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og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 

 

 

 

______________________________________ 

Lilja Magnúsdóttir 
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Ágrip 

 

Lítið er til af rannsóknum á Íslandi um áhrif beitar í ræktuðum skógi og notkun beitardýra til 

að halda niðri grasvexti í ungskógi. Samkeppni trjáplantna við gras í nýskógrækt er vandamál 

vegna baráttu um ljós og næringarefni ásamt því að sina leggst yfir ungplöntur og kæfir þær. 

 

Gerð var beitartilraun með hross í skógræktargirðingu á Reykhólum á Reykjanesi í Austur-

Barðastrandarsýslu haustið 2008 og rannsökuð áhrif beitar á vaxtarlag og lífslíkur birkis 

ásamt því að kanna hvort næringarástand þess breyttist við beit. Hrossum var beitt í tvo 

mánuði haustið 2008 á helming tilraunalandsins en hinn helmingurinn var notaður til 

samanburðar. Allar birkiplöntur voru mældar áður en beit hófst, hæð, lengd og þvermál ásamt 

því að þróttur plantna og þroski toppbrums var metinn. Úttekt var gerð á beitarskemmdum 

vorið 2009 og lokaúttekt fór síðan fram haustið 2009. 

 

Helstu niðurstöður voru þær að beit hafði engin áhrif á þvermálsvöxt trjánna og vöxt árssprota 

en neikvæð áhrif á útlit trjánna, hæð þeirra og þrótt. Hrossin voru of lengi í girðingunni miðað 

við stærð beitilandsins og framboð beitargróðurs og mjög líklegt er að rekja megi stóran hluta 

beitarskemmda til minna framboðs á beit fyrir hrossin. 

 

Hrossabeit nýtist til að hreinsa gras og sinu í skógræktarlandi en mjög vel þarf að fylgjast með 

beitinni og grípa inn í um leið og merki sjást um minnkandi framboð beitargróðurs. 

 

Frekari rannsókna er þörf á áhrifum beitar á grassamkeppni og vöxt og þroska trjáplantna í 

ræktuðum skógum svo sem hversu mikil beit má vera án þess að valda alvarlegum 

skemmdum á trjánum og hver áhrif beitar eru á vistkerfi skóga og líffræðilegan fjölbreytileika 

þeirra. 

 

Lykilorð: Hrossabeit, birki, skógrækt, grassamkeppni, beitarskemmdir, skógarbeit. 
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1 Inngangur 

1.1 Skógur 

 

Við landnám Íslands var landið sagt viði vaxið milli fjalls og fjöru eins og Ari fróði orðaði 

frásögn sína í Landnámu. Ábúð landsins og veðurfar í gegnum aldirnar breytti þessari 

gróðurlýsingu og þegar kom fram á tuttugustu öld var orðið lítið eftir af skógi á Íslandi.  

 

Almennt er litið á skógrækt sem jákvæða ræktun til að bæta land og umhverfi (Aðalsteinn 

Sigurgeirsson & Sigvaldi Ásgeirsson, 2006) þó ýmsir hafi einnig áhyggjur af að skógar breyti 

landslagi og skyggi á útsýni (Þóra E. Þórhallsdóttir, 2001). Skógur er mikilvægur hluti af 

vistkerfum heimsins sem eru mikilvæg fyrir allt líf á jörðinni með þeirri þjónustu sem þau 

sinna svo sem vatnsvernd og miðlun, niðurbrot lífrænna efna, verndun loftslags með bindingu 

kolefnis og jarðvegsvernd (Aðalsteinn Sigurgeirsson & Sigvaldi Ásgeirsson, 2006; Ása L. 

Aradóttir, 2009). Ræktun skóga er ótvírætt talin bæta jarðveg (Aðalsteinn Sigurgeirsson & 

Sigvaldi Ásgeirsson, 2006) með því að rætur trjáa binda hann og vernda gegn rofi, auka 

holurými og vinna þannig að aukinni frjósemi jarðvegs (Arnlín Óladóttir & Sherry Curl, 

2006; Ása L. Aradóttir, 2006; Ólafur Arnalds, 2006). Einnig stuðlar ræktun skóga að bættu 

umhverfi með því að jafna snjóalög, draga úr vindhraða og afrennsli vatns og minnka áhrif af 

frostverkunum (Arnlín Óladóttir & Sherry Curl, 2006; Þröstur Eysteinsson, 2006).  

 

Mikill og aukinn áhugi er á skógrækt hér á landi og á síðustu árum hefur hún margfaldast með 

tilkomu landshlutaverkefna í skógrækt. Við þessa aukningu á ræktuðum skógi hafa komið upp 

ýmis vandamál svo sem afföll ungplantna. Afföll í nýskógrækt eru rakin til þess að gras 

kaffærir smáar trjáplöntur og keppir um næringarefni við þær (Böðvar Guðmundsson & Lárus 

Heiðarsson, 2006; Þröstur Eysteinsson, 2006). Talið er að hægt sé að nýta hesta (Equus 

caballus) til að halda niðri grasvexti í gróðursettum ungskógi (Anna G. Þórhallsdóttir & 

Ríkharð Brynjólfsson, 1992; Steinunn A. Halldórsdóttir & Anna G. Þórhallsdóttir, 2004; 

Þröstur Eysteinsson, 2006; Böðvar Guðmundsson, 2009) en fáar markvissar rannsóknir hafa 

farið fram á því.  
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Lítil þekking er til á áhrifum beitar í ræktuðum skógi og skemmdum vegna hennar í skógrækt 

á Íslandi og fáar tilraunir hafa verið gerðar á þessum þáttum. Hér verður því tekin saman 

innlend og erlend þekking á áhrifum beitar á vistkerfi skóga, hvort beitin valdi skemmdum á 

skógi, hversu miklar þær skemmdir eru og hvort þær eru almennt dýrari en það tjón sem afföll 

ungra plantna kosta skógareigendur. Einnig verður fjallað um hvaða atriði þarf að hafa í huga 

við skipulagningu beitar í skógum, hvernig best er að stýra beit í skógi og hvernig íslensk 

beitardýr myndu hugsanlega haga sér í skógrækt. Að lokum er reynt að gera grein fyrir hvaða 

vandamál fylgja grasvexti í nýskógrækt og hvort hægt er að nota beitardýr á skipulagðan hátt 

til að draga úr grasvexti. 

 

1.1.1 Birki 

1.1.1.1 Tegundin og útbreiðsla hennar 

Helsta trjátegundin í íslenskum skógum er af bjarkarætt (Betulaceae) og heitir birki (Betula 

pubescens) eða ilmbjörk eins og hún er oft nefnd líka (Sigurður Blöndal, 2002). Birki vex á 

norðlægum slóðum og telst hluti af barrskógabeltinu á norðurslóðum. Það myndar víða 

skógarmörk í Norður-Evrópu (Snorri Sigurðsson, 1977) og vaxtarsvæði þess nær frá 

Grænlandi og Íslandi um Norður og Mið-Evrópu og Síberíu að Kyrrahafi (Baldur 

Þorsteinsson, 1990). Birki finnst víða um land, niðri við sjó á Vestfjörðum og allt upp í 550 m 

h. y. s. og við landnám er talið að birkiskógar hafi þakið milli 25.000 og 30.000 km
2
 af 

láglendi landsins upp undir 300 – 400 m. y. s. og jafnvel hærra (Snorri Sigurðsson, 1977; 

Baldur Þorsteinsson, 1990; Sigurður Blöndal, 2002). 

1.1.1.2 Vaxtarþarfir og vöxtur 

Birki er talið einna harðgerðast lauftrjáa og kemst af með 7,5°C (Baldur Þorsteinsson, 1990) 

sem uppsafnaðan hita sumars (hitasummu) þó kjörhitastig ljóstillífunar þess sé um 25°C en 

hún er fyrsta skref vaxtarferilsins (Gerður Guðmundsdóttir & Bjarni D. Sigurðsson, 2005). 

Birki er ljóselsk tegund og öflugur landnemi þar sem aðstæður leyfa. Það gerir ekki miklar 

kröfur til jarðvegs og þrífst oft við erfiðar aðstæður en vex betur þar sem jarðvegur er nægur 

(Snorri Sigurðsson, 1977; Baldur Þorsteinsson, 1990). Ungar birkiplöntur eru viðkvæmar fyrir 

þurrki og yfirleitt kann birki betur við sig þar sem úrkoma er næg en tórir þó við þurrar 

aðstæður eftir að plantan er komin á legg (Sigurður H. Magnússon & Borgþór Magnússon, 
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1989). Vaxtarlag birkis er mjög breytilegt, það getur verið allt frá margstofna, lágvöxnu 

kjarrþykkni upp í hávaxið tré, einstofna eða með fáum stofnum (Sigurður Blöndal, 2002; Ása 

L. Aradóttir, 2006). Það vex hratt fyrstu árin en hægir svo á sér með aldrinum og verður oft 

ekki mikið eldra en 100 – 130 ára (Snorri Sigurðsson, 1977; Baldur Þorsteinsson, 1990). Elsta 

tré sem aldursgreint hefur verið á Íslandi var um 180 ára (Ólafur Eggertsson, 2006). Sökum 

þess hversu kræklóttir og hallandi stofnar birkis eru, getur lengd stofnanna oft verið meiri en 

hæð þeirra (Ása L. Aradóttir, 2006).  

1.1.1.3 Beit og beitaráhrif 

Beit búsmala er þó sú nýting sem líklega hafði mest áhrif á birkiskóga á Íslandi frá landnámi 

þar sem hún kom að miklu leyti í veg fyrir eðlilega endurnýjun þeirra (Snorri Sigurðsson, 

1977; Sigurður H. Magnússon & Borgþór Magnússon, 1989). Beit veldur miklum afföllum á 

ungum birkiplöntum og getur komið í veg fyrir endurnýjun skóga þar sem hún er þung (Snorri 

Sigurðsson, 1977; Sigurður H. Magnússon & Borgþór Magnússon, 1989; Hester, Mitchell & 

Kirby, 1996; Jóhann Þórsson, Ása Aradóttir & Steve Archer, 2009). Beit hefur einnig mikil 

áhrif á botngróður skóga þar sem blómjurtir, viðkvæmar fyrir beit, eru algengar og fara fljótt 

halloka ef beit er of mikil (Ása L. Aradóttir, 2006). Ef beitin er ítrekuð eru áhrifin alvarlegri 

og plantan er lengur að ná sér eftir hana þó yngri plöntur séu fljótari að ná sér eftir 

beitarskemmdir en þær eldri (Soffía Arnþórsdóttir, 2006). Ef beit er ekki endurtekin geta 

plönturnar bætt sér hana upp yfir sumarið og birki virðist hafa mikla getu til að jafna sig eftir 

beit (Soffía Arnþórsdóttir & Álfhildur Ólafsdóttir, 2001; Hester, Lempa, Neuvonen, Høegh, 

Feilberg, Arnthórsdóttir, & Iason, 2005). Birki virðist vera ein af síður lostætari tegundum 

lauftrjáa (Gill, 1992; Hester o.fl., 1996) vegna varnarefna í blöðum og er þess vegna 

hugsanlega talið þola beit betur en aðrar tegundir lauftrjáa (Hester o.fl., 1996; Pollock, 

Milner, Waterhouse, Holland & Legg, 2005). Ýmislegt bendir þó til að íslenskt birki hafi 

minna af beitarletjandi efnum svo sem tannin en birki annars staðar (Anna G. Þórhallsdóttir, 

1989; Guðmundur Halldórsson & Halldór Sverrisson, 1997). 

1.1.1.4 Vistkerfi birkiskóga 

Vistkerfi birkiskóga er mikilvægt með tilliti til þjónustu og líffræðilegrar fjölbreytni í 

gróðurfari þeirra. Búfjárbeit hefur hins vegar fljótt neikvæð áhrif á vistkerfi skóga ef hún er 

mikil og þarf því að gæta vel að beitarstjórnun ef ætlunin er að beita birkiskóga (Ása L. 

Aradóttir, 2006).  
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1.2 Beitarrannsóknir í skóglendi 

1.2.1 Almennt um beit 

Árekstrar milli skógræktar og sauðfjáreigenda hafa orðið í gegnum tíðina vegna ólíkra 

hagsmuna (Sigurður Arnarson, 2002). Þegar tekin er saman þekking um beit í skógi er 

nauðsynlegt að byrja á að skoða beit og helstu áhrif hennar almennt á vistkerfi. Beit sauðfjár 

(Ovis aries) er sá þáttur í landnýtingu sem hvað lengst hefð er fyrir á Íslandi og mestan svip 

hefur sett á landið. Því er eðlilegt að rannsóknir á beit á Íslandi á undanförnum áratugum hafi 

miðast við sauðfé, þarfir þess og áhrif á vistkerfi.  

 

Margir þættir hafa áhrif á beit og hverjar afleiðingar hennar verða svo sem árstími, veðrátta, 

ástand beitilands, traðk beitardýra, fæðuval þeirra og lengd beitartíma (Ágúst H. Bjarnason, 

1979). Mismunandi er eftir plöntutegundum hvernig þær þola beit (Ágúst H. Bjarnason, 1979) 

og sérstaklega þola hávaxnar tvíkímblaða jurtir illa beit (Ingvi Þorsteinsson, 1980a; Ingibjörg 

S. Jónsdóttir, 1984). Hófleg beit flýtir fyrir hringrás næringarefna, kemur í veg fyrir mikla 

uppsöfnun á sinu í landi (Ingvi Þorsteinsson, 1980b, Ingibjörg S. Jónsdóttir, 1984) og getur 

jafnvel örvað ofanjarðarvöxt og jafnað samkeppnisaðstöðu tegunda ef aðrar aðstæður eru 

hagstæðar (Ágúst H. Bjarnason, 1979). Fjölbreytni í gróðurfari er nauðsynleg til að uppfylla 

sem flestar þarfir beitardýra fyrir næringarefni (Ingvi Þorsteinsson, 1980a; Provenza, 1995; 

Sigþrúður Jónsdóttir, 2008) og fleiri plöntutegundir finnast að jafnaði í hóflega beittu landi 

(Ingibjörg S. Jónsdóttir, 1984; Kuiters, Mohren & Van Wieren, 1996; Putman, 1996).  

 

1.2.2 Rannsóknir á beit og beitargildi á Íslandi 

1.2.2.1 Beitarþol 

Beitarrannsóknir á Íslandi hafa miðað að því að finna beitarþol náttúrulegra gróðurlenda. 

Markmið með því er að koma í veg fyrir ofnýtingu gróðurs og viðhalda þannig gróðurfari í 

jafnvægi við ríkjandi veðurfarsskilyrði ásamt því að stuðla að hámarksafurðum búfjár. Sé 

beitarálag á landi ekki umfram beitarþol þess, er beitin ekki skaðleg ríkjandi gróðri. Hún getur 

jafnvel verið til bóta með því að koma í veg fyrir of mikla sinumyndun sem dregur úr vexti 

plantna (Ingvi Þorsteinsson, 1980a). Ofbeit getur leitt til skemmda á gróðri með þeim 

afleiðingum að bestu beitarplönturnar hverfa úr gróðurlendinu. Gróður gisnar af völdum 
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ofbeitar, uppskera lands minnkar, rótarkerfi plantna rýrnar og hæfileikar þeirra til að nýta 

vatn, næringarefni úr jarðvegi og binda jarðveg. Jarðvegur verður snauðari af næringarefnum 

og lífrænum efnum og þannig leiðir ofbeit til minnkandi beitargildis gróðurlendis (Ingvi 

Þorsteinsson, 1980b). 

1.2.2.2 Beitargildi 

Beitargildi gróðurlenda ákvarðast af uppskerumagni, hlutfalli milli eftirsóttra og lélegra 

beitarplantna í gróðurbreiðunni og umfram allt af hlutfalli milli jurta og trjákennds gróðurs 

(Ingvi Þorsteinsson, 1980a). Beitargildi er því meira sem tegundir eru fleiri og búfé hefur 

meira úr að velja. Fjölbreytni er mikilvæg vegna mismunandi þroskahraða tegunda en 

næringargildi minnkar með auknum þroska (Ingvi Þorsteinsson, 1980a). Beitargildi plöntu er 

háð því hversu lostæt hún er, efnainnihaldi hennar og meltanleika á hverjum tíma. Mikill 

munur er á tegundum, blaðríkar tegundir eru eftirsóttari en blaðsnauðar og stöngulríkar, þar 

sem þær eru oft auðmeltanlegri. Lostætni er háð vaxtarskilyrðum, hún er meiri í frjósömu 

landi og þurrlendi en í rýru landi eða votlendi (Ingvi Þorsteinsson, 1980d).  

1.2.2.3 Beitargildi skóglendis 

Beitargildi er hæst í skóglendi með grasi, elftingum (Equisetum sp.) og trjákenndum plöntum. 

Meðalársuppskera (kg þ.e./ha) af skóglendum er talin fjórum sinnum meiri en af úthaga og 

beitargildi er enn meira vegna betra gróðurfars. Á haustin flytja trjákenndar plöntur 

næringarefni til rótar en beit eftir að plöntur hafa búið sig undir vetur virðist ekki hafa áhrif á 

þær. Forðann notar plantan svo að vori til að hefja vöxt áður en hún nær að hefja ljóstillífun 

að einhverju ráði. Þess þarf að gæta að skilja eftir nægan gróður óbitinn að hausti og talið er 

að hóflega beitt land hafi að minnsta kosti helming ársuppskeru bestu beitarplantnanna 

standandi óbitinn í lok í beitartíma (Ingvi Þorsteinsson, 1980b). 

1.2.2.4 Beitarþungi – álag  

Þegar talað er um beitarþunga er átt við meðalfjölda beitardýra á einingu lands, t.d. ær/ha 

(Ólafur Dýrmundsson, 1989) en þá er ekki tekið tillit til uppskeru eða ástands lands 

(Sigþrúður Jónsdóttir, 2008). Beitarálag er því nákvæmari mælieining en það er skilgreint sem 

meðalfjöldi beitardýra á einingu beitargróðurs eða ær/tonn þurrefnis (Ólafur Dýrmundsson, 

1989). Mat á beitarálagi krefst uppskerumælinga og einnig þarf að taka með í reikninginn 

plöntuval og ójafna dreifingu búfjár í beitilandi (Sigþrúður Jónsdóttir, 2008). Mat á beitarþoli 



6 

 

 

er að meta samhengi milli vaxtar og þrifa beitardýra annarsvegar og hinsvegar gæði og ástand 

beitilands en í því samhengi skipta beitarþungi og beitarálag mestu máli (Ólafur 

Dýrmundsson, 1989). 

 

1.2.3 Beit í skógi – almennt 

Hér á landi hefur beit verið kennt um eyðingu skóglendis að stórum hluta allt frá landnámi og 

beitardýr, yfirleitt sauðfé, verið talin valda meira tjóni en gagni í skógum (Sigurður Arnarson, 

2002). Í Evrópu hefur beit og beitardýr verið talin hluti af viðhaldi skógarvistkerfa um aldir 

og má ætla að gróðurfar og vistkerfi hafi þróast í árþúsundir með sambúð við beitardýr 

(Kimmins, 1996; Bradshaw, Hannon & Lister, 2003). Þegar rætt er um sjálfbæra nýtingu 

skóga og annarra þátta náttúrunnar þarf að horfa til rasks sem eðlilegs og óaðskiljanlegs þáttar 

í vistkerfunum svo framarlega sem það rask er í réttum hlutföllum í framvindu vistkerfanna en 

ekki sem eyðilegging á samræmi og samstarfi allra virkra þátta þeirra (Kuiters o.fl., 1996; 

McEvoy, Flexen & Adam, 2006a). Rask sem beit veldur getur því verið eðlilegur þáttur í 

framvindu skóga ef beitinni er stjórnað og hún byggist á virðingu fyrir náttúrunni í heild 

(Kimmins, 1996; Kuiters o.fl., 1996; Kuiters & Slim, 2003; McEvoy o.fl., 2006a). 

 

Rannsóknir í fornvistfræði ásamt upplýsingum úr steingerfingafræði, frjókornarannsóknum og 

mörgum fleiri fræðigreinum eru notaðar til að reyna að varpa ljósi á sögulegt hlutverk 

beitardýra í fornskógum Evrópu (Bradshaw o.fl., 2003). Rannsóknir þessar hafa ýtt undir 

aukinn áhuga fræðimanna á beit sem stjórntæki varðandi fjölbreytileika í skógi með því að 

viðhalda rjóðrum og opnum svæðum með beit stórra beitardýra líkt og talið er að 

fornskógarnir hafi verið (Putman, 1996). Beit nautgripa (Bos taurus) og hrossa í skógum í 

Evrópu  er algeng (Van Wieren, 1995) og stöðugt mikilvægari grunnþáttur í viðhaldi 

líffræðilegs fjölbreytileika (Kuiters & Slim, 2003) og náttúrulegrar endurnýjunar sem sífellt 

oftar er viðhaldið með beitarstjórnun (McEvoy, McAdam, Mosquera-Losada & Riguero-

Rodriguez, 2006b).  Beitardýr svo sem hross og nautgripir geta stuðlað að útbreiðslu 

trjátegunda þar sem þau hafa áhrif á þéttan grassvörð með beit og traðki og geta með því móti 

opnað leið fyrir fræ til að spíra og festa rætur (Putman, 1996; Olff, Vera, Bokdam, Bakker, 

Gleichman, de Maeyer & Smit, 1999; Kuiters & Slim, 2003). Hófleg beit þýðir viðhald 

fjölbreytni með aukinni birtu fyrir ljóselskar tegundir (Kuiters o.fl, 1996; Putman, 1996) en 

nýliðun tegunda getur einnig þýtt innrás illgresis jafnt og skógartegunda og getur endað í 
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tegundafábreytni (McEvoy o.fl., 2006b) ef ekki er fylgst vel með beitarálagi og þróun 

gróðurfars í skóginum. 

 

1.2.4 Rannsóknir á beit í skógum á Íslandi 

Beit hefur verið frekar illa séð í skógum hér á landi (Sigurður Arnarson, 2002) og tengist 

skógeyðingu fyrr á öldum (Sigurður Arnarson, 2002). Því hefur ekki verið litið á beit í 

skógum sem nýtingu lands heldur frekar sem neikvæða aðgerð og hún verið átalin (Hákon 

Bjarnason, 1971; Sigurður Arnarson, 2002). Því kemur ekki á óvart að tiltölulegar fáar 

rannsóknir hafa verið birtar um áhrif beitar í skógi á Íslandi. Ingvi Þorsteinsson og Gunnar 

Ólafsson (1967) rannsökuðu beit og plöntuval sauðfjár í skógrækt á Stálpastöðum í Skorradal. 

Ingvi ásamt Sigurgeir Þorgeirssyni og Stefáni Sch. Thorsteinssyni (1982) birtu niðurstöður af 

sauðfjárbeit í Stálpastaðaskógi 1982 og Ingvi, Jón Loftsson og Ólafur Guðmundsson (1983) 

rannsökuðu áhrif beitar í Hallormsstaðaskógi á árunum 1980 – 1983. Jóhann Þórsson o.fl.,  

(2009) rannsökuðu beit á birkiplöntum í Hafnarskógi í Borgarfirði á árunum 2000 til 2002 þar 

sem einnig voru skoðuð áhrif beitar á stöðugleika jarðvegs. Rannsóknir á beit hrossa í skógi 

voru gerðar af Önnu G. Þórhallsdóttur og Ríkharð Brynjólfssyni (1992) sem rannsökuðu 

hrossabeit í Stallaskógi í Borgarfirði 1991-1992 og Steinunni A. Halldórsdóttir (2004) sem 

rannsakaði hrossabeit í skógræktargirðingu á Brimnesi í Skagafirði 2003. Áhrif hreindýra 

(Rangifer tarandus) á skóga á Austurlandi voru skoðuð af þeim Böðvari Þórissyni og 

Skarphéðni S. Þórhallssyni (2002) auk þess sem athuganir hafa verið gerðar á skordýrabeit en 

lítið er til af rannsóknum á áhrifum fugla í skóglendi. Nánar er fjallað um þessar rannsóknir í 

köflum um beitardýr hér að neðan. 

1.2.4.1 Stálpastaðir í Skorradal 

Í rannsókninni í Stálpastaðaskógi í Skorradal 1965 – 1966 var skoðað hvert plöntuval sauðfjár 

væri í skóglendi, beitargildi plantna og hvort sauðfé ylli skemmdum á skógi með beit og 

traðki (Ingvi Þorsteinsson & Gunnar Ólafsson, 1967). Þar kom í ljós að í júní bitu kindurnar 

nokkuð jafnt af grasi, blómjurtum og trjákenndum plöntum en í júlí jókst grasmagnið í 

plöntuvali kindanna og hélst um 60% fram á vor (Ingvi Þorsteinsson & Gunnar Ólafsson, 

1967). Trjákenndar plöntur í tilrauninni í Skorradal voru lítið bitnar í júlí til september en þá 

jókst hlutdeild þeirra og var komin í 70 – 80% þegar kom fram í apríl (Ingvi Þorsteinsson & 

Gunnar Ólafsson, 1967. Grasvíðir (Salix herbacea) og birki fóru aldrei yfir 1% af beitinni um 
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veturinn en beitilyng (Calluna vulgaris), krækilyng (Empetrum nigrum) og sortulyng 

(Arctostaphylos uva-ursi) var langmest bitið (Ingvi Þorsteinsson & Gunnar Ólafsson, 1967). 

Trjákenndar plöntur eru safaríkari á vetrum en annar gróður og aðgengilegri fyrir skepnur 

(Ingvi Þorsteinsson & Gunnar Ólafsson, 1967) og Soffía Arnþórsdóttir (2006) komst að 

svipaðri niðurstöðu að sauðfé sækti meira í birki þegar minna er um grös og jurtir í vexti. 

 

Í beitartilraun sem gerð var á Stálpastöðum í Skorradal 1982 með nokkrar lambær kom í ljós 

að lömbin voru þyngri en samanburðarféð og 35% meira kjöt eftir tvílembuna af því fé sem 

gekk í skóginum allt sumarið. Það fé sem sett var í skóginn seinni part sumars kom ekki eins 

vel út og var ókunnugleika fjárins og lélegum högum þess fyrr um sumarið kennt um minni 

fallþunga. Litlar skemmdir sáust á trjám eftir þessa tilraun (Ingvi Þorsteinsson o.fl., 1982).  

1.2.4.2 Hallormsstaður 

Beitartilraun í Hallormsstað á árunum 1980 – 1982 var til að kanna lostætni skógargróðurs og 

næringargildi, beitarþol hans, tjón á trjágróðri og þrif fjárins og vöxt lamba (Ingvi 

Þorsteinsson o.fl., 1983). Plöntuval fjárins var kannað sumrin 1981 og 1982 (Ingvi 

Þorsteinsson o.fl., 1983). Fyrra sumarið á Hallormsstað var meira en helmingur af plöntuvali 

kindanna trjákenndar plöntur og jókst enn meira eftir 20. ágúst (Ingvi Þorsteinsson o.fl., 

1983). Seinna sumarið á Hallormsstað var meira af jurtum valið til átu (Ingvi Þorsteinsson 

o.fl., 1983) líkt og reyndin var í Skorradal (Ingvi Þorsteinsson & Gunnar Ólafsson, 1967). 

Beitardýr leita í nýja sprota og ungar plöntur af birki (Ingvi Þorsteinsson o.fl., 1983; Soffía 

Arnþórsdóttir & Álfhildur Ólafsdóttir, 2001; Soffía Arnþórsdóttir, 2006) og bláberjalyngi 

(Vaccinium sp.) á sumrin (Ingvi Þorsteinsson & Gunnar Ólafsson, 1967; Ingvi Þorsteinsson 

o.fl., 1983) en víðir (Salix sp.) var þó eftirsóttastur í Hallormsstað fyrsta sumarið svo mjög að 

hans varð varla vart í gróðurþekju eftir það (Ingvi Þorsteinsson o.fl., 1983). Fjalldrapi (Betula 

nana) og birki þola beit betur en loðvíðir (Salix lanata) og gulvíðir (Salix phylicifolia) (Soffía 

Arnþórsdóttir, 2006).  

 

Áhrif beitar á gróður í tilrauninni á Hallormsstað voru mikil (Ingvi Þorsteinsson o.fl., 1983). 

Skemmdir sáust á 75% birkitrjáa og öllum víðitrjám og voru lauf og árssprotar bitnir í öllum 

hæðar og aldursflokkum en hvergi fannst þó nagaður börkur (Ingvi Þorsteinsson o.fl., 1983). 

Engar af smáum (25 – 30 cm) greniplöntum höfðu verið bitnar eða traðkað á þeim (Ingvi 

Þorsteinsson o.fl., 1983). Skógurinn hafði gisnað, teinungur var horfinn að mestu leyti og 
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greinar á stofnum voru að hverfa og umfeðmingi (Vicia cracca) og elftingu hafði fækkað 

mikið (Ingvi Þorsteinsson o.fl., 1983). Enginn skaði varð hins vegar á trjám í Skorradal allan 

tímann sem rannsóknin stóð þar (Ingvi Þorsteinsson & Gunnar Ólafsson, 1967). 

 

Féð á Hallormsstað þreifst illa vegna mikils beitarálags og ormasmits (Ingvi Þorsteinsson 

o.fl., 1983) sem er þekkt afleiðing mikils fjölda beitardýra í þröngum haga (Buttenschøn, 

2007). Aðrar afleiðingar beitarinnar í Hallormsstað voru þær að skógurinn opnaðist og 

jarðvegur hitnaði fyrr á vorin (Ingvi Þorsteinsson o.fl., 1983) vegna þynnra lags af mosa og 

sinu (Gornall, Jónsdóttir, Woodin & Van der Wal, 2007; Hecht, Vogt, Eysteinsson & Vogt, 

2007). Gróður á beitarsvæðinu í Hallormsstað var talinn hafa farið seinna af stað vegna minni 

forðanæringar í rótum plantna eftir beit haustið áður (Ingvi Þorsteinsson o.fl., 1983) 

1.2.4.3 Hafnarskógur 

Líkt var eftir síðsumarsbeit á birkiplöntum með mismikilli klippingu á plöntum við 

mismunandi aðstæður og skoðuð áhrifin á vöxt plantnanna (Jóhann Þórsson o.fl., 2009). 

Einnig var skoðað hvaða áhrif beit hefði á stöðugleika jarðvegs. Í ljós kom að birkiplöntur 

uxu best í gisnu skóglendi en minnst í þéttum skógi þar sem afföll voru einnig mest og var 

skuggaáhrifum kennt um að mestu en einnig hafði skordýrabeit eitthvað að segja í því 

sambandi. Aukin afföll urðu á plöntum eftir því sem á leið sem bendir til að endurtekin beit 

dragi úr vexti birkiplantna. Skógarbotn birkiskóga er viðkvæmari fyrir beit en aðrar 

gróðurgerðir og beit og traðk getur aukið óstöðugleika jarðvegsyfirborðs og þannig valdið 

hnignun sem leitt getur til rofs (Jóhann Þórsson o.fl., 2009).  

 

1.3 Áhrif beitar  

1.3.1 Breytingar á gróðurfari 

Beitardýr hafa mikilvæg áhrif á byggingu skógarvistkerfa (Putman, 1996) með því að 

viðhalda fjölbreytileika í skógum, halda skógarbotnum hæfilega opnum (McEvoy o.fl., 

2006a) og tryggja þannig tilvist skuggþolinna tegunda sem annars hverfa úr skóginum þegar 

hann verður of dimmur (Putman, 1996). Við beit í skógum má reikna með auknu hlutfalli 

grasa þar sem þau eru oftast beitarþolin (McEvoy o.fl., 2006a) á kostnað elftingar og minni 

þekju tvíkímblaða jurta (Ingvi Þorsteinsson, o.fl., 1983). Ofbeit hefur neikvæð áhrif á 



10 

 

 

fjölbreytileika og samsetningu tegunda (Ingvi Þorsteinsson, 1980a; Putman, 1996; Kuiters & 

Slim, 2002; McEvoy o.fl., 2006b) jafnt í skógum sem annars staðar og beitardýr hafa líka  

áhrif á þekju ýmissa tegunda sem eru viðkvæmar fyrir traðki og umferð svo sem fléttur og 

mosa (Heady, 1994). Beit breytir samkeppnisstöðu tegunda og getur þannig stuðlað að því að 

halda ágengum tegundum í skefjum þannig að veikari tegundir fái færi á að vaxa upp í 

skógum (Reimoser, Armstrong & Suchant, 1999; McEvoy o.fl., 2006a). Í óbeittum skógum 

má búast við stærri svæðum með sömu tegund sem getur verið neikvætt en líka jákvætt ef um 

er að ræða fallega blómabreiðu sem gestir skógarins vilja njóta (McEvoy o.fl., 2006a). 

1.3.1.1 Fjölbreytni vistkerfa 

Til að auka fjölbreytni í gróðurfari er ráðlegt að beita ólíkum beitardýrum svo sem 

nautgripum og hrossum þar sem þau bíta mismunandi tegundir en gæta þarf að þéttleika 

beitardýranna (Putman, 1996; Olff o.fl., 1999). Komið hefur í ljós að blönduð beit sauðfjár og 

hrossa eða nautgripa gerir það að verkum að sauðféð þrífst betur og beitarálag jafnast (Ingvi 

Þorsteinsson, 1980d; Ólafur Dýrmundsson, 1989). Breytingar á vistkerfum af völdum beitar 

ná ekki aðeins til gróðurfars heldur líka til jarðvegslífs, skordýra, spendýra og fugla (Putman, 

1996; Danell, Bergström, Edenius & Ericsson, 2003).  

 

1.3.2 Jarðvegslíf 

Talið er að birkiskógar á heimskautasvæðum séu með mjög stöðug vistkerfi neðanjarðar þó 

breytingar verði ofanjarðar (Stark, Kytöviita, Männistö & Neumann, 2008). Litlar breytingar 

verða í örverum, ensímavirkni og fjölda þráðorma en gróðurleifar og lífrænar agnir eru mjög 

tengdar örverusamsetningu (Stark o.fl., 2008). Traðk beitardýra getur þétt jarðveg og minnkað 

holurými hans (Heady, 1994) ásamt aukinni hættu á óstöðugleika (Jóhann Þórsson o.fl., 2009) 

en traðkið auðveldar einnig jarðvegslífverum að nálgast jurtaleifar eftir að dýrin hafa troðið 

þær niður (Kuiters o.fl., 1996; Stark, Julkunen-Tiitto & Kumpula, 2007). Þynnra mosalag á 

yfirborði jarðvegs er talið auka næringaraðgengi trjáa með auknum jarðvegshita og aukinni 

virkni lífvera í jarðvegi (Gornall o.fl., 2007; Hecht o.fl., 2007).  
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1.3.3 Efnaflutningur í trjám 

Lauftré geyma næringarforða í rótum og undir berki stofna og greina og tapa þannig minni 

næringarefnum við beit að vetri til en barrtré sem geyma forðann í nýjum nálum Þannig hefur 

beit ekki áhrif á heildarsöfnun næringarforða birkis haustið eftir beit að vetri (Millard, Hester, 

Wendler & Baillie, 2001). Mörg dýr greina breytileika í próteini og köfnunarefni milli trjáa og 

endurtekin beit á einstökum trjám er hugsanlega vegna meira næringarefnainnihalds í nýjum 

sprotum og laufi þeirra (Gill, 1992). Lengri, þyngri og stærri blöð eru líklegri til að vera bitin 

nema þau séu því betur varin (Gill, 1992). Beit að sumri til virðist minnka styrk varnarefna í 

laufum (Stark o.fl, 2007). Birki bætir sér upp vöxt eftir beit fyrst á vorin með stærri og þyngri 

blöðum (Hester, Millard, Baillie & Wendler, 2004) sem stafar að hluta til af því að um færri 

blöð er að ræða á bitnum plöntum og þau hafa þá betra aðgengi að köfnunarefnisforða 

plöntunnar í rótum hennar sem skiptist milli færri blaða (Millard o.fl., 2001; Danell o.fl., 

2003; Hester o.fl., 2004; Riipa, Lempa, Haukioja, Ossipov & Pihlaja, 2005). Innihald 

próteinbundinna aminósýra var hærra í laufum klipptra plantna en í viðmiðunargreinum í 

rannsókn Riipi o.fl. (2005) auk þess sem lauf klipptra greina höfðu hærra tannininnihald fyrri 

hluta sumars en lauf á viðmiðunargreinum. 

 

1.3.4 Jákvæð áhrif beitar 

Jákvæð áhrif af beit geta verið meiri dreifing tegunda í skóginum, beit óæskilegra 

samkeppnistegunda í skógarbotni, aukin dreifing næringarefna og áburðaráhrif af saur og 

þvagi (Reimoser o.fl., 1999). Beit getur verið hagkvæm leið til grisjunar og til að halda niðri 

teinungi í skógrækt en lerki og lauftré þurfa að vera orðin nógu há til að fé bíti ekki toppa 

trjánna (Ingvi Þorsteinsson o.fl., 1983). Traðk beitardýra getur líka haft jákvæð áhrif svo sem 

að opna vatni leið niður í jarðveginn, minnka uppsöfnun og þjappa lífrænar leifar, mosa og 

sinu niður í jarðveginn og hraða þannig niðurbroti (Heady, 1994; Kuiters o.fl., 1996). Í 

Miðjarðarhafslöndum er beit notuð og viðurkennd sem stjórntæki til að minnka eldhættu í 

skógi (McEvoy o.fl., 2006b).  
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1.4 Beitarskemmdir 

1.4.1 Skemmdir á trjám af völdum beitar 

Algengustu beitaráhrif á trjám eru að teinungar eru bitnir sem hefur áhrif á fjölda, toppar eru 

bitnir sem hefur áhrif á hæðarvöxt og vaxtarlag og greinar eru skemmdar sem hefur áhrif á 

laufþekju og ljóstillífun (McEvoy o.fl., 2006b) auk þess sem beitardýr skemma tré með því að 

fjarlægja lauf, greinar, sprota, brum og blóm (Gill, 1992). Traðk dýra skemmir plöntur þegar 

þau stíga á þær, rekast utan í þær eða brjóta á ferð sinni um beitilandið (Gill, 1992; Heady, 

1994; Böðvar Þórisson & Skarphéðinn S. Þórhallssson, 2002) og í blautum jarðvegi er hætta á 

að beitardýr kippi teinungum og plöntum upp með rótum og eyðileggi þær (Gill, 1992; 

Heady, 1994).  

 

Dýr, skordýr og fuglar geta valdið skemmdum á berki trjánna með því að nudda hornum við 

börkinn, naga hann eða klóra í hann með klóm eða goggi (Heady, 1994; Böðvar Þórisson & 

Skarphéðinn S. Þórhallssson, 2002). Barkskemmdir geta valdið miklu tjóni með því að opna 

leið fyrir sýkingar átusjúkdóma og sveppa inn í tréð (Gill, 1992; Guðmundur Halldórsson & 

Halldór Sverrisson, 1997; Reimoser o.fl., 1999; Böðvar Þórisson & Skarphéðinn S. 

Þórhallssson, 2002) sem getur leitt til veiklaðra stofna, gallaðs viðar og dauða trjáa af völdum 

sýkinga eða  hvassra vinda sem fella veiklaða boli (Gill, 1992; Reimoser o.fl., 1999). 

 

Beit er sjaldan jafnt dreifð um skóginn og oftar bundin við rjóður, lundi eða jaðra þar sem gott 

er að komast um skóginn (Gill, 1992). Mesta tjónið verður á trjám í þægilegri bithæð dýranna 

svo sem teinungum á bersvæði sem eru oftar bitnir en græðlingar innan um annan gróður en 

þeir eru ekki bitnir fyrr en þeir ná upp úr nærgróðri (Gill, 1992; Hester o.fl., 1996). Hvort 

nærgróður er hár eða lágur skiptir líka máli (Pollock o.fl., 2005) auk þess sem viðbrögð 

teinunga við beit ráðast mjög af tegundum sem vaxa næst þeim í umhverfinu (Millett, Hester, 

Millard & McDonald, 2006). Yngri og minni græðlingar verða verr úti við beit (Hester, 2001; 

Van Hees, Kuiters & Slim, 1996) og litla beit þarf til að hægja á vexti trjánna þannig að það 

tekur bitnar plöntur lengri tíma að vaxa beitardýrum yfir höfuð (Hester o.fl., 1996; Van Hees 

o.fl., 1996; Bryndís Marteinsdóttir, Kristín Svavarsdóttir & Þóra E. Þórhallsdóttir, 2005; 

Pollock o.fl., 2005; Jóhann Þórsson o.fl., 2009). Beitardýr sækja oft í sömu plönturnar sem 

getur haft mikil áhrif á vaxtarform þeirra (Danell o.fl., 2003; Pollock o.fl., 2005; Jóhann 
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Þórsson o.fl., 2009) og þær verða oft kræklóttar með greinamikla laufþekju (Pollock o.fl., 

2005). Bitnum teinungum fækkar þegar nóg framboð er af góðum beitarjurtum og beit næg 

(Pollock o.fl., 2005) en mikið beitarálag dregur úr vexti og lífslíkum og eykur hættu á 

skemmdum (Mitchell & Kirby, 1990; Hester o.fl., 1996; Jóhann Þórsson o.fl., 2009). 

1.4.1.1 Viðbrögð við skemmdum trjám 

Mælikvarði á skemmdir í nytjaskógrækt er hvort ákveðinn lágmarksfjöldi trjáa á ha sé til 

staðar í lok vaxtarlotu og að þau tré uppfylli lágmarkskröfur um vaxtarform (Böðvar Þórisson 

& Skarphéðinn S. Þórhallssson, 2002). Vaxtarform bestu trjánna er einn beinn stofn með 

jafnan vöxt og fíngerðar greinar sem vaxa því sem næst hornrétt út frá stofni (Lárus 

Heiðarsson, 2006). Skemmdir á toppi trjáa og bol þeirra geta orðið til þess að bolirnir verða 

hlykkjóttir og bognir og illa fallnir til vinnslu í vélum sem verður til að lækka verð afurða 

skógarins (Reimoser o.fl., 1999; Johan Holst & Ólafur Eggertsson, 2006). Grisjun í skógi er 

mikilvægur þáttur í umhirðu sem miðar að bættum afurðum og er snemmgrisjun talin einna 

mikilvægust þar sem þá er ákveðið hvaða tré standa til framtíðar (Lárus Heiðarsson, 2006). 

Grisjun má því nota til að fjarlægja þau tré sem skemmst hafa af völdum beitar áður en 

skógurinn er orðinn fullvaxinn og auka þannig líkur á að lokaafurð verði verðmætari (Johan 

Holst & Ólafur Eggertsson, 2006) auk þess sem grisjun getur haft jákvæð áhrif á fjölbreytni 

skóglendisins (Ásrún Elmarsdóttir, Bjarni D. Sigurðsson, Guðmundur Halldórsson, Ólafur K. 

Nielsen & Borgþór Magnússon, 2003). 

 

1.4.2 Markmið skógræktar og mat á skemmdum 

1.4.2.1 Markmið skógræktar 

Í ræktuðum skógum eru yfirleitt skilgreind ákveðin markmið með ræktuninni sem eigendur 

stefna að og vinna út frá. Þau geta verið mismunandi svo sem timburskógrækt, beitarskógur 

eða útivistarskógur. Þegar skemmdir í skógum eru metnar þarf fyrst að skilgreina hver 

æskileg staða skógarins sé og skemmdir eru þá óæskilegar breytingar á ástandi skógarins með 

tilliti til framtíðar hans (Reimoser o.fl., 1999). Skemmdir eru manngert viðhorf sem þarfnast 

þess að markmiðin séu borin saman við núverandi ástand til að ákvarða hvort skemmdir hafi í 

raun átt sér stað, þ.e. að markmiðin náist ekki (Reimoser & Gossow, 1996; Reimoser o.fl., 



14 

 

 

1999). Mikilvægt er að einblína á fjölda óskemmdra trjáa þar sem þau eru mikilvægari en þau 

skemmdu (Reimoser o.fl., 1999).  

1.4.2.2 Mat á skemmdum 

Beitarskemmdir í skóglendi verða mestar við mikinn beitarþunga (Mitchell & Kirby, 1990) og 

geta valdið miklu tjóni í timburskógrækt vegna lélegra hráefnis ásamt auknum kostnaði við 

gróðursetningar og íbætur (Putman, 1996; Reimoser o.fl., 1999). Varlega þarf að fara við að 

áætla tjón fram í framtíðina af skemmdum í dag þar sem skemmdir á ungum trjám geta lagast 

þegar þau vaxa upp og í sumum tilvikum hefur beitin jafnvel jákvæð áhrif á vöxt trjánna 

(Putman, 1996).  

 

Því fyrr sem reynt er að meta skemmdirnar því ónákvæmara verður matið og meiri óvissa um 

forsendur þar sem orsök og afleiðing geta verið með áratuga millibili (Reimoser o.fl., 1999). 

Raunverulegar skemmdir verða aðeins ákvarðaðar í framtíðinni hvort heldur er um að ræða 

timbur eða annað (Reimoser o.fl., 1999). Skilgreina má ágóða af beit líkt og tjón og 

markmiðasetning skógræktar þarf að taka mið af því hvort áhrifin eru talin jákvæð eða 

neikvæð (Reimoser o.fl., 1999; Mynd 1). 
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Mynd 1.  Greining á skemmdum á skógi af völdum beitardýra. Úr: Measuring forest damage of 

ungulates: what should be considered. Reimoser & Gossow, 1996. (Þýðing LM). 
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1.4.3 Varnir gegn beitarskemmdum 

1.4.3.1 Skógræktarskipulag 

Skipulag og lögun skóga og lengd skógarjaðra hefur mikið að segja um dreifingu beitardýra í 

skógum ásamt framboði á fæðu, fjarlægðar frá vatnsbólum, skjóli, og umhirðuaðferðum svo 

sem grisjun og lokahögg (Reimoser & Gossow, 1996; Gordon, Hester & Festa-Bianchet,  

2004). Tegundafábreytni í ræktuðum jafnaldra skógum og rjóðurfelling í litlum reitum með 

skýrt afmarkaða jaðra býður upp á meira beitarálag og skemmdir en skógar sem eru hirtir á 

náttúrulegri hátt svo sem með valhöggi og blöndun tegunda við gróðursetningu  (Gill, 1992; 

Kuiters o.fl., 1996; Reimoser & Gossow, 1996; Palmer, Truscott, Mitchell & Welch, 2001).  

 

Skógarjaðrar veita beitardýrum skjól gegn veðrum og gróðri til vaxtar og viðhalds ásamt því 

að vera mikilvæg búsvæði fugla (Hester, 2001). Því lengri og óreglulegri sem jaðrarnir eru því 

mikilvægari eru þeir fyrir líffræðilega fjölbreytni og sem skjól og búsvæði fyrir fleiri tegundir 

(Reimoser & Gossow, 1996; Van Uytvanck, Maes, Vandenhaute & Hoffmann, 2008a). 

Jaðrarnir verða líka oft fyrir meiri beit en trén sem eru innar og vernda þannig tré í skóginum 

sjálfum fyrir beitarálagi (Pollock o.fl., 2005; Van Uytvanck o.fl., 2008; Van Uytvanck, 

Decleer & Hoffmann, 2008b). Til að koma í veg fyrir beitarskemmdir í skógum þarf því að 

huga vel að ræktunarskipulagi skóga og breyta því úr einsleitum skógum í náttúrulegra 

umhverfi þar sem umhirða skóga skiptir miklu máli sem umhverfisstjórnun (Reimoser & 

Gossow, 1996). 

1.4.3.2 Girðingar og friðun 

Kostnaður við girðingar og viðhald þeirra til að vernda skóga fyrir beit getur orðið mjög 

mikill ásamt því tjóni sem beitin veldur á skóginum ef varnir duga ekki (Mitchell & Kirby, 

1990; Putman, 1996; Gordon o.fl., 2004). Gagnrýni hefur einnig komið fram á áhrif girðinga 

og þær eru ekki taldar góð lausn til að hafa stjórn á beitardýrum ýmissa hluta vegna (Hester, 

2001). Friðun leiðir af sér fækkun tegunda (Þóra E. Þórhallsdóttir, 2001; Anna G. 

Þórhallsdóttir, 2003; McEvoy o.fl., 2006b) aukna sinumyndun (Þröstur Eysteinsson, 2006) og 

þykkri mosa sem veldur kólnun jarðvegs og minni virkni örvera (Gornall o.fl., 2007; Hecht 

o.fl., 2007) ásamt aukinni eldhættu með tilheyrandi umhverfistjóni ef eldur kviknar í eða 

nálægt slíkum svæðum (Borgþór Magnússon, Guðmundur Guðjónsson, Þröstur Þorsteinsson 

& Bjarni K. Þorsteinsson, 2007). Önnur áhrif af girðingum eru sterk sjónræn áhrif í landslagi, 
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snjóskemmdir og aukinn átroðningur dýra næst girðingum (Gordon o.fl., 2004) auk þess sem 

friðaðir skógar nýtast síður sem skjól fyrir búfé (Hester o.fl., 2005). 

 

Hér á landi er gert ráð fyrir að skógarbændur tryggi vörslu skógræktarlands fyrir búfé 

(Héraðs-og Austurlandsskógar, á.á.) og sjái alfarið um hana samkvæmt reglum viðkomandi 

landshlutaverkefnis. Almennt er gengið út frá því að skógrækt sé alfriðuð fyrir ágangi búfjár 

við upphaf skógræktarinnar til að tryggja góðan árangur í skógræktinni (Brynjar Skúlason, 

Guðríður Baldvinsdóttir & Sigurður F. Guðbrandsson, 2006). Mikil áhersla er þó lögð á við 

hönnun skóga að þeir fylgi ekki beinum línum girðinga, vega og raflína heldur myndi mjúkar 

línur í landslagi sem ekki stinga í stúf við náttúrulegar línur landsins (Þröstur Eysteinsson, 

2001; Brynjar Skúlason o.fl., 2006). Ástæða þessara girðingarákvæða er sú íslenska hefð að 

búfé gengur að mestu laust í högum (Þröstur Eysteinsson, 2001; Sigurður Arnarson, 2002; 

Gunnar Einarsson, 2003) en er ekki haft í girðingum eins og víða erlendis og því getur beit 

þess valdið tjóni á skógrækt á ógirtum ræktunarsvæðum. 

 

1.4.4 Tímasetning beitar – árstími 

1.4.4.1 Vor 

Beit má ekki hefjast of snemma á vorin þar sem plöntur eru viðkvæmar fyrir beit við upphaf 

vaxtar vegna lítillar ljóstillífunar (Ingvi Þorsteinsson, 1980b; Sigþrúður Jónsdóttir, 2008). Eigi 

beitin sér stað þegar brum eru að vakna og sprotamyndun er þegar hafin, breytir beitin ekki 

hlutfalli enda- og hliðarsprota það árið (Hester o.fl., 2004). Beitin fjarlægir toppbrum og við 

það vakna hliðarbrum sem taka að vaxa fyrir tilstilli hormóna sem ásamt minni samkeppni 

vegna færri laufblaða sem eftir eru leiðir til stærri sprota (Riipi o.fl., 2005). Því lengra sem 

brumin eru komin því minni viðbrögð sýnir birkið við beit (Hester o.fl., 2004).  

1.4.4.2 Sumar 

Minnst er hættan á beitarskemmdum um mitt sumar þegar sprotar eru farnir að tréna en annar 

gróður er enn lystugur (Brynjar Skúlason o.fl., 2006).  Þegar líður á ágúst og á veturna er sá 

munur ekki lengur fyrir hendi og því meiri hætta á beitarskemmdum (Brynjar Skúlason o.fl., 

2006). Skemmdir af völdum hrossabeitar í skógræktargirðingu urðu mestar í júní en 

minnkuðu þegar leið á sumarið (Steinunn A. Halldórsdóttir, 2004). Beit síðla sumars þegar 
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tegundir hafa borið fræ og tré og jurtir eru búin að ganga frá vetrarforða ógnar almennt ekki 

fjölgunarmöguleikum plantnanna (McEvoy o.fl., 2006a). Margar tegundir sem geta yfirgnæft 

annan gróður eru enn í fullum blóma síðla sumars og beit og traðk er líklegt til að draga úr 

yfirburðum og útbreiðslu þeirra og gefa þannig minni tegundum færi á vexti og fjölgun 

(McEvoy o.fl., 2006a). 

1.4.4.3 Beit allt árið 

Beit allt árið hefur mun meiri áhrif en aðeins sumarbeit (Hester o.fl., 2005). Beitartilraunir 

með hesta sýndu að það hvort beit var stöðug eða með hléum hafði ekki áhrif á hæð 

eikarteinunga (Quercus robur) en laufþekja teinunganna var minni við stöðuga beit sem 

bendir til að hvíld frá beit gefi teinungum færi á að jafna sig (McEvoy o.fl., 2006b). 

Rannsóknir Hester o.fl. (1996) sýndu fram á að beitarskemmdir að vetri til jukust í réttu 

hlutfalli við aukið beitarálag líklega vegna sjáanleika teinunganna og minna framboðs á 

annarri fæðu. Vetrarbeit getur einnig aukið hættu á skemmdum vegna sveppa og átusýkinga í 

beitarsárum (Hester o.fl., 2005).  

 

Í rannsóknum Hester o.fl. (1996) kom fram að birki átti auðveldara með uppvöxt við 

vetrarbeit en sumarbeit. Sprotar sem myndast eftir vetrarbeit eru yfirleitt stærri en á 

viðmiðunarplöntum (Danell o.fl., 2003; Riipi o.fl., 2005) en vetrarbeit fækkar þeim sprotum 

sem vaxa fyrir næsta vetur (Danell o.fl., 2003). Mismunandi tímasetning beitar getur því leitt 

til andstæðra viðbragða í vaxtarformi þar sem vetrarbeit leiðir til runnkenndara vaxtarforms 

(Danell o.fl., 2003; Hester o.fl., 2004; Stark o.fl., 2007). Snjór hefur líka áhrif á beit og getur 

gert dýrum kleift að ná í greinar hærra uppi á stofni trjánna (Gill, 1992). Í rannsókn Riipi o.fl. 

(2005) virtist vetrarbeit hafa lítil og ómarktæk áhrif á át skordýralirfa á laufblöðum sumarið 

eftir beitina sem gefur til kynna að ekki þurfi að óttast aukið át skordýra þó tré hafi verið bitin 

að vetri til. 
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1.5 Beitardýr í skóglendi 

 

Hér á eftir er rætt um helstu beitardýr í skóglendi og skógrækt á Íslandi, plöntuval þeirra, 

beitarvenjur og beitaráhrif. Fjallað er um hross og sauðfé með tilliti til nýtingar þeirra sem 

mögulegra beitardýra til skipulagðrar beitar í skógi. Einnig er lítillega fjallað um skordýr, 

fugla og hreindýr þar sem þau hafa áhrif á skógarvistkerfi með beit sinni.  

 

1.5.1 Hrossabeit 

1.5.1.1 Plöntuval 

Íslenski hesturinn (Equus caballus) hefur fylgt Íslendingum frá landnámi og þróast í takt við 

þær aðstæður sem hér hafa verið í gegnum aldirnar. Hestar eru einmaga dýr sem eiga 

auðveldara með að nýta sér lakari beitargróður en jórturdýr þó þeir melti tréni verr en þau 

(Anna G. Þórhallsdóttir, 1989; Buttenschøn, 2007). Hross eyða miklum tíma á beit eða milli 

60 og 70% af deginum og þá mest um miðjan daginn en hvílast frekar kvölds og morgna 

(Sigþrúður Jónsdóttir, 1989; Anna G. Þórhallsdóttir, Guðni Ágústsson & Jóhann Magnússon, 

2001; Buttenschøn, 2007). Beitartími hrossanna eykst eftir því sem líður á haustið og ef 

beitilandið er lélegt (Sigurður H. Magnússon & Borgþór Magnússon; 1990; Anna G. 

Þórhallsdóttir o.fl., 2001).  

 

Hestar velja helst grös með háu fóðurgildi en éta einnig grófara fóður (Ingvi Þorsteinsson, 

1980d; Buttenschøn, 2007). Þeir velja helst graslendi til beitar en nýta sér einnig framræst 

mýrlendi og éta þá jafnframt hálfgrös sem þar vaxa (Sigþrúður Jónsdóttir, 1989; Sigurður H. 

Magnússon & Borgþór Magnússon, 1990; Anna G. Þórhallsdóttir o.fl., 2001). Hross virðast 

velja gæði og fjölbreytileika umfram magn þegar þeir eru á beit (Sigurður H. Magnússon & 

Borgþór Magnússon, 1990; Anna G. Þórhallsdóttir o.fl., 2001; Buttenschøn, 2007). 

1.5.1.2 Beitarvenjur 

Hross skipta beitilandinu í svæði þar sem þau eru annars vegar á beit og hins vegar þar sem 

þau hvílast og láta frá sér saur og þvag (Sigþrúður Jónsdóttir, 1989; Borgþór Magnússon & 

Sigurður H. Magnússon, 1990; Buttenschøn, 2007) og er hvíldarsvæðið oft á þurrum melum 

eða móum en beitiland í graslendi eða mýrlendi (Sigþrúður Jónsdóttir, 1989; Ólafur 
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Guðmundsson, 1994). Hestar eru þungar skepnur og hreyfa sig mikið í haga og geta þannig 

haft mikil áhrif á umhverfi sitt með traðki, sérstaklega ef þeir eru járnaðir eða ef beitarþungi 

er of mikill (Borgþór Magnússon & Sigurður H. Magnússon, 1990; Buttenschøn, 2007).  

Beitarþol lands er mjög háð veðurfari og getur rýrnað í erfiðu árferði og þarf því að fylgjast 

vel með hrossahögum þar sem þeir eru misgóðir og land misjafnlega viðkvæmt fyrir beit 

(Borgþór Magnússon & Sigurður H. Magnússon, 1990; Björn Barkarson & Borgþór 

Magnússon, 1998). Hæfilegt álag á gróður og land fyrir hross er talið vera einn hestur á hvern 

hektara yfir sumarið (Borgþór Magnússon & Sigurður H. Magnússon, 1990). 

 

Þegar hross eru mörg saman á beit skiptir kunnugleiki hrossa innbyrðis í hópnum máli. Hross 

í óstöðugum hópum sýna meiri árásargirni og geta því hross sem lítið þekkjast verið órólegri í 

haga. Röðun hrossa í virðingarstiga innan hópsins skiptir máli þar sem þau sem lægst eru sett 

hafa ekki sama aðgang að góðum beitarblettum og þau sem ofar eru (Hrefna Sigurjónsdóttir & 

Anna G. Þórhallsdóttir, 2005). 

1.5.1.3 Beitaráhrif 

Hestar eru ekki taldir hrifnir af viðarkenndum plöntum nema að beit sé orðin léleg og margar 

trjá og runnategundir eru alls ekki bitnar (Buttenschøn, 2007).  Hestar geta þó afbarkað tré 

með nagi þrátt fyrir næga beit og eru þá að sækja í safann í trjánum á vorin (Buttenschøn, 

2007). Í rannsókn sem Anna G. Þórhallsdóttir og Ríkharð Brynjólfsson (1992) gerðu á 

hrossabeit í Stallaskógi við Efri-Hrepp í Borgarfirði haustið 1991 og 1992 kom í ljós að 

skemmdir urðu á innan við 10% af plöntum og aðeins í 7 tilvikum af 21 voru skemmdirnar 

eftir hrossin.  

 

Í rannsókn Steinunnar A. Halldórsdóttur (2004) sumarið 2003 í skógræktargirðingu á 

Brimnesi í Skagafirði skemmdu hrossin innan við 10% af plöntunum í girðingunni. Mestar 

voru skemmdirnar í júní nema á tröllavíði (Salix alaxensis) oft nefndur brúnn alaskavíðir, sem 

var bitinn allt sumarið. Litlar plöntur skemmdust mest en þær stærri voru aðallega með 

skemmdir á greinum og á stofni eftir traðk hrossanna (Steinunn A. Halldórsdóttir, 2004).  

 

Í Stallaskógi við Efri-Hrepp í Borgarfirði hefur hrossum verið beitt á haustin í mörg ár og þar 

hafa ekki orðið skemmdir á trjágróðri svo heitið geti enda hefur þess verið gætt að næg beit sé 
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fyrir hrossin og þau eru tekin úr skóginum við fyrstu snjóa (Jóhannes Guðjónsson & Guðrún 

J. Guðmundsdóttir, 2008).  

 

Velja þarf hrossin vel sem beita á í skógræktina og gæta þess að þau sem notuð eru vilji ekki 

trjáplöntur (Þröstur Eysteinsson, 2006; Böðvar Guðmundsson, 2009). Einnig þarf að gæta 

þess vel að hrossin hafi nægt beitiland og að rúmt sé um þau þar sem þau virðast bíta tré 

frekar ef girðingin er lítil þar sem þau eru á beit (Steinunn A. Halldórsdóttir, 2004; Jóhannes 

Guðjónsson & Guðrún J. Guðmundsdóttir, 2008). 

 

1.5.2 Sauðfjárbeit. 

1.5.2.1 Plöntuval 

Íslenska sauðkindin (Ovis aries) hefur lært að bjarga sér á því sem náttúran gefur hér á landi 

og stundum í óþökk manna. Sauðfé velur beitarplöntur af mikilli nákvæmni eftir lostæti og 

meltanleika og valið getur verið frábrugðið tegundasamsetningu beitilands (Buttenschøn, 

2007; Sigþrúður Jónsdóttir, 2008). Sauðfé bítur mest af grasi og blómplöntum (Ingvi 

Þorsteinsson, 1964; Ingvi Þorsteinsson & Gunnar Ólafsson, 1965; Ingvi Þorsteinsson, 1980d; 

Anna G. Þórhallsdóttir & Ingvi Þorsteinsson, 1993) og sækist eftir næringarríkum, 

auðmeltanlegum plöntum og plöntuhlutum svo sem laufum, blöðum og blómum ásamt ungum 

og safaríkum plöntum (Ingvi Þorsteinsson, 1964; Ingvi Þorsteinsson, 1980d; Buttenschøn, 

2007; Sigþrúður Jónsdóttir, 2008). Laufblöð af birki og víði (Salix sp.) eru bitin fyrri hluta 

sumars en bláberjalyng ásamt smárunnum og sveppum eykst í fæðuvali fjárins þegar líður á 

sumarið (Anna G. Þórhallsdóttir & Ingvi Þorsteinsson, 1993). Fæðuvalið breytist með árstíma 

og þroska plantna og aðgengi, framboð og fjölbreytileiki hefur mikil áhrif á val (Sigþrúður 

Jónsdóttir, 1989; Anna G. Thórhallsdóttir & Ingvi Thorsteinsson, 1993). Einnig hefur árstími 

áhrif á val sauðfjár, eldri dýr eru vandlátari og meira er valið á góðu beitilandi en lélegu 

(Ingvi Þorsteinsson, 1964).  

1.5.2.2 Beitarvenjur 

Sauðfé hefur nokkuð fastmótaðar beitarvenjur, það bítur á frjósamari svæðum svo sem 

graslendi og mýrum en hvílist á þurrari svæðum svo sem mosaþembum og melum (Sigþrúður 

Jónsdóttir, 1989; Anna G. Thórhallsdóttir & Ingvi Thorsteinsson, 1993). Féð eyðir miklum 
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tíma á beit yfir daginn, á bilinu 10 – 12 klst á dag en hvílist frekar á nóttunni (Sigþrúður 

Jónsdóttir, 1989; Anna G. Thórhallsdóttir & Ingvi Thorsteinsson, 1993) nema í júlí þegar bjart 

er allan sólarhringinn (Anna G. Thórhallsdóttir & Ingvi Thorsteinsson, 1993). Félagsleg 

tengsl sauðfjár eru stöðug og það gengur á sömu slóðum og það ólst upp á og heldur gjarnan 

hópinn á sínu svæði (Sigþrúður Jónsdóttir, 1989). Lömb læra át af móður sinni og öðrum 

nálægum skepnum frá unga aldri en einnig af eigin reynslu (Anna G. Þórhallsdóttir, 1989; 

Anna G. Thórhallsdóttir & Ingvi Thorsteinsson, 1993; Provenza, Lynch & Nolan, 1993).  

1.5.2.3 Beitaráhrif 

Þó sauðfé bíti aðallega grös og blómjurtir bítur það einnig lauf og greinar á trjákenndum 

plöntum en mismunandi mikið eftir árstíma og framboði annarra jurta í beitilandi (Ingvi 

Þorsteinsson & Gunnar Ólafsson, 1967; Ingvi Þorsteinsson, 1980d; Ingvi Þorsteinsson o.fl., 

1983; Hester of.l., 2005; Þröstur Eysteinsson, 2006; Buttenschøn, 2007). Féð fjarlægir brum, 

lauf og sprota og hefur þannig áhrif á vöxt trjánna, endurnýjun og jafnvel fræframleiðslu 

(Soffía Arnþórsdóttir, 2002; Buttenschøn, 2007). Beit og traðk sauðfjár getur haft mikil áhrif 

á ungar birkiplöntur og dregið úr vexti stærri trjáa (Soffía Arnþórsdóttir, 2002, 2006; Bryndís 

Marteinsdóttir o.fl., 2005).  

 

Langtímaáhrif beitar eru greinileg og birki vex minna þar sem land er beitt (Bryndís 

Marteinsdóttir o.fl., 2005; Soffía Arnþórsdóttir, 2006; Jóhann Þórsson o.fl., 2009). Beit hefur 

áhrif á útlit skóga, skógurinn gisnar, teinungur er í lágmarki í laufskógi og botngróður breytist 

(Ingvi Þorsteinsson o.fl., 1983). Hinsvegar fær búfé gott skjól í skógi og skógur er mjög gott 

beitiland ef þess er gætt að beit sé hófleg (Brynjar Skúlason, 1996; Þröstur Eysteinsson, 

2006). Talið er að beit sauðfjár í skógi geti hafist þegar trén hafa náð 1,5 – 2 m hæð (Gill, 

1992; Brynjar Skúlason, 1996; Hester o.fl., 2005; Þröstur Eysteinsson, 2006) þar sem þá nær 

féð ekki til að skemma toppa trjánna.  

 

1.5.3 Skordýrabeit. 

1.5.3.1 Tegundir skordýra á birki 

Mörg skordýr lifa á gróðri og geta valdið skemmdum með beit sinni. Hér á landi eru skordýr 

talin valda mestu tjóni á birki með því að skemma brum trjánna, sjúga safa úr laufblöðum 
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þeirra og éta laufblöð birkisins og minnka með því getu þeirra til ljóstillífunar (Soffía 

Arnþórsdóttir, 2002). Verstu skaðvaldarnir eru fiðrildalirfur sem éta blöð birkisins og þær 

algengustu eru  tígulvefari (Epinotia solandriana), birkivefari (Acleris notana), skógfeti 

(Erannis defoliaria), haustfeti (Operophtera brumata) og birkifeti (Rheumaptera hastata) 

(Jón Gunnar Ottósson, 1982; Halldór Sverrisson, 1988; Guðmundur Halldórsson & Halldór 

Sverrisson, 1997; Guðmundur Halldórsson, 2008). Einnig eru dæmi um að jarðygla (Diarsia 

mendica) valdi tjóni á birkiskógum (Guðmundur Halldórsson & Halldór Sverrisson, 1997). 

Einnig finnast blaðlýs og önnur skordýr á birki en þau eru ekki talin valda jafnalvarlegu tjóni 

(Halldór Sverrisson, 1988; Guðmundur Halldórsson & Halldór Sverrisson, 1997). 

 

Yglur voru ekki taldar ógna kjarri eða skógi lengi framan af (Jón Gunnar Ottósson, 1982; 

Guðmundur Halldórsson, Jóhann F. Þórhallsson & Sigrún Sigurjónsdóttir, 1997) en sumarið 

1996 olli jarðygla miklum skemmdum á ungum trjáplöntum, mest á lerki, 2 – 5 ára, í Fljótsdal 

og víðar á Héraði (Guðmundur Halldórsson o.fl., 1997). Mest var af lirfu í mosaríku og 

grasgefnu landi þar sem mikil sina var vegna friðunar í skógræktarlöndum (Bjarni E. 

Guðleifsson, Helgi Hallgrímsson & Þórarinn Lárusson, 1997). Talið er að ertuygla 

(Melanchra pisi) leggist ekki á tré fyrr en hún er búin með lúpínu og annan gróður í 

nágrenninu og þá aðeins ef þéttleiki stofnsins er mikill. (Bjarni D. Sigurðsson, Guðmundur 

Halldórsson & Lárus Heiðarsson, 2003). Ertuygla heldur sig mikið í lúpínubreiðum en hefur 

lagst á trjáplöntur í ungskógrækt ef henni fjölgar mikið og er þá meira áberandi þar sem 

grasvöxtur er mikill (Guðmundur Halldórsson, Oddur Sigurðsson & Erling Ólafsson, 2002; 

Guðmundur Halldórsson, 2008; Böðvar Guðmundsson, 2009). Grasvöxtur í skógræktinni 

virðist því vera einn af þeim þáttum sem gæti spilað inn í orsakir skordýrabeitar í skógum 

a.m.k. hvað varðar hættu á skemmdum af völdum yglu.  

1.5.3.2 Beitaráhrif 

Fiðrildalirfur hafa drepið stofna trjáa og valdið dauða skóga (Karlsson, Weih & Borg, 2005) 

þegar faraldrar geisa en slíkt hefur jafnvel verið talinn eðlilegur þáttur í endurnýjun skóga 

(Haukur Ragnarsson, 1990a; Guðmundur Halldórsson & Halldór Sverrisson, 2006;  Helgi 

Hallgrímsson, Guðmundur Halldórsson, Bjarki Þ. Kjartansson & Lárus Heiðarsson, 2006). 

Ung tré og nýskógrækt, bæði gróðursett og sjálfsáin, sleppa frekar við lirfurnar sem skemma 

mest snemma sumars og er skaðinn mest áberandi á miðaldra og gömlum trjám, í gisnum 

skógi svo sem eftir grisjun og í skógarjöðrum (Jón Gunnar Ottósson, 1982; Helgi 
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Hallgrímsson o.fl., 2006; Tenow, Bylund, Karlsson & Hoogesteger, 2004). Trén ná sér þó 

oftast aftur og fara að laufgast aftur í júlí ef beitin hefur ekki gengið of nærri birkinu (Jón 

Gunnar Ottósson, 1982; Soffía Arnþórsdóttir & Álfheiður Ólafsdóttir, 2001; Helgi 

Hallgrímsson o.fl., 2006). Veðurfar er talið hafa mikil áhrif, sérstaklega ef vor hafa verið þurr 

og köld og þannig erfið birkinu en hagstæð fyrir lirfurnar og ber meira á þeim eftir slík vor 

(Jón Gunnar Ottósson, 1982; Halldór Sverrisson, 1988). Skógrækt hér á landi þarf því að taka 

tillit til áhrifa af beit skordýra jafnt sem annarra beitardýra. Skordýr geta með beit sinni haft 

áhrif á næringarefnahringrás í gróðurkerfum og aukið aðgengi næringarefna fyrir plöntur með 

meltingu plöntuhluta og skilað þannig næringarefnum í jarðveg með úrgangi sínum (Hunter, 

2001). Ennfremur eru dauðar lirfur oft fljótari að rotna en gróðurleyfar og koma þannig 

næringarefnunum fyrr inn í hringrásina aftur (Hunter, 2001).  

 

1.5.4 Fuglabeit. 

Gæsir (Anser anser) og álftir (Cygnus cygnus) eru ekki taldar vera auðfúsugestir á túnum 

bænda og í annarri ræktun sökum beitar. Bændur í kornrækt og grænfóðurrækt telja sig hafa 

orðið fyrir tjóni af völdum gæsa og álfta á haustin þegar fuglarnir sækja í kornakra eða tún og 

grænfóður og að fuglar valdi tjóni á vorin í nýrækt með því að éta fræ eftir sáningu (Guðni 

Þorvaldsson og Þóroddur Sveinsson, 2003). Tjón af völdum vetrarbeitar gæsa í Skotlandi 

mældist mikið á sumum stöðum og erfitt er að verjast gæsinni þar sem hún er friðuð og fæling 

virkar ekki vel á fuglana (MacMillan, Hanley & Daw, 2004). 

 

Í samtali við Sæmund Þorvaldsson kom fram að hér á landi eru skemmdir af völdum gæsa 

þekktar í skjólbeltum þar sem græðlingum hefur nýlega verið stungið. Gæsirnar rífa 

græðlingana upp og éta þá eða eyðileggja og valda þannig miklu tjóni í nýjum beltum og 

jafnvel allt að fimm ára gömlum (Sæmundur Þorvaldsson, pers.uppl. 08.04.2010). Vitað er að 

gæsir og hrafnar hafa kroppað í skógarplöntur en almennt er þó talið að fuglar valdi ekki 

miklu tjóni í skógrækt (Þröstur Eysteinsson, 2006). Höfundur þessarar greinar hefur stundum 

séð þess merki að skógarfuglar skemmi toppa ungra trjáa með því að setjast á þá og 

eyðileggja þannig toppbrumin. 

 

Skemmdir á birki af völdum rjúpu að vetri til eru þekktar. Rjúpan leitar í birki á tímabilinu 

nóvember til apríl og sækist helst eftir karlreklum en þegar þeir eru búnir étur hún blaðbrum 
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og árssprota (Kristinn H. Skarphéðinsson & Ólafur K. Nielsen, 1996). Birkið er mikilvæg 

fæða rjúpu og dæmi um að hún éti allt að 70-90% karlrekla á sumum svæðum (Kristinn H. 

Skarphéðinsson & Ólafur K. Nielsen, 1996). Helgi Hallgrímsson (2001) skráði miklar 

skemmdir á skógarkjarri af völdum rjúpu veturinn og vorið 1999 víða um Austurland. 

Birkiskógurinn laufgaðist ekki eðlilega og brum reyndust vera skemmd eða horfin af hluta 

trjánna í um 0,5-1,5 m hæð. (Helgi Hallgrímsson, 2001).  

 

1.5.5 Hreindýr og skógur 

Hreindýr (Rangifer tarandus) eru ein af þeim beitardýrum sem hafa valdið skemmdum á 

skógi hér á landi. Þau lifa eingöngu á Austurlandi og sækja í byggð á veturna. Þar hafa þau 

valdið skemmdum á skógi og eru fyrstu heimildir til um slíkt frá árinu 1974 þar sem þau 

skemmdu lerki í landi Mjóaness (Jón Loftsson, 1976). Með aukinni skógrækt á Austurlandi 

jukust skemmdir af völdum hreindýra að vetri til og árið 2001 gerðu Böðvar Þórisson og 

Skarphéðinn S. Þórhallsson (2002) könnun á ágangi hreindýra á skógræktarsvæðum og 

umfangi skemmda. Í þeirri rannsókn kom fram að skemmdir af völdum hreindýra væri jafnvel 

á fleiri tugum hektara í skógi á aldrinum 1 – 20 ára, mest lerki en einnig birki, bæði 

náttúrulegt og gróðursett. Svo virðist sem hreindýrin fari ekki inn í skógana þegar krónuþak 

þeirra lokast við 2 – 3 m hæð og því minnkar beitarvandamálið þegar skógurinn vex upp 

(Böðvar Þórisson & Skarphéðinn S. Þórhallsson, 2002). 

 

Of þung beit hreindýra getur haft áhrif á gróðursamsetningu á beitilandi, birki mældist með 

minni þekju en grasþekja jókst við aukna beit í rannsóknum Lempa, Neuvonen og Tømmervik 

(2005). Langtímarannsóknir sýndu að hreindýrabeit breytti samsetningu gróðurfars þannig að 

fléttur minnkuðu en jurtir, runnar og mosi jukust (Tømmervik, Johansen, Tombre, 

Thannheiser, Høgda, Gaare & Wielgolaski, 2004). Aukning birkis tengdist betra fræseti þegar 

fléttur hopuðu samfara fækkun hreindýra þegar leið á rannsóknartímabilið. 
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1.6 Beitiland 

1.6.1 Beitarstjórnun - almennt 

Beit er hægt að nota sem stjórntæki til að varðveita landslag, gróðurfar og gerð vistkerfa 

ásamt markmiðum skógarumhirðu á hverjum stað (Putman, 1996; Kuiters o.fl., 1996). Í 

Skotlandi líta bændur á skóglendi með beitarsögu sem mikilvægan hluta af nýtanlegu landi 

meðan verndarsinnar sjá útilokun búfjár óæskilega fyrir uppbyggingu skóglendis, 

líffræðilegan fjölbreytileika og nýliðun skóga (Pollock o.fl., 2005). Hér á landi er beit litin 

hornauga og talin óæskileg í skógum (Sigurður Arnarson, 2002). Landeigendur þurfa að 

skipuleggja umhirðu skóga með tilliti til umhverfis og nýtingar (Reimoser & Gossow, 1996) 

og nauðsynlegt getur verið að skipuleggja beit á fleiri en einu skógarsvæði í einu til að skapa 

heildaráhrif, jafnvel þó þau skiptist milli nokkurra eigenda (Gordon o.fl., 2004) sem þurfa að 

vera samtaka til að vel takist til. Aukið mikilvægi sjálfbærrar skógræktar og líffræðilegs 

fjölbreytileika hefur mikið að segja um breytta stjórnun skóga (Kuiters o.fl., 1996) og 

skilningur þarf að vera á tengslum milli fjölda dýra, aðgengilegs beitargróðurs og beitarþunga 

til að ákveða beitarstjórnun fyrir mismunandi markmið skóganna, allt frá timburskógum til 

opinna útivistarsvæða (Putman, 1996; Gordon o.fl., 2004; Pollock o.fl., 2005; Millett o.fl., 

2006). Stöðugt mat þarf að viðhafa á ástandi gróðurs og velferð og þörfum dýra ásamt 

afurðasemi þeirra, eigi góð beitarstjórn að ná markmiðum sínum (Sigþrúður Jónsdóttir, 2008). 

Búfjáreigendur eru ábyrgir fyrir búfé sínu og ber að forðast að það valdi átroðningi á annarra 

landi (Sigþrúður Jónsdóttir, 2008). 

 

1.6.2  Gróður – mat – ástand 

Fylgjast þarf vel með ástandi í högum og grípa strax inn í ef beit er farin að minnka, 

sérsatklega í hrossahögum þar sem þungi hrossanna og hversu nærri rót þau bíta, gerir það að 

verkum að þau ganga auðveldlega nærri landi (Borgþór Magnússon, Ásrún Elmarsdóttir & 

Björn H. Barkarson, 1997). Helstu einkenni um mikið beitarálag eru rofdílar og þúfur ásamt 

því að puntur og sina sést lítið í landinu (Borgþór Magnússon o.fl., 1997; Mynd 2). Ef puntur 

er áberandi og land loðið með sinu er það merki um góða uppskeru og gott ástand lands 

(Borgþór Magnússon o.fl., 1997; Mynd 3). Svarðhæð gróðurs hefur góða fylgni við ástand 

lands og lækkar við versnandi ástand og sé gróður orðinn nokkuð jafnbitinn og þúfur að verða 

áberandi er beitin að þyngjast og aðgátar þörf (Borgþór Magnússon o.fl., 1997). Æskilegt 
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þykir að gróðurnýting í högum fari ekki yfir 50% til að gróður geti safnað orkuforða og 

undirbúið sig fyrir vetur og næsta vor (Borgþór Magnússon o.fl., 1997).  

 

  

Mynd 2.  Dæmi um illa farna haga af völdum 

ofbeitar hrossa. Ljósm. Lilja Magnúsdóttir. 

Mynd 3.  Dæmi um loðið land með punti 

og sinu. Jafnframt má sjá hversu nærri 

hross geta gengið gróðri með beit sinni. 

Ljósm. Lilja Magnúsdóttir.  

 

 

1.6.3 Aðbúnaður í beitilandi 

Staðsetning vatnsbóla í beitilandi er mjög mikilvæg með tilliti til umferðar dýra og álags á 

gróðurlendi (Heady, 1994). Aðgangur að hreinu vatni þarf að vera nægur. Því styttra sem 

dýrin þurfa að ferðast til að nálgast drykkjarvatn því meiri verða afurðir þeirra og landnotkun 

verður jafnari (Heady, 1994). Einnig er nauðsynlegt að beitardýr hafi aðgang að saltsteinum 

sem innihalda næringarsölt (Heady, 1994; Steinnunn A. Halldórsdóttir, 2004). Staðsetning 

þeirra á að vera á þurrum stöðum til að landið vaðist ekki upp og saltsteinana má nota til að 

dreifa umferð dýra um beitiland til að jafna álag (Heady, 1994). Ekki hefur verið sýnt fram á 

nauðsyn þess að salt sé nálægt vatnsbólum (Heady, 1994). Fyrir hross á beit í skógrækt er 

nauðsynlegt að hafa aðgang að einhvers konar klórustaurum til að koma í veg fyrir nudd 

þeirra á trjám (Steinunn A. Halldórsdóttir, 2004). 

 

1.6.4 Dreifing næringarefna í beitilandi 

Dreifing næringarefna í beitilandi á sér stað á margan hátt (Heady, 1994). Beitardýr bíta á 

öðrum svæðum en þar sem þau hvílast og skila frá sér þvagi og saur sem getur orðið það 
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mikill að hann kaffærir plöntur og getur þakið stór svæði (Sigþrúður Jónsdóttir, 1989; Heady, 

1994; Putman, 1996). Þannig flyst mikið af næringarefnum milli svæða (Heady, 1994) auk 

þess sem mikið af efnum fer til vaxtar og viðhalds skepnunnar sem eru þannig fjarlægð úr 

hringrás næringarefna í beitilandi (Putman, 1996). Ef dýrum er gefið fóður í beitilandi þarf að 

gæta þess að færa fóðurstaðina reglulega til svo uppsöfnun og álag á hverjum stað verði í 

lágmarki (Heady, 1994).  

 

1.7 Skógrækt á Íslandi 

1.7.1 Landshlutaverkefnin 

Mikil umræða um skógrækt og ásýnd landsins hefur átt sér stað í gegnum tíðina og stundum 

skiptar skoðanir. Á seinni hluta tuttugustu aldar jókst umræða enn um skógrækt og í lok 

aldarinnar var hrint af stað átaki í skógrækt með lagasetningu um landshlutabundin 

skógræktarverkefni. Tilgangur landshlutaverkefnanna var að gefa sem flestum bændum 

tækifæri til að bæta land sitt og búskaparaðstæður með skógrækt og jafnframt að gefa þeim 

færi á að fá auknar afurðir af landi sínu með timburframleiðslu og öðrum afurðum skóganna, 

auka skjól á jörðum sínum fyrir fólk og fénað ásamt því að bæta gæði lands og jarðvegs með 

skógræktinni (Björn B. Jónsson & Gunnar Sverrisson, 1997; Þröstur Eysteinsson, 2001; 

Arnlín Óladóttir, Kristján Jónsson & Sæmundur Þorvaldsson, 2003; Lög um 

landshlutaverkefni nr. 95/2006). Tekjur af skógrækt geta auk timburs, verið með ýmsum 

hætti, til dæmis aukin uppskera á túnum vegna skjóls af skógi, sveppir og ber í skóginum, 

áningarstaðir ferðamanna og beit búpenings í skógi (Brynjar Skúlason, Aðalsteinn 

Sigurgeirsson & Guðmundur Halldórsson, 2003; Arnlín Óladóttir o.fl., 2003).  

 

Eftir stofnun landshlutaverkefna hefur mikill kippur komið í skógrækt bænda um sveitir 

landsins og margir landeigendur farnir að rækta skóg á skóglausu landi (Þröstur Eysteinsson 

& Aðalsteinn Sigurgeirsson, 2006). Slíkar breytingar á landnotkun kalla eðlilega á mikla 

umræðu innan sveita sem utan og sýnist sitt hverjum. Varað hefur verið við áhrifum skóganna 

á landslag, líffræðilega fjölbreytni, varðveislu búsetulandslags og menningarverðmæta og 

margir hafa áhyggjur af þeim breytingum sem óhjákvæmilega verða á ásýnd landsins við 

aukna skógrækt (Kimmins, 1996; Þóra Ellen Þórhallsdóttir, 2001). Skoðanakannanir hafa þó 

sýnt að mjög stór hluti íslensku þjóðarinnar vill meiri skóg í landinu (Sherry Curl & Hrefna 
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Jóhannesdóttir, 2005) og bæta með því ásýnd landsins. Með réttu má halda því fram að 

réttlætanlegt sé að taka rofið og gróðurlaust land til skógræktar og auka þannig afrakstur þess 

og bæta um leið vistkerfin og þjónustu þeirra til hagsbóta fyrir alla sem njóta þó ásýnd 

landsins breytist við ræktunina (Brynjar Skúlason, 1996; Arnlín Óladóttir o.fl., 2003; Þröstur 

Eysteinsson & Aðalsteinn Sigurgeirsson, 2006). 

1.7.1.1 Skjólbelti 

Lög um landshlutaverkefni í skógrækt nr. 95/2006 kveða einnig á um að styrkja skuli ræktun 

trjáa og runna til skjóls. Skjólbelti gagnast meðal annars til að skýla húsum og landi, skýla 

búfé og lengja beitartíma þess, auka uppskeru af landinu, minnka orkunotkun til húshitunar og 

hindra jarðvegsfok auk þess að vera mikilvægur þáttur í nýræktun skóga á skóglausu landi 

(Haukur Ragnarsson, 1990b; Brynjar Skúlason, 1996; Arnlín Óladóttir o.fl., 2003; Brynjar 

Skúlason o.fl., 2003; Hanley & Kuhn, 2005; Hallur Björgvinsson & Brynjar Skúlason, 2006). 

Tilgangur skjólbeltaræktunar er að draga úr vindhraða við yfirborð jarðar með því að brjóta 

upp loftstrauminn með núningi lofts við skjólgjafa (Hanley & Kuhn, 2005; Hallur 

Björgvinsson & Brynjar Skúlason, 2006). Skjólbelti nýtast einnig sem snjófangarar og vernda 

jarðveg á ökrum og kartöflugörðum (Hanley & Kuhn, 2005; Hallur Björgvinsson & Brynjar 

Skúlason, 2006). Aukin uppskera fæst með ræktun skjólbelta í kringum kornakra og minna 

kal er á túnum þar sem skjólbelti vaxa (Klemenz Kr. Kristjánsson, 1976). Skjólbelti eru einnig 

vinsæl búsvæði fugla árið um kring og mikilvæg fæðuöflunarsvæði fyrir þá (Hanley & Kuhn, 

2005).  

 

1.7.2 Nýskógrækt 

Landeigendur sem hefja skógrækt telja sig almennt aflögufæra með land og eru tilbúnir til að 

girða það af til skógræktar (Þröstur Eysteinsson, 2001). Við ræktun fyrstu kynslóðar á 

skóglausu landi er oft aukið álag á skóginn vegna vinda og skjólleysis og því ástæða til að 

taka mið af því  við skipulag skógræktar og vanda öll vinnubrögð við ræktunina (Brynjar 

Skúlason o.fl., 2003). Mikilvægt er að halda stofnkostnaði í lágmarki þar sem framleiðslan 

tekur langan tíma og tekjur af uppskeru timburs koma seint (Brynjar Skúlason o.fl., 2003). 

Tilhneiging virðist þó vera  hjá bændum með sauðfé og hross að veigra sér við að missa land 

úr beit (Þröstur Eysteinsson, 2001) og vekur það upp spurningar um hvort ekki sé hægt að 

nýta skóginn til beitar.  
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1.7.3 Vandamál tengd grasvexti. 

1.7.3.1 Gróðurfar og grasvöxtur 

Þegar hafist er handa við nýskógrækt er nauðsynlegt að reyna að gera sér sem besta grein fyrir 

ástandi landsins sem rækta á, frjósemi þess og möguleikum. Gróðurfar er oftast sú vísbending 

sem notuð er til að ákvarða tegundir til gróðursetningar. Hafi verið beit í landinu er ekki alltaf 

auðvelt að gera sér grein fyrir hver frjósemi moldarinnar er raunverulega þar sem beittur 

gróður gefur ekki alltaf rétta mynd af ástandi jarðvegsins. Skoða þarf beitarsöguna og athuga 

fleiri vísbendingar til að fá rétta niðurstöðu (Þröstur Eysteinsson, 2006). Ef gróðurfar var 

rangt metið má reikna með að grasvöxtur verði meiri við friðunina og samkeppnin sem trén 

þurfa að berjast  við því harðari. Sé grasvöxtur mikill er hætta á afföllum trjánna vegna hennar 

þar sem grasið keppir við trén um ljós, vatn og næringu auk þess sem sina getur kæft litlar 

plöntur þegar hún leggst yfir þær að vetri til (Böðvar Guðmundsson & Lárus Heiðarsson, 

2006). Gróskumikið land er þó þrátt fyrir mikla samkeppni vænlegt til skógræktar sökum 

meiri frjósemi og þar af leiðandi meiri vaxtarhraða trjánna en mikilvægt er að leita allra leiða 

til að draga úr samkeppni (Brynjar Skúlason o.fl., 2003). 

 

Í grasgefnu landi er einnig hættara við afföllum af völdum skordýra svo sem ranabjöllu og 

jarðyglu auk þess sem sina getur virkað einangrandi (Þröstur Eysteinsson, 2006). Jarðvegur er 

kaldari undir þykku lagi af sinu eða mosa, örverur í jarðveginum hægja á starfsemi sinni 

vegna kulda og þannig hægir á niðurbroti næringarefna (Hecht o.fl., 2007; Gornall o.fl., 

2007).  

1.7.3.2 Jarðvinnsla 

Til að minnka samkeppni við grasið er jarðvinnsla notuð til að auka lífslíkur 

skógarplantnanna. Jarðvinnsla eykur loftun og hita í jarðvegi, næringarefnaframboð ásamt því 

að fjarlægja grasið úr næsta nágrenni plöntunnar og gefa henni þannig forskot til vaxtar. Aðrar 

leiðir sem má nota til að minnka samkeppni eru sláttur, þakning og troðsla sem eru seinlegar 

og dýrar í framkvæmd en aðrar svo sem eitrun er ekki umhverfisvæn. Í skjólbeltarækt er 

plastlagning ásamt jarðvinnslu mikið notuð til að halda niðri samkeppni fyrstu árin sem 

skjólbeltin eru að vaxa upp (Guðríður Baldvinsdóttir, Valgerður Jónsdóttir & Brynjar 
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Skúlason, 2004). Einnig er beit hugsanleg sem aðferð til að halda grasvexti í skógrækt í 

skefjum (Böðvar Guðmundsson & Lárus Heiðarsson, 2006). 

 

1.8 Tilgangur og markmið verkefnisins 

 

Tilurð rannsóknarinnar var að skógarbændurnir Tómas Sigurgeirsson og Svanhildur 

Sigurðardóttir á Reykhólum á Reykjanesi höfðu áhuga á að beita hrossum í skógræktarland á 

Reykhólum þar sem mikill grasvöxtur kom í veg fyrir að hægt væri að fylgjast með vexti 

þeirra plantna sem gróðursettar höfðu verið. Ákveðið var að setja upp þessa tilraun með 

hrossabeitina til að reyna að svara einhverjum af þeim spurningum sem vaknað hafa varðandi 

möguleika að nota hross til að draga úr vandamálum sem stafa af miklum grasvexti á 

skógræktarlandi.  

 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var því að skoða áhrif hrossabeitar að hausti á vöxt, útlit og 

lifun birkis. Spurningar þær sem settar voru fram áður en rannsóknin hófst voru meðal annars: 

 

1. Hvort hrossabeit að hausti hefði bein neikvæð áhrif á vaxtarlag og lífslíkur birkis. 

2. Hvort einhver önnur áhrif af beit í skógi yrðu merkjanleg svo sem í gegnum 

breytta samkeppnisstöðu um næringarefni. 

3. Hvort minna gras og sina í kjölfar haustbeitar yki vöxt og lífslíkur birkis.   
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2 Svæði og aðferðir 

2.1 Tilraunasvæðið 

 

Tilraunin var sett upp á skipulögðu skógræktarlandi á Reykhólum á Reykjanesi í Austur-

Barðastrandarsýslu (Mynd 4). Í lýsingu Skjólskóga á Vestfjörðum (Skógræktaráætlun fyrir 

Mávatún, Reykhólum, Reykhólahreppi. Beitar- og útivistarskógur umhverfis Mávatjörn. 

Skjólbeltakerfi á tún. Unnin 2002. Tölvupóstur 09.04.2010. frá Arnlín Óladóttur, starfmanni 

Skjólskóga á Vestfjörðum) sem gerð var vegna skógræktarskipulags á jörðinni kemur fram að 

skógræktarlandið er alls 27 ha. Landið er sléttlendi  og nær hvergi meira en 20 m yfir sjó. 

Skógræktarsvæðið er á flötu landi framarlega á Reykjanesinu á framræstri mýri en skurðir eru 

farnir að síga saman og safna í sig vatni. Því er töluverður raki á svæðinu og gróðurfarið ber 

merki þess. 

    

  

Mynd 4.  Staðsetning Reykhóla í Austur-Barðastrandarsýslu. Myndir fengnar frá 

Landmælingar Íslands (2010). 

 

Við kortlagningu áður en skógræktin hófst var landið metið sem graslendishálfdeigja með 

votlendisblettum. Landið var nýtt til búfjárbeitar áður en það var friðað vegna skógræktar. Við 

friðunina jókst grasvöxtur mjög í landinu og áður en beitin hófst var þar mikið gras (Mynd 5). 

Vindasamt getur verið á svæðinu úr NA og NV áttum en ekki miklir vindstrengir. Mikil 

skaraveður getur hinsvegar gert í N og NV áttum og snjór safnast fyrir við allar fyrirstöður. 

Jarðvegur er að mestu djúpur mór á jökulleir sem hleypir vatni illa í gegnum sig. Heildarstærð 

alls tilraunasvæðisins voru 6,13 ha. 
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Mynd 5.  Grasvöxtur í tilraunalandinu á Reykhólum í A-Barðastrandarsýslu 24.09.2008. áður 

en hrossabeit hófst til að minnka grassamkeppni við trjáplöntur sem gróðursettar höfðu verið í 

landið fimm til sex árum áður 

 

Í reitina þar sem tilraunin var sett upp höfðu verið gróðursettar ýmsar trjátegundir á árunum 

2003-2005 og hafði verið bætt í reitina árin 2006 og 2007 þar sem afföll voru talin mikil 

(Tafla 1). Jarðvinnsla var kullun á stærstum hluta reitanna en í skurðruðningum hafði verið 

gróðursett eftir handflekkjun þar sem skógarstjarnan komst ekki að. 



34 

 

 

Tafla 1. Tegundir, kvæmi, bakkagerð, ár og fjöldi plantna sem gróðursettar voru í ræktunar-

reitina á tilraunasvæðinu á Reykhólum í Austur Barðastrandarsýslu. (Óbirt gögn frá 

Skjólskógum). 

 

Tegund  Kvæmi Bakkagerð 2003 2004 2005 2006 2007 Samtals 

AV  Hríma fp40   200       200 

AÖ  Ýmis fp35/fp40 735 2640 1000     4375 

BG  Carson fp35/fp40 720 240   175   1135 

HG  Kenai fp/40   200       200 

HRv  Bjarnaf. fp35 70         70 

IB  Bæjarst. fp40 540 1240   445 400 2625 

IR  Reykir fp35/fp40   120     245 365 

RL  Imatra fp40   480       480 

SE  Nátthagi fp40 140     100   240 

SvG  Soldatna fp40 800 400       1200 

SxHG  Seward fp40 3000 3040 3280     9320 

YT   fp35/fp40 395 1367   180   1942 

         
Samtals     6400 9927 4280 900 645      22152 

 

AV = Alaskavíðir (Salix alaxensis), AÖ = Alaskaösp (Populus trichocarpa), BG = Blágreni (Picea 

engelmannii), HG = Hvítgreni (Picea glauca), HRv = Hreggstaðavíðir (Salix myrsinifolia x 

phylicifolia), IB = Ilmbjörk (Betula pubescens), IR = Ilmreynir (Sorbus aucuparia), RL = Rússalerki 

(Larix sibirica), SE = Selja (Salix caprea), SvG = (Picea mariana), SxHG = Hvítsitkagreni 

(sitkabastarður) (Picea x lutzii), YT = Ýmsar tegundir. 

 

 

Þéttleikinn (með íbótum) var um 3600 plöntur á ha eftir gróðursetningu að meðaltali (Tafla 2). 

Alls höfðu verið gróðursettar 22.152 plöntur í alla reitina sem voru sex talsins (Gögn úr 

gróðursetningarskýrslum Skjólskóga um framkvæmdir á Reykhólum, tölvupóstur 25.02.2010 

frá Kristjáni Jónssyni, starfsmanni Skjólskóga).  
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Tafla 2. Stærð reita, fjöldi plantna í hverjum ræktunarreit og þéttleiki plantna miðað við 

hektara í hverjum reit. (Óbirt gögn frá Skjólskógum). 

 

Reitir Stærð ha Fjöldi plantna Þéttleiki á ha 

    

1 0,56 1475 2634 

2 0,88 2127 2417 

3 0,75 3920 5227 

4 1,77 5530 3124 

5 0,96 3450 3594 

6 1,21 5650 4669 

    

  6,13 22152  
 

 

 

Eigendur óttuðust að mikil afföll hefðu orðið á plöntum sem gróðursettar höfðu verið. Yfir 

tuttugu þúsund  plöntur höfðu verið gróðursettar í tveimur áföngum í allt svæðið. Ekki var þó 

hægt að sjá mikið af plöntum þegar gengið var um skógræktina nema helst birki og víði 

(Arnlín Óladóttir, starfsmaður Skjólskóga, pers.uppl.). Því var ákveðið að prófa hrossabeit á 

svæðinu til að kanna hversu mikið af plöntum var enn lifandi í reitunum og í versta falli 

undirbúa svæðið fyrir endurgróðursetningu. Jafnframt var ákveðið að nýta tækifærið og kanna 

áhrif af beitinni á birkiplöntur til að komast að því hver áhrifin væru á þær. 

 

Í lok september 2008 girti Tómas Sigurgeirsson bóndi á Reykhólum rafmagnsgirðingu eftir 

miðju svæðisins og skipti því þannig í tvo hluta þar sem beita átti annan hlutann með hrossum 

til að draga úr grassamkeppni og undirbúa endurgróðursetningu. Ræktunarreitir með beit voru 

alls 3,96 ha og reitir án beitar voru 2,17 ha. Áður en beitin hófst voru síðan lagðir út fimm 

mælifletir í hvorri meðferð eða tíu mælifletir alls í tilrauninni (Mynd 6). Mælifletirnir voru 

valdir með því skilyrði að a.m.k. tíu sýnilegar trjáplöntur lentu innan flatarins þar sem ekki 

var hægt að leggja fletina út tilviljunarkennt vegna affalla trjáplantna á svæðinu. Fletirnir voru 

misstórir eða frá 24 m
2
 upp í 115 m

2
 eða að meðaltali 56 m

2
.  

 

Birki varð fyrir valinu sem tilraunatrjátegund þar sem ekki reyndust vera finnanlegar nógu 

margar plöntur af öðrum tegundum til að ná nægilega mörgum samfelldum flötum. Þar sem 
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birkið hafði aðallega verið gróðursett til að mynda skógarjaðar voru flestir fletirnir staðsettir 

utan til í reitunum, meðfram skurðum eða girðingum en aðrir voru  inni í reitunum þar sem 

birkiplönturnar voru nógu margar. Hælar voru settir niður við mörk flata og GPS punktar 

teknir til að fá nákvæma staðsetningu þeirra. Vorið 2009 voru þrír af upphaflegum 

mæliflötum í óbeittu reitunum felldir út og aðrir þrír mældir og metnir í stað þeirra (Mynd 6). 

Ástæðan var aldur plantnanna í þessum tilteknu mæliflötum. Í ljós kom að þær voru 1-3 árum 

yngri en í hinum flötunum og því mun minni en í beittu reitunum. 

 

 

 

Mynd 6.  Tilraunasvæðið á Reykhólum og staðsetning mæliflata. Rauðar, þykkar línur á 

kortinu tákna girðingar sem afmarka tilraunasvæðið, rauðar, grannar línur tákna afmörkun 

reita samkvæmt skógræktaráætlun. Svartar línur tákna útlínur mæliflatanna og bláir fletir 

tákna þá mælifleti sem voru aflagðir. (Byggt á korti teiknað af Arnlín Óladóttur við gerð  

skógræktaráætlunar Reykhóla). 
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2.2 Hrossabeit 

 

Ætlunin var að beita nokkrum hrossum í stuttan tíma til að láta þau hreinsa gras vel frá 

plöntunum svo hægt væri að sjá betur hversu mikið af plöntum væri lifandi og til að minnka 

samkeppni milli trjánna og grassins. Hrossunum sem notuð voru við beitartilraunina var 

sleppt á beitarsvæðið í byrjun október og voru þar fram í lok nóvember eða í um átta vikur. 

Tíminn varð mun lengri en ætlunin var í upphafi ýmissa aðstæðna vegna. Hrossin voru átta 

talsins, smalahestar Tómasar bónda og flestir stilltir og rólegir og voru góðu atlæti vanir. Einn 

þeirra, sjö vetra gamall, var þó sýnu órólegastur og lét illa í trjánum líkt og tryppi með 

hálfgerðum leikaraskap og látum samkvæmt frásögn Tómasar sem taldi líklegt að megnið af 

beitarskemmdunum væri þessum tiltekna hesti að kenna. 

 

2.3 Úttektir 

 

Fyrsta úttekt fór fram dagana 24.-25.september 2008 áður en beit hófst. Allar plöntur voru 

mældar, metnar og skráðar á öllum flötum samkvæmt fyrirfram ákveðinni aðferð og 

matsskilyrðum (sjá síðar). 

 

Önnur úttekt fór fram dagana 27. – 28. maí 2009 þar sem beit og beitarskemmdir voru metnar 

á plöntum í mæliflötum í beitarmeðferðinni en óbeittu reitirnir voru ekki skoðaðir í þessari 

úttekt þar sem aðeins var verið að skoða áhrif beitar en ekki vöxt plantnanna. Allar 

athugasemdir voru skráðar sem taldar voru koma rannsókninni til góða. 

 

Þriðja og síðasta úttektin fór fram 23. – 24. september 2009. Allar plöntur á öllum 

mæliflötunum tíu voru mældar á sama hátt og í fyrstu úttektinni. Plönturnar voru einnig 

metnar eftir  sama skala og í fyrstu úttektinni hvað varðar þrótt, vaxtarlag og toppbrum (sjá 

síðar).  Einnig var beit og beitarskemmdir á öllum plöntum í öllum mæliflötunum metnar eftir 

sama skala og í annarri úttektinni sem gerð var vorið 2009. 
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2.4 Mælingar 

 

Við mælingarnar var notaður 2 m tommustokkur, 30 m málband, stafrænt skífumál sem 

mældi í tveimur aukastöfum ásamt gps-tæki (Garmin GPS 12MAP, Garmin Ltd.), hælum og 

nælonlínu til að afmarka fletina meðan á mælingum stóð.  

 

Staðsetning allra plantna innan hvers flatar var skráð á kort af fletinum til að auðvelda 

endurmælingar. Lóðrétt hæð hverrar plöntu var mæld í cm ásamt lengd plöntunnar þar sem á 

þessu tvennu getur verið munur ef plantan er ekki beinvaxin heldur hallast. Lengd árssprota 

var mæld í cm og stofnþvermál mælt í mm í 10 cm hæð frá rótarhálsi. Ef stofn plöntu skiptist 

í þeirri hæð var stofninn mældur neðar og skráðar athugasemdir þar um. Ef stofn skiptist 

neðan við 10 cm voru allir stofnar mældir í 10 cm hæð. 

 

    

Mynd 7.  Dæmi 

um plöntu sem 

væri metin í 

lægsta flokki í 

þrótti, tórir. 

Mynd 8.  Dæmi um 

plöntu sem ekki er 

með mikinn þrótt, 

metin í flokki 2, 

lifir. 

Mynd 9.  Dæmi um 

plöntu sem er lífleg 

og myndi vera metin í 

næstefsta flokk, lífleg. 

Mynd 10.  Dæmi um plöntu 

sem fær hæstu einkunn í 

þrótti, metin fullfrísk. Allar 

ljósm. Lilja Magnúsdóttir. 

 

Þróttur (Mynd 7, 8, 9 og 10), vaxtarlag (Mynd 9, 10 og 11) og þroski toppbrums (Mynd 12 og 

13) voru metin fyrir hverja plöntu og einkunn skráð fyrir hvern þátt samkvæmt ákveðnum 

skilgreiningum (Tafla 3). Öll atriði sem talin voru hafa einhver áhrif á útkomu 

rannsóknarinnar voru skráð, bæði varðandi trén og aðstæður í mæliflötunum og nágrenni 

þeirra. 
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Mynd 11.  Dæmi um plöntu sem 

yrði metin i lægsta flokki í 

vaxtarlagi, kræklótt. Allar ljósm. 

Lilja Magnúsdóttir. 

Mynd 12.  Dæmi um 

toppbrum sem fengi 

matið 2/3 þroskað. 

Mynd 13.  Dæmi um 

toppbrum sem yrði 

metið fullþroskað. 

 

 

Tafla 3. Einkunn og skilgreining á hvað liggur að baki hverri einkunn í matsþáttum á þrótti 

plantna, vaxtarlagi þeirra og þroska toppbrums. 

 

 

Matsþættir 

    

 Einkunn Skilgreining einkunnar 

Þ
ró

tt
u

r 

1 Tórir  Örfá lauf, planta óhraustleg 

2 Lifir Vantar fulla laufgun 

3 Lífleg Ekki alveg full laufgun 

4 Fullfrísk Eðlileg laufgun 

    

V
ax

ta
rl

ag
 1 Kræklótt Margstofna, endurtekin áföll 

2 Fleirstofna Áföll/tvístofna, króna greinist/fleirstofna 

3 Einstofna/áföll Einstofna en kalin/bitin 

4 Beinvaxin án áfalla Einstofna beinvaxin án áfalla 

    

To
p

p
b

ru
m

 1 Óþroskað Toppbrum grænleitt og óþroskað 

2 1/3 Þroskað Toppbrum náð 1/3 stærð, dökknað að hluta 

3 2/3 Þroskað Toppbrum náð 2/3 stærð, hálfþrútið, dökknað 

4 Fullþroskað Toppbrum fullþrútið og dökkt 
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Vorið 2009 var síðan beit og beitarskemmdir á plöntunum metnar og einkunn skráð 

samkvæmt ákveðnum skilgreiningum. Skemmdir á toppi, greinum og berki í öllum flötum á 

bitna svæðinu voru metnar samkvæmt þessum sömu skilgreiningum og skráðar athugasemdir 

(Tafla 4). 

 

Dæmi um miklar skemmdir á toppi og greinum má sjá á Mynd 7. Dæmi um engin beitaráhrif 

má sjá á Mynd 9 og Mynd 10 og á Mynd 8 má sjá dæmi um plöntu þar sem beitaráhrif sjást 

lítið. Dæmi um vaxtarlag sem væri metið í flokki 2 má sjá á Mynd 10, sú planta fengi matið 

"fleirstofna, áföll, króna greinist" en plantan á Mynd 9 fengi matið "einstofna, beinvaxin án 

áfalla". 

 

 Tafla 4.  Einkunn og skilgreining á hvað liggur að baki hverri einkunn í  matsþáttum á beit á 

toppi plantna, greinum og berki. 

 

Matsþættir 

    

 Einkunn Skilgreining einkunnar 

To
p

p
b

ei
t 

1 Miklar Toppur mikið skemmdur af beit/kali 

2 Meðal Beitaráhrif sjást greinilega 

3 Litlar Beitaráhrif sjást lítið 

4 Engin áhrif Engin beitaráhrif sjást 

    

    

G
re

in
ar

 

1 Miklar Greinar mikið skemmdar af beit 

2 Meðal Beitaráhrif sjást greinilega 

3 Litlar Beitaráhrif sjást lítið 

4 Engin áhrif Engin beitaráhrif sjást 

    

    

B
ö

rk
u

r 

1 Miklar Börkur mikið skemmdur af beit 

2 Meðal Beitaráhrif sjást greinilega 

3 Litlar Beitaráhrif sjást lítið 

4 Engin áhrif Engin beitaráhrif sjást 
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Laufsýni voru tekin af þremur trjám í hverjum mælifleti til að kanna stærð og 

næringarinnihald þeirra. Klipptar voru tvær hliðargreinar af hverju tré og reynt að hafa þær á 

sama eða svipuðum stað á hverju tré. Reynt var að taka sem heillegastar greinar með 

frísklegum blöðum. Greinarnar voru strax settar í plastpoka og þeir merktir. Pokarnir með 

greinunum voru síðan frystir um kvöldið og geymdir í frosti þar til kom að rannsóknum á 

greinunum (sjá síðar). Ekki var hægt að taka greinar af trjám á mælifleti 2 á beitta svæðinu 

þar sem trén voru of illa farin til að hægt væri að ná af þeim heillegum greinum. 

 

2.5 Laufblaðarannsóknir 

 

Laufblöð voru stærðarmæld í sérstökum kvörðuðum skanner að Rannsóknarstöð Skógræktar 

ríkisins að Mógilsá. Notað var forritið WinFOLIA (Regent Instrument Inc.) til þess að vinna 

úr myndunum. Laufblöðum án stilks var raðað á skannann og þau skönnuð í tölvu (Mynd 14). 

Forritið mældi síðan lengd þeirra og breidd og reiknaði út flatarmál hvers blaðs. Einnig 

reiknaði forritið út ummál, heildarflatarmál allra blaðanna og meðalblaðstærð í hverju sýni.  

 

Stærð laufblaða gefur til kynna möguleika plöntunnar til ljóstillífunar og efnaskipta henni 

tengdum svo sem koltvísýringsnám, uppgufun vatns og sykruframleiðslu. Því stærri sem 

laufblöðin eru því meiri ljóstillífun á sér stað í þeim og því meiri orkuframleiðsla hjá 

plöntunni. Stór laufblöð gefa því til kynna gott næringarefnaástand plöntunnar (Gower, 

Kucharik & Norman, 1999). 
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Mynd 14.  Laufblöð í skanna tilbúin til skönnunar vegna stærðarmælinga. Ljósm. Lilja 

Magnúsdóttir. 

 

Strax eftir mælingu voru laufblöðin sett í þurrkun í 48 klst í þurrkskáp við 85°C hita í 

rannsóknarstofu á Hvanneyri. Eftir þurrkun voru þau vigtuð með nákvæmni upp á þrjá 

aukastafi og síðan möluð og sett í efnarannsókn. Laufsýnin voru soðin í brennisteinssýru 

H2SO4 í suðutæki, 2006 Digestor FOSS TECATOR. Í hvert sýni var síðan sett hvatatafla, 

Kjeltabs Cu/3,5, og soðið í 10 ml af brennisteinssýru H2SO4 í 45 mínútur. Síðan voru sýnin 

kæld og í þau hellt 75 ml af eimuðu vatni og þau sett í eimingartæki, 2100 Kjeltec Distillation 

Unit FOSS DECATOR þar sem þau voru eimuð. Að lokum voru sýnin sett í 25 ml af 2% 

bórsýru H3BO3 og þau títruð í 665 Dosimat Metrohm AG títrunartæki með 0,05N af saltsýru 

HCl. Útkoman var heildarköfnunarefnisinnihald í hverju sýni í % N af þurrvigt sem 

mælikvarði á næringarefnainnihald í laufblöðunum í hverjum mælifleti. 
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2.6 Útreikningar 

 

Allar mælingar voru slegnar inn í Excel töflureikni og reiknað út úr grunngögnum. Reiknuð 

var út stærð mæliflatanna, grunnflötur í hverjum mælifleti og ársvöxtur trjáa. Fjöldi stofna á 

ha eða þéttleiki var fundinn út frá fjölda stofna á hverjum mælifleti. Einnig var reiknað 

meðaltal hæðar trjánna í hverjum mælifleti hvort haustið fyrir sig og reiknaður mismunur 

milli ára. Lengd trjánna var reiknuð út á sama hátt fyrir hvort haust fyrir sig og fundinn 

mismunur milli ára. Þvermál trjánna var einnig reiknað út á sama hátt, meðaltal mæliflata 

hvort haustið fyrir sig og fundinn mismunur milli ára. 

 

Síðan var reiknað út hlutfall milli hæðar trjánna og lengdar, H/L hlutfall, sem segir til um 

hvernig vaxtarform trjánna er að þróast. Því lægra sem H/L hlutfallið er miðað við 1,0 því 

meiri líkur eru á að trén séu ekki að vaxa beint upp heldur til hliðar og verða þannig hallandi 

eða skökk í vexti. 

 

Hlutfall milli flatarmáls laufblaða og þyngdar þeirra í hverjum mælifleti, svokallað SLA 

hlutfall (e: Specific Leaf Area; cm
2
/g) var reiknað út. Það svarar næringarefnaástandi 

laufblaðanna mjög vel og þar með góður metill á samkeppni trjáplantna neðanjarðar (Bjarni 

D. Sigurdsson, 2001).  

 

2.7 Tölfræðiúrvinnsla 

 

Tölfræðileg greining var gerð í forritinu SAS 9.1 (SAS Institute Inc.) þar sem fundin voru 

meðaltöl og staðalskekkja mælinga á hvoru svæði fyrir sig. Áður en lengra var haldið var 

athugað hvort niðurstöður væru marktækt frábrugðnar normaldreifingu (prófað með 

UNIVARIATE Procedure í SAS) fyrir þær breytur sem mældar voru á samfelldum skala. 

Allar samfelldar breytur reyndust normaldreifðar og því var hægt að nota einþátta 

fervikagreiningu á þær án þess að nota umbreytingu til að gera þær normaldreifðar. Athugað 

var með einþátta fervikagreiningu (e. One-way ANOVA) hvort: 
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a) Marktækur munur (P < 0,05) var á milli óbeittu svæðanna milli áranna 2008 og 

2009. 

b) Marktækur munur var á milli beittra og óbeittra svæða haustið 2008 og 2009. 

c) Þar sem mælingar voru gerðar áður en beitin hófst var mögulegt að taka tillit til 

þess munar sem var á mælibreytum í einstökum reitum áður en meðferðirnar 

byrjuðu. Þetta var gert með því að nota fyrri mælingar sem aukabreytu í 

fervikagreiningunni (e. covariate). Með því móti voru áhrifin af beitinni haustið 

2009 borin saman við óbeittu reitina, eftir að tillit hafði verið tekið til þess munar 

sem var á reitunum áður en beitin hófst (2008).  

 

Mælingar sem metnar voru sjónrænt (óparametrískar breytur) var notað Mann Whitney U próf 

til að bera meðferðirnar saman. Það próf er sambærilegt við einþátta fervikagreiningu, en þá 

er röðun einkunna notuð til samanburðar, en ekki meðaltölin og dreifingin utan um þau. 

Ókosturinn við óparametrísku aðferðirnar var að ekki var hægt að taka tillit til fyrri mælinga á 

sama hátt og áður var lýst fyrir fervikagreininguna. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Mælingar 

3.1.1 Hæð plantna 

Hæðarvöxtur birkis var að jafnaði 11,0 cm milli 2008 og 2009 á beitarfriðuðum mæliflötum 

og var hæðaraukning marktæk á milli ára (Mynd 15). Mælingar á hæð plantna í mæliflötum 

fyrra haustið, áður en beit hófst, leiddi í ljós mismun milli svæðanna. Tré á mæliflötum á 

beitta svæðinu voru að jafnaði 18,6 cm hærri en tré í óbeittum mæliflötum áður en beit hófst 

og var munur því hámarktækur milli svæða (Mynd 15; Tafla 5; p = 0,006). Þegar beittir fletir 

voru mældir aftur seinna haustið, eftir að beitin hafði átt sér stað, höfðu tré í beittum flötum 

hins vegar að jafnaði lækkað um 1,3 cm frá fyrra ári.  

 

 

 

  

Mynd 15.  Hæð plantna í cm í beittum 

og óbeittum mæliflötum bæði haustin. 

Mynd 16.  Lengd plantna í cm  í beittum og 

óbeittum mæliflötum bæði haustin. 
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Tafla 5. Samantekt á tölfræðiþáttum varðandi hæð trjáplantna í meðferðum milli ára, milli 

meðferða sitt hvort haustið og milli meðferða seinna haustið þegar tekið hafði verið tillit til 

mismunar plantna áður en beitin hófst. 

 

Hæð 

Samanburðarþættir F gildi P gildi P gildi cov 

    

Munur á hæð í meðferðum milli ára 7,11 0,02 - 

Munur á hæð milli meðferða 1. haust 13,99 0,006 - 

Munur á hæð milli meðferða 2. haust 0,69 0,43 - 

Munur á hæð milli meðferða 2. haust að teknu  
tilliti til mismunar plantna áður en beit hófst 

24,06 0,002 <0,001 

 

 

3.1.2 Lengd plantna  

Árleg lengdaraukning á beitarfriðuðu flötunum var að jafnaði 13,9 cm milli 2008 og 2009 

(Mynd 16). Lengdaraukningin var því að jafnaði um 4 cm meiri en aukning í hæð plantna. 

Lengdaraukning beittu plantnanna var hinsvegar ekki nema 3,9 cm að jafnaði á milli ára. 

Þegar lengd plantna var mæld fyrir og eftir beit kom í ljós að lengdin var 24,7 cm lengri í 

beittum flötum en þeim óbeittu fyrra haustið og sýndi hámarktækan mun milli meðferða (p = 

0,003; Mynd 16) fyrra haustið áður en beit hófst. 

 

Tafla 6. Samantekt á tölfræðiþáttum varðandi lengd trjáplantna í meðferðum milli ára, milli 

meðferða sitt hvort haustið og milli meðferða seinna haustið þegar tekið hafði verið tillit til 

mismunar plantna áður en beitin hófst. 

Lengd 

Samanburðarþættir F gildi P gildi P gildi cov 

    

Munur á lengd í meðferðum milli ára 14,35 0,002 - 

Munur á lengd milli meðferða 1. haust 16,83 0,003 - 

Munur á lengd milli meðferða 2. haust 2,98 0,12 - 

Munur á lengd milli meðferða 2. haust að teknu tilliti til 
mismunar plantna áður en beit hófst 

16,26 0,005 <0,001 
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Þegar tekið hafði verið tillit til mismunar þeirra áður en beitin hófst var munur á lengd plantna  

hámarktækur milli meðferða (p = 0,005; Tafla 6) og beitin hafði því haft hámarktæk neikvæð 

áhrif á lengd plantna. 

 

3.1.3 Hlutfall hæðar og lengdar 

Birkið var tiltölulega beinvaxið áður en beitin hófst og fengu allir mælifletir H/L hlutfall yfir 

0,90 haustið áður en beitin hófst (gögn ekki sýnd). Hlutfallið lækkaði um 3% í beitarfriðuðu 

flötunum á milli ára en í beittu flötunum lækkaði það um 5,5% (Mynd 16).  Þegar H/L hlutfall 

plantnanna var reiknað út kom í ljós marktækur munur (p = 0,01) milli meðferða þar sem 

beittu mælifletirnir voru 0,06 stigum lægri að meðaltali (Mynd 16). Beitin hafði hinsvegar 

ekki marktæk áhrif á H/L hlutfall, þegar tekið hafði verið tillit til munarins í upphafi (gögn 

ekki sýnd). Þetta þýðir að þrátt fyrir að bitið hafi verið ofan af plöntum, var lengdaraukning 

svipuð og hæðaraukning; þ.e. plönturnar héldu áfram að vaxa nokkuð beint upp. 

 

 

 

Mynd 17.  Lengd árssprota í cm í beittum  og 

óbeittum mæliflötum bæði haustin. 
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3.1.4 Árssproti 

Toppvöxtur birkis var að jafnaði 8% lakari árið 2009 en fyrir árið 2008 í beitarfriðuðu 

meðferðinni og var áramunurinn marktækur (p = 0,03; Tafla 7; Mynd 17). Ekki kom fram 

marktækur munur milli beitarmeðferðanna áður en tilraunin hófst (p = 0,22; Tafla 7). 

Munurinn seinna haustið var ekki heldur marktækur (p = 0,07; Tafla 7). Þetta þýðir að þrátt 

fyrir að bitið hafi verið ofan af plöntunum haustið 2008 og toppvöxtur vorið og sumarið 2009 

væntanlega orðið út frá hliðarbrumi, þá var hann ekki marktækt minni. 

 

 

Tafla 7. Samantekt á tölfræðiþáttum varðandi árssprota á trjáplöntum í meðferðum milli 

ára og sitthvort haustið.  

 

Árssproti 

Samanburðarþættir F gildi P gildi P gildi cov 

    

Munur á árssprota í meðferðum milli ára 5,77 0,03 - 

Munur á árssprota milli meðferða 1. haust 1,74 0,22 - 

Munur á árssprota milli meðferða 2. haust 4,46 0,07 - 
 

 

 

3.1.5 Þvermál 

Þvermálsvöxtur var að jafnaði 3,15 og 3,69 mm árið 2009 fyrir friðuðu og beittu meðferðirnar 

(Mynd 18). Mælingar á þvermáli plantna í mæliflötum fyrra haustið, áður en beit hófst leiddi í 

ljós hámarktækan mun milli meðferðarreita (p = 0,008; Mynd 18; Tafla 8). Þegar þvermál 

plantnanna var mælt aftur seinna haustið, eftir að beitin hafði átt sér stað var enn marktækur 

munur milli meðferða (p = 0,02; Tafla 8). Þegar hins vegar tillit hafði verið tekið til munarins 

í þvermáli áður en beitin sór fram kom í ljós að hún hafði ekki haft marktæk áhrif á 

þvermálsvöxt (p = 0,54; Tafla 8).  
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Mynd 18.  Þvermál trjánna mælt í mm í beittum og 

óbeittum mæliflötum bæði haustin. 

 

 

 

 

Tafla 8. Samantekt á tölfræðiþáttum varðandi þvermál trjáplantna í meðferðum milli ára, milli 

meðferða sitt hvort haustið og milli meðferða seinna haustið þegar tekið hafði verið tillit til 

mismunar plantna áður en beitin hófst. 

 

Þvermál 

Samanburðarþættir F gildi P gildi P gildi cov 

    

Munur á þvermáli í  meðferðum milli ára 19,9 0,003 - 

Munur á þvermáli milli meðferða 1. haust 12,36 0,008 - 

Munur á þvermáli milli meðferða 2. haust 7,86 0,02 - 

Munur á þvermáli milli meðferða 2. haust að teknu tilliti til 
mismunar plantna áður en beit hófst 

0,41 0,54 <0,001 
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3.1.6  Grunnflötur 

Grunnflataraukning trjánna var að jafnaði 67% á beittum flötum og 61%  á óbeittum 

mæliflötum milli 2008 og 2009 eða 64% grunnflataraukningu að jafnaði á milli ára (Tafla 9). 

 

 

Tafla 9. Tafla sem sýnir grunnflöt trjáa (m
2
/ha) bæði haustin og grunnflataraukningu í m

2
/ha 

og í %. 

Nr. flata Grunnflötur Haust 
1 

Grunnflötur Haust 
2 

Ársvöxtur á 
grunnfleti 

Ársvöxtur á 
grunnfleti 

 
m2/ha m2/ha m2/ha % 

1 0,0017 0,0026 0,0009 65% 

2 0,0023 0,0029 0,0006 79% 

3 0,0055 0,0080 0,0025 69% 

4 0,0028 0,0045 0,0017 62% 

5 0,0030 0,0050 0,0020 60% 

8 0,0018 0,0028 0,0010 63% 

9 0,0015 0,0024 0,0009 63% 

11 0,0018 0,0035 0,0017 51% 

12 0,0013 0,0021 0,0009 59% 

13 0,0012 0,0017 0,0005 71% 

     

Samtals 0,0229 0,0356 0,0127 64% 
 

 

Grunnfletir mæliflatanna voru að meðaltali 56,6 m
2
 og 14,4 stofnar að jafnaði í hverjum 

mælifleti (Tafla 10). 
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Tafla 10. Tafla sem sýnir stærð mæliflata, ásamt fjölda stofna á mælifleti og sá fjöldi 

umreiknaður yfir í fjölda stofna á ha miðað við hvern mæliflöt. 

Nr. flata Stærð mæliflata Fjöldi stofna á 
mælifleti 

Fjöldi stofna á ha 

 
m2 fjöldi þéttleiki 

1 100 11 1100 

2 37,5 14 3733 

3 50 14 2800 

4 32 13 4063 

5 24 13 5417 

8 50 11 2200 

9 28 14 5000 

11 54 15 2778 

12 75 17 2267 

13 115 22 1913 

    

Samtals 565,5 144 31270 
 

  

 

3.1.7 Þróttur  

Þróttur birkiplantna á tilraunasvæðinu var almennt nokkuð slakur. Aðeins 61% og 49% 

plantnanna voru metnar fullfrískar á flötum sem voru á beitarfriðaða og beitta svæðinu. 

Hlutfallið hækkaði þó í 92% og 82% þegar líflegum plöntum var bætt við (Mynd 19 og Mynd 

20).  

 

Þegar þróttur plantnanna var borinn saman áður en beit hófst fannst ekki marktækur munur 

milli svæða (p = 0,08; Tafla 11). Eftir að beitin hafði átt sér stað var hinsvegar hámarktækur 

munur á þrótti plantna milli svæða (p = 0,003; Tafla 11). Þá hafði hlutfall fullfrískra plantna 

hækkað upp í 72% í beitarfriðuðum flötum en lækkað niður í 43% í beittu flötunum. 

Haustbeitin hafði því haft hámarktækt neikvæð áhrif á þrótt plantna ári síðar (Mynd 19 og 

20). 
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Mynd 19.  Mat á þrótti plantna í beittum 

mæliflötum seinna haustið, skipt í % eftir 

matsflokkum. 

 

Mynd 20.  Mat á þrótti plantna í óbeittum 

mæliflötum seinna haustið, skipt í % eftir 

matsflokkum. 

 

 

Tafla 11. Samantekt á tölfræðiþáttum varðandi mat á þrótti plantna í meðferðum milli ára og 

milli meðferða sitthvort haustið. 

 

Þróttur 

Samanburðarþættir Chi-Square P gildi 

   

Munur á þrótti plantna milli meðferða 1. haust 3,13 0,08 

Munur á þrótti plantna milli meðferða 2. haust 13,36 0,003 

Munur á þrótti plantna í meðferðum milli ára 0,36 0,55 
 

 

 

Hámarktækt jákvætt samband var á milli toppbeitar og þróttar plantna í beittu mæliflötunum 

(r = 0,55; p < 0,001; ekki sýnt). Einnig var hámarktækt jákvætt samband milli þróttar plantna 

og greinaskemmda (r =  0,66; p < 0,001; ekki sýnt).  

 

3.1.8 Vaxtarlag 

Við mat á vaxtarlagi plantna fyrra haustið áður en beit hófst, kom í ljós hámarktækur munur 

milli svæðanna (p < 0,001). Seinna haustið var munurinn einnig marktækur (p = 0,01) en við 

samanburð á mati á plöntum í óbeittum mæliflötum milli ára kom í ljós að ástand plantnanna 
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hafði einnig versnað þar á milli ára (Mynd 21 og 22).  Plöntur sem metnar voru fleirstofna í 

vaxtarlagi fyrra haustið áður en beit hófst voru 60% en við úttekt seinna haustið kom í ljós að 

þeim hafði fjölgað upp í 79%. Matið var því svo ónákvæmt að ekki er hægt að nota það til að 

túlka þróun vaxtarlags plantna milli ára. 

 

 

  

Mynd 21.  Mat á vaxtarlagi plantna í 

óbeittum mæliflötum fyrra haustið, skipt í % 

eftir matsflokkum. 

Mynd 22.  Mat á vaxtarlagi plantna í óbeittum 

mæliflötum seinna haustið, skipt í % eftir 

matsflokkum. 

 

 

3.1.9 Toppbrum 

Munur á þroska toppbrums milli svæða fyrra haustið áður en beitin hófst var hámarktækur (p 

< 0,001; Tafla 12) og hann var það einnig haustið eftir að beitin fór fram (p = 0,04; Tafla 12; 

Myndir 23 – 26). Þar sem ekki var hægt að leiðrétta fyrri þessum marktæka mun sem var á 

flötunum áður en beitin fór fram, var ekki hægt að segja neitt um hvort þessi munur stafaði af 

beitinni eða öðrum þáttum. 

 

Ekkert marktækt samband fannst á milli þroska toppbrums í beittu mæliflötunum og 

toppbeitar (r = -0,15; p =  0,23), né á þroska toppbrums og greinaskemmda (r =  -0,06; p = 

0,64). Þetta bendir ekki til að beitin hafi haft nein marktæk áhrif á þroska toppbrums (haustun) 

birkisins. 
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Tafla 12. Samantekt á tölfræðiþáttum varðandi mat á þrótti plantna í meðferðum milli ára og 

milli meðferða sitthvort haustið. 

 

Toppbrum 

Samanburðarþættir Chi-Square P gildi 

   

Munur á toppbrumi milli meðferða 1. haust 22,33 < 0,001 

Munur á toppbrumi milli meðferða 2. haust 4,15 0,04 

Munur á toppbrumi í meðferðum milli ára 21,86 < 0,001 

Munur milli beittra mæliflata 1. haust 16,27 0,003 

Munur milli óbeittra mæliflata 1. haust 1,47 0,83 

Munur milli beittra mæliflata 2. haust 9,30 0,05 

Munur milli óbeittra mæliflata 2. haust 4,15 0,04 
 

 

 

  

Mynd 23.  Þroski toppbrums í beittum flötum  

fyrra haustið áður en beit hófst, skipt eftir % 

plantna í matsflokkum 

Mynd 24.  Þroski toppbrums í óbeittum 

flötum fyrra haustið áður en beit hófst, skipt 

eftir % plantna í matsflokkum. 

 

 

  

Mynd 25.  Þroski toppbrums í beittum 

flötum seinna haustið eftir að beit lauk, skipt 

eftir % plantna í matsflokkum. 

Mynd 26.  Þroski toppbrums í óbeittum 

flötum seinna haustið eftir að beit lauk, skipt 

eftir % plantna í matsflokkum. 
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3.1.10  Toppbeit 

Beitarskemmdir á toppi plantnanna voru metnar í beittum mæliflötum vorið 2009 eftir að beit 

lauk (Mynd 27). Miklar beitarskemmdir sáust á toppi 63% plantna og á 8% til viðbótar sáust 

beitaráhrif vel. Aðeins 24% plantna voru án skemmda af völdum beitar haustið áður.  

 

 

Mynd 27.   Hlutföll beitarskemmda á toppi plantna eftir matsflokkum eftir 

að beit lauk en áður en vöxtur hófst vorið 2009. 

 

Beitarskemmdir voru metnar aftur seinna haustið á öllum plöntum í öllum mæliflötum. 

Hámarktækur munur (p = 0,001) kom fram milli beittra mæliflata og óbeittra þegar 

beitarskemmdir á toppi plantna voru metnar seinna haustið (Mynd 28 og Mynd 29). Toppar 

35% plantna sýndi mikil merki beitarskemmda seinna haustið í beittu mæliflötunum en 60% 

plantna sýndu engin merki skemmda á toppsprotum eftir vöxt sumarsins. 

 

  

Mynd 28.   Hlutföll beitarskemmda á toppi 

plantna eftir matsflokkum í beittum 

mæliflötum eftir að vexti lauk seinna haustið. 

Mynd 29.  Hlutföll beitarskemmda á toppi 

plantna eftir matsflokkum í óbeittum 

mæliflötum eftir að vexti lauk seinna haustið. 
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Athyglisvert var að beitarskemmdir sáust einnig á toppi birkiplantna í óbeittum mæliflötum 

(Mynd 29). Þar voru 12% plantna með miklar beitarskemmdir á toppsprota. 

 

3.1.11 Greinaskemmdir 

Beitarskemmdir á greinum plantna voru einnig metnar í beittum mæliflötum vorið 2009 

(Mynd 30). Þá voru 16% greina á trjáplöntum í mæliflötum með miklar skemmdir, 41% þar 

sem beitaráhrif sáust vel og 32% þar sem beitaráhrif sáust lítið. Aðeins 11% trjánna höfðu 

sloppið við skemmdir af beitinni haustið áður. 

 

 

Mynd 30.  Hlutföll beitarskemmda á greinum plantna eftir matsflokkum um 

vorið eftir að beit lauk en áður en sumarvöxtur hófst. 

 

 

  

Mynd 31.   Hlutföll beitarskemmda á greinum 

plantna í beittum mæliflötum eftir mats-

flokkum seinna haustið. 

Mynd 32.  Hlutföll beitarskemmda á greinum 

plantna eftir matsflokkum seinna haustið í 

óbeittum mæliflötum. 
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Skemmdir á greinum trjánna voru metnar aftur haustið 2009 eftir vöxt sumarsins í öllum 

mæliflötum, bæði beittum (Mynd 31) og óbeittum. Hámarktækur munur (p < 0,001) var milli 

svæða þó beitarskemmdir á greinum í óbeittum flötum væru einnig töluverðar (Mynd 32). Þar 

voru aðeins 50% plantna sem sýndu engin merki beitarskemmda en 4% sýndu merki mikilla 

beitarskemmda, 12% voru með vel sjáanleg áhrif beitar og 34% með lítil áhrif af beit.  

 

3.1.12  Barkarskemmdir 

Enginn marktækur munur (p = 0,58) var á skemmdum á berki plantna á milli svæða seinna 

haustið og mjög litlar skemmdir á berki voru metnar að vori ( 3% ), en 9% í beittum reitum og 

7% í óbeittum reitum að hausti. 

 

3.1.13  Stærð laufblaða og Specific Leaf Area 

SLA var að jafnaði 114 og 110 cm
2
/g í beittu og óbeittu flötunum haustið 2009, ári eftir að 

beitin hafði átt sér stað. Munurinn var ekki marktækur milli svæða (p = 1,04). Ekki reyndist 

heldur marktækur munur á milli lengdar, breiddar, ummáls né flatarmáls laufblaða á milli 

beitarmeðferðanna (p = 0,47 – 0,83; Tafla 13).  

 

Tafla 13. Meðaltal stærðarmælinga á laufblöðum í beittum og óbeittum mæliflötum og 

marktækni munar. 

 

Meðaltal mælinga á laufblöðum 

 Beitt Óbeitt P - gildi 

 cm2 cm2  

Lengd laufblaða 3,34 3,30 p = 0,83 

Breidd laufblaða 3,165 3,072 p = 0,66 

Ummál laufblaða 12,755 12,194 p = 0,47 

Flatarmál laufblaða 7,43 7,13 p = 0,76 
 

 

3.1.14  Köfnunarefnisinnihald í laufblöðum 

Við rannsókn á heildarköfnunarefnisinnihaldi laufblaðanna mældist að meðaltali lítillega 

meira innihald köfnunarefnis í laufblöðum úr beittum mæliflötum en þeim óbeittu (2,51% N á 

móti 2,25% N) en munurinn var ekki marktækur (p = 0,08). 
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4 Umræður 

 

Tilraunin sem hér er lýst var gerð til að komast að því hvort beit hrossa til að draga úr 

grassamkeppni hefði áhrif á vöxt birkis, útlit þess og upptöku næringarefna ásamt afleiðingum 

beitarinnar á ársvöxt og lifun birkis.  

 

4.1 Lifun plantna 

 

Lifun plantna í beittum mæliflötum var góð, aðeins ein planta fannst dauð í öllum þremur 

úttektunum. Hún virtist hafa slitnað upp haustið áður vegna traðks. Líkleg ástæða er 

staðsetning plöntunnar en hún var við gönguleið hrossanna þar sem þau fóru að og frá 

vatnsbóli. Aðrar plöntur báru ekki merki traðks svo greinanlegt væri, aðeins merki beitar. 

Litlar líkur eru því á að hross hafi troðið niður plöntur meðan þau voru á beit á svæðinu. 

Svipaðar niðurstöður voru í rannsókn þeirra Önnu G. Þórhallsdóttur og Ríkharðs 

Brynjólfssonar (1992) þar sem litlar skemmdir urðu af völdum traðks. Í rannsókn Steinunnar 

A. Halldórsdóttur (2004) urðu heldur meiri skemmdir af völdum traðks en litlar plöntur voru í 

tveimur reitum sem tilraunin var gerð í og virtust hrossin ekki víla fyrir sér að troðast yfir þær 

og skemma þær. Í Stallaskógi í Borgarfirði voru afar litlar skemmdir af völdum hrossa, hvorki 

beitar eða traðks en eitthvað var um að greinar brotnuðu þegar hrossin tróðust inn á milli 

trjánna við beitina (Jóhannes Guðjónsson & Guðrún J. Guðmundsdóttir, 2008).   

 

4.2 Vandamál við rannsóknirnar 

 

Þegar kom að úttekt í mæliflötum seinna haustið kom í ljós að hrútar höfðu komist inn í 

girðinguna þar sem hrossum var beitt haustið áður og valdið töluverðu tjóni á plöntum dagana 

fyrir úttektina. Verstu skemmdirnar urðu hinsvegar á víðiplöntum á skógræktarsvæðinu, lauf 

þeirra hafði verið étið eins hátt og hrútarnir náðu og nánast allar víðiplönturnar voru mikið 

skemmdar eftir beitina. Í rannsókn Ingva Þorsteinssonar o.fl. (1983) í Hallormsstað kom fram 

að sauðféð var mjög sólgið í víðinn og át hann upp til agna þannig að hans varð mjög lítið vart 

í gróðurþekju næstu sumur. Hrútarnir höfðu einnig leitað í birkið en í mun minna mæli. Það er 
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því ekki hægt að útiloka að beitarskemmdir haustið 2009 geti hugsanlega að einhverju leyti 

verið hrútunum að kenna en ekki hrossabeitinni haustið áður. Ekki reyndist unnt að greina 

þarna á milli svo óyggjandi væri. Úttektin sem gerð var vorið 2009 var hinsvegar án þessara 

vandamála. Einnig virtist sem einhver sauðfjárbeit hefði átt sér stað í óbeitta hluta svæðisins 

sumarið 2009 en í litlum mæli þó. Gæsabeit hafði einnig verið í óbeittu mæliflötunum um 

sumarið en einkenni hennar eru frábrugðin annarri beit. Í öllum mæliflötum voru töluverð 

ummerki á laufum trjánna eftir skordýrabeit, uppvafin blöð með vef og mikið étin laufblöð. 

 

Beitarskemmdirnar sem komu fram í þessari tilraun voru mun hærri en í rannsóknum þeirra 

Önnu G. Þórhallsdóttur og Ríkharðs Brynjólfssonar (1992) og Steinunnar A. Halldórsdóttur 

(2004), en í báðum kom fram að um 10% plantnanna hefðu skemmst. Beitarskemmdirnar sem 

hrossin ollu haustið 2008 má telja fullvíst að séu vegna mikils beitarálags á svæðinu, átta 

hross í átta vikur á fjórum ha lands er of mikið álag sé litið til þeirra viðmiða sem gefin eru út 

sem hæfilegt beitarálag. Hér á landi er talið að hæfilegt álag á gróður og land fyrir hross er 

einn hestur á hvern hektara yfir sumarið (Borgþór Magnússon & Sigurður H. Magnússon, 

1990) eða í ca 12 vikur. Miðað við það má gera ráð fyrir 0,08 ha fyrir einn fullorðinn hest á 

viku til að landi sé ekki ofgert og því hefði þurft að taka hrossin úr beitilandinu eftir sjöttu 

viku. 

 

Öll þessi atriði sem nefnd eru hér að ofan gera það að verkum að erfitt er að fá skýrar og 

óyggjandi niðurstöður um hvernig best er að standa að hrossabeit til að draga úr 

grassamkeppni úr þessari tilraun. Hún sýnir þó með óyggjandi hætti að skógarbændur þurfa 

að vakta slíkar aðgerðir mjög vel og takmarka þann tíma sem hrossin eru höfð inni í 

skógræktargirðingum. 

 

4.3 Vöxtur birkis 

4.3.1 Hæð, lengd og þvermál 

4.3.1.1 Hæð plantna 

Áhrif beitar á hæð plantna voru marktækt neikvæð þar sem tré í beittum mæliflötum lækkuðu 

um 1,5% milli ára á meðan trén í óbeittum mæliflötum hækkuðu um 14%. Þessi niðurstaða 
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fékkst eftir að trén höfðu bætt við sig vexti í heilt sumar þannig að þau hafa verið enn lægri 

þegar beit lauk haustið 2008.  

 

Þegar þessar niðurstöður eru skoðaðar þarf að hafa það í huga að 40% plantnanna voru með 

beitarskemmdir á toppi seinna árið sem hefur áhrif á hæðarmælingar. Einnig er framkvæmd 

rannsóknarinnar ábótavant þar sem hæð plantna var ekki mæld í úttektinni um vorið svo ekki 

er hægt að reikna út hvað plönturnar lækkuðu við beitina og hvað þær bættu við sig um 

sumarið í hæð. Í rannsókn Hester o.fl. (2004) kom fram að eftir klippingu bætti birki við sig í 

vexti fyrst á vorin með því að blöð urðu stærri og þyngri og meiri aukning varð í hæðarvexti 

og þvermálsvexti. Í september var enginn munur lengur á plöntum miðað við 

viðmiðunarplöntur nema á hæðarvexti og að beittu plönturnar voru með færri fullþroskuð 

brum. Til að fá samanburð við þá rannsókn hefði þurft að mæla vöxt plantnanna í tilrauninni á 

Reykhólum tvisvar til þrisvar yfir sumarið. 

 

Beitarskemmdir sem urðu á trjám í þessari tilraun má rekja til þess að beit minnkaði  hjá 

hrossunum þegar leið á haustið 2008. Gróður var sölnaður og beitarálagið mikið í haganum. 

Hross velja helst grös og graslendi (Sigþrúður Jónsdóttir, 1989; Sigurður H. Magnússon & 

Borgþór Magnússon, 1990; Anna G. Þórhallsdóttir o.fl., 2001; Buttenschøn, 2007) og eru ekki 

talin hrifin af trjákenndum plöntum fyrr en úrval af beitarjurtum er orðið lítið (Buttenschøn, 

2007) og sauðfé velur lauf af birki þegar grös og jurtir í vexti minnka í beitilandi (Ingvi 

Þorsteinsson o.fl., 1983; Mitchell & Kirby, 1990; Soffía Arnþórsdóttir, 2006). Þrengsli í 

beitilandi og minnkað framboð á beitargróðri virðist leiða til þess að hross fara að narta í 

trjágróður (Buttenschøn, 2007; Jóhannes Guðjónsson & Guðrún J. Guðmundsdóttir, 2008). 

Þegar kemur fram í lok september á þeim tíma sem síðasta úttektin fór fram eru laufblöð 

trjánna orðin jafngirnileg og annar gróður sem farinn er að sölna og því virtust hrútarnir hafa 

valið birkilaufið jafnt og annan gróður á svæðinu. 

4.3.1.2 Lengd plantna 

Lengd plantna í beittum flötum hafði ekki aukist nema um 4,0% (3,9 cm) milli ára á meðan 

trén í óbeittum flötum lengdust um 16,8%. Beitin hafði hámarktæk neikvæð áhrif á lengd 

plantnanna líkt og hún hafði á hæð þeirra. Athygli vakti að mæliflötur nr fimm á beitta 

landinu jók þó 15,5 cm (12,7%) við lengd sína og 10,8 cm (10,1%) við hæð sína (gögn ekki 

sýnd) en í þeim mælifleti eru hæstu og lengstu plönturnar og beitin virðist því ekki hafa haft 
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eins alvarleg áhrif á þær plöntur og þær minni. Því hærri sem plöntur eru því síður ná skepnur 

að skemma topp þeirra og það sést skýrt á trjánum í mælifleti nr fimm. 

 

Lengd árssprota var ekki með marktækan mun milli meðferða hvorugt árið og því ekki hægt 

að draga ályktanir af lengd sprotanna. Þó vakti athygli að árssprotar árið 2009 í bæði beittum 

og óbeittum mæliflötum (Mynd 17) voru sjáanlega styttri en árið á undan sem veltir upp þeirri 

spurningu hvort vaxtarskilyrði birkisins hafi verið mismunandi milli ára hvort sem um er að 

kenna veðri, hita eða öðrum vaxtarþáttum. 

4.3.1.3 H/L hlutfall plantna 

Hlutfallið milli hæðar og lengdar plantna segir til um hvernig vaxtarform þeirra þróast. 

Beinvaxin planta er með hlutfallið 1,0 eða því sem næst, hæð hennar og lengd er nálægt því 

að vera sú sama en því lægra sem hlutfallið er miðað við 1,0 því meira vex plantan til hliðar 

en ekki beint upp. Þekkt er í íslenskum birkiskógum að lengd stofna er oft meiri en hæð (lágt 

H/L hlutfall) vegna endurtekinna áfalla svo sem snjóþyngsla eða beitar (Ása Aradóttir, 2006).  

Trén í tilrauninni voru þó mjög beinvaxin eins og sást á háu H/L hlutfalli en það var 0,98 í 

óbeittum mæliflötum fyrra haustið en 0,95 seinna haustið.  

4.3.1.4 Þvermál plantna 

Trén höfðu aukið þvermál sitt algjörlega óháð beit og beitarskemmdum. Beitin hafði því ekki 

áhrif á þvermálsvöxt trjánna. Sé tekið mið af rannsókn Hester o.fl. (2004) sem sýndi fram á 

meiri þvermálsvöxt fyrst á vorin í beittum plöntum, vantar mælingar meðan á vexti stendur til 

að komast að því hvort þvermálsaukning beittra plantna í þessari tilraun er meiri fyrst á vorin 

eða jöfn yfir vaxtartímann. Hinsvegar er niðurstaða þvermálsmælinganna að hausti 

sambærileg við rannsókn Hester o.fl. (2004) þar sem enginn marktækur munur er á þvermáli 

plantnanna milli meðferða. 

 

Áhrif beitar á vaxtarlag birkis eru nokkuð skýr, beitin hefur ekki áhrif á vöxt birkisins, hvorki 

á vöxt árssprota né þvermálsvöxt. Hins vegar voru áhrifin neikvæð hvað varðaði hæð trjánna, 

þau tré sem bitin voru lækkuðu milli ára meðan óskemmd tré hækkuðu. Þegar reynt er að 

meta tjón á trjánum þarf að horfa til markmiða með ræktun þeirra og hversu langt inni í 

framtíðinni þau markmið eru (Reimoser o.fl., 1999). Ef um tré til timburframleiðslu er að 

ræða þar sem krafist er beinna stofna (Reimoser o.fl., 1999; Johan Holst & Lárus Heiðarsson, 
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2006) getur fórnarkostnaður þessarar beitar hugsanlega verið of hár. Mögulegt er þó að 

skemmdirnar gangi til baka þegar trén vaxa upp (Putman, 1996) og í versta falli er hægt að 

grisja út skemmdu trén þegar skógurinn verður grisjaður seinna meir (Johan Holst & Lárus 

Heiðarsson, 2006). Sé tilgangurinn með ræktun birkisins fyrst og fremst að mynda skjól í 

skógarjaðri er minni hætta á að beitin hafi valdið skógareigandanum beinu tjóni með áhrifum 

á vaxtarlag trjánna. Birkið myndar skjól þó bolir þess séu hlykkjóttir og greinamiklir og 

jafnvel meira fyrir vikið. Fórnarkostnaður vegna beitarinnar miðað við notkun birkis í 

skjógarjaðri er því ásættanlegur. 

 

4.4 Útlit og þroski plantna 

4.4.1 Þróttur, vaxtarlag og toppbrum 

4.4.1.1 Þróttur 

Útlitsmat á plöntunum byggðist m.a. á því hvort þær væru hraustlegar og vel laufgaðar. Útlit 

plantna í beittum flötum var ekki eins líflegt og frísklegt og í óbeittum flötum og var 

hámarktækur munur milli svæða seinna haustið. Mat á fylgni þróttar við skemmdir af völdum 

beitar á toppi og greinum plantna staðfestir þetta mat þar sem samband milli þróttar og 

skemmda er hámarktækt jákvætt. Þróttmikil og vellaufguð planta hefur betri virkni 

ljóstillífunar (McEvoy o.fl., 2006b) en sú sem er minna laufguð eða með skemmt lauf. 

Laufgun hefur því mikil áhrif á vöxt trjáa og útlit þeirra og þar með talið þrótt plantna. Ekki 

fundust sambærilegar rannsóknir á þrótti plantna en í rannsókn Palmers o.fl. (2001) kom í ljós 

að áhrif skordýra á lauf eikarteinunga voru á allt upp í 60 – 80% af fjölda eikarteinunga. Allt 

að 20% af laufi þeirra var skemmt að hausti. Slíkar skemmdir hafa augljóslega mikil áhrif á 

útlit plantna og beitin hefur því áhrif á hvort plönturnar eru þróttmiklar í útliti. 

 

Skordýrabeit hefur því nokkuð mikið að segja varðandi útlit og þrótt þar sem plöntur með 

uppvafin blöð og étin eftir skordýr eru ekki sérlega þróttmiklar eða frísklegar að sjá og fá því 

lægri einkunn fyrir útlit. Skordýrabeitin hefur áhrif á ljóstillífun trjánna og hægir þannig á 

vexti þeirra (Halldór Sverrisson, 1988; Soffía Arnþórsdóttir, 2002). Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að beit að vetri getur aukið skordýrabeit á birki um sumarið en í rannsókn Riipi o.fl. 

(2005) reyndust þau áhrif ekki marktæk. Þar sem skordýrabeitin var ekki skráð nægjanlega 
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markvisst til að unnt væri að vinna einhverja tölfræði varðandi umfang hennar er erfitt að 

meta nákvæmlega hversu miklu skemmdum hún olli á trjánum. 

4.4.1.2 Vaxtarlag 

Þegar mat á vaxtarlagi var borið saman milli ára kom í ljós ónákvæmni. Samkvæmt matinu 

hafði vaxtarlag plantna versnað milli ára á óbeittum flötum en þar sem ekki var hægt að kenna 

beit um slíka þróun er helst útlit fyrir að um ónákvæmni í sjónmati mælingamanns sé að ræða 

og mismunandi túlkun matsþátta milli úttekta. Því er ekki rétt að nota mat á vaxtarlagi til 

beinnar túlkunar á niðurstöðum en sú staðreynd að vaxtarlag plantnanna var yfirleitt metið 

frekar lágt gefur til kynna að þær hafi orðið fyrir áföllum og búi hugsanlega við misjöfn 

vaxtarskilyrði. 

4.4.1.3 Toppbrum 

Þegar þroski toppbrums er borinn saman milli svæða var marktækur munur á þroskanum hvað 

hann var minni á beittum svæðum bæði haustin. Fylgni við beitarskemmdir á plöntunum er 

frekar neikvæð en hún er ekki marktæk. Í rannsókn Hester o.fl. (2004) kom í ljós að plöntur 

sem höfðu orðið fyrir beit voru með færri fullþroskuð toppbrum en viðmiðunarplöntur. Í 

þessari rannsókn nú voru aðeins skoðuð toppbrum á toppsprota en ekki á allri plöntunni og 

því ekki hægt að bera þessar niðurstöður saman eins og þessi rannsókn er sett upp. Áhugavert 

væri að endurbæta rannsóknina svo auðveldara yrði um vik að bera hana saman við aðrar 

rannsóknir á beitaráhrifum á birki. 

 

4.5 Beitarskemmdir 

4.5.1 Toppur og greinar 

4.5.1.1 Toppbeit 

Þegar skemmdir voru metnar vorið 2009 voru miklar skemmdir á toppi plantna í beittum 

flötum eða 63%. Þegar það var borið saman við skemmdir á toppi trjánna haustið 2009 höfðu 

hlutföllin snúist við og 60% plantna í beittu flötunum voru með óskemmdan topp. Það þýðir 

að þær plöntur hafa náð að mynda nýjan toppsprota þrátt fyrir beitina. Allar líkur eru því á að 

hæðarvöxtur haldi áfram í nýjum toppsprota þó plantan hafi orðið fyrir áfalli. Þegar 

toppsprotar trjáa skemmast vegna beitar eða kals taka aðrir sprotar að vaxa hraðar og keppast 
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við að taka við hlutverki toppsprotans (Putman, 1996; Pollock o.fl., 2005; Riipi o.fl., 2005; 

McEvoy o.fl., 2006b). Slíkt getur leitt af sér að tímabundið hægist á vexti trjánna (Putman, 

1996) eða að trén verða fleirtoppa eða hlykkjótt (Putman, 1996; Pollock o.fl., 2005). Hjá birki 

hefir hins vegar komið í ljós uppbótarvöxtur (e: compensatory growth) ef toppsproti er bitinn 

(Danell o.fl., 2003) sem þýðir að það bætir sér upp vaxtartap fyrst eftir beit.  

 

Trén í mæliflötunum á Reykhólum hafa orðið fyrir einhverjum áföllum áður en tilraunin hófst 

þar sem mjög lítill hluti þeirra fékk hæstu einkunn í mati á vaxtarlagi. Slík endurtekin áföll 

koma fram í vexti plantnanna sem verður margstofna eða kræklóttur. Einnig hefur verið sýnt 

fram á að plöntur sem hafa verið bitnar, eiga oftar á hættu að verða fyrir endurtekinni beit 

(Danell o.fl., 2003; Pollock o.fl., 2005) sem getur leitt af sér runnkenndan og kræklóttan vöxt 

og hefur einnig áhrif á hversu fljótt trén ná að vaxa upp fyrir þá hæð þar sem beitardýrin valda 

tjóni (Hester o.fl., 1996; Van Hees o.fl., 1996; Danell o.fl., 2003; Hester o.fl., 2004; Bryndís 

Marteinsdóttir o.fl., 2005; Pollock o.fl., 2005; Jóhann Þórsson o.fl., 2009). Verði trén á 

tilraunasvæðinu ekki fyrir fleiri áföllum má þó reikna með að toppsprotar nái að teygja úr sér 

og haldi áfram vexti þar sem birkiplöntur geta verið fljótar að ná sér eftir beitarskemmdir og 

hafa mikla getu til að jafna sig (Hester o.fl., 2005; Soffía Arnþórsdóttir, 2006). Birkitrén á 

Reykhólum munu því væntanlega halda áfram lítið breyttum vexti frá því sem áður var, eftir 

því sem aðrar aðstæður leyfa. 

 

Hámarktækur munur var á milli svæða hvað varðar beitarskemmdir á toppi en það sem kom 

mest á óvart voru beitarskemmdir á trjám í óbeittu mæliflötunum þar sem engin beit átti að 

vera. Þar voru 12% plantnanna með miklar skemmdir á toppi. Beitarskemmdir í óbitnum 

mæliflötum voru metnar sérstaklega og reynt að greina af hverju skemmdirnar stöfuðu. Þegar 

úttektin fór fram haustið 2009 var nokkurn veginn hægt að átta sig á mun á beitarskemmdum 

að einhverju leyti þó ekki væri það alveg óyggjandi. Bæði sauðfé og hross virtust klippa eða 

slíta greinar af við beit og skemma trén þannig en það átti ekki við um allar skemmdir á 

plöntunum. Verksummerki bentu eindregið til að gæsir hefðu valdið skemmdunum (Mynd 33) 

auk þess sem mikill gæsaskítur var í kringum plönturnar. Alls voru 22% plantna í óbeittu 

mæliflötunum metnar skemmdar eftir gæsabeit eða 44% af beitarskemmdum plöntum í 

þessum mæliflötum.  
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Mynd 33.  Beitarskemmdir af völdum gæsa, blöð og 

börkur eru skafin af greininni og eftir stendur ber 

mergurinn. Ljósm. Lilja Magnúsdóttir. 

 

Ekki fundust neinar skriflegar heimildir eða rannsóknir um gæsabeit í skógrækt á Íslandi en 

skemmdir af völdum gæsa eru þekktar í skjólbeltum þar sem græðlingum hefur nýlega verið 

stungið (Sæmundur Þorvaldsson, pers.uppl. 08.04.2010). Skemmdir á græðlingunum lýsa sér 

mjög svipað og skemmdirnar á greinum birkisins, börkur er skafinn af og eftir stendur 

mergurinn (athuganir höfundar í skjólbeltarækt á Kvígindisfelli, Tálknafirði). Nauðsynlegt er 

að rannsaka skemmdir af völdum gæsa í skógrækt, áhrifum af beit þeirra og hvert umfang 

skemmdanna er. 

4.5.1.2 Greinaskemmdir 

Skemmdir á greinum trjáa í beittu flötunum voru á 89% trjánna þar af voru 57% með miklar 

eða meðal skemmdir. Þegar skemmdir á greinum voru metnar aftur um haustið voru miklar 

skemmdir á greinum í beittu flötunum, meiri en um vorið eða 43% með miklar skemmdir og á 

16% greina sáust beitaráhrif vel. Mjög líklegt má telja að þessar skemmdir séu að einhverju 

leyti hrútunum að kenna þar sem skemmdirnar jukust um sumarið öfugt við það sem gerðist 

með skemmdir á toppi plantnanna sem gengu til baka að einhverju leyti. Í óbeittu flötunum 

voru líka greinaskemmdir af völdum beitar, bæði sauðfjár sem hafði komist inn í girðinguna 
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einhvern tíma um sumarið og að öllum líkindum gæsa (Mynd 33). Aðeins voru 50% plantna í 

óbeittum mæliflötum óskemmdar en 4% voru mikið skemmdar, 12% voru með vel sýnilegar 

skemmdir og 34% með litlar beitarskemmdir. 

 

4.6 Næringarefnaástand 

4.6.1 Laufblaðarannsóknir 

4.6.1.1 Stærð laufblaða 

Ekki var hægt að draga ályktanir af stærð laufblaðanna hvað varðar mismun á næringarnámi 

plantna í beittum mæliflötum samanborið við plöntur í óbeittum mæliflötum. Það er þekkt úr 

rannsóknum erlendis að blöð birkis sem vaxa eftir beit verða stærri að því að talið er vegna 

aukins aðgengis að köfnunarefni úr vetrarforða í rótum trjánna þar sem hann skiptist milli 

færri blaða eftir beitina (Millard o.fl., 2001; Danell o.fl., 2003; Hester o.fl., 2004; Riipi o.fl., 

2005). Sama niðurstaða fékkst í tilraun Ayres, Heath, Possell, Black, Kerstiens og Bardgett 

(2004) þegar rannsökuð voru áhrif beitar á beyki. Laufblöð og brum beykis urðu stærri með 

aukið köfnunarefnisinnihald en viðmiðunarplöntur sem ekki urðu fyrir beit.  

4.6.1.2 Specific Leaf Area 

Þegar SLA var reiknað út fyrir mælifleti og borið saman milli svæða kom í ljós að hlutfall 

SLA var hærra í beittum mæliflötum en munurinn var ekki marktækur. Því er ekki unnt að 

túlka niðurstöðurnar sem vísbendingu um betra næringarefnaástand og minni samkeppni 

neðanjarðar í þeim mæliflötum þar sem beitin var. SLA hlutfall er notað sem vísbending um 

næringarefnaástand laufblaða þar sem þau verða stærri þegar næringarástand er gott. 

Samkeppni neðanjarðar hefur líka töluvert að segja varðandi næringarástand og bent hefur 

verið á að minni vöxtur og upptaka köfnunarefnis getur stafað af neikvæðum áhrifum af 

víxlverkunum neðanjarðar þar sem nituröflun samkeppnisplantna minnkar aðgengi trjáplantna 

að köfnunarefni (Millet, Millard, Hester & MacDonald, 2005). Sýnt hefur verið fram á að 

nágrannategundir geti dregið úr vexti trjáplantna eftir beit, bæði með skuggaáhrifum (Palmer 

o.fl., 2001; Jóhann Þórsson o.fl., 2009) og samkeppni um vatn og næringu (Millett o.fl., 

2006).  
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4.6.1.3 Köfnunarefnisinnihald í laufblöðum 

Beitin hafði ekki marktæk áhrif á köfnunarefnisinnihald laufblaða. Mælingarnar gáfu þó til 

kynna hvort skortur væri á N í mæliflötunum eða ekki. Ef styrkur N í laufblöðum birkis fer 

undir 1,8% er um að ræða skort á köfnunarefni og plönturnar búa við skortsálag (Ingestad, 

1962). Þegar styrkur N í laufblöðum er á bilinu 2,0 – 2,2% fer skortur minnkandi en þó eru 

töluverð áhrif á vöxt plantna þar sem ekki er nóg framboð af N. Skortsáhrifin eru minni því 

hærri sem styrkur N er og þegar hann er kominn í 3,3% er ekki lengur skortur á N og við 

hærri styrk er orðið um offramboð að ræða (Ingestad, 1962). Styrkur N í laufblöðum úr 

mæliflötunum er á bilinu 1,98% - 2,74% (Tafla 19) og gefur þannig til kynna að væg til 

miðlungs skortseinkenni sé að finna í öllum flötunum.  

 

Plöntur í næringarríku umhverfi sýna aukna upptöku köfnunarefnis eftir beit en ekki er víst að 

sama niðurstaða verði í upptöku köfnunarefnis hjá plöntum í umhverfi þar sem köfnunarefni 

er takmarkað (Hester o.fl., 2004). Í rannsókn Karlsson o.fl., (2005) kom fram að 

birkiteinungar sem höfðu fengið áburð, komu verst út varðandi beit. Ástæðan var talin betra 

næringarástand þeirra sem leiddi þess vegna til meiri ásóknar beitardýra. Millett o.fl., (2005) 

sýndu fram á sterk tengsl milli stærðar teinunga og upptöku og endurupptöku köfnunarefnis 

auk þess sem í ljós kom að litlir teinungar höfðu minni getu til að geyma köfnunarefni og 

endurnýta það innan plöntunnar ef samkeppni var mikil. Samkeppni þýðir þá minna aðgengi 

að köfnunarefni og skiptir því miklu máli fyrir vöxt bæði teinunga og blaða.  

 

Í næringarríku landi er því meiri hætta á beitarskemmdum á plöntum og einnig má reikna með 

að mikil samkeppni frá öðrum tegundum dragi úr vexti ungra plantna. Til að fá nákvæmari 

niðurstöðu varðandi köfnunarefnisástand lands og trjáa hefði þurft að taka laufsýni oftar yfir 

sumarið ásamt jarðvegssýnum og sýnum úr gróðri á mæliflötunum. Með því móti hefði 

fengist heildarmynd af næringarástandi svæðisins. 

 

4.7 Almenn umfjöllun 

4.7.1 Niðurstöður rannsóknarinnar 

Áhrif beitar á vöxt og útlit birkis geta verið umtalsverð eins og fram kemur í þessari rannsókn 

líkt og í mörgum öðrum sem hér hafa verið skoðaðar. Saga íslensku birkiskóganna er líka 



68 

 

 

nærtækt dæmi. Þó birki sé yfirleitt ekki mikið ræktað hér á landi til timburnota fyrir utan 

eldivið, gegnir það mikilvægu hlutverki í skógrækt á Íslandi til landgræðslu og landbóta á 

rýru landi auk þess sem birki hentar vel sem skjól i skógarjöðrum og til að auka líffræðilega 

fjölbreytni skóganna (Ása Aradóttir, 2006). 

 

Í tilrauninni á Reykhólum voru áhrifin sýnileg strax að vori. Gras og sina minnkuðu við 

beitina svo unnt var að sjá hvar voru lifandi plöntur og því sást vel hversu mikil afföll höfðu 

orðið, hverjar svo sem ástæðurnar voru. Nauðsynlegt er því að skipuleggja 

endurgróðursetningu í svæðið. Það er þekkt að á framræstri mýri geta myndast frostpollar sem 

drepa ungar plöntur (Þröstur Eysteinsson, 2006) auk þess sem töluverður raki er í 

jarðveginum á skógræktarsvæðinu. Birkið og víðirinn sem gróðursett voru sem skjól og 

skógarjaðrar voru vel sýnileg ásamt þeim fáu plöntum af öðrum tegundum sem lifandi voru.  

 

Ályktanir sem unnt er að draga af niðurstöðum þessarar rannsóknar benda eindregið til að 

hægt sé að nota hross til að minnka samkeppni og afföll vegna mikils grasvaxtar í skógrækt. 

Sú slæma útreið sem trén í beittu mæliflötunum fengu við beitina stafar að stórum hluta af 

miklu beitarálagi. Hestarnir voru of margir og of lengi. Beitin hafði þó hvorki áhrif á ársvöxt 

né þvermálsvöxt trjánna, aðeins útlit þeirra. 

 

Svipaðar niðurstöður fást úr mörgum þeirra rannsókna sem hér hafa verið nefndar og lúta 

nánast allar í sömu átt, hófleg beit hefur ekki afgerandi neikvæð áhrif á vöxt birkis og oftar en 

ekki jákvæð áhrif á vistkerfi skógarins í heild. Sé þess gætt að hafa nóg landrými og beitiland 

fyrir hrossin í skóginum og fylgjast mjög vel með beitarhegðun þeirra, er hægt að beita 

skógana með góðum árangri. Ekki er álitlegt að beita sauðfé í lágvaxinn skóg en gæti verið 

mögulegt þegar trén eru vaxin upp úr bithæð fjárins. 

 

4.7.2 Beitarskemmdir og mat á þeim 

Skemmdir á skógi af völdum beitar er oft erfitt að meta strax. Beitarskemmdir sem hreindýrin 

ollu í Mjóanesi á áttunda áratungum (Jón Loftsson, 1976) voru nánast horfin þegar Böðvar 

Þórisson og Skarphéðinn S. Þórhallsson (2002) gerðu sína úttekt rúmum tuttugu árum síðar. 

Þá kom í ljós að þau tré sem höfðu skemmst af völdum beitarinnar höfðu verið felld í fyrstu 

grisjunum og skógurinn bar ekki merki beitarinnar nema að litlu leyti. Svo virtist sem 
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beitarvandamálið minnkaði þegar skógurinn óx upp (Böðvar Þórisson & Skarphéðinn S. 

Þórhallsson, 2002).  

 

Beitarskemmdir á birkinu í þessari rannsókn á Reykhólum sjást líklega ekki nema að litlu 

leyti eftir örfá ár og sem tré í skógarjaðri sem veita eiga öðrum lífverum skjól skiptir vaxtarlag 

þeirra litlu máli. Mestu máli skiptir að hafa markmið með ræktun skógarins í huga þegar 

skipulagðar eru aðgerðir í honum hvort heldur grisjun eða beit. Þegar reynt er að meta 

skemmdir á skógi vegna beitar þarf að einblína á óskemmdu trén, þau eru mikilvægari en þau 

skemmdu (Reimoser o.fl., 1999) auk þess sem eftirfarandi atriði úr grein þeirra Reimoser og 

Gossow (1996) eiga vel við: ,, allar bitnar greinar þurfa ekki að þýða skemmdir á tré og öll 

skemmd tré þurfa ekki að þýða skemmdir á skógi". 

 

4.7.3 Beitarstjórnun 

Vandamál í nýskógrækt tengjast m.a. grasvexti sem veldur harðri samkeppni trjánna við 

grasið meðan þau eru á viðkvæmu vaxtarskeiði. Grasvöxturinn stafar oftar en ekki af friðun 

lands fyrir búfé sem hélt gróðri í skefjum áður en skógræktin hófst. Því getur verið 

nauðsynlegt að beita skógana með reglulegu millibili til að halda grasvexti í hæfilegu 

lágmarki. Friðun íslenskra skóga er oftast tryggð með girðingum allt um kring til að útiloka 

búfé. Þrátt fyrir umdeild áhrif girðinga geta þær þó komið að góðum notum ákveði 

skógareigandi að beita skóginn sinn. Skilyrði fyrir því að hægt sé að nýta beit búfjár til að 

minnka samkeppni milli trjáplantna og annars gróðurs, er vel skipulagt og nákvæmt 

beitarstjórnunarkerfi sem tryggir að skógurinn bíði sem minnst tjón af beitinni.  

 

Þegar beit í skógi er skipulögð þarf að huga að mörgum atriðum. Stærð svæðisins sem beita á 

þarf að vera þekkt ásamt vitneskju um gróðurfar og ástand þess til að unnt sé að áætla fjölda 

beitardýra og hæfilegt beitarálag. Aðgengi að nægu drykkjarvatni þarf að vera gott og helst án 

þess að dýrin þurfi að troðast gegnum skóg til að komast að vatni. Slíkt eykur hættu á 

skemmdum. Saltsteinar og klórustaurar minnka hættu á nuddi dýranna við trén og narti þeirra 

í börk og greinar (Heady, 1994; Steinunn Halldórsdóttir, 2004). Hvað hesta varðar þarf að 

prófa hvort þeir vilja bíta í tré áður en þeir eru settir í skóginn og aðeins nota þá hesta sem 

fúlsa við trjágróðri (Þröstur Eysteinsson, 2006; Jóhannes Guðjónsson & Guðrún 

Guðmundsdóttir, 2008; Böðvar Guðmundsson, 2009).  



70 

 

 

 

Girðingar auðvelda eftirlit og stjórnun ásamt smölun og rekstri dýranna þegar þarf að færa 

þau til. Beitarskipulag þarf að vera miðað við lengri tíma þar sem ekki má beita skógana of 

lengi eða of oft með stuttu millibili til að gróður nái að jafna sig. Fylgjast þarf vel með og 

grípa inn í um leið og skemmda verður vart. Aldrei skal nota skógarreiti líkt og afrétt með því 

að reka beitardýrin inn í girðinguna að vori og smala þeim að hausti. Slíkt er slæm 

beitarstjórnun. 

 

4.7.4 Næstu skref í rannsóknum 

Til að unnt sé að segja til um hvernig best er að beita nýskógrækt með meiri vissu en nú, þurfa 

að fara fram frekari rannsóknir á beit í skógi. Gera þarf mun viðameiri rannsóknir þar sem 

fylgst er með vexti plantna með reglulegu millibili yfir sumarið og helst í nokkur ár til að fá 

fram langtímaáhrif. Skoða þarf þroska plantna, laufgun, brum og sprota mun betur en gert var 

í þessari rannsókn og sérstaklega hvaða áhrif endurtekin beit hefur á þessa þætti. 

Næringarástand trjánna, jarðvegs og nærgróðurs þarf að skoða í samhengi ásamt jarðvegslífi 

og áhrifa beitar á alla þessa þætti. Síðast en ekki síst þarf að finna hvaða beitardýr henta best 

til að draga úr samkeppni sem trén verða fyrir, hversu mikla beit þarf til þess og áhrif 

beitarinnar á vistkerfi skóganna og líffræðilega fjölbreytni. 

 

Það er því erfitt að gefa út skýrar leiðbeiningar um hvernig skuli haga beit í skógi fyrr en við 

vitum meira um alla þessa þætti. Margskonar þekking er þó fyrir hendi nú þegar þó ekki sé 

hún fengin í formlegum rannsóknum. Athuganir glöggra einstaklinga geta oft hjálpað til við 

að beina rannsóknum að áhugaverðum þáttum og fá ákveðnar niðurstöður varðandi þá þætti. 

Þær niðurstöður er síðan hægt að nota til að ráðleggja við framkvæmd beitar í skógi þannig að 

bæði skógur, búfé og skógareigendur njóti góðs af. 

  



71 

 

 

5 Ályktanir/lokaorð 

 

Beit hafði engin áhrif á lifun birkis. Beitin hafði engin áhrif hvorki á þvermálsvöxt trjánna né 

vöxt árssprota en neikvæð áhrif á útlit plantna, hæð þeirra og þrótt. 

 

Nauðsynlegt er að viðhafa vel skipulagt og nákvæmt beitarstjórnunarkerfi á beit í skógi þar 

sem fylgst er vel með beitinni, ástandi beitilands og hegðun beitardýra. Í beitilandi verður að 

vera góður aðgangur að hreinu drykkjarvatni og fyrir hross er æskilegt að hafa saltsteina og 

klórustaura.  

 

Við beit í skógi verður að fylgjast mjög vel með ástandi beitilands og taka hrossin úr 

skógræktinni um leið og merki sjást um minnkandi framboð beitargróðurs. Hrossabeit nýtist 

til að hreinsa gras og sinu í skógræktarlandi þar sem vafi leikur á hver er lifun plantnanna. 

Alls ekki má nauðbeita skógrækt og ekki hafa beitiland svo lítið að þröngt sé á hrossum í 

skóglendi jafnvel þó beit sé næg. Áður en hross eru sett á beit í skógrækt þarf að prófa hvort 

þau éta tré og taka þau hross frá sem það gera. 

 

Rannsóknir þurfa að vera til lengri tíma en eins árs, helst 3 – 5 ára til að fá fram áhrif til lengri 

tíma. Mæla þarf vöxt trjánna nokkrum sinnum yfir sumarið og ásamt því að taka laufsýni yfir 

sumarið til að fylgjast með framvindu þroska plantnanna og viðbrögðum þeirra við beitinni. 

Við uppsetningu rannsókna þarf að taka mið af erlendum rannsóknum varðandi þau atriði sem 

notuð eru til að meta áhrif beitar, svo hægt sé að fá betri samanburð. Forðast skal sjónrænt 

mat á trjám nema hvert atriði á bakvið einkunnagjöf sé mjög nákvæmlega skilgreint. 

 

Til að fá heildarmynd af næringarástandi tilraunasvæðisins þarf að taka jarðvegssýni og 

gróðursýni til að mæla næringarefnainnihald samhliða mælingum á laufi, sprotum og rótum. 

Rannsóknir þurfa að beinast að því hvaða beitardýr henta best til að draga úr grassamkeppni, 

hversu mikil beit má vera án þess að valda alvarlegum skemmdum á trjánum og hver áhrif 

beitarinnar eru á vistkerfi skóganna og líffræðilegan fjölbreytileika þeirra. 
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