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Ágrip 

Við fæðuframleiðslu í dag stólum við aðeins á lítinn hluta þeirra plantna sem hægt væri að nýta 

sem fæðu fyrir fólk og eru þær nytjaplöntur ræktaðar í fáum löndum. Þær hnattrænu breytingar 

sem eiga sér nú stað munu hafa áhrif á fæðuframleiðslu þessara landa og allar líkur eru á að 

lönd á Norðurslóðum verði mikilvægari í framtíðinni með tilliti til fæðuframleiðslu. Að sama 

skapi verður tegunda- og erfðafjölbreytileiki nytjaplantna mikilvægari til að auka fæðuöryggi. 

Erfðafjölbreytileiki nytjaplantna minnkar hins vegar eftir því sem norðar dregur og mikilvægt 

að kanna möguleika til þess að breyta því. 

Með því að skoða ræktunarskilyrði á Íslandi og helstu nytjaplöntur sem þar eru ræktaðar má 

finna í fyrsta lagi hvaða áskoranir það eru helst sem þarf að yfirstíga til þess að hægt sé að rækta 

nytjaplöntur til fulls þroska á Íslandi. Í öðru lagi má greina uppruna helstu nytjaplantnanna 

hérlendis og aðlögun þeirra og þannig finna uppskriftina að velgengni. 

Á Íslandi er það helst takmörkuð hitasumma og aukin daglengd sem er til trafala við ræktun 

plantna. Bygg, nepja og kartöflur eru ólíkar plöntur sem hafa verið mislengi í ræktun á Íslandi 

en eiga það sameiginlegt að tekist hefur með ágætum að rækta og uppskera hérlendis. Uppruni 

bygg- og nepjuyrkja sem notuð eru hérlendis ásamt uppruna byggyrkja sem prófuð hafa verið 

er aðallega norrænn en uppruni kartöflunnar óljós en þó sennilega norrænn og/eða mið-

evrópskur. Við aðlögun byggyrkja að íslenskum aðstæðum hefur verið notast við kynblöndun 

yrkja, m.a. á norrænum og skoskum yrkjum til að draga fram heppilega eiginleika beggja. Þessa 

aðferð mætti nota við nýjar nytjaplöntur á Íslandi eins og t.d. inkakorn þar sem hægt væri að 

taka norræn yrki og blanda við yrki frá Andesfjöllunum og fá þannig yrki með þol fyrir 

daglengdinni og lágri hitasummunni.  

Lykilorð: Nytjaplöntur, tegundafjölbreytileiki, erfðafjölbreytileiki, Norðurslóðir, inkakorn, 

ræktun 
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1. Inngangur 

1.1 Fólksfjöldi og áhrif veðurfarsbreytinga á landbúnað 

Fólki hefur fjölgað hratt á Jörðinni á síðustu áratugum en áætlaður fjöldi fólks er í dag um 7,8 

milljarðar. Gert er ráð fyrir áframhaldandi mikilli aukningu í fólksfjölda og er því spáð að 

heildarfjöldi fólks verði um 9,7 milljarðar árið 2050 (mynd 1) (United Nations, 2019). 

 

Mynd 1: Fólksfjöldaþróun (milljarðar) í heiminum síðan 1950 ásamt spám Sameinuðu þjóðanna um fólksfjölgun 
fram til ársins 2100 (United Nations, 2019). 

Samhliða þessu er áætlað að aukin velmegun í fátækari ríkjum heims, það er hækkun á meðal 

vergri landsframleiðslu (gross domestic product GDP) á hvern íbúa, kalli á aukna eftirspurn 

eftir landbúnaðarafurðum (Tilman, Balzer, Hill og Befort, 2011). Á sama tíma er gerð aukin 

krafa um minni umhverfisáhrif landbúnaðarframleiðslu og aðflutnings matvæla til neytenda. 

Þar er talið að aukin staðbundin framleiðsla getið spilað mikilvægt hlutverk í að ná alþjóðlegum 

markmiðum í minnkun gróðurhúsaáhrifa (United Nations, 2015), en áætlað er að 

fæðuframleiðsla sé ábyrg fyrir um fjórðungi allrar losunar gróðurhúsalofttegunda (Poore og 

Nemecek, 2018). Í löndum á norðurslóðum er fæðuöryggi afar samofið innflutningi matvæla, 

innflutningi sem þau reiða sig mikið á og er í mörgum tilfellum frá fátækari ríkjum á lægri 

breiddargráðum sem munu að öllum líkindum verða illa úti í hlýnandi loftslagi (Scheelbeek 

o.fl., 2020). Það er nefnilega ekki hægt að líta fram hjá því, að á sama tíma og fólki fjölgar og 

eftirspurn eftir landbúnaðarafurðum eykst, eru fordæmalausar hnattrænar breytingar í loftslagi 
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að eiga sér stað. Lofthjúpurinn og höfin hafa hlýnað, ís og jöklar fara minnkandi, styrkur 

gróðurhúsalofttegunda eykst, yfirborð sjávar hækkar og sýrustig hans lækkar (IPCC, 2020).  

Ljóst er að loftslagsbreytingar munu hafa víðtæk áhrif, bæði jákvæð og neikvæð. Í Norður-

Evrópu og öðrum tempruðum landsvæðum má gera ráð fyrir almennt jákvæðum áhrifum, að 

vaxtatímabil lengist, hægt verði að taka í notkun nýjar nytjaplöntur, ræktunarsvæði stækki og 

uppskera aukist (Fischer, Shah og van Velthuizen, 2002; Olesen og Bindi, 2002). Neikvæð áhrif 

verða helst þau að auknar líkur eru á að með hækkuðum hita stækki einnig útbreiðslusvæði 

ýmissa plága í landbúnaði, ásamt meiri útskolun næringarefna og aukins niðurbrots lífrænna 

efna (Olesen og Bindi, 2002). Einnig aukin tíðni ofsaveðra sem munu hafa geigvænleg áhrif á 

uppskeru og fæðuöryggi (Ray, Gerber, MacDonald og West, 2015). Í Suður-Evrópu verða 

neikvæð áhrif líklega meira ríkjandi, mögulegur vatnsskortur og tíðari óveður mun valda því að 

heppilegt ræktunarland verður minna og uppskera síðri og breytilegri (Olesen og Bindi, 2002). 

Ræktunarland mun þannig aukast töluvert í þróuðum löndum á hærri breiddargráðum eins og 

Kanada, Norður-Evrópu, Rússlandi og líka Mið-Asíu en minnka í þróuðum löndum á lægri 

breiddargráðum eins og Ástralíu og má þegar sjá þróun í þessa átt (Fischer o.fl., 2002; IPCC, 

2020). Í þróunarlöndum má gera ráð fyrir minnkun á ræktanlegu landi og líklega verður Afríka 

þar fyrir mestu tapi ásamt Suður-Ameríku og Suðaustur-Asíu (Fischer o.fl., 2002). Aukinn 

fjöldi hitabylgja með áður óþekktum ofsa hafa nú þegar plagað flest landsvæði á jörðinni og 

þurrkar hafa aukist á svæðum eins og löndunum í kringum Miðjarðarhafið, Asíu, Suður-

Ameríku og Afríku. Það hafa samhliða orðið breytingar á loftslagsbeltum þar sem þurr belti 

hafa stækkað og heimskautabeltið dregist saman (IPCC, 2020). Landbúnaðarsvæði munu miðað 

við þessar spár hliðrast til norðurs (Fischer o.fl., 2002). 

Á Íslandi mun að öllum líkindum gæta svipaðra áhrifa og annarsstaðar í Norður-Evrópu en það 

hafa nú þegar mælst breytingar í hitastigi og úrkomu á síðustu áratugum hérlendis. Hitastig 

hefur verið að aukast um tæpa hálfa gráðu á áratug og ársúrkoma hefur aukist um 100-200 mm 

(Halldór Björnsson o.fl., 2018). Meðalhiti á Íslandi gæti verið búinn að hækka um 1,3-2,3 °C 

um miðja þessa öld sé miðað við meðalhita áranna 1986-2005. Verði losun 

gróðurhúsalofttegunda meiri en áætlað er, þá gæti hlýnun numið um og yfir 4°C í lok 21. 

aldarinnar (Halldór Björnsson o.fl., 2018). Hlýnunarinnar mun líklega gæta meira að vetrum en 

sumrum hérlendis, árstíðarsveifla hita mun þannig minnka sem nemur um helmingi hækkunar 

í hita, þ.e. við 4°C hlýnun mun árstíðarsveifla minnka um 2°C. Hlýnunar mun einnig gæta meira 

á norðanverðu landinu en sunnanverðu. Úrkomubreytingar eru ekki eins fyrirsjáanlegar og 

hitastigið, en reikna má með að fyrir hverja hækkaða gráðu muni úrkoma aukast um 1,5% og í 
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sumum reiknilíkönum er gert ráð fyrir allt að 4,5% aukningu. Úrkoma gæti einnig orðið ákafari 

og heildarúrkoma þannig aukist, þó samhliða fleiri þurrum dögum (Halldór Björnsson o.fl., 

2018). Afleiðing þessarar hækkunar í meðalhita mun stytta íslenska veturinn og lengja 

vaxtartíma plantna (Bjarni E. Guðleifsson, 2004), en samkvæmt rannsóknum þá eykst 

kornuppskera um 0,97 tonn þe/ha fyrir hverja gráðu sem meðalhiti hækkar (Halldór Björnsson 

o.fl., 2018). Rætist spár um breytt veðurfar mun það leiða til betri kornuppskeru og 

ræktunaröryggis á Íslandi í framtíðinni, en taka verður með í reikninginn að mögulega munu 

þurrkar og ofsaveður hafa neikvæð áhrif (Halldór Björnsson o.fl., 2018; Ray o.fl., 2015).  

Það eru þó einnig spár sem gera ráð fyrir því að Golfstraumurinn veikist með auknum hlýindum 

þar sem þau munu valda minnkandi seltu sjávar og þar með, mögulega, á drifkraft 

Golfstraumsins (O‘Hare, 2011). Raunar virðist þetta nú þegar vera að eiga sér stað (Bryden, 

Longworth og Cunningham, 2005; Caesar, Rahmstorf, Robinson, Feulner og Saba, 2018). Ef 

þessi framtíðarsýn verður að veruleika getur verið að það verði afar kalt á Íslandi, eða að 

minnsta kosti að það dragi úr hlýnunaráhrifum í staðinn fyrir að hlýindi haldi áfram að aukast. 

Hins vegar eru kenningar um að Golfstraumurinn stjórnist ekki af seltu heldur vindafari sem 

aftur minnkar hættuna á að Golfstraumurinn raskist svo verulega (O‘Hare, 2011). Annar 

áhrifaþáttur á veðurfar hérlendis og víðar er Norður-Atlantshafssveiflan (North Atlantic 

Oscillation eða NAO) sem ræður miklu um veðurfarssveiflur yfir vetrartímann. Orðið hefur 

vart við breytingar í veðurfari af hennar völdum á síðustu áratugum en óvíst er hvaða áhrif 

samspil hennar og loftslagsbreytinga geta haft á veðurfar í framtíðinni (Deser, Hurrell, Phillips, 

2016). Vegna þessarar óvissu þegar kemur að framtíð Golfstraumsins og N-

Atlantshafssveiflunnar er hins vegar ekki hægt að fullyrða hvernig veðurfar mun verða á Íslandi 

í framtíðinni þrátt fyrir að það séu greinilega aukin hlýindi hérlendis á síðustu öldum og þá 

sérstaklega á síðustu áratugum (Halldór Björnsson o.fl., 2008).  
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1.2 Uppruni, útbreiðsla og fjölbreytileiki nytjaplantna 

Árið 2016 voru um 391.000 æðplöntur þekktar í heiminum, en á ári hverju uppgötvast um 2000 

nýjar plöntutegundir. Af þessum 391 þúsund plöntum, sem skiptast í 452 plöntuættir, eru 31.128 

plöntur sem hafa a.m.k. eitt skilgreint notagildi eða um 8% og eru plöntur nýttar í lyf þar 

stærstur hluti (mynd 2) (RBG Kew, 2016).  

Fjöldi plantna sem notaðar eru sem fæða eru 5.538 eða um 1,4% af heildarfjölda þekktra plantna 

og 3.649 plöntur eru notaðar sem fóður eða um 0,9% (RBG Kew, 2016). Um 80% af fæðu 

okkar í dag kemur auk þess frá einungis 17 plöntuættum og ríflega helmingur þess magns 

prótíns og hitaeininga sem maðurinn fær úr plöntum fær hann eingöngu úr maís, hrísgrjónum 

og hveiti (Warren, 2015, bls. 2; Willis, 2017). Við þetta má bæta að árið 2011 fór hvorki meira 

né minna en 40% af öllu ræktanlegu landi í heiminum undir ræktun á þessum þremur megin 

nytjaplöntum (mynd 3) (Stamp, Messmer og Walter, 2012). Eftirspurn eftir grófu korni og 

olíufræi er reyndar að aukast á kostnað nytjaplantna líkt og hveitis og hrísgrjóna. Þetta hlýst af 

því að hærri tekjur og borgarmyndun leiðir til mataræðis með hærra innihaldi prótíns, fitu og 

sykurs auk þess sem búfjárhald og lífolíuframleiðsla er að aukast (FAO, 2018).  

Á 20. öld setti de Candolle fram tilgátu um upprunasvæði þeirra tegunda sem maðurinn hefur 

aðlagað að þörfum sínum (de Candolle, 1908). Nikolai Vavilov, sovéskur grasa- og 

landfræðingur, skilgreinir síðan á 20. öld átta upprunasvæði nytjaplantna þar sem 

erfðabreytileiki er ríkulegur innan og milli tegunda (Corinto, 2014; Engels, Ebert, Thormann 

og Vicente, 2006). Síðan þá hefur uppruni landbúnaðar mikið verið rannsakaður en það er þó 

ekki hægt að staðsetja með fullri vissu hvar og hvenær hann hófst. Þó hafa bæði fornleifa- og 

Mynd 2: Hlutfallsleg skipting á nýtingu þeirra plantna sem hafa a.m.k. eitt skilgreint notagildi (RBG Kew, 2016). 
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erfðafræðirannsóknir sýnt að um er að ræða nokkur upprunasvæði, sem virðast aðallega vera 

staðsett í heittempraða beltinu og hitabeltinu (mynd 4) (Corinto, 2014; Doebley, Gaut og Smith, 

2006; Fuller, Willcox og Allaby, 2013; Harlan, 1971).  

Mynd 3: Mest var framleitt árið 2016, áætluð heildaruppskera í milljónum tonna, af sykurreyr, maís, hveiti, 
hýðishrísgrjónum og kartöflum (FAO, 2018). 

Mynd 4: Upprunasvæði landbúnaðar þ.e. svæði þar sem talið er að minnst ein skepna eða planta hafi verið 
aðlöguð að háttum mannsins, svartar útlínur marka þau svæði sem almenn eining ríkir um. Grænn táknar 

aðlögun sem hófst fyrir um 12.000-8.200 árum, fjólublár 8.200-4.200 árum og brúnn að dregin sé ályktun um 
uppruna út frá líflandfræðilegum upplýsingum. Örvarnar sýna helstu útbreiðsluleiðir (Larson o.fl., 2014). 
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Eftir því sem fjær dregur upprunasvæðum landbúnaðar minnkar aðgengi ræktenda að tegundum 

sem nýta má í landbúnaði auk þess sem erfðafjölbreytileiki minnkar eftir því sem fjær dregur 

þessum upprunasvæðum (Khoury o.fl., 2016). Tegundaauðgin minnkar þannig eftir því sem 

norðar dregur og raunar eru aðeins nokkur ákveðin svæði í heiminum þar sem stærstur hluti 

nytjaplantna er ræktaður í dag (FAO, 2018). Nánar tiltekið er 70% af ræktanlegu landi staðsett 

í aðeins 20 löndum, sé tekið mið af svæðum þar sem ræktaðar eru einærar tegundir. Þar af um 

40% bara í Indlandi, Bandaríkjunum, Rússlandi, Kína og Brasilíu en 30% í 15 löndum, það er 

Ástralíu, Kanada, Argentínu, Nígeríu, Úkraínu, Pakistan, Kasakstan, Indónesíu, Mexíkó, 

Tyrklandi, Súdan, Frakklandi, Taílandi, Nígeríu og Eþíópíu (FAO, 2018).  

Villtir ættingjar nytjaplantna (e. crop wild relatives) eru almennt taldir vera mikilvægir þegar 

kemur að fæðuöryggi mannsins (Castañeda-Álvarez o.fl., 2016; Dempewolf o.fl., 2017). Þá má 

nota til að sækja erfðabreytileika sem glatast hefur úr nytjaplöntum með flöskuhálsum gegnum 

mörg þúsund ára aðlögun þeirra að þörfum mannsins (RBG Kew, 2016). Valið hefur verið fyrir 

eftirsóknarverðum eiginleikum eins og aukinni uppskeru og lægri styrk eiturefna en á sama 

tíma hafa aðrir eiginleikar eins og hæfni til að standast breytileg veðurskilyrði eða sjúkdóma 

tapast (Castañeda-Álvarez o.fl., 2016; Dempewolf o.fl., 2017; Palmgren o.fl., 2015). Ef 

eingöngu er litið til 20. aldarinnar þá tapaðist á þeim tíma um 75% erfðafjölbreytileiki 

nytjaplantna (FAO, e.d.). Þannig að þrátt fyrir að landbúnaður hafi hafist á mörgum stöðum og 

umtalsverður fjöldi nytjaplantna verið aðlagaðar að þörfum mannsins, þá er tegunda- og 

erfðafjölbreytileiki lítill í dag (FAO, e.d.; Engels o.fl., 2006). Auk þess er afar merkilegt hvaða 

plöntur það eru sem hafa orðið fyrir valinu sem nytjaplöntur, nægir þar að nefna plöntur líkt og 

hið illa lyktandi dáraaldin (e. durian fruit), chilli og fjölda plantna af náttskuggaætt sem margar 

hverjar geta valdið eitrunaráhrifum (Warren, 2015, bls. 3). Auk þess voru okkar helstu 

nytjaplöntur ekki svo árennilegar í upphafi (Doebley o.fl., 2006). Aðrar nytjaplöntur sem ekki 

hafa fengið sambærilega athygli í gegnum tíðina líkt og inkakorn eru í því samhengi ekki svo 

óálitlegir kostir til ræktunar og er það einmitt dæmi um plöntu sem hefur sannað gildi sitt 

(National Research Council, 1989, bls. 149). 

Grípa þarf til aðgerða og það fljótt ef stöðva á það hraða tap á erfðafjölbreytileika nytjaplantna 

sem er að eiga sér stað (Stamp o.fl., 2012). Af þessum sökum er mikilvægt að veita nýjum 

möguleikum í ræktun nytjaplantna athygli en möguleikar á auknum fjölbreytileika í ræktun eru 

miklir þar sem svo fáum plöntum úr nytjaplöntuflórunni hefur verið veitt athygli hingað til 

(Ebert, 2014). Það er auk þess fallvalt að reiða sig aðeins á fáar tegundir sé litið til fæðuöryggis 

en með því að hlúa að fjölbreytileika nytjaplantna má stuðla að næringarríkara mataræði, styrkja 
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landbúnað og gera hann sjálfbærari. Auk þess að styðja við lífsviðurværi og bæta lífsgæði þess 

40% hluta heimsbyggðarinnar sem hefur atvinnu af landbúnaði (United Nations, e.d.). Nýjar 

nytjaplöntur eru þó auðvitað þeim annmörkum háðar að þær hafa ekki verið eins mikið 

rannsakaðar eða ræktaðar og því er skortur á þekkingu á þeim og eru þær uppskeruminni enn 

sem komið er (Ebert, 2014). 

1.3 Matvælaneysla 

Samfara áðurnefndum breytingum á veðurfari, fólksfjölda og eftirspurn eftir 

landbúnaðarafurðum hefur fæðuöryggi verið í brennidepli en með því að reiða sig á fáar 

tegundir nytjaplantna sem bera lítinn erfðabreytileika, er því stofnað í hættu (United Nations, 

e.d.). Sögulegt dæmi um þetta er hallærið mikla í Írlandi eða írska kartöfluhungursneyðin, þar 

sem kartöflumyglufaraldur hafði hörmuleg áhrif (Cooper, Spillane og Hodgkin, 2001). 

Greining á framtíðarþörf fyrir hitaeiningar og prótín úr nytjaplöntum gera ráð fyrir að eftirspurn 

eftir hitaeiningum aukist um 99-111% og prótíni um 103-117% frá árinu 2005 til 2050 og 

þannig að aukning á ræktun nytjaplantna nemi um 100-110% á sama tímabili (Tilman, Balzer, 

Hill og Befort, 2011). Önnur greining fyrir sama tímabil gerir hins vegar ráð fyrir aðeins minni 

aukningu eða 70% (Alexandratos, 2009). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) mælir auk 

þess með aukinni neyslu grænmetis og ávaxta til að stuðla að betra heilsufari (World Health 

Organization, e.d.). 

Árið 2017 borðuðu 55% Íslendinga 1-4 skammta af ávöxtum og grænmeti daglega sem er 

sambærilegt við það sem gengur og gerist í Evrópu (Þóra Þórsdóttir, 2017). Sé litið til 

niðurstaða kannana á mataræði Íslendinga annars vegar frá 2002 og hins vegar 2010-2011 sést 

að ávaxtaneysla hefur aukist um 54% frá 2002 og grænmetisneysla um 19% (Embætti 

landlæknis, Matvælastofnun og Rannsóknarstofa í næringarfræði, 2011). Enda anna íslenskir 

grænmetisbændur varla eftirspurn í dag, svo gríðarlega hefur hún aukist síðustu tvo áratugi og 

sama má segja um framleiðendur hafra og sveppa (Birna Stefánsdóttir, 2019). Kjötneysla á 

Íslandi hefur auk þess farið nokkuð hratt minnkandi síðustu ár, sérstaklega í hópi ungra kvenna 

(Friðrik Björnsson og Tómas Bjarnason, 2019). Þessa breytingu má einnig sjá á jólahefðum 

Íslendinga en árið 2018 hugðust um 3% neyta grænmetisfæðis á jóladag en árið 2010 voru það 

einungis 0,6% (MMR, 2018). Það eru þó einungis um 3% Íslendinga sem skilgreina sig sem 

grænmetisætur og um 1% sem grænkera. Það bendir þó allt til þess að hlutfall þeirra sem kjósa 

að sneiða hjá kjöti í mataræði sínu muni aukast frekar hérlendis á næstu árum (Friðrik Björnsson 

og Tómas Bjarnason, 2019). Einnig má sjá að neysla mjólkur hefur minnkað síðasta áratuginn 

en á sama tíma hefur sala á jurtamjólk aukist allverulega ásamt sölu á ostum og sósum unnum 
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úr plöntuafurðum (Birna Stefánsdóttir, 2019). Svipaða þróun má sjá í nágrannalöndunum eins 

og t.d. Svíþjóð þar sem sala á grænmetisborgurum hefur tífaldast síðasta áratuginn (Zachrisson, 

2019) og í Noregi snæðir fimmtungur íbúa undir þrítugu grænmetisfæði þrisvar eða oftar í viku 

(Sogge-Hautala, 2019). Á Íslandi og norðurslóðum eru því mikil sóknarfæri í ræktun 

nytjaplantna. Það er þó vert að taka fram að kjötneysla, sé litið til allrar heimsbyggðarinnar, er 

að aukast m.a. vegna þess að með aukinni velmegun eykst kjötneysla þar samhliða (mynd 5) 

(Milford, Le Moël, Bodirsky og Rolinski, 2019; Ritchie og Roser, 2017).  

1.4 Norðurslóðir 

Skilgreiningar á norðurslóðum eða norðurheimskautssvæðinu eru nokkrar og breytilegar eftir 

því við hvað er miðað. Ýmist er miðað við heimskautsbaug sem staðsettur er u.þ.b. á 66. gráðu 

norðlægrar breiddar (Murray, 1998), svæðið norðan við trjálínu (Murray, 1998), svæði norður 

af jafnhitalínu upp á 10°C meðalhita í júlí (Murray, 1998) eða skilin milli Íshafsins og sjávar 

sem tekur við sunnan Íshafsins (Murray, 1998). Starfshópur Norðurskautaráðs (Arctic 

Monitoring & Assessment Programme eða AMAP) hefur sett fram skilgreiningu á 

norðurslóðum sem tekur mið af hinum fyrrnefndu ásamt fleiri þáttum eins og pólitík og 

sífrerasvæðum (Murray, 1998). Sé miðað við skilgreiningu AMAP þá falla Grænland, 

Svalbarði, Færeyjar, Ísland og nyrstu hlutar Finnlands, Noregs, Svíþjóðar, Rússlands, Kanada 

og Bandaríkjanna (Alaska) undir það að vera á norðurslóðum. Teygir skilgreiningin sig þannig 

Mynd 5: Meðal kjötneysla á mann mæld í kílógrömmum á ári á móti vergri landsframleiðslu á hvern íbúa árið 
2017 (Ritchie og Roser, 2017). 
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nokkuð út fyrir norður heimskautsbaug og yfir svæði sem er um 13,4 × 106 km2 og er Ísland 

rétt innan þessara marka (mynd 6) (Murray, 1998).  

Landslagið á þessu svæði er afar breytilegt og mikið svæði sem er þakið jöklum og fjallgörðum, 

einnig eru votlendi, sífreri og vötn einkennandi á mörgum svæðum. Auk þess einkennast 

pólarnir af lágu hitastigi þar sem sólin skín að jafnaði minna á þá heldur en aðra hluta á 

hnettinum. Á veturna er dimmt nær allan sólarhringinn á meðan sólarinnar nýtur nær allan 

sólarhringinn á sumrin, sem standa ekki lengi (Murray, 1998).  

Úthafsloftslag er ríkjandi á Íslandi, eftir strandlengju Noregs, á aðliggjandi hlutum Rússlands 

og á strandlengju Kanada. Sumur eru þar mild en skýjuð með meðalhita upp á 10°C á meðan 

vetur eru nokkuð skaplegir (á bilinu -11-1°C að meðaltali, þar af kaldast í Rússlandi) en 

stormasamir (Murray, 1998). Meginlandsloftslag ríkir hins vegar á norðlægri Skandinavíu og 

Síberíu og um austurhluta Alaska að Kanadíska eyjaklasanum. Á þessu svæði er minni úrkoma 

og mikill munur milli sumars og veturs þar sem hiti í júlí er mili 5-10°C en í janúar milli -20°C 

og -40°C (Murray, 1998).  

Mynd 6: Svarta línan sýnir norðurheimskautsbaug en rauða línan sýnir afmörkun 
norðurslóða samkvæmt skilgreiningu AMAP (Murray, 1998). 
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Meðal úrkoma á norðurslóðum er almennt ekki nema 2-400 mm/ári þrátt fyrir að úrkoma geti 

verið tíð, með strandlínum er úrkoma meiri og inn til landsins minni (Murray, 1998). Kalt loft 

inniheldur ekki eins mikinn raka og hlýtt sem útskýrir hvers vegna úrkoma er ekki meiri og af 

hverju það snjóar ekki svo mikið á veturna á norðurslóðum (Murray, 1998). Af þessum svæðum 

er minnst úrkoma í austur Síberíu, norðanverðu Kanada og Grænlandi (140 mm/ári) en mest á 

svæðum sem eru á mörkum norðurslóða líkt og Ísland. Þoka er afar einkennandi á norðurslóðum 

og geta verið allt að 100 þokudagar á ári á sumum svæðum (Murray, 1998). 

1.5 Ræktunarskilyrði á Íslandi 

Hnattstaða Íslands á norðurhjara (mörkum norðurslóða) hefur mikil áhrif á loftslag og gróðurfar 

og ríkir hér það sem kallast kaldtemprað úthafsloftslag. Þrátt fyrir áætlaðar veðurfarsbreytingar 

mun úthafsloftslagið að einhverju leyti verða áfram fjötur um fót bænda hérlendis í framtíðinni, 

þegar kemur að ræktun fóður- og nytjajurta, með sínu breytilega veðurfari og vetrarhlýindum 

(ólíkt megnlandsloftslagi nágrannalandanna) (Halldór Björnsson o.fl., 2018). Vegna 

Golfstraumsins er loftslagið þó milt þrátt fyrir þessa staðsetningu á jarðarkringlunni (Snorri 

Baldursson, 2015, bls. 23). Taka þarf tillit til þeirra loftslagsþátta sem hafa áhrif á vöxt plantna; 

meðalhiti vaxtartíma, ljós, úrkoma, vindur, frost og daglengd. Vaxtartíma á Íslandi má miða við 

130 daga eða frá 7. maí til 30. september (Áslaug Helgadóttir og Jónatan Hermannsson, 2003). 

Aðrir mikilvægir áhrifaþættir eru jarðvegur, næringarefni, sjúkdómar, skordýr og fuglar (sem 

geta skemmt uppskeru). Auk breytilegs loftslags þá er landslagið einnig afar breytilegt og ekki 

alls staðar nothæft land til ræktunar.  

1.5.1 Nothæft ræktarland 

Ísland er um 103.000 km2 eða 10.300.000 hektarar og fjölbreytilegt landslagið samanstendur 

meðal annars af fjörum og sjávarfitjum, klettum og björgum, fjöllum, hraunum, 

jarðhitasvæðum, melum, mólendi, skógum og kjarri, snjóldældum, tjörnum og votlendi í 

ýmsum myndum (Hörður Kristinsson og Þóra Ellen Þórhallsdóttir, 2018, bls. 50-54). Ísland er 

vogum skorið og hálent en um 37% af landinu er í 600 metra hæð yfir sjávarmáli (m.y.s.) eða 

meira. Láglendi sem er undir 200 m.y.s. nær yfir um 24% af landinu og er að stórum hluta á 

Suðvesturlandi (Snorri Baldursson, 2015, bls. 10). Það er því ekki mikið eftir sem býður upp á 

tækifæri til ræktunar. Stærð ræktanlegs lands hérlendis hefur mikið verið skoðuð en samkvæmt 

athugunum Áslaugar Helgadóttur og Jónatans Hermannssonar er gott ræktunarland á Íslandi 

ekki nema um 600 þúsund hektarar eða um 6% af heildarflatarmáli landsins (Arnór 

Snæbjörnsson o.fl., 2010). Ræktað land í einhverri mynd í dag er um 120 þúsund hektarar eða 
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20% af mögulegu ræktunarlandi miðað við þessar athuganir og af því eru um 90% varanleg tún 

(Áslaug Helgadóttir og Jónatan Hermannsson, 2003). 

1.5.2 Daglengd  

Daglengd er einn mikilvægasti áhrifaþátturinn þegar kemur að vexti plantna en sveifla ljóss og 

myrkurs gerir lífverum meðal annars kleift að aðlagast árstíðarsveiflum með ljóslotuskiptum 

(Thomas og Vince-Prue, 1997, bls. xi). Plöntur á norðlægum slóðum bregðast þannig til dæmis 

við því með viðeigandi hætti þegar daginn tekur að stytta þar sem það gefur til kynna að vetur 

sé að bera að garði. Plöntur við miðbaug notast einnig við ljóslotuskipti, þrátt fyrir að þar séu 

ekki eiginleg árstíðarskipti, til dæmis til að samstilla æxlun við þurrka- eða rigningartímabil. 

(Thomas og Vince-Prue, 1997, bls. xi). Sú stanslausa birta sem er yfir sumarmánuðina á Íslandi 

og annarsstaðar norðurslóðum getur hins vegar haft neikvæð og jafnvel skemmandi áhrif á 

plöntur sem koma af lægri breiddargráðum þar sem þær eru ekki aðlagaðar því áreiti sem 

viðstöðulaus birta er (mynd 7) (Fernández-Marín o.fl., 2019). Mikill mismunur í daglengd getur 

þannig verið til trafala þegar reynt er að aðlaga plöntur að nýjum svæðum. Plöntur hafa þó sýnt 

aðlögun að birtustigi norðurslóða og er tómatplantan dæmi um það, en fundist hefur genasæti á 

sjöunda litningi tómatplantna sem kemur að auknu birtuþoli (Velez-Ramirez o.fl., 2014). 

Inkakorn (e. quinoa) er síðan annað dæmi um nytjaplöntu sem hefur sýnt möguleika á aðlögun 

að aukinni daglengd (Jacobsen, 2017). 



16 

 

Mynd 7: Hér má sjá mismun í daglengd yfir árið á mismunandi svæðum á hnettinum; (A) Írak (frjósami 
hálfmáninn), B) Perú (miðbaugur) og C) Ísland (norðurslóðir) (SunGraph, Rudi Björn Rasmussen, version 2.0.0.0 

http://b-rasmussen.dk/astro/diverse/sungraph/sungraph.htm). 

1.5.3 Hitastig og daggráður 

Hitastig ásamt daglengd er hvað mesti áhrifaþátturinn á vöxt plantna (Martin o.fl., 2017). Ein 

helsta áskorunin sem plöntur þurfa að yfirstíga, til að geta lifað á norðurhjara, er frost, en 

eingöngu um 25% háplantna í heiminum eru frostþolnar (Snorri Baldursson, 2015, bls. 14). 

Vægi kynlausrar æxlunar eykst þegar norðar dregur, meira er um fjölærar plöntur, plönturnar 

eru frekar lágvaxnar og hafa umfangsmikinn rótarvöxt (Snorri Baldursson, 2015, bls. 14). Það 
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kemur fyrir að hiti fari niður fyrir frostmark á sumrin, eins og gerðist sumarið 2011, og því 

mikilvægt að útiræktaðar nytjaplöntur á Íslandi þoli slíkt (Veðurstofa Íslands, 2011).  

Á árunum 1971-2000 var ársmeðalhiti á láglendi 2-5 °C, þar sem meðalhiti júlí (heitasti 

mánuður ársins) var 9-12 °C og meðalhiti janúar (kaldasta mánaðar ársins) var -2-0 °C. 

Ársmeðalhiti á hálendi er töluvert lægri eða -2-2 °C og meðalhiti í júlí 6-9 °C en janúar -8 °C 

til -2 °C. Hitamunur sumars og veturs er um 15 °C sem er í takt við það sem gengur og gerist í 

úthafsloftslagi (Snorri Baldursson, 2015, bls. 23). Hæsti hiti sem mælst hefur á Íslandi var 22. 

júní 1939, 30,5°C á Teigarhorni, en lægsti hiti sem mælst hefur voru -38°C þann 21. janúar 

1918 á Grímsstöðum og Möðrudal (Trausti Jónsson, 2007).  

Daggráður eru reiknaðar sem margfeldi af dögum á vaxtatíma og meðalhita þess tíma og lýsa 

hitaþörf plantna. Áslaug Helgadóttir og Jónatan Hermannsson (2003) skiptu ræktanlegu landi í 

þrjá flokka út frá meðalhita vaxtartíma. Í fyrsta flokk féllu þá þau landsvæði sem hafa sumarhita 

upp á 10 °C eða 1300 D° en það eru þeir hlutar innsveita Norðausturlands og Fljótsdalshéraðs 

og Vestur- og Suðurlands sem eru undir 100 m.y.s. Í annan flokk þar sem sumarhiti er 9 °C eða 

1170 D° eru þau landsvæði sem eru 100-200 m.y.s. á þeim svæðum sem eru í flokki eitt ásamt 

láglendi annarsstaðar að frátöldum útsveitum Norðan- og Austanlands. Í þriðja flokk með 

sumarhita upp á 8 °C eða 1040 D° falla síðan útsveitir á Norður- og Austurlandi og það land 

sem er 100-200 m.y.s. sem ekki var tekið fyrir í flokki tvö (Áslaug Helgadóttir og Jónatan 

Hermannsson, 2003). 

1.5.4 Úrkoma og vindur 

Meðalársúrkoma á láglendi á árunum 1971-2000 var 450-2.500 mm, meiri úrkoma var að 

meðaltali á hálendinu eða 300-4.000 mm að meðaltali yfir árið (Snorri Baldursson, 2015, bls. 

23). Ársúrkoma var einnig minni á norðanverðu landinu en því sunnanverðu en mest var 

úrkoman í Vestur- og Austur-Skaftafellssýslu (Snorri Baldursson, 2015, bls. 23).  

Ísland er ansi vindasamt og er almennt hvassara á veturna en sumrin og lægðagangur meiri. 

Meðaltal vindhraða er þó afar misjafnt milli landsvæða og ræðst þessi mismunur aðallega af 

hæð yfir sjávarmáli þar sem það er hvassara á hálendi en láglendi (Veðurstofa Íslands, 2012). 

Fjöll og fjallgarðar geta síðan skapað skjól eða magnað vind eftir aðstæðum. Eftir því sem meira 

hrýfi er á yfirborði dregur einnig úr vindhraða, það er því hvassara yfir sléttlendi en yfir úfnum 

hraunbreiðum. Einnig hefur litur yfirborðs áhrif á vindafar (Veðurstofa Íslands, 2012). Á 

láglendi er hvassast við strandlengjuna og þá sérstaklega á annesjum eins og Skaga og 

Snæfellsnesi. Einnig er vindhraði talsverður á Reykjanesskaga sunnanverðum og á svæðinu 
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milli Landeyja og Mellandssveitar. Vest- og Austfirðir njóta þess hins vegar að hafa skjól af 

fjöllum og þar er því hægari vindur á láglendi (Veðurstofa Íslands, e.d.). Mesta vindhviða sem 

mæld hefur á landinu náði 74,2 m/s í janúar 1995 (Trausti Jónsson, 2007). 

1.5.5 Jarðvegur 

Meginuppistaða bergs á Íslandi er basalt (basískt) auk andesíts sem er ísúrt berg og líparíts sem 

er súrt berg, kalískortur er þannig tiltölulega algengur á Íslandi þar sem basalt er afar snautt af 

kalí. (Þorsteinn Guðmundsson, 2018, bls. 19). Nær allur jarðvegur á Íslandi er andosol eða 

eldfjallajörð sem er gjóskuríkur og tiltölulega fágætur jarðvegur á heimsvísu en hann þekur 

einungis um 1% yfirborðs jarðar. Önnur svæði sem hafa mikinn eldfjallajarðveg eru t.d. 

Kamchatka og Alaska. (Ólafur Arnalds, 2015, bls. 47).  

Sýrustig í íslenskum jarðvegi er að jafnaði frekar hátt eða pH 5,0-6,5 en nytjaplöntur þrífast 

einmitt flestar best í veiksúrum jarðvegi þar sem aðgengi næringarefna er gott og aðstæður fyrir 

jarðvegslíf er hagstætt (Þorsteinn Guðmundsson, 2018, bls. 128). Þó sýrustig sé almennt 5,0-

6,5 þá getur áfok og úrkoma haft áhrif en sýrustig er að jafnaði hærra í þurrari jarðvegi en 

rökum. Sýrustig mýra getur þannig verið pH 4,0 en á stöðum þar sem áfok er mikið og úrkoma 

takmörkuð allt að pH 7,0, á hið síðarnefnda sérstaklega við um hálendið og Norðausturland. 

Vesturland og Vestfirðir einkennast af lægra sýrustigi á meðan sýrustig norðanlands er hærra 

en fyrir sunnan, sýrustig jarðvegs fyrir sunnan getur hins vegar verið afar breytilegt (Þorsteinn 

Guðmundsson, 2018, bls. 126-8).  

Hátt sýrustig getur valdið skorti á málmum líkt og járni, mangani, kopar, sinki og bór þar sem 

málmar verða mjög torleystir við slík skilyrði. Einnig getur hátt sýrustig valdið minnkuðu 

aðgengi að fosfór. Við sýrustig undir pH 5,0 er aftur hætta á áleitrun sem nytjaplöntur eins og 

bygg þola illa (Þorsteinn Guðmundsson, 2018, bls. 127-8). Íslenskur jarðvegur er hins vegar 

yfirleitt frekar lífrænn sem býr til meiri sveigjanleika og þannig getur sýrustig undir pH 5,5 t.d. 

verið í lagi fyrir bygg í sendnum jarðvegi. Of hátt eða lágt sýrustig getur einnig haft neikvæð 

áhrif á örveruvirkni og losun næringarefna eins og köfnunarefnis og brennisteins. Á Íslandi 

hefur mikið verið notast við kalk til að hækka sýrustig í ræktunarlandi en nota má sýrandi áburð 

ef sýra þarf basískan jarðveg (Þorsteinn Guðmundsson, 2018, bls. 127-8). 

Jarðvegshiti er annar áhrifaþáttur þegar kemur að gróðri og jarðvegslífi með m.a. áhrifum á 

umsetningu næringarefna. Það er munur á jarðvegshita á sunnanverðu landinu og því 

norðanverðu en jarðvegurinn er mun hlýrri á vorin fyrir sunnan en fyrir norðan og kólnar einnig 

hægar á haustin fyrir sunnan. Á móti kemur að jarðvegurinn fyrir norðan hlýnar hraðar og nær 
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hærri hámarkshita en fyrir sunnan en hærri hámarkshiti veldur hraðari umsetningu næringarefna 

í jörðinni og meiri vaxtarhraða hjá plöntum (Þorsteinn Guðmundsson, 2018, bls. 115-116). 

Gerð jarðvegs getur auk þess haft áhrif á meðalhita en sandur getur aukið meðalhita svæðis um 

100°D (Jónatan Hermannsson, 2017). 

1.5.6 Skjólbelti 

Ræktun skjólbelta má nota til að hafa margs konar jákvæð áhrif á fyrrnefnda vistþætti og þannig 

lífsskilyrði plantna. Þau eru aðallega ræktuð til að mynda skjól fyrir vindi en skýld svæði hafa 

einnig hærri lofthita og getur hitaaukningin numið allt að 5°C á svæði sem nemur tuttugufaldri 

hæð skjólgjafa (Ingvar Björnsson, 2000). Jarðvegshiti á skýldum svæðum hækkar einnig um 

sem nemur 0,5-1°C á 20 cm djúpu sniði. Loft- og jarðvegsraki eykst einnig þar sem minna 

vindálag minnkar uppgufun raka úr jarðveginum sem getur verið kostur á þurrum svæðum 

(Ingvar Björnsson, 2000). Minnkað vindálag eykur auk þess eimöndun, ljóstillífunargetu og 

efnanám sem annars myndi skerðast þar sem plöntur verjast þurrki vegna vinds með því að loka 

varaopum sínum (Ingvar Björnsson, 2000). Skjólbelti skýla einnig fyrir sólargeislum en þetta 

getur orðið vandamál ef skjólbeltin verða mjög há og þétt. Galli við skjólbelti er að plönturnar 

í skjólbeltinu keppa um næringu nytjaplantnanna sem þær skýla og getur þetta valdið 

uppskerurýrnun í nágrenni við skjólbeltið en áhrifin eru þó misjöfn eftir því um hvaða 

skjólbeltisplöntur er að ræða. Helst er það fosfór- og kalsíummagn í jarðvegi sem fellur (Ingvar 

Björnsson, 2000). Næturfrost er einnig líklegra við skjólbelti þegar vindhraði er lítill en við 

logn eru líkur á næturfrosti sambærilegar hvort sem um er að ræða land með skjólbelti eða ekki 

en þó heldur líklegra að hitastigið haldist hærra við skjólbelti (Ingvar Björnsson, 2000).  

1.6 Markmið 

Markmiðið er að skoða ræktunarskilyrði á Íslandi og þá sérstaklega veðurfar og skoða uppruna 

þeirra nytjaplantna sem hægt er að sá og fá uppskeru af utandyra og bændur hérlendis nýta hvað 

mest. Hvaðan plönturnar koma og saga þeirra í ræktun hérlendis getur gefið vísbendingar um 

hvar skal leita nýrra nytjaplantna. Þetta er gert með það fyrir augum að greina 

framtíðarmöguleika í nýtingu nýrra nytjaplantna á Íslandi og norðurslóðum og á sama tíma 

hugsanlega flöskuhálsa í aðlögun nytjaplantna að norðurslóð. Benda þannig á hugsanlegar leiðir 

til að bæta úr einsleitni tegunda og yrkja nytjaplantna á norðurslóðum sem leið til að auka 

þolgæði landbúnaðar þar, opna leiðina að frekari fjölbreytileika í ræktun og auka sjálfbærni.  
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2. Efni og aðferðir 

2.1 Veðurfar 

2.1.1 Erlend veðurgögn 

Notast var við upplýsingar frá opinberum veðurstofum viðkomandi landa:  

• Bretland (The Meteorological Office): 

https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/maps-and-data/uk-climate-averages  

• Írland (Met Éireann): https://www.met.ie/climate/30-year-averages  

• Noreg (Norsk Klimaservicesenter): https://klimaservicesenter.no/observations/  

• Svíþjóð (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut): 

https://www.smhi.se/data/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-observationer/  

• Finnland (Finnish meteorological institute): https://en.ilmatieteenlaitos.fi/statistics-

from-1961-onwards  

• Fyrir Kanada var notast við opinbera vefsíðu kanadísku ríkisstjórnarinnar 

(Government of Canada) og gögn um veðurfar fundin þar: 

https://climate.weather.gc.ca/climate_normals/index_e.html  

Veðurstöðvar voru valdar af handahófi með það fyrir augum að til væru samfelldar upplýsingar 

um meðalhita og meðalúrkomu fyrir maí, júní, júlí, ágúst og september yfir árin 1981-2010 og 

að stöðvarnar væru nokkuð dreifðar yfir viðkomandi lönd. Breska veðurstofan gaf að vísu upp 

hámarkshita og lágmarkshita hvers mánaðar en ekki meðalhita, var meðalhiti því reiknaður sem 

meðaltal af því. Úrkomugögn fyrir Luleå og Östersund í Svíþjóð eru síðan aðeins fyrir árin 

1981-2002. Notast var við forritið Excel til að reikna meðalhita og meðalheildarúrkomu frá 1. 

maí til 30. september eða rétt rúmlega þann tíma sem alla jafna er talað um sem vaxtartíma 

nytjaplantna á norðurslóðum (tafla 1). Notast var við Google Maps til að finna hnit staðanna. 

2.1.2 Íslensk veðurgögn 

Gögn um hita og úrkomu voru fengin af vef Veðurstofu Íslands (www.vedur.is) þar sem í boði 

voru upplýsingar um mánaðargildi fyrir 261 stöð. Stöðvarnar voru valdar eftir því hvort til væru 

gögn um hita og úrkomu yfir 30 ára tímabilið 1981-2010 og voru þá eftir rúmlega 20 stöðvar 

til að velja úr. Þá var reynt að hafa eina stöð frá hverju landshorni til að gefa betri mynd af 

veðurfarinu. Þannig urði sex stöðvar fyrir valinu: 

• Reykjavík (stöð 1) 

• Lambavatn (stöð 220) 

https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/maps-and-data/uk-climate-averages
https://www.met.ie/climate/30-year-averages
https://klimaservicesenter.no/observations/
https://www.smhi.se/data/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-observationer/
https://en.ilmatieteenlaitos.fi/statistics-from-1961-onwards
https://en.ilmatieteenlaitos.fi/statistics-from-1961-onwards
https://climate.weather.gc.ca/climate_normals/index_e.html
http://www.vedur.is/
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• Bergstaðir (stöð 361) 

• Akureyri (stöð 422) 

• Hólar í Hornafirði (stöð 710) 

• Kirkjubæjarklaustur (stöð 772) 

Notast var við forritið Excel til að reikna meðalárshita, meðalársúrkomu og meðalhita og 

meðalúrkomu frá maí fram í september (tafla 2).  

2.2 Uppruni yrkja 

Notast var við yfirlit yfir yrki sem prófuð hafa verið hérlendis á árunum 1987-2019 (Magnus 

Göransson, óbirtar niðurstöður) (tafla 3) ásamt yfirliti yfir yrki í grein Hrannars Smára 

Hilmarssonar o.fl. (2017) og riti frá Landbúnaðarháskóla Íslands, Nytjaplöntur á Íslandi 2019. 

Þar sem upplýsingar um uppruna byggyrkja vantaði voru þær fundnar í eftirfarandi 

gagnagrunnum:  

• EU Plant variety database: 

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_

databases/search/public/index.cfm  

• Nordic Baltic Genebanks Information System (GeNBIS): https://www.nordic-baltic-

genebanks.org/gringlobal/search.aspx  

• Barley Pedigree Catalogue: http://genbank.vurv.cz/barley/pedigree/pedigree.asp  

  

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/search/public/index.cfm
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/search/public/index.cfm
https://www.nordic-baltic-genebanks.org/gringlobal/search.aspx
https://www.nordic-baltic-genebanks.org/gringlobal/search.aspx
http://genbank.vurv.cz/barley/pedigree/pedigree.asp
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3. Niðurstöður 

3.1 Nytjaplöntur á Íslandi í dag 

Bygg, nepja og kartöflur eiga það sameiginlegt, þrátt fyrir að vera af misjöfnum meiði (korn, 

olíuplanta og rótarávöxtur), að ná fullum þroska hérlendis, þ.e. ná að bera ávöxt (fræ eða 

útsæði). Þessar þrjár tegundir eru ræktaðar um allan heim og reiða nágrannaþjóðir okkar sig 

líka mikið á þessar tegundir (tafla 4). Inkakorn hefur síðan sýnt ótrúlega aðlögunarhæfni víða á 

skömmum tíma og er þannig dæmi um nýja nytjaplöntu sem gæti reynst vel í ræktun hérlendis 

og annarsstaðar á norðurslóðum (Jacobsen, 2017). 

3.1.1 Bygg 

Korntegundin bygg (Hordeum vulgare) er einær einkímblöðungur, upprétt planta með breið, 

flöt og nokkuð snörp blöð. Öxin eru ýmist tví- eða sexraða eftir því hve margar lóðréttar raðir 

eru af kynþroska smáöxum (Þóroddur Sveinsson, 2007a). Byggið sem ræktað er sem 

nytjaplanta í dag lítur út fyrir að hafa margþættan uppruna þar sem villtir stofnar virðast 

snemma hafa blandast staðaryrkjum. Bygg á þannig uppruna sinn að rekja til stærra svæðis en 

einungis frjósama hálfmánans, eða frá strandlengju Miðjarðarhafsins, Mið-Evrópu, Austur-

Afríku og Asíu (Poets, Fang, Clegg og Morrell, 2015). Þessum fjölbreytilega bakgrunn og 

þannig erfðabreytileika má líklega þakka þol byggs fyrir breytilegum umhverfisaðstæðum og 

þá því að hægt sé að rækta bygg á Íslandi (Allaby, 2015).  

Móajarðvegur eða sendin jörð eru heppilegastar til ræktunar byggs til þroska, einnig verður að 

gæta að því að sýrustig sé ekki of lágt annars þrífst byggið illa (Þóroddur Sveinsson, 2007a). 

Bygg þarf 1300-1500°D til að ná fullum þroska, eftir því hvort það er fljót- eða seinþroska 

(Jónatan Hermannsson, 2017). 

Á Íslandi er bygg notað sem grænfóður og heilsæði eða korn til þroska. Sem korn til þroska 

hefur verið notast við bæði tví- og sexraða bygg en í lágsveitum sunnanlands er frekar notast 

við tvíraða afbrigði þar sem strá sexraða byggsins er veikara og hættara við að það brotni eða 

leggist í hvassviðri (Þóroddur Sveinsson, 2018). Sexraða bygg er hins vegar fljótara að þroskast 

en tvíraða og auðveldara í þreskingu og annarsstaðar á landinu er því frekar notast við það 

(Þóroddur Sveinsson, 2018). Í dag eru um 5000 hektarar af landi undir byggrækt á Íslandi og 

hefur uppskera þegar mest lætur verið um 16.000 tonn en ræktunarskilyrði á kaldtempraða 

beltinu er þó samt á mörkum þess að ganga upp fyrir bygg (Hrannar Smári Hilmarsson o.fl., 

2017). Þessir erfiðleikar endurspeglast í langri og ekki áfallalausri sögu byggræktunar hérlendis 

sem hófst við landnám á níundu öld, líklega hefur byggrækt síðan verið lítil sem engin upp úr 
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þeirri þrettándu (Gunnar Karlsson, 2009). Árið 1923 voru hafnar tilraunir með byggrækt á 

Íslandi og hefur bygg verið ræktað samfellt hérlendis síðan. Það sló þó á kapp kornræktenda á 

kuldatímabilinu sem gerði vart við sig 1965 en upp úr 1980 hóf kornbændum aftur að fjölga 

jafnt og þétt (Jónatan Hermannsson, 1993). Að meðaltali á árunum 1987-2014 var byggi sáð 4. 

maí, skreið 17. júlí og var uppskorið 17. september og þannig 136 dagar frá sáningu til uppskeru 

(Hrannar Smári Hilmarsson o.fl., 2017). Að auki virðist það tímabil styttast um sem nemur 0,23 

dögum árlega og uppskera aukast á ári hverju (Hrannar Smári Hilmarsson o.fl., 2017).  

Þau byggyrki sem mælt var með til ræktunar korns til þroska hérlendis árið 2019 eru 13 talsins, 

þar af átta sexraða yrki og fimm tvíraða og eru þessi yrki frá Finnlandi (5), Svíþjóð (4), Noregi 

(3) og Íslandi (1) (Þóroddur Sveinsson, 2018). Sé litið til þess hvaða yrki hafa verið flutt hingað 

inn á árunum 2009-2014 má sjá að sömu lönd eru að baki þeim yrkjum og var mest flutt inn af 

sænskum (36%) og íslenskum (32%) (mynd 8). Enda voru vinsælustu yrkin yfir það tímabil hið 

íslenska Kría og hin sænsku Filippa og Judit (Hrannar Smári Hilmarsson o.fl., 2017). Þetta 

endurspeglar hvaðan yrkin eru sem prófuð eru hérlendis en rúm 76% af heildarfjölda prófaðra 

yrkja eru frá Svíþjóð, Finnlandi og Noregi (mynd 9) (Hrannar Smári Hilmarsson o.fl., 2017). 

Þó hefur einnig verið notast við byggyrki frá Skotlandi til að bæta yrki hérlendis, skoskum 

yrkjum þá blandað við þau norrænu og heppilegustu yrkin síðan valin út frá aðstæðum á Íslandi. 

Hefur það skipt mestu við þróun byggyrkja að íslenskum aðstæðum að þau geti náð fullum 

þroska við þann takmarkaða fjölda daggráða sem eru á boðstólnum, að þau þoli daglengdina og 

að stráið sé sterkt til að þola íslenskt vindafar (Magnus Göransson og Jón Hallsteinn Hallsson, 

munnleg heimild, 27. október 2020). Ef skoðaður er dagur skriðs hjá íslensku yrkjunum 

samanborið við þau erlendu sést að íslensku yrkin skríða venjulega ögn fyrr en hins vegar 

virðast vera tveir mismunandi tímapunktar á skriði hjá þeim. Þá var marktækt jákvæð fylgni (P 

< 0,0001) milli sáningardags, skriðdags og uppskerudags en mest var hún milli sáningardags 
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og skriðdags eða r2 = 0,297. Einnig sást jákvæð fylgni milli magns uppskeru og meðalhita 

vaxtatímabils fyrir hvert ár (r2 = 0,49, P < 0,0001) (Hrannar Smári Hilmarsson o.fl., 2017).  

 

  s 

Mynd 8: Byggyrki flutt inn á árunum 2009-2014. Hver litur stendur fyrir ákveðið 
land og fyrir aftan heiti landanna er tekið fram hve stórt hlutfall af 

heildarinnflutningi yrki frá viðkomandi landi eru (Hrannar Smári Hilmarsson 
o.fl., 2017). 

Mynd 9: Uppruni 84 yrkja sem prófuð voru á Íslandi á árunum 1987-2019. 
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3.1.2 Kartöflur 

Kartöflur (Solanum tuberosum) eru fjölærir rótarávextir en grösin geta teygt sig í 60 cm hæð 

og breitt álíka mikið úr sér. Kartöfluhnýðin geta verið afar fjölbreytileg en almennt eru þau um 

7 cm löng og 4 cm breið með gul- eða bleikleitt hýði og gul að innan, hnýðin geta þó einnig 

verið hvít, rauð eða blá (Ágúst H. Bjarnason, 1997, bls. 328). Kartöflur eru upprunnar frá 

Andesfjöllum Suður-Ameríku og komu til Evrópu á 16. öld. Kenningar eru uppi um að annað 

hvort af tvennu hafi gerst, að tekist hafi að rækta upp kartöflur í Evrópu sem þoldu lengri daga 

eða að borist hafi ljósþolnari yrki frá Chile til Evrópu og því hafi tekist að rækta hana þar 

(National Research Council, 1989, bls. 103). 

Ákjósanlegar aðstæður fyrir kartöflur eru sendinn, vel ræstur jarðvegur, minnst 60 cm að dýpt, 

þær eru þó ekki mjög vandlátar á jarðveg svo fremi sem sýrustig sé pH 5-6 en mismunandi 

jarðvegur hefur áhrif á bragðgæði kartafla. Þær þola vel svalt loftslag en blöð og hnýði þola 

ekki frost, kjörhitastig er 17-18°C. Það getur tekið milli 60 og 140 daga fyrir kartöflur að 

þroskast, breytilegt eftir yrkjum. Forspíraðar kartöflur þurfa almennt um 1200°D til að ná 

fullum þroska en einhver uppskera getur skilað sér við 900°D (Jónatan Hermannsson, 2017). 

Yfir vaxtatímann þurfa kartöflur minnst 500 mm úrkomu. Mikilvægt er að hvíla jarðveg sem 

notaður er í kartöflurækt í minnst fjögur ár til að halda niðri sjúkdómum (Ágúst H. Bjarnason, 

1997, bls. 328). 

Talið er að það hafi verið árið 1758 sem fyrsta kartöfluuppskeran fékkst á Íslandi og var það 

þýskættaður barón frá Svíþjóð sem átti heiðurinn að því. Líklega hafa það verið sænskar 

kartöflur en getgátur eru uppi um að þær hafi komið frá manni að nafni Alströmer sem hafi nælt 

sér í yrki í Englandi, Frakklandi og Hollandi og notað til ræktunar. Ræktaði Alströmer nokkur 

afbrigði af rauðum kartöflum og hugsanlega eiga þá sænskar rauðar kartöflur uppruna sinn að 

rekja til einhverra þeirra afbrigða og þær íslensku rauðu líka (Hildur Hákonardóttir, 2008, bls. 

92-3; Veteläinen, 2001, bls. 110). Árið 1760 setti séra Björn Halldórsson í Sauðlauksdal niður 

kartöflur en útsæðið fékk hann frá Kaupmannahöfn (Hildur Hákonardóttir, 2008, bls. 109). Árið 

1762 er aðeins orðið um að Íslendingar rækti kartöflur og nefnir Eggert Ólafsson í skrifum 

sínum að rauðar kartöflur séu ræktaðar víða á sunnanverðu landinu (Hildur Hákonardóttir, 

2008, bls. 110-111). Kartöfluræktun ruddi sér þannig hægt en örugglega til rúms upp úr miðbiki 

18. aldar en gekk þó ansi misjafnlega í upphafi (Hildur Hákonardóttir, 2008). Fyrstu prófanir á 

yrkjum hófust síðan í upphafi 20. aldar í Reykjavík og fræframleiðsla hófst árið 1948 

(Veteläinen, 2001, bls. 49).  
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Mörg hundruð kartöfluyrki hafa verið reynd hérlendis og reynast íslensku yrkin hvað best í dag 

til að fá góðar kartöflur til neyslu (Hildur Hákonardóttir, 2008, bls. 231; Þóroddur Sveinsson, 

2018). Það sem helst er til trafala við kartöfluræktun hérlendis er að þurrefnisinnihald vill verða 

of lágt og þá verða kartöflurnar vatnskenndar og ólystugar, þetta hlýst bæði af arfgerð og 

umhverfisaðstæðum og þá helst lágum hita og lítilli sól (Hildur Hákonardóttir, 2008, bls. 231). 

Þau yrki sem mælt er með til ræktunar hérlendis eru sex talsins, íslensk (4), hollenskt (1) og 

þýskt (1) (tafla 5) (Þóroddur Sveinsson, 2018). Rauðar íslenskar voru áður ræktaðar í hinum 

Norðurlöndunum en eru nú nær eingöngu ræktaðar á Íslandi (Veteläinen, 2001, bls 110).  

3.1.3 Nepja 

Káltegundin nepja (Brassica rapa) er einær, upprétt og há (allt að 250 cm) með þykka stólparót 

og sömu tegundar og næpa. Hún er með frekar greinóttan stöngul og eru stöngulblöð blágræn 

efst á meðan blöðin sem eru neðar geta verið tennt eða sepótt. Blómin eru í stuttum klösum, 

með fjögur gul krónublöð og svört eða brún fræin eru lítil og kúlulaga (Þóroddur Sveinsson, 

2007b; Þóroddur Sveinsson og Jónatan Hermannsson, 2009). Olíunepja er lík olíurepju en 

liggur megin munurinn í litnun, þar sem olíurepjar er fjórlitna en olíunepja aðeins tvílitna og 

því ekki eins uppskerumikil en hún er aftur á móti þolnari og með styttra vaxtarskeið sem hentar 

betur á norðurslóðum (Mäkelä, Tuulos, Turakainen, Santanen og Stoddard, 2011; Peltonen-

Sainio o.fl., 2012).  Nepjan var ein af fyrstu káltegundunum sem teknar voru í þjónustu 

mannsins og átti það sér stað í Suðvestur-Asíu, við Miðjarðarhaf og í tempraða belti Evrópu 

(Guo, Chen, Li og Cowling, 2014). 

Nepjan hefur þann kost að hún getur haft jákvæð áhrif á jarðveg í skiptirækt með því að minnka 

jarðvegseyðingu, bæta samsetningu jarðvegsins og frjósemi hans (Mäkelä o.fl., 2011). Hún 

þrífst best í jarðvegi sem er moldríkur, frjósamur og loftræstur og ólíkt byggi þrífast þær ekki 

vel í sendnum jarðvegi. Nepja þolir frost en ekki svellalög (Þóroddur Sveinsson og Jónatan 

Hermannsson, 2009). Olíunepja þarf um 1400°D til að ná fullum þroska (Jónatan Hermannsson, 

2017). 

Á Íslandi er nepja bæði notuð sem grænfóður og til að vinna olíu, þá er notast við olíunepju og 

hún uppskorin sem olíuplanta, bæði má notast við sumar- og vetraryrki. Um er að ræða þrjú 

olíunepjuyrki sem mælt er með til notkunar hérlendis og eru þau frá Svíþjóð (1) og Finnlandi 

(2) (tafla 6) (Þóroddur Sveinsson, 2018). Nepjan er töluvert vandlátari á ræktunarskilyrði en 

bygg og kartöflur og sýnir vel hvað ræktunarskilyrði á Íslandi eru breytileg (Þóroddur 

Sveinsson og Jónatan Hermannsson, 2009). Búið Sandhóll er gott dæmi um velgengni í ræktun 

nepju þar sem þar hefur tekist að ná nógu góðri uppskeru til að framleiða olíu til að selja en þar 
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er notast við finnska yrkið Cordelia (Sigurður Már Harðarson, 2018). Staðsetning Sandhóls er 

þó lykilatriði þar sem veðursæld er meiri en gengur og gerist yfir landið á Kirkjubæjarklaustri 

enda nánast eins sunnarlega á landinu og kostur er (tafla 2).  

3.1.4 Inkakorn 

Inkakorn (Chenopodium quinoa) er allt að tveggja metra hár tvíkímblöðungur upprunninn líkt 

og kartaflan úr Suður-Ameríku (frá suður Chíle til norður Kólumbíu) og er af sömu ætt og t.d. 

spínat og beðjur (Guðrún Hulda Pálsdóttir og Stefán Eggertsson, 2017; National Research 

Council, 1989, bls. 152). Þetta er einær planta, með trefjarót og trékenndan, einstofna eða 

greindan stöngul og gagnstæð, ljósgræn, breið og loðin, flipótt blöð. Það fer eftir afbrigðum 

hvort stöngullinn er rauður, fjólublár eða grænn og eins hvernig blómin, sem eru tvíkynja og 

sjálffrjóvgandi, eru á litin en klasarnir geta verið rauðir, gulir eða fjólubláir, blómin hafa þó 

ekki krónublöð. Fræin, sem eru um tveggja millimetra breið, búa sömuleiðis yfir miklum 

litafjölbreytileika (National Research Council, 1989, bls. 159). Blöð og fræ plöntunnar eru 

helstu afurðir hennar og má nýta til mann- og/eða skepnueldis (National Research Council, 

1989, bls. 153).  

Inkakornið er helst ræktað í 2.500-4.000 metra hæð yfir sjávarmáli og ákjósanleg úrkoma er 

300-1000 mm á ári en úrkomuþörfin er breytileg eftir uppruna plöntunnar. Plantan þolir væg 

frost utan blómstrunartíma en þá getur hún orðið fyrir skemmdum og hún þolir ekki hita yfir 

35°C. Inkakorn þolir ófrjósaman jarðveg og breytilegt sýrustigi eða milli pH 6 og pH 8,5 

(National Research Council, 1989, bls. 161). Það er hins vegar viðkvæmt fyrir daglengd eins 

og gefur að skilja þar sem hún á uppruna sinn nærri miðbaug (Bertero, King og Hall, 1999).  

Það er aðeins fyrir skemmstu sem inkakorni var veitt verðskulduð athygli og er það hratt og 

örugglega að skapa sér vinsældir víðsvegar um heiminn (Guðrún Hulda Pálsdóttir og Stefán 

Eggertsson, 2017). Á Íslandi var fyrst reynt við ræktun inkakorns árið 1959 og gekk vel en 

plönturnar náðu ekki fullum þroska. Árið 1993 var inkakorn prófað hérlendis fyrir tilstilli 

Bændaskólans á Hvanneyri þar sem plönturnar blómstruðu en blómvísarnir eyðilögðust í frosti 

(Guðrún Hulda Pálsdóttir og Stefán Eggertsson, 2017). Á árunum 2008 og 2009 stóð 

Landbúnaðarháskóli Íslands fyrir prófunum á danska yrkinu Titicaca og tókst að fá uppskeru 

sem aftur var notuð til sáningar á Möðruvöllum í Hörgárdal sem skilaði ekki árangri (Guðrún 

Hulda Pálsdóttir og Stefán Eggertsson, 2017).  

Inkakorn er mjög efnileg nytjaplanta fyrir Ísland og Norðurslóðir m.a. vegna þess hve þolin hún 

er fyrir erfiðum ræktunarskilyrðum og hve hratt er hægt að laga hana að nýjum aðstæðum, er 
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það raunar einstakt hve vel ræktun hennar hefur gengið og hve fljótt hún hefur hlotið vinsældir. 

Á meðan það tók nokkur hundruð ár að ná þessum árangri með (í dag) vinsæla nytjaplöntu af 

sömu slóðum, kartöfluna, þá tók það ekki nema um 30 ár með inkakorn (Jacobsen, 2017). Tekist 

hefur að þróa eitthvað daglengdarónæmi í ákveðnum yrkjum inkakorns og eru í dag til yrki frá 

Danmörku, Hollandi og Frakklandi sem gefur góða von um að einn daginn verði hún ræktanleg 

hérlendis (Jacobsen, 2017). 

3.2 Ræktunarskilyrði á Íslandi framtíðar 

Ræktendur þurfa að hugsa fram í tímann þegar kemur að prófunum nytjaplantna þar sem tekið 

getur mörg ár að þróa yrki sem henta aðstæðum. Afleiðingar þeirra loftslagsbreytinga sem eru 

að eiga sér stað verða sennilega áframhaldandi hlýnun og ræktunarskilyrði á norðurslóðum 

munu þannig verða líkari því sem gengur og gerist á svæðum sem liggja aðeins sunnar á 

hnettinum (Fischer o.fl., 2002). Í dag er hitastig og úrkoma yfir vaxtatíma á Íslandi sambærileg 

við það sem gengur og gerist í Tromsö í Noregi (þó úrkoma sé ögn minni á Íslandi), sem liggur 

aðeins hærra en Ísland á hnettinum. Aðrir staðir sem liggja á svipaðri breiddargráðu og Ísland 

hafa hins vegar töluvert hærri meðalhita og það sést líka glögglega að eftir því sem staðir liggja 

neðar því hærri er meðalhitinn (mynd 10).  

Ef við gefum okkur að meðalárshiti verði búinn að aukast um 2,3 °C á Íslandi um miðja þessa 

öld, þá minnkar árstíðarsveifla um 1,15°C, þ.a. meðalhiti vetrar hækkar um 2,95°C og sumars 

um 1,65°C. Meðalhiti vaxtatíma verður þannig tæpar 10,5 °C og hitastigið verður því, þrátt 

fyrir hlýnun, áfram líkt því sem gerist í Noregi, þó nær því sem gerist fyrir miðju Noregs og 

einnig innan við hálfri gráðu frá meðalhita í Wales í Englandi og Rovaniemi í Finnlandi (tafla 

1). Staðsetning hérlendis (eins og víðar) skiptir þó miklu máli eins og má glögglega sjá á töflu 

2. Hlýnun mun fyrst og fremst hafa þau áhrif að vaxtatímabilið mun lengjast og hitasumma 

aukast í samræmi við vaxtartímabilið og hitastigið, sem mun hafa jákvæð áhrif á uppskeru, en 

aukning hitasummu hefur nú þegar sést á síðustu áratugum (Fischer o.fl., 2002; Olesen og 

Bindi, 2002; Martin o.fl., 2017). Úthafsloftslag og daglengd munu hins vegar auðvitað ekki 

taka neinum breytingum og því áfram vera ákveðinn þröskuldur í aðlögun nýrra nytjaplantna 

að Íslandi.  
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   Mynd 10: Meðalhiti frá 1. maí – 30. september í samhengi við staðsetningu Íslands og 
staða í Noregi, Svíþjóð, Finnlandi, Englandi, Írlandi og Kanada. 
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4. Umræður 

Það er augljóst að nauðsynlegt er að veita nýjum nytjaplöntum frekari athygli en aukinn 

tegunda- og erfðafjölbreytileiki nytjaplantna gæti verið þáttur í að tryggja aukið fæðuöryggi á 

tímum loftslagsbreytinga og fordæmalausrar fólksfjölgunar (Renard og Tilman, 2019). Lönd á 

norðurslóðum geta þarna spilað stærra hlutverk í framtíðinni með því að finna og prófa nýjar 

nytjaplöntur sem koma frá sambærilegum svæðum annarsstaðar í heiminum og rækta þær í 

framhaldinu. Norrænn uppruni þeirra yrkja sem prófuð og notuð hafa verið á Íslandi kemur lítið 

á óvart en vekur upp þá spurningu hvort ekki sé hægt að leita nytjaplantna á fleiri stöðum. Þrátt 

fyrir að Noregur, Svíþjóð og Finnland séu á svipaðri breiddargráðu og Ísland og daglengd 

þannig lík þá er meðalhiti vaxtatíma á Íslandi töluvert lægri. Á meðan hafa okkar innlendu 

kartöfluyrki óljósan, sennilega norrænan og/eða evrópskan, uppruna og athyglisvert er hvað 

kartaflan og inkakornið sem eru bæði upprunnin frá S-Ameríku virðast ná fljótt útbreiðslu um 

heiminn miðað við nepju og bygg sem eru upprunnin m.a. frá Asíu og löndum við Miðjarðarhaf 

og hafa verið mun lengur í þjónustu mannsins.  

Þeirri kynblöndunaraðferð sem beitt hefur verið við þróun byggs þar sem yrkjum með 

ákjósanlega eiginleika er æxlað mætti gjarnan færa á nýjar nytjaplöntur líkt og inkakorn. Þar 

væri hægt að nota t.d. norræn yrki með þá þoli fyrir íslenskri ljóslotu og blanda við yrki frá 

fjöllum Suður-Ameríku sem hafa þol fyrir lágri hitasummu. Þetta mætti raunar yfirfæra á yrki 

almennt, þ.e. finna/þróa yrki nytjaplantna á stöðum með langa daglengd eins og í Norður-

Evópu, Kanada og Rússlandi og blanda við yrki frá stöðum þar sem úthafsloftslag er ríkjandi 

t.d. á strandlengjum, skögum og eyjum fyrrnefndra staða eða á stöðum sem eru hátt yfir 

sjávarmáli líkt og Andesfjöll S-Ameríku, Himalajafjöll og Eþíópía. Með loftslagsbreytingum 

og þar með breytingum á ræktunarskilyrðum stórra landsvæða eykst einnig áherslan á að finna 

leiðir til þess að minnka áhrif ræktunarskilyrða á uppskeru þar sem hún stjórnast mikið af 

veðurfari (Ray o.fl., 2015). Þá getur sú aðferðafræði að laga yrki að breytilegum aðstæðum 

verið mjög gagnleg til að stuðla að öruggari uppskeru.  

Með hlýnun fylgir fyrst og fremst sú jákvæða þróun að vaxtatími á Íslandi lengist ögn og 

uppskera eykst en að öðru leiti verða breytingar í veðurfari ekki svo stórkostlegar, hitastig og 

úrkoma verður áfram lík því sem gengur og gerist í Skandinavíu. Færist þó suður frá því að 

vera á nyrstu útnárum Noregs og nær því hitastigi sem er ríkjandi fyrir miðju Noregs og 

Finnlands. Veðurfarsgögnin gefa þó aðeins takmarkaðar upplýsingar þar sem þau eru aðeins 

tekin frá nokkrum ákveðnum stöðum. Það hefði verið áhugavert að kafa dýpra bæði í 

veðurfarsgögn og gögn um nytjaplöntur. Með því t.d. að finna öll þau svæði í heiminum sem 
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hafa sambærilega hitasummu yfir vaxtatíma og sjá hvað er ræktað á þeim svæðum. Einnig væri 

áhugavert að fara í greiningu á nytjaplöntum á norðurslóðum almennt, ekki bara Íslandi, og 

þannig hugsanlega finna einhverja sameiginlega eftirsóknarverða eiginleika sem einkenna þær 

plöntur og nota þær niðurstöður til að leita nýrra nytjaplantna sem búa yfir þessum eiginleikum. 

Í þessu samhengi mætti t.d. notast við FIGS (Focused Identification of Germplasm Strategy) 

þar sem bæði einkenni plöntu og umhverfisaðstæður þar sem hún vex væru notaðar til að 

afmarka þann fjölda yrkja sem kemur til greina af þeim fjölda sem völ er á í genabönkum. Þessi 

aðferð hefur nú þegar sýnt mikla möguleika þegar kemur að því að finna arfgerðir sem hafa þol 

fyrir ákveðnum ólífrænum þáttum eins og t.d. þurrki (Khazaei, Street, Bari, Mackay og 

Stoddard, 2013).  
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5. Ályktanir 

Helstu áskoranir í ræktun nytjaplantna á Íslandi eru, og verða, stutt og nokkuð svöl vaxtaskeið 

og þar af leiðandi takmörkuð hitasumma, ásamt löngum dögum, aðstæður sem bygg, kartöflur 

og nepja eiga það sameiginlegt að þola og ná fullum þroska við. Þegar uppruni nepju og byggs 

og prófanir byggyrkja eru skoðaðar sést að megin áhersla hefur verið lögð á að nota yrki frá 

öðrum Norðurlöndum og þá aðallega Svíþjóð, Finnlandi og Noregi en kynblöndun við þau yrki 

með t.d. skoskum yrkjum hefur verið mikilvægt atriði í þróun byggs hérlendis. Ein okkar 

mikilvægasta nytjaplanta, kartaflan, á síðan uppruna sinn að rekja til S-Ameríku og önnur sem 

hefur sýnt möguleika á ræktun hérlendis, inkakorn, einnig. Með því að nota sömu aðferðir eins 

og notaðar hafa verið fyrir bygg, þ.e. að kynblanda yrkjum frá mismunandi svæðum og sem 

búa yfir mismunandi eiginleikum og sameina í eitt yrki mætti aðlaga fleiri plöntur að Íslandi og 

Norðurslóðum yfirleitt. Slík kynblöndun gæti t.d. virkað með inkakorn. 
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https://lbhi-my.sharepoint.com/personal/nem_syk1_lbhi_is/Documents/Hvanneyri/BS%20verkefni/BS_ritgerd_Swanhild_18.11.2020_MG.docx#_Toc56678789
https://lbhi-my.sharepoint.com/personal/nem_syk1_lbhi_is/Documents/Hvanneyri/BS%20verkefni/BS_ritgerd_Swanhild_18.11.2020_MG.docx#_Toc56678789
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9. Viðaukar 

 

Tafla 1: Meðalhiti og -heildarúrkoma 1. maí - 30.september yfir árin 1981-2010 fyrir Ísland, Bretland, Írland, 
Noreg, Svíþjóð, Finnland og Kanada. 

Land 
Meðlhiti Meðalúrkoma 

(°C) (mm) 

Ísland 8,8 363,5 

Bretland   

England 14,3 321,8 

Wales 10,8 488,3 

Scotland 11,5 525,6 

N-Ireland 12,9 419,2 

Írland   

Belmullet 13,6 425,2 

Dublin airport 13,8 315,2 

Cork airport 13,6 433,4 

Noregur   

Tromsø 8,8 389,0 

Værnes 12,2 400,4 

Oslo - Blindern 14,2 388,5 

Svíþjóð   

Luleå 11,8 257,4 

Östersund 11,0 310,8 

Lund 15,3 307,5 

Finnland   

Rovaniemi 10,9 314,0 

Kuopio 13,2 320,0 

Helsinki 13,7 289,0 

Kanada   

Moncton A* 15,2 457,9 

Calgary 13,3 318,4 

Whitehorse Riverdale 11,4 161,1 
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Tafla 2: Hita- og úrkomutölur frá árunum 1981-2010 fyrir sex staði á Íslandi. 

  
Meðalárshiti Meðalársúrkoma 

Meðalhiti 
maí-sept 

Meðalúrkoma 
maí-sept 

Staður (°C) (mm) (°C) (mm) 

Kirkjubæjarklaustur 4,8 1699,7 9,5 664,4 

Reykjavík 4,7 843,3 9,2 289,8 

Akureyri 3,8 540,5 8,9 163,1 

Hólar í Hornafirði 4,8 1556 8,9 508,6 

Lambavatn 4,1 944,7 8,5 375,8 

Bergstaðir 3,2 461,3 8,0 179,7 
 

 

 

 

 

 

Tafla 3: Fjöldi yrkja sem prófuð hafa verið á Íslandi á árunum 1987-2019 og upprunalönd þeirra. 

Upprunaland Fjöldi yrkja Hlutfall 

Svíþjóð 29 34,5% 

Finnland 18 21,4% 

Noregur 17 20,2% 

Ísland 5 6,0% 

Bretland 3 3,6% 

Kanada 2 2,4% 

Frakkland 2 2,4% 

Perú 1 1,2% 

Færeyjar 1 1,2% 

Þýskaland 1 1,2% 

Danmörk 1 1,2% 

Óþekkt 4 4,8% 
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Tafla 4: Uppskera helstu nytjaplantna á Íslandi og í nágrannalöndum, mælt í tonnum (FAOstat, 2020, nema fyrir 
Skotland: Scottish government, 2020). 

 

  

  Danmörk Finnland Írland Noregur Svíþjóð Skotland* Ísland Bretland 

1 Bygg 3.485.656 1.336.100 1.224.900 400.000 1.094.400 1.656.000 3.900 6.510.000 

2 Hveiti 2.654.819 494.700 506.800 123.500 1.620.300 681.000 - 13.555.000 

3 Sykurrófur 2.107.616 355.400 78.597 - 1.698.400 - - 7.620.000 

4 Kartöflur 1.806.766 600.300 273.000 326.400 720.200 765.000 6.020 5.028.000 

5 Repja 489.124 70.900 40.900 7.100 217.800 126.000 - 2.012.000 

6 Rúgur 482.166 42.300 635 7.600 88.200 - - 95.366 

7 Hafrar 289.933 818.200 122.300 146.500 363.500 176.000 - 850.000 

8 

9 

Rúghveiti 

Gulrætur og rófur 

37.569 

134.457 

- 

67.631 

- 

69.400 

943 

43.290 

66.900 

92.540 

- 

- 

- 

520 

42.350 

824.731 

10 Káltegundir (Brassica) 46.181 22.509 26.000 31.613 17.020 - 160 223.719 

11 Laukur, þurrkað 42.163 23.295 4.200 - 52.980 - - 333.122 

12 Ertur, þurrkað 20.434 20.100 1.700 2.700 48.430 29.100 - 106.700 

13 Kál og kaffifífill 19.108 14.351 6.200 37.066 28.410 - - 107.428 

14 Ertur, grænt 13.848 6.292 1.958 1.941 9.580 - - 119.169 

15 Blómkál og brokkólí 6.086 3.291 9.600 12.157 9.330 - 47 146.841 

16 Blaðlaukur og annað laukmeti 4.932 520 2.700 4.832 3.180 - - 37.323 

17 Hörfræ 160 - - - 4.000 - - 43.000 

18 Sinnepsfræ 28 - - - - - - - 

19 Baunir, þurrkað - - 21.000 - - - - - 

20 Baunir, grænt - 86 1.698 1.109 - - - 19.116 

21 Hvítlaukur - 60 - - - - - - 

22 Humall - - 46 - - - - 759 

23 Laukur, skalottlaukur, grænt - - - 19.051 - - - 15.467 

24 Valmúafræ - - - - - - - - 

25 Graskerstegundir - 2.343 - - - - - - 
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Tafla 5: Kartöfluyrki sem notuð eru á Íslandi og uppruni þeirra. 

Yrki Land 

 Premiere  Ísland 

 Gullauga Ísland 

Helga Ísland 

Rauðar íslenskar Ísland 

Annabelle Holland 

Belana Þýskaland 

 

 

 

Tafla 6: Nepjuyrki sem notuð eru á Íslandi og uppruni þeirra. 

 

 

 

 

 

 

Yrki Gerð Land 

Cordelia Sumaryrki Finnland 

Juliet Sumaryrki Finnland 

Largo Vetraryrki Svíþjóð 


