
 

 
 
 

 

 

   

 

BS – ritgerð        Maí 2021 

 

 

 

 

 

Stafafura (Pinus contorta) í 

Norðtunguskógi.  

Fræ: dreifing-magn-spírun. 

 

Björk Kristjánsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



ii 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stafafura (Pinus contorta) í Norðtunguskógi.  

Fræ: dreifing-magn-spírun. 

 

 

Björk Kristjánsdóttir 

 

 

10 eininga lokaverkefni sem hluti af 

bakkalárprófi í skógfræði 

 

 

 

Leiðbeinendur: 

 Bjarni Diðrik Sigurðsson, Landbúnaðarháskóli Íslands 

 Valdimar Reynisson, Skógræktin 

 

 

 

 

Náttúra & skógur  

Landbúnaðarháskóli Íslands 

Hvanneyri, maí 2021 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Íslenskur titill: Stafafura (Pinus contorta) í Norðtunguskógi. Fræ: dreifing-magn-spírun. 

Enskur titill: Lodgepole (Pinus contorta) in Norðtunguskógur. Seed: distribution-quantity-

germination. 

10 eininga lokaverkefni sem hluti af Bachelor of Science in Forest Sciences 

 

Höfundarréttur © 2021 Björk Kristjánsdóttir 

Öll réttindi áskilin 

 

Skógfræði  

Náttúra & skógur  

Landbúnaðarháskóli Íslands 

Hvanneyri 

311 Borgarnes 

Sími: 433 5000 

 

 

 

 

 

 

Skráningarupplýsingar: 

Björk Kristjánsdóttir, 2021, BS ritgerð, Skógfræði, Landbúnaðarháskóli Íslands, 36 bls. 

 



i 

 

Yfirlýsing 

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af mér 

og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu. 

 

 

________________________________ 

Nafn nemanda 



ii 

 

Ágrip 

 

Liðin eru yfir 80 ár frá því að fyrstu stafafuru-fræin (Pinus contorta) voru flutt inn til Íslands 

frá  Norður Ameríku  og fyrstu plönturnar voru ræktaðar og gróðursettar hér á landi. Komið 

hefur í ljós að stafafura, einkum af kvæminu Skagway, er vel aðlöguð að aðstæðum hér á 

landi og lifir og vex almennt vel á rýru landi. Fyrsta heimildin sem ég fann um sjálfsáningu 

stafafuru hérlendis er frá árinu 1978.  

Í þessari rannsókn var athugað hvort stafafura í samfelldum skógi, þar sem ákveðnir lundir 

höfðu verið rjóðurfelldir, framleiddu nægt fræ til að geta staðið undir sjálfsáningu inn á föllnu 

reitina eftir skógarhöggið. Fræmagnið sem barst inn á rjóðurfelldan reit var einnig mælt yfir 

eitt ár. Að auki var metið hversu mikið af spírunarhæfu fræi væri í könglum áföstum greinum 

sem skildar voru eftir á skógarbotni eftir skógarhöggið. Að lokum var kannað hvort hitastig 

sem þeir næðu við þurrkun skipti máli fyrir hversu mikið spírunarhæfu og öflugu fræi losnaði 

úr þeim.  

Samkvæmt minni rannsókn var fræ á svæðinu og það var að dreifa sér inn á fellda reiti. 

Einnig var spírunarhæft fræ i könglum á skógarbotni, en mismikið eftir hversu langur tími var 

frá fellingu. 

Eftir þessa rannsókn dreg ég þá ályktun að það var sennilega ekki skortur á frædreifingu eða 

spírunarhæfu fræi sem gat losnað úr áföstum könglum á skógarbotni eftir skógarhöggið, sem 

var ástæða þess að endurnýjun tókst ekki í Norðtunguskógi. Þá standa eftir tveir mögulegir 

áhrifavaldar a) afrán á fræi/fræplöntum eða b) skortur á fræsetum sem henta til öruggrar 

spírunar.  Þetta þarfnast frekari rannsókna, en ég tel þó að seinni kosturinn  sé líklegri 

orsakavaldur. Þar af leiðir að nauðsynlegt er að skipuleggja inngrip (jarðvinnslu) í kjölfar 

skógarhöggs stafafuruskóga ef á að tryggja örugga endurnýjun þeirra með sjálfsáningu. 

 

Lykilorð:  fræ, frædreifing, fræmagn, fræspírun, sjálfsáning, endurnýjun skóga 
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1. Inngangur 

1.1 Endurnýjun trjátegunda almennt 

Lauftré eru dulfrævingar sem mynda aldin sem eru fræ, ber eða hnetur. Frævun verður með 

aðstoð skordýra eða vinds. Þau geta líka endurnýjað sig með rótarskoti, þá vex ný planta upp 

af rót. Það kallast kynlaus æxlun. Meðal lauftrjáa kemur líka fyrir geldæxlun (e.apomixis) 

þegar fræ/ber er myndað án kynæxlunar og plönturnar sem vaxa upp af þeim fræjum verð 

erfðafræðilega eins og foreldrið og er það algengt innan rósaættinnar (Rosaceae) (Raven, 

2013,-a). 

Barrtré, eru berfrævingar (e.gymnosperm-conifers), þau eru tvíkynja, hafa bæði karl og 

kvenblóm á sama trénu, blóm einkynja, fræ liggja nakin milli fræblaða í köngli.  

Vindfrjóvgun. Einir (Juniperus communis) er  eina barrtréð sem hefur einkynja blóm sérbýlt, 

karl og kvenblóm eru á sitthvorri plöntunni (Raven, 2013,-b).  

Við æxlun furu myndast karlkyns frjókönglar og kvenkönglar með frævu á kynþroskatré. 

Karlkyns könglar með frjó myndast í klasa fyrir neðan nýjan vaxtarsprota, á sama tíma 

myndast kvenkönglar nærri greinaenda. Kvenköngullinn er gerður úr mörgu frjóum 

köngulblöðum og hvert köngulblað inniheldur tvær frævur. Frjóvgun verður þegar frjóin 

berast með vindi frá karlkönglum og lendir á frævu (kvenköngli ) sem lokast og byrjar að 

þroska fræ (Raven, 2013,-b).  

1.2 Sjálfsáning 

Sjálfsáning er náttúruleg dreifing plantna með fræi. Sjálfsáning er oft notuð til að græða upp 

eða endurnýja gróðurlaus svæði. Til að sjálfsáning komi til þarf tréð að vera kynþroska og 

geta þroskað fræ/aldin, fræin verða að hafa möguleika á að dreifa sér inn á svæði þar sem 

örugg set eru fyrir fræið til að spíra og vaxa upp (Ása L. Aradóttir, 1991). Margar trjátegundir 

þurfa fræset þar sem freyrulag eða botngróður hefur raskast þannig að rakur og nægilega 

heitur steinefnajarðvegur er aðgengilegur (Ásrún Elmarsdóttir, Ása L. Aradóttir og M.J. 

Trlica, 2003, Sigurður H. Magnússon og Borgþór Magnússon, 1990). Afrán fræja hefur líka 

áhrif á sjálfsáningu, (Jón Geir Pétursson og Aðalsteinn Sigurgeirsson, 1997)  hér á landi er 

það aðallega fuglar og mýs sem stunda afrán á barrtrjáfræi en fuglar sjá líka um dreifingu á 

trjátegundum sem hafa fræ hulin aldini (ber) (Raven, 2013,-c, Hákon Bjarnason, 1935) 

Eins og Smith, Larson, Kelty og Ashton, (1997) fjalla um, þá er náttúruleg endurnýjun 

plantna með fræi háð því að: 
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1) fræframleiðsla sé til staðar 

2) að fræ dreifist 

3) að örugg set sé fyrir fræ að spíra og 

4) að ungplöntur lifi 

Álag (e.stress) Grime (1979)  á ungplöntur getur verið vegna mikið/litið rask, of hátt/lágt 

hitastig, birta of lítil/mikil , vatnsbúskapur of lítill/mikill eða næring of lítil/mikil og vindálag. 

Fjórir umhverfisþættir sem Grime (1979) áleit hafa áhrif á lífsferli plantna eru: 1. lítið 

rask/lítið álag, 2.mikið rask/lítið álag, 3. mikið álag/lítið rask, og 4. mikið rask/mikið álag sem 

er það ferli sem plöntur eiga ekki geta lifað við. Sem dæmi er birki (Betula pubescens) tegund 

sem er  ráðandi tegund sem þrífst vel við lítið rask/lítið álag á meðan beyki (Fagus silvatica) 

er tegund sem þolir álag en ekki rask svo eru einærar jurtkenndar tegundir sem eru 

tækifærissinnar sem koma eftir mikið rask en þola ekki álag. Það má segja að íslenska birkið 

búi við álag þar sem beit er mikil, trén ná ekki að fjölga sér með sáningu. 

1.3 Notkun sjálfsáninga í skógrækt á Íslandi 

Sjálfsáning hefur verið mikið notuð við endurheimt náttúrulegra birkiskóga hér á landi frá 

upphafi skógræktar, þá eru skógarleifar eða kjarr girt af til að friða svæðið fyrir beit og 

náttúruleg endurnýjun fer af stað (Hákon Bjarnason,1942). Með skógræktargirðingu er hægt á  

3 – 4 áratugum að fá úr sér gengið beitarkjarr til að mynda birkiskóg á ný og eftir friðun vex  

nýgræðingurinn fljótt upp í nágrenni skógaleifa, til dæmis Vaglir og Hallormstaður. 

Sjálfsáning á Hekluskógarsvæðinu þar sem bæði birki og víðir hafa sáð sér inn á gömul 

uppgræðslusvæði sem eru í nágrenni við birkilundi (Ása L Aradóttir, Hreinn Óskarsson og 

Björgvin Ö. Eggertsson. 2006). 

Birkifræ hefur mikið verið sáð við landgræðslu og til að endurheimta náttúrulega birkiskóga. 

Sem dæmi er Gunnlaugskógur við Gunnarsholt á Rangárvöllum, er dæmi um árangursríka 

birkifræ sáningu sem var sáð til 1939 og 1945 (Sigurður H. Magnússon og Borgþór 

Magnússon,1990) og eru mörg dæmi um velheppnaðar birkisáningar á árunum 1927 til 1975 

sem nú eru vel grónir birki lundir. Haukagil í Vatnsdal, Haukadalur í Biskupstungum og 

Hvammur í Skorradal (Sigurður H. Magnússon og Borgþór Magnússon, 1990). 

Hinsvegar hafa ekki verið notaðar sjálfsáningar barrtrjáa til að endurnýja eldri ræktaða skóga. 

Tilraun var gerð í Norðtunguskógi að skilja eftir 100 frætré eftir grisjun og var ætlunin að 

jarðvinna og gera tilraun með sjálfsáningu. Það varð ekki því stormar sáu um að fella stóran 

hluta trjánna á reitnum (Valdimar Reynisson, 2015) 
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1.4 Rannsóknir á sjálfsáningu trjáa á Íslandi 

Mest hefur verið rannsökuð sjálfsáning birkis (Betula pubesecens), til dæmis á 

Hekluskógasvæðinu eru reglulega kannaðir mælifletir og fylgst með sjálfsáningu og 

gróðurframvindu (Hekluskógar e.d.).  Einnig á Skeiðarársandi þar sem er að vaxa upp mjög 

útbreiddur náttúrulegur birkiskógur eftir sjálfsáningu frá Skaftafelli (Bryndís Marteinsdóttir, 

Kristín  Svavarsdóttir, Þóra Ellen Þórhallsdóttir, 2006).  Mismunandi aldursdreifing 

birkiplantna gefur vísbendingu að landnám birkis aukist mikið á nokkurra ára millibili þegar 

hagstæð skilyrði myndist, gott framboð fræja, réttar vindáttir fyrir frædreifingu og úrkoma svo 

raki sé fyrir fræ til að spíra og kímplöntur að vaxa upp (munnleg heimild Bjarni Diðrik 

Sigurðsson, ágúst 2017) 

Rannsókn Riege (2015) á dreifingu innfluttra trjátegunda og vöktun átta mæliflata. Þar sem 

fylgst verður áfram með sjálfsáningu innfluttra tegunda út frá gróðursettum skógum. 

Mælingarnar sýndu að sjálfsáning varð aðallega inn á lítt gróin svæði með innlendri flóru eða 

landbúnaðarland. Stafafuran var sú tegund sem sýndi mestan árangur að sá sér út. Einnig var 

líka góður árangur hjá síberíulerki (Larix sibrica) en sitkagreni (Picea sitchensis) sem er 

algengasta innflutta trjátegundin á Suðurlandi, var ekki mikið að dreifa sér. Yfirleitt er 

dreifingin um 20-30 metra fjarlægð frá fræuppsprettu.  

Rannsókn Gyögy (2018) á sjálfsáningu mismundandi barrtegunda eftir stormfall í Skorradal. 

Hann athugaði sjálfsáningu stafafuru, sitkagrenis  og rauðgrenis (Picea abies) á nokkrum 

mælireitum. Þar voru taldar sjálfsánar ungplöntur og kannað gróðurfar í mælireitum. 

Samkvæmt niðurstöðum Gyögy (2018) voru allar tegundir að sá sér út, mestur þéttleiki 

ungplantna var í reit þar sem botngróður var gisinn.  

Hanna Björg Guðmundsdóttir (2012) gerði rannsókn á útbreiðslu stafafuru undir Staðarfjalli í 

Suðursveit. Þar hófst gróðursetning á stafafuru árið 1959 og voru tveir hektarar girtir af 1961  

(Skógræktarfélag Íslands, e.d.). Þar voru fyrstu sjálfsáðu stafafururnar fundnar utan girðingar 

árið 1985 (Fjölnir Torfason, 2007). Kannaði Hanna Björg Guðmundsdóttir (2012) útbreiðslu 

stafafuru frá gróðursettum skógi og á hverskonar jarðvegi þær vaxa. Var gróðurþekja á bilinu 

54-94% í reitum, svo að stafafuran nær að sá sér út og vindur hjálpar til með dreifingu, þar 

sem skógurinn er staðsettur í fjallshlíð.  

Önnur nýleg rannsókn á sjálfsáningu (dreifingu) stafafuru í Steinadal, Suðursveit. Rannsökuð 

var dreifing stafafuru frá gróðursettum skógi. Á árunum 1985 til 2010 var dreifing stafafuru 

að meðaltali um 10,85 m/ári, en frá 2010 til 2020 var dreifingin að meðaltali 22,85 m/ári. 
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Flestar plöntur fundust næst fræuppsprettu, og utan reits voru stærstu sjálfsáðu plönturnar þar 

sem ekki var samkeppni við annan gróður (Castiglia, 2020).  Það virðist því að við ákveðnar 

aðstæður eins og eru í Steinadal ætti stafafura geta breiðst nokkuð auðveldlega yfir stór 

rjóðurfelld svæði. Hinsvegar þarf að hafa það í huga að inn í miðjum rjóðurfelldum skógi 

getur vindafar verið nokkuð ólíkt því sem gerist í kringum lítinn afmarkaðan skógarreit eins 

og í Steinadal. 

1.5 Rannsóknir á beinni sáningu barrtrjáa á Íslandi 

Rannsókn Jón Geirs Péturssonar og Aðalsteins Sigurgeirssonar (1997, 2004) á beinni sáningu 

á barrfræi í mólendi í Mosfelli í Grímsnesi var til að kanna hvor það væri raunhæfur kostur í 

skógrækt. Sáðu þeir fræjum af þremur algengustu barrtrjátegundum  sem ræktaðar eru hér á 

landi, stafafuru (Pinus contorta Dugl. contorta),  sitkagreni (Picea sitchensis( Bona) Carr,) og 

lerki (Larix sibrica. Ledeb.)  Höfundar bentu á að við sáningu þarf að nota meira fræmagn, en 

í plöntuuppeldi og ekki er hægt að stýra þeim þáttum sem hafa áhrif á spírun fræja eins og 

hita, veðurs, raka, úrkomu , næringu, jarðvegi, afráni músa og fugla sem við nánari athugun 

átti hlut í að draga úr heildarspírun.  Af þessum þremur trjátegundum kom stafafuran best út.  

Stafafura fær með sáningu betra rótarkerfi. Í ræktun er meiri hætta á aflögun rótar sem getur 

leitt til að stofnar verða bognir. Sáning kemur í veg fyrir rótarsnúning sem valda því að tré 

verða óstöðug og falla (Linus og Booth, 1972) 

 

1.6 Almennt um stafafuru 

1.6.1 Náttúruleg útbreiðsla 

Stafafura er tveggja nála fura af  furuætt (Pinus) ættkvísl sígrænna barrtrjáa af þallarætt 

(Pinaceae) sem skiptist landfræðilega í fjórar undirtegundir Pinus contorta var contorta. 

Strandfura, Pinus contorta var latifolia innlandsfura, Pinus contorta var murrayana vex í 

Sierra Nevada og  Pinus contorta var bolanderi  sem vex á litlu, næringarsnauðu svæði á 

vesturströnd Kaliforníu, kölluð Bolander fura (Lotan og Critchfield, 1990).  

Náttúrulegt vaxtarsvæði og uppruni stafafuru  er á vesturhluta Norður Ameríku, á  svæði sem 

nær frá Kyrrahafsströnd og austur fyrir vatnaskil Klettafjalla, frá sjávarmáli og upp í yfir 

3.500 metra hæð yfir sjó. Syðstu mörk eru við 31o norðlægar breiddar í Kaliforníu en nyrstu 

mörk nærri 64o norðlægrar breiddar Alaska (Hákon Bjarnason,1978) 
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Strandfuran sem vex frá sjávarmáli uppí 610 m.h.y.s og innlandsfuran sem vex frá 490 

m.h.y.s uppí 3660 m.h.y.s. (Lotan og Critchfield,1990). 

1.6.2 Aðlögun að umhverfi 

Stafafuran getur vaxið við mismunandi veðurskilyrði, á upprunalegum vaxtastað getur hún 

vaxið og þrifist við 38o C á láglendi inn til landsins niður í -57o C uppi í Klettafjöllunum. Á 

stöðum upp til fjalla þar sem lægsti hiti í júlí fer niður fyrir frost. Græðlingar stafafuru þola 

frost og geta lifað af  í frostpollum (Lotan og Critchfield, 1990). 

Stafafuran er ljóselsk tegund og vex því aðallega við jaðar eða á stöðum þar sem rask hefur 

orðið og þar sem ekki er samkeppni um birtu og annan gróður. Aðaleinkenni stafafurunnar er 

að hún getur aðlagað sig að hvaða landsvæði sem norðlægur barrskógur vex á (Despain, 

2001).  

1.6.3 Notkun stafafuru erlendis 

Mikið hefur verið gróðursett af stafafuru í Evrópu, Suður-Ameríku og Eyjaálfu (Langdon,  

Pauchard og Aguayo, 2010).  Í Stóra Bretlandi, Írlandi og Rússlandi hefur stafafuran verið 

flokkuð sem náttúruleg tegund, en sem ágeng tegund í Svíþjóð, Ástralíu og Nýja Sjálandi. 

Einnig er litið á hana sem ágenga í Síle og Argentínu (Higgins og Richardson,1998, 

Ledgard,2001, Pena o.fl., 2008). 

Á Nýja Sjálandi þroskast stafafuran óvenju hratt og getur hafið blómgun um þriggja ára aldur 

og myndað fræ um fimm ára aldur og framleiðir þar almennt köngla á hverju ári 

(Ledgard,2001). Fræ stafafuru er minna en hjá öðrum furum fyrir utan gráfuru (Pinus 

banksiana) (Lotan og Perry, 1983). Fræið dreifist auðveldlega með vindi, langar leiðir, sem 

útskýrir mikla dreifingu stafafuru á Nýja Sjálandi (Ledgard, 2001). 

Í Síle (Langdon, Pauchard og Aguayo. 2010) var stafafura gróðursett til landgræðslu á  

uppblásnu og illa förnu landi vegna gróðurelda og nautgripa ræktar (Langdon, Pauchard og 

Aguayo. 2010).  Einnig hefur stafafura verið gróðursett þar í stórum stíl til notkunar í 

nytjaskógrækt. Hún hefur aðlagaðast vel að loftslagi og jarðvegi og er nú farin að sá sér mikið 

inn á innlend gróðursvæði (Langdon, Pauchard og Aguayo. 2010).    

Í Svíþjóð er stafafuran mikilvæg í nytjaskógrækt og hefur verið gróðursett í rúmlega 565. 

þúsund hektara frá því um 1920 (Engelmark og fl. 2001). Þar hafa verið gerðar rannsóknir og  

settar niður viðmiðanir hvernig á að koma í veg að stafafuran sái sér út fyrir nytjaskógsvæðin, 
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þar er ráðleg að gróðursetja ekki stafafuru upp á hæðum og ráðlagt að gróðursetja skjólbelti af  

innlendum trjátegundum í kringum stafafuru nytjaskógsvæðin (Engelmark o.fl.,2001). 

 

1.7 Stafafura á íslandi 

1.7.1 Saga ræktunar  

Stafafura hefur verið ræktuð á Íslandi í 80 ár, fyrstu stafafururnar (Hákon Bjarnason 1978). 

Samkvæmt Hákoni (1978) voru fyrstu stafafururnar ræktaðar upp af fræi sem safnað var í 600 

m.h.y.s.nærri Smithers í Bresku Kólombíu (e.British Colombia).  Þær voru gróðursettar á 

Atlavikurstekk í Hallormstaðaskógi  árið 1940 og eru þar litlir lundir með nokkrum tugum 

stafafurutrjáa hver og hafa þau þroskað köngla og fræ, og náð að sá sér út samkvæmt Hákoni 

(1978), og er það elsta tilvitnun sem ég hef fundið um sjálfsáningu stafafuru hérlendis. 

Samkvæmt Hákoni (1978) voru árið 1954 gróðursettar 62 stafafurur í Stálpastöðum í 

Skorradal og höfðu þau tré þroskað fræ og dreift sér þegar grein hans var rituð. Hann segir 

einnig frá því að sama ár komu til landsins 7 kg af stafafurufræi frá Skagway og var það fræ 

notað til plöntuframleiðslu hér. Á árunum í kringum 1960 voru nokkrir tugir þúsunda 

stafafurur af þessu fræi gróðursettar út um allt land. Á þeim tíma kom  líka stafafurufræ frá 

fleiri stöðum í Bresku Kólombíu og var plöntum sem ræktað var upp af því dreift um landið 

líka. Fljótlega kom í ljós að fræ frá Skagway hentaði betur íslenskum aðstæðum en önnur 

kvæmi eða undirtegundir sem reyndar höfðu verið og var því lögð áhersla á að fá fræ þaðan 

(Hákon Bjarnason,1978). 

Samkvæmt Árna Bragasyni (1995) þá er Skagway í Alaska nærri nyrstu vaxtarstöðum 

undirtegundarinnar strandfuru. Hann segir að stór hluti af öllu innfluttu stafafurufræi hafi 

verið þaðan fram til ársins 1992 eða 80 kg af 170 kg. Þar af komu 21 kg úr frægarði 

Skógræktar ríkisins á Taraldsöy í Noregi.  Af 60 klónum (e. clones) í frægarðinum voru  50 

klónar frá Stálpastöðum (skagway) og 10 klónar úr fyrsta stafafurureitnum (Smithers) í 

Hallormstaðaskógi og úr öðrum stafafurureit á Hallormstað sem ræktaður var upp af 

stafafurufræi úr dönskum frægarði, uppruni ókunnur. 

1.7.2 Notkun stafafuru á íslandi 

Stafafuran hentar vel sem jólatré, heldur barri vel og ilmar vel, verður fallega græn ef hún er 

ræktuð í næringarríku landi. Hún er ein aðaltegundin í skógrækt hér á landi. Einnig er hún 

ásamt rússalerki ein besta frumherja tegundin til að rækta á rýru landi (Skógræktin e.d.-a).  
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Árið 2018 var gróðursett á lögbýlum og þjóðskógum 681.000 stafafurur (Sigríður Júlía 

Brynleifsdóttir,2019). 

 

 

1.8 Frævistfræði stafafuru 

Stafafuran byrjar að mynda köngla og fræ um 5-10 ára aldur í heimkynnum sínum og myndar 

hún fræ þar á 1-3 ára millibili og er fræmagn mest 50 fræ í köngli (Lotan og Critchfield, 

1990).  Lotan og Perry (1983) geta þess þó að þó stafafura byrji að mynda fræ frá u.þ.bil. tíu 

ára aldri, þá byrjar hún ekki að mynda serótín í könglunum fyrr en 30 – 60 ára gömul. Það er 

hún getur sáð sér meira út í byrjun æviferilsins, en síðar fer hún að tryggja það að hún komi 

upp eftir skógareld.  Stafafurur hafa serótín í könglunum sem gerir það að verkum að háan 

hita þarf til að losa um fræ.(Despain, 2001) Samkvæmt sömu heimild er því oft mikill fjöldi 

lokaðra köngla á skógarbotni með ólosnuðum fræjum í dvala og einnig fastir á greinum 

trjánna. Við skógareld, sem hitar upp lokaða könglana, losnar um fræin og eftir eldinn er 

enginn samkeppnisgróður er til staðar og upp vaxa mikill fjöldi græðlinga. Síðar kemur til 

samkeppni um rými, birtu og næringu. Þá á sér stað sjálf grisjun, þar sem trén sem vaxa 

hraðast skyggja á minni tré svo þau verða undir í samkeppninni og drepast.  

Stafafura hér á landi fer að blómgast  um 10-20 ára aldur og líður um 18 mánuðir frá frævun 

þar til fræ er full þroskað í könglinum og byrjar að dreifast með vindi (Arnór Snorrason og 

Aðalsteinn Sigurgeirsson,2006).  Fræ getur verið í nokkur ár í köngli eftir að fullum þroska er 

náð, misjafnt eftir kvæmum (Arnór Snorrason og Aðalsteinn Sigurgeirsson,2006). 

Í Kanada þar sem stafafuran er innlend tegund er hægt að finna meira efni um hvernig 

sjálfsáning nýtist til endurnýjunar á nytjaskógi (Landhäusser, 2009)  Hvernig notkun 

skógarhöggsvéla sem höggva tré í ákveðnar lengdir og hreinsa greinar, hefur áhrif á 

sjálfsáningu og lifun græðlinga í fjallendi, var þá athugað hvort, það að hreinsa burt greinar/ 

köngla af svæðinu hefði áhrif á sjálfsáningu stafafuru. Einnig kannað hvort jarðvinna bæti 

möguleika á sjálfsáningu. Og niðurstaðan var að þó hluti af greinum væri fjarlægt er samt nóg 

að könglum /fræi eftir fyrir endurnýjun, en létt jarðvinna til að gróðurhulan sem er á svæðinu 

sé rofin þá varð meira um örugg set fyrir fræ að spíra og hitastig jarðvegs hækkar og þar af 

leiðandi fleiri plöntur sjálfsánar. Stafafuran þarf rask.  

Ef náttúruleg endurnýju (Smith o.fl., 1997) á að eiga sér stað í rjóðurfelldum barrskógi er 

nauðsynlegt að jarðvinna laust efni á skógarbotni því þykkt barrteppi tapar raka svo hratt að 
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fræ hefur ekki möguleika á að spíra. Þar sem mikið er af lokuðum könglum er besta aðferðin 

að flekkja yfirborð og dreifa greinum með könglum nálægt yfirborði,  ofar en 15 sm. Svo að 

könglar nái að hitna í sól og losa fræ.  

1.9 Markmið rannsóknar 

Haustið 2018 sat ég áfanga sem heitir skógarvistfræði í skóglausu landi þar sem Dennis A 

Riege var kennari.  Farið í vettvangsferðir bæði í Norðtunguskóg í Borgarfirði og Skorradal 

að skoða skógar reiti þar sem stormfall varð í slæmu veðri haustið 2014. Báðir þessir reitir 

voru með „Skagway“ furu. Þeir voru álíka gamlir og höfðu fengið svipaða umhirðu. Reiturinn 

í Skorradal var gróðursettur 1961 og grisjaður 2013, en reiturinn í Norðtunguskógi var 

gróðursettur 1958 og grisjaður 2014. Þá var sett upp tilraun þar með að láta svæðið vaxa upp 

með náttúrulegri endurnýjun með skermi frætrjáa sem skilin voru eftir í 

skógarhögginu/grisjuninni, en frætrén féllu svo nær öll í stormi skömmu síðar, þannig að 

reiturinn varð í raun rjóðurfelldur (Valdimar Reynisson, 2015). 

Það vakti áhuga minn að í stormfallna reitnum í brekkunum í Skorradal var að sjá þó nokkra 

náttúrulega endurnýjun á stafafuru en mjög litla á flatlendinu í Norðtunguskógi. Það vakti 

áhuga minn á að kanna hvort fræframleiðsla væri til staðar í Norðtunguskógi og hvort fræið 

væri yfir höfuð að dreifa sér inn á fellda reitinn eða hvort það væri spírunarhæft. 

Með þessu verkefni var gerð athugun á fræframleiðslu og dreifingu stafafurufræja í tveimur 

reitum í Norðtunguskógi, einnig var safnað könglum og athugað með spírun fræja úr þeim. 

Markmiðið var að kanna hvort og hve mikið af fræjum féllu og dreifðust í stafafuru skógi og 

nágrenni og hvort hægt væri að skýra slaka endurnýjun í Norðtunguskógi út frá þessum 

þáttum. 

Leitað var svara við eftirfarandi spurningum um rjóðurfelldu reitina í Norðtunguskógi: 

1. Er fræframleiðsla á svæðinu í reitunum næst rjóðurfelldu reitunum? 

2. Er hún svipuð á báðum svæðum ? 

3. Er frædreifing í rjóðurfelldu reitina og er hún svipuð á báðum svæðum ? 

4. Hver er spírunargeta fræjanna sem eru í könglum á greinum liggjandi á svæðinu? 

5. Er spírunargetan mismunandi eftir því hve mikið könglarnir opnast ? 
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2. Staðsetning og aðferðir  

2.1 Norðtunguskógur 

Norðtunguskógur er staðsettur í Þverárhlíð í Borgarfirði (1.mynd). Hann er alls um 156 ha að 

stærð og vex á flatlendi í dalbotninum. Árin 1928-29 tók Skógræktin þátt í, ásamt 

landeigendum að girða af hrörnandi birkileifar og friða fyrir beit á þessu svæði. Skógræktin 

keypti svo skóginn árið 1948 og byrjað var að gróðursetja barrtré þar um 1950. Gróðrarstöð 

var rekin þar um tíma en var hætt upp úr 1980 (Skógræktin, e.d.-b). Norðtunguskógur er því í 

dag blanda af birkikjarri og gróðursettum skógi (1. mynd). 

 

1. mynd. Norðtunguskógur Borgarfirði, Reitir 1.1, 1.2, 2.1 og 2.2 merktir inn þar sem fræsöfnun fór 

fram frá desember 2018- desember 2019. Loftmynd fengin af Google Earth og lbhi.is, og unnin í 

Power Point af Björk Kristjánsdóttur. 

Norðtunguskógur stendur í flötum dalbotni í Þverárhlíð í uppsveitum Borgarfjarðar í 

sveitarfélaginu Borgarbyggð, á svæði sem áður var Þverárhlíðarhreppur. Þetta svæði er langt 

inn til landsins  og á dalbotninum þar sem skógurinn stendur myndast oft frostpollar þar sem 

flatt er og skjól. Reynslan hefur sýnt að svæðið er mikill kuldapollur og þar getur komið frost 

í  öllum mánuðum ársins ( Brynjólfur Gíslason,1988) 

Við Norðtunguskóg og nágrenni er berggrunnurinn blágrýti, basískt og ísúrt gosberg og setlög 

sem eru eldri en 3,3 milljón ára. Jarðlög frá því tímabili einkennast af blásvörtum 
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basalthraunum (blágrýti), oft með rauðum millilögum sem eru jarðvegur að uppruna sem 

hefur lent undir hraunum (Náttúrufræðistofnun Íslands, e.d.-a). 

Helstu vistgerðir við og í Norðurtunguskógi  eru tún og akurlendi og kjarrskógavist, sem er 

lágvaxið kjarr af birki og lynggróðri. Þar er  undirgróður allþéttur, jarðvegur frekar grunnur 

og klappir og grjót algengt. Algengasa jarðvegsgerð í slíkum vistgerðum er áfoksjörð. Á 

svæðinu finnst líka starungsmýravist sem einkennist af votu þýfðu mýrlendi vöxnu 

votlendistegundum en á þúfum vaxa smárunnar og þurrlendistegundir. Jarðvegur í þeirri 

vistgerð er aðallega lífrænn mjög þykkur og ríkur af kolefni. Einnig finnst á svæðinu 

mosamelavist sem eru grýttir, oft hallandi, hálfgrónir melar með lágvöxnum gróðri. Þeir 

einkennast af mikilli mosaþekju hraungambra (Racomitrium lanuginosum) og melgambra 

(Racomitrium ericoides) en einnig æðplantna og oft eru fléttur áberandi. Jarðvegur í þessari 

vistgerð er almennt frekar næringarsnauður og eru melajörð og klapparjörð algengastar, 

áfoksjörð í litlum mæli en hærra magn kolefnis en í öðrum melum (Náttúrufræðistofnun 

Íslands, e.d.-b). 

Næsta veðurmælingastöð við Norðtunguskóg er Stafholtsey í Borgarfirði. Samkvæmt 

upplýsingum um ársmeðaltöl hjá Veðurstofu Íslands, þá var meðalhiti árið 2016; 4,7oC, hæsti 

hiti var  21,0oC , lægsti hiti var -17,2oC. Heildar úrkoma var 750,7 mm og meðal vindhraði 

3,6 m/s (Veðurstofa Íslands e.d.). Áhugavert var að sjá að lágmarkshiti í hverjum mánuði var 

undir frostmarki fyrir utan júní og júlí. 

  

2.2 Uppsetning rannsóknar 

Til að meta fræfall í tíma og rúmi voru frægildrur settar upp í tveimur trjálausum reitum í 

Norðtunguskógi (1. mynd; Tafla 1).   

Reitur 1.1 (reitur 73 í kerfi Skógræktarinnar).  Stafafura (Pinus contorta„´Skagway“ ´) 

gróðursettur 1958, stærð 1,4 hektarar. Grisjaður niður í trjáskerm 2014, en frætrén féllu nær 

öll í stormi í haustið 2014 (Valdimar Reynisson munnlegar upplýsingar, 2020). Eftir að hafa 

sjálf skoðað reitinn haustið 2018, þá var ekki að sjá nánast neina endurnýjun (sjálfsáningu) af  

stafafuru inn á fellda reitinn fjórum árum eftir stormfallið. Tekið skal fram að ekki voru allar  

greinar skildar eftir á skógarbotni þegar lundurinn var felldur (Valdimar Reynisson,2015) 

Reitur 2.1 (reitur 47).  Stafafura  Pinus contorta „Skagway“ gróðursettur 1961, stærð 1,2 

hektarar, felldur sumarið 2018. 
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Til að meta „eðlilegt fræfall“ fyrir stormfall eða rjóðurfellingu voru lagðar út gildrur í aðra 

óraskaða reiti næst til hliðar við Reiti 1.1 og 2.1. Þetta eru Reitur 1.2 og 2.2 og staðsetningu 

þeirra má sjá á 1. mynd.  

Tafla 1. Upplýsingar um trjástærðir og viðarmagn á reitunum sem þessi rannsókn náði til. Gögn 

fengin Valdimar Reynisson (munnlegar upplýsingar, 2020). 

 Reitur 1.1 Reitur 1.2 Reitur 2.1 Reitur 2.2 

Reitanúmer 

Skógræktarinnar 

Reitur 73 Reitur 60 Reitur 47 Reitur 48 

Tegund 

(gróðursett) 

Stafafura 

(1958) 

Stafafura 

(1960) 

Stafafura      

(1961) 

Rauðgreni 

(1950) 

Stafafura 

(1981) 

Staða vindfall 2015 óraskaður Rjóðurfelling 2018 óraskaður 

GV- Þvermál cm 19,3  14,2  

GV- Meðalhæð m 9,6  8,9  

Yfirhæð m 11,3  10,8  

Grunnflötur m2 

/ha 

40,7  25,4  

Trjáfjöldi ha 1350  1100  

Rúmmál / ha 189,0  81,7  

GV stendur fyrir grunnflatarvegið meðaltal.  GV-þvermál er þvermál grunnflatarmiðju trés,            

GV-meðalhæð er hæð grunnflatarmiðjutrés 

 

Settar voru upp 36 frægildrur í og við Reiti 1.1 og 2.1 (sjá síðar). Frægildrurnar  voru 

hannaðar þannig að þær væru stöðugar í misjöfnum veðrum,  að fræin fjúki ekki úr gildrunum  

og að ekki væri auðvelt fyrir mýs eða fugla að komast í þær og éta úr þeim fræin (2. mynd). 

Frægildrurnar hannaði ég sjálf eftir athugun á hvað væri hentugast að nota (Moles og Drake 

1999) Stevenson og Vargas (2008), Bullock og Clarke (2000). Frægildran er samsett úr 

járnhring, gerður úr girðingavír (Kaupfélag Borgnesinga) 21 sm. í þvermál, netpoka úr fínu 

nælonneti, gardínuefni (IKEA) um 35 sm. djúpur og plaströri, rafmagnsröri (byggingavöru 

verslun) 100 sm. (2. mynd) Flatarmál hverrar frægildru er 0,035 m2 og hvert fræ sem safnaðist 

stóð fyrir 29 fræ/ m2 að jafnaði. 
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2. mynd. Frægildrur sem ég hannaði og bjó til fyrir rannsóknina. Sett upp í Reit 2.1 nóvember 2018. 

Ljósmynd Björk 

 

       

3.mynd . Frægildrur á miðjum reit og við skógarjaðar á Reit 1.1. nóvember 2018. Ljósmynd Björk. 

Til að rannsaka frædreifingu inn á rjóðurfelldu svæðin voru sex frægildrur settar um þrjá 

metra inn í óraskaðan furuskóg næst til hliðar við felldu reitina (1.mynd; Tafla 1) og voru um 

tíu metrar á milli þeirra. Sex frægildrur voru settar um tvo metra utan við skógarjaðarinn (inn 
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á rjóðurfellda reitnum) með tíu metra millibili og þá um 5 m frá gildrunum inni í  óröskuðu 

lundunum. Að lokum voru settar sex frægildrur á miðju hvors trjálausa reits með tíu m á milli 

(3. mynd). Fjarlægðin frá jaðargildrunum inn á reitunum yfir í þær var um 23 m (Reitur 1.1) 

og 20 m (Reitur 2.1). 

Við þessa staðsetningu frægildranna tók ég mið af rannsókn (Dovciak, Hrivnák, Ujházy og 

Gömöry, 2008) um fræregn í rauðgreniskógi (Picea abies) í fjalllendi í Slóvakíu. Þar hafði 

skógur verið ruddur á 18. öld  og landinu breytt í graslendi til landbúnaðar. Rauðgreni var 

plantað í tuttugu metra skjólbelti 1890 . Svæðið var notað fyrir nautgripabeitar fram til um 

1950 en ekkert verið nýtt eftir 1980.  Doyciak o.fl. (2008) rannsökuðu dreifingu á rauðgreni 

inn á graslendið og var þeirra rannsókn mjög sambærileg við þetta verkefni.  

 

 

2.3 Mælingar 

Fræfall og fræforði 

Frægildrur voru tæmdar um það bil á mánaðarfresti, alls ellefu sinnum yfir eitt ár. Fræin voru 

talin og skráð, pakkað í umslag og geymd í kæli við 4o C. 

Fræforði í  könglum á föllnum/höggnum greinum. 

21. nóvember 2018 var safnað fræjum úr fjörutíu stafafurukönglum sem valdir voru af 

handahófi úr reitunum, af liggjandi greinum á yfirborði, bæði í Reit 1.1 sem voru þá greinar 

eftir grisjun/stormfall 2014 og í  Reit 2.1 sem var felldur haustið 2018. Einnig var safnað 

fjörutíu könglum af nýlega grisjaðri stafafuru við jaðar á Reit 2.1, 26. mars 2019 til 

samanburðar.   

Könglarnir sem var safnað í reitunum 2018 (4. mynd) voru látnir standa við stofuhita í eina 

viku þar til fræin losnuðu, síðan við 50o C í blástursofni í um  sex tíma til að ná öllum fræjum 

úr könglunum fyrir spírunarpróf.  

Könglarnir sem safnað var af nýfelldum trjám 26. mars 2019 voru fyrst látnir losa fræ við 

stofuhita í eina viku síðan var fræjum sem sem losnuðu við aukinn hita 50o C safnað og loks 

fræjum sem losnuðu við 70o C . Fræin voru geymd aðskilin í kæli við 4o C og síðan var gert 

spírunarpróf á fræjunum. Þau fræ sem ekki voru notuð í spírunarpróf voru þurrkuð við 35o C í 
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12 tíma og síðan vigtuð. Úr könglum komu 145 fræ (könglar frá 2014), 200 fræ (könglar frá 

2018) og 1060 fræ (könglar 2019). 

 

 

4.mynd. Stafafurukönglar úr Reit 1.1 og 2.1, týndir haustið 2018. Ljósmynd Björk. 

Mælingar á spírun 

Leiðbeiningar um framkvæmd spírunarprófs fékk ég hjá Valgerði Jónsdóttur hjá Skógræktinni 

(munnlegar upplýsingar, feb. 2019). Við hvert spírunarpróf  notaði ég grunnan lítinn disk og 

fjögur lög af eldhúspappír, sem var bleyttur með vatni. Í hvert próf voru notuð 100 

(vænghreinsuð) fræ af stafafuru sem sett voru ofaná rakann pappírinn og plast yfir. Passa 

þurfti að láta  lofta um fræin og einnig að þau/pappírinn þornaði ekki meðan á prófinu stóð. 

Ég lét svo diskinn standa í glugga þar sem jafn stofuhiti var í fjórar vikur (5. mynd).  Fjöldi 

fræja sem spíra eftir fyrstu sjö dagana (6. mynd) segja til um spírunarþrótt fræjanna. Fjöldi 

fræja sem spíra á 28 dögum segja til um spírunarprósentuna. Framkvæmdi ég alls fimm 

spírunarpróf á efniviðnum sem ég safnaði í þessari rannsókn. Ekki var nógu mikið af fræjum 

sem kom í frægildrur til að hægt væri að framkvæma spírunarpróf á þeim.  

Spírunarprófin sem gerð voru 

1. Spírunarpróf I, framkvæmt 1/3 2019. 100 fræ úr 40 könglum sem tíndir voru 21/11 

2018 úr Reit 1.1.  Fræ bæði sem losnuðu úr könglum við stofuhita og aukinn hita. 

2. Spírunarpróf II, framkvæmt 1/3 2019. 100 fræ úr 40 könglum tíndum 21/11 2018 á 

Reit 2.1. Fræ bæði sem losnuðu úr könglum við stofuhita og aukinn hita. 
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3. Spírunarpróf III, framkvæmt 15/5 2019. 100 fræ úr 40 könglum tíndum 26/3 2019 í 

jaðri á reit 2.1, af greinum sem lágu á jörðinni eftir nýlega grisjun. Notaði aðeins fræ 

sem losnuðu úr könglunum við stofuhita. 

4. Spírunarpróf IV, framkvæmt 3/3 2020. 100 fræ úr sömu könglum og próf III en bara 

fræ sem losnuðu við 50o C. 

5. Spírunarpróf V, framkvæmt 4/3 2020. 100 fræ úr sömu könglum og próf III en bara 

fræ sem losnuðu við 70o C. 

 

5.mynd. Spírunarpróf 100 fræ vænghreinsuð og sett á þrjú lög af                                        

rökum pappír, framkvæmt mars 2019. Ljósmynd Björk. 

 

6.mynd. Spíruð stafafurufræ (talning), mars 2019. Ljósmynd Björk. 
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2.4 Úrvinnsla og tölfræði 

Ég notaði Exel við tölfræði úrvinnslu og við uppsetningu á súluritum. 

Útreikningar 

Við útreikninga á flatarmáli frægildru var notað:  Flatarmál hrings = r2 * π . Hver frægildra er 

0,21 m.  þvermál og er flatarmálið því (0,21/2)2*π = 0,035 m2 . Til að reikna út hve mörg fræ 

falla á fermetra er 1 m2 /0,035 m2 = 28,57.  Margfeldið  er því 29 sem þarf að nota til að finna 

hve mörg stafafurufræ eru að falla á hvern fermetra á mánuði miðað við hve mikið hver gildra 

aflar.  

Exel var notað til að finna neikvætt (e. exponential) veldisfall/ jöfnu  sem hægt er að nota við 

útreikninga á hlutfallslega frædreifingu inn á rjóðurfellt/stormfallið svæði . 

Kruskal-Wallis aðferð, sem er ekki parametrísk (e. non-parameric), var notuð til að prófa 

hvort stærðardreifing tveggja hópa væri marktækt ólík. Hér var aðferðin notuð til að bera 

saman þyngd fræja og til að bera saman fræmagn milli svæða. 
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3. Niðurstöður 

3.1 Fræfall að vetri í samfelldum skógi 

Frægildrur voru alls tæmdar ellefu sinnum yfir eitt ár í Reit 1, en vegna misskilnings voru 

frægildrur fjarlægðar úr Reit 2 af starfsmönnum Skógræktarinnar í marsmánuði, um fjórum 

mánuðum eftir að þeim var komið fyrir. Því var samanburðurinn á fræframleiðslu milli Reita 

1 og 2 bara yfir þrjá mánuði, desember, janúar og febrúar. Fræfall við hlið trjálausu  reitanna 

var að jafnaði 44 fræ/m2  á þremur vetrarmánuðum í skógi á Reit 1.2, sem var hreinn 

stafafuruskógur við hlið Reitar 1.1 (1. mynd). Það er, að jafnaði fönguðu frægildrurnar sex um 

44 fræ/m2 í desember til febrúar. Fræfall í skóginum á Reit 2.2, sem var blandskógur með 

stafafuru og rauðgreni var 65% minna eða um 20 fræ/m2 (7. mynd).  

Þrátt fyrir að fræfallið mældist að meðaltali minna í blandskóginum, þá sýndi Kruskal-Wallis 

próf að ekki var marktækur munur á milli þeirra og p-gildið var >0,9. Ástæðan var að 

breytileikinn milli einstakra gildra var meiri en munurinn á milli hreina stafafuruskógarins og 

blandskógarins. Meðal fræfall í óröskuðum reitum var því 33 fræ/m2   

 

 

 

7.mynd.  Samanburður á fræfalli (fræ/m2) í samfelldum stafafurulundum (Reitur 1.2) eða blandskógi 

með stafafuru og rauðgreni (Reitur 2.2) í Norðtunguskógi, yfir þrjá mánuði (des.- feb.) 2018-2019. 

Súlurnar sýna meðaltöl sem fékkst í 6 gildrur við hvorn reit. 
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3.2 Árlegt fræfall 

Fræfall i samfelldum skógi er það fræmagn sem kom í frægildrurnar í hverjum mánuði yfir 

eitt ár og var uppreiknað í fræmagn á fermetra. Eins og áður sagði fengust bara niðurstöður 

fyrir þetta í Reitum 1.1 og 1.2. Frægildrurnar voru tæmdar ellefu sinnum. Það kom á óvart að 

fræ var að koma í gildrurnar allt árið í Reit 1.2.  Fræfallið í samfelldum stafafuruskógi í Reit 

1.2 var minnst í einstaka gildrur 0 fræ/m2 á mánuði en mest 44 fræ/m2 (8.mynd )  

 

 

8.mynd. Sýnir fræmagn (fræ/m2) sem kom i sex gildrur (A1-A6) inn í samfelldum stafafuruskógi í Reit 

1.2. Fræ kom í gildrur á svæðinu allt árið, frá 21/11 2018 -17/12 2019, þó einna minnst  í september 

2019, sem kom á óvart, en þann mánuð komust hagamýs í gildrurnar (9. mynd), sem olli vanmati þann 

mánuðinn þar sem ein gildra í samfelldum skógi skemmdist. Skipt var út skemmdum gildrum þann 

30/9 og ekki var vart við slíkar músaskemmdir aftur. 
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Þegar tölurnar sem sýndar eru á 8. mynd eru uppreiknaðar fyrir allar gildrurnar, og tekið tillit 

til tómra gildra og fjölda daga milli tæminga, til að fá meðalfræframleiðslu á hverju tímabili 

þá fengust eftirfarandi tölur: 

 

21/11 2018 – 16/12 2018 = 0,74 fræ/m2 á dag 

16/12 2018 -  31/1 2019 =  0,1 fræ/m2 á dag 

31/1 2019 – 27/2 2019 = 0,72 fræ/m2 á dag 

27/2 2019 – 26/3 2019 = 0,52 fræ/m2 á dag 

26/3 2019 – 8/5 2019 = 1,01 fræ/m2 á dag 

8/5 2019 – 22/6 2019 = 0,75 fræ/m2 á dag 

22/6 2019 – 5/8 2019 = 0,33 fræ/m2 á dag 

5/8 2019 – 3/9 2019 = 0,33 fræ/m2 á dag 

3/9 2019 – 30/9 2019 = 0,21 fræ/m2 á dag 

30/9 2019 – 6/11 2019 = 1,41 fræ/m2 á dag 

6/11 2019 – 17/12 2019 = 0,94 fræ/m2 á dag 

Samtals:  =  201 fræ/m2 á ári að meðaltali 

Fræfallið var nokkuð jafnt yfir árið, en þó var fræfallið um 1/3 lægra frá seinni hluta júní og út 

september. 

 

 

 

Frægildrurnar stóðu undir væntingum, hvað varðar vind, regn og snjó, en við tæmingu þann 

30. september 2019 kom í ljós að  mýsnar höfðu fundið leið til að komast í þær. Þá hafði  

snjóað nógu mikið að mýsnar náðu upp í gildruna og nöguðu sig inn í þær (10. mynd). Alls 

komust mýs í 6 gildrur í Reitum 1.1 og 1.2, eina gildru í samfelldum skógi (Reit 1.1) og 3 

gildrur við skógarjaðar og 2 í miðjum Reit 1.1 frá því gildrur voru tæmdar síðast 3. 

September. Tekið var tillit til þessa þegar meðalfræfall var reiknað hér á undan (þ.e. einungis 

tekið tillit til heilla gildra). Þetta gerðist samt ekki í hvert skipti sem snjóaði mikið, t.d. 31. 

janúar 2019 (9. mynd), þegar gildrurnar voru alveg á kafi í snjó, varð ekki vart við neinar 

músaskemmdir.  
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9.mynd.  Frægildra á kafi í snjó í Reit 1.2 

31.janúar 2019. Ljósmynd Björk                                

 
10. mynd. Frægildra nöguð í sundur í Reit 1.1 

 30. september 2019. Ljósmynd Björk 

 

 

 

 

 

3.3 Frædreifing inn á rjóðurfelld svæði 

Við útreikninga á frædreifingu var tekið heildar magn af frædreifingu á Reit 1.1 og Reit 

1.2 yfir heilt ár og reiknað út fræ á hvern fermetra. Inni í samfelldum stafafuruskógi 

féllu 201 fræ/m2 á ári, aðeins 2 m utan við skógarjaðarinn var fræfallið bara 7% af því, 

eða 17 fræ/m2 á ári, og 23 m utan við skógarjaðarinn inn á miðjum rjóðurfellda reitnum 

var fræfallið einungis 2% af því eða 4 fræ/m2 á ári (11.mynd). Þetta svarar 

rannsóknarspurningu 3 um hvort frædreifing hafi náð inn á trjálausa svæðið. Hún gerði 

það vissulega, en minnkaði hratt með neikvæðu veldisfalli (e. exponiental) með 

fjarlægð frá skógarjaðri. 

Fallið var:               

Fræfall  Y= 15,57e -0,06(fjarlægð)  

Fræfallið er fræ/m2 á ári og fjarlægðin er í m. Fallið var hámarktækt (P<0,001;  R2 

=0,42) 
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11. mynd. Frædreifing á heilu ári á Reit 1.2 og inn á rjóðurfelldan Reit 1.1, frá skógarjaðri og inn á 

miðju svæðis. Punktarnir sýna fræfallið sem var mælt við hverja tæmingu á frægildrunum. Tvo metra 

utan við skógarjaðarinn fannst fræ í 2 af 6 gildrum og 23 m utan við skógarjaðra var bara ein gildra 

af sex með fræjum. 

 

 

3.4 Spírunarpróf 

Ekki veiddist nægilega mikið af fræjum í frægildrur svo hægt væri að setja upp staðlað 

spírunarpróf á því (100 fræ). 

Niðurstöður spírunarprófa I og II á fræi úr könglum frá Reit 1.1 og 1.2 eru sýndar á (12. mynd 

). Þar kemur fram að spírunarorka (fræ sem spíra á fyrstu 7 dagana) var mjög lág ( 8% ) í Reit 

1.1, þar sem tíndir könglar voru eldri, eða a.m.k. 4 ára, frá grisjun og stormfalli 2014. 

Spírunarorkan var tæplega fjórum sinnum hærri í Reit 2.1 (35%), en könglarnir sem tíndir 

voru í honum voru a.m.k. 1 árs, eða frá fellingu haust 2018. 

Heildarmagn spírunarhæfra fræja úr könglum var 11% í Reit 1.1 sem var aðeins einn fjórði af 

spírunarhæfum fræjum í Reit 2.1, sem var 44% (12. mynd). 

Hlutfallslegi munurinn með aldri könglanna var því svipaður og fyrir spírunarorku og 

heildarspírun (12. mynd) og hlutfall spírunarhæfra fræja minnkar eftir því sem lengra líður frá 
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því að rjóðurfellingin fór fram. Hlutfall spírunarorku af heildarspírun var hinsvegar svipað á 

báðum svæðum (Reitur1.1, 73%, Reitur 2.1, 80%), sem kom á óvart. 

 

12. mynd. Niðurstöður úr spírunarprófum I (Reitur 1.1) og II (Reitur2.1), sem voru framkvæmd á 

fræjum stafafuru úr könglum sem tíndir voru 21. nóvember 2018 í Norðtunguskógi af greinum á 

skógarbotni að loknu skógarhöggi sem fram fór 4 árum áður (Reitur 1.1) eða ári áður Reitur 2.1) 

 

Niðurstaða úr þremur spírunarprófum III, IV og V (2019) er sýnd á (13 mynd), en þau voru 

framkvæmd á fræjum sem úr könglum af greinum sem nýlega höfðu verið skildar eftir á 

skógarbotni, en þar sem þurrkunin var framkvæmd við stigvaxandi hita: stofuhita, 50o C og 

70o C. Öll fræin sem voru notuð í spírunarprófin auk fræjanna sem voru viktuð (Tafla 2) 

komu úr sömu 40 stafafurukönglum sem voru tíndir við jaðar á Reit 2.1 þann  26/3 2019 og 

voru könglarnir allavega eins árs gamlir. 

Spírunarpróf III (fræ sem losnuðu við stofuhita) hafði 17% spírunarorku (eftir 1 viku). Eftir 

tvær vikur var spírunin 20% og heildarspírun var 23% sem náðist strax eftir 3 vikur (13. 

mynd). 

Það var mjög athyglisvert að bæði spírunarorka og heildarspírun jukust mikið ef könglar 

þornuðu við hærri hita (opnuðust þar með meira). Spírunarpróf IV (fræ sem losnuðu við 50o 

C) hafði 51% spírunarorka og spírunin jókst á 2. Og 3. viku í 55%, 62% og heildarspírun eftir 

4 vikur varð 64%. Við hæsta hitann (70o C) lækkaði bæði heildarspírun aðeins aftur, en þó 

ekki niður í þau gildi sem fengust við stofuhita. Spírunarpróf V (fræ sem losnuðu við 70oC) 

sýndu 34% spírunarorku og 45%, 50% og 54% heildarspírun eftir 2,3 og 4 vikur (13. mynd). 
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Niðurstöðurnar á 13. mynd sýna að spírun var hærri í fræi sem situr fastar í könglunum og 

sem ekki losnar nema að þeir þorni við hærri hita en búast má við utanhúss, líkt og ef 

skógareldur yrði. Svarið er því jákvætt við spurningu 5; Spírunargetan er mismunandi eftir því 

hve mikið könglarnir opnast (við hvaða hita þeir þorna). 

 

                         
13. mynd. Spírunarpróf (III,IV og V) á fræjum úr a.m.k.1.árs gömlum, stafafurukönglum, tíndum 26/3 

2019 í Reit 2.1. í Norðtunguskógi. Hvert próf inniheldur 100 fræ, sem losnuðu úr könglum við 

stofuhita , 50oC og 70oC. Spírunarprósentan er sýnd fyrir 7 daga (spírunarorka) og eftir 2, 3, og 4 

vikur (heildarspírun) fyrir þessar þrjár gerðir fræja. 

 

Tafla 2 sýnir þyngd fræja eftir því hversu fast þau sátu í könglunum (við hvaða hitastig þeir 

voru þurrkaðir). Fræþyngd jókst um 37% ef könglarnir voru þurrkaðir við 50 -70o C miðað 

við ef þeir voru þurrkaðir við stofuhita (um 20o C). Kruskal-Wallis próf sýndi að það var 

marktækur munur á þyngd fræja sem losna úr könglum við hærra hitastig, (p-gildi var < 

0,005).  
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Tafla 2.  sýnir þyngd nokkurra 50 fræja hópa af stafafuru, úr könglum sem safnað var við Reit 2.1 

26/3  2019, sem losnuðu úr könglum við stofuhita eða við 50 -70o C. P-gildi sýnir niðurstöðu Kruskal-

Wallis prófs.  

Fræ sem losnuðu úr 

köngli við stofuhita 

Fræ sem losnuðu úr 

köngli við 50 - 70o C 
p-gildi 

0,0510 0,0908  

0,0750 0,1068  

0,0801 0,0984  
0,0828 0,0995  
0,0690 0,0948  
0,0738 0,0926  
0,0636   

0,0708 0,0972 Milli 0,002-0,005 
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4. Umræður 

4.1  Fræfall. 

Fræfallið í skógunum næst báðum rjóðurfelldu stafafurureitunum var nokkuð jafnt yfir árið og 

það komu að jafnaði 33 fræ/m2 í gildrurnar á báðum svæðum yfir allt árið og ekki var 

marktækur munur á milli þeirra. Það svarar bæði rannsóknarspurningu eitt: Er fræframleiðsla 

á svæðinu? Og tvö: Er hún svipuð á báðum svæðum? 

Spyrja má hvort þetta mælda fræfall sé álíka og fundist hefur annarsstaðar? Þeirri spurningu 

verður hinsvegar ekki svarað þar sem ég fann enga aðra innlenda rannsókn þar sem trjáfræjum 

hefur verið safnað í gildrur yfir eitt ár. Þetta meðal fræfall (33 fræ/m2 á ári) þýðir að hvert fræ 

„hefur“ um 300 cm2 ef frædreifingin er jöfn. Það virðist ekki vera mjög mikið. Rannsókn 

(Anadon-Rosell o.fl., 2010)  á Spáni sýndi að fræframleiðsla og dreifing fræja hjá bergfuru 

(Pinus uncinata) við efstu skógarmörk í  Pírenafjöllunum var mjög lítil,  0-20 fræ/ m2 í gildru 

eftir staðsetningu, minnst í gildrur sem voru hæst. Framleiðsla bergfurunnar var því minni en 

það sem ég fann fyrir stafafuru í minni rannsókn. Þeir rannsökuðu einnig spírun og niðurstaða 

þeirra var að vaxtarstaður bergfuru hafði ekki áhrif á spírunargetu fræja 

Ég fann enga innlenda rannsókn sem var söfnun á trjáfræjum í gildrur. Það var ekki mikið 

magn sem safnaðist, en stafafuran framleiðir fræ á um það bil þriggja ára fresti (Bates, 1930) 

og gerði ég ekki athugun á hvort könglarnir á lifandi trjám væru nýir og er það efni í aðra 

rannsókn að setja upp gildrur þegar von er á miklu fræmagni. Flestar rannsóknir á fræmagni 

byggjast á könglum sem tíndir eru af lifandi trjám og síðan tæmdir af fræjum og þau talin. 

Það kom ekki á óvart að stafafuran á Íslandi sleppi ekki öllum fræjum úr könglum sínum. Það 

er þekkt að breytilegt hlutfall stafafuru inniheldur „límefnið“ serótín í könglum sínum (Lotan 

og Perry, 1983), sem veldur því að meiri hita þarf til að könglar opnist og losi fræið. Þetta 

hefur verið talin aðlögun að skógareldum og hlutfallið er oft hærra í stafafurum frá 

innlandssvæðum Norður Ameríku þar sem skógareldar eru tíðari (Smith o.fl., 1997). Lotan og 

Perry (1983) sýndu einnig fram á að aldur stafafuruskóganna skiptir máli og að ungar 

stafafurur (10-20 ára) myndi oft ekki serótín. Það eykur möguleika stafafurunnar að sá sér 

hratt út og vera frumherji inn á gróðurlaus svæði. Þeir fundu einnig að serótín-límdir könglar 

verði algengari þegar stafafuran verður eldri en 30-60 ára. Í eldri skógum er ólíklegt að 

fræplöntur komist á legg í þéttum skóginum og könglarnir geyma því fræin þar til að eitthvað 

mikið rask verður, eins og tildæmis skógareldur, til að endurnýjun fari af stað í kjölfar slíkra 

atburða. 
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Samkvæmt Critcfield (1980) þá hefur fullþroskuð stafafura annað hvort „opna köngla“ eða 

„lokaða/límda köngla“, og því séu almennt engin tré með lokuðum könglum eða 100% þeirra 

í stafafuruskógum. Critcfield (1980) taldi að það færi eftir veðurfari, staðsetningu og jarðvegi 

hvor aðlögunin væri hjá stafafurunni. Hann fullyrti einnig að strandfura væri yfirleitt með 

„opnum könglum“ á meðan innlandsfuran væri yfirleitt með „lokaða/límda köngla“. Skagway 

furan sem er algengust á Íslandi er einmitt blanda af strand og innlandsfuru (von Rudloff og 

Lapp,1987). 

Critcfield (1980) nefnir einnig að það sé háð hitastigi sem „lokuðu/límdu“ könglarnir sem 

sitja á greinum eða liggja á skógarbotni geti náð að opnast eða ekki, og að helst þurfa þeir að 

hitna upp í 45-50o C til að opnast alveg. Niðurstöður mínar um að besta fræið sé fast í 

könglunum nema þeir þorni við 50o C styður að þetta eigi einnig við um Skagway stafafuruna 

á Íslandi 

4.2 Frædreifing 

Critcfield (1980) segir stafafuruna vera þá furu í Norður Ameríku sem hefur bestu getu til að 

dreifast og tengir það við að hún hefur lítil fræ á tiltölulega stórum væng. Hann segir einnig 

að við eðlilegar skógar aðstæður geti stafafura léttilega sáð sér um 60 m út frá fræuppsprettu, 

og að fræin geti dreift sér enn lengra með vindi ef trén standa á opnu svæði eða allt að 16 km 

við bestu vindasömustu aðstæður. Smith o.fl. (1997) nefna að sjálfsáning sé oft notuð til að 

endurnýja fellda stafafurureiti í Norður Ameríku, en segir um leið að oft þurfi þó að raska 

skógarbotni slíkra reita þannig að steinefnajarðvegur verði algengt fræset, til að sjálfsáning 

takist. 

Tilgangurinn með að staðsetja frægildrur á stórt rjóðurfellt svæði var að athuga frædreifingu 

inn á reitinn og athuga hvort að hún væri orsök lítillar/engrar endurnýjunar. Það er auðvitað 

vel þekkt að mesta fræmagn fellur í og næst óröskuðum skógi (14. mynd).  Í minni rannsókn 

var 81% allra fræja sem veiddust að koma í gildrur inni í skógi, 7% tveimur metrum utan við 

skógarjaðar og aðeins 2%, í gildrurnar sem voru í u.þ.b. 23 metra fjarlægð frá skógarjaðri. Það 

var því eitthvað fræfall inn á allan rjóðurfellda reitinn en fræmagnið var það lítið að mikla 

„heppni“ þarf til að endurnýjun takist.Það er, fjöldi hentugra fræseta til öruggrar spírunar og 

lifunar fræplantna þarf að vera mjög hár ef svo lítið fræfall á að ná að endurnýja skóginn á 

rjóðurfellda svæðinu. Það að engin jarðvinnsla fór fram í Reit 1.1 er e.t.v. meginorsök slakrar 

endurnýjunar, en þó gæti það litla fræfall sem mældist einnig verið flöskuháls.  Dreifingin var 

bara athuguð í Reit 1.1, því frægildrur voru fjarlægðar úr Reit 2.1, vegna misskilnings.  
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Rannsóknir á dreifingu stafafuru hér á landi, hafa flestar verið framkvæmdar með að finna 

sjálfsáðar plöntur í nágrenni við stafafurulundi og reikna dreifingu út frá því (Riege, 2015, 

Castiglia, 2020). Þær sýna auðvitað eitthvað allt annað en hversu mikil fræframleiðsla var eða 

fræfall, þar sem flöskuhálsar af völdum afráns á fræjum, ónógrar spírunar eða lifun fræplantna 

eru allt þættir sem gætu einnig haft afgerandi áhrif á hversu margar plöntur komast á legg 

(Smith o.fl, 1997). Þó má segja að þær sýni ákveðnar lágmarkstölur fyrir fræfall og 

frædreifingu, sem líklega var margfalt meiri í raun. 

 

 

14. mynd. Fræfall  fræ/hektara inn á rjóðurfellt svæði, sem fall af  fjarlægð frá óröskuðum 

stafafuruskógi. Sýnir að 10-30% fræja fellur við 20m.  Í Klettafjöllum Norður Ameríku. Mynd 

fengin úr James E. Lotan and William B. Critchfield (1990). 100.000 fræ/ha á ári samsvarar 10 

fræ/m2. 

 

4.3 Spírun fræja í könglum 

Þar sem frædreifing inn á reitina var takmörkuð þá var endurnýjun úr fræjum sem sátu föst í 

„lokuðum/límdum“ könglum enn mikilvægari. Þar sem greinar voru skildar eftir á 

skógarbotni eftir rjóðurfellinguna þá var umtalsvert magn fræja til staðar úti á reitnum, sem 

ekki þurfti að berast þangað frá reitunum í kring. Smith o.fl. (1997) minnast einmitt á að 
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stundum sé stafafura endurnýjuð á þann hátt að dreifa slíkum greinum með áföstum könglum 

um svæðið eftir, að jarðvinnsla hefur farið fram. 

Ég vildi kanna hvort spírunarhæft fræ væri til staðar í slíkum efnivið og hversu lengi eftir 

skógarhögg þau héldust spírunarhæf. Spírunarpróf voru því framkvæmd á fræjum sem fengust 

úr könglum sem voru á  greinum liggjandi á jörðinni eftir síðustu grisjun/fellingu. Voru þetta 

40 könglar úr Reitum 1.1 og 2.1 plús 40 könglar til viðmiðunar sem voru tíndir af nýfelldum 

trjám vorið 2019. Fræmagnið í könglunum var mjög mismunandi, eða 145, 200 og 1060 fræ í 

40 könglum frá Reit1.1 (fjögur ár frá höggi), Reit 2.1 (eitt ár frá höggi) eða úr könglum af 

nýhöggnum trjám. Það er því afar líklegt að könglarnir sem lágu á skógarbotni eftir höggið á 

Reitum1.1 og 2.1 hafi sleppt fræjum sínum. Þá er það væntanlega þrennt sem gæti útskýrt 

hina afar slöku endurnýjun eftir skógarhöggið, að fræið í könglunum hafi ekki verið 

spírunarhæft, að afrán á fræi eða fræplöntum hafi komið í veg fyrir endurnýjun eða að skortur 

á góðum fræsetum hafi takmarkað árangurinn af frædreifingunni úr könglunum.  Upphafleg 

rannsóknarspurning var:  „Hver er spírunargeta fræjanna sem berast inn á svæðin ?“  En þar 

sem fjöldi fræja sem kom í gildrur var ekki nógur fyrir stöðluð spírunarpróf, var spurningunni 

breytt í:  „Hver er spírunargeta fræja sem er í könglum liggjandi á svæðinu og hversu lengi 

helst hún eftir að trén eru felld?“  Ég fékk hæstu heildarspírun fræja úr könglum sem voru á 

nýfelldum trjám og sem þurrkaðir voru við 50o C, eða 64% spírun, en spírunin var lægst á 

fræjum úr könglum sem höfðu legið 4 ár á skógarbotni, en þeir höfðu einnig verið þurrkaðir 

við 50oC til að ná út öllum fræjunum. Ég fann ekki efni um neina sambærilega innlenda 

rannsókn á spírun fræja sem eru í „lokuðum/límdum“ stafafurukönglum. 

Erlendar rannsóknir á spírun stafafurufræja í ungum könglum hafa fengið mjög svipaðar 

niðurstöður og ég fékk fyrir fræ úr köngla á á nýfelldum trjám. Bates (1930) gerði samantekt á 

rannsóknum um spírun á stafafuru þar sem fræ voru losuð með auknum hita og spírunarpróf 

gerð í gróðurbökkum með mold í 60+ daga. Þar var heildarspírun að meðaltal frá 67% -74%, 

sem er mjög nálægt þeim 64% sem ég fékk fyrir fræ úr könglum af nýfelldum trjám. 

Til að bera saman við aðrar furutegundir, þá má geta t.d. rannsóknar Anadon-Rosell o.fl. 

(2010) á bergfuru á Spáni. Þar voru fræin líka losuð með auknum hita og framkvæmd 

spírunarpróf í gróðurbökkum með mold í tilraunastofu. Spírunarprófin voru enn lengri, eða 

121 dagur, og var heildarspírun fræja að meðaltali 65%. Þetta var nánast sama spírun og ég 

fékk (64%) eftir 4 vikur á fræi sem var úr könglum af nýfelldunum trjám. Því má svara 

spurningu 5 játandi. Fræið í „lokuðum/límdum“ stafafurukönglum var spírunarhæft og 

hitastigið sem könglarnir ná hefur einnig mikil áhrif á hversu mikið þeir opnast. Þá vaknar 
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auðvitað spurningin hvort stafafurukönglarnir sem liggja á jörðinni eða eru fastir á 

trjágreinum ná nokkurn tímann 50oC hita, og þar með hvort svöl veðrátta Íslands sé flöskuháls 

fyrir stafafuru með lokaða/límda köngla hérlendis? Áhugavert væri að mæla hitastig sem 

stafafurukönglar geta náð þar sem þeir liggja á jörðu niðri á björtum sólríkum sumardegi til að 

svar þessari spurningu. Hinsvegar bendir minnkandi fræmagn í könglunum eftir tímalengdinni 

sem þeir hafa legið á jörðinni í þessari rannsókn til þess að þeir opnist eitthvað og missi a.m.k 

minnstu fræin. Það var samt mjög áhugavert að þyngstu og bestu fræin virtust ekki losna fyrr 

en könglarnir voru þurrkaðir við 50 -70o C í minni rannsókn. 

4.4 Frædreifing stafafuru og áhyggjur að hún verði ágeng 

Hvað einkennir ágenga tegund? Skilgreining á hugtakinu ágeng tegund (e. invasiv)  er 

„tegund sem ógnar líffræðilegri fjölbreytni, tegundin dreifir sér hratt og mikið og er líkleg til 

að valda efnahagslegu og umhverfislegu tjóni og eða er skaðleg heilsu manna“ (Hugtök, e.d.). 

Stafafuran á Íslandi fellur ekki undir þessa skilgreiningu samkvæmt Rige (2015). Hann vann 

rannsókn á sjálfsáningu innfluttra tegunda, hér á landi. Í rannsókn hans kom fram að 

sjálfsáning birkis og víðis (Salix ssp) varð almennt þar sem tegundir voru að sá sér út og 

einnig að birkið hefði meiri útbreiðslugetu en innfluttu tegundirnar og því var niðurstaða Rige 

(2015) að stafafuran sé ekki ágeng tegund en getur hjálpað til við að græða upp auðnir. 

Áframhaldandi rannsókn/vöktun á sjálfsáningu innfluttra trjátegunda hérlendis er hjá 

Skógræktinni og heitir SEEDS- sjálfsáning erlendra trjátegunda.  
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5. Ályktanir / lokaorð 

Lokaorð  

Að hafa framkvæmt þessa rannsókn hefur kennt mér mikið og það að framkvæma hana í 

Norðtunguskógi var einstakt. Til dæmis var það mikil upplifun að koma þangað á öllum 

árstíðum. 

Það hefði verið áhugavert að gera úttekt á endurnýjuninni í stormfallna reitnum og á fjölda 

köngla sem var þar sjáanlegur á yfirborði, sem ekki var gert. Yfir að sjá var endurnýjun nánast 

engin og það voru mjög fáar stafafurur að vaxa þar. Einnig var reiturinn orðinn mjög gróinn 

með ýmsum hávöxnum grastegundum strax fjórum árum eftir lokahöggið. 

Það var margt áhugavert og óvænt sem kom í ljós í þessari rannsókn. Eins og til dæmis að 

stafafuran er að dreifa fræi nokkuð jafnt allt árið. Þetta er væntanlega vegna þess að hún hefur 

talsvert af „lokuðum/límdum könglum“ sem eru að opnast þegar hitastig hækkar.   

Annað áhugavert sem hægt er að læra af þessari rannsókn er að þó gamlir könglar sem skildir 

eru eftir á skógarbotni eftir lokahögg innihaldi fræ sem geta spírað, þá er það greinilega ekki 

trygging fyrir því að skógarlundurinn endurnýjist.  

Það að  stafafuran var að dreifa fræjum allt árið inn á rjóðurfellda svæðið, þótt að dreifingin 

hafi verið mest í apríl/maí og október/nóvember þegar vindasamt er, og að könglar á felldum 

greinum sleppi þar fræi, þá er það ekki nóg til að hún geti geti sáð sér út þar að einhverju ráði. 

Hver er þá flöskuhálsinn? Það getur verið mögulega afrán af fræi eða fræplöntum. Til dæmis 

var athyglisvert að þegar mýs komust í frægildrurnar þá átu þær allt fræ sem í þeim var. Þetta 

krefst frekari rannsókna. Hitt sem er líklegasta skýringin, miðað við reynslu bandaríkjamanna, 

er að hún þarf líka rask á skógarbotni til að fræspírunin takist. Létt jarðvinnsla eftir 

skógarhöggið er því sennilega mjög mikilvægt til að tryggja að endurnýjun takist. Í USA er 

slík jarðvinna t.d. fólgin í því að draga stórar þungar keðjur í gegnum svæðið sem á að 

endurnýja til að róta upp þykku freyrulaginu sem gjarnan er undir furuskóginum (Smith 

o.fl.,1997).  Þetta þarf að gera strax á eftir skógarhögginu, þar sem frjósamur skógarbotninn er 

orðinn þakinn gróðri strax tveimur- þremur árum eftir rjóðurfellingu. Jarðvinnslan lengir 

þannig einnig þann tíma sem fræplönturnar fá til að koma sér fyrir og ekki verða undir í 

samkeppni við grasið sem fljótt fer að breiðast út um svæðið. 

Þar sem að fræ sem losna úr könglunum við um 50o C hafa bestu heildarspírun og eru stærstu 

og þyngstu fræin, þá er mikilvægt að könglarnir séu ekki færðir í kaf  í freyru og jarðveg með 
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jarðvinnslunni, sem dregur úr líkum á því að þeir hitni nóg til að opnast. Því væri sennilega 

best að gera eins og Smith o.fl.(1997) nefna, að oft náist betri árangur ef greinum með 

könglum á er dreift yfir svæðið eftir jarðvinnsluna (en þær eru væntanlega geymdar í hrúgum 

þar til). 

Vegna óvissu um hvort könglar hér nái nokkurn tímann 50o C hita þá mætti einnig nota þá 

aðferð að safna könglum losa fræ úr þeim með þurrkun heima. Fara svo með fræið strax eftir 

jarðvinnslu og dreifa á jarðunnið svæði til hafa örugg set fyrir fræin og draga jafnframt úr 

samkeppnisgróðri fyrstu árin 

Samkvæmt þessum athugunum mínum þá er ég enn meira á því að stafafuran sem ekki fer að 

mynda fræ fyrr en hún er orðin 12 -15 ára við okkar aðstæður, og sem spírar helst á auðri jörð, 

geti ekki flokkast sem ágeng tegund í íslenskri náttúru. Hið langa kynslóðabil sem furan er 

með hérlendis gera að þótt að fræið geti ferðast nokkur hundruð metra og geti fundið öruggt 

set til að vaxa þar upp, þá eru furugræðlingar svo auðþekktir í íslenskri flóru að mjög auðvelt 

er að rífa þá upp með rótum ef þeir vaxa á röngum stað. Tegund er bara „ágeng“ ef ekki tekst 

að hafa stjórn á útbreiðslu hennar með tiltölulega einföldum og ódýrum hætti. 
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Viðaukar 

 

Skráning á fræjum sem komu í gildrur 

 

 
 

Frægildrur Reitur 1.(stormfallinn reitur) Frægildrur Reitur 2.( rjóðurfelldur reitur)

Dags. 16/12 2018 31/1 2019 27/2 2019 26/3 2019 8/5 2019 22/6 2019 5/8 2019 3/9 2019 30/9 2019 6/11 2019 17/12 2019 16/12 2018 31/1 2019 27/2 2019 26/3 2019 8/5 2019

A1 1 1 2 2 1 1 3 3 D1 2015(des-feb)

A2 1 1 3 2 2 D2 Ekki tæmt 1 gildrur

A3 1 3 3 2 2 1 D3 vegna horfnar

A4 1 2 D4 snjóalaga 1

A5 2 1 D5 1

A6 2 1 1 1 1 3 1 D6 1

í skógi 4 1 4 3 9 7 3 2 1 9 8 í skógi 1 3

B1 3 E1 1

B2 E2 1

B3 E3

B4 1 E4

B5 E5

B6 E6

við jaðar 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 við jaðar 2

C1 F1

C2 F2

C3 F3

C4 F4

C5 1 F5

C6 F6

á miðju 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 á miðju

Fræ alls: 4 1 4 3 11 7 3 2 1 12 8 Fræ alls: 1 5 7

fræ sem voru í gildrunum þegar þær voru endurheimtar.


