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Yfirlýsing  
 

Hér með lýsi ég yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum og vann ég að 
gangasöfnun og úrvinnslu sjálf með aðstoð leiðbeinenda. Ritgerðin hefur hvorki að hluta til 
né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu.  
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Jóhanna Bergrúnar Ólafsdóttir  
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Ágrip 
 

Á Íslandi er að finna stór svæði af illa grónu landi. Lúpínu hefur verið sáð í mörg þessara 

svæða til að stöðva jarðvegsrof og í dag gætu þau hentað vel til nýskógræktar til 

kolefnisbindingar og framleiðslu iðnviðar. Með notkunarmöguleika þessara svæða í huga 

voru lagðar út tilraunir með notkun órættra græðlinga af alaskaösp sem verða hér til 

umfjöllunar. Rannsóknirnar snérust um val á aðferðum og plöntuefni við nýræktun 

asparskóga. Notast var að mestu leiti við órætta græðlinga í tilraunirnar en einnig 

fjölpottaplöntur. Tilraunirnar voru í fjórum ólíkum landgerðum: graslendi, mólendi, áreyrum 

og lúpínubreiðum. Tilraunirnar snérust um: 1) samanburð jarðvinnsluaðferða í 

lúpínubreiðum, 2) tímasetningu áburðargjafar, 3) samanburð græðlingalengda og 4) 

niturbúskap misstórra græðlinga og skógarplantna á fyrsta sumri. Asparklónarnir Forkur og 

Haukur voru notaðir til jafns í tilraunum 1-3, en aðeins Haukur var notaður í fjórða 

tilraunalið. Þessum tilraunum var ætlað að svara eftirfarandi spurningum: a) Hafa 

mismunandi jarðvinnsluaðferðir í lúpínubreiðum áhrif á samkeppnisstöðu aspargræðlinga? 

b) Hefur áburðargjöf á mismunandi tímum eftir gróðursetningu áhrif á lifun og vöxt 

aspargræðlinga? c) Hefur lengd aspargræðlinga áhrif á lifun og vöxt? d) Hefur stærð og 

niturforði skógarplantna og græðlinga af alaskaösp áhrif á sprotavöxt á fyrsta ári?  

Helstu niðurstöður tilraunanna eftir þrjú sumur voru: a) Græðlingar sem settir voru niður í 

heiltætt lúpínusvæði lifðu og uxu marktækt betur en græðlingar sem settir voru í aðrar 

jarðvinnslumeðferðir eða óhreyft land. b) Græðlingar sem stungið var í áreyrar og fengu 

áburð í júní ári eftir stungu, uxu marktækt betur en þeir sem fengu áburð fyrr eða engan 

áburð. Forkur óx marktækt betur en Haukur, bæði í mólendi og á áreyrum. c) Á áreyrum og 

lúpínusvæði lifðu 80 cm græðlingar marktækt betur en aðrar græðlingalengdir, en í mólendi 

var lifun best hjá 20 cm græðlingum. Í mólendi lifði klónninn Forkur marktækt betur en 

Haukur. Í öllum þremur landgerðum uxu 100 cm langir drumbar betur en aðrar 

græðlingalengdir. d) Jákvætt samband var milli niturinnihalds plöntuefnis og lengdar 

vaxtarsprota á fyrsta sumri. 

Þessar niðurstöður geta verið leiðbeinandi við val á hentugum græðlingagerðum og 

aðferðum við nýræktun asparskóga í mismunandi landgerðum. 

Lykilorð: alaskaösp, órættir græðlingar, lúpína, lifun, nýliðun 
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Abstract  
Use of poplar cuttings for afforestation - comparison of methods, material and sites. 

Iceland has large areas of poorly vegetated land. Lupine has been sown in some of these 

areas to stop soil erosion and these areas might be well suited for afforestation with the aim 

of carbon sequestration and wood production. Field experiments were designed to compare 

a selection of methods and plant material for afforestation using black cottonwood (Populus 

trichocarpa). Unrooted cuttings were used in majority of the experiments, but also 

containerized seedlings. Four land types were used for the experiments: grassland, 

heathland, gravelly floodplain, and lupine field. Four experiment were established; 1) 

comparison of site preparation within lupine fields, 2) timing of fertilizer application, 3) 

comparison of  different cutting lengths and 4) nitrogen relations an observation of usage 

and storage of nitrogen for different sizes of cuttings and  containerized seedlings, during 

the first summer in the field. Two clones (Forkur and Haukur) were used. The experiments 

were designed to answer the following questions: a) Do different site preparation methods 

in lupine fields effect plant survival and growth? b) Does timing of fertilization effect plant 

survival and growth? c) Does the length of cuttings effect their survival and growth? d) What 

is the importance of plant size and nitrogen relations for the plant growth in the first summer? 

The main results after three years were: a) cuttings in rotavated lupine plots had significantly 

better survival and growth compared to other site preparation methods and untreated plots. 

b) On gravelly floodplains, cuttings that received fertilizer in June during the second growth 

year grew better than those that received fertilizer earlier or no fertilizer. The clone Forkur 

had a significantly better growth than Haukur, both in the heathland and gravelly floodplain. 

c) On the gravelly floodplain and lupine fields, the second longest cuttings (80 cm long) had 

significantly better survival than other cutting-lengths, while in the heathland the survival 

rate was best in 20 cm cuttings. In heathland, survival of Forkur was significantly better than 

that of Haukur. In all three land types, growth was significantly better for 100 cm seedlings 

than other lengths. d) A positive relationship was between the initial nitrogen content of the 

plant material and the growth during the first growth year. 

These results provide a basis for the selection of suitable seedling types and methods of for 

afforestation using black cottonwood for different land types. 

Keywords: Populus trichocarpa, unrooted cuttings, Lupinus, survival, establishment  
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1. Inngangur 
Á Íslandi er að finna stór svæði af auðnum og lítið grónu landi (Ólafur Arnalds o.fl. 1997). 

Lúpínu hefur verið sáð í mörg þessara svæða til að stöðva jarðvegsrof og hefur lúpínan einnig 

dreift úr sér af sjálfsdáðum (Sigurður Kristinn Guðjohnsen og Borgþór Magnússon, 2019). 

Til að auka kolefnisbindingu og byggja upp timburauðlind þarf að auka skógarþekju landsins 

og gætu lúpínusvæði og önnur ónýtt og rýr landsvæði hentað vel til nýskógræktar. Til að 

binding kolefnis gangi sem hraðast er mikilvægt að nota hraðvaxta trjátegundir og hér á landi 

væri alaskaöspin góður kostur. Hægt er að stinga órættum græðlingum af ösp í stað 

forræktaðra plantna og mikilvægt er að velja lengd og gerð græðlinga við hæfi með tilliti til 

landgerða og gæða (Schuler og McCarthy, 2015). Lúpínusvæði hafi næringarforða umfram 

mörg önnur svæði hér á landi (Borgþór Magnússon o.fl., 2018) sem gerir þau að 

ákjósanlegum skógræktarsvæðum þar sem þannig gæti sparast notkun tilbúins áburðar. Hins 

vegar hafa rannsóknir sýnt að ungplöntur eigi erfitt uppdráttar í þéttri lúpínu (Ása L. 

Aradóttir, 2000) og því mikilvægt er að finna aðferðir til að bæta samkeppnisstöðu þeirra. 

Því þarf að huga vel að jarðvinnslu sem og stærð og gerð græðlinga eða plantna. Hér á eftir 

er fjallað almennt um skógrækt á Íslandi, alaskaösp, alaskalúpínu, jarðvinnslu og áburðargjöf 

sem mikilvægt er að hafa í huga áður en farið er af stað í nýskógrækt..  

 

1.1 Skógrækt á Íslandi 
Á Íslandi er birki (Betula pubescens) eina innlenda trjátegundin sem myndar samfellda 

skóga, aðrar innlendar trjá- og runnategundir eru reyniviður (Sorbus aucuparia), einir 

(Juniperus communis), blæösp (Populus tremula) og víðir (Salix spp.). Við landnám er 

áætlað að 20-30% lands hafi verið þakið skógi (Ólafur Eggertsson, Per Holm Nygaard og 

Jens Peter Skovsgaard, 2008). Ósjálfbær nýting skóganna, ásamt loftslagsbreytingum og 

náttúruhamförum urðu þess valdandi að skógar landsins eyddust að mestu og árið 1950 var 

skógarþekja á Íslandi innan við 1% (Ólafur Eggertsson o.fl., 2008). 

Upphaf skógræktar á Íslandi má rekja til ársins 1899, þegar Furulundurinn á Þingvöllum var 

gróðursettur (Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 1999). Árið 1907 voru samþykkt 

lög um skógrækt og varnir gegn uppblæstri og ári síðar (1908) var embætti skógræktarstjóra 

stofnað og Agner F. Kofoed-Hansen, danskur skógfræðingur, ráðin til starfa (Sigurður 

Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 1999). Fram á miðja 20. öld má segja að aðaláhersla 

skógræktar á Íslandi hafi falist í verndun náttúrulegu birkiskóganna. Gróðursetning jókst 
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hægt framanaf 20. öldinni, að meðaltali var gróðursett tæp ein milljón planta árlega frá 1950 

til ársins 1990 (Þröstur Eysteinsson, 2017). Skipulögð bændaskógrækt hófst árið 1970 með 

tilkomu svokallaðrar Fljótsdalsáætlunar og árið 1984 hófst verkefnið Nytjaskógrækt á 

bújörðum. Árið 1991 voru Héraðsskógar stofnaðir og árið 2001 voru samskonar verkefni 

starfandi í öllum landshlutum, svokölluð Landshlutaverkefni í skógrækt. Árið 2016 voru 

Landshlutaverkefnin og Skógrækt ríkisins sameinuð í eina stofnun sem heitir í dag 

Skógræktin. Með tilkomu bændaskógræktar jókst gróðursetning hratt og árið 1990 voru 

gróðursettar rúmlega fjórar milljónir plantna. Árið 2007 var metár í nýgróðursetningum með 

rúmlega sex miljónum gróðursettra plantna, síðan hafa tölur farið lækkandi, voru  fjórar 

milljónir árið 2011 (Þröstur Eysteinsson, 2017) og þrjár milljónir árið 2015 (Einar 

Gunnarsson, 2016). Tölur um gróðursetningar árið 2015, sýna að mest var gróðursett af birki 

(28,35%), næstmest rússalerki (21,23%), svo stafafuru (18,83%), sitkagreni (14,46%) og 

alaskaösp (7,68%) (Einar Gunnarsson, 2016). Afföll á gróðursettum plöntum hafa verið 

töluverð. Samkvæmt úttekt á lifun á skógræktarsvæðum á Suðurlandi voru meðalafföll um 

40% (Björgvin Örn Eggertsson, 2005) og Bergsveinn Þórsson (2008) kemst að sambærilegri 

niðurstöðu í úttekt á Norðurlandi. 

Í dag þekja skógar um 1906 km2 sem er 1,9% af flatarmáli landsins, þar af eru náttúrulegir 

birkiskógar 1506 km2 og ræktaðir skógar 400 km2 (Vanda Úlfrún Liv Hellsing o.fl., 2018). 

Þegar horft er til kolefnisbindingar innan skóga sem gróðursettir hafa verið frá árinu 1990 til 

ársins 2016, er áætlað að þeir hafi bundið 210.000 tonn af koltvísýringi (CO2) ár hvert 

(Vanda Úlfrún Liv Hellsing o.fl., 2018). 

 

1.2 Kolefni og nitur 
Kolefni (C) er eitt algengasta frumefni jarðar. Kolefni geymist á ýmsum stöðum, eins og í 

setlögum, hafi, andrúmslofti, jarðvegi og gróðri. Stöðugir en mishraðir ferlar eða flæði flytja 

kolefni á milli staða. Kolefni er ómissandi í uppbyggingu allra lífrænna efna, þar með talið 

byggingarefni allra lífvera, bæði plantna og dýra (Bjarni E. Guðleifsson og Brynhildur 

Bjarnadóttir, 2019). Plöntur vinna kolefni úr andrúmsloftinu með ljóstillífun, sem er 

orkuferli í uppbyggingu plantna (Friðrik Pálmason, 2013). Í ljóstillífunarferlinu er kolefni 

tekið upp í formi koltvísýrings, og myndaðar sykrur (orku) innan plöntunnar sem taka þátt í 

næringar- og uppbyggingarferlum plöntunnar. Kolefni er þannig eitt þeirra efna sem er hvað 

nauðsynlegast plöntum (Friðrik Pálmason, 2013). 
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Nitur (köfnunarefni – N) í gasformi (N2) er algengasta frumefnið í andrúmslofti jarðar og er 

nauðsynlegt öllu lífi. Nitur í gasformi er þó óaðgengilegt plöntum, og því þurfa flestar 

plöntur að fá nitur úr jarðvegi eða nýta sér samstarf við niturbindandi bakteríur sem geta nýtt 

N2 (sjá nánar í kafla 1.5). Í jarðvegi er nitur aðgengilegt plöntum í formi nítrats (NO3
-) og 

ammoníum (NH4
+), það síðarnefnda er auðleysanlegra fyrir jarðvegslífverur og fyrir vikið 

er það aðgengilegra fyrir plöntur (Attiwill og Adams, 1993). Nitur er mikilvægt 

byggingarefni próteina í plöntum og er hluti af erfðaefni þeirra (DNA og RNA). Plöntur hafa 

forðabúr niturs sem eru meðal annars staðsett í safabólum í rótakerfi þeirra (Marschner, 

1995). Í lauftrjám er stærsti hluti niturs oftast til staðar í rótum og í forðafrumum í berki, en 

hjá sígrænum trjám er nitur í meira mæli í yngri nálum (Millard og Grelet, 2010). Nitur er 

einnig að finna í blaðgrænu (chlorophyll) plantna sem er hlekkur í ljóstillífun plantna.  

Magn niturs sem plöntur geyma hverju sinni er oft breytilegt milli árstíða (Millard og Grelet, 

2010). Skortur á nitri skilar sér í minni ofanjarðarvexti plantna þar sem minni ljóstillífun fer 

fram vegna skorts til blaðgrænu. Þá nýtir plantan nitrið frekar í að mynda rætur niður á meira 

dýpi (Marschner, 1995). Niturskortur verður oft um miðbik vaxtartíma, eftir miklar rigningar 

eða eftir þurrkatímabil, sérstaklega á þetta við um sendinn jarðveg (Marschner, 1995). Hér 

á landi er algengt að nitur og fosfór séu óaðgengileg plöntum vegna eiginleika jarðvegsins 

sem er nær allur eldfjalla jarðvegur (Andosol). Það sem einkennir eldfjallajarðveg er að 

allófan og málmjónir, bindast lífrænum efnum og mynda stöðugar sameindir sem gerir 

lífræna efnið óaðgengilegt plöntum (Ólafur Arnalds og Hlynur Óskarsson, 2009). 

Hlutfall kolefnis og niturs (C/N hlutfall) í gróðri og jarðvegi, er nýtt til að skilja og meta 

vaxtarmöguleika plantna og eiginleika jarðvegsins. Þegar C/N hlutfall er hátt, þá er 

hlutfallslega meira af kolefni til staðar en nitri. Þá er næg orka til staðar en skortur á nitri. Ef 

C/N hlutfallið er hinsvegar lágt þá er hlutfallslega meira af nitri, en minna af kolefni. Í 

jarðvegi má segja að ef C/N hlutfall er lægra en 20 aukist magn aðgengilegs niturs fyrir 

plöntur og ef C/N hlutfall er hærra en 30 minnkar magn aðgengilegs niturs. Með C/N hlutfall 

á milli 20 og 30 er jafnvægi á losun og upptöku niturs (Friðrik Pálmason, 2013). Í gróðri er 

mikill breytileiki á þessu hlutfalli eftir plöntugerðum. Yfirleitt er lágt hlutfall í plöntuleifum 

og í grænum hlutum plantna (6-25) (Friðrik Pálmason, 2013), en í trjákenndum hlutum trjáa 

er hlutfallið nær alltaf mjög hátt, þar sem kolefni er um 50% af byggingarefni viðar en nitur 

er oftast innan við 1% (Johan Holst og Ólafur Eggertsson, 2006).  
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1.3 Jarðvinnsla í skógrækt 
Ýmiss ávinningur er af því að jarðvinna svæði sem tekin eru undir skógrækt. Einn af 

ávinningum jarðvinnslu er að bæta samkeppnisstöðu trjágróðurs gagnvart grösum, lyngi eða 

öðrum gróðri sem fyrir er á fyrirhuguðu skógræktarsvæði. Enn fremur auðveldar jarðvinnsla 

gróðursetningu og veldur raski á jarðvegi og gróðri, sem leiðir til hröðunar á 

næringarefnahringrás jarðvegsins þar sem lífrænt efni blandast við jarðveg. Nýgróðursettar 

plöntur hafa þannig greiðari aðgang að næringarefnum. Með jarðvinnslu hækkar einnig 

hitastig jarðvegsins þar sem hiti frá sólu hefur betra aðgengi að yfirborðinu (Grossnickle, 

2000). Að sama skapi getur jarðvinnsla auðveldað nýgróðursettum plöntum aðgengi að 

vatni, minnkað líkur á frostskemmdum og getur einnig verkað sem vörn gegn skordýrum 

(Örlander, Hallsby, Gemmel og Wilhelmsson, 1998). 

Ýmsar jarðvinnsluaðferðir eru þekktar og hafa sannað sig í skógrækt hérlendis, sem og 

erlendis. Þegar gróðursetja á í stærri svæði er oftast notast við aðferðir á borð við tætingu, 

flekkingu, plægingu eða herfingu og oftast er það landgerð sem ræður hvaða aðferð notuð 

er. Í mólendi er til dæmis æskilegast að nota herfingu með TTS-herfi sem myndar rásir og 

leggur gróður- og mosamottuna til hliðar. Í graslendi getur plæging verið góð 

jarðvinnsluaðferð þar sem hún sker rásir og leggur afskurðinn við hlið rásarinnar sem 

myndar þannig aukið skjól fyrir plönturnar. Vélflekking með skógarstjörnu hefur töluvert 

verið notuð hérlendis, þar sem gróðurtorfa er rifin upp og lögð á hvolf við hliðina. Þessi 

aðferð veldur ekki eins miklu raski og aðrar aðferðir en getur þó skapað ákjósanlegar 

aðstæður fyrir ungplöntur (Guðríður Baldvinsdóttir, Valgerður Jónsdóttir, Þór Hjaltalín o.fl., 

2014). Tilraun með notkun TTS-herfi samanborið við enga jarðvinnslu í lyngmóa í 

Skarfanesi sýndi að sú jarðvinnsla skilaði bæði betri lifun og einnig meiri hæðarvexti plantna 

í samanburði við plöntur sem gróðursettar voru í óunnið land (Loftur Jónsson, 2002). Tilraun 

í mólendi á Suðurlandi (Mosfelli) sýndi að jarðvinnsluaðferðir bættu ekki lifun 

stafafuruplantna, samanborið við plöntur í óhreyfðu mólendi. Sama tilraun sýndi þó fram á 

að vöxtur var mun betri í öllum meðferðum samanborið við óhreyft mólendi og var vöxtur 

bestur þar sem skógarstjarna var notuð (Úlfur Óskarsson, Þorbergur H. Jónsson og Lars 

Karlsson, 2011). 

Notkun lúpínusvæða í nýskógrækt kallar á jarðvinnslu og undirbúning sem tryggja þarf 

samkeppnisstöðu ungplantna. Í lúpínubreiðu á Markarfljótsaurum voru gerðar tilraunir með 

plægingu fyrir gróðursetningu fjölpottaplantna auk áburðargjafa (Hreinn Óskarsson og 

Aðalsteinn Sigurgeirsson, 2004). Lifun eftir þrjú ár var yfir 90% hjá þeim tegundum sem 
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voru þar til skoðunar. Tilraun með slátt lúpínu og gróðursetningu birkis (Ása L. Aradóttir, 

2000), sýndi framá betri lifun birkiplantna í gisinni og sleginni lúpínu samanborið við þétta 

lúpínu. 

1.4 Áburðargjöf í skógrækt 
Stór hluti jarðvegs á Íslandi er eldfjallajarðvegur, sem inniheldur oft á tíðum takmarkað 

magn af lífrænu efni sem er aðgengilegt fyrir plöntur. Hér á landi er skortur á 

köfnunarefni/nitri (N) og fosfór (P) hvað algengastur. Oft er kornastærð jarðvegsins gróf, 

sem leiðir til þess að hann er rofgjarn, sérstaklega ef gróðurhula er léleg eða engin (Ólafur 

Arnalds, 2015). 

Rannsóknir hafa sýnt að áburðargjöf við gróðursetningu bætir lifun og vöxt bakkaplantna 

(Hreinn Óskarsson, Aðalsteinn Sigurgeirsson og K. Raulund-Rasmussen, 2006) og er 

almennt mælt með áburðargjöf við gróðursetningu. Hentugast er að dreifa áburði á sama 

tíma og gróðursett er, en ef um haustgróðursetningu er að ræða, er ráðlagt að dreifa áburði 

næsta vor þegar frost er farið úr jörðu (Guðríður Baldvinsdóttir o.fl., 2014). Áburðargjöf 

eykur líkur á að ungplöntur fái þá næringu sem þær þurfa í kjölfar gróðursetningar. Sýnt 

hefur verið fram á að áburðargjöf á ungplöntur hefur jákvæð áhrif á lifun og vöxt þeirra 

(Rakel J. Jónsdóttir, Bjarni Diðrik Sigurðsson og Anders Lindström, 2013), auk þess að 

minnka líkur á frostlyftingu sem er algengt vandamál í nýskógrækt hérlendis (Hreinn 

Óskarsson o.fl., 2006, Hreinn Óskarsson og Sigríður Júlía Brynleifsdóttir, 2009). Góður 

rótarvöxtur ungplantna er lykilatriði þegar kemur að lifun og vexti (Grossnickle, 2005). Þar 

eru ýmsir þættir sem áhrif, t.d. svepprótasmit (Edda Sigurdís Oddsdóttir, 2010) plöntugæði 

(Rakel J. Jónsdóttir, 2011) og áburðargjöf og -hleðsla (Rakel J. Jónsdóttir o.fl., 2013; Hreinn 

Óskarsson o.fl.,2006), sem eru ekki síst mikilvægir þegar næring er af skornum skammti í 

jarðvegi.  

Tilbúinn áburður nýtist ekki aðeins nýgróðursettum trjáplöntum, heldur getur allur gróður á 

svæðinu nýtt sér hann. Þetta leiðir til samkeppni, sem oft er ungplöntum í óhag (Nilsson og 

Allen, 2003). Áburðargjöfin hefur þannig gefið grasi og öðrum lággróðri aukinn vaxtarkraft, 

sem getur haft neikvæð áhrif á lifun og vöxt ungplantna. Algengast er að ungplanta fái 10-

15 g af tilbúnum áburði við gróðursetningu, of mikill áburður of nálægt rótum plantna getur 

aukið afföll vegna saltáhrifa áburðarkornanna sem draga í sig vatn sem verður óaðgengilegt 

plöntunni (Hreinn Óskarsson og Guðmundur Halldórsson, 2008; Else Möller og Bjarni 

Diðrik Sigurðsson, 2016). Oftast er tilbúnum áburði dreift á yfirborð jarðar í kringum 

ungplöntur, en einnig tíðkast að setja áburð niður í holu við hlið plöntunnar (Guðríður 
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Baldvinsdóttir o.fl., 2014). Með því að setja áburð í holu, aukast líkur á að rótarkerfi 

plöntunnar hafi greiðan aðgang að áburðinum, síður en annar gróður á svæðinu. Á móti 

kemur að ef hætta er á frostlyftingu þá getur áburðargjöf á yfirborð myndað gróður og 

rótarþekju sem dregur úr frostlyftingu sjálfrar bakkaplöntunnar (Hreinn Óskarsson og 

Sigríður Júlía Brynleifsdóttir, 2009). 

Lífrænn áburður hefur ýmsa kosti framyfir tilbúinn áburð og hefur meðal annars 

jarðvegsbætandi áhrif (Guðríður Baldvinsdóttir o.fl., 2014). Notkun lífræns áburðar kallar á 

aukna vinnu, sem þykir ókostur og því er hann ekki mikið notaður í skipulagðri skógrækt. 

1.5 Notkun niturbindandi tegunda í skógrækt 
Ýmsar plöntur, þar á meðal belgjurtir, eru í samstarfi við niturbindandi bakteríur sem binda 

nitur úr andrúmslofti (Sigurður Arnarson, 2009). Á rótum plantnanna eru þá svokölluð 

rótarhnýði þar sem bakteríurnar lifa, plantan skaffar þeim orku og næringu og fær í staðinn 

nitur (Sigurður Arnarson, 2009). Þetta samstarf er plöntunni til hagsbóta, sér í lagi þegar 

nitur er takmarkandi í umhverfinu. Annar gróður í nágrenninu nýtur einnig góðs af umfram 

nitri sem framleitt er (Jón Guðmundsson, 2004) og hefur því verið mælt með notkun 

belgjurta í skógrækt og landgræðslu og til að draga úr notkun tilbúins áburðar (Sigurður 

Arnarson, 2009). 

Margar trjákenndar tegundir eru í samstarfi við niturbindandi bakteríur, hér á landi ber helst 

að nefna elri Alnus spp., fjallagullregn (Laburnum alpinum) og runnategundir á borð við 

hafþyrni (Hippophae rhamnoides), baunatré (Caragana sp.) og silfurblað (Elaeagnus 

commutata) (Sigurður Arnarson, 2009).  

Stór hluti niturbindandi plantna eru af belgjurtaætt (Leguminosae). Hluti þeirra er 

jurtkenndur og ofanjarðarhluti þeirra sölnar að hausti og skilar þannig lífrænu efni til 

umhverfisins. Magn lífræna efnisins er mjög breytilegt eftir tegundum (Sigurður Arnarson, 

2010). Innlendar tegundir belgjurta eru oftast taldar átta, gullkollur (Anthyllis vulneraria), 

vallertur eða fuglaertur (Lathyrus pratensis), mýraertur (L. palustris), baunagras (L. 

japonicus), rauðsmári (Trifolium patense), hvítsmári (T. repens), umfeðmingur (Vicia 

cracca) og giljaflækja (V. sepium). Nokkuð er af innfluttum tegundum belgjurta hér á landi, 

sú algengasta og mest áberandi er alaskalúpína (Lupinus nootkatensis) (Sigurður Arnarson, 

2010). 
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1.6 Alaskalúpína 
Alaskalúpína (1. mynd) er fjölær niturbindandi jurt af belgjurtaætt. Uppruna hennar má rekja 

til Kyrrahafsstrandar N-Ameríku og nær náttúrulegt útbreiðslusvæði hennar frá Alaska og 

suður til Washington ríkis. Í heimkynnum sínum er algengast að hún finnist í skógarjöðrum 

og á opnum röskuðum svæðum. 

Árið 1945 fór Hákon Bjarnason, þáverandi skógræktarstjóri, í leiðangur til Alaska. Úr 

þessum leiðangri kom hann með ýmsar trjátegundir og einnig kom hann með bæði fræ og 

nokkrar rætur alaskalúpínu (Hákon Bjarnason, 1946). Frá þeim tíma hefur alaskalúpína verið 

mikið notuð til uppgræðslu á landgræðslu- og skógræktarsvæðum. Á níunda áratug síðustu 

aldar ræktaði Landgræðsla ríkisins mikið magn lúpínu til fræframleiðslu, sem síðan var dreift 

á uppgræðslusvæði (Borgþór Magnússon o.fl., 2001). Fræakra Landgræðslunnar var að finna 

á Geitasandi, Stórólfsvelli, Skógasandi og við Hvolsvöll og var stofnunin þannig fær um að 

framleiða allt það lúpínufræ sem notað var hérlendis og gott betur, þar sem fræ var einnig 

selt erlendis, meðal annars til Alaska (Friðrik G. Olgeirsson, 2007). Lúpína var mikið notuð 

eftir 1990 við uppgræðslu rofinna svæða, meðal annars á Hólasandi, Mýrdalssandi og við 

Þorlákshöfn svo dæmi séu tekin (Friðrik G. Olgeirsson, 2007). Síðustu áratugi hefur 

Landgræðslan dregið úr notkun lúpínu til uppgræðslu og hefur markað stefnu um notkun 

hennar (Landgræðslan, 2016). Landgræðslan selur ekki lúpínufræ lengur og  takmarkar 

1. mynd. Alaskalúpína í blóma á Hafnarmelum. Ljósmynd Brynja Hrafnkelsdóttir. 
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notkun sína á henni við rofsvæði sem telja 500 ha hið minnsta. þar sem aðrar 

uppgræðsluaðferðir eru of kostnaðarsamar. Eins eru aðrar skorður settar á borð við fjarlægð 

frá friðlýstum svæðum, vatnsföllum og þjóðgörðum til að lágmarka útbreiðslu alaskalúpínu 

frekar (Landgræðslan, 2016). 

Á Íslandi eru kjöraðstæður lúpínu á röskuðum svæðum og fyrir tilstuðlan sambands hennar 

við niturbindandi bakteríur er hún fær um að dafna á annars næringarsnauðum svæðum  

(Borgþór Magnússon (ritstj.), 1995), en hún hefur einnig getu umfram flestar aðrar plöntur 

til að losa um fosfór sem er fastbundinn í jarðvegi (Borgþór Magnússon o.fl., 2018). 

Alaskalúpínan vaknar snemma að vori, sem gefur henni forskot á annan gróður. Hún fellur 

á haustin og skilur þannig eftir sig mikið magn af lífrænu efni árlega og stuðlar þannig að 

betri jarðvegsgæðum á annars næringarrýrum svæðum (Borgþór Magnússon (ritstj.), 1995, 

2018). Sambærilegar niðurstöður hafa komið fram í rannsóknum um áhrif alaskalúpínu á 

rýrum svæðum í Norður-Svíþjóð (Huss-Danell og Lundmark, 1988). Hérlendis er munur á 

dreifingu og vexti lúpínunnar á milli landshluta sem má tengja við úrkomu svæðanna. Þannig 

verða lúpínur hávaxnari og mynda samfelldari breiður á Suðurlandi þar sem úrkoma er meiri, 

samanborið við Norðurland þar sem hún er lágvaxnari og myndar gisnari breiður (Borgþór 

Magnússon; Sigurður H. Magnússon og Bjarni Diðrik Sigurðsson, 2001, 2018). 

Lúpínan hefur komið sér vel hérlendis til að binda jarðaveg og hamla landeyðingu og foki 

(Friðrik G. Olgeirsson, 2007), þó að ekki séu allir á eitt sáttir varðandi notkun hennar. 

Alaskalúpína fellur í þann flokk innfluttra tegunda sem teljast ágengar (e. invasive). 

Innfluttar ágengar tegundir eru skilgreindar sem tegundir sem koma inn í vistkerfi og eru 

færar um að breiðast út af sjálfsdáðum. Slíkar tegundir eru líklegar til að minnka 

líffræðilegan fjölbreytileika og geta þannig valdið efnahagslegu og/eða umhverfislegu tjóni 

(Menja von Schmalensee, 2010). Samkvæmt kortlagningu Náttúrufræðistofnunnar Íslands 

(Sigurður Kristinn Guðjohnsen og Borgþór Magnússon, 2019) frá árinu 2017, þekur 

alaskalúpína um 299 km2 og er rúmlega helmingur þess svæðis á Suður- og Suðausturlandi 

(158 km2). 

1.7 Alaskaösp 

1.7.1 Uppruni og líffræði alaskaaspar 
Alaskaösp (Populus balsamifera ssp. trichocarpa) (2. mynd) er lauftré af víðisætt 

(Salicaceae) og á uppruna sinn að rekja til vestanverðrar N-Ameríku. Hennar náttúrulega 

útbreiðslusvæði nær frá ströndum Alaska og suður til Kaliforníu ríkis, eins er hana að finna 

inn til landsins og mörkin til austurs liggja í Montana ríki. Alaskaöspin er ljóselsk og flokkast 
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sem frumherjategund, sem er háð vissu raski til að geta endurnýjað sig (Dickmann, 

Isebrands, Eckenwalder og Richardson, 2002). 

Alaskaösp er hraðvaxta tré sem 

getur náð allt að 50 metra hæð 

og 1,5 metra þvermáli í heim-

kynnum sínum (Dickmann 

o.fl., 2002). Kjöraðstæður til 

asparræktar eru í rökum og 

frjósömum jarðvegi (Hart, 

1991), þó getur hún vaxið vel 

við lakari aðstæður. Algengt er 

að alaskaöspin nái allt að 200 

ára aldri en dæmi eru um hærri 

aldur (Steinberg, 2001). Hægt 

er að fjölga alaskaösp með 

kynlausri æxlun með að klippa 

greinar af standandi tré. Ný 

planta af græðlingi hefur 

nákvæmlega sama erfðaefni og 

móðurplantan og kallast klónn 

(Líneik Anna Sævarsdóttir og 

Úlfur Óskarsson, 1990). 

Þannig er auðveldlega hægt að 

fjölga plöntum sem hafa 

eftirsótta eiginleika á borð við 

vaxtarlag, lögun laufblaða, lit á berki og þol gagnvart loftslagi á tilteknum svæðum svo 

eitthvað sé nefnt (Líneik Anna Sævarsdóttir og Úlfur Óskarsson, 1990). Nánar er fjallað um 

það ferli í kafla 1.7.3. Klónar alaskaaspar eru mjög breytilegir eftir land-fræðilegum uppruna 

sínum, hvað varðar vaxtarform/lag og vaxtarhraða. Eins er land-fræðilegur munur á þoli 

klóna, þannig hafa klónar frá norðlægari slóðum til dæmis meira þol gagnvart lægra hitastigi 

í samanburði við suðlægari klóna (Stettler, Bradshaw, Heilman og Hinckley, 1996). Að sama 

skapi er breytileiki í frammi-stöðu klóna eftir birtu-skilyrðum og veðurfari (úrkomu og 

hitastigi). Klónar hafa einnig misgóða getu til að standa af sér þurrkatíð og aðrir þola meiri 

úrkomu og blautari jarðveg (Stettler o.fl., 1996). 

2. mynd. Níu ára gömul alaskaösp á tilraunasvæði í 
Hrosshaga. Ljósmynd Halldór Sverrisson. 
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Við alaskaaspar er hægt að nýta á ýmsa vegu, sem byggingartimbur, eldivið, eldsneyti eða 

til pappírsframleiðslu svo eitthvað sé nefnt. Auk þess sem öspin bindur kolefni, hreinsar 

andrúmsloftið og myndar skjól sem gagnast bæði mannfólki og dýrum (Dickmann o.fl., 

2002). Aspir eru hentugar í skjólbelti þar sem þær vaxa hratt og mynda þannig skjól á 

skömmum tíma. Eins eru aspir góðar til landgræðslu, þar sem þær styrkja bakka vatnsfalla 

og skapa einnig hagstætt umhverfi fyrir ýmsar lífverur. Aspir hafa reynst vel t.d. á 

Markarfljótsaurum þar sem þær minnka líkur á jarðvegsrofi (Halldór Sverrisson, 2011).  

1.7.2 Alaskaösp á Íslandi 
Sá efniviður af alaskaösp sem fluttur hefur verið til Íslands, hefur að mestu leyti komið frá 

Alaska. Allmargir leiðangrar, flestir á vegum Skógræktar ríkisins (nú Skógræktarinnar), hafa 

verið farnir til Alaska í efnissöfnun (Líneik Anna Sævarsdóttir og Úlfur Óskarsson, 1990), 

sá fyrsti var farinn árið 1944 og síðast var farið á haustdögum 2017. Í þessum ferðum hefur 

efni verið safnað víðsvegar um Alaska, bæði þar sem meginlandsloftslag ríkir og af 

strandsvæðum Alaska. 

Blómgunar alaskaaspar hér á landi varð fyrst vart á Akureyri árið 1979 og má rekja upphaf 

kynbóta til þess tíma. Stýrðar víxlanir hafa farið fram í allnokkur skipti frá árinu 1988 með 

það að markmiði að velja/finna hraðvaxta klóna sem aðlagaðir væru að ólíkum 

veðurfarsaðstæðum (Halldór Sverrisson, 2012). Á árunum 1992-1996 voru sett niður 

fjölmörg klónasöfn alaskaaspar víðsvegar um landið með það að markmiði að safna 

upplýsingum um hvaða klónar myndu henta best við ólíkar aðstæður í hverjum landshluta 

(Halldór Sverrisson, Guðmundur Halldórsson og Aðalsteinn Sigurgeirsson, 2006). Breyttar 

áherslur í rannsóknum urðu frá árinu 1999, þegar asparryð (Melampsora larici-populina) 

fannst á landinu (Halldór Sverrisson, Guðmundur Halldórsson, Guðríður G. Eyjólfsdóttir og 

Edda Sigurdís Oddsdóttir, 2001). Nýtt kynbótaverkefni „Betri tré“ var sett á laggirnar árið 

2002, meðal annars til þess að finna klóna sem höfðu mótstöðu gegn asparryðinu (Halldór 

Sverrisson, 2012). Fleiri stórar tilraunir hafa verið lagðar út með alaskaösp, eins og í 

Sandlækjarmýri. Þar er að finna stærsta asparskóg landsins sem telur 85 hektara og þar af 

eru 17 hektarar tileinkaðar tilraunum sem lúta helst að ræktunartækni með 

skammlotuskógrækt til hliðsjónar (Þorbergur Hjalti Jónsson, 2011). Annar tilraunaskógur er 

í Gunnarsholti þar sem rannsóknir hafa verið í gangi meðal annars í tengslum við 

efnahringrásir, áburðargjöf og sem varða skammlotuskógrækt og viðarvöxt (Jón Auðunn 

Bogason, 2016). 
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1.7.3 Fjölgun alaskaaspar með græðlingum 
Auðvelt er að fjölga alaskaösp og hafa nokkrar gróðrarstöðvar hérlendis unnið að 

plöntuframleiðslu. Algengast er að plöntur afhendist til gróðursetningar í bökkum þegar 

plönturnar eru á fyrsta eða öðru aldursári. Plönturnar hafa þá byggt upp rótarkerfi í 

bökkunum og hæð aspar í slíkum bökkum er á bilinu 15-45 cm (Guðríður Baldvinsdóttir 

o.fl., 2014). Hægt að sleppa þessu framleiðsluferli og stinga í jörðu órættum 

aspargræðlingum og minnka þannig kostnað við að koma upp skógi. Algengast er að greinar 

séu klipptar af trjám að vetri til á meðan tré eru í vetrardvala, þá er talað um vetrargræðlinga. 

Þetta er hægt að framkvæma fljótlega eftir lauffall að hausti og allt fram á vor, áður en brum 

fara að vakna (Valgerður Jónsdóttir og Hrefna Jóhannesdóttir, 2006). Greinar eru þá klipptar 

niður í hentugar lengdir og geymdar í kæli fram að gróðursetningu að vori. Einnig er hægt 

að klippa græðlinga að sumri til sem kallast þá sumargræðlingar. Þá er oftast um að ræða 

nývöxt, sem er mjúkur, grannur og grænn efniviður. Slíka græðlinga þarf að láta ræta sig við 

sérstök skilyrði áður en hægt er að nota þá til ræktunar (Úlfur Óskarsson, 1990).  

Þegar vetrargræðlingar eru notaðir við fjölgun alaskaaspar er hægt að tryggja betri árangur í 

lifun og vexti með ýmsum hætti, eins og að vanda val þess efniviðar sem er notaður. Lengd 

og sverleiki græðlinga eru meðal þeirra þátta sem geta sagt til um þann næringarforða sem 

græðlingurinn hefur. Samspil þessara þátta hafa áhrif á frammistöðu græðlinga í rótarvexti 

(Schuler og McCarthy, 2015). Einnig má leggja græðlinga í bleyti fyrir gróðursetningu 

(Phipps, Hansen og Fege, 1983). Græðlingurinn getur þannig hafið rótarmyndun fyrr þegar 

honum er stungið í jörðu, sem flýtir fyrir því að hann geti náð góðum tengslum við jarðveg 

og hafið ofanjarðarvöxt fyrr (Phipps o.fl., 1983). Myndun róta á græðlingum má rekja til 

tveggja þátta. Annars vegar frumuskemmda á berki, sári, rispu eða skurði og hins vegar þegar 

dulin rótarvísir er til staðar á græðlingnum (Zalesny Jr, 2003). Virk vaxtarefni í græðlingum 

er helst að finna í endum hans, en minna um miðbik þeirra (Zalesny Jr, 2003). 

Notkun órættra græðlinga af alaskaösp hefur verið notuð og prófuð hér á landi um nokkurt 

skeið og leiðbeiningar þess efnis gefnar út (Sigvaldi Ásgeirsson, 1992). Tilraunir hafa verið 

gerðar á notkun þeirra, til dæmis í ófrjósömu landi á Markarfljótsaurum og einnig í 

framræstu mýrlendi á Sandlækjamýri (Aðalsteinn Sigurgeirsson og Sigvaldi Ásgeirsson, 

1998). Þriggja ára niðurstöður þessara tilrauna sýndu 0 – 30% lifun hjá græðlingum en eins 

árs fjölpottaplöntur lifðu í 75 – 100% tilfella. Tilraunir Bjarna Diðriks Sigurðssonar (2005) 

í Öræfasveit með mislanga græðlinga í lúpínubreiðu og í hálfgrónum mel með mismunandi 
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gróðursetningardýpt sýndu fram á að lengri græðlingar lifðu betur (ca 60%) á báðum 

svæðum og innan lúpínu uxu lengri græðlingar einnig betur.  

Þar sem vaxtartímabil trjágróðurs hér á landi er ekki langt, er mikilvægt að bein stunga 

græðlinga fari fram sem fyrst að vori eftir að frost er farið úr jörðu. Tilraun á Rangárvöllum 

(LT-verkefnið) frá árinu 2002, sýnir fram á betri lifun græðlinga af gulvíði sem stungið var 

niður í maí og byrjun júní, samanborið við þá sem stungið var niður eftir miðjan júní (Jón 

Hilmar Kristjánsson, 2020). Þessar niðurstöður má hæglega heimfæra yfir á alaskaösp.  

 

1.8 Markmið og rannsóknarspurningar 
Markmið þessa verkefnis er að þróa einfaldar og hraðvirkar leiðir við nýrækt asparskóga 

með notkun órættra aspargræðlinga, til að stuðla að hraðari bindingu kolefnis og framleiðslu 

iðnviðar. Nokkrar landgerðir eru skoðaðar í þessu verkefni, en hér verður sérstök áhersla 

lögð á að kanna notkun lúpínusvæða. Eins og áður hefur verið nefnt má líta á lúpínusvæði 

sem álitleg landsvæði til nýskógræktar, meðal annars vegna mikils næringarforða sem þar er 

að finna sem er meiri en á mörgum öðrum svæðum hér á landi. Niðurstöðunum er ætlað að 

nýtast til leiðbeininga fyrir þá sem stunda nýskógrækt, við val á aðferðum í nýskógrækt með 

órættum aspargræðlingum. Með það að leiðarljósi verður leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

1. Hafa mismunandi jarðvinnsluaðferðir í lúpínubreiðum áhrif á samkeppnisstöðu 

(lifun og vöxt) aspargræðlinga? 

2. Hefur áburðargjöf á mismunandi tímum eftir gróðursetningu áhrif á lifun og vöxt 

aspargræðlinga? 

3. Hefur lengd aspargræðlinga áhrif á lifun og vöxt? 

4. Hefur stærð og niturforði fjölpottaplantna og græðlinga af alaskaösp áhrif á sprota- 

og rótavöxt á fyrsta ári? 
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2. Efni og aðferðir 
Ferns konar tilraunir voru gerðar á völdum stöðum til að bera saman lifun og vöxt ungplantna 

í ólíkum tilraunaliðum. Til að leita svara við fyrstu rannsóknarspurningu var sett upp tilraun 

með mismunandi jarðvinnsluaðferðum í gömlum lúpínubreiðum og til samanburðar var 

græðlingum einnig stungið niður í óhreyfða lúpínubreiðu. Nánari lýsingu er að finna í kafla 

2.3.1. Til að svara annarri rannsóknarspurningu voru borin saman áhrif þriggja mismunandi 

tímasetninga áburðargjafar, og áburðargjöf var svo borin saman við græðlinga sem engan 

áburð fengu. Nánari lýsingu er að finna í kafla 2.3.2. Þriðju rannsóknarspurningu var svarað 

útfrá tilraun með stungu þriggja græðlingalengda (20, 40 og 80 cm langir græðlingar), auk 

þess sem eins metra langir drumbar voru lagðir á jörðu. Nánari lýsingu er að finna í kafla 

2.3.3. Til að leita svara við fjórðu rannsóknarspurningu, var fylgst með ofan- og 

neðanjarðarvexti hjá græðlingum í sex lengdarflokkum og hjá tveggja og þriggja ára 

fjölpottaplöntum. Hluti græðlinga og plantna var tekinn upp einu ári eftir upphaf tilraunar til 

frekari skoðunar með efnagreiningum. Nánari lýsingu er að finna í kafla 2.3.4. 

2.1 Staðsetning tilraunareita og yfirlit yfir tilraunir 
Tilraunirnar sem þessi ritgerð byggir á voru settar upp á fjórum svæðum með mismunandi 

jarðvegsgerðum; frjósamt graslendi, mólendi, ógrónar áreyrar og 20-30 ára gömul 

lúpínusvæði. Tilraunirnar eru í Litla Skarði í Norðurárdal, Ytra Seljalandi í Rangárþingi 

eystra, Hvammi 

og Skarfanesi í 

Rangárþingi 

ytra (3. mynd). 

 

 

 

 

 

 

 

3. mynd. Staðsetning tilraunareita. 1. Litla Skarð í Norðurárdal. 2. 
Skarfanes í Rangárþingi ytra. 3. Hvammur í Rangárþingi ytra. 4. Ytra 
Seljaland í Rangárþingi eystra. Kortagerð Björn Traustason. 
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Í Litla Skarði í Norðurárdal (4. 

mynd og Tafla 1) voru tilraunir 

settar niður í frjósamt graslendi, 

um var að ræða tún sem voru nýtt 

til ársins 1994, en hafa ekki verið 

hirt síðan. Á svæðinu er djúpur 

moldar-jarðvegur eða brúnjörð 

(Brown Andosol) (Ólafur Arnalds 

og Hlynur Óskarsson, 2009). 

Svæðið var blautara áður fyrr og 

með votlendisjarðvegi, sennilega blautjörð (Gleyic Andosol). Tilraunin er staðsett í halla til 

austurs. Jörðin hefur verið í eigu Skógræktarinnar frá árinu 1984 og þar er meðal annars að 

finna klónasafn af alaskaösp, auk þess sem bæði fura, greni og aðrar tegundir hafa verið 

gróðursettar (Valdimar Reynisson, munnleg heimild).  

 

Á Ytra Seljalandi í Rangárþingi eystra (5. mynd og Tafla 2) voru tilraunarsvæði á flatlendi 

innan gamallar lúpínusáningar á fyrrum áreyrum Markarfljóts. Á svæðinu er djúp og mjög 

gróf malarjörð (Gravelly Vitrisol) (Ólafur Arnalds og Hlynur Óskarsson, 2009). Lúpínu var 

fyrst sáð í svæðið 1988 og hófst skógrækt á svæðinu árið 2000. Frá því lúpínan kom inn á 

svæðið hefur myndast þunnt jarðvegslag yfir malarjarðveginn og þar sem lúpínan hefur 

Tafla 1. Yfirlitstafla um helstu umhverfisþætti og aðstæður á tilraunasvæði í Litla Skarði. 
Staður Litla Skarð, Norðurárdal 
Landgerð Graslendi 
Jarðvegsgerð Blanda af blaut- og brúnjörð 

Gróðurfar, helstu 
tegundir 

Hálíngresi, snarrótarpuntur, vallarsveifgras, háliðagras, túnsúra, 
túnvingull, brennisóley og gulstör. 

Gróðurþekja 100% 
Hnit 64°72´N 21°60´V 
Hæð yfir sjávarmáli (m) 80 
Meðalhiti (C°)* Meðalárshiti Meðalhiti júní -september Meðalhiti í janúar 

2016 - 2018 4,8 9,9 -1,3 

Meðalúrkoma (mm)* Meðalársúrkoma Meðalúrkoma júní-september 
2016 - 2018 1031 244 

*Hita- og úrkomugögn eru frá veðurstöðinni á Hvanneyri 
 

4. mynd. Horft yfir tilraunasvæði í Litla Skarði 2016. 
Ljósmynd Jóhanna Bergrúnar Ólafsdóttir. 
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hörfað er nú að finna gras- og blómlendi. Jörðin er í einkaeigu og eru eigendur þátttakendur 

í verkefninu skógrækt á lögbýlum frá árinu 2000 (Hallur S. Björgvinsson, munnleg heimild).  

 

 

Tafla 2. Yfirlitstafla um helstu umhverfisþætti og aðstæður á tilraunasvæði á Ytra 
Seljalandi. 
Staður Ytra Seljaland, Rangárþingi eystra 
Landgerð Lúpínusvæði 
Jarðvegsgerð Gróf malarjörð 

Gróðurfar, helstu 
tegundir 

Alaskalúpína, vallarsveifgras, ilmreyr, túnvingull, hálíngresi, 
gulmaðra, blávingull, loðgresi, túnfífill, háliðagras, undafífill, 
hundasúra, gleym-mér-ei, hvítmaðra, hrossanál og blásveifgras 

Gróðurþekja 100% 
Hnit 63°59´N 20°00´V 
Hæð yfir sjávarmáli (m) 17 
Meðalhiti (C°)* Meðalárshiti Meðalhiti júní -september Meðalhiti í janúar 

2016 - 2018 6,3 10,4 1,9 
Meðalúrkoma (mm)* Meðalársúrkoma Meðalúrkoma júní-september 

2016 – 2017** 1709 408 
*Hita- og úrkomugögn eru frá veðurstöðinni á Önundarhorni 
**Úrkomugögn vantaði fyrir 2018 frá veðurstöð 
 

5. mynd. Horft yfir hluta tilraunasvæðis á Ytra Seljalandi 2016. Ljósmynd Jóhanna 
Bergrúnar Ólafsdóttir. 
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Tilraunasvæði í mólendi voru í 

Hvammi í Rangárþingi ytra (6. 

mynd og Tafla 3). Tilrauna-

svæðið liggur í halla til suðurs 

og er þar nokkuð djúpur 

móajarðvegur (brúnjörð (Brown 

Andosol)) (Ólafur Arnalds og 

Hlynur Óskarsson, 2009) með 

þykku mólendis gróðurlagi. 

Jörðin er í einkaeigu og hefur 

landeigandi verið þátttakandi í 

verkefninu skógrækt á lögbýlum 

frá árinu 2007, en uppgræðsla og 

gróðursetning hefur farið fram á 

svæðinu síðan 2001 (Hallur S. 

Björgvinsson, munnleg 

heimild). 

 

 

 

6. mynd. Horft yfir tilraunasvæði í Hvammi 2016. 
Ljósmynd Jóhanna Bergrúnar Ólafsdóttir. 

Tafla 3. Yfirlitstafla um helstu umhverfisþætti og aðstæður á tilraunasvæði í Hvammi. 
Staður Hvammur, Rangárþingi ytra 
Landgerð Mólendi 
Jarðvegsgerð Brúnjörð 

Gróðurfar, helstu 
tegundir 

Klóelfting, engjaskraut, krossmaðra, vallelfting, vallarsveifgras, 
túnvingull, hálíngresi, gulmaðra, blávingull, hvítmaðra, 
brjóstagras, kornsúra, stinnastör, títulíngresi og þursaskegg. 

Gróðurþekja 100% 
Hnit 64°03´N 20°15´V 
Hæð yfir sjávarmáli (m) 100 
Meðalhiti (C°)* Meðalárshiti Meðalhiti júní -september Meðalhiti í janúar 

2016 - 2018 4,7 10,2 -1,0 
Meðalúrkoma (mm)** Meðalársúrkoma Meðalúrkoma júní-september 

2016 - 2018 821 265 
* Hitagögn eru frá veðurstöðinni á Árnesi 
** Úrkomugögn eru frá veðurstöðinni í Búrfelli 
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Tilraunasvæði með lúpínu og áreyrar voru í Skarfanesi í Rangárþingi ytra (7. og 8. mynd og 

Tafla 4). Á áreyrum Þjórsár er nánast enginn gróður til staðar, þar er djúp meðalgróf 

malarjörð (Gravelly Vitrisol) með mjög litlu lífrænu efni. Svæði sunnar í landi Skarfaness 

sem einnig var notað í 

tilrauninni, hefur fínni jarðveg 

sem flokkast sem vikurjörð 

(Pumice Vitrisol) (Ólafur 

Arnalds og Hlynur Óskarsson, 

2009). Innan þess svæðis er 

tveggja áratuga gömul lúpína, 

þar er einnig að finna melgresi 

og náttúrulegt víðikjarr. 

Skarfanes hefur verið í eigu 

Skógræktarinnar frá árinu 

1940 og er þar að finna gróskumikið skógarsvæði, birkikjarr, uppgræðslusvæði og örfoka 

land.  

 

7. mynd. Horft yfir tilraunasvæði á áreyrum í Skarfanes 
2016. Ljósmynd Jóhanna Bergrúnar Ólafsdóttir. 

Tafla 4. Yfirlitstafla um helstu umhverfisþætti og aðstæður á tilraunasvæði í Skarfanesi. 
Staður Skarfanes, Rangárþingi ytra 
Landgerð Lúpínusvæði og áreyrar 
Jarðvegsgerð1 Malarjörð 
Jarðvegsgerð2 Vikurjörð 

Gróðurfar, helstu 
tegundir á áreyrum 

Túnvingull, blóðberg, melagambri, melgresi, axhæra, 
blásveifgras, geldingahnappur, lambagras og fléttur. 

Gróðurfar, helstu 
tegundir á lúpínusvæði 

Alaskalúpína, snarrótarpuntur, klóelfting, vallarsveifgras, 
túnvingull, hálíngresi, haugarfi, gulmaðra, hundasúra, skarifífill, 
blávingull, hvítmaðra, undafífill og skurfa.  

Gróðurþekja Áreyrar 5%, Lúpínusvæði 90% 
Hnit 64°08´N 19°95´V 
Hæð yfir sjávarmáli (m) 138 
Meðalhiti (C°)* Meðalárshiti Meðalhiti júní -september Meðalhiti í janúar 

2016 - 2018 3,5 9,4 -2,8 
Meðalúrkoma (mm)* Meðalársúrkoma Úrkoma júní-september 

2016 - 2018 821 265 
1: jarðvegsgerð á áreyrum; 2: jarðvegsgerð á lúpínusvæði;  
* Hita- og úrkomugögn eru frá veðurstöðinni á Búrfelli 
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2.2 Efniviður 

2.2.1 Alaskaösp (klónar) 

Klónarnir sem notaðir voru í þessu verkefni eru Haukur og Forkur.  Báðir komu þeir til 

landsins árið 1963 eftir söfnunarferð Hauks Ragnarssonar til Alaska (Aðalsteinn 

Sigurgeirsson, 2001) og koma frá strandsvæðum. Haukur á uppruna sinn frá Copper River 

Delta (frá ósum Koparár) og er í þeim klónahópi sem kallast C-10. Forkur kemur hins vegar 

frá Yakutat og er í hópi C-14 klóna. Strandklónar hafa sýnt að þeir hausta sig frekar seint og 

eru því líklegri til að kala í haustkuldum, sérstaklega á fyrstu vaxtarárum. Haukur er einn af 

þeim klónum sem hefur ágætt þol gagnvart asparryði og hefur hann verið notaður í víxlanir 

í verkefninu Betri tré. 

Efniviðurinn var fenginn úr klónasafni á Mógilsá á Kjalarnesi. Þrír tilraunaliðir voru settir 

niður árið 2016 og voru aspir felldar þann 29. mars 2016 fyrir það. Efnið var klippt niður í 

ákveðnar græðlingalengdir í beinu framhaldi og voru allir hlutar felldra aspa notaðir sem 

efniviður. Bolefni var notað í 100 cm græðlinga/drumba, stórgreinar (misgamlar) voru 

meginuppistaða í 80 cm græðlingum og yngri og mjórri greinar (misgamlar) voru klipptar í 

20 og 40 cm græðlinga. Öllu græðlingaefni var pakkað í plast og geymt í kæli fram að 

gróðursetningu. Úrtak af hverri græðlingalengd fyrir báða klóna var valið af handahófi og 

8. mynd. Horft yfir lúpínusvæði í Skarfanesi 2016. Ljósmynd Jóhanna Bergrúnar 
Ólafsdóttir. 
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voru úrtaksgræðlingar vigtaðir og þvermálsmældir, til þess að nota sem meðaltöl 

heildarinnar (Tafla 5).  

Ein tilraun var sett niður árið 2017 og var klónninn Haukur eingöngu notaður og var 

efniviður sóttur í sama klónasafn á Mógilsá þann 11. apríl, 2017. Fimm aspir voru felldar og 

hér var bolefni eingöngu notað í gerð græðlinga í sex lengdarflokkum. Lengdarflokkum var 

raðað af handahófi upp eftir bolunum fimm til að tryggja breytileika á sverleika innan hvers 

lengdarflokks. Allir græðlingar voru vigtaðir, þvermálsmældir í topp og botn, lengdarmældir 

og aldur áætlaður með talningu árhringja. 

2.2.2 Áburður 

Áburður var notaður í þremur tilraunaþáttum innan einnar tilraunar sem fór niður 2016. Hver 

græðlingur fékk 10 gr af áburði Spretti 25-5 (25% N, 2,2 P, 3,3 Ca, 1,4 Mg og 2,5 S), sem 

var dreift í u.þ.b. 15 cm radíus í kringum hvern græðling.  

2.3 Uppsetning tilrauna og aðgerðir 
Þrír tilraunaliðir (sjá lýsingar í köflum 2.3.1 - 2.3.3) voru settir niður í byrjun júnímánaðar 

árið 2016 en einn tilraunaliður (sjá lýsingu í kafla 2.3.4) var settur niður seinni hluta 

aprílmánaðar 2017. Síðastnefndi tilraunaliðurinn var aðeins endurtekinn á einum stað. Hinir 

þrír tilraunaliðirnir voru hins vegar settir upp sem blokkatilraunir á mismörgum stöðum. 

Settar voru upp fimm blokkir með endurtekningum innan hverrar þeirrar á hverjum stað þar 

sem tilraunaliður var settur niður. Nánari útfærslu á tilraunaliðum og aðgerðum er að finna í 

undirköflum hér að neðan. Í Töflu 6 er að finna yfirlit yfir hvaða tilraunir voru framkvæmdar 

í hverri landgerð. 

 

Tafla 5. Vigtun og mæling úrtaks græðlinga, fyrir stungu vorið 2016. 
Fjöldi mælinga á við fjölda mælinga fyrir hvorn klón. 

  Forkur  Haukur 
 

Lengd (cm) 
Fjöldi 

mælinga 
 

Þvermál (mm) 
 

Þyngd (g) 
  

Þvermál (mm) 
 

Þyngd (g) 
20 20 8,1 13,0  9,3 16,6 
40 15 8,3 20,8  9,7 38,6 
80 10 9,6 79,1  11,6 107,9 

100 8 87,3 5120,0  90,1 5210,0 
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2.3.1 Samanburður á jarðvinnsluaðferðum 

Jarðvinnslutilraunir voru settar upp vorið 2016 á tveimur stöðum, í Skarfanesi og á Ytra 

Seljalandi. Á báðum stöðum var tilraunin blokkatilraun með fimm blokkum, í gömlum 

lúpínubreiðum sem höfðu verið jarðunnar fyrr sama vor. Á Ytra Seljalandi voru prófaðar 

tvær jarðvinnsluaðferðir, en þrjár í Skarfanesi. Á báðum svæðum var græðlingum einnig 

stungið í óhreyfða lúpínu til samanburðar (viðmið). Jarðvinnsluaðferðirnar sem um ræðir 

voru; 1) tæting með jarðtætara, 2) TTS-herfing, og 3) gróðursetningarvél án jarðvinnslu. 

Síðastnefnda aðferðin var aðeins framkvæmd í Skarfanesi og gerði vélin mjóa rás sem 

gengið var eftir og gróðursett í handvirkt eftir á. 

Jarðvinnsluaðferðum var raðað af handahófi (e. random) innan hverrar blokkar. Klónum var 

hins vegar ekki plantað af handahófi, heldur var klónninn Forkur alltaf settur niður fyrstur 

og Haukur á eftir. Átta græðlingum af hvorum klóni var stungið í hverja jarðvinnsluaðferð 

og viðmið innan hverrar blokkar með tveggja metra millibili. Í Skarfanesi voru 320 

græðlingar settir niður en 240 á Ytra Seljalandi, samtals 560 græðlingar. 

Svæðin voru heimsótt haustin 2016, 2017 og 2018. Lifun allra græðlinga var skráð, auk þess 

sem frekari mælingar voru gerðar á þremur úrtaksgræðlingum innan hverrar meðferðar. Öll 

árin var þvermál úrtaksgræðlinga við yfirborð mælt, sem og hæð og ársvöxtur hjá 

úrtaksgræðlingum. Við mælingu ársvaxtar var mældur sá sproti sem stóð hæst á 

græðlingnum. Eins voru skrásettar sýnilegar skemmdir á græðlingum eftir skordýrabeit. Auk 

þess voru talin lifandi brum haustin 2017 og 2018 til að meta þrótt plöntunnar. 

Tafla 6. Yfirlit yfir landgerðir og tilraunir. Táknið  segir til um staðsetningu tilrauna 
innan hverrar landgerðar. 
Staður Litla- 

Skarð 
Hvammur Ytra Seljaland Skarfanes 

Landgerð Graslendi Mólendi Lúpínu-
svæði 

Gisin 
lúpína 

Lúpínu-
svæði 

Áreyrar 

Jarðvinnsla   
 

 
 

 

Áburður 
  

   
 

Græðlingalengdir  
 

 
 

 
 

Niturforði     
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2.3.2 Tímasetning áburðargjafar 

Tilraunir með tímasetningu áburðargjafa voru settar upp vorið 2016 á þremur stöðum; í 

Hvammi, Litla Skarði og Skarfanesi. Í Hvammi var tilraunin sett niður í mólendi sem hafði 

verið jarðunnið með TTS-herfi fyrr um vorið. Í Litla Skarði var sett niður í frjósamt tún þar 

sem flekking (með skógarstjörnu) hafði farið fram fyrr um vorið. Í Skarfanesi var tilraunin 

sett niður á bera áraura, engin jarðvinnsla var gerð þar, en rákir með gróðursetningarvél 

höfðu verið gerðar. 

Hér voru fjórir tilraunaþættir til skoðunar. 1) áburðargjöf í júní 2016, 2) áburðargjöf í júlí 

2016, 3) áburðargjöf í júní 2017, 4) viðmið, þar sem engin áburðargjöf átti sér stað. Í 

tilrauninni voru fimm blokkir á hverjum stað og innan hverrar blokkar var meðferðum og 

klónum raðað af handahófi. Átta græðlingar voru gróðursettir í hverja meðferð með 2 m 

millibili. Alls voru gróðursettir 320 græðlingar á hvern stað, samtals 960 í heildina. Í þessari 

ritgerð eru aðeins til skoðunar áburðarþættir auk viðmiðs. 

Í Litla Skarði varð ljóst strax á fyrsta sumri að grasvöxtur myndi loka flekkjunum fljótt. Um 

mitt sumar var því farið inn á svæðið og gras slegið með sláttuorfi til að koma birtu að 

flekkjunum. Vorið 2017 kom það berlega í ljós að frekari aðgerða hefði verið þörf og 

greinilega mikil afföll sem rekja mátti beint til grasvaxtar. Úttekt var framkvæmd um haustið 

2017 og ákveðið í framhaldinu að útiloka þetta svæði frá frekari skoðun í þessu verkefni. 

Svæðin voru heimsótt í lok sumars árin 2016, 2017 og 2018 (Litla Skarð var þó ekki heimsótt 

haustið 2018). Lifun allra gróðursettra græðlinga var skráð, auk þess sem frekari mælingar 

voru gerðar á þremur úrtaksgræðlingum innan hverrar meðferðar. Öll árin var þvermál 

úrtaksgræðlinga við yfirborð mælt, sem og hæð og ársvöxtur hjá úrtaksgræðlingum. Við 

mælingu ársvaxtar var mældur sá sproti sem stóð hæst á græðlingnum. Eins voru skrásettar 

sýnilegar skemmdir á græðlingum eftir skordýrabeit. Auk þess voru talin lifandi brum 

haustin 2017 og 2018 til að meta þrótt plöntunnar. 

2.3.3 Samanburður á græðlingalengdum 

Tilraunir með mislöngum græðlingum voru settar niður vorið 2016 á þremur stöðum; í 

Hvammi, Skarfanesi og á Ytra Seljalandi. Í Hvammi var tilraunin sett niður í nýjarðunnið 

mólendi (TTS-herfi). Á Ytra Seljalandi var gróðursett í gamalt lúpínusvæði sem hafði verið 

jarðunnið með TTS-herfi sama vor. Í Skarfanesi var tilraunin sett niður á gróðursnauðar 

áreyrar, engin jarðvinnsla var gerð þar, en rákir með gróðursetningarvél höfðu verið gerðar. 
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Á hverjum stað voru fimm blokkir og var tilraunaliðunum raðað innan þeirra af handahófi. 

Græðlingalengdirnar sem voru prófaðar voru fjórar; 20, 40, 80 og 100 cm. 100 cm 

græðlingarnir voru lagðir á jörðu og huldir að mestu með jarðvegi. Græðlingum af öðrum 

lengdum var stungið niður með hefðbundnum hætti með tveggja metra millibili, eins djúpt 

og kostur var. Í hverja blokk var stungið átta græðlingum af hvorum klóni í 20 og 40 cm 

lengdum en fimm græðlingar af 80 cm löngum. Þrír 100 cm langir af hvorum klóni voru 

settir niður í hverja blokk. Alls voru 240 græðlingar settir niður á hverjum stað, 720 

græðlingar í heildina. Að gróðursetningu lokinni var hæð græðlinga skrásett í 40 og 80 cm 

lengdum í þeim tilgangi að meta hvaða áhrif stungudýpt lengri græðlinga hefði á lifun og 

vöxt þeirra. Upphafshæð græðlinganna var einnig notuð við mat á hæðaraukningu 

græðlinganna eftir hvert sumar. 

Úttekt var gerð á tilraununum haustin 2016, 2017 og 2018. Lifun allra græðlinga var skráð, 

auk þess sem frekari mælingar voru gerðar á þremur úrtaksgræðlingum í hverjum 

lengdarflokki. Þvermál úrtaksgræðlinga við yfirborð, hæð og ársvöxtur úrtaksgræðlinganna 

var mælt öll árin. Við mælingu ársvaxtar var mældur sá sproti sem stóð hæst á græðlingnum. 

Eins voru skrásettar sýnilegar skemmdir á græðlingum eftir skordýrabeit. Auk þess voru 

talin brum haustin 2017 og 2018 til að meta þrótt plöntunnar. 

2.3.4 Samanburður á gerðum og stærð plöntuefnis 

Tilraunin var sett niður í gamla lúpínubreiðu í Skarfanesi í lok apríl 2017. Svæðið sem notað 

var, hafði verið heilplægt vorið 2016. Settir voru niður samtals 72 græðlingar og 

fjölpottaplöntur af klóninum Hauk. Fjölpottaplönturnar voru ýmist tveggja eða þriggja ára 

og voru settar niður tólf plöntur af hvorum aldursflokki. Græðlingar í sex lengdarflokkum 

voru settir niður; 10 - 25 cm, 26 - 40 cm, 41 - 55 cm, 56 - 70 cm, 71 - 85 cm og 86 - 100 cm 

(9. mynd). Átta græðlingum af hverjum lengdarflokki var stungið niður. Efniviðnum var 

plantað með 2 m millibili og raðað af handahófi niður í þrjár línur. Miðað var við að ekki 

stæði meira en 10 cm af græðlingnum upp úr.  
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Fyrir gróðursetningu var upplýsingum safnað um hverja plöntu/græðling. Skráð var þyngd, 

lengd, þvermál og aldur allra plantna og græðlinga. Hluti efniviðarins var ekki stungið eða 

gróðursettur heldur veginn og mældur til að nota sem viðmið við gróðursettar plöntur. 

Viðmiðunarplöntur voru 36 talsins og voru 16 þeirra nýttar til efnagreininga. 

Dagana 28.- 30. ágúst 2017 fór fram úttekt á tilrauninni, auk þess sem helmingur plantnanna 

var grafinn upp (10. mynd). Úttektin fól í sér skrásetningu á lifun, vexti, fjölda vaxtarsprota, 

þvermálsmælingar og fjöldi bruma talin. Þessar breytur voru skrásettar fyrir allar 

gróðursettar plöntur. Fjórir græðlingar úr hverjum lengdarflokki voru teknir upp og sex 

plöntur úr hvorum aldursflokki fjölpottaplantna. Við uppgröft var rótum af græðlingum gerð 

skil, hversu margir rótarsprotar, lengsta rót mæld og staðsetning neðstu rótar. Erfiðara 

reyndist að greina nýjar rætur frá eldri hjá fjölpottaplöntunum, en lengsta rót var mæld. 

Öllum hlutum plantnanna var haldið til haga, mælt og vigtað; rætur, vaxtarsprotar, laufblöð, 

græðlingar og fjölpottaplöntur. Laufblöð af hverri upptekinni plöntu voru skönnuð til að 

reikna út laufflatarmál og sama var gert með ræturnar til að reikna út magn þeirra. Að þessu 

loknu voru allir plöntuhlutar þurrkaðir og tvær plöntur úr hverjum lengdar- og aldursflokki 

voru undirbúnar til efnagreininga, samtals 16 plöntur. Efnagreiningar voru framkvæmdar 

9. mynd. Græðlingaefni tilbúið til gróðursetningar í Skarfanesi 21. apríl 2017. 
Ljósmynd Jóhanna Bergrúnar Ólafsdóttir. 
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haustið 2017 til að sjá nitur og kolefnismagn plöntuefnis. Þær niðurstöður er að finna í 

viðauka II. Efnagreiningar á viðmiðunarplöntum voru framkvæmdar í þeim tilgangi að áætla 

upphaflegt niturmagn þess plöntuefnis sem sett var niður. Aðferðir við útreikninga á 

upphaflegu niturmagni er að finna í viðauka III. Með því að bera saman áætlað upphafsmagn 

niturs í því plöntuefni sem sett var niður vorið 2017 og mælt niturmagn í þeim plöntum sem 

grafnar voru upp í lok sumar var hægt að áætla niturupptöku þeirra. 

 

2.3.5 Hitahælar og sýnataka 

Í lok júní 2016 voru öll tilraunasvæði heimsótt og settir niður tveir hitahælar innan hvers 

svæðis í þeim tilgangi að skrá hitasveiflur á svæðunum.  Hver hitahæll hafði þrjár hitapillur, 

sem skrásettu hitastig á þriggja tíma fresti. Hitapillurnar voru staðsettar í 5 cm hæð yfir 

jarðvegsyfirborði, 5 cm undir jarðvegsyfirborði og á 40 cm dýpi. 

Í maí 2017 voru hitahælar teknir upp á öllum svæðum. Aflestur hitaupplýsinga mun varpa 

ljósi á dagsveiflur hitastigs, auk þróunar milli árstíða.  

10. mynd. Uppgröftur græðlinga í lok ágúst 2017. Á myndinni sýna örvar ofanjarðar-
hluta græðlingsins og það svæði sem rótarmyndun átti sér stað. Búið er að klippa 
ársvöxt af græðlingnum. Ljósmynd Jóhanna Bergrúnar Ólafsdóttir. 
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Gróður- og jarðvegssýni voru tekin innan allra tilraunasvæða í lok júlí 2016. Gróðursýni 

voru tekin handahófskennt innan hvers tilraunaþáttar og var gróðri safnað af 30x30 cm 

reitum. Á sömu stöðum voru tekin jarðvegssýni úr efstu 10 cm jarðvegsins. Jarðvegssýnin 

voru af stöðluðu rúmmáli (377,1 cm3) til að finna rúmþyngd jarðvegsins. Samanlagt voru 

sýni tekin af 39 stöðum innan tilraunasvæðanna. Í sömu heimsókn var framkvæmd 

gróðurlýsing og plöntutegundir skrásettar, þær upplýsingar má sjá í Töflum 1 - 4 í kafla 2.1. 

Gróður- og jarðvegssýni voru vigtuð við komu á Mógilsá og sett í þurrkskáp við 105°C þar 

til stöðugri þyngd var náð.  Þurrvigt var svo skrásett að þurrkun lokinni. Haustið 2017 voru 

tekin sýni af græðlingum í tilraunalið 1. Allir plöntuhlutar voru mældir og vigtaðir. Hluti 

sýnanna var malaður og undirbúin fyrir efnagreiningar sem voru framkvæmdar á Keldnaholti 

haustið 2017. Niðurstöður úr efnagreiningu munu gefa upplýsingar um kolefnis- og 

niturinnihald græðlinga, gróðurs og jarðvegs á svæðunum. 

2.4 Úrvinnsla gagna 
Plöntuhlutar, gróður- og jarðvegssýni voru þurrkuð og möluð og send til efnagreininga. Með 

efnagreiningum var fundið magn kolefnis og niturs í sýnunum, til þess er notað tækið Vario 

MAX CN (Elementar Analysensysteme GmbH) sem staðsett er á Keldnaholti. Tækið brennir 

sýnin við 900°C í helíumstraumi og mælir kolefni og nitur í gasformi.  

Tölfræðileg úrvinnsla gagna fór að mestu fram í SAS 7.1 tölfræðiforritinu (SAS 2014), auk 

þess sem Excel var notað í einfaldari útreikninga og í  mynda- og töflugerð. Í SAS 7.1 var 

gerð fervikagreining (General linear model (GLM)) á gögnum er varða lifun og vöxt 

græðlinganna sem háðar breytur. Þannig voru metin áhrif - meðferða, klóna og einnig 

samspil meðferða og klóna. Einnig var SAS 7.1 notað til að finna fylgni (Pearson-

correlation) á milli upphafsmælinga og vaxtarþátta hjá græðlingum og fjölpottaplöntum. 

Niðurstöður efnagreininga voru aðallega meðhöndlaðar í Excel til þess að finna samband 

niturinnihalds og ýmissa þátta. Sjá má frekari útlistun á þeim reikniaðferðum í viðauka IV.  
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3. Niðurstöður 
Efnagreiningar á gróður- og jarðvegssýnum gáfu til kynna mikinn breytileika í magni niturs 

og kolefnis á milli svæða og landgerða eins og sjá má í Töflum 7 og 8. Hlutfall niturs í gróðri 

var á bilinu 0,7 - 3,3% eða 0,004 - 14,81 g/m2. Lægstu gildin var að finna á áreyrum en hæstu 

gildin voru innan óhreyfðrar lúpínu. Í jarðvegi var hlutfall niturs 0,001 - 0,20% eða 0,0002 

– 0,0019 g/cm3. Sýnin af áreyrum voru með minnsta magn niturs, bæði í gróðri og jarðvegi. 

Hlutfall kolefnis í gróðri var á bilinu 37,3 – 42,4% eða 2,39 – 272,6 g/m2. Í jarðvegi var 

magn kolefnis 0,1 - 2,6% eða 0,001 – 0,026 g/cm3. Þetta sýnir að lítill forði af aðgengilegu 

næringarefni var til staðar á svæðunum, minnstur á áreyrum mestur í mólendi og þéttri 

lúpínu. C/N hlutfall í jarðvegi var á bilinu 5 - 20 (Tafla 8), með hæsta gildi í þéttri lúpínu og 

mólendi, en það lægsta á áreyrum. Í gróðri var C/N hlutfallið breytilegra, frá 15,63 – 37,0 

(Tafla 7), með hæsta gildi á áreyrum, en það lægsta í mólendi.  

 

 

Tafla 7. Niðurstöður efnagreininga gróðursýna á tilraunasvæðum. Taflan sýnir fjölda 
sýna, samanlagða þurrvigt sýna og meðaltal niturs og kolefnis innan hverrar 
landgerðar. 

Staður Landgerð 
Fjöldi 
sýna 

Uppskera 
(g/m2) Nitur Kolefni C/N  

Hvammur Mólendi 2 1,44 0,19 2,97 15,63 
Skarfanes Þétt lúpína 6 102,72 4,06 81,38 20,04 
Skarfanes Áreyrar 2 0,33 0,02 0,74 37,00 
Ytra Seljaland Þétt lúpína 6 100,79 3,65 80,71 22,11 
Ytra Seljaland Gisin lúpína 2 3,95 0,57 9,51 16,68 

 

Tafla 8. Niðurstöður efnagreininga jarðvegssýna á tilraunasvæðum. Taflan sýnir fjölda 
sýna, samanlagða þurrvigt sýna og meðaltal niturs og kolefnis innan hverrar landgerðar. 

Staður Landgerð 
Fjöldi 
sýna 

Rúmþyngd 
(g/cm3) Nitur Kolefni C/N 

Hvammur Mólendi 2 1,34 0,001 0,02 20,00 
Skarfanes Þétt lúpína 6 3,85 0,001 0,01 10,00 
Skarfanes Áreyrar 2 3,09 0,0002 0,001 5,00 
Ytra Seljaland Þétt lúpína 6 6,65 0,001 0,02 20,00 
Ytra Seljaland Gisin lúpína 2 3,21 0,001 0,01 10,00 
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Hitamælar skrásettu hitastig á tilraunastöðunum á tímabilinu 29. júní 2016 til 12. mars 2017. 

Samkvæmt hitamælum sem staðsettir voru 5 cm ofan jarðvegsyfirborðs var janúar kaldasti 

mánuðurinn á öllum svæðum með meðalhita frá -1,0°C til 1,4°C (Sjá Viðauka I). Mesta frost 

í janúar mældist frá -8,0°C til 12,5°C. Júlí var heitasti mánuðurinn á  öllum svæðum með 

mánaðar meðalhita í 5 cm hæð á bilinu 12,9°C til 14,0°C. Hæstu hitagildi á svæðunum í júlí 

voru frá 28,0°C til 34,5°C, en lægstu hitagildi mánaðarins voru frá 1,0°C til 6,0°C. Á Ytra 

Seljalandi voru fyrstu frost 29. ágúst (-1,7°C), frost mældist á öllum stöðum í september (-

1,0 til -3,2°C). Í febrúar var meðalhiti á svæðunum frá 1,4°C til 3,1°C, en í mars mánuði var 

meðalhiti frá -0,4°C til 0,8°C eða nokkru kaldari.  

Lítið var um frost á hitamælum staðsettum 5 cm neðanjarðar, en þó helst á áreyrum í 

Skarfanesi, þar sem hitastig var um eða undir frostmarki frá október og fram í mars þegar 

mælingar hætta (Sjá Viðauka I). Mesta frostið var í janúar þar sem meðalhiti mánaðarins var 

-0,46°C en fór niður í -6,0° C. Á öllum svæðum mátti sjá sama fall í meðalhita á milli febrúar 

og mars mánaðar og mælar sýndu í 5 cm hæð ofanjarðar (Sjá Viðauka I), en mælar 5 cm 

neðanjarðar sýndu meðalhita í mars frá -1,09° C til 1,12° C. Hitamælar sem staðsettir voru 

40 cm neðanjarðar sýndu aldrei frosttölur á tímabilinu. Á áreyrum í Skarfanesi var meðalhiti 

á 40 cm dýpi 12,76° C í júlí, lægsta hitastigið á þeim stað var í janúar (0,75° C).  

3.1 Samanburður á jarðvinnsluaðferðum 
Á báðum rannsóknarsvæðum reyndist marktækur munur á lifun á milli jarðvinnsluaðferða 

öll árin (p < 0,001) (Töflur 9 og 10). Eftir fyrsta sumar var það viðmið (engin jarðvinnsla) 

sem skar sig marktækt frá öðrum meðferðum með minni lifun. Eftir annað og þriðja ár var 

lifun í jarðtætingu marktækt betri en í öðrum meðferðum. Lifun græðlinga í jarðtætingu eftir 

þriðja ár var 81% í Skarfanesi og 84% á Ytra Seljalandi, aðrar jarðvinnsluaðferðir voru með 

0 - 29 % lifun (11. og 12. mynd).  

Eftir fyrsta sumar var marktækur klónamunur á ársvexti á báðum tilraunasvæðum (Töflur 9 

og 10). Í Skarfanesi var Haukur marktækt betri (p = 0,033) með 11,7 cm ársvöxt að meðaltali, 

Forkur með 8,5 cm. Á Ytra Seljalandi var það hins vegar Forkur sem reyndist marktækt betri 

(p = 0,032) með 12,6 cm ársvöxt að meðaltali, en Haukur var með 9,2 cm (niðurstöður ekki 

sýndar). 

Í Skarfanesi var marktækur munur á ársvexti á milli jarðvinnsluaðferða öll sumrin, jarðtæting 

var með mesta ársvöxtinn í öllum tilfellum (13. mynd). Á fyrsta sumri á Ytra Seljalandi var 



 

28 
 

ársvöxtur í heiltættum reitum marktækt frábrugðinn TTS rásum með 15,3 cm á móti 6,9 cm, 

en í viðmunarreitum var ársvöxtur 10,5 cm (niðurstöður ekki sýndar). Ekki mældist 

marktækur munur á milli jarðvinnsluaðferða annað og þriðja sumarið á Ytra Seljalandi 

(Tafla 10). 

Tafla 9. F-gildi úr fervikagreiningu (ANOVA) um áhrif tilraunaþátta á lifun 
og vöxt græðlinga í tilraun með jarðvinnslu á lúpínusvæði í Skarfanesi 2016 
– 2018. Þrjár jarðvinnsluaðferðir eru prófaðar auk óhreyfðrar lúpínu, þ.e. 
jarðtætari, TTS og rák gerð með gróðursetningarvél. 

Ár Þættir Frítölur Lifun Ársvöxtur 

20
16

 Blokk 4 1,18 óm 1,64 óm 
Jarðvinnsluaðferð 3 9,95*** 7,44 *** 
Klónar 1 0,73 óm 4,70* 
Samspil jarðvinnslu og klóna 3 1,18 óm 0,1 óm 

20
17

 Blokk 4 1,08 óm 2,11 óm 
Jarðvinnsluaðferð 3 59,35 *** 7,66 *** 
Klónar 1 0,59 óm 0,42 óm 
Samspil jarðvinnslu og klóna 3 0,07 óm 0,84 óm 

20
18

 Blokk 4 0,80 óm 1,50 óm 
Jarðvinnsluaðferð 3 64,58 *** 6,77 * 
Klónar 1 0,0 óm 0,14 óm 
Samspil jarðvinnslu og klóna 3 0,05 óm 0,03 óm 

Óm: Ómarktækt; *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***p< 0,001  
 

Tafla 10. F-gildi úr fervikagreiningu (ANOVA) um áhrif tilraunaþátta á lifun 
og vöxt græðlinga i tilraun með jarðvinnslusvæði á Ytra Seljalandi 2016 – 
2018. Tvær jarðvinnsluaðferðir eru prófaðar auk óhreyfðrar lúpínu, þ.e. 
jarðtætari og TTS. 
Ár Þættir Frítölur Lifun Ársvöxtur 

20
16

 Blokk 4 1,33 óm 2,15 óm 
Jarðvinnsluaðferð 2 14,43 *** 11,67*** 
Klónar 1 1,54 óm 4,78* 
Samspil jarðvinnslu og klóna 2 0,39 óm 2,19 óm 

20
17

 Blokk 4 0,80 óm 0,99 óm 
Jarðvinnsluaðferð 2 25,91 *** 0,17 óm 
Klónar 1 0,01 óm 1,31 óm 
Samspil jarðvinnslu og klóna 2 0,15 óm 0,22 óm 

20
18

 Blokk 4 0,63 óm 0,72 óm 
Jarðvinnsluaðferð 2 32,80 *** 0,74 óm 
Klónar 1 0,09 óm 0,02 óm 
Samspil jarðvinnslu og klóna 2 0,09 óm 0,37 óm 

Óm: Ómarktækt; *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***p< 0,001  
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11. mynd. Lifun aspargræðlinga í jarðvinnslutilraun á lúpínusvæði í Skarfanesi árin 2016 
– 2018 eftir jarðvinnsluaðferðum. Lóðréttar línur sýna staðalskekkju meðaltals hverrar 
súlu. Ólíkir bókstafir (a-d) innan hvers árs, tákna að marktækur sé munur á milli 
jarðvinnsluaðferða (p < 0,05). 

12. mynd. Lifun aspargræðlinga í jarðvinnslutilraun á lúpínusvæði á Ytra Seljalandi árin 
2016 – 2018 eftir jarðvinnsluaðferðum. Lóðréttar línur sýna staðalskekkju meðaltals 
hverrar súlu. Ólíkir bókstafir (a-b) innan hvers árs, tákna að marktækur munur sé á milli 
jarðvinnsluaðferða (p < 0,05). 
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3.2 Tímasetning áburðargjafar 
Þessi tilraun var meðal annars lögð út í frjósamt graslendi í Litla Skarði í Borgarfirði. Þar 

var lifun mjög slök eftir annað sumar (21% lifun, niðurstöður ekki sýndar) og ákveðið var 

að skoða það svæði ekki frekar í þessu verkefni.  

Í mólendi í Hvammi voru mestu afföllin á milli fyrsta og annars sumars (90% lifun eftir 

fyrsta sumar en 54% eftir annað sumar) (niðurstöður ekki sýndar). Orsök þessara miklu 

affalla má líklega rekja til  beitarskemmda ertuyglu (Ceramica pisi) síðsumars 2016 þar sem 

90% græðlinga í tilrauninni voru með beitar skemmdir vegna yglunnar í haustúttekt (gögn 

ekki sýnd). Lifun eftir þrjú ár í áburðartilraun í mólendi (Hvammur) var 53% og á áreyrum 

(Skarfanes) var lifun 74%.  Ekki reyndist marktækur munur á lifun eftir tímasetningu 

áburðagjafar (Töflur 11 og 12). Eftir fyrsta sumar á áreyrum  voru græðlingar sem fengu 

áburð í júní (sama ár) með marktækt betri ársvöxt (p < 0,001) en aðrar meðferðir (12,4 cm á 

móti 6,6 - 7,9 cm) (14. mynd). Á öðru sumri á áreyrum uxu viðmiðunargræðlingar verr en 

græðlingar sem fengu áburð á fyrsta sumri (júní og júlí) (14. mynd). Einnig var marktækur 

munur á milli græðlinga sem fengu áburð í júlí á fyrsta sumri og þeirra sem fengu áburð í 

13. mynd. Ársvöxtur aspargræðlinga í jarðvinnslutilraun í Skarfanesi. Lóðréttar línur 
sýna staðalskekkju meðaltals hverrar súlu. Ólíkir bókstafir (a-d) innan hvers árs, tákna 
að marktækur munur sé á milli jarðvinnsluaðferða (p < 0,05).  
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júní á öðru sumri (p < 0,001), sá síðarnefndi með minni ársvöxt (5,7 cm á móti 9,5 cm). Eftir 

þriðja sumar á áreyrum var enn marktækur munur á vexti eftir tíma áburðargjafar (Tafla 12), 

voru græðlingar sem fengu áburð í júní á öðru sumri með marktækt meiri ársvöxt en allar 

aðrar meðferðir (p < 0,001) (14. mynd). 

Í mólendi var marktækur munur á lifun milli klóna (p = 0,006) (Tafla 11) eftir þriðja sumar 

og var Forkur með betri lifun (62%) en Haukur (42%). Í mólendi var einnig marktækur 

munur á ársvexti á milli klóna eftir þriðja sumar (p < 0,001) (Tafla 11), Forkur var með 6,9 

cm í ársvöxt, en Haukur með 3,6 cm. Á áreyrum óx Forkur (10,0 cm) marktækt betur (p < 

0,001) en Haukur (6,9 cm) á fyrsta sumri, enginn klónamunur var á öðru og þriðja sumri 

(Tafla 12). 

 

  

 

 

 

Tafla 11. F-gildi úr fervikagreiningu (ANOVA) um áhrif tilraunaþátta á lifun og 
vöxt græðlinga í tilraun með tímasetningar áburðagjafa árin 2016 – 2018 í 
mólendi í Hvammi. Þrjár tímasetningar áburðargjafar voru prófaðar, í júní 2016, 
júlí 2016, júní 2017 auk viðmiðunarreita þar sem engin áburðargjöf fór fram. 

Ár Þættir Frítölur Lifun Ársvöxtur 

20
16

 Blokk 4 0,73 óm 1,24 óm 
Tími áburðargjafar 3 1,20 óm 0,89 óm 
Klónar 1 0,03 óm 0,68 óm 
Samspil áburðargjafa og klóna 3 2,19 óm 0,66 óm 

20
17

 Blokk 4 0,78 óm 0,66 óm 
Tími áburðargjafar 3 1,96 óm 3,58 ** 
Klónar 1 11,16 ** 0,17 óm 
Samspil áburðargjafa og klóna 3 0,37 óm 1,91 óm 

20
18

 Blokk 4 0,74 óm 4,78 *** 
Tími áburðargjafar 3 1,55 óm 2,26 óm 
Klónar 1 8,73 ** 12,97 *** 
Samspil áburðargjafa og klóna 3 0,27 óm 0,87 óm 

Óm: Ómarktækt; *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***p< 0,001  
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Tafla 12. F-gildi úr fervikagreiningu (ANOVA) um áhrif tilraunaþátta á lifun 
og vöxt græðlinga í tilraun með tímasetningar áburðagjafa árin 2016 – 2018 
á áreyrum í Skarfanesi. Þrjár tímasetningar áburðargjafar voru prófaðar, í 
júní 2016, júlí 2016, júní 2017 auk viðmiðunarreita þar sem engin 
áburðargjöf fór fram. 

Ár Þættir Frítölur Lifun Ársvöxtur 

20
16

 Blokk 4 0,47 óm 1,20 óm 
Tími áburðargjafar 3 1,14 óm 8,27*** 
Klónar 1 0,31 óm 10,70 *** 
Samspil áburðargjafa og klóna 3 0,31 óm 3,37* 

20
17

 Blokk 4 1,80 óm 1,69 óm 
Tími áburðargjafar 3 1,73 óm 12,97 *** 
Klónar 1 0,20 óm 0,17 óm 
Samspil áburðargjafa og klóna 3 0,87 óm 1,68 óm 

20
18

 Blokk 4 1,57 óm 3,16 ** 
Tími áburðargjafar 3 1,91 óm 30,67 *** 
Klónar 1 0,45 óm 0,11 óm 
Samspil áburðargjafa og klóna 3 0,98 óm 0,73 óm 

Óm: Ómarktækt; *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***p< 0,001  
 

14. mynd. Ársvöxtur aspargræðlinga í áburðartilraun á áreyrum í Skarfanesi. Lóðréttar 
línur sýna staðalskekkju meðaltals hverrar súlu. Ólíkir bókstafir (a-c) innan hvers árs, 
tákna að marktækur munur sé á milli tímasetningar áburðargjafar (p < 0,05). 
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3.3 Samanburður á græðlingalengdum 
Hæð græðlinga, þ.e. það sem stóð uppúr jörðu, var mæld eftir lóðrétta stungu 2016. 

Meðalhæð 20, 40 og 80 cm græðlinga eftir stungu var 6,4, 11,9 og 34,1 cm. 100 cm 

græðlingar voru ekki hæðarmældir, þar sem þeir voru láréttir, eins og fram hefur komið í 

lýsingu (kafli 2.3.3). 

Í mólendi í Hvammi var sambærileg þróun í lifun á milli fyrsta og annars sumars og var í 

tilraun með áburðargjöf, sem rekja má til ágangs ertuyglu síðsumar 2016. Í haustúttekt 2016 

voru skrásettar skemmdir af hennar völdum á 93% græðlinga í tilrauninni (niðurstöður ekki 

sýndar). Eftir þriðja sumar var marktækur munur á lifun eftir lengdarflokkum í öllum þremur 

landgerðunum sem voru til skoðunar (15. mynd og Töflur 13, 14 og 15) (mólendi p < 0,001; 

áreyrar p < 0,001; lúpínusvæði p = 0,043). Í mólendi og áreyrum voru 100 cm drumbar með 

marktækt verri lifun en aðrir (43% í mólendi og 20% á áreyrum). Í mólendi reyndist lifun 

best hjá 20 cm græðlingum (80%) en á áreyrum var lifun best hjá 80 cm græðlingum (100%). 

Á lúpínusvæði var lifun marktækt betri (p = 0,027) hjá 80 cm græðlingum (80%) samanborið 

við 20 cm græðlinga (45%) (15. mynd). Í mólendi var einnig marktækur munur (p < 0,011) 

á lifun milli klóna eftir þriðja sumar (Tafla 13), þar lifði Forkur (73%) betur en Haukur 

(59%) (niðurstöður ekki sýndar). 

Tafla 13. F-gildi úr fervikagreiningu (ANOVA) um áhrif tilraunaþátta á lifun og 
vöxt mislangra græðlinga árin 2016 – 2018 í mólendi í Hvammi. Græðlingar sem 
stungið var niður voru 20, 40 og 80 cm langir, auk þess sem 100 cm drumbar voru 
lagðir lárétt á yfirborð jarðar. 

  
Þættir Frítölur Lifun Ársvöxtur 

20
16

 Blokk 4 1,81 óm 0,78 óm 
Græðlingalengd 3 3,78 * 58,91*** 
Klónar 1 0,63 óm 8,61 ** 
Samspil græðlingalengda og klóna 3 1,89 óm 5,49*** 

20
17

 Blokk 4 1,55 óm 2,02 óm 
Græðlingalengd 3 9,40*** 20,06*** 
Klónar 1 7,65** 12,36*** 
Samspil græðlingalengda og klóna 3 7,43*** 1,82 óm 

20
18

 

Blokk 4 1,55 óm 1,41 óm 
Græðlingalengd 3 10,57*** 2,14 óm 
Klónar 1 7,52 ** 4,25 * 

Samspil græðlingalengda og klóna 3 7,86*** 1,75 óm 
Óm: Ómarktækt; *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***p< 0,001  
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Tafla 14. F-gildi úr fervikagreiningu (ANOVA) um áhrif tilraunaþátta á lifun og vöxt 
mislangra græðlinga árin 2016 – 2018 á áreyrum í Skarfanesi. Græðlingar sem stungið 
var niður voru 20, 40 og 80 cm langir, auk þess sem 100 cm drumbar voru lagðir lárétt á 
yfirborð jarðar. 

  
Þættir Frítölur Lifun Ársvöxtur 

20
16

 Blokk 4 0,86 óm 0,61 óm 
Græðlingalengd 3 1,74 óm 42,54*** 
Klónar 1 4,24* 4,41* 
Samspil græðlingalengda og klóna 3 0,52 óm 11,68*** 

20
17

 Blokk 4 2,33 óm 0,53 óm 
Græðlingalengd 3 20,40*** 4,03 ** 
Klónar 1 0,84 óm 0,39 óm 
Samspil græðlingalengda og klóna 3 2,79 óm 1,04 óm 

20
18

 

Blokk 4 2,90 * 0,45 óm 
Græðlingalengd 3 40,68*** 5,85*** 
Klónar 1 1,35 óm 2,37 óm 

Samspil græðlingalengda og klóna 3 4,48 ** 1,26 óm 
Óm: Ómarktækt; *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***p< 0,001  
 

Tafla 15. F-gildi úr fervikagreiningu (ANOVA) um áhrif tilraunaþátta á lifun og 
vöxt mislangra græðlinga árin 2016 – 2018 á lúpínusvæði á Ytra Seljalandi. 
Græðlingar sem stungið var niður voru 20, 40 og 80 cm langir, auk þess sem 100 
cm drumbar voru lagðir lárétt á yfirborð jarðar. 

  
Þættir Frítölur Lifun Ársvöxtur 

20
16

 Blokk 4 0,63 óm 0,86 óm 
Græðlingalengd 3 6,24** 73,13*** 
Klónar 1 7,11 ** 2,65 óm 
Samspil græðlingalengda og klóna 3 1,60 óm 6,73*** 

20
17

 Blokk 4 0,69 óm 0,91 óm 
Græðlingalengd 3 2,09 óm 10,62 ** 
Klónar 1 0,59 óm 1,08 óm 
Samspil græðlingalengda og klóna 3 1,45 óm 0,85 óm 

20
18

 

Blokk 4 0,63 óm 1,14 óm 
Græðlingalengd 3 3,10 * 3,45 * 
Klónar 1 0,38 óm 11,29*** 

Samspil græðlingalengda og klóna 3 2,27 óm 0,26 óm 
Óm: Ómarktækt; *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***p< 0,001  
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Í lok sumars 2016 var ársvöxtur marktækt betri hjá 100 cm drumbum en öðrum lengdum, í 

öllum landgerðum (p < 0,001) (Töflur 13, 14 og 15). Á lúpínusvæði uxu 20 cm græðlingar 

einnig marktækt verr en bæði 40 og 80 cm 

græðlingarnir. Í lok þriðja sumars árið 2018 var 

þessi sami munur enn til staðar á áreyrum (p < 

0,001), á lúpínusvæði voru 100 cm drumbar 

(16.mynd) enn að vaxa marktækt betur en 20 og 

40 cm græðlingar (niðurstöður ekki sýndar).  

Í öllum landgerðum mældist tvíþátta samspil á 

milli græðlingalengda og klóna marktækt hvað 

varðar ársvöxt eftir fyrsta sumar (Töflur 13, 14 

og 15). Ársvöxtur á fyrsta ári var þannig 

marktækt meiri hjá 100 cm græðlingum af 

klóninum Forki í mólendi (p < 0,001), áreyrum 

(p < 0,001) og á lúpínusvæði (p < 0,001), 

samanborið við aðrar græðlingalengdir Forks og 

allar lengdir Hauks (niðurstöður ekki sýndar). 

15. mynd. Lifun mislangra græðlinga í þremur ólíkum landgerðum eftir þrjú sumur. 
Lóðréttar línur sýna staðalskekkju hverrar súlu. Ólíkir bókstafir (a-c) innan hverrar 
landgerðar, tákna að marktækur munur sé á milli græðlingalengda (p < 0,05). 

16. mynd. Vöxtur mældur á þriðja 
sumri á Ytra Seljalandi. 100 cm 
drumbur við góða heilsu. Ljósmynd 
Jóhanna Bergrúnar Ólafsdóttir. 
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Auk þess var ársvöxtur fyrsta sumars á lúpínusvæði marktækt minni hjá 20 cm Forki en 40 

cm Forki (p = 0,004) og 80 cm Forki (p = 0,037) og 80 cm Hauki (p < 0,001). Einnig var 

ársvöxtur á fyrsta sumri á lúpínusvæði marktækt minni hjá 20 cm Hauki en 40 cm Forki (p 

= 0,032) og 80 cm Hauki (p = 0,005) (niðurstöður ekki sýndar). Þetta samspil var ekki til 

staðar á öðru og þriðja sumri (Töflur 13, 14 og 15). 

Í öllum landgerðum var marktækur munur á milli lengdarflokka þegar horft var til 

hæðaraukningar á þremur sumrum (17. mynd). Í mólendi voru það 100 cm drumbar sem 

voru marktækt frábrugðnir öðrum lengdum (p < 0,001) með mesta hæðaraukningu (53 cm á 

móti 11 – 15 cm hjá öðrum lengdum). Á áreyrum voru 100 cm drumbar marktækt frábrugðnir 

öllum öðrum lengdum (p < 0,001) með mestan vöxt (27 cm á móti 4 - 14 cm hjá öðrum 

lengdum). Einnig var marktækt meiri vöxtur hjá 40 cm græðlingum samanborið við 20 cm 

græðlinga (14 cm á móti 9 cm), 40 cm græðlingar voru einnig með marktækt meiri vöxt en 

80 cm græðlingar (14 cm á móti 4 cm). Á lúpínusvæði voru það einnig 100 cm drumbarnir 

sem voru með marktækt meiri hæðaraukningu samanborið við allar lengdir (60 cm á móti 

15 - 26 cm). Einnig voru 80 cm græðlingar marktækt frábrugðnir 20 cm græðlingum með 

meiri vöxt (26 cm á móti 15 cm). 

 

17. mynd. Hæðaraukning mislangra græðlinga í þremur ólíkum landgerðum eftir þrjú 
sumur. Lóðréttar línur sýna staðalskekkju meðaltals hverrar súlu. Ólíkir bókstafir (a-c) 
innan hverrar landgerðar, tákna að marktækur munur sé á milli græðlingalengda (p < 
0,05). 
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Eftir þrjú sumur var marktækur munur á hæðaraukningu á milli klóna í mólendi (p = 0,012) 

og á lúpínusvæði (p < 0,001) (niðurstöður ekki sýndar). Í mólendi var betri vöxtur í Forki 

(25,0 cm en Haukur með 12,8 cm), á lúpínusvæði í Skarfanesi var Haukur hinsvegar með 

betri vöxt (34,4 cm en Forkur með 25,9 cm). 

Í Skarfanesi var marktækt samspil á milli græðlingalengda og klóna (p < 0,001) (niðurstöður 

ekki sýndar). Þar var 100 cm Forkur marktækt frábrugðinn öllum, nema 100 cm Hauki, með 

mesta hæðaraukningu eftir þrjú sumur. Þá var 100 cm Haukur marktækt frábrugðin öllum 

nema 100 cm Forki og 40 cm Hauki, en 40 cm Haukur var einnig marktækt frábrugðin öllum 

nema 100 cm Hauki. 

3.4 Samanburður á gerðum og stærð plöntuefnis 
Nývöxtur fjölpottaplantna sem grafnar voru upp á fyrsta ári var 8 cm að meðaltali. 

Græðlingar voru með 25 cm nývöxt að meðaltali á fyrsta ári, var minnstur vöxtur hjá 

græðlingum í lengdarflokki 10 - 25 cm (13 cm að meðaltali) og mestur nývöxtur var hjá 

lengdarflokki 86 – 100 cm (33 cm að meðaltali). Upp af hverjum græðlingi uxu að meðaltali 

sex vaxtarsprotar. 

Marktæka fylgni (Pearson correlation) var að finna á milli upphafsmælinga og ýmissa 

vaxtarþátta hjá bæði græðlingum og fjölpottaplöntum eins og sjá má í Töflum 16 (fyrir 

græðlinga) og 17 (fyrir fjölpottaplöntur). Hjá græðlingum sýndu eftirtaldir vaxtarþættir: 

lengd ársvaxtar, fjöldi sprota, fjöldi laufblaða og þyngd sprota jákvæða fylgni við upphaflega 

lengd, þvermál, þyngd, aldur, rúmmál og barkarflatarmál græðlinga ásamt hæð þeirra uppúr 

jörðu eftir stungu. Að auki sýndi heildar laufflatarmál, fjöldi laufblaða, fjöldi róta, þyngd 

laufblaða og þyngd róta jákvæða fylgni við nokkra upphafsþætti, einkum hæð eftir stungu, 

barkarflatarmál og lengd græðlinga (Tafla 16). Hins vegar sýndu vaxtarþættir neikvæða eða 

enga fylgni við hlutfall af lengd græðlinga sem stóð upp úr jörðu  

Hjá fjölpottaplöntunum var minna um marktæka fylgni á milli þátta (Tafla 17). Jákvæða 

fylgni var að finna á milli upphaflegs þvermáls plantna og vaxtarþáttanna: lengdar ársvaxtar, 

laufflatarmáls, þyngd laufblaða, þyngd ársvaxtar og þyngd róta. Lengd ársvaxtar sýndi hins 

vegar neikvæða fylgni við upphaflega lengd ofanjarðarhluta plantan og upphaflegs hlutfalls 

barkarflatarmáls og rúmmáls. Fleiri vaxtarþættir: laufflatarmál, þyngd laufblaða, þyngd 

ársvaxtar og þyngd róta sýndu einnig neikvæða fylgni við þetta hlutfall. 
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Tvær aðferðir voru notaðar við að áætla upphafsmagn N hjá græðlingum og plöntum og er 

þeim lýst í viðauka III. Báðar þær aðferðirnar gáfu til kynna að í heildina hefðu bæði 

fjölpottaplöntur og græðlingar tapað nitri yfir sumarið. Þegar notuð var aðferð 1 við mat á 

upphafsmagni N (sjá Viðauka III) var niðurstaðan að um 27% upphaflegs niturs hefði tapast 

yfir sumarið. Hins vegar þegar notuð var aðferð 2 við matið var tapið mun minna eða um 

2% af upphaflegu N-magni. 

Niðurstöður efnagreininga voru einnig skoðaðar í samhengi við vöxt á fyrsta sumri. Í 

tilrauninni var minnstur ársvöxtur hjá fjölpottaplöntunum (4,5 - 9 cm), en hjá græðlingum 

var ársvöxtur 15 – 43 cm, 29 cm að meðaltali ef ekki er tekið tillit til lengdar og stærðar. Í 

lok sumars var minnst niturinnihald í fjölpottaplöntunum (0,03 – 0,07 g N plöntu-1), en 

niturinnihald græðlinganna var á bilinu 0,09 – 5,7 g N plöntu -1. Hæstu gildi voru hjá 

græðlingum í lengdarflokkum á bilinu 41 – 70 cm. Þegar upplýsingar um vöxt voru settar í 

samhengi við niturinnihald kemur sterkt samband á milli þessara þátta (R2 = 0,719). Þar sést 

að minnstur vöxtur var hjá þeim plöntum sem höfðu minnst niturinnihald og jákvætt 

samband var á milli niturforða og hæðarvaxtar upp að 1-2 g N plöntu-1, en við hærri 

niturforða dró úr fylgni þessara þátta (18. mynd).  
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4. Umræður 

4.1 Lifun 
Innan tilraunanna var mjög mikill breytileiki, allt frá 0 % lifun í óhreyfðri lúpínubreiðu og 

upp í 100% hjá 80 cm löngum græðlingum á áreyrum. Þessa misgóðu lifun má skýra með 

ýmsum breytum. Mikinn hluta affalla má útskýra með plöntugerðinni, þ.e. órættir 

græðlingar, sem voru misvel í stakk búnir að mynda rætur og hefja vöxt, einkum í þeim 

tilvikum þar sem stuttir græðlingar voru notaðir. Tilraun á Markarfljótsaurum og í framræstu 

mýrlendi í Sandlækjamýri, sýndi nokkuð skýrt að afföll órættra græðlinga voru meiri í 

samanburði við bakkaplöntur og eldri beðplöntur (Aðalsteinn Sigurgeirsson og Sigvaldi 

Ásgeirsson, 1998). Í sömu tilraun var lifun órættra 20 -25 cm langra græðlinga frá 0 – 65%, 

en hjá bakkaplöntum var lifun 90 – 100% (Aðalsteinn Sigurgeirsson og Sigvaldi Ásgeirsson, 

1998). Þessi lifun órættra græðlinga er mjög sambærileg niðurstöðum þessa verkefnis þar 

sem meðallifun allra tilraunaliða í Skarfanesi, Hvammi og Ytra Seljalandi var 63%.  

Tilraun Bjarna Diðriks Sigurðssonar (2005) með mislanga græðlinga í lúpínubreiðum og 

mel, sýndi fram á lifun frá 40 – 92% eftir þrjú ár, breytilegt eftir lengd græðlinga og hversu 

djúpt þeim var stungið. 20 cm græðlingar voru með lakari lifun í báðum landgerðum (15 – 

60%) en 50 og 80 cm græðlingar með lifun á milli 45 – 92%. Þar var lifun í öllum tilfellum 

betri á mel samanborið við lúpínubreiðu (Bjarni Diðrik Sigurðsson, 2005). Niðurstöður 

Bjarna Diðriks (2005) skarast þannig við niðurstöður þessa verkefnis með mislanga 

græðlinga sem sýnir að lengri græðlingar (80 cm) eru með betri lifun (85%) en 20 cm 

græðlingar með lakari lifun (69%). Enn minni lifun var þó hjá 100 cm drumbunum (49%) í 

þessu verkefni, en samanburður væri ósanngjarn þar sem ekki var um beina stungu að ræða 

heldur lágu þeir á yfirborði.  

Í tilraun með jarðvinnsluaðferðir í lúpínubreiðum er nokkuð ljóst að heiltæting er sú 

jarðvinnsluaðferð sem skilar bestri lifun og lökust var lifun í óhreyfðri lúpínu. Þar sem 

heiltætt var höfðu græðlingar betri samkeppnisstöðu og greiðari aðgang að sólarljósi 

gagnvart öðrum gróðri á svæðinu. Jarðvinnslutilraun í Svíþjóð sýndi fram á að eftir 

jarðvinnslu hækkar hitastig við jarðvegsyfirborð og að jarðvegurinn heldur meiri raka í efstu 

lögum (Örlander o.fl. 1998). Þessir þættir eru ekki síst mikilvægir þegar horft er til 

tilraunasvæðis á Ytra Seljalandi þar sem jarðvegurinn er heldur frekar grýttur og hefur ekki 

mikla vatnsheldni. Þetta eru þættir sem voru ekki til sérstakrar skoðunar í þessu verkefni, en 

vert að hafa í huga samt sem áður. Í óhreyfðri lúpínu var 5% lifun á Ytra Seljalandi, en 0% 

í Skarfanesi. Til samanburðar þá sýndu tilraunir á lúpínusvæði á Suðurnesjum með 
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fjölpottaplöntur af birki, sitkagreni og jörfavíði 50 – 100% lifun eftir þrjú sumur og 0 – 75% 

lifun eftir sjötta sumar (Riege og Sigurgeirsson, 2009). Í tilraun Ásu L. Aradóttur (2000) var 

lifun gróðursettra birkiplantna í óhreyfðri lúpínu 5 – 75% eftir þrjú sumur, en þar sem lúpínan 

hafði verið slegin var lifun 75 – 90%. Bjarni Diðrik Sigurðsson (2005) sýnir einnig fram á 

að lifun eftir þrjú ár í óhreyfðri lúpínu er lakari (32%) en lifun í ógrónum mel (72%). 

Niðurstöður þessarar ritgerðar styðja því fyrri niðurstöður og staðfestir mikilvægi bættrar 

samkeppnisstöðu trjáplantna þegar gróðursett er í lúpínubreiður. 

Lélega lifun (21%) hjá græðlingum í graslendi í Litla Skarði má að nær öllu leyti útskýra 

með slæmri samkeppnisstöðu græðlinganna. Þar var grasvöxtur það mikill að tilraunin var 

talin af. Bein stunga græðlinga í jarðunnið graslendi hefur þó tekist betur en í þessu verkefni. 

Jón Hilmar Kristjánsson (2020) fann að lifun gulvíðis, sem stungið hafði verið í herfaðar 

rásir í gamalt tún, var 81% fimmtán árum eftir gróðursetningu. Leiða má líkur að því að 

gróskan hafi verið minni í því túni samanborið við túnið í Litla Skarði. Á þessu svæði hefði 

mátt velja aðra jarðvinnsluaðferð, á borð við heiltætingu og jafnvel að þekja beð með 

plastdúk.  

Lifun í mólendi í Hvammi var heldur lakari en tilraunir í sambærilegu landi í Mosfelli hafa 

gefið til kynna (Hreinn Óskarsson o.fl., 2006). Þó ber að hafa í huga að í Mosfelli var ekki 

um órætta græðlinga að ræða, heldur fjölpottaplöntur af lerki, birki og sitkagreni. 

Athyglisverður munur er á þessu tveimur tilraunum þegar horft er á lifun plantna sem ekki 

fengu áburð. Í Mosfelli var lifun hjá öllum tegundum lökust hjá þeim plöntum er ekki fengu 

áburð (Hreinn Óskarsson o.fl., 2006) en græðlingar í mólendi í Hvammi sem ekki fengu 

áburð, sýndu betri lifun í þessu verkefni en þeir sem fengu áburð, þó ekki væri marktækur 

munur þar á milli. Þetta eru svipaðar niðurstöður og áður hafa sést í tilraunum í Hvammi, en 

þar kom m.a. fram að áburðargjöf jók afföll furuplantna en hafði engin marktæk áhrif á lifun 

fjölpottaplantna af ösp (Edda Sigurdís Oddsdóttir o.fl., 2018). Nýskógrækt í Hvammi hefur 

gengið illa. Ein af ástæðum þess er að við áburðargjöf fellur vatnsspenna í jarðvegi sem leiðir 

til þess að aðgengi plantna að vatni minnkar ((Edda Sigurdís Oddsdóttir o.fl. (2018). 
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Í Hvammi var mikið um ertuyglu (19. mynd) fyrsta ár þessa verkefnis og má rekja mikil 

afföll eftir fyrsta ár til hennar. Ertuyglan át mikið af laufblöðum græðlinganna seinni hluta 

sumars, sem leiddi til þess að þeir fóru illa undirbúnir inn í fyrst veturinn. Meiri afföll voru 

af græðlingum sem fengu áburð en þeim sem fengu engan, en áburðargjöf getur haft í för 

með sér aukna ásókn skordýra (Awmack og Leather, 2002). Á síðustu áratugum hefur beit 

ertuyglu og annarra fiðrildalirfa færst í aukana á Suður- og Vesturlandi (Brynja 

Hrafnkelsdóttir o.fl. 2020). Órættir græðlingar eru líklega viðkvæmari fyrir slíku en 

fjölpottaplöntur, þar sem þeir nýta nær alla sína orku á fyrsta sumri í rótarmyndun og 

orkusöfnun fyrir vetrardvalann. Frekari rannsókna er þó þörf á þessu. Áföll á borð við 

ertuyglu, sem gerast aðeins í einstökum árum, er eitthvað sem erfitt er að taka inn í úrvinnslu 

á skipulögðum blokkatilraunum eins hér um ræðir. Því ber að hafa í huga að lifunin í 

Hvammi gæti verið óeðlilega lág í öllum tilraunaliðum af þessum sökum. Jarðvinnsla í 

Hvammi var unnin með TTS herfi en velta má því fyrir sér hvort heiltæting hefði getað 

minnkað ágang ertuyglunnar þar sem hún liggur undir mosalagi þegar hún er á púpustigi 

(Brynja Hrafnkelsdóttir, munnleg heimild). Þrátt fyrir að lúpínusvæði séu kjörlendi fyrir 

19. mynd. Ertuygla gæðir sér á laufum aspargræðlings í mólendi í Hvammi haustið 2017. 
Á myndinni má sjá hraða gróðurmyndunar í TTS rásum á tveimur árum. Ljósmynd 
Jóhanna Bergrúnar Ólafsdóttir. 
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ertuyglu hér á landi (Bjarni Diðrik Sigurðsson o.fl. 2003) var ekki að greina mikinn skaða á 

græðlingunum af hennar völdum á lúpínusvæðum í tilraununum, samanborið við mikinn 

ágang hennar í mólendi. Á svæðum á borð við Hekluskóga má sjá skýr dæmi um óskemmdar 

trjáplöntur inni í lúpínubreiðum en trjáplöntur utan lúpínubreiða eru mikið étnar af ertuyglu. 

Ertuyglan sækir þannig fyrst og fremst í lúpínuna frekar en trjágróður, en á bersvæðum þar 

sem lúpínan er ekki til staðar fer hún í trjágróðurinn (Hreinn Óskarsson, munnleg heimild). 

Þekkt er að öspin getur lifað af mikinn ágang ertuyglu eins og úttekt á þriggja ára 

gróðursetningu á Eystri Skógum sýndi (Bjarni Diðrik Sigurðsson o.fl., 2003). Mögulegar 

ástæður fyrir þessum miklu afföllum af völdum ertuyglunnar í Hvammi, gætu meðal annars 

legið í plöntugerð og/eða aldri gróðursetningar þar sem órættir græðlingar verja stærstum 

hluta orku sinnar í rótarmyndun á fyrsta sumri og verða þannig frekar fyrir skaða af völum 

yglunnar. Draga mætti þá ályktun að eldri gróðursetningar verði ekki fyrir eins miklum skaða 

þegar ertuyglufaraldur skellur á.  

Á áreyrum í Skarfanesi var lifun með besta móti í öllum tilraunaliðum sem settir voru þar 

niður (95% í áburðartilraun og 85% hjá mismunandi græðlingalengdum). Þessa góðu lifun 

má að miklu leiti skýra með góðri samkeppnisstöðu græðlinganna um ljós þar sem nánast 

enginn samkeppnisgróður er innan svæðisins. Einnig má gera ráð fyrir að græðlingarnir hafi 

haft betra aðgengi að vatni en græðlingar á öðrum svæðum, þar sem vatnsstaða er frekar há 

á svæðinu. Þessi þáttur var þó ekki skoðaður sérstaklega í þessu verkefni.  

Á þriðja ári var að finna marktækan mun á lifun klónanna tveggja, en þó aðeins í mólendi í 

Hvammi. Mjög lítil afföll voru hjá báðum klónum sem má rekja til lítils ágangs ertuyglunnar 

á fyrsta sumri. Niðurstöður Hrannar Guðmundsdóttur (2008), sýna fram á að ertuygla sækir 

mismikið í ólíka klóna. Þó svo að þeir klónar sem eru hér til umræðu hafi ekki verið til 

skoðunar hjá Hrönn, mætti draga þá ályktun að Haukur væri vinsælli en Forkur á matseðli 

ertuyglunnar. Niðurstöður þessa verkefnis gefa þó ekki skýr svör um hvorn klóninn sé 

æskilegri til nota í mólendi. Áhugavert væri að skoða frekar þennan klónamun og hvort hann 

sé frekar til staðar hjá órættum græðlingum en hjá fjölpottaplöntum. 

Græðlingunum var stungið niður byrjun júní og var lokið um miðjan júnímánuð. Jón Hilmar 

Kristjánsson (2020) sýnir fram á að lifun sé betri hjá græðlingum sem stungið á þessum tíma, 

samanborið við græðlinga sem stungið er eftir miðjan júní. Á fyrsta sumri eftir stungu má 

gera ráð fyrir að meirihluti orku græðlinga fari í rótarmyndun og þá getur skipt miklu máli 

að græðlingunum sé stungið nægilega snemma svo nægar rætur myndist og plantan nái að 
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safna orku fyrsta sumarið. Því mætti hvetja til þess að bein stunga græðlinga fari fram sem 

fyrst að vori, þegar frost er farið úr jörðu og landsvæðin fær.  

Upplýsingar um hitafar á svæðunum fyrstu átta mánuði tilraunarinnar, sýndu að engar miklar 

eða óvenjulegar sveiflur voru á hitafari á þessu tímabili. Á milli svæðanna var ekki 

teljanlegur munur á meðalhita innan hvers mánaðar sem gæti skýrt mun á lifun eða vexti 

græðlinganna. Þau gögn voru því ekki notuð við túlkun niðurstaðna. 

4.2 Vöxtur 
Ársvöxtur á þriðja sumri í tilraununum var nokkuð breytilegur eftir öllum þáttum sem voru 

til skoðunar, þ.e. landgerð, meðferð (áburðargjöf eða jarðvinnsla) og stærð græðlinga.  

Lakastur var vöxtur græðlinga á áreyrum, sem ætti ekki að koma á óvart þegar horft er til 

efnagreininga bæði gróðurs og jarðvegs á svæðinu (Tafla 7 og 8). Í gróðri á áreyrum er C/N 

hlutfall hátt sem þýðir lítið magn niturs og túlka má sem niturskort innan svæðisins. Í 

jarðvegi áreyranna var C/N hlutfallið hins vegar lágt sem þýðir að mjög lítið er af lífrænu 

efni til staðar sem endurspeglar litla framleiðni og niturskort. Annað sem getur skýrt lakan 

vöxt á áreyrum er skortur á skjóli þar sem svæðið er mjög opið og ekkert um skjól í 

nærumhverfi tilraunanna. Töluvert var um sýnilegar sandskemmdir á græðlingunum öll árin, 

auk þess sem kal var meira áberandi í samanburði við önnur tilraunasvæði. Þetta eru þó 

þættir sem ekki voru skrásettir í úttektum, en gera má fastlega ráð fyrir að hafi haft áhrif á 

vöxt.  

Hátt niturinnihald jarðvegs getur skýrt góðan vöxt á lúpínusvæðum Á lúpínusvæðunum hafa 

græðlingarnir einnig skjól í sínu nærumhverfi sem skapa betri vaxtaraðstæður. Niðurstöður 

verkefnisins sýna að stærri græðlingar gátu nýtt aðstæður í lúpínusvæðum hlutfallslega betur 

en minni græðlingar. Bjarni Diðrik Sigurðsson (2005) fékk sambærilegar niðurstöður þegar 

hann bar saman vöxt í lúpínubreiðum og á melum. Þar uxu aspargræðlingar að meðaltali 37 

cm á ári innan lúpínu en á melnum að meðaltali 15 cm.  

Niðurstöður efnagreininga græðlinga og fjölpottaplanta sýna skýrt samband niturforða 

plöntuefnis og vaxtar á fyrsta ári (18. mynd), þar sem meiri vöxtur var hjá plöntum með 

hærra magn niturs. Fjölpottaplönturnar voru heldur efnisminni en minnstu græðlingarnir, 

sem skýrir muninn á niturinnihaldi og upphafsvexti þessara plöntugerða. Rétt er að hafa í 

huga að græðlingarnir í þessari tilraun voru bolefni (stofnar) sem útskýrir að minnsta kosti 

að hluta hvers vegna forði þeirra var meiri í samanburði við fjölpottaplönturnar. Ekki er ljóst 
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hvort og þá hvaða munur hefði verið á milli plöntugerða ef græðlingar hefðu verið teknir af 

ungum greinum eins og algengt er 

Þegar vöxtur 100 cm drumba er skoðaður kemur greinilega í ljós að þeir eru með langmesta 

hæðaraukningu (48 cm að meðaltali) samanborið við aðrar lengdir (15 cm að meðaltali) á 

þriðja sumri í tilraun með mislanga græðlinga. Velta má fyrir sér notagildi þeirra þegar 

kemur að vaxtarlagi. Að meðaltali myndaði hver drumbur 8 vaxtarsprota en sprotarnir voru 

allt frá því að vera 1 og upp í 22. Vaxtarlag svipar þannig meira til runna heldur en beinvaxta 

trés. Þessi gerð græðlinga væri því síður nothæf til iðnviðarframleiðslu, frekar mætti nota þá 

í skjólbelti og til landgræðslu.  

Þá ber að líta til áhrifa áburðargjafar á vöxt græðlinganna og þá sérstaklega á áreyrum þar 

sem næringarforði var mjög lítill í jarðvegi. Áburðargjöfin jók hæðarvöxt, sérstaklega 

áburðargjöf á öðru sumri frá stungu. Alaskaösp þrífst best þar sem frjósemi er mikil og gott 

aðgengi er að vatni (Hart, 1991 og Dickmann 2002). Niðurstöður Bjarna Diðriks 

Sigurðssonar (2001) sýna jákvæð áhrif áburðargjafar á asparskóg í Gunnarsholti. Þó þar hafi 

verið um að ræða áburðatilraun sem framkvæmd var þremur árum eftir stungu, staðfestir hún 

að áburðargjöf hefur jákvæð áhrif á vöxt. Sýnt hefur verið fram á mikilvægi þessara þátta í 

fleiri tilraunum hérlendis (t.d. Aðalsteinn Sigurgeirsson og Sigvaldi Ásgeirsson, 1998) sem 

staðfesta það að mikilvægt er að vanda val á svæðum með tilliti til þessara þátta. Þannig 

mætti mæla með nýskógrækt á lúpínusvæðum landsins sem mörg hver hafa safnað upp þó 

nokkrum næringarforða (Borgþór Magnússon o.fl., 2018).  

 

4.3 Áhrif jarðvinnslu í ólíkum landgerðum 
Í tilrauninni í graslendi í Litla Skarði er ljóst að jarðvinnsluaðferðin sem notuð var bar ekki 

árangur í svo grasgefnu landi og urðu afföll þar mikil. Í þessari landgerð væri vert að skoða 

annarskonar jarðvinnslu á borð við plægingu og jafnvel heiltætingu í framhaldinu þegar 

notaðir eru 20 cm græðlinga. Þannig væri hægt að tryggja samkeppnisstöðu þeirra á fyrsta 

vaxtarári og jafnvel á öðru ári líka. Einnig væri vert að skoða möguleikana á að nota stærra 

græðlingaefni í þessari landgerð.  

Á áreyrum í Skarfanesi var jarðvinnsla í lágmarki. Velta má fyrir sér hvort dýpri rásir eða/og 

jafnvel haugar hefðu verið gagnlegir í þessari jarðvegsgerð, í þeim tilgangi að mynda betra 

skjól fyrir græðlingana og minnka þannig líkur á skemmdum á græðlingum vegna sandfoks. 
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Í mólendi í Hvammi var tilraunasvæðið jarðunnið og á fyrsta sumri voru græðlingar í góðri 

stöðu gagnvart staðargróðri. Á þriðja ári voru rásirnar orðnar vel grónar af staðargróðri og 

samkeppni um ljós og næringu orðin nokkuð mikil. Hins vegar má rekja töluverð afföll á 

þessu svæði til ertuyglu á fyrsta sumri og því ætti ekki að draga of miklar ályktanir varðandi 

kosti eða galla jarðvinnslunnar.  

Á lúpínusvæðum í Skarfanesi og á Ytra Seljalandi voru mismunandi jarðvinnsluaðferðir 

prófaðar og kom greinilega í ljós að besti kosturinn er að heiltæta ef notast á við 20 cm 

græðlinga. Á þetta við sama hvort litið sé til lifunar græðlinga eða vaxtar (11. – 13. mynd 

og Tafla 9 og 10). Í sömu tilraun var næstbesti kostur að nota TTS herfi, bæði hvað varðar 

lifun og vöxt. TTS herfi var einnig notað til að jarðvinna lúpínusvæði þar sem tilraun með 

græðlingalengdir var sett 

niður. Þar má sjá að 20 cm 

græðlingarnir komu verst út 

hvað varðar bæði lifun og 

vöxt, en 80 cm græðlingarnir 

voru hinsvegar með besta 

lifun, sem rekja má til betri 

samkeppnisstöðu við 

lúpínuna eins og fyrr hefur 

komið fram. Minni 

græðlingar verða undir í 

samkeppni um ljós þar sem 

hávaxin lúpínan er fljót að 

breiða úr sér og leggjast yfir 

TTS rásirnar. Hæðaraukning 

var mest hjá 100 cm 

drumbum á þessu svæði, en 

afföllin meiri en hjá 80 cm 

græðlingunum þar sem 

staðargróður kaffærði suma 

drumbana í TTS rásunum á 

sama hátt og minni 

græðlingana.  

20. mynd. Gróðurframvinda á lúpínusvæði. Mynd tekin 
þremur árum eftir heiltætingu á Ytra Seljalandi. Ljósmynd 
Jóhanna Bergrúnar Ólafsdóttir. 
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Niðurstöður þessa verkefnis benda til þess að nota megi lúpínusvæði í meira mæli til að 

rækta upp skóg. Lúpína á Suður- og Suðausturlandi þekur 158 km2 svæði (Sigurður Kristinn 

Guðjohnsen og Borgþór Magnússon, 2019), sem áður var að mestu gróður- og 

næringarsnautt. Með veru sinni hefur lúpínan búið jarðveginum mikinn niturforða og 

umtalsvert magn af lífrænu efni (Borgþór Magnússon o.fl., 2018). Þessi svæði geyma þannig 

forða sem mun nýtast trjáplöntum þegar til lengri tíma er litið. Einnig má leiða líku að því 

að meiri raki sé til staðar í jarðvegi þar sem meira er af rotnandi plöntuleifum (Chapin III, 

Matson og Vitousek, 2011). Lúpínan skaffar einnig skjól í nærumhverfi en hafa ber í huga 

að jarðvinnslu er þörf svo lúpínan skyggi ekki á smærri ungplönturnar. Ef ekki er unnt að 

nota jarðvinnslu, væri ráð að nota lengri græðlinga sem myndu standa svo gott sem jafnhátt 

fullvaxta lúpínunni. Einnig er mikilvægt að huga vel að tímasetningu stungu græðlinga. 

Nauðsynlegt er að stunga fari fram sem fyrst að vori þegar frost er farið úr jörðu og áður en 

lúpínan er komin í fullan vöxt. Þannig fær græðlingurinn lengri tíma til að koma sér fyrir og 

hægt að tryggja góð birtuskilyrði í upphafi. 

Þessar niðurstöður benda til þess að landgerð og jarðvinnsla ráði oft úrslitum um hver 

heppileg lengd græðlinga sé. Þá sérstaklega með vísan til lúpínusvæða, þar sem samkeppni 

um ljós og hugsanlega vatn, valda því að lengri græðlingar lifa þar frekar en styttri sé engin 

eða of mild jarðvinnsla notuð. 

4.4 Ráðgefandi leiðbeiningar 
Hér er að finna einfaldar leiðbeiningar um notkun græðlinga í ólíkum landgerðum. Tekið 

skal fram að hér er aðeins um að ræða ráðgefandi leiðbeiningar, sem mikilvægt er að taka 

með fyrirvara. Skoða verður hvert skógræktarsvæði sérstaklega og miðað skal við aðstæður 

á hverjum stað. Út frá niðurstöðum þessa verkefnis, verða ekki gerðar leiðbeiningar hvað 

varðar notkun græðlinga í graslendi. Ekki er tekin afstaða til notkun tiltekinna klóna þar sem 

niðurstöður gáfu ekki tilefni til þess. 

Í mólendi: 

• Jarðvinnsla er æskileg. Mælt er með TTS herfingu eða flekkingu með 

skógarstjörnu. Ef ertuygla er þekkt á svæðinu er tæting ráðlögð. 

• Ef svæði er jarðunnið eins og lagt er til eru góðar líkur á að 20 cm græðlingar myndu 

standa sig vel.  

• Mælt er með áburðargjöf þegar græðlingum er stungið. Önnur áburðargjöf á öðru 

sumri er til bóta til að auka vöxt. 
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Á áreyrum: 

• Jarðvinnslu er ekki þörf. 

• Mælt er með 20 cm eða 40 cm græðlingum, bæði hvað varðar lifun og vöxt. Tillaga 

um notkun 100 cm liggjandi drumba til að veita mögulega skjólmyndun. 

• Áburðagjöf er mikilvæg strax í kjölfar stungu græðlinga. Ráðlögð er endurtekin 

áburðargjöf á öðru ári og jafnvel lengur. 

Í lúpínusvæði: 

• Jarðvinnsla er nauðsynleg til að tryggja samkeppnisstöðu græðlinga. Heiltæting er 

æskilegust í þéttri lúpínu en TTS rásir gætu verið nægjanleg jarðvinnsla í gisnari 

breiðum. 

• Ef svæði er heiltætt má nota hefðbundna 20 cm græðlinga. Ef önnur jarðvinnsla er 

valin er mælt með 40 eða 80 cm græðlingum sem hafa betri aðgang að sólarljósi en 

minni græðlingar.  

• Áburðargjöf er óþörf. 
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5. Ályktanir og lokaorð 
Á tilraunasvæðunum sem notuð voru í rannsókninni eru enn ótal möguleikar á frekari 

athugunum á vexti og framgangi græðlinganna. Forvitnilegt verður að fylgjast áfram með 

lifun og vexti þeirra og ekki síst að skoða samspil þeirra og lúpínu á tilraunasvæðunum. 

Rótarmyndun græðlinga er mikilvægur þáttur sem ekki hefur verið skoðaður mikið hérlendis 

og væri áhugavert að skoða það frekar. Sérstaklega væri áhugavert að skoða betur samband 

rótamyndunar og stærðar græðlinga, m.a. á hvað jarðvegsdýpi lífvænlegar rætur myndast, 

en núverandi gögn voru ekki nógu nákvæm og gagnasafnið of lítið til að greina þessi atriði.  

Þær niðurstöður sem hér hafa verið kynntar og ræddar geta nýst sem ráðgefandi leiðbeiningar 

fyrir þá sem vilja rækta asparskóg án mikils tilkostnaðar með því að nýta aspargræðlinga til 

beinnar stungu. Nokkra þætti ávallt að hafa í huga áður en hafist er handa, til að tryggja eftir 

fremsta megni hagstæðar aðstæður fyrir græðlinga. Ræktun þarf að vera í samræmi við þá 

landgerð sem er til staðar og viðeigandi jarðvinnsla þarf að fara fram. Þetta á sérstaklega við 

ef um gróið land er að ræða eða lúpínubreiður eins og niðurstöður þessa verkefnis sýna. Á 

rýrari svæðum skiptir jarðvinnsla minna máli en áburðargjöf er lykilþáttur til að auka lifun 

og ekki síður vöxt græðlinganna. Græðlingalengd þarf að skoða með tilliti til 

samkeppnisstöðu gagnvart staðargróðri. Þannig mætti ráðleggja notkun 40 – 80 cm 

græðlinga í lúpínubreiður þar sem jarðvinnsla færi ekki fram og á áreyrum mætti frekar 

ráðleggja að notaðir væru 20 – 40 cm græðlinga. Skoða þarf sérstaklega hvort breytt vinnulag 

við stungu græðlinga sé efnahagslega hagkvæmt, auk þess sem gera þarf frekari tilraunir 

með notkun bolefnis í nýskógrækt. 

Í kafla 4.4 hér að ofan er í grófum dráttum gefnar leiðbeiningar um hvernig skuli haga 

nýskógrækt með órættum aspargræðlingum í þær landgerðir sem hér hafa verið til skoðunar. 

Niðurstöður þessa verkefnis bentu til þess að nýskógrækt með aspargræðlingum er vel 

framkvæmanleg hér á landi til þess að koma upp asparskógum sem binda kolefni og verður 

hægt að nýta þegar fram líða stundir. Lúpínusvæði er að finna víða um land sem geyma meiri 

næringarforða en flest þau svæði sem nýtt eru til nýskógræktar í dag. Þess vegna er kjörið 

tækifæri til að nýta þessi forðasvæði til nýskógræktar í mun meiri mæli en nú er gert. 
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Viðauki I 
Gagnatöflur um hitafar tilraunasvæða samkvæmt gögnum af hitamælum sem settir voru 

niður. Hitamælarnir skrásettu hitafar frá júlí 2016 til marsmánaðar 2017. Tafla 1 inniheldur 

upplýsingar af hitamælum sem staðsettir voru 5 cm yfir jörðu, Tafla 2 inniheldur upplýsingar 

af hitamælum sem staðsettir voru 5 cm neðanjarðar og Tafla 3 inniheldur upplýsingar af 

hitamælum sem voru 40 cm neðanjarðar. 
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Viðauki I. Tafla 1. Hitastig 5 cm yfir jörðu á tilraunasvæðunum. Taflan sýnir meðalhita, 
hámarks- og lágmarkshita hvers mánaðar, frá júlí 2016 til mars 2017. 

 Staður Hvammur Skarfanes Skarfanes 
Ytra 

Seljaland 
Ytra 

Seljaland 

 Landgerð Mólendi Þétt 
lúpína Áreyrar Þétt 

lúpína 

Gisin 
lúpína 

með grasi 

Júlí 
Meðalhiti 12,87 14,02 14,01 13,43 13,88 
Hámarkshiti 31,50 34,50 28,00 32,00 31,00 
Lágmarkshiti 4,50 4,00 6,00 1,00 1,00 

Ágúst 
Meðalhiti 11,62 11,24 12,62 11,88 12,52 
Hámarkshiti 23,25 20,50 25,50 27,00 25,00 
Lágmarkshiti 2,00 2,00 2,50 -1,50 -2,00 

September 
Meðalhiti 7,35 7,06 8,10 8,10 8,33 
Hámarkshiti 19,00 14,50 21,50 24,00 22,00 
Lágmarkshiti -1,75 -1,00 -1,00 -3,00 -3,50 

Október 
Meðalhiti 5,87 5,47 6,45 7,07 7,48 
Hámarkshiti 11,50 14,00 15,00 13,00 12,00 
Lágmarkshiti 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,50 

Nóvember 
Meðalhiti 1,78 0,84 1,26 2,30 2,80 
Hámarkshiti 8,50 8,00 9,50 9,50 9,50 
Lágmarkshiti -3,50 -4,00 -6,00 -7,00 -7,00 

Desember 
Meðalhiti 2,35 1,49 1,91 3,24 3,44 
Hámarkshiti 8,00 7,50 8,00 8,50 9,00 
Lágmarkshiti -2,50 -4,00 -6,00 -4,50 -4,50 

Janúar 
Meðalhiti -0,12 -0,65 -0,97 1,14 1,42 
Hámarkshiti 6,25 5,50 6,50 7,50 8,00 
Lágmarkshiti -9,25 -8,00 -12,50 -8,50 -10,50 

Febrúar 
Meðalhiti 1,77 1,36 1,67 2,74 3,08 
Hámarkshiti 7,00 6,50 7,50 9,00 9,00 
Lágmarkshiti -4,25 -4,50 -8,00 -7,00 -4,50 

Mars 
Meðalhiti -0,39 -0,55 -1,70 0,54 0,82 
Hámarkshiti 6,25 6,00 7,50 10,00 9,00 
Lágmarkshiti -4,75 -5,00 -10,00 -8,00 -5,50 
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Viðauki I. Tafla 2. Hitastig 5 cm undir yfirborði á tilraunasvæðunum. Taflan sýnir 

meðalhita, hámarks- og lágmarkshita hvers mánaðar, frá júlí 2016 til mars 2017. 

 Staður Hvammur  Skarfanes Skarfanes 
Ytra 
Seljaland 

Ytra 
Seljaland 

 Landgerð Mólendi Þétt lúpína Áreyrar Þétt 
lúpína 

Gisin 
lúpína með 
grasi 

Júlí 
Meðalhiti 11,25 13,39 14,28 

G
ög

n 
va

nt
ar

 

13,13 
Hámarkshiti 14,00 19,00 24,00 18,50 
Lágmarkshiti 8,25 9,00 7,50 9,50 

Ágúst 
Meðalhiti 11,26 11,49 12,80 12,70 
Hámarkshiti 13,25 14,00 20,50 16,50 
Lágmarkshiti 8,50 8,00 6,50 8,50 

September 
Meðalhiti 7,80 7,67 7,74 9,03 
Hámarkshiti 11,00 11,50 16,00 13,50 
Lágmarkshiti 3,75 2,50 1,00 4,00 

Október 
Meðalhiti 6,16 5,87 5,70 7,67 
Hámarkshiti 8,75 8,50 10,50 10,00 
Lágmarkshiti 1,75 1,50 0,50 4,00 

Nóvember 
Meðalhiti 2,48 1,30 0,80 3,49 
Hámarkshiti 5,75 5,50 6,00 7,50 
Lágmarkshiti 0,50 0,00 -5,50 0,00 

Desember 
Meðalhiti 2,64 1,54 1,64 3,72 
Hámarkshiti 5,75 5,50 6,50 6,50 
Lágmarkshiti 0,50 0,00 0,00 1,00 

Janúar 
Meðalhiti 0,24 0,26 -0,46 1,49 
Hámarkshiti 1,00 0,50 2,00 5,00 
Lágmarkshiti -0,50 0,00 -6,00 -1,00 

Febrúar 
Meðalhiti 1,79 0,94 1,40 3,04 
Hámarkshiti 4,75 4,00 5,50 6,00 
Lágmarkshiti 0,25 0,00 -1,00 1,00 

Mars 
Meðalhiti 0,29 0,01 -1,09 1,12 
Hámarkshiti 0,75 0,50 2,50 3,50 
Lágmarkshiti -0,25 0,00 -4,50 0,50 
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Viðauki I. Tafla 3. Hitastig 40 cm undir yfirborði á tilraunasvæðunum. Taflan sýnir 

meðalhita, hámarks- og lágmarkshita hvers mánaðar, frá júlí 2016 til mars 2017. 

 Staður Hvammur  Skarfanes Skarfanes 
Ytra 
Seljaland 

Ytra 
Seljaland 

 Landgerð Mólendi Þétt lúpína Áreyrar Þétt 
lúpína 

Gisin 
lúpína 
með grasi 

Júlí 
Meðalhiti 8,05 9,88 12,76 

G
ög

n 
va

nt
ar

 

G
ög

n 
va

nt
ar

 

Hámarkshiti 9,00 11,00 13,50 
Lágmarkshiti 7,50 9,00 11,00 

Ágúst 
Meðalhiti 9,19 10,32 12,51 
Hámarkshiti 9,50 10,50 14,00 
Lágmarkshiti 9,00 10,00 11,50 

September 
Meðalhiti 8,03 8,69 9,19 
Hámarkshiti 9,00 10,00 11,50 
Lágmarkshiti 6,50 7,00 6,50 

Október 
Meðalhiti 6,43 6,96 6,85 
Hámarkshiti 7,00 7,50 8,00 
Lágmarkshiti 5,50 5,50 4,50 

Nóvember 
Meðalhiti 4,16 3,93 2,87 
Hámarkshiti 5,50 5,50 4,50 
Lágmarkshiti 3,00 2,50 1,00 

Desember 
Meðalhiti 3,49 2,78 2,52 
Hámarkshiti 4,00 3,50 3,50 
Lágmarkshiti 2,50 1,50 1,00 

Janúar 
Meðalhiti 1,93 1,32 0,75 
Hámarkshiti 2,50 1,50 1,50 
Lágmarkshiti 1,50 1,00 0,50 

Febrúar 
Meðalhiti 2,19 1,50 1,55 
Hámarkshiti 3,00 2,50 3,50 
Lágmarkshiti 1,50 1,00 0,50 

Mars 
Meðalhiti 2,10 1,41 1,04 
Hámarkshiti 2,50 1,50 1,50 
Lágmarkshiti 2,00 1,00 0,50 
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Viðauki II 

 

 

  

Viðauki II. Tafla 1. Niðurstöður efnagreininga viðmiðunarefnis græðlinga og 
fjölpottaplantna fyrir gróðursetningu vorið 2017. Efnagreiningar voru gerðar á sýnum 
úr græðlingaefni (stofn) og ofanjarðarhlutum (stofn) og rótum fjölpottaplantna. Þessar 
niðurstöður voru notaðar til að áætla upphaflegt niturinnihald gróðursettra plantna. 
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2 ára F2-2 7,35 0,90 48,29 53,65  5,77 1,28 47,09 36,79 
F2-12 9,36 0,90 48,30 53,67  6,58 1,19 47,99 40,33 

3 ára F3-16 9,08 1,01 48,68 48,20  6,42 1,46 48,04 32,90 
F3-18 7,96 1,33 49,20 37,00  7,59 1,23 45,25 36,79 

10-25 cm EG1-1 108,54 0,27 47,07 174,33      
EG1-2 1102,38 0,16 46,55 290,94      

26-40 cm EG2-1 23,53 0,79 47,72 60,41      
EG2-2 933,73 0,20 46,82 234,10      

41-55 cm EG3-2 4448,83 0,17 46,69 274,65      
EG3-4 2103,04 0,19 46,85 246,58      

56-70 cm EG4-2 2786,06 0,17 46,66 274,47      
EG4-4 2774,76 0,26 47,10 181,15      

71-85 cm EG5-2 299,96 0,45 47,60 105,78      
EG5-3 734,36 0,24 46,96 195,67      

86-100 cm EG6-3 116,28 0,66 47,76 72,36      
EG6-4 75,18 1,36 47,25 34,74      
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Viðauki II. Tafla 2 (fyrri hluti) Niðurstöður efnagreininga uppgrafinna græðlinga og 
fjölpottaplantna eftir eitt vaxtarár. Hér eru sýndar niðurstöður efnagreininga á laufi og 
vaxtarsprota (ársvexti). 
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2 ára F2-3 1,51 1,14 46,85 41,10  0,12 0,77 51,02 66,64 
F2-15 0,85 0,90 45,77 50,85  0,10 0,86 52,94 61,44 

3 ára F3-2 1,83 1,20 47,85 39,87  0,18 0,66 51,63 77,74 
F3-9 2,20 0,75 48,32 64,43  0,18 0,70 51,88 74,52 

10-25 cm G1-2 1,01 3,52 45,86 13,03  0,68 1,51 48,95 32,32 
G1-6 2,66 3,53 46,95 13,30  2,03 1,61 49,37 30,63 

26-40 cm G2-2 2,14 2,16 43,36 20,10  1,71 3,32 45,70 13,76 
G2-8 7,79 2,72 47,35 17,41  6,69 1,24 50,21 40,60 

41-55 cm G3-3 3,29 3,04 45,37 14,92  2,85 1,33 48,68 36,58 
G3-4 3,95 2,88 45,18 15,69  6,01 2,15 47,84 22,20 

56-70 cm G4-1 12,04 2,80 45,82 16,36  6,43 1,16 50,23 43,28 
G4-3 4,12 2,63 45,27 17,21  7,88 1,77 46,81 26,38 

71-85 cm G5-1 16,49 2,33 46,72 20,05  14,19 1,05 49,17 46,79 
G5-7 4,00 3,07 45,30 14,76  2,35 1,80 49,20 27,29 

    86-100 cm G6-1 4,93 2,99 45,76 15,30  3,78 1,45 49,01 33,77 
G6-3 8,53 2,87 45,27 15,77  6,97 1,55 48,10 30,97 
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Viðauki II. Tafla 2 (seinni hluti) Niðurstöður efnagreininga uppgrafinna græðlinga og 
fjölpottaplantna eftir eitt vaxtarár. Hér eru sýndar niðurstöður efnagreininga á stofni og 
rótum. 
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2 ára F2-3 4,68 0,35 48,30 138,00  1,87 0,60 41,50 69,17 
 F2-15 3,47 0,38 48,95 128,82  0,88 0,39 44,46 114,00 

3 ára F3-2 6,15 0,32 49,72 155,38  3,30 0,30 42,84 142,80 
 F3-9 8,02 0,31 49,06 158,26  1,49 0,31 46,00 148,39 

10-25 cm G1-2 15,65 0,30 47,64 158,80  Rótarsýni of lítið til efnagreininga 
 G1-6 285,08 0,14 46,99 335,64  0,49 1,84 42,86 23,29 

26-40 cm G2-2 275,62 0,20 46,65 233,25  0,42 1,85 35,47 19,17 
 G2-8 458,08 0,17 47,21 277,71  0,93 1,15 38,55 33,52 

41-55 cm G3-3 153,71 0,25 47,21 188,84  0,61 1,29 38,35 29,73 
 G3-4 3446,01 0,09 46,45 516,11  Rótarsýni of lítið til efnagreininga 

56-70 cm G4-1 2248,85 0,24 47,67 198,63  0,88 1,49 38,70 25,97 
 G4-3 4576,11 9,97 42,85 4,30  Rótarsýni of lítið til efnagreininga 

71-85 cm G5-1 1373,53 0,14 46,85 334,64  3,35 0,98 37,57 38,34 
 G5-7 283,50 0,45 47,29 105,09  0,62 1,19 36,87 30,98 

  86-100 cm G6-1 936,00 0,23 47,15 205,00  0,94 1,15 36,63 31,85 
 G6-3 1155,96 0,23 47,10 204,78  2,07 1,06 37,76 35,62 
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Viðauki III 
Hér er lýst þeim aðferðum sem notaðar voru við að áætla upphafsmagn niturs í græðlingum 

og fjölpottaplöntum sem voru settir niður vorið 2017 og grafnir upp að hausti sama ár. Til 

þess voru notaðar niðurstöður efnagreininga á samskonar plöntuefni sem ekki var gróðursett 

(Sjá Töflu 1 í viðauka II). Góð fylgni reyndist vera á milli barkarflatarmáls græðlinga og 

heildarniturmagns í stofni (R2 = 0,9444), eins og sjá má á mynd 1 og var upphaflegt 

barkarflatarmál gróðursettra græðlinga önnur þeirra aðferða sem notuð var við að meta 

upphaflegt niturmagn (Aðferð 1). 

Hin aðferðin (Aðferð 2) sem var notuð til að finna upphafsmagn niturs í græðlingum fólst í 

því að áætla niturhlutfall græðlinga í upphafi og margfalda það með áætluðum 

þurrefnismassa. Nauðsynlegt var að nota þvermál græðlinga til að leiðrétta niturhlutfall 

þeirra, því niturhlutfall grannra græðlinga var hærra en þeirra gildari, eins og sést á mynd 2. 

Reiknað niturhlutfall var síðan margfaldað með áætlaðri þurrvigt þeirra græðlinga sem voru 

settir niður út frá rúmmáli þeirra, en samband þurrvigtar og rúmmáls viðmiðunargræðlinga 

er sýnt á mynd 3. 

Viðauki III. Mynd 1. Samband barkarflatarmáls og niturinnihalds græðlinga við 
upphaf tilraunar (Aðferð 1). 
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Aðrar aðferðir voru notaðar við að áætla upphafsmagn gróðursettra fjölpottaplantna út frá 

viðmiðunarplöntum. Niturmagn í ofanjarðarhlutum var áætlað út frá þvermáli sprota en gott 

línulegt samband var á milli þvermáls og niturinnihalds (R2 = 0,9099), graf ekki sýnt. Nitur 

í rótakerfi fjölpottaplanta var hins vegar erfiðara að yfirfæra á gróðursettar plöntur. Aldur 

plantnanna sýndi besta fylgni við N-magn í rótum af þeim þáttum sem voru prófaðir (R2 = 

0,5988). Heildarmagn niturs í gróðursettum plöntum var þá samanlögð N-gildi fyrir ofan- 

og neðanjarðarhluta þeirra. 

Viðauki III. Mynd 2. Samband þvermáls plöntuefnis og niturinnihalds við upphaf 
tilraunar (Aðferð 2). 

Viðauki III. Mynd 3. Samband rúmmáls og þurrvigtar plöntuefnis (Aðferð 2) 
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