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Ágrip 
 
 
Gerð er grein fyrir sögu skógræktar í Gunnarsholti, höfuðstöðvum Landgræðslu 
ríkisins. Sú saga hefst er birkifræi er sáð vorið 1939 í fyrsta landgræðsluskóginn á 
Íslandi. Hann hefur verið nefndur Gunnlaugsskógur eftir fyrsta sandgræðslustjóranum 
Gunnlaugi Kristmundssyni. Skógurinn hefur breiðst út eftir því sem hefting 
uppblásturs hefur miðað í nágrenninu. Greint er frá upphafi skjólbeltagerðar í 
Gunnarholti frá 1959 og annarri skógrækt á staðnum. 
 
Meginefni ritgerðarinnar fjallar um Asparreitinn í Gunnarsholti, tilurð hans og 
þýðingu fyrir umhverfisrannsóknir á Íslandi. Þar var fyrst plantað vorið 1990 um 
145.000 aspargræðlingum öllum af sama klóninum. Margir aðilar komu að fyrsta 
rannsóknaverkefninu sem er stærsta alþjóðlega rannsóknaverkefnið í skógrækt hér á 
landi. Síðan fylgdu a.m.k. ein 10 önnur rannsóknaverkefni í kjölfarið og á milli 20 og 
30 ritrýndar greinar hafa verið gefnar út um rannsóknirnar í Asparreitnum. Margar 
þeirra fjalla um rannsóknir á bindingu kolefnis í jarðvegi og gróðri. 
 
Rannsóknir síðustu misserin hafa verið á vegum Rannsóknastöðvar Skógræktar 
ríkisins á Mógilsá. Asparreiturinn býður upp á einstakar aðstæður til fjölþættra 
rannsókna ekki síst vegna þess hve vel hefur verið fylgst með öllum aðstæðum frá því 
rannsóknir hófust þar. Ráðgerðar eru áframhaldandi rannsóknir á svæðinu en ekki 
hefur tekist að fjármagna þær enn sem komið  
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1. Inngangur 
 
 
 Í Gunnarsholti á 
Rangárvöllum eru 
höfuðstöðvar Landgræðslu 
ríkisins. Jörðin hefur án efa 
verið skógi vaxin við 
landnám, enda merkti orðið 
holt skógi vaxna hæð til 
forna. Fyrsti 
sandgræðslustjórinn 
Gunnlaugur Kristmundsson 
starfaði frá árinu 1907 til 
1947. Hann nam sín fræði í 
Danmörku og reyndi 
skógrækt til sandgræðslu, en 
árangurslaust þar til árið 1939 
er hann sáði í Gunnarsholti 
birkifræi (Betula pubescens) 
úr Bæjarstaðaskógi í 
Öræfum. Eftirmenn hans 
hófu gerð skrúðgarðs í 
Gunnarsholti árið 1950 og 
skjólbeltarækt árið 1959. Nú 
eru í Gunnarsholti um 50 km 
af skjólbeltum. 
Í Gunnarsholti fer fram 
fjölbreytt starfsemi og þ.á.m. 
rannsóknir og þróun í margs 
konar landbótaverkefnum. 
Auk þess tekur stofnunin oft 
þátt í ýmiskonar rannsóknaverkefnum. Mörg þeirra hafa tengst stórum reit aspartrjáa 
(Populus tricocarpa), nokkurn spöl sunnan við bæjarhúsin í Gunnarsholti. Svæðið og 
verkefnið þar hefur m.a. verið kallað; Kanadaverkefnið, Asparreiturinn og 
Tilraunaskógurinn í Gunnarsholti. Það síðast talda hefur verið mest notað að 
undanförnu, en nú eru tilraunaskógarnir orðnir a.m.k. þrír í Gunnarsholti þannig að 
heitið Asparreitur verður notað hér í ritgerðinni. Fyrsta rannsóknaverkefnið af 
mörgum í Asparreitnum var kallað Kanadaverkefnið sem fjallaði um Rannsóknir á 
umhverfisbreytingum og orkuflæði við framvindu asparskógar. Þetta var stærsta 
alþjóðlega verkefnið á Íslandi á sviði skógræktar. 
 Önnur rannsóknaverkefni í Asparreitnum hafa nær öll tengst 
umhverfisrannsóknum á einn eða annan hátt. Mörg þeirra fjalla um bindingu kolefnis 
í gróðri og jarðvegi. Nokkrar áburðartilraunir hafa verið gerðar en ekki aðrar 
rannsóknir í skógrækt í upprunalega reitnum, en all nokkrar sunnan við hann. 
Asparreiturinn býður upp á einstakar aðstæður til fjölþættra rannsókna.  

Mynd 1. Nýleg loftmynd af Gunnarsholti. Ljósm. úr 
myndasafni L.r  
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2. Saga skógræktar í Gunnarsholti 
 
 
2.1 Gunnlaugsskógur 
 
Í skrifum Gunnlaugs Kristmundssonar kemur fram að hann hafði ekki mikla trú á 
skógrækt til að hefta sandfok, ólíkt fyrsta skógræktarstjóranum, Agnari Kofoed 
Hansen2. Gunnlaugur hafði kynnst í Danmörku gildi trjágróðurs til að binda sand 
varanlega þegar aðrar jurtir eins og melgresi höfðu tekið fyrstu skrefin. Hann fagnaði 
því óvæntri fræsendingu úr Öræfunum9. 
Bændurnir í Skaftafelli, Ragnar Stefánsson o.fl. söfnuðu í góðum árum á fyrri hluta 
síðustu aldar birkifræi í Bæjarstaðaskógi fyrir Skógrækt ríkisins. Haustið 1938 bar svo 
við að Hákoni Bjarnasyni þáverandi skógræktarstjóra samdi ekki við bændurna um 
verðið fyrir fræið. Þetta voru stoltir bændur og í stað þess að selja fræið á lægra verði 
en þeir töldu umsamið þá gáfu þeir sandgræðslustjóranum Gunnlaugi Kristmundssyni 
all nokkuð magn af þessu birkifræi9. Gunnlaugur sáði því vorið eftir í grastó við 
ógróna hraunbrún norðan við Gunnarsholtið þar sem landnámsbærinn stóð fram eftir 
öldum. Þar með var sáð í fyrsta landgræðsluskóginn á Íslandi. Óx þar upp birkikjarr 
sem sáði sér út og nefnist nú Gunnlaugsskógur. Sagan endurtók sig haustið 1944 og 
enn fékk Gunnlaugur fræ. Til er í Gunnarsholti 16 mm kvikmynd sem sýnir þegar 
Gunnlaugur er að sá birkifræinu í Gunnlaugsskóg og eins þegar hann er að flytja út 
plöntur úr sáningunni frá 1939. Á þessum árum er Jón Egilsson ábúandi í 
Gunnarsholti, síðar bóndi á Selalæk og í dagbókum hans er greint frá því að hann fór 
árlega að planta út trjám úr þessum sáningum í nágrenni þessara fyrstu tveggja lunda9. 
Runólfur og Páll Sveinssynir, sandgræðslu- og landgræðslustjórar, plöntuðu á árunum 
1948 – 1954 all nokkrum barrtrjátegundum inn í yngri birkilundinn og í hraunbrúnina 
í nágrenninu. Má þar nefna sitkagreni (Picea sitchensis), rauðgreni (Picea abies), 
skógarfuru (Pinus sylvestris), broddfuru (Pinus aristata), fjallafuru (Pinus mugo), 
einir (Juniperus communis) og fjallaþin (Abies lasiocarpa). Engar skrifaðar heimildir 
hafa fundist um þessar gróðursetningar, né nákvæmlega hvaða tegundum var plantað. 
loðvíðir (Salix lanata) og gulvíðir (Salix phylicifolia) festu rætur neðan við 
hraunbrúnina og eins virðist birkið hafa sáð sér neðan brúnar á meðan landið þar var 
lítt gróið.  
Það er hins vegar ekki fyrr en farið er að dreifa áburði og grasfræi á hraunið, með 
fjármagni frá Þjóðargjöfinni 1974-1978, að fræ úr skóginum nær að festa rætur í 
hrauninu9.Síðan hefur skógurinn breiðst hratt út í þá átt sem land hafði verið 
undirbúið með uppgræðslu. Neðan hraunbrúnar er landið nú víðast algróið og nokkuð 
votlent og birkið er ekki að nema þar land. Fræ af íslenska víðinum hefur hins vegar 
fokið langt frá skóginum og nemur land í eldri uppgræðslusvæðum. Nokkrar plöntur 
hafa fest rætur af fræi frá sitkagreni, en ekki frá öðrum barrtegundum. Þinurinn hefur 
aðeins breitt úr sér þegar neðstu greinar hans hafa skotið rótum. 
Allnokkrar rannsóknir hafa farið fram í þessu skóglendi þ.á.m. verkefni Dr. Ásu 
Aradóttur um landnám birkis, Berglindar Orradóttir um frostlyftingu o.fl..  
Árið 1983 gaf Skógrækt ríkisins í tilefni af 75 ára afmæli stofnananna,  Landgræðslu 
ríkisins, alls um 18.000 lerkitré (Larix sibirica) í mosabandi og 7.000 stafafurur 
(Pinus contorta) í bökkum. Nær öll lerkitrén drápust strax á fyrsta ári, en stafafururnar 
lifðu vel og vaxa þarna með ágætum9 
Rannsóknastöð Skógræktar ríkisins að Mógilsá lét planta og setja upp 
samanburðartilraun með ýmsar tegundir og kvæmi af Elri (Alnus spp.) bæði í votlendi, 
hálfdeigju og mela. Þær elriplöntur sem komust á legg hafa alltaf átt erfitt uppdráttar, 
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en engar rannsóknir hafa farið fram hvers vegna lifun og vöxtur þeirra hefur verið 
lélegur9. 
Á síðari árum hefur skjólið við skóginn oft verið notað til uppeldis á ýmsum 
asparklónum,  hvítsmáraplöntum (Trifolium repens) o.fl. 
 
 
2.2 Skjólbeltin í Gunnarsholti 
 
Fyrsta beltinu var plantað 1959 norðaustan við Gunnarsholt og alveg upp við 
Kornbrekkuveg. Sín hvorri röðinni af viðju (Salix borealis) og birki var plantað, tveim 
röðum af sitkagreni og svo einni röð af þingvíði (Salix viminalis). Sett var loðnunót á 
girðingu til að gefa skjól og settar upp trégrindur með jöfnu millibil þvert á 
trjáraðirnar. Næstu beltin voru hins vegar bara með viðju og sitkagreni og ekkert skjól 
sett upp. Mikil afföll voru í beltunum sem plantað var 1960-1964 og var þá gert hlé í 
plöntun nýrra belta9. 

Þegar klónar af alaskavíði ( Salix alaxensis) fóru að berast til landsins og góð reynsla 
fékkst af notkun þeirra  var aftur hafist handa við skjólbeltaræktina í Gunnarholti og 
árlega hafa bættst við ný belti síðan 1979. Flest þeirra hafa verið þriggja raða, ein röð 
með brúnum alaskavíði, önnur með ösp, gjarnan plantað tveim árum seinna og sú 
þriðja með viðju. Rík áhersla hefur verið lögð á að bera áburð árlega fyrstu tíu árin á 
skjólbeltin og stundum lengur. Ennfremur hafa þau verið árlega klippt og snyrt með 

Mynd 2. Skipulagskort af Gunnarsholti. Skjólbeltin eru lituð græn. Ljósm. úr myndasafni L.r 
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stórvirkum tækjum. Reynslan sýnir að viðja og ösp standa mjög vel án klippingar en 
alaska- víðirinn leggst gjarnan á hliðina eftir t.d. 20 ár vegna ofvaxtar og skorts á 
rótarfestu, ef hann er ekki klipptur reglulega9. 
Á undanförnum árum hefur oftast verið plantað um einum kílómeter á ári af 
skjólbeltum í Gunnarsholti og eru þau nú alls um 50 km að lengd9.Flest þeirra 
umlykja akra Landgræðslunnar þar sem framleitt er fræ af ýmsum 
landgræðslutegundum. 
 
 
2.3 Skrúðgarðurinn í Gunnarsholti 
 
Í ágúst 1950 notuðu bræðurnir Runólfur og Páll tíma starfsmanna í Gunnarsholti í 
rigningartíð til að færa birkiplöntur úr Gunnlaugsskógi og mynda fyrsta vísir að 
skrúðgarðinum í Gunnarsholti. Stórar holur voru grafnar sunnan við bæjarhúsin og 
skítur úr a.m.k. einum hjólbörum var settur í hverja holu. Á næstu áratugum var nær 
árlega færðar birkiplöntur úr Gunnlaugsskógi í garðinn9. Ennfremur var  plantað 
ilmreyni (Sorbus aucuparia), viðju, ösp, sitkagreni og nokkrum fleiri tegundum eins 
og hegg (Prunus padus), rauðelri (Alnus glutinosa), hlyn (Acer pseudoplatanus) og 
lerki. Lerkitrén voru fjarlægð árið 2001 til að reyna að koma í veg fyrir áföll í 
öspunum vegna ryðsvepps í þeim.  
 
 
2.4 Önnur skógrækt í Gunnarsholti 
 
Þegar á heildina er litið þá hefur oft gengið illa í Gunnarsholti að koma af stað 
trjárækt á skóglausu landi. Með betri kvæmum víðitegunda og markvissari 
áburðargjöf eftir 1980 hlýnandi veðráttu eftir 1992 hefur þó gengið betur á þessu 
sviði. Skógræktarskilyrði eru sjálfsagt betri nær ströndinni og einnig nær 
hálendisbrúninni. Hér má búast við hörðum næturfrostum síðsumars og og einnig 
snemmsumars, oft eftir góð vor. Þurr norðaustanátt dögum saman á vorin fer einnig 
oft illa með gróður. 
Árið 1956 leigði Sandgræðslan Rangárvallahrepp um 10 hektara landspildu til 
skógræktar vestan við Akurhól, þar sem Kornbrekknabærinn stóð fyrrum. Félagar úr 
Kvennfélagi og ungmennafélagi Rangárvallahrepps hafa plantað þarna öðru hvoru á 
liðnum áratugum. Í norðausturhluta svæðisins var plantað árið 1959 um 1500 
sitkabastarðstrjám frá Lawing, sem átti erfitt uppdráttar í byrjun en þrífst nú vel. 
Vestast í reitnum er sitkagreni frá Cordova og stafafura er á nokkrum stöðum, 
aðallega plantað árið 1963. Eins er vísir að skjólbelti með brúnum alaskavíði9 . 
Starfsfólk Rannsóknastöðvarinnar á Mógilsá hefur á undanförnum árum staðið fyrir 
fjölþættum rannsóknum í skógrækt í Gunnarsholti, bæði við Asparreitinn og annars 
staðar í Gunnarsholti. Á árunum 2002 og 2003 var t.d. plantað þar alls um 200 þúsund 
trjám í samanburðarrannsóknum í skógrækt9 
Afkomendur Runólfs Sveinssonar, sandgræðslustjóra og Valgerðar Halldórsdóttur 
hófu skógrækt í minningu þeirra í lítt gróinni brekku norðaustan við bæinn. Þar hafa 
verið plantað um 30 þúsund trjám af ýmsum tegundum. 
Landgræðsla ríkisins hefur lagt áherslu á að planta trjám í eldri fræakra alaska- 
lúpínunnar og eins í gömul uppgræðslusvæði á söndunum í Gunnarsholti. Langbesti 
árangur í skógrækt hefur náðst í gömlu lúpínufræökrunum. Á síðustu fimm árum hafa 
árlega verið plantað 100 - 200 þúsund trjám, aðallega birki, til landbóta í nágrenni 
höfuðstöðva Landgræðslu ríkisins í Gunnarsholti9. 
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Mynd 3.  Sandy með sekkjapípuna. Ljósm. úr 
myndasafni L.r 

3. Asparreiturinn 
 
 
Upphaf þessa fyrsta 
rannsóknaverkefnis í 
asparreitnum má rekja til 
Íslandsheimsóknar kanadíska 
vísindamannsins Dr.Alexander 
Robertson, ávallt nefndur Sandy, 
frá Canadian Forest Service árið 
1983. Kanadamenn voru í leit að 
hentugu landi til tilrauna á 
áhrifum skógræktar á flötu eða 
jafnlendu skóglausu landi. Á 
Íslandi eru víða kjöraðstæður 
fyrir slíkar rannsóknir því hér er 
nóg af sléttu, skóglausu landi 
með einsleitan jarðveg. Hann 
kom aftur árið 1985 og ferðaðist um landið í leit að ákjósanlegum stað og að lokum 
var Gunnarsholt valið9.  Valllendið sem fyrir valinu varð hafði verið sandi orpið um 
1925, en greri síðan hægt og sígandi upp með friðun fyrir beit. Árið 1963 er 
tilraunasvæðið þýft og vaxið mólendisgróðri og er þá plægt og ræktað sem tún. Sáð 
var dönskum túnvingli það sumar og túnið síðan nytjað til slægna9. Árið 1989 var 
hafist handa við að reisa mastur undir mæli- og tölvubúnað og Sandy og 
samstarfsmaður hans Harry MacCoughy frá Queen´s háskólanum í Ontario, Kanada 
hófu að setja upp mælibúnað. Þar með var hafið stærsta alþjóðlega 
rannsóknaverkefnið á Íslandi á sviði skógræktar. Vorið 1990 var u.þ.b 145.000 
vefjaræktuðum aspargræðlingum plantað. Þeim var plantað með 1 m millibili, í um 15 
ha af  gömlu túni.  
 
 

 
Mynd 4. Hér sést hvernig landið var við plöntun. Ljósm. úr myndasafni L.r  
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Þökur voru skornar og fjarlægðar af nær öllu tilraunasvæðinu og tilraun var gerð til að 
eyða grasvexti með Round-up illgresiseyði á mönunum sem komu á milli 
túnþökuraðanna. Eyðing grasanna tókst misvel eins og sjá má á mynd 4. Þetta voru 
eins árs plöntur sem klónuð voru af einu fallegu tré á rannsóknastöð Skógræktar 
ríkisins á Mógilsá og var það af klóninum  Iðunni, C-9. Plönturnar voru vefjaræktaðar 
við hagstæð skilyrði í gróðurhúsi í venjulegum 35 gata plöntubökkum. Vorið 1991 var 
síðan 24.000 plöntum plantað í stað plantna sem höfðu drepist á fyrsta ári, það voru 
plöntur vefjaræktaðar af öðru tré sem einnig var af klóninum Iðunni. Vorið 1992 var 
svo plantað u.þ.b. 5.000  plöntum vegna affalla, en nú voru það plöntur af klóninum 
keisari9. Þær eru auðþekkjanlegar í dag vegna sverari og færri greina en plöntur af 
Iðunnar klóninum. 
 
 
3.1 Vöxtur og þrif 
 
Aspargræðlingunum 
vegnaði tiltölulega vel 
í þökuskornu túninu 
til að byrja með, en 
um 16% afföll urðu 
fyrsta veturinn eftir 
gróðursetningu.Vorið 
1991 voru 
gróðursettar nýjar 
plöntur í stað þeirra 
sem drápust. Afföll 
trjánna voru aftur 
tekin út árið 1995 og 
reyndust þá aðeins 
vera tæp 2% fyrir 
svæðið í heild. Ekki 
var settur neinn 
áburður með plöntunum við gróðursetningu, enda var túnið í mjög góðri rækt fyrir 
gróðursetningu. Gert var ráð fyrir að all mikið nitur  myndi losna í jarðveginum þegar 
þökurnar voru fjarlægðar9. Aspirnar hafa mátt þola þrjú kalár frá upphafi. Trén misstu 
nær allan ársvöxt og rúmlega það eftir veturinn 1992/1993 og náðu því tæplega upp úr 
hálíngresinu sem breiddist hratt út í byrjun. Síðan varð annar kalvetur 1994/1995, en 
þá misstu trén einungis hluta af toppvexti sínum. Síðasta kaláfallið kom haustið 
19973. Þegar trén ná þeirri hæð að þau eru komin upp úr frostlaginu næst jörðu þá 
minnkar hættan á skemmdum af völdum næturfrosta að hausti.  
Þessi kaláföll höfðu mikil áhrif á vaxtarlag aspanna sem margar urðu tví-eða 
margstofna. M.a þess vegna er mikilvægt að grisja svæðið ekki of snemma , svo að 
tryggt sé að trén ,,afræki” aukastofnana. Þegar samkeppni um ljós eykst þá örvast 
toppvöxturinn í meginstofninum, en jafnframt hægir á vexti hliðarstofna ef þeir eru 
lægri. Ef grisjað er of snemma er hætta á að  trén haldist margstofna. Samkeppni um 
ljós hófst ekki að ráði fyrr en eftir sjötta vaxtarár og greinilega má sjá hvernig 
lágmarkshæð tók að hækka upp úr 1998. Þetta sýnir með öðrum orðum að 
undirmálstrén tóku að drepast eftir 1998, þegar “skuggum” jókst við skógarbotn7. 
Eins og áður hefur verið getið tókst misjafnlega að eyða grasi á tilraunasvæðinu. Víða 
var nánast ekkert gras eftir og mosi lokaði fljótlega sverðinum. Annars staðar var 

Mynd 5. Árlegar breytingar á hámarkshæð (brotin lína), meðalhæð 
(heil lína) og lágmarkshæð (punktalína) 100 aspartrjáa. Ljósm. BDS 
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töluvert gras til staðar. Eftirtektarvert var hve mismunandi mikil samkeppni hafði 
snemma mikil áhrif á vaxtarform aspanna og rótarkerfis. Þar sem lítil sem engin 
samkeppni var lágu rætur í lágréttu plani efst í 
jarðveginum. Þar sem mikið gras var leituðu rætur 
aspartrjánna niður, væntanlega í leit að raka og 
næringu9. 
Suðaustanáttir eru ríkjandi áttir að tíðni og 
vindhæð og sáust þess merki á öspunum9. 
Ennfremur er enn augljós stærðarmunur  á 
öspunum. Mun lægri á suðausturhorni reitsins en 
norður- og vesturhlið þar sem skýlla er. 
Nýustu rannsóknir í skógrækt benda eindregið til 
þess að menn myndu ekki velja Iðunni til að planta 
í Gunnarsholti, m.a. vegna kalhættu. Nú þrettán 
árum eftir gróðursetningu er ríkjandi hæð í 
skóginum 3,9 m og hæstu tré komin vel á fimmta 
metra, en 95% trjánna eru á hæðarbilinu 2,0-3,2. 
Þó að vöxturinn sé langt frá því sem best þekkist 
fyrir ösp hér á landi, þá er árangurinn mun betri en 
flestir hugðu í upphafi. Meðal árlegur hæðarvöxtur 
síðustu fimm ára er 33 sm7. Einhver 
umhverfisþáttur eða þættir eru takmarkandi fyrir 
vöxt þessa klóns alaskaaspar í Asparreitnum. 
Skortur á köfnunarefni er líkleg ástæða, því 
tilraunir með áburðargjöf gáfu miklu meiri ársvöxt. 
Aðeins hefur einu sinni verið borinn tilbúinn 
áburður á allar aspirnar. Það var gert á einum degi 
1997. Ennfremur er ljóst að skortur á jarðvatni 
getur hamlað vexti  þarna því oft er 6 til 14 metrar 
niður í grunnvatn9. 
 
 
3.2 Kanadaverkefnið 
 
Kanadaverkefnið þ.e. rannsóknir á umhverfisbreytingum og orkuflæði við framvindu 
asparskógar stóð yfir á árunum 1990 -1995. Þær voru mjög umfangsmiklar og komu 
all margir samstarfsaðilar að þeim. Það voru í upphafi Rannsóknastöð Skógræktar 
ríkisins á Mógilsá, Landgræðsla ríkisins, Rannsóknastofnun landbúnaðarins (Rala), 
Canadian Forestry Service og Queen´s háskólinn í Ontario, Kanada. Síðar bættist 
Veðurstofan við sem samstarfsaðili7. 
Markmið verkefnisins voru nokkur auk þeirra sem felast í meginheiti verkefnisins7. 
Margir íslenskir vísindamenn tóku þátt í þessu samstarfi með Alexander Robertson og 
var Dr. Halldór Þorgeirsson frá Rala í forsvari innlendra samstarfsaðila þessa 
verkefnis, síðari hluta verkefnistímans. Helstu niðurstöður þessara rannsókna voru 
birtar í doktorsritgerð Ian Strachan sem dvaldist í Gunnarsholti við rannsóknir sínar. 
Þó nokkrar aðrar greinar hafa birst heima og erlendis um þessar rannsóknir. 
 
3.2.1 Mælibúnaður orkuflæðirannsókna 
Meginþorri mælibúnaðar er staðsettur á 6 metra háu mastri nærri miðju 
tilraunasvæðisins. Tæpum átta metrum frá mastrinu er lítið skýli fyrir 

Mynd 6. Móðurtréð, mynd tekin 2000. 
Ljósm. BDS 
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skráningarbúnað, símtengingu, rafgeymi og hleðslutæki. Við vesturhlið svæðisins er 
skúr fyrir rannsóknatæki og aðstöðu starfsmanna. Raflína liggur að suðausturhorni 
svæðisins. Þar fóru fram mælingar á áhrifum upphitunar jarðvegs á vöxt trjánna og 
bindingu kolefnis í gróðri og jarðvegi.  
 
3.2.2 Tækjabúnaður á mastrinu 
 
Sólgeislun 
Sólgeislun er mæld með tveimur 
nemum. Annar mælir sólgeislun 
(stuttbylgjugeislun) en hinn 
nettógeislun eða geislunarjöfnuð 
Nettógeislunarmælirinn er á stöng 
sem er fest á mastrið 4 metra frá 
yfirborði.  Hann mælir samtímis 
inngeislun (stuttbylgjugeislun frá 
sól og langbylgjugeislun frá 
himinhvolfinu)og útgeislun 
(langbylgjugeislun frá yfirborði). 
Mismunurinn á þessu tvennu er 
geislunarjöfnuðurinn eða 
nettógeislun5.   
 
Vindhraði 
Vindhraði er mældur í tveimur 
hæðum þ.e. 144 og 254 sm hæð.  
Hæðin ákvarðast af staðsetningu 
mælinga á fallanda í lofthita- og 
raka. Auk þess er vindstefna mæld 
í 254 sm hæð. Mælarnir eru á 
stálstöngum sem fest eru við 
mastrið og vísa í vestur frá því.  
Vindhraði er skráður sem 
meðalvindhraði í 30 mín. í m/s5 
 
Úrkoma 
Úrkoma er mæld með “tipping bucket” aðferð með búnaði frá Texas Electronics Inc. 
Skálin sem safnar úrkomu er ekki upphituð og nýtist því einungis þegar frostlaust er. 
Skálin er 50 sm frá jörðu og er 24,5 sm í þvermál. Úrkoman er skráð sem 
heildarúrkoma (mm) á 30 mín.5  
 
Lofthiti- og raki 
Fallandi í lofthita- og raka er mældur með votum og þurrum hitanemum sem færðir 
eru til á lóðréttri braut á 15 mín.  5 

 

Jarðvegshiti 
Jarðvegshiti er mældur í 1 og 5 sm dýpi með hitatvinnum.5 

Mynd 7 . Mastrið í asparreitnum. Mynd tekin 1996. 
Ljósm. úr myndasafni L.r 
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Varmaflæði til jarðvegs 
Varmaflæði til jarðvegs er mælt með “soil heat flux flates”. Varmaflæðið er ákvarðað 
út frá hitafallanda milli efra og neðra borðs nemans. Tveir nemar eru tengdir saman 
þannig að aflesturinn er meðaltal þeirra tveggja .5  
 
Skráningarbúnaðurinn 
Skráningarbúnaður sem er frá Campbell Scientific er notaður til að skrá mæligildi á 
10 s fresti. Skráð eru 30 mín meðaltöl af öllum gildum auk 3 og 15 mín meðaltala af 
hita- og rakamælingum yfir sumartímann. Auk þess reiknar skráningartækið 
meðalvindstefnu, vindhraða í meðalvindstefnu, og staðalfrávik vindhraða. Gögnin eru 
flutt um símalínu í tölvu á Rannsóknastofnun landbúnaðarins í Reykjavík.  
Skráningartækið er tengt rafgeymi sem hlaðinn er sjálfvirkt tvisvar á dag. 
Mælibúnaðurinn stöðvast því ekki þó rafmagnið fari af.5 

 
 
3.3 Binding kolefnis í gróðri og jarðvegi 
 
Asparreiturinn í Gunnarsholti er 
eina skóglendið á Íslandi þar sem 
reynt hefur verið að mæla alla 
þætti kolefnishringrásarinnar, auk 
þess sem þar hafa einnig verið 
gerðar einu mælingarnar með 
svokallaði ,,iðufylgniaðferð” á 
íslensku skóglendi. Sú aðferð 
mælir ekki einungis hversu mikið 
koldíoxið er bundið með 
frumframleiðni í skóglendinu, 
heldur einnig hve mikið koldíoxíð 
losnar út í formi öndunar frá 
plöntum og jarðvegi. Með þessari 
aðferð er hægt að mæla 
nákvæmlega hversu mikið koldíoxíð tiltekið skóglendi bindur eða gefur frá sér á 
ársgrundvelli, ef mælt er stöðugt yfir heilt ár.1  
Þessar kolefnis rannsóknir eru gríðarlega mikilvægar, bæði fyrir Ísland og önnur ríki. 
Í Kyoto bókuninni segir að það megi taka tillit til aukningar á skóg- og gróðurlendi, á 
árunum 1990 – 2012, þegar heildarlosun kolefnis er reiknuð. En engar alþjóða 
samþykktir eru um hvernig eigi að standa að útreikningum á losun eða bindingu 
koldíoxíðs með skógrækt né landgræðslu. Þróun slíkra staðlaðra aðferða er mikilvæg 
ef markmiðin með Kyoto samkomulaginu eiga að nást.1  
 
 
3.4 Aðrar rannsóknir í og við Asparreitinn 
 
Á síðustu árum hefur Dr. Bjarni Sigurðsson verið atkvæðamestur við rannsóknir í 
Asparreitnum. 
Í ársriti Skógræktarfélags Íslands 2003 nefnir hann eftirfarandi helstu  
rannsóknaverkefninú á síðari árum í og við Asparreitinn í Gunnarsholti: 

Mynd 8. Sýnir tæki við kolefnismælingar. Ljósm. úr 
myndasafni L.r 
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Vöktunar mælingar á lauffleti 
Mælingar hafa verið gerðar á skugga skógarbotnsins. Það er gert með sérstöku tæki 
sem reiknar einnig út laufflatarmálsstuðul svæðisins 
 
Gróðurfars rannsóknir 
Miðast við að rannsaka 
landnámi plöntutegunda 
í skógi og hvernig 
gróðurfarið breytist eftir 
því sem skógurinn vex. 
 
Smádýrarannsóknir 
Fylgjast með hvernig 
dýralíf breytist á svæði 
þar sem skógi hefur 
verið plantað. Þær miða 
bæði að talningu fugla 
og skordýra. 
 
Vatnshringrásin 
Athuguð er hringrás vatns í skóglendi. Bæði er mæld útgufun trjánna og vatnsinnihald 
jarðvegs. Um þetta skrifaði kanadískur doktorsnemi lokaritgerð sína. 
 
Köfnunarefnishringrásin 
Asparreiturinn var partur af samnorrænum rannsóknum NORN (Norræna 
niturverkefnið). Mismunandi áburðarmagn var borið á sérstaka tilraunareiti og 
mældur var trjávöxtur, niðurbrot áburðarins í jarðvegi og losun köfnunarefnis í 
grunnvatn. 
 
Jarðvegsupphitun 
Jarðvegi var haldið  5°C heitari í nokkrum tilraunareitur og gerðar voru ýtarlegar 
rannsóknir á áhrifum hlýnunarinnar 
 
Vaxtarstjórnun trjáa 
Þar voru gerðar rannsóknir á hvernig ýmsir umhverfisþættir hafa áhrif kolefnis 
upptöku og trjávöxt.7 
 
3.4.1 Hreiðurtalning 
Hreiðurtalning var framkvæmd í skóginum. Svæðinu var skipt niður í parta og öll 
sjáanleg hreiður talin. Ástæðan fyrir talningunni var sú að meta fuglalíf við áhrif 
skógræktar á graslendi. Talin voru hreiður á jafnstóru svæði (graslendi)  til 
samanburðar. Niðurstaðan var sú að á tilraunarsvæðinu voru talin 119 hreiður en á 
samanburðarsvæðinu 71 hreiður. Greinilegur munur er á fuglalífi í skógrækt og á 
graslendi6.  
 
3.4.2 Gróðurgreining 
Fylgst hefur verið með breytingum á þekju og tegundasamsetningu gróðurs á 
skógarbotni í Gunnarsholti frá því að hann var gróðursettur. Talning miðast við fjögur 
ártöl. Sést vel á niðurstöðum að skógur hefur áhrif á gróður. Sumum tegundum vegnar 
betur í skóginum, en öðrum ekki. Ríkjandi gróður er mosi í öllum talningum6.  

Mynd 9. Dreifing rannsókna í Asparreitnum7 
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3.5 Framtíð Asparreitsins 
 
Fáist fjármagn til að halda áfram rannsóknum í Asparreitnum í Gunnarsholti þá er 
ekki að efa að þangað munu laðast að vísindamenn, erlendir og innlendir. Til að svo 
verði þarf að ráða vísindamann til að hafa umsjón með svæðinu, og vinna markvisst í 
því að skapa tengsl við aðra starfandi vísindamenn og stofnanir hér á landi og í 
nágrannalöndunum. Mikilvægt er að þarna verði áfram virk umhverfisvöktun á þessu 
sérstæða vistkerfi sem mannshöndin hefur skapað í Asparreitnum1. 
Áhugi almennra gesta sem koma í Gunnarsholt og berja Asparreitinn augum beinist 
fyrst og fremst að þeirri spurningu; hvenær megi fara að grisja skóginn. Hið 
hefðbundna svar skógfræðinga hefur verið, auk þeirra atriða sem getið er um í lið 3.1 
varðandi grisjun, að grisjun verði ekki heimiluð fyrr en laufþakið hefur lokast. Það er 
stutt í það á hluta reitsins en annars staðar mun án efa líða annar áratugur áður en því 
takmarki verður náð. Hlutaðeigandi aðilar hafa lítt viljað tjá sig um hvernig grisjunin 
verði framkvæmd. 

 
 
4. Niðurstöður 
 
 
Þrátt fyrir oft erfið veðurskilyrði í Gunnarsholti og þurran og gleypinn jarðveg á 
skógrækt þar merka og nokkuð langa sögu. Grunnur að fyrsta landgræðsluskóginum 
hér á landi var lagður árið 1939. Hvergi á landinu eru eins mörg skjólbelti og í 
Gunnarsholti. Unnið er árlega að umfangsmiklum umhverfis-, landgræðslu- og 
skógræktarrannsóknum í höfuðstöðvum landgræðslustarfsins.  
Fjölmargar umhverfisrannsóknir hafa verið gerðar í Asparreitnum og mikill fjöldi 
vísindagreina hafa verið birtar um niðurstöður þeirra. Hins vegar hafa ekki farið þarna 
fram margar skógræktarrannsóknir. 
Verkefnið hefur nýst afar vel til fjölþættra rannsókna en heldur hefur dregið úr 
slagkrafti þeirra á allra síðustu árum vegna skipulagsbreytinga og fjárskorts hjá 
samstarfsaðilum sem unnið hafa að rannsóknum í Asparreitnum. 
Áframhaldandi umhverfisvöktun í Asparreitnum mun gefa mikilvægar upplýsingar 
m.a. um breytingar á ýmsum lífrænum og ólífrænum þáttum þegar skógur vex upp á 
skjóllausu graslendi á Íslandi. 
 
 
5. Lokaorð 
 
 
Asparreiturinn býður upp á einstök tækifæri til fjölþættra rannsókna í skógrækt og 
öðrum umhverfismálum.  Þar eru e.t.v. efstar á blaði rannsóknir er varða bindingu 
kolefnis í gróðri með landgræðslu og skógrækt. Fjölmargir þeirra er unna gróðri 
landsins sjá tækifæri til að sannfæra iðnríki heims um að hér á landi verði unnt á 
hagkvæman hátt að binda kolefni í gróðri með því að breyta manngerðum auðnum í 
sjálfbær gróðurlendi. Til að svo megi verða þurfum við umfangsmiklar og vandaðar 
rannsóknir og birtingu niðurstaðna í ritrýndum greinum í virtum tímaritum alþjóða 
vísindasamfélagsins. 
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Vegna vandaðra rannsókna og skráninga á aðstæðum í Asparreitnum frá upphafi 
höfum við ómetanlegar grunnupplýsingar um þennan merka reit. 
Vonast er til að þar verði lengi enn stundaðar rannsóknir í þágu skógræktar og annarra 
umhverfismála. 

 
 

6. English summary 
 
 
Reforestation at Gunnarsholt, the headquarters of the Soil Conservation of Iceland, in 
South Iceland started in 1939 when seed of the native birch (Betula pubescens) was 
seeded in a sheltered area, surrounded by lava flow and morraines, to-day known as 
Gunnlaugsskógur forest.. Birch was later transplanted in the garden at Gunnarsholt 
farm. Establishment of extensive windbreaks with trees started in 1959. They now 
extend over 50 km, sheltering fields for seed production of reclamation species of 
grasses and legumes. On average 1 km of windbreaks is added annually. 
In 1983 Dr. Alexander Robertson of Canadian Forestry Service visited Iceland, with 
the intention of finding a suitable area for an experimental forest. The purpose was 
primarily  to study microclimate, and how energy- and water balances are affected 
when treeless areas are converted into forest. The site is a 14,5 ha single clone 
plantation of black cottonwood (Populus trichocarpa), located within a flat, treeless 
landscape. Instrumentation on an 8m tower located in the center of the plantation 
includes a range of sensors whose outputs are monitored by a data logger. The site has 
attracted many other research projects, including the European EUROFLUX project 
in which the cycle of Carbondioxide (CO2 ) is observed. Some 25 research papers 
based on studies at this site have been published. The forest holds many opportunities 
for further studies. 
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