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Útdráttur 
Lífrænt efni er eitt af fimm lykilþáttum jarðvegsmyndunar. Til lífræns efnis flokkast meðal 
annars niðurbrotinn lífrænn úrgangur. Niðurbrotinn lífrænn úrgangur, eða molta, hefur verið 
nýttur sem áburður í lífrænni ræktun sem stuðlar að endurnýtingu efnisins. Molta er ekki 
einungis nýtanleg sem áburðargjafi heldur bætir hún einnig heilbrigði jarðvegsins. Markmið 
þessarar rannsóknar var að skoða stöðu moltugerðar á Íslandi og að sjá hve heppileg  molta 
væri  sem áburður á tún. Til þess voru næringarefni eins og tveggja ára gamallar moltu mæld. 
Moltan var fengin úr Grasagarði Reykjavíkur og innihald hennar var að mestu leyti 
garðaúrgangur og viðarspænir. Þrjár tegundir köfnunarefnis, fosfór og sýrustig voru mæld. 
Ammóníum var eina næringarefnið sem mældist yfir greiningarmörkum en ammóníum er 
fyrsta köfnunarefnistegundin sem myndast í köfnunarefnahringrásinni. Borin saman við 
aðrar moltutegundir sem gerðar hafa verið á Íslandi eru næringarefnin mun minni í moltunni 
sem mæld var í þessari rannsókn. Þar gæti innihaldið skipt sköpum, en þær moltugerðir sem 
rannsakaðar hafa verið hér á landi hafa að mestu leyti innihaldið heimilissorp frá almenningi 
og því innihaldið allt annað en moltan sem hér var rannsökuð. Moltugerð í miklum mæli er 
ekki langt komin á Íslandi en þó eru jákvæðar niðurstöður frá bæði Akureyri og Rangárþingi 
Ytra varðandi moltugerðina sjálfa og nýtingu hennar. 

Abstract 
Organic material is one of the five key elements in soil formation. Organic material is for 
example degraded organic waste. Degraded organic waste, or compost, has been used as 
fertilizer in organic farming which extends the lifetime of the material. Compost can not 
only be used as a fertilizer but also to improve the soils properties. The goal of this research 
was to have a better overview on compost in Iceland and to see how compost can be used on 
fields. Nutrients were measured in one and two year old compost. The compost came from 
the Reykjavík Botanic Garden and it mostly contained yard waste and wood chips. Three 
types of nitrogen, phosphorus and pH in H2O were measured. Ammonium (NH4+) was the 
only nitrogen measured above detection limit, but ammonium is the first nitrogen to develop 
in the nitrogen cycle. Compared to other composts in Iceland the nutrients were lower in the 
compost measrued in this research. There, the ingredients in the compost can be a big factor. 
The composts that has been measured here in Iceland hitherto has mostly been formed by  
organic waste from household, and therefore the ingredients are  different. Compost making 
on on a large scale does not have a long tradition  in Iceland, but it has had positive results 
both in Akureyri and Rangárþingi Ytra concerning the compost it self and its utilization.  
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1 Inngangur 
Jarðvegi á Íslandi er skipt upp í tegundir eftir mótun þeirra og gerð en þar eru áfok og 
grunnvatnsstaða ráðandi þættir. Flokkarnir eru mójörð (histosol) og eldfjallajörð (andosol), 
sem síðan er skipt í sortujörð (andic) og glerjörð (vitric) (Ólafur Arnalds & Hlynur, 2009). 
Jarðvegur myndast af fimm megin þáttum; móðurefni, landslagi, lífríki, loftslagi og tíma 
(Jenny, 1941).   
 
Íslenskur jarðvegur er allajafna frjósamur en rofgjarn (Þorsteinn Guðmundsson, 2018). Á 
Íslandi er landbúnaður stór og rótgróin atvinnugrein en samkvæmt alþjóðlega Corine 
flokkunarkerfinu eru um 2,5% af heildarflatarmáli landsins nýtt sem landbúnaðarland. 97% 
af því landbúnaðarlandi er notað undir túnrækt og beitiland, 0,8% svæðisins er notað undir 
akur- og garðyrkju og 2% fyrir blandaða ræktun (Salvör Jónsdóttir, 2019). Jarðvegsrof er 
eitt af einkennum íslensk jarðvegs. Lögun leirsteindanna sem myndast í honum hafa áhrif á 
samloðun þeirra sem eykur líkur á rofi. Rof í jarðvegi getur orsakast af vindi, vatni, 
hitabreytingum og landnýtingu. Um miðja síðustu öld hófst stórátak í framræslu mýra hér á 
landi,  þar sem aðstoð til bænda frá ríkinu var í formi styrkja, til að ræsa fram bæði votjörð 
og mójörð, svo hægt væri að nýta svæðið undir túnrækt og stækka beitilönd (Þóra Ellen 
Þórhallsdóttir o.fl., 1998). Var þetta metnaðarfullt verkefni stjórnvalda, en á um 16 ára 
tímabili hafði ræktunarland túnræktar á Íslandi farið úr rúmum 57 þúsund hektara í tæplega 
120 þúsund hektara (Arnór Snæbjörnsson o.fl., 2010). Áburðargjöf á tún getur verið 
margþætt og mismunandi. Á Íslandi hefur, auk tilbúins og lífræns áburðar, kúamykja, 
þorskmjöl, loðnumjöl og síldarmjöl verið nýtt sem áburðargjafar. Þá hafa einnig verið gerðar 
tilraunir með hvítsmára til að binda köfnunarefni úr andrúmslofti, svo næringarefnið verði 
aðgengilegt plöntum (Friðrik Pálmason, 1995).  
 
Næringarefni eru eitt af undirstöðum þess að plöntur geti vaxið í jarðvegi. Megin 
næringarefni í jarðvegi eru köfnunarefni (N), kalí (K), kalsíum (Ca),  magnesíum (Mg), 
fosfór (P) og brennisteinn (S), auk þeirra er að finna fjölda snefilefna (Þorsteinn 
Guðmundsson, 2018). Á ræktuðu landi er áburðargjöf nauðsynleg til að hægt sé að viðhalda 
heilbrigði jarðvegsins og uppskeru. Helstu næringarefnin sem bætt er við jarðveginn í formi 
tilbúins áburðar eru köfnunarefni, fosfór og kalí (Ingvar Björnsson, á.á.). Í flestum tilfellum 
er notast við innfluttan tilbúinn áburð til að fá það magn næringarefna í jarðveginn sem þörf 
er á. Ef hugsa á um landnýtingu eins og landbúnað og ræktun til lengri tíma þarf að hafa 
sjálfbærni í huga. Í sjálfbærum landbúnaði er frjósemi og heilbrigði jarðvegs undirstaðan. 
Þar er lagt upp með að bæta efna-, eðlis- og líffræðilega eiginleika hans með fjölbreyttum 
aðferðum svo hægt sé að nýta jarðveginn og auka uppskeru hans til lengri tíma (Watson o.fl., 
2002). Sem dæmi um fjölbreyttar leiðir sem hafa verið farnar er að bæta lífrænum áburði, 
svo sem moltu eða mykju, við jarðveginn en einnig notast við sáðskipti, þar sem mismunandi 
tegundir eru ræktaðar á mismunandi langan tíma í sama jarðvegi.  
 
Þegar lífrænn úrgangur brotnar niður breytist hann í moltu. Moltu sem hægt er að nýta sem 
lífrænan áburð til ræktunar. Nær helmingur alls almenns heimilis úrgangs er lífrænn en í 
lífræna efninu er að finna næringar- og steinefni sem hægt er að endurnýta sem áburðargjafa 
fyrir ræktun (Gillespie, 2020). Þegar lífrænn áburður er notaður við ræktun í landbúnaði 
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aukast eðlis-, efna- og líffræðilegir eiginleikar jarðvegsins (Lehtinen o.fl., 2015). Niðurbrot 
á lífrænu efni og moltugerð er hluti af hringrásarhagkerfi, en þá er verið að endurnýta 
næringarefnin, sem falla frá við venjulega nýtingu, aftur sem áburð.   
 
Í rannsókninni sem hér er gerð grein fyrir, verða tiltekin megin næringarefni í moltu mæld 
og borin saman við magn meginnæringarefna sem er nýtt er með tilbúnum áburði í túnrækt. 
Markmið rannsóknarinnar er að mæla köfnunarefni og fosfór í eins og tveggja ára gamalli 
moltu sem unnin er í Grasagarði Reykjavíkur og meta hvort hún geti nýst sem áburður á 
ræktarland. Við gerð rannsóknarinnar var leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 
 
 Hvernig er staðið að moltugerð á Íslandi? 

 Hvert er magn ammoníums, nítríts, nítrats og fosfórs í eins árs gamalli moltu? 

 Hvert er magn ammoníums, nítríts, nítrats og fosfórs í tveggja ára gamalli moltu? 

 Hver er samsetning næringarefna í tilbúnum áburði sem nýttur er í landbúnaði hér 

 á landi?  

 Er líklegt að næringarefni í eins til tveggja ára gamalli moltu geti komið í stað 

 tilbúins áburðar í túnrækt á Íslandi?   

 
Til að svara rannsóknarspurningunum voru sýni tekin úr moltuhaug sem gerður var í 
Grasagarðinum í Reykjavík og næringarefnamagn þeirra mæld. Annars vegar voru sýni tekin 
úr eins árs gamalli moltu og hinsvegar tveggja ára gamalli moltu.  
 
Í öðrum kafla er fræðileg umfjöllun um, íslenskan jarðveg og eiginleika hans til ræktunar, 
næringarefni jarðvegs, lífræna ræktun og sjálfbæran landbúnað, moltugerð og tilbúinn áburð. 
Í þriðja kafla er gerð grein fyrir rannsóknarsvæðinu, en það er Grasagarðurinn í Reykjavík 
þaðan sem moltan er fengin. Þar er einnig farið yfir þau gögn og aðferðir sem notaðar voru 
við rannsóknina. Í fjórða kafla er farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og í fimmta kafla 
eru þær niðurstöður ræddar með tilliti til fræðilegu umfjöllunarinnar og 
rannsóknarspurningum svarað. Í lokaorðum, sjötta kafla, er tekin saman sú þekking sem 
rannsóknin leiddi í ljós og hvað væri hægt að skoða í framhaldi hennar. 
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2 Íslenskur jarðvegur og landbúnaður 

2.1 Íslenskur jarðvegur 
Jarðvegur er auðlind sem allt líf á landi byggir á. Jarðvegur er fjölbreytilegur eftir aðstæðum 
og misgóður til ræktunar hverju sinni. Dýpt, kornastærð, vatnsleiðni, loftrýmd, sýrustig, 
lífræn efni, næringarefni eru allt eiginleikar sem hafa áhrif á gæði jarðvegs til ræktunar. Auk 
þessa er sérstaða íslensks jarðvegs að hann er líklegur til að vera rofgjarn (Ólafur Arnalds & 
Hlynur Óskarsson, 2009). 
 
Helstu einkenni íslensks jarðvegs er hátt hlutfall kolefnis í jarðveginum, en hann getur 
innihaldið allt að 25% kolefni, það er þó breytilegt eftir jarðvegstegundum. Í rannsókn 
Möckel (2017) mældist kolefni í mýrarjarðvegi 33% og í rannsókn Bonatotzky o.fl (2021) 
mældist kolefni í eldfjallajarðvegi á milli 0,5-8,4% Það sem einkennir einnig íslenskan 
jarðveg eru leirsteindirnar allófan, ímógólít og ferferríhýdríts sem eru myndlausar og loða 
því ekki vel saman sem veldur því að jarðvegurinn er alla jafna mjög rofgjarn (Bonatotzky 
o.fl, 2021). Móðurefnið í íslenskum jarðvegi er að mestu leiti eldfjallagjóska sem oftast er 
basísk og veðrast hraðar en annað móðurefni jarðvegs. Við veðrunina verða til leirsteindirnar 
allófan og ímógólít (Bonatotzky o.fl., 2021) en þær einkenna eldfjallajarðveg, sem er 
algengasta jarðvegstegundin á Íslandi (Ólafur Arnalds & Hlynur Óskarsson, 2009). Íslenskur 
jarðvegur er flokkaður í flokka eftir eiginleikum. Algengasta jarðvegstegundin á Íslandi er 
andosol, eða eldfjallajörð. Eldfjallajörð er síðan skipt í sortujörð (andic), á grónu landi og 
glerjörð (vitric) sem er jarðvegur auðna. Aðrar jarðvegstegundir á Íslandi eru mójörð 
(histosol), frerajörð (cryosol), bergjörð (leptosol) og kalkjörð. Aðaleinkenni mójarðar er að 
hlutfall kolefnis er aldrei lægra en 20% og jarðvegurinn er gjarnan mjög þykkur eða yfir 7 
metrar. (Ólafur Arnalds & Hlynur Óskarsson, 2009; Möckel, 2017). 
 
Þorsteinn Guðmundsson (2003) hefur meðal annars ritað um gildi jarðvegs til ræktunar og 
hvaða eiginleikar skipta máli fyrir ræktun. Þorsteinn telur að jarðvegur sé góður til ræktunar 
ef hann er um 75 sm eða dýpri, fínkorna eða mýri með góða vatnsleiðni. Ef hann er 25 sm 
eða grynnri hefur það miklar takmarkanir fyrir rætur plöntunnar sem á að rækta sem og 
vatnsleiðnina. Rætur grasa eru þó aðeins 10-30 sm langar. Því þarf jarðvegurinn ekki að vera 
eins djúpur fyrir túnrækt eins og ef um kornrækt væri að ræða, þar sem ræturnar geta verið 
yfir 1 m langar. Virkt rótarrými er það svæði jarðvegsins þar sem rætur plantna hafa allt sem 
þær þurfa svo plantan geti vaxið og þarf því virka rótarrými jarðvegs þar sem túnrækt er að 
vera um 30 sm. Ef jarðvegsrof er til staðar, eða ef jarðvegurinn er plægður fyrir ræktunina 
verður hann berskjaldaður fyrir vatni og vindum, sem gæti aukið rofið. Kornstærð jarðvegs 
skiptir máli, það er fínni jarðvegur hefur meiri vatnsleiðni og dreifingu á næringarefnum en 
grófari. Best er að hafa jarðveg sem er sendin mylsna (sandy loam). Aðgengi plantna að 
vatni fer eftir kornastærð og tegund jarðvegs. Vatn sem geymist í 0,2-50 µm holum í 
jarðveginum er nýtanlegt fyrir rætur plantna. Ef holurnar eru stærri og innihalda meira magn 
af vatni tekur þyngdaraflið völdin og vatnið lekur í gegnum jarðveginn í stað þess að haldast 
í jarðveginum og vera aðgengilegt plöntum. Sýrustig jarðvegs hefur mikil áhrif á lífið í 
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jarðveginum, efnaskipti, leysanleg næringarefni og upptöku þeirra. Það sama má segja um 
lífræn efni en þau hafa mikil áhrif á stöðuleika jarðvegsins sem og lífið sem dafnar í honum.  
 
Túnrækt á Íslandi er að mestu leiti stunduð í eldfjallajörð eða í framræstri mýri. Þorsteinn 
Guðmundsson (e.d.) gaf út í þjónustugreiningu viðmið sýrustigs og fosfórs í jarðvegi þar 
sem túnrækt er stunduð. Eins og sjá má í töflu 1 mælist sýrustig í mýri og mólendi lágt ef 
það er undir 4,5 og hátt ef það er yfir 6,5, misjafnt eftir jarðvegstegundum. Viðmiðunarmagn 
fosfórs á einnig sjá á töflu 1 en það mælist á milli 40 og 100 mg/kg. Sunna Þórarinsdóttir 
(2020) mældi einnig köfnunarefni í jarðvegi sem nýttur sem undir túnrækt en það mældist 
köfnunarefni á milli 2,38 og 5,5 kg/ha. Köfnunarefni í malarblendnum þurrlendismóa, holti 
og sendinni áreyri var í svipað miklu magni en hærra í framræstri mýri. Túnin sem sýnin 
voru tekin úr höfðu verið í notkun í 30-45 ár þegar sýnin voru tekin. 
 

Tafla 1: Viðmið sýrustigs og fosfórs í jarðvegi sem nýttur er undir túnrækt (Þorsteinn 
Guðmundsson, e.d.) 

  Jarðvegur Lágt Miðlungs Hátt 
Sýrustig (pH) Mýri < 4,8  4,8 – 6,0 > 6,0 

  Mói, melur, 
holt, sandur < 5,0 5,0 – 6,5 > 6,5 

Fosfór (P) 
(mg/kg) Mýri < 50 50 - 100  > 100 

  Mói, melur, 
holt, sandur < 40 40 – 80 > 80 

    
 
Jarðvegsmyndun tekur tíma og að fá jarðveg sem getur gefið af sér uppskeru tekur enn lengri 
tíma. Turner-Meservy o.fl. (e.d.) mældi jarðvegseiginleika í jökulruðningum og svalþúfum 
við Breiðamerkurjökul. Þar var hægt að mæla jarðvegseiginleika og þróun jarðvegs við sömu 
aðstæður á mismunandi tíma þróunarinnar. Elsti jökulruðningurinn kom fram árið 1890 á 
meðan sá yngsti kom fram árið 2012. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að með 
tímanum breytast eiginleikar jarðvegsins, næringarefni myndast og sýrustig lækkar. Hæst 
mældist ammóníum 2,00 mg/kg, en það var í elsta jökulruðningnum. Borið saman við 
viðmiðanir Þorsteins Guðmundssonar um sýrustig í jarðvegi túna eins og tafla 1 segir til um 
er hátt sýrustig 6,5 eða hærra í svipaðri gerð jarðvegs, þó mun eldri, en í jökulruðningunum 
var sýrustigið hæst 8,2 í yngsta ruðningnum en 5,7 í þeim elsta.  
 

2.2 Næringarefni og sýrustig í jarðvegi  
Næringarefni eru nauðsynleg fyrir plöntuvöxt og má finna meginþorra þeirra í jarðveginum. 
Næringarefni í jarðvegi eru í formi steinefna í vatninu, rafbundin við bæði lífræn og ólífræn 
svifefni, í lífrænu efni laust- og fastbundin steinefni við jarðvegsagnir. Næringarefni berast 
í jarðveginn við veðrun og rotnun efna, með áfoki, ösku, regni, með áburðargjöf, lífverum 
og örverum. Þá hafa nokkrar örverur og plöntur þá eiginleika að binda köfnunarefni úr 
andrúmsloftinu (Þorsteinn Guðmundsson, 2018; Brady & Weil, 2014).  
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2.2.1 Köfnunarefni  

Köfnunarefni (N) er nauðsynlegt næringarefni fyrir plöntuvöxt. Plöntur taka upp 
köfnunarefni í tvennskonar formi, nítrat (NO3-) og ammóníum (NH4+), í um það bil jöfnu 
hlutfalli. Ensím, sem framleitt er af örverum, brýtur köfnunarefnissameindir niður í smærri 
og smærri einingar þangað til ammóníum losnar. Við réttar kringumstæður oxast 
ammóníumið í nítrít (NO2-) nítrat og loks nítrat (NO3-) og á formi ammóníums geta plöntur 
geti tekið næringarefnið upp (Brady & Weil, 2014). Plöntur þurfa mun meira magn af 
köfnunarefni heldur en öðrum næringarefnum og hefur það meiri áhrif á uppskerumagn en 
nokkurt annað næringarefni. Á mynd 1 má sjá hringrás köfnunarefnis. Einfaldasta hringrásin 
er hringrás lífræns köfnunarefni. Þar taka plöntur upp næringarefni með rótunum og skila 
því aftur í jarðveginn með plöntuleifum sem falla á jörðina. Maðurinn hefur sett sinn svip á 
hringrásina með landnýtingu, bæði með upptöku köfnunarefnis og áburðargjöf. 

 
Mynd 1: Hringrás köfnunarefnis í jarðvegi. Köfnunarefni berst í jarðveginn með 

plöntuleifum, mykju bindingu úr andrúmslofti og áburði og er tekið úr jarðveginum með 
rótum plantna. Niturmyndun er þegar köfnunarefnið breytist úr NH4+ í NO2- og svo í NO3-

(Brady & Weil, 2014).  

Á Íslandi berst mjög lítið af köfnunarefni í jarðveg úr lofti, það kemur einna helst með 
lífrænum efnum og áburði. Þá getur köfnunarefni einnig skolast út úr jarðveginum í 
grunnvatn eða nærliggjandi vatnasvæði. Ef of mikið magn af köfnunarefni er borið í 
jarðveginn, þegar markmiðið er að auka magn uppskeru, getur köfnunarefnið farið í 
grunnvatnið, mengað það og gert ódrykkjarhæft (Þorsteinn Guðmundsson, 2018). 
Samkvæmt rannsókn Brenner (2016) mældist köfnunarefni í formi ammóíum á bilinu 0,03-
0,50 mg/kg í jarðvegi. Eins og sjá má í töflu 3 í kafla 2.4 um tilbúinn áburð sem viðmið frá 
Rannsóknarmiðstöð landbúnaðarins (RML) er gert ráð fyrir að þurfi 100-125 kg 



6 

(100.000.000–125.000.000 mg/ha) af köfnunarefni á hvern ha fyrir túnrækt við ræktun túna 
með mikilli uppskeru. 

2.2.2 Fosfór  

Fosfór er eitt af aðal næringarefnum jarðvegs sem plöntur þurfa fyrir vöxt. Eitt af því sem 
einkennir íslenska eldfjallajörð er hátt magn fosfórs en stórt hlutfall þess er óaðgengilegt 
fyrir plöntur. Allófan leirsteindir binda mikið fosfór og er það eitt af helstu einkennum slíkra 
leirsteinda (Ólafur Arnalds, 2015). Því þarf að bera fosfór á túnin svo hægt sé stunda ræktun 
með góðri uppskeru. Ofauðgun fosfórs í jarðvegi getur verið til vandræða. Í erlendum 
ræktunum hefur það gerst að fosfór fjúki eða leki út í nærliggjandi vötn og ár en litlar líkur 
eru á því að fosfór sígi í gegnum jarðveginn og mengi grunnvatnið (Heathwaite, 2005). Þar 
sem allófan leirsteindir eru ríkjandi í íslenskum jarðvegi eru mjög litlar líkur á því að hægt 
sé að setja of mikið af fosfórsáburði í hann þannig að það mengi frá sér (Þorsteinn 
Guðmundsson, 2018). Til að plöntur geti nýtt sér fosfór það það að vera í formi fosfats (PO4) 
(Brady & Weil, 2014). Í rannsókn Brenner (2016) mældist fosfór í jarðvegi á bilinu 2,52-
2,65 mg/kg. Samkvæmt töflu 3 í kafla 2.4 um tilbúinn áburð sem viðmið frá 
Rannsóknarmiðstöð landbúnaðarins (RML) er gert ráð fyrir að við ræktun á íslenskum 
jarðvegi  þurfi á bilinu 15-25 kg/ha (15.000.000-25.000.000 mg/ha) af fosfóri. Mynd 2 sýnir 
hringrás fosfórs. Þar er sýnt frá hringrás bæði lífræns og ólífræns fosfórs, hvernig plönturnar 
taka upp fosfórið sem myndast bæði sem steindir og í lífrænu efni jarðvegsins. Fosfór fer 
aftur í jarðveginn með plöntuleifum og mykju, en einnig með áburðargjöf. 

 
Mynd 2: Hringrás fosfórs í jarðvegi. Í kössunum erum mismunandi tegundir fosfórs, bæði 
lífrænt og ólífrænt. Hægt er að sjá hvernig fosfór er tekið upp úr jarðveginum og hvernig 

það fer í jarðveginn -(Brady & Weil, 2014). 
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2.2.3 Sýrustig 

Sýrustig (pH) í jarðvegi hefur áhrif á efna- og eðliseiginleika, myndun, gróður og annað líf 
sem finnst í jarðveginum. Það hefur einnig áhrif á aðgengi plantna að næringarefnum og 
gæði jarðvegsins til að losa sig við óæskileg skaðleg efni. Sýrustig í íslenskum jarðvegi er 
sýrustigið á milli 4 og 7,9. Histosol hefur lægsta sýrustigið og vitrisol það hæsta. Þar á milli 
er andosol, eldfjallajörð (Ólafur Arnalds, 2004). Eins og fram kom í töflu 1 um viðmiðunar 
sýrustig í túnum er það heldur lægra en í óröskuðum jarðvegi. Sýrustigið hefur mikil áhrif á 
ræktun í jarðvegi en þar sem mikil úrkoma er og vatn sígur í gegnum jarðveginn, eins og 
gerist hér á landi, skolast auðleysanleg sölt úr jarðveginum og á hann því í hættu að vera of 
súr (Þorsteinn Guðmundsson, 2018). Til að koma í veg fyrir að slíkt gerist hér á landi hefur 
kalk verið borið á, oftast í formi skeljasands, að hausti til (Áburðarverksmiðjan, á.á.). 

2.3 Landbúnaður á Íslandi 
Landbúnaður hefur verið stundaður á Íslandi allt frá landnámi. Sjálfbær landbúnaður er 
lykilatriði en þar er lögð áhersla á jarðvegsvernd, vatnsvernd, verndun tegundarfjölbreytni 
og dýra. Lífræn ræktun og önnur sjálfbær landnýting eykur örveruvirkni og magn lífræns 
efnis. Náttúruleg frjósemi eykst og jarðvegsrof minnkar til muna (Ghabbour o.fl., 2017). 
 
Hlutfall landnýtingar sem fer undir  landbúnað er um 2,5% af heildarflatarmáli landsins 
samkvæmt alþjóðlega Corine flokkunarkerfinu og 97% af því landbúnaðarlandi er notað 
undir túnrækt og beitiland, en einungis 0,8% er nýtt til  akur- og garðyrkju og 2% fyrir 
blandaða ræktun (Salvör Jónsdóttir, 2019). Árið 2020 voru rúmlega 2.000.000 m3 af heyi 
framleitt á Íslandi, rúmlega 7.000 tonn af kartöflum og korni hvort og rúm 6.500 tonn af 
grænmeti (Hagstofan, 2021).  
 
Rannsóknir sýna að við lífræna ræktun eykst magn lífræns efnis í jarðvegi (SOM) og þar af 
leiðandi magn lífræns kolefnis í jarðveginum (SOC) (Lehtinen o.fl., 2015). Lífræna efnið í 
jarðveginum er eitt mikilvægasta efni jarðvegsins þegar kemur að heilbrigði jarðvegsins til 
ræktunar og getur minnkað rof (Bot & Benites, 2005). SOM eykur magn næringarefna bæði 
fyrir nýtingu og geymslu í jarðveginum. Hæfileika jarðvegs til að geyma vatn, gleypni, ísíun, 
vatnsleiðni og heldur vatninu stöðugu. Þá minnkar rúmþyngd jarðvegsins þegar SOM eykst. 
Jarðvegur með miklu SOM leiðir að betri og heilbrigðari uppskeru og eykur líffræðilega 
fjölbreytni í jarðveginum (Ghabbour o.fl., 2017). 
 

2.3.1 Lífræn ræktun á Íslandi 

Á Íslandi er í gildi reglugerð um lífræna ræktun sem tilgreinir þær lágmarkskröfur sem 
gerðar eru til að ræktun sé viðurkennd lífræn samkvæmt reglugerð Alþjóðasamtaka lífrænna 
landbúnaðarhreyfinga (IFOAM), reglugerð Evrópusambandsins og samningum Dagskrá 21 
(Agenda 21), sem skrifað var undir í Ríó de Janeiró árið 1992 um sjálfbæran landbúnað 
(Reglugerð um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara, nr. 477/2017). Varðandi 
áburðarnotkun í lífrænni ræktun þarf samkvæmt reglugerðinni að gera áburðaráætlanir fyrir 
hvert býli sem stuðlar að aukinni frjósemi jarðvegsins. Því þarf að skoða hvert 
næringarefnamagnið er í jarðveginum til að hægt sé að bæta við réttu magni af lífrænum 
áburði svo að hlutfall næringarefna jarðvegsins viðhaldist og hægt sé að viðhalda heilbrigði 
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jarðvegsins (Reglugerð um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara, nr. 477/2017). Í 
reglugerðinni er einnig gerð grein fyrir þeim áburðargjöfum sem má einungis nota við 
lífræna ræktun. Tegundir lífræns áburðar sem leyfðar eru hér á landi teljast tæplega 30, þar 
má nefna; húsdýra- og alifuglaáburð, húsdýrahland, blandað mykju eða taði, hálm, mó, 
blöndur úr lífrænum úrgangi gerðar úr blöndu af notuðum sveppum og ormum, blöndur úr 
lífrænum úrgangi úr húsasorpi og blöndur úr lífrænum úrgangi plöntuleifa. 
  
Samkvæmt upplýsingum frá Lífrænt Ísland (á.á.) eru um 40 fyrirtæki og býli sem framleiða 
lífrænt vottaða vöru á Íslandi. Framleiðslan er mismunandi, en um er að ræða vörur á borð 
við kornvörur, mjólkurvörur, grænmeti, fiskafurðir, dýraafurðir, drykkjarvörur, snyrtivörur 
og fæðubótarefni. Í rannsókn Lehtinen o.fl. (2015) voru gerðar jarðvegsmælingar til að skoða 
lífrænt efni (SOM) og hvað hefur áhrif á það. Tekin voru sýni frá óröskuðum jarðvegi, 
jarðvegi þar sem tilbúinn áburður og mykja hefur verið borin á og jarðvegur þar sem einungis 
lífrænn áburður hefur verið borinn á. Lífræn ræktun hefur verið stunduð á þeim tveimur 
sýnatökustöðum sem höfðu notað lífrænan áburð frá árunum 1996 og 1994, fyrir það hafði 
svæðið ekki verið nýtt og þ.a.l. ekki borið á með áburði. Í ljós kom að lífræni áburðurinn 
sem borinn var á hafði jákvæði áhrif á byggingu jarðvegsins. Ekki var mikill munur á SOC, 
það eru þó fleiri þættir en einungis áburðargjöf sem hafa áhrif á SOC í jarðvegi eins og til 
dæmis landslag sem gæti skýrt þessar niðurstöður frekar.  

2.4 Tilbúinn áburður 
Tilbúinn áburður er gerður úr steindum, unninn í verksmiðjum og borinn á ræktarland í þeim 
tilgangi að auka uppskeru á landi þar sem jarðvegurinn inniheldur ekki nægilegt magn 
næringarefna. Tilbúinn áburður getur innihaldið þau næringarefni sem jarðveginn vantar, eitt 
og sér eða blöndu af fleirum (International Fertilizer Association, á.á.) 
 
Til að ná hámarks uppskeru sem jarðvegurinn getur gefið af sér, er óumflýjanlegt að komast 
hjá því að bera áburð á tún til ræktunar, hvort sem sá áburður er lífrænn eða tilbúinn. 
Rannsóknarmiðstöð landbúnaðarins (RML) hefur gefið út staðal um magn tilbúins áburðar 
á tún og akra, misjafnt eftir hvað er verið að rækta og magn uppskeru sem áætlað er að túnin 
gefi. Þá er einnig hægt að senda sýni til RML til mælinga svo hægt sé að reikna magn áburðar 
sem til þarf fyrir ákveðna uppskeru. Á töflu 2 má sjá áburðarskammta til viðmiðunar. 
 
Tafla 2: Magn næringarefna í tilbúnum áburði (Ingvar Björnsson, á.á.). 

Tún  kg/ha  
 N P K 
Uppskerumikil í góðri 
rækt -endurræktuð 

100-125 15-25 40-60 

Uppskerulítil í slakri 
rækt -gömul tún 

80-100 10-15 30-40 

Á milli slátta  30-50 0-5 0-20 
 
Magnið af áburði sem tún þurfa til ræktunar er misjafnt eftir aðstæðum og 
jarðvegseiginleikum en er að meðaltali 100-120 kg/ha af köfnunarefni (N) og 15-20 kg/ha 
af fosfóri (P). Það er beint samband á milli áburðarnotkunar og uppskeru að ákveðnu marki, 
en uppskera getur staðið í stað ef of mikið af áburði er beitt á tún (Valgeir Bjarnason, 
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fagsviðsstjóri eftirlits á áburði og fóðri á markaði, persónuleg heimild, 18. mars 2021). 
Vanalega inniheldur tilbúni áburðurinn þau hlutföll næringarefna, eins og gefin eru upp í 
töflunni hér á undan, en einnig er hægt að fá áburð sem inniheldur einungis köfnunarefni eða 
annað hlutfall næringarefna heldur en algengast er notað við túnrækt. 
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3 Moltugerð 

3.1 Molta 
Þegar lífrænn úrgangur brotnar niður myndast lífrænt efni á mismunandi stigi niðurbrots og 
misstór samkorn, agnir sem loða saman (aggregates). Þegar samloðun verður nægilega mikil 
verður kolefnið í efninu stöðugt með þeim afleiðingum að magn SOM eykst (Lehtinen, 
2014). Niðurbrot lífræns efnis fer eftir ýmsum þáttum; aðferðir við moltugerð, tíminn sem 
fer í moltugerðina, loftflæði innan moltunnar, gæði lífræna efnisins, kornastærð, magn 
kolefnis og köfnunarefnis, hitastig og hitabreytingar moltunnar. Við niðurbrot lífræns 
úrgangs myndast moldarefni (humus) sem nauðsynlegt er fyrir frjósemi jarðvegs. Flest 
næringarefni eru óaðgengileg plöntum í jarðvegi sem skortir húmus. Næringarefnin sem 
myndast við niðurbrotið og verða nýtanleg sem áburður eru köfnunarefni (N), fosfór (P), 
kalí (K), brennisteinn (S) og snefilefni (Kuhlman, 1990). Niðurbrot köfnunarefnis og fosfórs 
er betur lýst á myndum 1 og 2 í kafla 2.2.  
 
Moltu er hægt að nýta sem áburðargjafa til að bæta við þau næringarefni sem jarðveginn 
vantar til ræktunar. Við niðurbrot eiga sér stað þrjár megin breytingar á lífræna efninu. 
Hlutfall þessara efnabreytinga í vel unninni moltu er eftirfarandi; um það bil 50% efnisins 
breytist í CO2, H2O, ólífræn sölt og orku. Um 20% efnisins breytist í moltu efni í flókinni 
efnabreytingu. Þau 30% sem eftir standa brotna niður að hluta til við loftháðar og loftfirrtar 
aðstæður. Þessar efnabreytingar eru oft saman kallaðar frumöndun (respiration). Við 
frumöndun hverfur um 30-60% lífræna efnisins sem sett er í niðurbrotið (Diaz o.fl., 2007). 
Molta hefur fleiri eigileika fyrir jarðveg en einungis sem áburðargjafi. Í rannsókn Celik o.fl. 
(2004) þar sem jarðvegseiginleikar voru bornir saman eftir að annarsvegar molta hafi verið 
borin á og hinsvegar mykja. Niðurstöðurnar sýndu að jarðvegurinn sem á var borinn molta 
hafði meira holurými, sem eykur leiðir vatns og róta um jarðveginn. Rúmþyngd jarðvegsins 
var einnig minni þar sem molta var borin á sem hefur einnig áhrif á vatnsleiðni og rótarrými.    
 
Í dag er lífrænn úrgangur frá heimilum að mestu leyti urðaður. Urðun er skilgreind skv. 
Reglugerð um meðhöndlun úrgangs nr. 737/2003 sem „varsla úrgangs á eða í landi sem ekki 
felur í sér frekari vinnslu hans eða nýtingu um fyrirsjáanlega framtíð“. Hnattræn 
umhverfisáhrif urðunar sorps hafa legið fyrir og þrýst hefur verið á stjórnvöld að beita sínum 
aðgerðum með hagsmuni umhverfisins og náttúru að leiðarljósi, meðal annars með því að 
koma á hringrásarhagkerfi (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2021). Markmið 
hringrásarhagkerfis er að lágmarka auðlindanotkun með því að endurnýta og endurvinna það 
sem nú þegar er komið í umferð (Umhverfisstofnun, á.á.). Frekari útskýringu á 
hringrásarhagkerfi má sjá á mynd 3. Moltugerð er ein tegund aðgerða hringrásarhagkerfis, 
þar sem úrgangur er endurunninn og endunýttur. 
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Mynd 3: Útskýring á hringrásarhagkerfi (Umhverfisstofnun, á.á.) 

3.1.1 Moltugerð 

Moltugerð getur verið mismunandi eftir aðstæðum, magni og innihaldi lífræna efnisins. Hér 
verður farið yfir ýmsar tegundir moltugerðar og fyrir hverja þær henta.  
 
Múgar með loftflæði (snúnir) (Aerated (Turned) Windrow Composting): Hægt er að safna 
lífrænu efni saman í múga þar sem örverur brjóta efnið niður sem veldur efnabreytingum. 
Þessi aðferð hentar vel fyrir stærri moltu framleiðslu þar sem öllu er hægt að blanda saman 
á stórt landsvæði. Til að lífræna efnið geti brotnað niður þarf að snúa og hræra í múgunum 
reglulega. Það myndast hiti inn í múgunum og súrefni nær að flæða í gegnum efnið, því 
henta slíkir múgar vel fyrir kalt loftslag. Þá er hægt að aðlaga múgana eftir aðstæðum og 
mismunandi veðurfari. Ef rétt er farið að moltugerðinni kemur ekki mikil lykt frá múgunum, 
en hún myndast aðallega ef rotmassinn er of blautur sem hindrar loftflæði og súrefni kemst 
því ekki að. Hægt er að koma í veg fyrir þetta með því að hræra reglulega saman og snúa 
múgunum. Þessi tegund moltugerðar virkar fyrir langflestan lífrænan úrgang, bæði sem 
fellur til frá heimilum, veitingastöðum, garðaúrgang og annað lífrænt efni sem til fellur við 
ræktun (United States Environmental Protection Agency, á.á.; Kuhlman 1990). Á mynd 4 
má sjá dæmi um uppsetningu á slíkri moltugerð. Hún sýnir tillögu að því hvernig múgarnir 
gætu verið uppsettir með aðgengi fyrir vinnuvélar til að snúa þeim.  
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Mynd 4: Dæmi um múga með loftflæði (snúnir) (Aerated (turned) Windrow Compost) 
(Barnard health care, 2021) 

Múgar með loftflæðikerfi (Aerated Static Pile Composting): Að búa til umhverfi þar sem 
aðstæðum moltunnar er betur stýrt með því að setja lífræna efnið í ílát, eða lokað svæði. Þar 
er aðferðin eins og í múgum sem er snúið nema að loftflæði myndast með því að lög af 
viðarspæni eða rifnum dagblöðum eru lögð á milli þess sem lífrænum úrgangi er bætt við. 
Til að auka loftflæði hafa líka verið settar pípur eða blásarar til að blása lofti í ílátin, sem 
jafnvel er stjórnað af skynjurum. Moltan verður til á tiltölulega stuttum tíma (u.þ.b. þrír til 
sex mánuðir) og þarfnast lítils viðhalds, annað en að setja reglulega lag af spæni. Þessi aðferð 
virkar vel fyrir garðaúrgang og það sem fellur til við ræktun, en ekki eins vel fyrir almennan 
heimilisúrgang og síst fyrir lífrænan úrgang sem fellur til frá veitingastöðum. Þar sem engin 
hreyfing er á moltunni þarf að hafa mikið eftirlit með henni varðandi lykt. Ef mikil ólykt 
kemur við niðurbrotið er hægt að leggja lag af tilbúinni moltu ofan á til að ýta undir og hjálpa 
til við niðurbrotið. Þessi aðferð þarfnast minna landsvæðis heldur en múgaaðferðin en aftur 
á móti getur hún verið mun kostnaðarsamari ef notast er við pípur, skynjara og blásara, sem 
er nauðsynlegt ef gera á þessa moltu í miklu mæli (United States Environmental Protection 
Agency, á.á.; Leton & Stentiford 1990). Á mynd 5 má sjá dæmi um múgum með 
loftflæðikerfi. Þar sést hvernig pípurnar fara í múgana og gæta þess að loft flæði í gegnum 
múgana. 

 
Mynd 5: Dæmi um múga með loftflæðikerfi (Aerated static pile composting moltugerð) 

(Synagro, 2013).  
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Ánamolta: Önnur aðferð til að stuðla að niðurbroti lífræns efnis er að bæta ánamöðkum út 
í moltuna, svokölluð ánamolta (Vermicompost). Ánamaðkar geta lifað á heimilis- og 
garðaúrgangi og hjálpað á sama tíma við að brjóta niður sameindirnar. Í moltugerðina er 
hægt að setja matarafganga, pappír og garðaúrgang. Niðurbrotið tekur um það bil þrjá til 
fjóra mánuði en eftir það er hægt að nýta moltuna sem næringarríka mold fyrir 
grænmetisrækt á heimilum. Ánamolta er heppileg fyrir heimilisúrgang og hægt að haga 
stærðinni eftir þörfum hvers heimilis. Auk næringarríkrar moldar getur ánamoltugerð 
framleitt „ána-te“ (worm tea) sem hægt er að nota sem næringarríkan áburð í vökvaformi 
bæði fyrir húsplöntur og í garðinn (United States Environmental Protection Agency, á.á.). 
Skýringarmynd af ánamoltu er að sjá á mynd 6. 

 
Mynd 6: Skýringarmynd af ánamoltu (Working Worms, á.á.) 
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Bokashi: Moltugerð í lokuðum kassa þar sem lífræna efninu er sett í með lögum af 
hveitiklíði, garðaúrgangi, jarðvegi, skít eða jafnvel ösku bætt við og öllu blandað saman er 
kallað bokashi. Við þessa blöndu er síðan bætt við einföldum kolvetnum (easily assimilated 
C) eins og til dæmis melassa, hunangi eða sykri og örverum sem finnast meðal annars í geri 
eða jógúrti. Það tekur u.þ.b. 7 til 21 dag fyrir niðurbrotið að hefjast og moltu að myndast. 
Aðferðina og innihaldsefnin má sjá nánar á mynd 7. Hægt er að nota moltuna sem áburð 
bæði á tún en einnig fyrir pottaplöntur. Þessi aðferð er fljótgerð en þarfnast nákvæmni og er 
vinsæl inni á heimilum þeirra sem vilja endurnýta lífræna úrganginn sinn (Quiroz & 
Céspedes, 2018). Sumarið 2020 hófst tilraunarverkefni þar sem bokashi aðferðin var notuð 
við moltugerð með lífrænum úrgangi úr Rangárþingi ytra. Bokashi aðferðin er hröð og tekur 
lítið pláss en fyrsti fasi í þeirra tilraun, niðurbrotið sjálft, tók einungis átta vikur og sýndi 
strax árangur sem áburður við tilraunarækt. Í moltunni mældist fosfór 10,4 g/kg (104.000 
mg/kg) og köfnunarefni 2,69%. (Jarðgerðarfélagið, 2021). 

Mynd 7: Innihaldsefni og aðferðir við moltugerð með bokashi aðferð (Quiroz & Céspedes, 
2018). 

3.1.2 Molta á Íslandi 

Á Íslandi er víða stunduð moltugerð. Sum sveitarfélög safna saman lífrænum úrgangi frá 
íbúum, ýmis fyrirtæki nýta úrgang frá rekstri til moltugerðar og svo stunda sumir moltugerð 
á heimilium sínum. Ekki eru margir staðir á landinu þar sem molta er framleidd í miklu mæli 
en hún er til að mynda framleidd í stórum stíl í Eyjafjarðarsveit, í Jarðgerðarstöðinni Moltu. 
Moltan sem framleidd er í jarðgerðarstöðinni kallast Kraftmolta og er unnin úr lífrænum 
úrgangi eins og sláturúrgangi, fiskúrgangi, lífrænum heimilsúrgangi, timbur- og trjákurli, 
pappír, grasi og taði. Þar er úrgangurinn brotinn niður af örverum við 70°C (Molta Jarðgerð, 
á.á.). Moltan er u.þ.b. 6 mánaða gömul þegar hægt er að nýta hana. Næringarefni moltunnar 
eru að finna á töflu 3. 
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Tafla 3: Magn næringarefna moltu Kraftmoltu (Molta Jarðgerð, á.á.) 

 Magn (g/kg) 
Köfnunarefni (N) 20-35  

Fosfór (P) 6,1 

Kalíum (K) 4,2 

Kalsíum (Ks) 20 

Magnesíum (Mg) 1,2 

Natríum (Na) 3,5 

 
Árið 2015 hóf Skógrækt ríkisins rannsókn á Hólasandi norðan Mývatns, þar sem ræktun 
birkis og lerki, með mismunandi gerð moltu frá jarðgerðarstöðinni Moltu var rannsökuð. 
Fimm mismunandi aðferðir voru notaðar þar sem áburðurinn var hrein kraftmolta frá Moltu 
ehf., kraftmolta frá Moltu ehf. blönduð í sendinn jarðveginn, kjötmjöl (8,5-9% N og 4,75% 
P), tilbúinn áburður og enginn áburð. Svæðið þar sem tilraunin fór fram var mjög 
næringarsnautt og ekki kjörið til ræktunar. Mælingar voru gerðar árið 2016 og 2018 þar sem 
kom fram að moltan sem blönduð var með sandi í jarðveginn skilaði bestum árangri. Þá 
ályktuðu rannsakendur einnig að notkun moltu sem áburðar gæti verið gagnleg til að koma 
upp gróðureyjum birkis og flýta fyrir fræmyndun og útbreiðslu þess (Brynjar Skúlason o.fl., 
2019). 
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4 Gögn og aðferðir 
Gögnin fyrir rannsóknina voru tekin úr moltuhaug sem Grasagarðurinn í Reykjavík býr til 
og nýtir. Tveir moltuhaugar voru aðgengilegir þegar sýnatakan átti sér stað, eins og tveggja 
ára gamlir haugar. Hér á eftir verður gerð grein fyrir rannsóknarefninu og þeim aðferðum 
sem gerðar voru við gerð þessarar rannsóknar. 

4.1 Rannsóknarefni 
Moltan var fengin frá Grasagarði Reykjavíkur sem staðsettur er í Laugardalnum. Þar er 
lífrænum úrgangi safnað yfir sumartímann í múga, um það bil 1-2 metra háa og 6-7 metra 
langa garða. Nýr múgur er gerður í hverri viku frá enda maí fram í september. Múgarnir eru 
geymdir utandyra, undir berum himni og þeim snúið og blandað saman tvisvar í viku með 
traktorsgröfu. Hitinn í múgunum er mældur tvisvar í viku og er hitastigið á milli 15 og 60°C 
yfir sumartímann. Þegar haustar er múgunum safnað saman í haug þar sem moltan er geymd 
yfir veturinn. Moltan er nýtt sumarið eftir sem lífrænn áburður fyrir ræktun í Grasagarðinum.  
Magn og innihald lífræna efnisins sem fer í múgana orsakast af því hversu mikið, og hvað, 
fellur til hverju sinni. Að mestu leyti kemur efnið frá Verkbækistöð 3 sem sér um viðhald 
skrúðgarða, slátt, viðhald og hirðingu trjágróðurs í hverfum norðan Suðurlandsbrautar og 
Laugavegs að Snorrabraut. Þá bætir Grasagarðurinn sínum lífræna úrgangi í múgana, bæði 
garðaúrgangi og almennum heimilisúrgangi sem kemur frá vinnustaðnum.  
 
Garðaúrgangi er hægt að skipta upp í brúnt efni og grænt efni. Brúnt efni eru tré og greinar 
sem falla til á svæði Verkbætistöðvarinnar. Brúna efnið er nýtt sem stoðefni. Til að hægt sé 
að blanda því við annan lífrænan úrgang þarf að hakka það niður í spæni og honum svo bætt 
við græna efnið. Til græns efnis flokkast hey, gras, arfi og fleira sem fellur til við garðyrkju 
og umhirðu grænna svæða. Hlutfall blöndunnar í hvert skipti eru þrír hlutar af grænu efni á 
móti einum hluta af brúnu efni (Guðlaug Guðjónsdóttir, rekstrarstjóri við garðyrkju hjá 
Reyjavíkurborg, persónuleg heimild, 4. mars 2021) 
 
Þar sem múgarnir, og síðar haugarnir, eru geymdir allan tímann úti getur veðurfar haft áhrif 
á myndun moltunnar. Tveir moltuhaugar voru aðgengilegir tveggja og eins árs gamlir,  og 
nýttir í þeirri rannsókn sem hér er kynnt, Sá eldri er úr efni frá sumrinu  2019 og frá  sumrinu 
2020. Sýnin voru tekin í febrúar og mars 2021, þegar veðurskilyrðin voru góð og nógu hlýtt 
hafði verið til að frost væri farið úr haugunum og hægt var að taka sýnin. Þó svo að hiti 
myndist inni í haugunum við niðurbrotið þá getur efsta lag haugsins frosið í miklu frosti. 

4.2 Aðferðir 
Moltusýnin voru tekin í Grasagarðinum 15. febrúar og 4. mars 2021. Tveir haugar voru 
tiltækir, einn með moltu sem gerð var sumarið 2019 og annar með moltu sem gerð sumarið 
2020. Sýnin voru tekin á þremur mismunandi stöðum í hvorum safnhaugnum við þrjár 
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mismunandi dýptir, frá 5 sm til 70 sm, sjá myndir 8-10. Staðirnir í haugnum voru valdir eftir 
aðgengi og voru sýni tekin af handahófi úr haugnum til að tryggja að sýni endurspegli 
moltuna. Það sama má segja um dýpt í hverri sýnatöku, hún ákvarðaðist eftir aðgengi í 
haugunum.  
 

Mynd 8: Tveggja ára gamall moltuhaugur í Grasagarði Reykjavíkur 
 

Mynd 9: Sýnatökustaðir í tveggja ára gömlum moltuhaug. Bókstafirnir gefa til kynna 
sýnatökustaðina eins og þeir eru merktir í niðurstöðukaflanum 

A B
 

C 
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Mynd 10: Eins árs gamall moltuhaugur úr Grasagarði Reykjavíkur og sýnatökustaðir. 
Bókstafirnir gefa til kynna sýnatökustaðina eins og þeir eru merktir í niðurstöðum. 

 
4.2.1 Efnagreiningar 
Mældar voru þrjár tegundir köfnunarefnis; ammoníum, nítrít og nítrat, fosfór og sýrustig (pH 
H2O). Til að undirbúa moltusýnin fyrir mælingarnar voru þau þurrkuð við stofuhita, marin 
lauslega í mortéli og sigtuð í gegnum <2 mm sigti. 
 
Undirbúningur sýna fyrir köfnunarefnismælingarnar var allur eins. 4 grömm af loftþurrkaðri 
moltu (<2 mm ) vigtuð í 50 ml túpur. 40 ml (1:10) af 2M KCL lausn bætt við og hrist við 
160 rpm í klukkustund. Blandan er síuð í gegnum Whatman no. 42 pappír og kæld. 
 
Við greiningu á ammóníum (NH4+) var notast við aðferð Nelson (1983). Hún byggist á að 
notuð sé litrófsmæling til að mæla styrk NH4+ í moltunni eftir að blár litur myndast með 
hvatalausnum. Þá eru 8,33 ml af sýni blandað saman við 0,833 ml hvatalausn A (3,5g af 
pehnol (C6H5OH) og 0,040 gr af sodium nitroprusside (Na2Fe(NO)(CN)*2H2O) blandað 
saman í 100 ml af vatni) og 0,833 ml af hvatalausn B (20 g trisodium citrate dihydrate 
(C6H9Na3O9) og 1,8 g NaOH í smá vatn í 100 ml flösku, 4,0 ml 1M sodium hypochlorite 
solution (NaOCl) og fyllt upp með afjónuðu vatni þar til heildarmagnið varð 100 ml, geymt 
á dimmum stað) við stofuhita (25°C) þangað til blár litur myndast, u.þ.b. 20-30 mínútur. Blái 
liturinn myndast þegar ammóníumjónir í jarðvegi hvarfast við efnablönduna sem notuð var. 
Gleypni (absorbance) er mæld með UV-vis litrófsmæli 630 nm bylgjulengd sem segir síðan 
til um magn NH4+. Magnið er reiknað í Microsoft Excel með jöfnu: (((Blank 
correction)/1000)*40)/(Þyngd sýnis- (Loftþurrt sýni/Ofnþurrt sýni))*1000 

A 

B
 

C 
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Styrkur nítrat (NO3-) í moltunni er mældur með litrófsmæli. Þá er bætt 5,8 ml af sýni í 50 ml 
túpu með 0,6 ml af catalyst solution (CuSO4.5H2O & ZnSO4.7H2O), 0,6 ml af sodium 
hydroxide (NaOH) og 0,6 ml af hydrozine sulfide (N2H6SO4). Blandan hrist vel saman og 
geymd við stofuhita (25°C) í 10-15 mínútur. Eftir það eru 2,25 ml af sulphanilamide 
(C6H8N2O2S) og 0.6 ml af NEDD lausn bætt við, hrist til að blanda vel saman og aftur geymt 
við stofuhita í 10-15 mínútur. Þá er sýnið tilbúið til mælingar. Gleypni (absorbance) er mæld 
með litrófsmæli við 540 nm bylgjulengd sem segir síðan til um magn NO3-. Magn NO3- er 
að lokum reiknað í Microsoft Excel með jöfnu: ((((Blank correction)/1000)*40)/(Þyngd 
sýnis* (Loftþurrt sýni/Ofnþurrt sýni)))*1000 (Shand, Williams & Coutts, 2008).   
 
Magn nítrít NO2- í moltunni er einnig mælt með því að mæla gleypni með litrófsmæli. Við 
5,8 ml af sýni er bætt 1,35 ml af afjónuðu vatni (DI-H2O), 2,25 ml af sulphanilamide 
(C6H8N2O2S) og 0,6 ml af NEDD. Blandan var hrist saman og látin standa í stofuhita (25°C) 
í 10-15 mínútur. Þá er sýnið mælt og gleypnin mæld með litrófsmæli við 540 nm. Magn er 
reiknað í Microsoft Excel með jöfnu: ((((Blank correction)/1000)*40)/(Þyngd sýnis* 
(Loftþurrt sýni/Ofnþurrt sýni)))*1000 (Shand, Williams & Coutts, 2008). 
 
Fosfór magn moltunnar var mælt sem phosphate (PO4) með P-retention lausn. P-retention 
lausnin er gerð með 8,80 g potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4) og 32,8 g anhydrous 
sodium acetate (CH3COONa) í vatn, 23 ml af glacial acetic acid og þynnt út með vatni þar 
til blandan er orðin 2 lítrar. 5 grömmum af loftþurrkaðri moltu < 2mm er bætt við 25 ml af 
P-retention lausninni og blandað hrist saman í 16 klukkustundir við 50 r.p.m. við stofuhita. 
Blandan er síuð í gegnum Whatman no. 42 pappír þar til einungis er vökvi eftir. 0,5 ml af 
sýni var blandað saman við 9,5 ml af nitric vanadomolydate acid lausn blandað vel saman 
og látið standa í amk. 30 mínútur. Þá myndast gulur litur og gleypnin mæld með litrofsmæli 
við 466 nm bylgjulengd. Fosfór er reiknað sem hlutfall af getu til að taka upp næringarefni 
í Microsoft Excel (Blakemore, Searle & Daly, 1987). 
 
Sýrustig moltunnar var mælt í DI-H2O í hlutföllunum 1:5, 4 gr af sýni og 20 ml af 
afjónuðuvatni. Sýnin voru hrist í 30 mínútur og mæld með sýrustigsmæli með elektróðu.
   

 

 



21 

5 Niðurstöður 

5.1 Lýsing á moltunni 
Moltan var mjög dökk á litinn, svarbrún þegar hún var tekin og mikil bleyta í henni. Moltan 
var unnin eftir að hún hafði þornað við stofuhita, marin lauslega og sigtuð. Við það sást 
augljós munur á henni eftir aldri. Moltan sem gerð var árið 2020, eins árs gamla moltan, var 
harðari og hélst betur saman. Eldri molta, tveggja ára gamla moltan, var mun lausari í sér og 
brotnaði auðveldar niður í minni einingar. Í moltunni úr báðum haugum var mikið af 
viðarkurli og litlum greinum sem ekki hafa brotnað niður svo erfitt var að merja niður í 
smærri einingar. Í moltunni var einnig ýmsa aðskotahluti að finna, steinar, skeljar, plastagnir 
og glerbrot meðal annars. Þó allt í litlu magni og kom ekki á óvart þar sem haugarnir standa 
úti berskjaldaðir fjúkandi rusli.  

5.2 Efnagreiningar moltunnar 
Magn næringarefna í moltusýnunum má sjá á töflu 4. Köfnunarefnismagnið er sýnt sem 
milligrömm af kílói og fosfór er sýnt sem hlutfall.  
 
Nítrat (NO3) mældist á milli 0,13 og 0,36 mg/kg. Greiningarmark (detection limit) 
mælinganna var 3,22 og því var magn nítrats í öllum sýnunum undir greiningarmarki. Nítrít 
(NO2) mældist á milli -0,67 og -0,56 mg/kg. Greiningarmark mælinganna var 1,97 og því 
var magn nítríts í öllum sýnum undir greiningamarki. Ammóníum (NH4) mældist í öllum 
sýnum úr báðum haugum. Mest var af ammóníum í reit C úr moltunni sem gerð var árið 
2019 en það var 8,01 mg/kg. Minnsta magn ammóníums var í reit A úr moltunni sem gerð 
var 2020 en það var um 4,98 mg/kg. Mælingar fyrir sýni C12 og C22 voru ekki til takst við 
fyrir útreikninga. Hlutfall fosfórs (P) mældist á milli -0,12 til 0,10. Greiningarmark 
mælinganna var 1,47 og því var magn fosfórs í öllum sýnum undir greiningarmarki.  
 
Sýrustig í H2O var á milli 7,5 og 8,04. Hæst var það í reit B í 2020 moltunni en lægst í reit 
A úr sama moltuhaug. Borið saman við jarðveg er sýrustigið hátt en borið saman við moltu 
er það innan marka en þó í hærra lagi. 
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Tafla 4: Næringarefni í moltu: nítrat, nítrít, ammóníum og hlutfall fosfórs, og sýrustig. 
Niðurstöðurnar eru meðaltal tveggja mælinga (staðalfrávik) 

 

5.3 Munur milli ára? 
Mynd 11 sýnir mun á magni ammóníums eftir aldri moltunnar. Þar sést að magnið sé hærra 
í eldri moltunni að meðaltali allra sýnatökustaðanna í haugunum tveimur. Að meðaltali er 
magn ammóníums úr tveggja ára gamalli moltu 6,5 mg/kg til 6,72 mg/kg og í eins árs 
gamalli moltu 5,46 mg/kg til 6,05 mg/kg. 
 
Mynd 12 sýnir mun á sýrustigi eftir aldri. Tekið var meðaltal af öllum sýnum frá hverjum 
sýnatökustað og þau borin saman. Sýrustigið var að meðaltali hærra í eins árs gamalli 
moltu á tveimur sýnastöðum (B&C) en það var í tveggja ára gamalli moltu en á einu 
sýnatökustaðnum (A) var sýrustigið hærra í eldri moltunni.  

 

Ár Sýni Dýpt 
(sm) 

Nítrat  
(N-NO3 

mg/kg) 

Nítrít 
 (N- NO2 
mg/kg) 

Ammóníum  
(NH4-N mg/kg)  

P Hlutfall  Sýrustig 

2019 A1 40 0,23  -0,57  4,98 (0,844) 0,09  7,89 (0,014) 
2019 A2 20 0,26  -0,62  7,56 (0,929) 0,09  7,93 (0,028) 
2019 A3 10 0,24  -0,57  6,95 (1,817) 0,10  7,92 (0,028) 
2019 B1 70 0,23  -0,59  5,95 (2,013) -0,11  7,91 (0,014) 
2019 B2 50 0,23 -0,6  5,93 (0,373) -0,06  7,76 (0,049) 
2019 B3 20 0,19  -0,6 7,64 (0,439) -0,06  8 (0,021) 
2019 C1 40 0,29  -0,63  5,81 (0,810) -0,01  7,75 (0,014) 
2019 C2 20 0,32 -0,64  6,33 (0,143) -0,01 7,74 (0,0) 
2019 C3 10 0,31 -0,63  8,01 (0,299) -0,01  7,83 (0,0) 
2020 A1 50 0,36  -0,66  6,61 (0,012) -0,03  7,5 (0,007) 
2020 A2 30 0,36  -0,66  4,58 (0,069) -0,03 7,94 (0,014) 
2020 A3 10 0,29  -0,67  5,18 (0,028) -0,06  7,86 (0,085) 
2020 B1 25 0,13  -0,56  5,22 (0,015) -0,12  8,04 (0,0) 
2020 B2 15 0,24  -0,63  6,91 (0,002) -0,09  8,06 (0,012) 
2020 B3 5 0,15  -0,60  6,01 (0,014) -0,12  7,95 (0,007) 
2020 C1 50 0,29  -0,66  - 0,04  7,85 (0,021) 
2020 C2 30 0,23 -0,63  - -0,07  7,99 (0,064) 
2020 C3 10 0,27 -0,63  5,49 (0,399) -0,04  8 (0,021) 

       Greiningamark   3,22 1,97 2,06 1,47   
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Mynd 11: Samanburður ammóníums í moltu eftir aldri. Niðurstöðurnar eru meðaltal frá 
hverjum sýnatökustað 

 

Mynd 12: Samanburður sýrustigs í moltu eftir aldri. Niðurstöðurnar eru meðaltal frá 
hverjum sýnatökustað 
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6 Umræður 
Manneskjan þarf að endurvekja tengsl sín við jörðina og gerir það meðal annars með 
endurvinnslu á lífrænum úrgangi (Gillespie, 2020). Við upphaf þessarar rannsóknar var 
ákveðið að skoða næringarefni í moltu og hvort hægt væri að nýta hana sem áburð við ræktun 
í samanburði við tilbúinn áburð sem nýttur er eins og að skoða hver staðan á moltugerð á 
Íslandi er.  

6.1 Staða moltugerðar á Íslandi 
Engin stefna er á Íslandi þegar kemur að moltugerð. Mörg dæmi eru um moltugerð til 
einkanota, bæði á heimilum og hjá sveitarfélögum. Akureyrarbær framleiðir moltu úr sínum 
lífræna úrgangi, sem nýtt er sem áburður. Margar breytilegar aðferðir eru á niðurbroti lífræns 
úrgangs og því ætti að vera auðvelt fyrir samfélög og einstaklinga að finna þá aðferð sem 
þeim hentar hverju sinni. Þá eru sérstaklega tækifæri með moltugerð í múgum sem er snúið 
með loftflæði, en sú leið var farin við moltugerði í Grasagarðinum þaðan sem sýnin voru 
tekin. Það þarfnast landsvæðis en lítillar umhirðu og gæti því hentað sveitarfélögum og stærri 
samfélögum vel (sbr. Kuhlman, 1990). Til þess að moltugerð verði að veruleika hjá sem 
flestum þarf þó markvissa stefnu og hvata svo að samfélög hagi aðgerðum sínum í átt að 
hringrásarhagkerfi með þessum hætti. Hringrásarhagkerfi stuðlar að minni losun 
gróðurhúsalofttegunda út í andrúmsloftið, lengri líftíma auðlinda og breyttu neyslumynstri 
(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið 2021). 
 
Bokashi moltugerð hefur verið prófuð í sveitarfélögum og borið góðan árangur. Vinnan er 
meiri en niðurbrotið tekur mun styttri tíma. Borin saman við múga með loftflæði sem hrært 
er í sem gert er ráð fyrir að taki heilt ár, tók bokashi tilraunin sem gerð var í Rangárþingi 
ytra einungis átta vikur (Jarðgerðarfélagið, 2021). Við slíka moltugerð þarf að bæta við 
örverum sem flýta niðurbrotinu á meðan í múgum myndast örverurnar og tekur því lengri 
tíma (Quiroz & Céspedes, 2018; Kuhlman, 1990).  
 
Lífræn ræktun þar sem notast er við moltu sem áburð er stunduð hér á landi en ekki í miklu 
mæli. Rannsóknir sýna jákvæð áhrif lífrænnar ræktunar á jarðvegsbyggingu og heilbrigði 
jarðvegsins (Lehtinen o.fl. 2015). Uppskera þar sem lífræn ræktun er stunduð er ekki eins 
gjöful og þegar tilbúinn áburður er borinn á en það þarf þó að gæta fleiri þátta en einungis 
uppskerunnar. Heilbrigði jarðvegsins til að færa plöntum það sem þær þurfa til að vaxa er 
grunnurinn að endingargóðri uppskeru. 

6.2 Næringarefni moltunnar 
Í þessari rannsókn var einungis mælt ammóníum, nítrít, nítrat, fosfór og sýrustig í moltu. 
Ætlunin var að mæla einnig lífrænt innihald (SOM) í moltunni með því að mæla glæðitap 
(Loss of Ignition) en vegna bilana í búnaði var það ekki hægt að þessu sinni. Magn 
næringarefnanna í moltunni var lágt en einungis mældist ammóníum yfir greiningarmarki. 
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Sýrustigið var mis hátt eftir sýnatökustöðum í haugunum, hærra á stöðum B og C í yngri 
haugnum en hærra á sýnatökustað A í eldri haugnum. Erfitt er að bera saman niðurstöðurnar 
við aðrar mælingar sem gerðar hafa verið á moltu eða öðrum áburði þar sem bæði er 
samsetning moltunnar misjöfn en einnig aðferðir mælinga. Ef hægt hefði verið að mæla 
lífrænt efni hefði verið jafnframt verið áhugavert að skoða hlutfall C:N í moltunni. Í 
rannsókn Matheri o.fl. (2015) var hlutfall C:N í slegnu grasi mælt 20,54 sem segir að fyrir 
hverja 20,54 einingar af kolefni er 1 eining af köfnunarefni. Þar sem innihald moltunnar í 
Grasagarðinum var að mestu leiti gras blandað saman við trjáspæni gefur það lauslega mynd 
af hlutfalli C:N í moltunni. Í rannsóknum Jarðgerðarfélagsins (2021) á moltu var hlutfall 
kolefnis um 40%, en C:N hlutfall lægra, hugsanlega sökum þess að lítið var af slegnu grasi 
eða öðru sem hækkar C hlutfall. Út frá þessum forsendum er hægt að ímynda sér að í 1 kg 
af moltunni sem mæld var, séu um 400 g kolefni og tæplega 20 g köfnunarefni. Þetta eru þó 
allt vangaveltur og þyrfti að rannsaka betur til að fá staðfest. 
 
Þar sem köfnunarefni breytist í ólífræn efni með tímanum hefði verið áhugavert að sjá hvort 
magn lífræns innihalds væri misjafnt eftir aldri moltunnar (sbr. Friðrik Pálmar Pálmason, 
2013). Þá hefði einnig verið upplýsandi að mæla fleiri eiginleika moltunnar en sökum 
stærðar verkefnisins og kostnaðar við þær mælingar var það ekki hægt.  
 
Þrátt fyrir ungan aldur moltunnar mælist meira magn af ammóníum í henni en mælist í lítið 
þróuðum jarðvegi. Chloe o.fl. (á.á.) mældi ammóníum í jökulruðningum og svalþúfum við 
rætur Breiðamerkurjökuls eftir mismunandi aldri jarðvegsmyndunarinnar. Munurinn á 
magni ammóníums sem mældist í moltunni og sem mældist í jökulruðningunum er 
eftirtektarsamur. Mest mældist ammóníum í moltunni 8,01 mg/kg en í jökulruðningunum 
var magn ammóníum mest í elsta ruðningnum, 2,00 mg/kg. Það er mjög áhugavert að sjá að 
í aðeins tveggja ára gamalli moltu hefur myndast mun meira magn af ammóníum en myndast 
hefur í yfir 100 ára gamalli jarðvegsmyndun. Eins og sést í köfnunarefnishringrásinni á mynd 
1 í kafla 2.2.1 myndast ammóníum fyrst af köfnunarefnis tegundunum (Brady & Weil, 
2014). Það á því ekki að koma á óvart að í bæði ungri moltu og ungum jarðvegi er ammóníum 
einungis mælanlegt af köfnunarefnistegundunum þremur sem vanalega eru mældar í 
jarðvegsrannsóknum. Það væri áhugavert að skoða sömu moltuna, ár frá ári, og sjá hvenær 
önnur köfnunarefni fara að myndast og mælast yfir greiningarmörkum.  
 
Þess ber að geta að þessar niðurstöður eiga einungis við um moltuna sem gerð er í 
Grasagarðinum, ekki er hægt að yfirfæra þær yfir á aðrar gerðir moltu. Vera má að 
samsetning lífræna úrgangsins hafi áhrif á næringarefnamagn moltunnar sem gerð er hverju 
sinni en ekki aldur moltunnar eins og skoðað var í þessari rannsókn. Í moltunni sem mæld 
var í þessari rannsókn var innihaldið að lang mestu garðaúrgangur íblandaður trjákurli. Þessi 
blanda er ekki ýkja fjölbreytt og því hægt að spyrja sig að því hvort moltuhaugur sem gerður 
er með þessari aðferð með fjölbreyttara lífrænu efni myndi skila öðrum niðurstöðum. Til að 
mynda sýna niðurstöður mælinga Kraftmoltu frá Akureyri mun meira næringarefnainnihald, 
þrátt fyrir að vera með einungis hálfs árs gamla moltu. Það væri upplýsandi að fá nákvæmar 
upplýsingar um innihald moltunnar og bera saman við aðrar moltugerðir og sjá hversu mikil 
áhrif innihaldið hefur í raun og hvaða tegundir eru betri en aðrar. Molta hefur ekki einungis 
áhrif á næringarefnastöðu jarðvegsins heldur einnig aðra eiginleika hans.  
 
Moltan eykur holurými jarðvegsins og rúmþyngd hans minnkar. Þar af leiðandi eykst 
aðgengi vatns, róta og skordýra um jarðveginn (Celik o.fl., 2004). Þó svo að moltan sem 
rannsökuð var hafið ekki verið næringarefnamikil gæti hún haft aðra eiginleika eins og fram 
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kom hér á undan sem bæta eiginleika jarðvegsins. Það væri áhugavert að rannsaka fleiri 
eiginleika moltunnar á mismunandi stigi niðurbrots og sjá í raun hvað hún gerir fyrir 
jarðveginn. 

6.3 Molta í stað tilbúins áburðar 
Moltan hefur ekki þá eiginleika að koma alfarið í stað tilbúins áburðar ef áætlunin er að ná 
því magni næringarefna sem RML leggur til að borið sé á tún. Skoða þarf betur hlutfall C:N 
í moltunni og hversu langan tíma það tekur köfnunarefnið að breytast í ammóníum, nítrtít 
og nítrat svo plöntur geta tekið það upp. Í rannsókn Lehtinen (2015) kom fram að í raun væri 
lítill munur á næringarefnum í jarðvegi hvort sem á hann væri borinn lífrænn eða ólífrænn 
áburður. Í hefðbundnum íslenskum landbúnaði hefur mykju verið blandað saman við 
tilbúinn áburð og það borið á tún, til að drýgja hann. Þetta er einkum algengt í 
efnahagskreppu eða þegar illa liggur við fjárhagslega. Það væri áhugavert að sjá hvort hægt 
væri að nýta moltuna á þennan máta. Að nýta hana til að drýgja magn tilbúins áburðar. 
Moltan myndi ekki einungis drýgja heldur einnig bæta eiginleika jarðvegsins eins og fram 
kom hér á undan. Með þeirri aðferð myndu bændur því ná ætluðu næringarefnamagni og á 
sama tíma gæta heilbrigðis jarðvegsins. 
 
Sá tilbúni áburður sem notast er við hér á landi er í flestum tilfellum stöðluð blanda af 
köfnunarefni, fosfór og kalí. Það kemur fyrir að bændur noti blandaðan áburð eftir nákvæmri 
næringarefnaþörf túnanna. Bændur senda jarðvegssýni til Rannsóknarmiðstöðvar 
landbúnaðarins til að fá frekari greiningu á hvaða næringarefna er þörf og í hvaða magni. Ef 
sú greining er gerð þarf að breyta hlutföllum næringarefna í áburðarblöndunni, stundum er 
jafnvel einungis borið köfnunarefni á túnin. Þegar þörf er á svona nákvæmum hlutföllum 
næringarefna hentar tilbúni áburðurinn betur, þar sem auðveldlega er hægt að greina 
næringarefnin í sundur eftir þörf.  
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7 Lokaorð 
Markmið rannsóknarinnar var að fá betri hugmynd um hver staðan er á moltugerð á Íslandi 
og hvernig molta gæti nýst sem áburður. Til að komast að því voru gerðar 
næringarefnamælingar þar sem mældar voru þrjár tegundir köfnunarefnis og fosfór. Þær 
niðurstöður sem mælingarnar leiddu í ljós voru að næringarefnamagnið er lítið, borin saman 
við aðrar tegundir moltu sem framleidd er hér á landi. Ammóníum í moltunni mældist mest 
8,01 mg/kg en þess ber þó að geta að úti í náttúrunni hefur ammóníum mælst lægra, viðhaldið 
tilteknu vistkerfi, en það mældist mest 2,00 mg/kg. Það er vel hægt að athuga hvort moltan 
nýtist betur blönduð við tilbúinn áburð. Ekki einungis sem sparnaðarráð, til að drýgja magn 
tilbúna áburðarins, heldur einnig til að bæta heilbrigði jarðvegsins. Ef það á að endurtaka 
rannsókn eins og þessa væri áhugavert að skoða mismunandi moltu, úr mismundi efni og 
gerða með misjafnri aðferð. Þá væri hægt að fá breiðari niðurstöður sem gætu nýst betur. 
 
Það er vel hægt að standa að moltugerð á Íslandi og nýta hana til ræktunar til að stuðla að 
sjálfbærni í landbúnaði og lífrænni ræktun. Niðurstöður annarra rannsókna þar sem 
næringarefni voru mæld og borin saman í mismunandi jarðvegi sýndu lítinn mun annars 
vegar þar sem ræktun er stunduð með lífrænum áburði og hinsvegar þar sem ræktun er 
stunduð með tilbúnum áburði. Velgengi moltugerðarinnar á Akureyri og í Rangárþingi ytra 
gefa til kynna tækifæri fyrir sveitarfélög að taka til hendinni og hvetja íbúa sína til að 
endurnýta úrganginn. Það er mikilvægt að halda áfram þessari vinnu og halda 
hugmyndafræðinni um hringrásarhagkerfi á lofti, því sjálfbær landbúnaður er framtíðin og 
þetta er leið í átt að því.  
 
Þessi rannsókn gaf góða grunnþekkingu á moltugerð og stöðu hennar á Íslandi. Hún vakti 
einnig áhuga á frekari rannsóknum á þessu sviði, líkt og að skoða betur innihald lífræna 
efnisins sem fer í moltuna, hvernig næringarefnin myndast í henni og á hversu langan tíma 
tekur þau að myndast. Aukin vitundarvakning og áhugi er í samfélaginu á umhverfisvænni 
aðgerðum og moltugerð til áburðarnotkunar er stórt skref í þá átt. 
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