
 

 
 

Laust bundið og torleyst kolefni í 
eldfjallajörð norðan Þingvallavatns 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sólveig Sanchez 

 
 
 
 

Líf- & Umhverfisvísindadeild 
Háskóli Íslands 

2019 





 
 
 
 

Laust bundið og torleyst kolefni í 
eldfjallajörð norðan Þingvallavatns 

 
 
 
 

Sólveig Sanchez 
 
 
 
 
 

10 eininga ritgerð sem er hluti af 
Baccalaureus Scientiarum gráðu í Landfræði 

 
 
 
 
 

Leiðbeinandi/endur 
Guðrún Gísladóttir 
Utra Mankasingh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líf- og umhverfisvísindadeild 
Verkfræði- og náttúruvísindasvið 

Háskóli Íslands 
Reykjavík, október 2019 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laust bundið og torleyst kolefni í eldfjallajörð norðan Þingvallavatns 
Laust bundið og torleyst kolefni í eldfjallajarðvegi 
10 eininga ritgerð sem er hluti af Baccalaureus Scientiarum gráðu í Landfræði 
 
Höfundarréttur © 2019 Sólveig Sanchez  
Öll réttindi áskilin 
 
 
Líf- og umhverfisvísindadeild 
Verkfræði- og náttúruvísindasvið 
Háskóli Íslands 
Sturlugötu 7 
101 Reykjavík 
 
Sími: 525 4000 
 
 
 
Skráningarupplýsingar: 
Sólveig Sanchez, 2019, Laust bundið og torleyst kolefni í eldfjallajörð norðan 
Þingvallavatns, BS ritgerð, Líf- og umhverfisvísindadeild, Háskóli Íslands, 31 bls. 
 
 
 
Reykjavík, október 2019 
 



 

Útdráttur 
Íslensk eldfjallajörð (e: Andosol) á grónu landi inniheldur alla jafna hátt hlutfall kolefnis 

en minna er vitað um hversu auðveldlega kolefni losnar frá henni. Markmið rannsóknarinnar 

sem hér er kynnt er að meta hlut laust bundins og torleysts kolefnis í eldfjallajörð á þremur 

stöðum norð-austan Þingvallavatns  á tvennu dýpi (0 – 10 cm og 10 – 20 cm). Þrenns konar 

gróðurlendi þekjur jarðveginn: birkiskógur, mólendi og greniskógur. Rannsóknarspurningar 

fjalla um muninn á laust bundnu og torleystu kolefni í eldfjallajörð með dýpi jarðvegs og 

gróðurlendi. 

Til þess að ná markmiðum verkefnisins voru notaðar tvær mismunandi aðferðir. Þær eru 

annars vegar POXC-aðferð Wang, Weil og Nan frá árinu 2017 til þess að mæla laust bundið 

kolefnismagn og hinsvegar sterka 𝐾𝑀𝑛𝑂! lausn-aðferðin til að mæla magn torleysts kolefnis. 

Niðurstöður þessara aðferða sýna að laust bundna kolefnið er um 0,6% af heildar 

kolefnismagninu og það torleysta er um 80%. Tölfræðilegar niðurstöður staðfesta að það er 

alltaf marktækur munur á laust bundnu kolefni og torleystu kolefni gagnvart dýpi og eftir 

gróðursamsetningu í bæði mg C á kg jarðveg og % C af heildarkolefni jarðvegs. Varðandi 

gróðurfar þá er munur á laust bundna og torleysta kolefninu milli jarðvegs greniskógarins og 

jarðvegs hinna gróðurlendanna: birkiskógar og mólendis. Dýpi hefur einnig áhrif. Magn laust 

bundins kolefnis er hlutfallslega meira í efsta laginu (0 – 10 cm) en magn torleysts kolefnis er 

hlutfallslega meira í neðra laginu (10 – 20 cm). Þetta á við í öllum þremur jarðvegum með 

mismunandi gróðurlendum. 

Þessar niðurstöður má útskýra með niðurbroti plöntuleifa, málm-húmus-knippi og 

áhrifum örvera á jarðveginn.  

 

 

 

 

 



 

Abstract 
Icelandic Andosols contain a high amount of carbon compared to other soil types. 

However, it is unknown how much of that carbon is labile, i.e. easily released out to the 

soil. The aim of this research is to calculate the amount of labile and stable carbon of 

Andosol in the North-East part of Þingvallavatn (Iceland) in three different places and at 

two different depths (0 - 10 and 10 - 20 cm). The three places are distinguished from each 

other through the type of vegetation cover: heath, birch forest and spruce forest. The 

research questions refer to the difference between the amount of labile and stable carbon 

taking into account the type of vegetation cover and the depth. 

 To achieve this aim, two methods are used. The POXC method written by Wang, 

Weil and Nan (2017) calculates the amount of labile carbon and the stronger KMnO4 

solution method estimates the amount of stable carbon. Results show that the stable carbon 

amount, which is around 80% of the total carbon, is much higher than the labile one, which 

is approximately 0,6%. There is a clear evidence, confirmed by statistics, that there is a 

significant difference between these figures. In terms of vegetation cover, there is also a 

difference between the results of labile and stable carbon in the three places. The spruce 

forest contains less labile carbon and more stable carbon than the other two places: heath 

and birch forest. The depth also influences the results. There is more labile carbon in the 

shallower layer (0 - 10 cm) and more stable carbon in the deeper layer (10 - 20 cm) in all 

three vegetation cover types. 

 These results are obtained with the decomposition of plant tissues, Al-humus 

complexes and the impact of microbial activities.  
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1 Inngangur 
 

Jarðvegur í öllum vistkerfum jarðar er mjög mikilvægur bæði fyrir plöntur og dýr (Brady & 
Weil, 2010). Hann er grundvöllur lífsins og leikur stórt hlutverk í temprun (e: regulation) 
loftslagshlýnunar og losun gróðurhúsalofttegunda. Það gerir hann með grunnstoð (e: 
supporting) sem felur í sér hringrásir, bindingu og varðveislu næringarefna (Þorsteinn 
Guðmundsson & Egill Arnarson, 2018). Einnig inniheldur jarðvegurinn örverur sem hafa 
áhrif á kolefnismagnið sem losnar út í andrúmsloftið, hafið eða í annan jarðveg (Brady & 
Weil, 2010). Heilbrigður jarðvegur inniheldur lífræn efni sem geyma og miðla næringarefnum 
sem hafa áhrif á vatn og loft í jarðvegi (Þorsteinn Guðmundsson, á.á.). 

Jarðvegur hefur mikla þýðingu í temprun gróðurhúsaáhrifa. Hann bindur CO2 frá 
andrúmsloftinu og virkar þannig sem kolefnisgeymsla (Batjes, 1996). Jarðvegur er þriðja 
stærsta kolefnisgeymsla jarðar, bæði á lífrænu og ólífrænu kolefni. Hann inniheldur að 
meðaltali 2500 Pg í efstu 100 sentimetrum jarðvegs (Lal, 2007). Magnið er samt sem áður 
breytilegt eftir jarðvegsgerð. Eldfjallajörð og mójörð eru þær jarðvegsgerðir sem innihalda 
hæst hlutfall kolefnis. 

Kolefni í jarðveginum getur verið laust bundið eða torleyst sem ræðst af ýmsum ástæðum 
(Batjes, 1996). Laust bundið kolefni er nokkrar vikur eða mánuði að brotna niður en það getur 
tekið torleyst kolefni ár, áratugi eða jafnvel aldir að fara í gegnum sama ferli (Tirol-Padre & 
Ladha, 2004). Nokkur atriði hafa áhrif á þessa hegðun kolefnisins. Má þar nefna sérstök 
efnasambönd í jarðveginum, svokölluð málm-húmus-knippi og plöntuleifar. Málm-húmus-
knippin, samband milli allófans og húmus efnis, heldur í og bindur kolefnið í jarðveginum 
þannig að úr verður torleyst kolefni (Takahashi & Dahlgren, 2016; Ólafur Arnalds, 2004). 
Tegund plöntuleifa hefur einnig mikil áhrif, þar sem þær brotna mishratt niður. Barrnálar 
brotna ekki auðveldlega niður og það eru líkur á að kolefni þess sé torleystara. Lauf brotnar 
hinsvegar auðveldlega niður og stuðlar að losun kolefnis (Brady & Weil, 2002; Berg & Staaf, 
1987). Niðurbrotið kolefni í jarðvegi losnar oftast út í andrúmsloftið en getur einnig farið út í 
vatn eða annan jarðveg (Hlynur Óskarsson, Ólafur Arnalds, Jón Guðmundsson & Grétar 
Guðbergsson, 2004; Lal, 2007; Guðrún Gísladóttir, Egill Erlendsson, Lal & Bigham, 2010). 

Þegar kolefnið losnar úr jarðveginum, binst það við súrefni og myndar koltvísýring sem 
er gróðurhúsalofttegund. Þessi atburðarás hefur mjög mikil áhrif á loftslagshlýnun (Lal, 
2007). Losun kolefnis úr jarðvegi getur átt sér stað vegna vatns- og/eða vindsrofs eða vegna 
ofnotkunar lands af mannavöldum (Hlynur Óskarsson o.fl., 2004; Dugmore o.fl., 2009). 

Áhrif kolefnislosunar á umhverfið eru hvatinn að þessari rannsókn. Markmið hennar er að 
reikna út og rannsaka laust bundið og torleyst kolefnismagn í eldfjallajörð á þremur stöðum 
við Þingvallavatn. Jarðvegssýni voru tekin úr jarðvegi í þrenns konar gróðurlendi: mólendi, 
birkiskógi og greniskógi. Öll sýnin sem mæld voru í rannsóknarverkefninu, sem og nokkrar 
niðurstöður, eru fengnar úr rannsóknarverkefni Maríu Svavarsdóttur (2018) og voru þau 
fengin með leyfi hennar. Í rannsókninni sem hér er kynnt eru notuð sömu sýni og María 
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safnaði og notaði í rannsókn sinni. Leitað verður svara við eftirfarandi 
rannsóknarspurningum:  

1. Hvert er magn laust bundins og torleysts kolefnis í jarðvegi mælt í mg C á kg jarðvegs 
og hlutfall kolefnis í jarðvegi? 

2. Er magn laust bundins og torleysts kolefnis breytilegt með jarðvegsdýpi?  

3. Hefur gróðurfar áhrif á það hversu laust eða fast bundið kolefni er í jarðvegi?  

 

Ég valdi þessa rannsókn fyrir BS ritgerðina mína vegna mikilvægis kolefnislosunar í 
jarðvegi. Eins og hér hefur verið greint frá er jarðvegur þriðja stærsta kolefnisgeymsla jarðar 
og því tel ég mjög mikilvægt og áhugavert að rannsaka þann þátt. Auk þess fjallar rannsóknin 
um losun kolefnis sem CO2 í andrúmsloftið, sem á stóran þátt í loftslagshlýnun og 
gróðurhúsaáhrifum. 

Ritgerðinni er skipt niður í sex meginkafla ásamt undirköflum. Eftir inngang og lýsingu á 
rannsóknarsvæðinu er fjallað um fyrri rannsóknir á jarðvegi og mikilvægi hans, 
kolefnisgeymslur og -ferla og laust bundið og torleyst kolefni í jarðvegi. Í þriðja kafla eru 
gögn og aðferðir útskýrðar, bæði í meistararitgerð Maríu Svavarsdóttur og síðan hvernig þessi 
rannsókn sem hér er kynnt hefur haldið áfram og nýtt sýnin og greint með tilliti til laust 
bundins og torleysts kolefnis. Niðurstöðurnar eru kynntar í fjórða kafla ritgerðarinnar. Þeim 
kafla er skipt í fjóra undirkafla: laust bundið kolefnismagn; torleyst kolefnismagn; laust 
bundið og torleyst kolefnismagn; og T-próf. Í undirkafla T-prófsins er tölfræði sýnd til þess 
að meta hvort marktækur munur sé á milli niðurstaðnanna. Fimmti kaflinn er tileinkaður 
umræðu og tengir hann niðurstöðurnar við fyrri rannsóknir sem hafa verið gerðar á sama 
sviði. Umræðukaflinn skiptist í þrjá kafla: laust bundið og torleyst kolefnismagn með 
jarðvegsdýpi; laust bundið og torleyst kolefni eldfjallajarðar eftir gróðurfari,  mólendi, 
birkiskógi og greniskógi; jarðvegsrof og loftslagshlýnun. Í síðasta kaflanum, þeim sjötta, eru 
ræddar ályktanir um rannsóknina. 
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1.1 Rannsóknarsvæðið 
Rannsóknarsvæðið er norð-austan við Þingvallavatn (mynd 1). Stærstu gróðurvistkerfin á 
Þingvöllum eru „mosar, dvergrunnar, grasheiðar, skógur, ræktað gras og votlendi“ (María 
Svavarsdóttir, 2018). Gróðurlendi rannsóknarsvæðisins eru mólendi, birkiskógur og 
greniskógur. Gróðurfar mólendis er yfirleitt mjög fjölbreytt og inniheldur jurtir, grös og mosa. 
Birkitré er aðal gróðurtegund birkiskóga en einnig eru grös við yfirborðið. Greniskógurinn, 
sem var ræktaður á árunum 1952 til 1960 með samþykki Þingvallanefndar, samanstendur 
aðallega af grenitrjám og mosa við yfirborðið. Svæðið þar sem greniskógurinn er staðsettur 
nær yfir Árnesingareit, Vestur-Íslendingareit og Landsbankareit (María Svavarsdóttir, 2018; 
Einar Örn Jónsson, 2012). Staðsetning þess er 40 km inn í landi og 100 m yfir sjávarmáli 
(Markús A. Einarsson, 1992). Berggrunnur er basalthraun (Tómas Tryggvason, 1943). 
Jarðvegurinn á þessu svæði er eldfjallajörð, s.k. brúnjörð samkvæmt jarðvegskorti Ólafs 
Arnalds og Hlyns Óskarssonar (2009) og er með tiltölulega hátt kolefnishlutfall (<12%). 
Veðurfar rannsóknarsvæðisins einkennist af lágu hitastigi á veturna og stuttum og svölum 
sumrum með rigningu (María Svavarsdóttir, 2018). Þingvellir eru þekktir fyrir hitasveiflur, 
hlýtt á daginn og næturfrost. Þó eru veðurskilyrði góð fyrir gróður. Hitamet á Þingvöllum eru 
með þeim hæstu hér á landi, skráð hitamet er frá ágúst 2008 en þá var hitinn 29,7 gráður 
(Trausti Jónsson, 2008).  

 

Mynd 1. Staðsetning Þingvalla og afmörkun rannsóknarsvæðisins. 

Sýnunum, sem liggja til grundvallar rannsókninni, var safnað af Maríu Svavarsdóttur 
landfræðingi. Þau voru notuð í MS rannsókn hennar við Háskóla Íslands sem nefnist “Soil 
nutrients, properties and carbon stock comparison between native and non-native ecosystems 

Rannsóknarsvæði Þingvöllum

Þingvallavatn
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in Þingvellir, Iceland”. Í þessari BS rannsókn eru sömu sýni notuð. Jarðvegssýnum var safnað 
sumarið 2014 og voru þau tekin í eldfjallajörð á 0 – 10 cm og 10 – 20 cm dýpi í þremur 
mismunandi gróðurlendi: mólendi (M), birkiskógi (B) og greniskógi (G) (María Svavarsdóttir, 
2018). 
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2 Jarðvegur og kolefni í eldfjallajörð 

2.1 Jarðvegurinn og mikilvægi hans 
Jarðvegur er grundvöllur þróunar lífsins á jörð. Hann inniheldur meðal annars steindir, vatn, 
loft og lífrænt efni. Fimm þættir móta hann einkum: berggrunnur, loftslag, tími, landslag og 
lífríki. Jarðvegur gegnir líka afar mikilvægu hlutverki í enn stærra samhengi. Hann myndar 
tengsl milli hinna fjögurra hvolfa jarðar: jarðskorpu, lífhvolfs, vatnshvolfs og lofthjúps (Brady 
& Weil, 2010) og veitir mikilsverða vistkerfisþjónustu. Þessi þjónusta felur í sér leiðir og 
skilyrði tengd náttúrulegu vistkerfi sem eru forsenda, beint eða óbeint, fyrir mannlegu 
samfélagi (Baveye, P. C., Baveye, J. & Gowdy, 2016).  

Þáttur jarðvegsins er stór í þessari vistkerfisþjónustu (Baveye o.fl., 2016). 
Verkefnahópur fræðimanna í umhverfismálum, svokallaður Millenium Ecosystem Assessment 
gaf út skýrslu árið 2005 og skipti vistkerfisþjónustunni í eftirfarandi hugtök: aðföng (e: 
provisioning), temprun og stjórnun (e: regulating), grunnstoðir (e: supporting) og menningu 
og lífsgæði (e: cultural) (Adhikari & Hartemink, 2016). Jarðvegur er mikilvæg uppspretta 
aðfanganna (e: provisioning). Hann leggur til hráefni, eins og gróður, vatn (t.d. í 
jarðvatnsbirgðum) og önnur efni sem maðurinn notar meðal annars sem byggingarefni, 
matvæli og jarðefnaeldsneyti (Þorsteinn Guðmundsson & Egill Arnarson, 2018; Baveye o.fl., 
2016). Auk þess hefur jarðvegurinn áhrif á loftslagshlýnun með stjórnun á ferlum (e: 
regulation) í tengslum við losun gróðurhúsalofttegunda (Þorsteinn Guðmundsson & Egill 
Arnarson, 2018). Jarðvegur bindur kolefni og virkar þannig sem kolefnisgeymsla. Öndun 
örvera í jarðvegi, meðal annars, stjórnar kolefnismagninu sem losnar út í andrúmsloftið 
(Brady & Weil, 2010). Þegar kolefni losnar síðan úr jarðveginum tengist það súrefni og 
myndar koltvísýring. Jarðvegurinn er líka grunnstoð (e: supporting) eða meginhlekkur í 
bindingu og varðveislu næringarefna og vatns á yfirborði jarðar og hringrás þessara efna 
(Þorsteinn Guðmundsson & Egill Arnarson, 2018; Ólafur Arnalds, 2004). Það á við til dæmis 
í hringrás kolefnis (C) og köfnunarefnis (N) þar sem jarðvegur og örverur í jarðveginum eru 
mikilvægar (Brady & Weil, 2010). Auk þess hefur jarðvegurinn menningarlegt gildi með því 
að varðveita menningarminjar og sögu (Þorsteinn Guðmundsson & Egill Arnarson, 2018). 

Vistkerfisþjónustan tengist hlutverkum jarðvegs. Hlutverkunum er gjarnan skipt nánar 
niður í ákveðna þætti. Það gerði vísindamaðurinn Blum (1988) þegar hann greindi hlutverk 
jarðvegs í fimm mismunandi undirþætti: félags- og efnahagslegt hlutverk, iðnðar- og 
tæknilegt hlutverk, og þrjú mismunandi vistfræðileg hlutverk. Félags- og efnahagslega 
hlutverkið stendur fyrir hráefnisbirgðum jarðvegsins, svo sem vatni, leir, sandi eða kolum, og 
eru efni sem notuð eru í iðnaði, húsbyggingum og framleiðsluferlum. Iðnaðar- og tæknilega 
hlutverkið á við um jarðveg sem grunn eða undirstöðu fyrir byggingar, gatnagerð, 
urðunarstaði, o.fl. Fyrsti vistfræðilegi hópurinn inniheldur framleiðslu lífmassa, t.d. tré í 
skógi. Önnur vistfræðileg hlutverk eru síun (e: filters) jarðvegsins fyrir ýmis efni og 
líffræðileg mengunarefni. Síðasti hlutverka hópurinn er einnig vistfræðilegur og felur hann í 
sér varðveislu erfðafræðilegs fjölbreytileika (e: genetic diversity), t.d. fyrir framleiðslu 
sýklalyfja. Það má líka bæta við að jarðvegurinn varðveitir fornleifar sem margar eru 
fjársjóðir fyrir menningarlega arfleið mannsins. Á síðustu árum hefur spurning vaknað hvort 
bæta ætti við fjórða vistfræðilega hópnum þar sem fjallað er um kolefnisgeymslur (sjá 
umfjöllun hér að neðan) vegna loftslagsbreytinga (Baveye o.fl., 2016). 



18 

Myndun jarðvegs tekur langan tíma. Þorsteinn Guðmundsson og Egill Arnarson (2018) 
útskýra ferlið á eftirfarandi hátt: „Jarðvegurinn verður til þar sem andrúmsloftið leikur með 
veðri og vindum um laus jarðefni og vatn er til staðar. Þá eru lífverur (gerlar, sveppir og æðri 
lífverur) einnig alltaf til staðar.“ Jarðvegurinn getur tekið miklum breytingum með tímanum, 
sérstaklega ef veðurskilyrði sveiflast töluvert og títt, t.d. með þurrkum eða flóðum. Auk 
tímans, leikur gróðurfar mjög mikilvægu hlutverki fyrir jarðvegsmyndun og innihald 
köfnunarefnis og kolefnis (Olga K. Vilmundardóttir, Guðrún Gísladóttir & Lal, 2014). Hér má 
nefna að í rannsókn á Vatnajökli var skorun runna stór ástæða þess að jarðvegsmyndunin 
gekk verr en venjulega (Olga K. Vilmundardóttir, Guðrún Gísladóttir & Lal, 2015a). 

Í jarðveginum eru næringarefni nauðsynlegar plöntum. Örverur stuðla að niðurbroti 
efna svo gróðurinn geti nýtt sér þau. Niðurbrotið fer allt eftir gerð lífrænu efnanna og getur 
verið auðvelt eða erfitt samkvæmt því. Efnin sem brotna hraðast og auðveldast niður eru 
sykrur, sterkjur (e: starches) og ýmis einföld prótein. Þar á eftir eru hrá prótein, hemisellulósi, 
síðan sellulósi og fita. Loks eru lignín og fenól sambönd erfiðustu efnin til niðurbrots. Magn 
ligníns í jarðvegi eykst með vexti og þroska plantna, sérstaklega trjáplantna. Flestar örverur 
eiga erfitt með að brjóta niður lignín. Plöntuleifar sem lenda á yfirborði jarðvegsins bætast við 
þau næringarefni sem fyrir eru. Eiginleikar leifanna fara eftir því hvers konar plöntur um er að 
ræða og hvaða hluti þeirra, þ.e. lauf, rætur, stilkar o.s.frv. (Brady & Weil, 2002). Sannað er að 
lauf og grös brotna auðveldar niður en greni- og furunálar. Einnig er auðveldara og fljótlegra 
fyrir örverunar að ná næringarefni úr laufi og grasi (Berg & Staaf, 1987). 

Jarðvegur hefur líka mikilvægu hlutverki að gegna í því að binda CO2 úr andrúmslofti 
og þannig tempra (e: regulate) gróðurhúsaáhrifin (Batjes, 1996). Einnig fer þar fram mikilvæg 
loftræsting þegar koltvísýringur (CO2) og súrefni (O2) vinna saman. Þetta gerist fyrir tilstilli 
grænna plantna með ljóstillífun. Jarðvegslífverur, t.d. örverur, anda að sér mismunandi 
lofttegundum eins og súrefni og metan og anda síðan frá sér koltvísýringi eða nituroxíði sem 
geta haft mjög mikil áhrif á loftslagshlýnun. Sumar jarðvegstegundir innihalda hlutfallslega 
mikið kolefni, sérstaklega nálægt yfirborði, sem getur líka haft afleiðingar í sambandi við 
gróðurhúsaáhrif og loftslagshlýnun (Brady & Weil, 2010). Þá geta loftslagshlýnun og 
mismunandi landnotkun haft áhrif á magn kolefnis og lífræns efnis í jarðvegi og líka á magn 
þessara efna í andrúmsloftinu (Batjes, 1996). Einnig getur jarðvegurinn breytt hluta lífræns 
úrgangs í gagnlega moltu (húmus) sem plöntur og dýr geta nýtt sér. Auk allra þessara þátta 
dregur jarðvegurinn úr hitabreytingum; hitastig hans er mun hærra á yfirborðinu en nokkrum 
sentimetrum fyrir neðan yfirborðið (Brady & Weil, 2010). 

2.2 Kolefnisgeymslur og -ferlar 
Flestum heimildum ber saman um að kolefni í jarðvegi gegni þýðingarmiklu hlutverki. 
Kolefnismagn í jarðvegi fer eftir hvaða jarðvegsgerð er um að ræða. Sumar jarðvegsgerðir 
innihalda hlutfallslega mikið af kolefni, eins og til dæmis eldfjallajörð (e: Andosol) og mójörð 
(e: Histosol). Þær innihalda mest kolefni af öllum jarðvegsgerðum (Batjes, 1996). 

Eins og áður hefur verið nefnt er jarðvegur þriðja stærsta kolefnisgeymsla jarðar, bæði á 
lífrænu og ólífrænu kolefni. Hún inniheldur um 2500 Pg: 1500 Pg af lífrænu kolefni og 950 
Pg af ólífrænu kolefni (mynd 2) (Lal, 2007). Kolefnismagnið er breytilegt eftir jarðvegsdýpi. 
Á heimsvísu er lífrænt kolefni að meðaltali um 700 Pg í efstu 30 cm jarðvegs, 1500 Pg í efstu 
100 cm (mynd 2), og 2400 Pg í efstu 200 cm (Batjes, 1996). Jarðvegur (e: pedologic pool) 
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inniheldur meira kolefni en bæði andrúmsloft, (e: atmospheric pool) sem inniheldur 760 Pg, 
og lífríki (e: biotic pool) sem inniheldur 560 Pg, eða samanlagt 1320 Pg. Langmest kolefni er 
þó í hafinu, 38.400 Pg (mynd 2). Kolefnið flyst frá jarðveginum til sjávar, í andrúmsloftið eða 
inn í lífríkið. Þessir ferlar fara m.a. eftir jarðvegsöndun og rofi (Lal, 2007).  

Jarðvegskolefni er lausar bundið en sjávarkolefni og fer því hlutfallslega meira 
kolefnismagn úr jarðvegskolefnisgeymslunni. Það hefur þar af leiðandi djúptækari áhrif á 
loftslagshlýnun (mynd 2) fyrir vikið. Meginástæður fyrir losun kolefnis úr jarðvegi og 
breytingum á loftslagi er landnotkun mannsins: eyðing skóga (e: deforestation), brennsla 
lífmassa, breytingar á landnotkun, umhverfismengun, og fleira. Þetta eru þættir sem auka 
gróðurhúsaáhrifin (Batjes, 1996). 

 

Mynd 2. Kolefnisgeymslur og flutningur kolefnis milli mismunandi kolefnisgeymslna 
(Byggt á Lal, 2007). 

2.3 Íslensk eldfjallajörð 
Eldfjallajörð, sem er útbreiddasta jarðvegsgerð á Íslandi, myndast þar sem gjóska er 

meðal móðurefna. Það er þó ekki einhlítt (Ólafur Arnalds, 2004; Ólafur Arnalds & Hlynur 
Óskarsson, 2009). Hún myndast oftast við gjóskufallsvæði en einnig í basískum 
hraunlögum eða í öðrum móðurefnum við ákveðin umhverfisskilyrði. Eldfjallajörð tekur til 
um 55% af jarðveginum á landinu og nemur um 5% af eldfjallajörð á hnattrænum skala 
(t.d. Arnalds, 2004), en einungis 1-2% af jarðvegi heimsins fellur undir eldfjallajörð 
(Ólafur Arnalds & Hlynur Óskarsson, 2009). Eldfjallajörð getur auðveldlega orðið fyrir 
áhrifum vind- og vatnsrofs þegar yfirborðið er fjarlægt eða það spillist (Hlynur Óskarsson 
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o.fl., 2004). Eldfjallajörðin þróast yfirleitt í köldu loftslagi en einnig á hlýjum svæðum þar 
sem eldvirkni er. Gróðurfar hefur áhrif á þróun jarðvegs og kolefnisinnihald. Rannsóknir 
hafa sýnt að því meiri gróðurþekja sem er á þurrlendisjarðvegi og framvinda gróðurs 
þéttari því hærra er hlutfall kolefnis í jarðveginum (Olga K. Vilmundardóttir o.fl., 2014; 
2015a,b; Mankasingh & Guðrún Gísladóttir, 2019). 

Eldfjallajörð hefur eiginleika sem ekki er að finna í öðrum jarðvegstegundum. Þessi 
jarðvegstegund getur safnað mjög miklu magni af vatni og fosfati (e: high water and 
phosphate retention); hefur lítið slitþol og lága rúmþyngd; býr yfir getu til að miðla 
katjónum (jónrýmd); og skortir samloðun, svo nokkuð sé nefnt (Takahashi & Dahlgren, 
2016; Ólafur Arnalds & Hlynur Óskarsson, 2009). Þessi sérstöku einkenni orsakast vegna 
veðrunar umhverfisins og nýmyndun efnasambanda. Móðurefnið, gjóskan, veðrast hratt og 
því hraðar sem það gerist þeim mun basískari er eldfjallajörðin. Veðrunin veldur því að 
styrkur jóna jarðvegslausnarinnar er hár, t.d. Ca!!,Mg!!,Al!!, Fe og Si (ýmis form). 
Sumar jónanna, eins og Ca, Mg eða K, skolast úr jarðveginum en geta haft umtalsverð 
áhrif á sýrustig hans. Aðrar jónir hins vegar, sem falla út, eins og ál og kísill, bindast við 
súrefni og hýdroxíð og mynda leirsteindir: “allófan, ímógólít og hallosít” (Ólafur Arnalds, 
2004). Í eldfjallajörð myndast einnig annað efnasamband kallað málm-húmus-knippi (e: 
metal-humus complexes), sem er samband milli allófans og Al og Fe lausna og húmus efna 
(Ólafur Arnalds, 2004; Olga K. Vilmundardóttir o.fl., 2014; Bonatotzky, Ottner, Egill 
Erlendsson & Guðrún Gísladóttir, 2019; Mankasingh & Guðrún Gísladóttir, 2019). 
Samböndin myndast við blautveðrun jarðvegs í eldfjallajörð. Málm-húmus-knippin binda 
kolefni auðveldlega og mynda þar af leiðandi fastbundið/torleyst kolefni (Takahashi & 
Dahlgren, 2016). 

Eldfjallajörðin tekur sérstaklega vel við kolefni vegna þess að við öskufall lokar það 
kolefnið inn í jarðveginum og málm-húmus-knippin binda kolefnið í sterk efnasambönd 
(Egill Erlendsson, Edwards, Vickers, Guðrún Sveinbjarnardóttir & Guðrún Gísladóttir, 
2018). Auk þess bindur eldfjallajörðin lífræn efni saman. Hún inniheldur því hátt hlutfall 
lífræns kolefnis og efna sem gera hana frjósama og lífrænni en annan jarðveg og þar af 
leiðandi hentugri til landbúnaðarframleiðslu (Egill Erlendsson o.fl., 2018; Ólafur Arnalds, 
2004). 

2.4 Laust bundið kolefni, torleyst kolefni og 
jarðvegsrof á Íslandi 

Lífrænt C er misfast bundið í jarðvegi. Laust bundið C er það kolefni sem er bundið í 
veikum tengjum, þ.e. losnar auðveldlega frá jarðvegurinn og má þar nefna t.d. sykrur 
(Tirol-Padre & Ladha, 2004; Brady & Weil, 2002). Eins og áður var dregið fram, tekur 
laust bundið C nokkrar vikur eða mánuði að brotna niður. Torleyst C hefur hins vegar sterk 
tengi, t.d. lignín, og niðurbrotið getur tekið ár eða áratugi, jafnvel aldir (Tirol-Padre & 
Ladha, 2004). Málm-húmus-knippi binda til dæmis kolefnið í sterk sambönd og þar af 
leiðandi verður til torleyst kolefni. Með öðrum orðum, efnin sem binda saman kolefnið 
stjórna því hvort kolefnið er laust bundið eða torleyst (Brady & Weil, 2002; Takahashi & 
Dahlgren, 2016). Einnig skiptir máli hvaðan kolefnið kemur. Gerð gróðurlendis hefur mikil 
áhrif því kolefnið í plöntuleifunum, t.d. laufi og barrnálum, getur bæði verið laust bundið 
eða torleyst. Lauf brotnar auðveldlega niður og inniheldur þar af leiðandi laust bundið 
kolefni en barrnálar innihalda torleyst kolefni (Brady & Weil, 2002; Berg & Staaf, 1987). 
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Laust bundið kolefni er gróðrinum nauðsynlegt fyrir alla hringrás og vöxt. Gróðurinn á 
erfitt með að brjóta niður fast bundið kolefni og vinna úr því. Því má segja að laust bundið 
kolefni er forsenda frjósemi (Calderón o.fl., 2017). 

Laust bundna kolefnið losnar frá jarðveginum og berst m.a. út í andrúmsloftið og 
vatnshvolfið (sbr. mynd 2) (Lal, 2007). Þessi flutningur kolefnis frá jarðvegi getur haft 
töluverðar hnattrænar afleiðingar enda er kolefnisgeymsla jarðvegs þriðja stærsta 
kolefnisgeymsla jarðarinnar, eins og áður sagði. Þegar laust bundið kolefni losnar frá 
jarðvegi tengist það súrefni og myndar gróðurhúsalofttegundina koltvísýring (CO2). CO2 
safnast upp í andrúmsloftinu og hvetur til hlýnunar jarðar. Þar sem eldfjallajörðin hefur þá 
eiginleika að geta bundið vel kolefni er mikilvægt að það losni ekki úr jarðveginum og 
safnist fyrir í andrúmsloftinu. Hlynur Óskarsson o.fl. (2004) áætluðu að á síðasta árþúsundi 
hafi 120-500 x 10! tonnum úr jarðvegi á Íslandi veðrast eða horfið með rofi og helmingur 
þess kolefnis oxast og safnast upp í  andrúmsloftinu (60 – 250 x 10! t C). Það reiknuðu 
þeir út þegar heildarmagn kolefnis var 2,1 x 10! tonn. 

Laust bundið kolefni er hægt að mæla með mismunandi aðferðum. Vel þekkt aðferð 
Steve Culman byggir á að nota „Permanganate Oxidisable Carbon“ (POXC) í jarðvegssýni 
og kasíumklór. Þessi aðferð reiknar út hversu mikið kolefni bregst við POXC-inni og fer út 
úr jarðveginum. Fyrir þessa aðferð þarf fyrst að reikna út heildar kolefnismagnið í 
jarðveginum og draga síðan kolefnismagnið frá sem helst í jarðveginum. Út frá því er laust 
bundna kolefnismagnið fengið (Wang o.fl., 2017). Aðrar aðferðir eru líka þekktar sem 
reikna út laust bundið kolefni eins og hin svokallaða CO!-C framleiðsluaðferð. Hún 
byggist á öndun jarðvegssýna. Sýnin eru sett í sóttdvala allt að 160 daga, ≈ 5 mánuðir og er 
kolefnið mælt fyrir og eftir (Alvarez, Díaz, Barbero, Santanatoglia & Blotta, 1995). Önnur 
aðferð til þess að reikna út laust bundið C í lífkolum notar kolefnisnámuvinnslu. Hér er 
sýnið fyrst sett í sóttdvala, blandað við sand og sett síðan í límóna gos aðdráttarefni þar 
sem magnið af aðdráttarefninu og kolefnis námuvinnslunni er hlutfallslegt. Þessi aðferð 
tekur um tvær vikur þar til niðurstöður eru fengnar (Cross & Sohi, 2011). 

Hægt er að mæla laust bundið og torleyst C í mg per kg af jarðvegi, hlutfall C af 
heildar kolefnismagninu (TOC), meðal annars. Ef kolefnið er mælt mg á kg jarðvegs þá er 
lögð áhersla á jarðveginn sem auðveldar að vita hversu mikið C fer út í andrúmsloftið ef 
hluti jarðvegs rofnar eða eyðist. Á hinn bóginn, þegar laust bundið eða torleysta C er mælt 
sem hlutfall af heildar C, þá er auðveldara að bera það saman við annan jarðveg. Til dæmis 
ef jarðvegur er með hátt kolefnismagn mun hann bæði hafa hátt laust bundið og torleyst 
kolefnisinnihald. En þegar jarðvegur hefur lágt kolefnisinnihald mun hann hafa lágt laust 
bundið og torleyst kolefnismagn. Það ber að taka fram að jarðvegurinn með lága 
kolefnisinnihaldið er hlutfallslega með meira laust bundið C en jarðvegurinn með meira C. 
Þar af leiðandi er mikilvægt að gera mælingarnar bæði í g C per kg af jarðvegi og hlutfall 
af C af TOC. 

Eftir að hafa mælt jarðveginn, kemur fyrir að hluti heildar kolefnisins flokkist hvorki 
sem laust bundið né torleyst C. Það er, torleysta og laust bundna C gefa ekki til kynna 
heildar kolefnismagn jarðvegsins því hluti þess fellur utan þessara flokka. Sá hluti er 
flokkaður sem óútskýrt C. 

Losun laust bundins C getur orsakast af ýmsum ástæðum (mynd 2). Algengasta 
ástæðan hér á Íslandi er jarðvegsrof (Hlynur Óskarsson o.fl., 2004). Fyrir landnám 
norrænna manna á 9.öld e.Kr. olli veðurfar aðallega breytingum á vistkerfinu. Eftir 
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landnám gjörbreytti maðurinn hins vegar gróðurfari landsins. Hann gerði það með því að 
nýta landið til landbúnaðar, flutti með sér beitidýr, aðallega sauðfé, og trén voru höggvin 
til eldsneytis og húsagerðar. Skógi var þannig skipt út fyrir graslendi og smárunnum og 
kom þá til jarðvegsrofs (Sigrún D. Eddudóttir, Egill Erlendsson, Tinganelli & Guðrún 
Gísladóttir, 2016). Afleiðingin var minnkun gróðurþekju landsins úr 52% á 9. öld í 28% 
árið 1990. Skógar þöktu 39% landsins eða um 15.000 – 40.000 km! en nú um 1% (Guðrún 
Gísladóttir, Egill Erlendsson & Lal, 2011; Gathorne-Hardy o.fl., 2009; Dugmore o.fl., 
2009). Breytingar á stærð og samsetningu gróðurþekju hafa verið tengdar beint og óbeint 
við mannlegar athafnir (e: anthropogenic activities) og einnig við óhagstætt loftslag og 
gróðureyðingu vegna rofs (Dugmore o.fl., 2009). Auk þessa hafa tíð eldgos valdið miklum 
vistkerfisbreytingum. Á Nútíma (e: Holocene, sl. 10.000 ár) hafa orðið 20 eða fleiri eldgos 
á öld á Íslandi (Tinganelli, Egill Erlendsson, Sigrún D. Eddudóttir & Guðrún Gísladóttir, 
2018). Allir þessir þættir (maðurinn, veðurfar, viðkvæmur jarðvegur fyrir rofi og eldgos) 
eru megin orsakirnar fyrir upphafi og hröðun jarðvegsrofs. Rofið fjarlægir yfirborð 
jarðvegs og auðn er skilin eftir. Um 40% af jarðvegi Íslands hefur orðið fyrir jarðvegsrofi 
(Hlynur Óskarsson o.fl., 2004). 

Erfitt er að segja til um hvert C fer nákvæmlega þegar það losnar úr jarðveginum. Talið 
er að mest af því lífræna C sem er á landinu fari út í andrúmsloftið eftir að hafa tengst við 
súrefni, en einhver hluti þess fer einnig í vatnshvolfið (sbr. Lal, 2007). Við vind- og 
vatnsrof berst C ásamt ólífrænum hluta jarðvegs yfir á gróið land, í vatn og út á haf og loks 
í andrúmsloftið (Dugmore o.fl., 2009; Gathorne-Hardy o.fl., 2009; Guðrún Gísladóttir o.fl., 
2010; Guðrún Gísladóttir o.fl., 2011; Sigrún D. Eddudóttir o.fl., 2016; Tinganelli o.fl., 
2018). Vindrof getur leitt af sér að C sem leysist út ferðist langar leiðir og lendi langt frá 
upprunalega svæðinu (Hlynur Óskarsson o.fl., 2004; Dugmore o.fl., 2009). Það hefur líka 
slæm áhrif á gróðurinn sem það þekur (Sigrún D. Eddudóttir, Egill Erlendsson & Guðrún 
Gísladóttir, 2015). Hinsvegar er vindrofið minna því meiri gróður sem er til staðar (Fanney 
O. Gísladóttir, Ólafur Arnalds & Guðrún Gísladóttir, 2005). 

Eins og fyrr segir, fer kolefnið oft á tíðum út í andrúmsloftið sem koltvísýringur. Þessi 
gróðurhúsalofttegund er vegur þungt hvað varðar þær loftslagsbreytingar sem rekja má til 
mannlegrar virkni. Gífurlegt magn koltvísýrings fer út í andrúmsloftið af völdum 
mannsins. Jarðvegsrof er að stórum hluta afleiðing landnotkunar (Lal, 2007). Hér má nefna 
notkun mannsins á jarðveginum til ræktunar. Sú iðkun getur leitt til rofs ef hún er 
umtalsverð og án hléa. Með öðrum orðum, jarðvegurinn verður að fá að „hvíla sig“ inn á 
milli. Mójörð inniheldur hátt hlutfall kolefnis (t.d. Möckel o.fl., 2017) en framræsing lands 
til ræktunar veldur niðurbroti kolefnis og þar með losun þess út í andrúmsloftið en einnig 
losun metans (CH4) (Þorsteinn Guðmundsson & Egill Arnarson, 2018). Íslensku votlendin, 
sem þekja 3% af yfirborði lands, innihalda 20-30% af heildar lífrænu C landsins. Mikil 
framræsla votlendis á Íslandi og þar með losun CO2 og CH4 hefur beint sjónum yfirvalda 
að því að endurheimta C til að draga úr losun þessara efna sem eru mikilvægar 
gróðurhúsalofttegundir. Umhverfis- og auðlindaráðuneytið hefur áætlað að 4200 km! 
votlendis hafi verið framræst. Auk þess að árið 2013 var losun CO! úr framræstum 
votlendum á Íslandi metin um 11,7 milljónir tonna (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 
2016). Koltvísýringsmagnið í andrúmsloftinu jókst um 31% frá 1850 til 2005 (Lal, 2007). 
Niðurbrot auðlinda jarðvegsins vegna rofs og aukinna gróðurhúsaáhrifa er eitt stærsta 
umhverfisvandamál nútímans. Jarðvegsrof eldfjallajarðar á Íslandi er stór þáttur í 
kolefnislosun og kolefnisoxun í andrúmsloftinu og hefur mikil áhrif á allt umhverfið 
(Hlynur Óskarsson o.fl., 2004, Guðrún Gísladóttir o.fl., 2010).  



23 

3 Gögn og aðferðir  

3.1 Gögn 
Jarðvegssýnin sem rannsökuð voru í verkefninu eru tekin af Maríu Svavarsdóttur fyrir 
meistararitgerð hennar (2018) og byggir kafli 3.1 á rannsókn hennar. Þau eru frá 
Þingvallagarðinum á 0,5 km! svæði í þrennskonar gróðurlendi: mólendi (M), birkiskógi 
(B) og greniskógi (G) (mynd 1). Fyrir sýnatökuna mat hún gróðurþekju í tveimur reitum í 
hverju gróðurlendi og notaði hún Brown-Blanquet aðferðina frá skýrslu Goldsmith og 
Harrison frá árið 1976. Jarðvegssýnin voru tekin í fimm mælireitum í tveimur dýptum, 0-
10 og 10-20 cm, í hverju gróðurlendi, samtals 10 sýni í hverju gróðurlendi. Mælireitunum 
fimm var skipt niður í: tvö reiti þar sem gróðurþekjan var mikil og þrjá reiti þar sem 
jarðvegssýni voru tekin án gróðurs; í hverju gróðurlendi (M, B og G). Hvert jarðvegssýni 
samanstóð af þremur sýnum. Öll sýnin voru tekin úr svæði þar sem hraun hefur runnið eftir 
ísöld og þróuðust þannig öll við sömu loftslag- og jarðfræði aðstæður. Hæð yfir sjávarmáli 
er hins vegar breytileg frá 114 til 173 m. Gróðurfar innan rannsóknarsvæðisins var mjög 
mismunandi (Tafla 1). Mikil fjölbreytni plöntutegunda var í mólendinu en þekja 
dvergrunna var mest. Í birkiskógi var botngróður blanda af grösum, dvergrunnum, mosa og 
jurtum. Aldur birkis, metinn með trjáhringjaaðferð, reyndist vera 30 - 47 ára. 
Greniskógurinn, um 60 ára gamall, var með litla gróðurþekju í skógarbotni, fyrst og fremst 
mosa. 

Tafla 1. Gróðurþekja á rannsóknarstöðum. Þekja er meðalgildi miðgildis hvers 
gróðurhóps (María Svavarsdóttir, 2018). 

 Heildar 
þekja (%) Dvergrunnar Jurtir Grös Mosar 

Mólendi 87,5 77,5 3,5 1,6 7,2 

Birkiskógur 87,5 23,8 16,6 27,6 23,1 

Greniskógur 16,4 0,0 0,0 0,1 14,1 

 

María Svavarsdóttir mældi heildarmagn kolefnis í mismunandi sýnum (tafla 2) og 
þær tölur munu vera notaðar í þessari rannsókn. Einnig eru niðurstöður frá massa C í 1 g af 
jarðvegi notaðar í aðferð til þess að reikna út torleysta kolefnismagnið. 
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Tafla 2. Kolefnishlutfall jarðvegs í mismunandi gróðurlendum og dýptum. M = 
mólendi, B = birkiskógur og G = greniskógur. 

Jarðvegsdýpt (cm) í 
mismunandi 
gróðurlendi* 

 

Kolefni % 

 

Staðalfrávik 

Massi C (mg) í 1 g 
af jarðvegi 

M (0 – 10) 10,2 - 1,6 102 

M (10 – 20) 7,4 - 1,3 74 

B (0 – 10) 9,5 - 1,7 95 

B (10 – 20) 7,3 - 0,8 73 

G (0 – 10) 13,5 - 3,6 135 

G (10 – 20) 9,3 - 1,4 93 

*Allar tölurnar í þessarri töflu eru úr meistararitgerð Maríu Svavarsdóttur (2018). 

Öll sýnin voru tekin á sama hátt og á sama tímabili, þ.e. sumarið 2014. 
Sýnatökustaðir voru fimm í hverju gróðurlendi og sýni tekin annars vegar á 0 – 10 cm dýpi 
og hins vegar á 10 – 20 cm dýpi. Á rannsóknarstofu í Háskóla Íslands voru sýnin öll 
viktuð, síðan loftþurrkuð við 105° C og aftur vigtuð (María Svavarsdóttir, 2018). 

3.2 Aðferðir 
Í rannsókninni voru notaðar tvær aðferðir til að mæla laust bundið og torleyst 
kolefnismagn. 

Myndir og töflur sýna meðaltöl mælinga í hverju gróðurlendi og dýpi fyrir sig. 

Fyrri aðferðin, sem beitt var til að mæla laust bundið C, nefnist POXC sem stendur 
fyrir „Permanganate Oxidisable Carbon“. Hún mælir kolefnismagnið sem bregst við 
kalíumpermanganatinu, KMnO!, og þannig er auðleysta kolefnismagnið mælt. Þessi aðferð 
hefur verið notuð í mörgum rannsóknum og sönnuð, en hún byggir á aðferð Steve Culman 
sem gerð er grein fyrir hjá Wang o.fl. (2017) og Weil, Islam, Stine, Gruver og Samson-
Liebig (2003). Aðferðin var hinsvegar aðlöguð nokkuð að rannsókninni sem hér er kynnt 
eftir að hafa prófað upprunalegu aðferðina. Ferlið var eftirfarandi: 

Fyrir POXC aðferðina var kalíumpermanganatlausn búin til. Lausnin innihélt 0,02 M 
kalíumpermanganat (KMnO!) og 0,1 M kalsíumklór (CaCl!). Til þess að breyta pH gildi í 
7,2 var bætt við 0,1 M natríumhýdroxíð (NaOH) (Wang o.fl., 2017; Weil o.fl., 2003). Með 
þessari aðferð voru 36 sýni mæld, 13 voru tekin af 0 – 10 cm dýpi og hin 13 af 10 – 20 cm 
dýpi. Magn jarðvegssýna var vigtað eins nákvæmlega og hægt var, 2,5 g ± 0,05 g og hvert 
þeirra sett í merkt mæliglas. Aðferðin var sú sama fyrir öll sýnin. Fyrst var bætt við 2 ml af 
KMnO! lausn, sem var búin til í byrjun, og 18 ml af afjónuðu vatni, H!O. Mæliglösin voru 
strax sett í hristara í nákvæmlega tvær mínútur með 120 snúningum (sveiflum) á mínútu. 
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Þetta nægði ekki til að jarðvegslausnin væri nægilega hrein. Því voru sýnin sett í skilvindu 
í þrjár mínútur við 20°C og 4000 rpm og síðan látin standa í aðrar fimm mínútur. Að þessu 
loknu var jarðvegsvökvinn orðinn tær, þ.e. fljótandi jarðvegseindir voru ekki lengur 
sýnilegar í vökvanum. Þá voru tveir ml af tæra sýninu teknir með pípettu, settir í glerílát, 
H!O helt upp að 50 ml marki og allt hrist. Því næst var hluti af blöndunni sett í litrófsmæli 
sem mældi með 550 nm bylgjulengd. Sama ferli var framkvæmt á öllum 36 sýnunum. Ef 
niðurstaða litrófsmælinga var lág fyrir einstök sýni var mælingin endurtekin með stærra 
sýni, fjórir ml í stað tveggja ml, til að fá nákvæmari niðurstöðu (mólendis-sýni nr. 1 og 5 
(bæði 0 – 10 cm) og birkiskógar-sýni nr. 1 og 2 (0 – 10 cm) og 1 og 2 (10 – 20 cm)). 

Til að kvarða gögnin svo hægt væri að reikna út losun kolefnis voru tvenns konar 
viðmiðunarsýni (e: blank) mæld, annað einungis með afjónuðu vatni (0 ml) og hitt með 
KMnO! lausninni (0,1; 0,2; 0,4; 0,6; og 2 ml) án jarðvegsvökva. Kvörðunin er sýnd í jöfnu 
[1] (viðhengi 1) og niðurstöður hennar, hallatala og skurðpunktur, notaðar í jöfnu nr. 2 sem 
reiknar út laust bundið C. 

 

[1] Y = 0.0118 X + 2 𝑥 10!!; 𝑅! = 0,9999 ; þar sem Y er styrkur KMnO! og X er 
gleypnin sem er gefin frá litrófsmælingu. 

 

 [2] POXC mg/kg = 0,02!"#
!

 – (𝑠𝑘𝑢𝑟ð𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑢𝑟 + ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑥 𝑔𝑙𝑒𝑦𝑝𝑛𝑖𝑛)  ×

9000 𝑚𝑔 !
!"#

×( !,!" ! !"#!"
þ!"#$ !ý!"#"!# !"

) 

 

Eftir að hafa reiknað jöfnunina út fyrir öll sýnin fengust niðurstöður fyrir 
kolefnismagnið sem losnaði auðveldlega út í andrúmsloftið. 

Sterka 𝐾𝑀𝑛𝑂! lausn-aðferðin er notuð til að reikna út kolefnismagnið sem helst í 
jarðveginum og berst ekki út í andrúmsloftið og notar einnig POXC (e: Permanganate-
Oxidizable Carbon). Rannsóknirnar sem farið var eftir í þessari aðferð voru skrifaðar af 
Tirol-Padre og Ladha (2004); með nokkrum undantekningum. 

Fyrst ber að nefna að búin var til kalíumpermanganat lausn (KMnO!). Í upprunalega 
ferlinu var búin til lausn með 0,033 M/l af KMnO! (Tirol-Padre & Ladha, 2004). Í þessari 
rannsókn voru hins vegar útbúnir tveir lítrar, til að vera með nægilegt magn fyrir 
endurtekin sýni ef nauðsynlegt væri, þannig að notað var 0,066 M. Í lausnina var notað 
10,4272 g af KMnO!, leyst upp sem kristallar í tveimur l af afjónuðu vatni. Til að leysa 
kristallana upp var blandan hituð lítillega. Lausnin var geymd í amber flösku. 

Eftir að hafa útbúið lausnina var næsta skref að vigta ákveðinn massa af hverju 
jarðvegssýni og setja hvert í staka og merkta plast túbu. Þyngd jarðvegsins var mismunandi 
eftir sýni þar sem hvert jarðvegssýni þurfti að innihalda 15 mg af C. Mikilvægt var að nota 
þetta kolefnismagn, 15 mg, þar sem aðferð Tirol-Padre & Ladha (2004) gerir ráð fyrir 15 
mg C fyrir  0,033 M/l lausn af KMnO!. María Svavarsdóttir (2018) mældi kolefnismagn í 1 
g af jarðvegi og reiknaði síðan út þyngd jarðvegssýna sem innihéldu 15 mg af kolefni (tafla 
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3). 𝐾𝑀𝑛𝑂! lausn-aðferðin var notuð til þess að mæla torleysta kolefnið. Niðurstöðurnar 
voru mismunandi eftir jarðvegsdýpi og gróðurfari. 

Tafla 3. Þyngd jarðvegssýna (g) sem innihalda 15 mg kolefnis og er notað við 
mælingar á torleystu kolefni. M = mólendi, B = birkiskógur og G = greniskógur.  

Jarðvegsdýpt (cm) í mismunandi gróðurlendi* Þyngd jarðvegssýnis (g) 

M (0 – 10) 0,147 

M (10 – 20) 0,203 

B (0 – 10) 0,158 

B (10 – 20) 0,205 

G (0 – 10) 0,111 

G (10 – 20) 0,161 

*Allar tölurnar í þessari töflu eru úr meistararitgerð Maríu Svavarsdóttur. 

Í hvert jarðvegssýni var blandað 30 ml af KMnO! lausn og sett í hristara í 24 klst. 
Síðan voru sýnin sett í skilvindu í 10 mínútur (við 4000 snúninga) til að aðgreina fast efni 
frá lausninni. Notaðir voru tveir ml af lausninni og bætt við afjónuðu H!O að 50 ml marki. 
Að því loknu var sýnið mælt í litrófsmæli sem mældi með 550 nm bylgjulengd. Ferlið var 
endurtekið á sama hátt fyrir öll sýnin. 

Til þess að kvarða gögnin, svo hægt væri að reikna út torleysta kolefnið, voru notuð 
tvenns konar viðmiðunarsýni (blank), annað aðeins með afjónuðu vatni (0 ml af 
KMnO! lausninni) og hitt með KMnO! lausninni (0,6, 1, 1,4, 1,8 og 2 ml) án 
jarðvegsvökva. Kvörðunin er sýnd í jöfnu [3] (viðhengi 2) og niðurstöður hennar, hallatala 
og stöðvun, notaðar í jöfnu [4] sem reiknar út óstöðuga kolefnið.  

[3] Y = 0,7488 X – 0,0005 ; 𝑅! = 1 ; þar sem Y er styrkur 𝐾𝑀𝑛𝑂! og X er 
gleypnin samkvæmt litrófsmælinum. 

[4] POXC (mg/g) = 
!" !"ð!"ð!"#$%ý!" !!" !ý!" × !"

! ×!"×!

!""" !"/! ×þ!"#$ !ý!"#!" (!)
 

 

Hlutur torleysts kolefnis var reiknað út með því að draga óstöðugt kolefni frá 
óröskuðu kolefnishlutfalli jarðvegssýnis. 

Í báðum aðferðunum var þess mjög vel gætt að ljós kæmist ekki að sýnunum sem 
innihéldu kalíumpermanganat, þar sem lausnin er viðkvæm fyrir ljósi og gæti það haft áhrif 
á niðurstöður. Því voru flöskur með efnalausnum og mæliglös hulin með álpappír. 

 T-prófi var beitt til að meta hvort marktækur munur væri á milli laust bundna og 
torleysta kolefnisins í mismunandi gróðurlendi og dýpi. Fyrir þessa úrvinnslu var Excel 
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forritið notað. Ef P < 0.05 þá er marktækur munur milli talna og ennþá meiri ef P < 0.01 
(Anna Helga Jónsdóttir & Sigrún Helga Lund, 2015). Reiknað var út hvort munur væri 
milli torleysta og laust bundna kolefnisins; munur milli sýnatökudýpis í hverju gróðurlendi 
af laust bundna og torleysta kolefninu og, að lokum, hvort munur væri milli gróðurlenda 
varðandi laust bundið og torleyst kolefni. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Laust bundið og torleyst kolefnismagn 
Niðurstöður sýndu að mikill munur var á laust bundnu og torleystu C í jarðvegi samanber 
dýpi og eftir gróðurlendi (tafla 4). Þessar niðurstöður voru bornar saman við heildar 
kolefnismagnið (mg/kg af jarðvegi) á mismunandi jarðvegsdýpi (cm) í mismunandi 
gróðurlendi.  

Tafla 4. Laust bundið, torleyst og heildar kolefni (mg/kg af jarðvegi) í mólendi, birkiskógi 
og greniskógi og með jarðvegsdýpt. 

 0-10 cm 10-20 cm 0-20 cm 

Laust bundið C 
(mg/kg af jarðvegi) 

   

Mólendi 602,27 553,97 1156,24 

Birkiskógur 601,32 534,71 1136,03 

Greniskógur 565,51 545,16 1110,67 

Torleyst C (mg/kg af 
jarðvegi) 

   

Mólendi 84235,32 62087,63 146322,95 

Birkiskógur 74202,56 12685,13 86887,69 

Greniskógur 108977,47 78050,05 187027,52 

Heildar C (mg/kg af 
jarðvegi) (TOC)* 

   

Mólendi 102000 74000 176000 

Birkiskógur 95000 73000 168000 

Greniskógur 135000 93000 228000 

* Tölur frá meistararitgerð Maríu Svavarsdóttur (2018). 

Jarðvegur greniskógarins er með meira torleyst C á kg jarðvegs en jarðvegur hinna 
gróðurlendanna en einnig meira heildar kolefnismagn. Þar af leiðandi er mikilvægt að 
skoða hlutfall laust bundins og torleysts C af heildarkolefni jarðvegsins, og einnig 
óútskýrða kolefnis innihaldið (tafla 5).  
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Tafla 5. Hlutfall laust bundins og torleysts C af heildar C jarðvegs í mólendi, 
birkiskógi og greniskógi og með jarðvegsdýpt. 

 0-10 cm 10-20 cm 

Laust bundið C (% C af 
TOC) 

  

Mólendi 0,59 0,75 

Birkiskógur 0,63 0,73 

Greniskógur 0,42 0,59 

Torleyst C (% C af TOC)   

Mólendi 82,58 83,90 

Birkiskógur 78,11 82,62 

Greniskógur 80,72 83,92 

Óútskýrt C (% C af TOC)   

Mólendi 16,65 16,85 

Birkiskógur 21,26 16,75 

Greniskógur 18,86 15,49 

4.2 Laust bundið kolefnismagn 
Ef aðeins er horft á efstu 0 – 10 cm jarðvegs er hann með minnst af laust bundnu C (mg/kg 
af jarðvegi) í greniskóginum (565,51 mg/kg) en birkiskógurinn (601,32 mg/kg) og 
mólendið (602,27 mg/kg) með álíka magn, eða um 6% meira en greniskógurinn. Á 10 til 
20 cm dýpi er birkiskógurinn hinsvegar með minnst af laust bundnu C á kg jarðvegs en 
greniskógurinn heldur áfram að vera með minnsta magnið í hlutfalli heildar 
kolefnismagnsins (mynd 3).  
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Mynd 3. Meðalgildi laust bundins C á kg jarðvegs og sem hlutfall af TOC jarðvegs 
með jarðvegsdýpt og í mismunandi gróðurlendi. M = mólendi, B = birkiskógur og G = 
greniskógur. 

Af jarðvegi mismunandi gróðurlenda er hann með minnst laust bundið kolefni í 
greniskógi. Jarðvegur greniskógarins er með minnst af laust bundnu kolefni, eða 547 mg í 
kg af jarðvegi og 0,48% af heildar kolefnismagninu í fyrstu 20 cm. Þar næst er 
birkiskógurinn með 568 mg og síðan mólendið með 591 mg, sem er mesta laust bundna 
kolefnismagnið (mynd 4) í kg af jarðvegi. Hinsvegar er mjög lítill munur milli hlutfalls 
laust bundins kolefnis í efstu 20 cm jarðvegs í birkiskógi og mólendi, 0,68% í birkiskógi 
og 0,67% í mólendi í fyrstu 20 cm (mynd 4). 

 

Mynd 4. Meðalgildi laust bundins C á kg jarðvegs í efstu 20 cm jarðvegs í mismunandi 
gróðurlendi. M = mólendi, B = birkiskógur og G = greniskógur. 
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4.3 Torleyst kolefni 
Niðurstöðurnar m.t.t. dýpis sýna að torleyst C í mg á kg jarðveg sé hæst í báðum lögum 
greniskógarins en lítill munur á torleystu kolefni sem hlutfall af heildar kolefni jarðvegs 
(mynd 5). 

 

Mynd 5. Meðalgildi torleysts C á kg jarðvegs og sem hlutfall af TOC jarðvegs með 
jarðvegsdýpt og í mismunandi gróðurlendi. M = mólendi, B = birkiskógur og G = 
greniskógur. 

Greniskógur er gróðurlendið með mesta torleysta kolefnismagnið á kg jarðvegs í efstu 
20 cm jarðvegsins en lítill munur er á torleystu kolefni sem hlutfalli af heildarkolefni 
(mynd 6). 

 

Mynd 6. Meðalgildi torleysts C á kg jarðvegs og hlutfall af heildarkolefni jarðvegs í 
efstu 20 cm jarðvegs í mismunandi gróðurlendi. M=mólendi, B = birkiskógur og G = 
greniskógur.  
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4.4 T – próf 
Af niðurstöðum að dæma var sýnilegur munur milli jarðvegs með mismunandi gróðurlendi 
og aðferðum, s.s. laust bundið og torleyst C. Til þess að sjá hvort munurinn væri 
marktækur var T – prófi beitt í mg C á kg jarðvegs. Það er aðeins gert T-prófið í mg C á kg 
jarðvegs (ekki sem hlutfall af TOC) til þess að geta tengt það við jarðvegseyðingu. 

Niðurstöður sýna að marktækur munur er á milli laust bundna og torleysta 
kolefnismagnsins í öllum gróðurlendum (tafla 6). Einnig er marktækur munur milli dýpis 
eftir gróðurlendi (0 – 10 og 10 – 20 cm) og sérstaklega mikill munur á milli torleysta 
kolefnismagninu í jarðvegs öllum þremur gerðum gróðurlendis (tafla 6). Að auki er 
marktækur munur á torleysta kolefnismagninu milli greniskógarins og hinna tveggja 
gróðurlendanna: birkiskógar og mólendis (tafla 6). 

 Tafla 6. Tölfræði niðurstaðna (mg C á kg jarðvegi) laust bundins C, torleysts C, 
jarðvegsdýpa og gróðurlendi. M = mólendi, B = birkiskógur, G = greniskógur, L = laust 
bundið C og T = torleyst C. 

 
  M B	 G 

  Torl. 0-20 0-10 
(L) 

0-10 
(T) Torl. 0-20 0-10 

(L) 
0-10  
(T) Torl. 0-20 0-10 

(L) 
0-10 
(T) 

M 

Laust 0,02
*            

0-20      0,67       

10-20 
(L)   0,09          

10-20 
(T)    

2x
10!!

** 
        

B 

Laust     0,01*        

0-20          0,6   

10-20 
(L)       

1x
10!! 

** 
     

10-20 
(T)        

3x
10!!

** 
    

G 

Laust         0,03*    

0-20  0,29           

10-20 
(L)             

10-20 
(T)             

 
* marktækur munur, P < 0.05. ** marktækur munur, P < 0.01.  
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5 Umræður 

5.1 Laust bundið og torleyst kolefnismagn og 
hlutfallslega af TOC í jarðvegi Þingvallar 

Laust bundna kolefnismagnið í jarðvegi Þingvalla var mjög lítið miðað við heildar 
kolefnismagnið í efstu 20 cm. Það var aðeins um 0,6% laust bundið C af heildarmagninu. Það 
er nokkuð minna hlutfallslega heldur en sýnt er fram á hjá Lal (2007) í efstu 100 cm á 
hnattrænum skala. Þar er hlutfallið um 2,4% þar sem heildarmagn C í jarðveginum á heimvísu 
er 2500 Pg og 60 Pg af þessu C fer út í andrúmsloftið vegna jarðvegsöndunnar (Lal, 2007). 
Hafa ber í huga að erfitt er að áætla hvað orsakar hegðun kolefnis, þ.e. ef það er laust bundið 
eða fastbundið, í jarðveginum. Þetta er þó mikilvægur þáttur fyrir rannsóknir á 
loftslagshlýnun (Fontaine, Barot, Barré, Bdioui, Mary & Rumpel, 2007). 

 Laust bundna C var meira í jarðvegi birkiskógarins og jarðvegi mólendis heldur en í 
jarðvegi greniskógarins. Einnig var laust bundna C meira í efstu 10 cm jarðvegs í öllum 
gerðum gróðurlendis. Þessar niðurstöður eru í gildi fyrir bæði kolefnið mælt í mg á kg af 
jarðvegi og sem hlutfall af TOC. Þó jarðvegur greniskógarins sé með hærra magn af C (mg/kg 
á jarðvegi) þá er það samt með lægra laust bundið kolefnismagn en jarðvegur birkiskógarins 
og mólendis. Laust bundið C er orkugefandi fyrir örverur og, þar af leiðandi, getur nýting 
laust bundna C orðið til þess að magn þess minnki. Þó það hafi lágt magn í jarðvegi 
greniskógarins þá hefur það mjög mikilvægt hlutverk. Þegar laust bundið C er til staðar getur 
jarðvegurinn safnað torleystu C í neðri lögin. Ef laust bundið C myndi losna út úr 
jarðveginum, yrðu örverurnar að brjóta niður torleysta C fyrir öndunina (Fontaine o.fl., 2007). 

Torleyst C var mun meira en laust bundna C, með um 80% að meðaltali af heildar 
kolefnismagninu í jarðvegi með mismunandi gróðurlendi í efstu 20 cm. Við þessu mátti búast 
miðað við niðurstöður t.d. Lal (2007) eða Fontaine o.fl. (2007). Enginn sýnilegur né 
marktækur munur var á torleysta kolefnismagninu milli jarðvegs mismunandi gróðurlenda 
sem hlutfall af TOC. Þó jarðvegur greniskógarins sé með hærra heildar- og torleyst 
kolefnismagn en jarðvegur hinna gróðurlendanna, þá er hlutfallslega ekki mikill munur. Það 
var þó marktækur munur (P < 0,5), samkvæmt tölfræðinni, milli torleysta kolefnismagninu í 
jarðvegi allra þriggja gerða gróðurlendis: mólendi, birkiskógi og greniskógi; í mg C á kg af  
jarðvegi. Í þessu tilfelli var jarðvegur greniskógarins með hæstu niðurstöðuna. Það var ekki 
marktækur munur milli niðurstaðna jarðvega birkiskógarins og mólendis. Einnig var meira 
torleyst kolefnismagn í neðra laginu (10 – 20 cm) en hinu efra í öllum jarðvegum í 
fyrrgreindum gerðum gróðurlendis, sem gæti haft skýringar vegna sambanda málm-húmus-
knippa. Þau halda fast í steindir (e: minerals) og C (Ólafur Arnalds, 2004), sem að líkindum 
mynda torleyst C (Takahashi & Dahlgren, 2016). Samböndin binda kolefnið í mjög flókin og 
torleyst efnasambönd og því er erfitt fyrir örverur að brjóta niður kolefnið (Takahashi & 
Dahlgren, 2016), sem veldur því að C losnar trauðlega (sbr. Kögel-Knabner, Guggenberger, 
Kleber, Kandeler, Kalbitz, Scheu, Eusterhues & Leinweber, 2008; Lützow, Kögel-Knabner, 
Ekschmitt, Matzner, Guggenberger, Marschner, & Flessa, 2006) sem endurspeglar að 
líkindum það C sem mælist torleyst í jarðvegi á Þingvöllum.  

Eftir að hafa reiknað út niðurstöður fyrir laust bundna og torleysta kolefnismagnið er um 
20% af heildar kolefnismagni gróðurlendis hvorki laust bundið né torleyst. Þetta C er kallað 
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óútskýrt. Óútskýrða C gæti komið frá plöntuleifum, t.d. rótum, sem hafa ekki ennþá náð að 
brotna niður (Berg & Staaf, 1987). 

5.2 Laust bundið og torleyst kolefni með 
jarðvegsdýpt  

Er hlutfall laust bundins og torleysts C breytilegt eftir jarðvegsdýpi? Svarið er já. Laust 
bundna C var mun meira í jarðvegslaginu frá 0 til 10 cm dýpis í öllum gróðurlendum. Það eru 
ýmsar ástæður fyrir því. Helsta ástæðan er að í efri lögum jarðvegsins eru örverur sem brjóta 
niður kolefni með ensím. Örverurnar eru helst á yfirborði jarðvegsins vegna þess að súrefnið, 
sem þær þurfa til þess að lifa, er þar til staðar (Brady & Weil, 2002; Fontaine o.fl., 2007). 
Meðal dvalartími (MRT) kolefnis hækkar mikið með dýpi. Það getur farið upp í  2.000 til 
10.000 ár í djúp jarðvegslög (>200 cm) (Fontaine o.fl., 2007). Önnur ástæða fyrir þessu er í 
mestum mæli lítt flókin kolefni, t.d. sykrur sem brotna auðveldlega niður (Brady & Weil, 
2002; Cleveland, Nemergut, Schmidt & Townsend, 2007), þó sumar rannsóknir sýna að efna-
sambönd kolefnis hafi ekki áhrif á mun C í dýpi (Fontaine o.fl., 2007). Marktækur munur er á 
torleystu C (mg á kg jarðvegur) í jarðvegi með dýpi. Það var meira magn torleysts C í dýpra 
laginu, þ.e. 10 – 20 cm. Ástæður þess eru, meðal annars, að kolefnið sem helst í jarðveginum, 
s.s. torleysta kolefnið, safnast fyrir í dýpri jarðvegslögum og breytist efnafræðilega, samanber 
humus (Martens, 2000). Einnig brjóta örverur niður meira kolefni í efsta laginu þannig að þar 
er minna af torleystu kolefni. Efnasamsetning torleysta kolefnisins er vel bundið og er erfitt 
að brjóta niður, eins og til dæmis lignín, m. a. (Brady & Weil, 2002). Önnur ástæða fyrir 
staðsetningu torleysta kolefnisins eru málm-húmus-knippin. Samböndin sem verða til við rakt 
jarðvegsrof í eldfjallajörð binda saman kolefnið í flókin sambönd og eru sjaldan í efsta lagi 
jarðvegsins (Takahashi & Dahlgren, 2016). Þar af leiðandi eru fleiri málm- húmus-knippi á 10 
– 20 cm dýpi og einnig meira af torleystu kolefni. Auk þessa er talað um að plöntuleifar hafi 
áhrif. Ástæðan er að plöntuleifar eru alveg við yfirborð jarðar og eru þær brotnar niður af 
örverum. Þar af leiðandi verður til laust bundið kolefni (Fontaine o.fl., 2007). 

Því nær yfirborði, þeim mun meira laust bundið kolefni. Þetta er í samræmi við þær 
kenningar sem kynntar voru í innganginum um að yfirborðið væri fyrsta lagið sem myndi 
missa kolefnið ef jarðvegur rofnar (Hlynur Óskarsson o.fl., 2004). Þessi niðurstaða kemur 
ekki á óvart því við jarðvegsrof rofnar fyrsta lagið, þar sem alla jafna er hæst kolefnishlutfall. 
Það fýkur í burtu (Brady & Weil, 2010). Samt sem áður verður að taka fram að aðeins 10 cm 
dýptarmunur er milli sýnanna þannig að ekki var hægt að búast við miklum mun á 
niðurstöðum. 

5.3 Laust bundið og torleyst kolefni samkvæmt 
gróðurfari mólendis, birkiskógar og 
greniskógar 

Hefur gróðurfar áhrif á hversu mikið laust eða fast bundið kolefnið er? Þó mólendið, 
birkiskógurinn og greniskógurinn séu öll á eldfjallajörð er þar nokkur munur á laust bundu 
og torleystu C. Í birkiskógi og mólendi eru dvergrunnar, grös og mosar, en einnig tré í 
birkiskóginum. Í greniskógurinn eru aðeins grenitré, og mosi og barr hylja skógarbotninn 
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(María Svavarsdóttir, 2018). Þetta hefur mikil áhrif á uppsöfnun lífrænna efna og 
kolefnisinnihald jarðvegsins (María Svavarsdóttir, 2018; Mankasingh & Guðrún 
Gísladóttir, 2019) og laust bundið og torleyst C. Tré orsaka það að það safnist hærra 
kolefnismagn djúpt í jarðveginum og geti haldist í mörg ár, t.d. kolefnið í trjám franska 
miðhálendisins sem hefur haldist í 2000 ár (Fontaine o.fl., 2007). Laust bundið C var meira 
í jarðvegi birkiskógarins og  í mólendinu heldur en í jarðvegi greniskógarins. Gróður ber C 
inn og út í jarðveginn með öndun og rotnun plöntuleifa (Þorsteinn Guðmundsson, á.á). 
Plöntuleifar birkiskógar og mólendis eru lauf, grös og smærri stönglar en í greniskóginum 
eru plöntuleifarnar fyrst og fremst barr (María Svavarsdóttir, 2018). Plöntuleifar laufs og 
grasa brotna hratt niður og verða aðgengilegar örverum en örveruvirknin ýtir undir 
kolefnislosun (Berg & Staaf, 1987; Brady & Weil, 2002). Niðurstöður kolefnismælinganna 
benda til þess að þetta eigi sér stað í jarðvegi birkiskóga og mólendis, þ.e. C er aðgengilegt 
fyrir örverur sem brotnar niður og losnar auðveldlega frá jarðveginum. Í greniskóginum 
lenda barrnálar á yfirborði jarðvegsins og eru lengur að brotna niður (Berg & Staaf, 1987). 
Áferð nálanna er harðari og líkari lignínni og öðrum efnasamböndum sem brotna trauðlega 
niður enda ekki aðgengilegt örverum (Brady & Weil, 2002). Þess vegna má álykta að 
uppsöfnun barrs á botni greniskógarins valdi því að meira magn af torleystu C mælist í 
jarðvegi þar en að gróður sem og einkennir yfirborð mólendis og botn birkiskóga brotnar 
auðveldar niður og veldur hærri hlut laust bundins C í jarðvegi þar.  

5.4 Jarðvegsrof og loftslagshlýnun 
Í efstu 20 cm jarðvegs á rannsóknarsvæðinu norð-austan við Þingvallavatn er 600 mg 

af C á kg jarðvegi sem líklegt er að sleppi út í andrúmsloftið eða setjist einhverstaðar 
annarstaðar sem CO!, t.d. í vatn eða annan jarðveg. Hafa ber í huga að öll gróðurlendin 
(mólendið, birkiskógurinn og greniskógurinn) eru eldfjallajörð sem er viðkvæm fyrir rofi. 
Ef svo vildi til að landið rofnaði væri hætta á að töluvert magn af C losnaði út í 
andrúmsloftið (Mankasingh & Guðrún Gísladóttir, 2019). Í ljósi þess er mikilvægt að koma 
í veg fyrir jarðvegsrof. Við mennirnir getum reynt að aftra því að slíkt eigi sér stað með 
markvissri stjórnun og þá vegum við upp losun kolefnis út í andrúmsloftið. 

Eins og komið hefur verið að í þessarri rannsókn, kemur fyrir að jarðvegurinn er 
ofnýttur eða nýttur á óæskilegan hátt sem leiðir til þess að gæði hans minnka til muna. Með 
öðrum orðum, jarðvegurinn er ekki lengur með þau efni sem eru nauðsynleg til að geta 
sinnt vistkerfisþjónustunni, þ.e. aðföng, temprun, grunnstoðum og menningu (Baveye o.fl., 
2016; Adhikari & Hartemink, 2016). Jarðvegurinn er nýttur af manninum til að rækta 
gróður til matar og fóðurs, ala dýr, byggja hús og önnur mannvirki o.s.frv. Ef þessar 
aðgerðir fara fram úr jafnvægismörkum þá mun jarðvegurinn tapa æskilegum eiginleikum 
sínum og meiri hætta verður á rofi og þar af leiðandi losun C (Adhikari & Hartemink, 
2016). Þetta myndi spilla temprun jarðvegsins, þ.e. kolefnis-hringrásinni og orsaka meiri 
loftslagshlýnun. Um er að ræða jákvæða hringrás þar sem eitt leiðir af öðru: ef eitt atriði 
eykst þá hefur það keðjuverkandi áhrif á hin atriðin.  

Aukning loftslagshlýnunar er í þessum skilningi meðal annars afleiðing mannlegra 
aðgerða á jarðveginn, þ.e. landnotkun. Þeim væri hægt að breyta ef við mennirnir breyttum 
um lífstíl. Ef við höldum áfram að ofnýta jarðveginn mun hringrásin (landnotkun – rof – 
losun kolefnis – loftslagshlýnun) halda áfram. Hinsvegar ef við grípum til aðgerða eins og í 
sambandi við ræktun með því að leyfa jarðveginum að hvílast milli ára, til dæmis, þá væri 
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hægt að snúa þessu við og stöðva hringrásina. Maðurinn þarf að gæta að aðstæðum sem 
gætu leitt til jarvegsrofs vegna þess að með rofi fer kolefnið út í andrúmsloftið. Einnig er 
þörf á að jarðvegur fái að þróast þannig að kolefni safnist upp í jarðveginum í stað þess að 
losna. Slík aðgerð vinnur á móti uppsöfnun CO2 í andrúmslofti en eldfjallajörð hefur 
einmitt mikla möguleika til að binda kolefni (sbr. Batjes, 1996).  

Sem lokaorð þá hefur markmiðum þessarar rannsóknar verið náð á jákvæðan hátt og 
allar niðurstöður hafa verið sýndar og unnar. Einnig hafa fengist svör við 
rannsóknarspurningunum. Laust bundið C er um 0,6 % af heildar kolefnismagninu í 
jarðvegi í mismunandi gróðurlendi og hið torleysta er um 80 %. Þar með er ljóst að 
marktækur munur er á milli laust bundna og torleysta C. Jarðvegsdýpi hefur áhrif á laust 
bundna og torleysta kolefnismagnið þar sem það er meira laust bundið C er í efsta laginu (0 
– 10 cm) og meira af því torleysta í dýpra laginu (10 – 20 cm). Mismunandi gróðurfar 
hefur mikil áhrif á magn og hlutfall laust bundna og torleysta C vegna þess hversu 
plöntuleifar brotna mishratt niður. Greniskógurinn var með hæsta torleysta og lægsta laust 
bundna kolefnismagnið. Mólendið var með hæsta laust bundið kolefnið en bæði mólendið 
og birkiskógurinn voru með svipað torleyst kolefni.. 

Í þessari rannsókn hafa einungis verið notaðar tvær aðferðir til þess að kanna laust 
bundið og torleysta C í jarðvegi, báðar með notkun POXC efni. Hinsvegar eru margar 
aðferðir sem kanna sama efnið, þ.e. laust bundið og torleyst C. CO!-C framleiðsluaðferðin 
byggist á öndun jarðvegssýna í jarðvegi. Aðferðin tekur um 5 mánuði en niðurstöður 
þessarar aðferðar eru nákvæmar (Alvarez o.fl., 1995). Aðrar aðferðir nota 
kolefnisnámuvinnslu til þess að reikna út laust bundið og torleysta kolefnisinnihaldið í 
lífkolum. Þar er notað sand og límóna gos aðdráttarefni og tekur um tvær vikur (Cross & 
Sohi, 2011). Aðferðirnar í þessari rannsókn, POXC aðferðin og sterka 𝐾𝑀𝑛𝑂! lausn 
aðferðin, voru notaðar vegna aðstæðna í rannsóknarstofunni og vegna tíma, þ.e. eina viku 
hvor. Niðurstöðurnar eru nákvæmar, sbr. kvörðunina (viðauki). Þó hefði mátt prófa aðrar 
aðferðir til að fá fleiri viðmiðanir. Einnig er vísað í efna- og lífræðilega eiginleika 
jarðvegsins til þess að útskýra niðurstöðurnar en það gætu verið aðrir eiginleikar sem varpa 
skýrara ljósi á mynd laust bundins og torleysts C í jarðvegi. Þar af leiðandi er ekki hægt að 
draga of miklar ályktanir úr þessari tilraun. 
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6 Lokaorð 
Í þessari rannsókn var laust bundið og torleyst kolefnismagn borið saman úr 

eldfjallajarðvegi frá þrenns konar gróðurlendi: mólendi, birkiskógi og greniskógi.  

Marktækur munur var til staðar milli laust bundna og torleysta C þar sem það laust 
bundna var um 0,6 % af heildar kolefnismagninu og torleysta var um 80 %. Munur var einnig 
sýnilegur þegar dýpt var borin saman. Í efsta laginu (0 – 10 cm) var meira laust bundið C en í 
neðra laginu (10 – 20 cm). Torleyst kolefni var meira í neðra laginu. Þessi munur er útskýrður 
með virkni örvera sem brjóta niður kolefnið, s.s. sykrur eða lignín, í efstu lögum og málm-
húmus-knippi sem heldur kolefninu föstu í neðri lögum jarðvegsins (Brady & Weil, 2002; 
Takahashi & Dahlgren, 2016). Einnig var sýnilegur munur á jarðvegi með mismunandi 
gróðurlendi, sérstaklega milli greniskógarins og hinna tveggja gróðurlendanna, birkiskógar og 
mólendis. Jarðvegur greniskógarins var með hærra magn af torleystu kolefni og lægra magn 
af laust bundnu kolefni en jarðvegur hinna gróðurlendanna. Þetta er hægt að tengja við 
niðurbrot plöntuleifa þar sem leifar af laufi og grösum eru í birkiskóginum og mólendi sem 
auðveldlega brotna niður (laust bundið) en í greniskóginum eru barrnálar sem taka mjög 
langan tíma að brotna niður (torleyst) (Berg & Staaf, 1987; Brady & Weil, 2002). 

Rannsóknin sýndi einnig að heildar kolefnismagnið var mikið. Það má skýra út frá því að 
öll jarðvegssýnin eru úr eldfjallajarðvegi. Mikilvægt er að vernda jarðveginn með þéttum 
gróðri t.d. skógi og koma þannig í veg fyrir að rof myndist sem myndi leiða af sér losun 
kolefnis og umtalsverða loftslagshlýnun. Í þessu samhengi, og sem lokaorð, er ítrekað að gæta 
ber að mannlegum athöfnum í landnýtingu eldfjallajarðvegs og auka þarf vöxt greniskóga. 
Þeir halda hlutfallslega betur í kolefnið, s.s. torleysta C, og nýtast því sem kolefnisgeymslur. 

 

 

 





39 

Heimildir 
Adhikari, K. & Hartemink, A. E. (2016). Linking soils to ecosystem services—A global 
review. Geoderma, 262, 101-111. 

Alvarez, R., Díaz, R. A., Barbero, B., Santanatoglia, O. J. & Blotta, L. (1995). Soil organic 
carbon, microbial biomass and CO2-C production from three tillage systems. Soil & Tillage 
Research, 33, 17-28. 

Anna Helga Jónsdóttir & Sigrún Helga Lund. (2015). Tölfræði frá grunni.	 6. prentun, 
Háskólafjölritun. 

Batjes, N. H. (1996). Total carbon and nitrogen in the soils of the world. European journal of 
soil science, 47(2), 151-163. 

Baveye, P. C., Baveye, J. & Gowdy, J. (2016). Soil “ecosystem” services and natural capital: 
Critical appraisal of research on uncertain ground. Frontiers in Environmental Science, 4, 41. 

Berg, B. & Staaf, H. (1987). Release of nutrients from decomposing white birch leaves and 
Scots pine needle litter. Pedobiologia, 30, 55-63. 

Bonatotzky, T., Ottner, F., Egill Erlendsson & Guðrún Gísladóttir. (2019). The weathering of 
volcanic tephra and how they impact histosol development. An example from South East 
Iceland. Catena, 172, 634-646. 

Brady, N. C. & Weil, R. R. (2010). Elements of the nature and properties of soils (No. 631.4 
B733E.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Educational International. 

Brady, N. C. & Weil, R. R. (2002). The nature and properties of soils. Upper Saddle River, 
New Jersey: Prentice Hall. 

Calderón, F. J., Culman, S., Six, J., Franzluebbers, A. J., Schipanski, M., Beniston, J., 
Grandy, S. & Kong, A. Y. (2017). Quantification of soil permanganate oxidizable C (POXC) 
using infrared spectroscopy. Soil Science Society of America Journal, 81(2), 277-288. 

Cleveland, C. C., Nemergut, D. R., Chmidt, S. K. & Townsend, A. R. (2007). Increases in soil 
respiration following labile carbon additions linked to rapid shifts in soil microbial 
community composition. Biochemistry, 82, 229-240. 

Cross, A. & Sohi, S. P. (2011). The priming potential of biochar products in relation to labile 
contents and soil organic matter status. Soil Biology & Biochemistry, 43, 2127-2134. 

Dugmore, A., Guðrún Gísladóttir, Simpson, I. & Newton, A. (2009). Conceptual models of 
1200 years of Icelandic soil erosion reconstructed using tephrochronology. Journal of the 
North Atlantic, 2(1), 1-19. 



40 

Egill Erlendsson, Edwards, K. J., Vickers, K., Guðrún Sveinbjarnardóttir & Guðrún 
Gísladóttir. (2018). The Palaeoecology and Cultural Landscapes Associated with Reykholt. 
Snorri Sturluson and Reykholt. The Author and Magnate, His Life, Works and Environment at 
Reykholt in Iceland, 161-203. 

Einar Örn Jónsson. (2012). Lifandi minnisvarðar á Þingvöllum – Saga og tilurð nokkurra 
skógarlunda í þjóðgarðinum. Skógræktarritið, 2. tbl., 76-82.  

Fanney O. Gísladóttir, Ólafur Arnalds & Guðrún Gísladóttir. (2005). The effect of landscape 
and retreating glaciers on wind erosion in South Iceland. Land Degradation & Development, 
16(2), 177-187. doi: 10.1002/ldr.64 

Fontaine, S., Barot, S., Barré, P., Bdioui, N., Mary, B. & Rumpel, C. (2007). Stability of 
organic carbon in deep soil layers controlled by fresh carbon supply. Nature, 450, 277-281. 

Gathorne-Hardy, F. J., Egill Erlendsson, Langdon, P. G. & Edwards, K. J. (2009). Lake 
sediment evidence for late Holocene climate change and landscape erosion in western Iceland. 
Journal of Paleolimnology, 42(3), 413-426. doi: 10.1007/s10933-008-9285-4 

Guðrún Gísladóttir, Egill Erlendsson & Lal, R. (2011). Soil evidence for historical human-
induced land degradation in West Iceland. Applied geochemistry, 26, S28-S31. 

Guðrún Gísladóttir, Egill Erlendsson, Lal, R. & Bigham, J. (2010). Erosional Effects on 
Terrestrial Resources over the last Millennium in Reykjanes, Southwest Iceland. Quaternary 
Research, 73(1), 20-32. doi: 10.1016/j.yqres.2009.09.007 

Guðrún Gísladóttir, Mankasingh, U. & Jóhann Þórsson. (2014). Physical and chemical soil 
properties of different land cover types, related to soil carbon, at Sporðöldulón. Reykjavík: 
Háskóli Íslands. 

Hlynur Óskarsson, Ólafur Arnalds, Jón Guðmundsson & Grétar Guðbergsson. (2004). 
Organic carbon in Icelandic Andosols: geographical variation and impact of erosion. Catena, 
56(1-3), 225-238. doi: 10.1016/j.catena.2003.10.013 

Kögel-Knabner, I., Guggenberger, G., Kleber, M., Kandeler, E., Kalbitz, K., Scheu, S., 
Eusterhues, K. & Leinweber, P. (2008). Organo-mineral associations in temperate soils: 
Integrating biology, mineralogy, and organic matter chemistry. J. Plant Nutr. Soil Sci, 171, 
61-82. 

Lal, R. (2007). Carbon sequestration. Philosophical Transactions of the Royal Society B: 
Biological Sciences, 363(1492), 815-830. doi: 10.1098/rstb.2007.2185 

Lützow, M. V., Kögel-Knabner, I., Ekschmitt, K., Matzner, E., Guggenberger, G., Marschner, 
B. & Flessa, H. (2006). Stabilization of organic matter in temperate soils: mechanisms and 
their relevance under different soil conditions – a review. European Journal of Soil Science, 
57, 426-445. 

Markús Á. Einarsson. (1992). Climatic conditions of the Thingvallavatn area. Oikos, 96-104. 

Martens, D. A. (2000). Plant residue biochemistry regulates soil carbon cycling and carbon 
sequestration. Soil Biology and Biochemistry, 32(3), 361-369. 



41 

Mankasingh, U. & Guðrún Gísladóttir. (2019). Early indicators of soil formation in the 
Icelandic sub-artic highlands. Geoderma, 337, 152-163. 

Möckel, S. C., Egill Erlendsson & Guðrún Gísladóttir. (2017). Holocene environmental 
change and development of the nutrient budget of histosols in North Iceland. Plant Soil, 418, 
437-457. 

Olga K. Vilmundardóttir, Guðrún Gísladóttir & Lal, R. (2014). Early stage development of 
selected soil properties along the proglacial moraines of Skaftafellsjökull glacier, SE-Iceland. 
Catena, 121, 142-150. 

Olga K. Vilmundardóttir, Guðrún Gísladóttir & Lal, R. (2015a). Between ice and ocean; soil 
development along an age chronosequence formed by the retreating Breiðamerkurjökull 
glacier, SE-Iceland. Geoderma, 259-260, 310-320. 

Olga K. Vilmundardóttir, Guðrún Gísladóttir & Lal, R. (2015b). Soil carbon accretion along 
an age chronosequence formed by the retreat of the Skaftafellsjökull glacier, SE-Iceland. 
Geomorphology, 228, 124-133. 

Ólafur Arnalds. (2004). Hin íslenska jarðvegsauðlind. Fræðaþing landbúnaðarins, 94-102. 

Ólafur Arnalds. (2004). Volcanic soils of Iceland. Catena, 56(1-3), 3-20.  

Ólafur Arnalds & Hlynur Óskarsson. (2009). Íslenskt jarðvegskort. Náttúrufræðingurinn 
78(3-4), 107-121. 

María Svavarsdóttir. (2018). Soil nutrients, properties and carbon stock comparison between 
native and non-native ecosystems in Þingvellir, Iceland (óútgefin meistaraprófsritgerð). 
Háskóli Íslands, Reykjavík. 

Sigrún D. Eddudóttir, Egill Erlendsson & Guðrún Gísladóttir. (2015). Life on the periphery is 
tough: vegetation in Northwest Iceland and its responses to early-Holocene warmth and later 
climate fluctuations. The Holocene, 25(9), 1437-1453. doi: 10.1177/0959683615585839 

Sigrún D. Eddudóttir, Egill Erlendsson, Tinganelli, L. & Guðrún Gísladóttir. (2016). Climate 
change and human impact in a sensitive ecosystem: the Holocene environment of the 
Northwest Icelandic highland margin. Boreas, 45(4), 715-728. doi: 10.11/bor.12184 

Takahashi, T. & Dahlgren, R. A. (2016). Nature, properties and function of aluminium-humus 
complexes in volcanic soils. Geoderma 263, 110-121. 

Tinganelli, L., Egill Erlendsson, Sigrún D. Eddudóttir, S. & Guðrún Gísladóttir. (2018). 
Impacts of climate, tephra and land use upon Holocene landscape stability in Northwest 
Iceland. Geomorphology, 322, 117-131. 

Tirol-Padre, A. & Ladha, J. K. (2004). Assessing the reliability of permanganate-oxidizable 
carbon as an index of soil labile carbon. Soil Science Society of America Journal, 68(3), 969-
978. 

Tómas Tryggvason. (1943). Das Skjaldbreid-Gebiet auf Island. Bull. Geol. Inst. Uppsala, 30, 
273-320. 



42 

Trausti Jónsson. (2008, 1. ágúst). Hitabylgjan í júlí 2008. Veðurstofa Íslands. Sótt af: 
https://www.vedur.is/vedur/frodleikur/greinar/nr/1366 

Wang, F., Weil, R. R. & Nan, X. (2017). Total and permanganate-oxidizable organic carbon 
in the corn rooting zone of US Coastal Plain soils as affected by forage radish cover crops and 
N fertilizer. Soil & Tillage Research, 165, 247-257. 

Weil, R. R., Islam, K. R., Stine, M. A., Gruver, J. B. & Samson-Liebig, S. E. (2003). 
Estimating active carbon for soil quality assessment: A simplified method for laboratoy and 
field use. American Journal of Alternative Agriculture, 18(1), 3-17. 

Þorsteinn Guðmundsson (á.á.). Kolefnisbinding í jarðvegi. Landbúnaðarháskóli Íslands. 

Þorsteinn Guðmundsson & Egill Arnarson (ritstj.). (2018). Jarðvegur – Myndun, vist og 
nýting. Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

 

 



43 

Viðauki 

 

Kvörðun af POXC aðferðinni til þess að reikna út laust bundið kolefni. 

𝑦 = 0,0118𝑥 +  1,561!!; R! = 0,9999  

 

 

Kvörðun af sterka 𝐾𝑀𝑛𝑂! lausninni til þess að reikna út torleyst kolefni. 

𝑦 = 0,7488𝑥 − 0,0005;  R! = 1 
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