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INNGANGUR 
 

Á Vestfjörðum er að finna fjöldann allan af trjáreitum sem sýna að víðast hvar á 
láglendi með ströndinni má koma upp töluverðum skógarsvæðum. Auk þess má ætla 
að á stórum hluta af ofnýttum beitarsvæðum megi rækta tré - ekki síst þar sem hægt er 
að endurheimta jarðvegsskilyrði með ræktun Alaskalúpínu, eins og sums staðar er 
þegar verið að gera. En langflest "frímerkin" benda til þess að í megindráttum ráði 
veðurfar því að að sumar trjátegundir henti betur en aðrar. Þau tré (og kvæmi) sem 
virðast henta best eiga engu að síður allt undir duttlungum einstakra veðurfyrirbrigða 
en ekki endilega ríkjandi loftslags. Þegar verið er að meta skógarreiti og svæði til 
skógræktar er tilhneiging til að miða fremur við ríkjandi loftslag en einstök 
veðurfyribæri. Loftslag - og þar með bæði örkerfi og jarðvegsloftslag - er summa allra 
veðurfyrirbæra í tilgreindan tíma eða á tilgreindu svæði, og er venjulega reiknað út frá 
daglegu veðurfari. Bændur og skógarmenn eru yfirleitt meira vakandi fyrir veðrinu í 
þrengri skilningi en hinu mælda loftslagi og geta því lesið áhrif veðurs í stöku runna, 
hól, uppskeru, og á búfénaði á mismunandi svæðum, svo sem á beitarlöndum eða 
túnum. Láglendi Vestfjarða hefur hins vegar verið trjálaust meirihluta síðasta 
árþúsunds og menn hafa mjög litla reynslu af skógrækt í stórum stíl. Þeir eru því ekki 
margir sem vanir eru að sjá fyrir hugsanleg áhrif veðurs í skógarreitum. 
 
Sá þáttur í breytileika veðursins sem oftast er mældur og til umræðu manna á meðal er 
hitastigið; eða svo nákvæmt sé til orða tekið, hitastig sem mælt er með stöðluðum 
hitamælum í skyggðum, vel loftræstum skýlum í 1.75 m hæð yfir yfirborði jarðar. 
Staðlaðar aðferðir veðurfræðinnar gera ráð fyrir að vindur sé mældur í svonefndu 
frjálsu flæði, þ.e.a.s. í tíu metra hæð þar sem yfirborð hefur engin truflandi áhrif. 
Gallinn við þessa veðurfræðilegu stöðlun er sá að með henni er ekki hægt að skrá alla 
þá smáu þætti í tíma og rúmi sem hafa áhrif á veðurlag. Sem dæmi má nefna að 
hitahvarfalagið (kalt loft) ofan við dalalæðu er oft hálfan eða einn meter neðan við 
hitamælana og kemur ekki fram í neinum mælingum. En ef þessi grunnu lög af köldu 
lofti eru viðvarandi á vaxtartíma geta þau haft gríðarleg neikvæð áhrif á þroska 
smáplantna og möguleika þeirra til að lifa. Vísindamenn á Rannsóknarstöð 
Skógræktarinnar á Mógilsá eru að gera yfirgripsmikla rannsóknir á áhrifum hitastigs 
nokkrum sentimetrum ofan við yfirborð jarðvegsins og einnig niður í hann.  
 
Þegar kemur að vindinum er um annað mál að ræða. Mikil þekking liggur fyrir á 
hinum ýmsu sviðum vindaflsfræðinnar og um eiginleika vinds. Meiri  hluti þeirrar 
þekkingar er fenginn með flóknum stærðfræðilegum og eðlisfræðilegum líkönum og 
úr tilraunaniðurstöðum. Úti í náttúrunni er hins vegar ekki hlaupið að því að mæla eða 
lýsa hinu óendanlega flókna athæfi vindsins. Engu að síður má draga fram nokkur 
grundvallarmynstur sem byggjast á ályktunum á því hvernig vindur hegðar sér í 
landslagi almennt og hvaða áhrif hann hefur á tré og skógarreiti. Nauðsynlegt er að 
fjalla nokkuð um áhrif vinds við yfirborð jarðar og hvaða áhrif hann hefur á trjágróður 
svo bændur, skógfræðingar og áhugahópar nái betri árangri við plöntun. Þegar sagt er 
við yfirborð jarðar er átt við 0.5 til 4 metra hæð frá jörðu og hvaða áhrif tré hafa á 
vind og áhrif hans á trén. Þá er rétt að minna á að þótt talað sé um logn þá valda hita- 
og rakaskipti milli jarðvegs og lofthjúpsins því að ávallt er um einhverja hreyfingu 
loftsins að ræða þótt hún sé minni en svo að við getum skynjað hana. 
 
Það er því ljóst að við verðum að notfæra okkur tré og skógarreiti sem líffræðilegar 
ábendingar um veðurfar við yfirborð jarðar. Til allrar hamingju eru skógarreitir það 
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algengir í öllum sveitum á Íslandi að hægt er að draga af þeim gildar ályktanir 
varðandi skógarskjól. Nákvæm athugun á skógarreitum, landslagi og öllum gróðri 
nægir í flestum tilfellum til að gera sér grein fyrir jákvæðum og neikvæðum áhrifum 
veðurfarsins við yfirborð jarðar. 
 
 
 
Til einföldunar fylgja ritgerð þessari yfir 120 ljósmyndir, flestar með teiknuðum 
skýringum, svo og nokkur línurit varðandi vind og veður. Meginhluti athugunarinnar 
fór fram í nágrenni Lyngholts í Dýrafirði en að auki var notast við athuganir úr 
heimsóknum frá öðrum hlutum Vestfjarða. Flesta þá staði má sjá á meðfylgjandi korti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Svæðið umhverfis Núp í Dýrafirði valið til að sýna þau áhrif sem mismunandi veður 
hefur á tré. Svæðið býður upp á flókin og síbreytileg, en jafnframt lítil og staðbundin 
veðrakerfi (boundary layer) og nokkra trjáreiti. Innan svæðisins sem um er að ræða er 
allt láglendið sem sést á myndinni og nokkra kílómetrar upp eftir Núpsdal. 
 

Mýrar og Núpur.                                        Ljósmynd: Hjálmar R. Bárðarson 
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Þessi tölvumynd af Dýrafirði sýnir grunnþætti í hinu hrikalega landslagi Vestfjarða. Auk beitarlands á láglendi má sjá trjáreitina sem sumir eru staðsettir 
á svæðum þar sem jarðvegur hefur verið bættur með lúpínuræktun. Aðalskrifstofa Skjólskóga á Vestfjörðum er staðsett á Þingeyri og Sæmundur 
Þorvaldsson framkvæmdastjóri og annar höfunda þessarar greinar býr á Lyngholti þar sem trjáreitirnir eru staðsettir. Við bæinn sem gula örin bendir á  
vex sitkagrenitré sem samkvæmt nýlegri úttekt á skógræktarskilyrðum vex hraðar en önnur tré á Vestur- og Norðurlandi. Það er ljóst af skoðun á þessari 
mynd að sjórinn er ekki eini áhrifavaldurinn á veðurfarið, landslagið með bröttum fjallshlíðum og þröngum dölum hefur ekki síður bæði slæm og góð áhrif 
á láglendinu við ströndina. 

Þingeyri 

Hólar 

Mýrafell Lyngholt 
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Skógarbændum á Vestfjörðum er vel ljóst hvernig landslag og veður, bæði á Vestfjarðahásléttunni, í 
fjallshlíðum og úti á sjó, geta haft áhrif á veðurlag á þeim svæðum þar sem hugsanlegt er að planta 
trjám. Þetta er augljóst þegar ljósmyndin og kortið af nágrenni Núps eru skoðuð. Landslagið gefur til 
kynna fjölmörg samvirkandi veðurfarsskilyrði (microclimate) bæði ofan og neðan við væntanlega 
trjálínu. Fjallavindar, hafgola, köld og rök hitahvarfslög, snjóflóð, snjósig og skaflamyndun koma strax 
upp í hugann og eru rædd hér að neðan. En eins og rætt er í öðrum kafla er það engu að síður loftslagið 
sem stjórnar trjávexti á láglendi og í neðri hluta fjallshlíða. Ljósmyndin og kortið af Núpi (hvítu húsin í 
miðjunni) sýna töluvert gróið svæði sem hentar vel til skógræktar. Það getur reyndar komið ýmsum á 
óvart að sumarvindar eru ekki mikið vandamál við ræktun skjólbelta og skóga á Vestfjörðum. Ef svo er 
kemur það í það minnsta ekki fram á trjánum. Lauftré og stöku sitkagreni á Þingeyri hallast reyndar 
svolítið til vesturs (undan landvindum en ekki hafgolu). Gamla lerkitréð í Skrúð handan fjarðarins 
hallast örlítið til austurs undan hafgolu. Þessi litla sveigja trjánna bendir til þess að hvorki vindar niður 
dalina eða innlögnin séu afgerandi þættir, eða að vindhraði sé að meðaltali 4 m s (± 2 m s). 

 
 

 

Myndin hægra megin er af bújörðinni Hjarðardal innar í 
firðinum (til vinstri á myndinni) og sýnir dæmigert landslag 
fyrir stóran hluta láglendis á Vestfjörðum. Þótt þurrkur sé 
yfirleitt töluverður á fyrri hluta vaxtarskeiðsins má ætla út frá 
gróðurlitnum á neðri hluta hlíðanna og djúpgrænum lit túnanna 
í framræstum dalbotninum að vaxtarskilyrði séu nægilega góð 
til að hafa staðið undir búskap í aldaraðir.  
 
Á þessari mynd (Ketilseyri, Dýrafirði) 
eru áberandi andstæður á milli 
gróðurvana skriða og frjósamra engja á 
býlinu. Við nánari skoðun koma í ljós 
skjólbelti bak við bæjarhúsin og trjáreitur 
hægra megin við hæðina - vöxturinn er  
nægjanleg vísbending um að tré vaxi það 
vel að vert sé að planta í neðri hluta 
hlíðanna.   
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Á þessari mynd frá Lyngholti má sjá hve veður er á ýmsan hátt margbrotið og öll þau áhrif sem það getur haft. Á skikunum frá  
Mýrafelli til sjávar vestan við Lyngholt (neðst) er að finna tilraunareiti, klónasafn yfir víði og ösp og skjólbeltatilraunir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grenireitur  
 
 
 
Klónasafn með víði og ösp innan skjólbelta úr 
Alaskavíði. 
 
 
 

Núpur                               Núpsdalur                             Klukkulandshorn 

Núpur                                   Skrúður                                                          Klukkuland                                              Garðshlíð 
Trjáreitur                            Garður & trjáreitur                                      Víðiskjólbelti                                            Trjáreitur  
  
Ljósmynd og grafík: Alexander Robertson       



 8 

SKÓGAR TIL SKJÓLS 
 
Dýrafjörður 
 
Í svo til hverju þorpi á Vestfjörðum má finna falleg tré. Þó er óvíða að finna jafn 
vöxtulega einstaklinga og hvergi jafn viðeigandi skoða fullvaxin tré og í garðinum við 
skrifstofu Skjólskóga á Þingeyri og einnig í Þingeyrarkirkjugarði þar við hliðina á. 

 
Sitkagrenið settu þeir niður Þorvaldur faðir Sæmundar í Lyngholti og Þorgeir Jónsson 
læknir árið 1951 í garðinn við húsið sem þá var sjúkrahús. Stærsta tréð þar er nú 14 
metra hátt. Það er athyglisvert að á fjórða áratug tuttugustu aldar komu þeir Þorvaldur 
og Hjörleifur bróðir hans upp uppeldisreit á Læk. Allar líkur eru á að trén eigi eftir að 
bæta við sig ófáum metrum þegar tekið er tillit til ástands þeirra og mikilla 
jarðvegsbóta sem gerðar voru við endurskipulagningu svæðisins. Kvæmið er frá 
Portlock syðst á Kenaiskaga í Alaska. Það kvæmi var töluvert notað á Íslandi og hefur 
reynst afar vel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Landslag við Cook-fjörð nærri Kenai-skaga. Ríkjandi trjátegund er sitkabastarður sem sumir telja blöndu af sitka- og 
hvítgreni. Sitkgrenið á Læk og Þingeyri er frá Portlock við suðurodda Kenai-skaga. Það kvæmi er einna mest notað á 
Íslandi og reynsla af því afar góð. Miðað við þann fjölda trjáa sem áætlað er að planta er ekki ólíklegt að hlutar 
Vestfjarða líkist Kenai-skaga eftir 50-100 ár. 
Ljósm. S.Þ. 
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Við Dýrafjörð er að finna fyrirtaks trjáreiti - 
sérstaklega tvo að Læk og einn í Botni. Aldur 
og hámarkshæð trjánna á þessum stöðum og í 
vesturhlíðinni fyrir ofan Ísafjörð sjást á þessari  
töflu. Í töflunni sést þó ekki hinn mikli vöxtur 
síðust   árin. Svo mikill er vöxturinn að 
sitkagrenið við Gemlufall er hraðvaxnara en 
önnur tré á vestan- og norðanverðu landinu.  
Þótt aðrir trjáreitir jafnist ekki á við þessa hefur 
vaxtarhraðinn aukist þar töluvert undanfarið. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Við golfvöllinn og skíðasvæðið í Tungudal 
innan við Ísafjörð hefur verið ræktaður 
fyrirtaks skógarreitur. Þar sem lúpínan sést 
fremst á myndinni stóðu bæði tré og 
sumarbústaðir sem eyðilögðust í snjóflóði. 
Flestir bústaðirnir hafa verið endurreistir og 
eftir töluverða jarðvinnslu hefur verið plantað 
í svæðið á ný. 
Ljósm.: A.R. 

Fáir staðir eru betra dæmi um það sem fyrr lýst með orðunum "...skógi vaxið milli fjalls og fjöru" en margir 
vestfirskir dalir, samanber þessa mynd af birkiskógi sem teygir sig upp í Trölladal við Geirþjófsfjörð. 
Ljósm.: A.R. 

Þótt byggingastíll þessa tálknfirska þaks á 
myndinni hafi öðru fremur vakið athygli 
ljósmyndarans hafði hann meðvitað í huga 
fallegan trjáreit og smábletti af fyrsta flokks 
plöntunarsvæði baðað sól í bakgrunninum. 
Ljósm.: A.R. 
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Botni í Dýrafirði 
 
Skóglendið í Botni nær upp í um það bil 50 h.y.s. austan við ósa Botnsár. Að hluta til 
er um blandaðan skóg með innlendum tegundum (birki, víði og reyni) að ræða en inn í 
hann hafa áhugamenn plantað trigum af greni og furu. Fyrst og fremst er hér um 
útivistarskóg að ræða og þótt mikið af greninu hafi náð vexti á við nytjatré er ólíklegt 
að það verði nýtt þannig. Allar ljósmyndirnar á þessari síðu og þeirri næstu eru teknar 
af Sæmundi Þorvaldssyni á síðustu árum. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til vinstri: Liturinn gefur til kynna að þetta sé blanda af sitkagreni og sitkabastarð; takið eftir hvað 
vaxtarsprotarnir eru lengri síðustu 4-5 ár. Til hægri: Sami staður um vetur.                                          
Ljósmynd: Sæmundur Þorvaldsson  

Til vinstri: Blanda af innlendum lauftrjám og barrtrjám sem hefur verið plantað. Grenið er 
farið að vaxa yfir lauftrén. Í miðið: Hluti af vel hönnuðu og mikið notuðu skógarstígakerfi. 
Hægra megin: Náttúrulegur íslenskur blandskógur: birki, víðir og reynir. 
Ljósmyndir: Sæmundur Þorvaldsson 
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Í Botni er fjölbreytt vistkerfi þar 
sem birki, reynir og víðir ásamt 
lyngi eru ráðandi tegundir, en inn 
á milli hefur verið plantað 
barrtrjám. Birkið er kræklótt en 
reynirinn hefur beina stofna og 
barrtré eins og sitkagreni og 
sitkabastarður vaxa upp fyrir 
innlenda gróðurinn. Rauðgreni 
vex ekki eins vel og hinar tvær 
barrtegundirnar og þótt stafafuran 
vaxi vel hættir henni til að brotna 
og verða kræklótt jafnvel undan 
tiltölulega léttu snjófargi.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Skipulag skjólskóga og skjólbelta 
 

 Að ofan til hægri: Verðandi náttúruunnendur í litaflóði. Neðst til vinstri: Birki og greni njóta skjóls 
hvort af öðru eins og víðast hvar í norrænum strandskógum. Neðst til hægri: Reynviður í Norðdal í 
Trostdansfirði. 

Ljósmyndir: S.Þ. 
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Árangursríkast er að blanda saman mismunandi tegundum í skjólbelti, hafa yfirborð 
þeirra gróft og þéttleikann mismunandi auk þess sem slík belti þarfnast lítils viðhalds í 
langan tíma. Víðir er til dæmis skammlífur frumherji og verður renglulegur og opin 
við jörð nokkrum árum eftir plöntun. Það er hægt að halda slíku belti við með því að 
planta í það minnst þremur röðum og klippa þau reglulega niður, á 5 ára fresti eða 
svo. Sumar víðitegundir, t.d. evrópski körfuvíðirinn þolir slíka klippingu vel og 
endurnýjar sig margoft en öðrum, sérstaklega amerískum tegundum, hættir til að 
deyja eftir að hafa verið klipptar nokkrum sinnum. 
 
Notagildi víðis í skjólbeltum, hvort sem hann er klipptur niður eða ekki, er því bundið 
við upphaf ræktunar. Skjóláhrifin eru auk þess aðeins bundin við þrjá sumarmánuði 
eins og hjá öllum lauftrjám. Í sumum tilvikum nægir að hafa skjól þessa þrjá mánuði 
meðan búfénaði er haldið á beit og tún eru í vexti. Á móti kemur að belti sem hönnuð 
eru fyrir vetrarskjól með blöndu af barrviðum og lauftrjám geta lengt beitartímann 
bæði vor og haust og aukið afrakstur af túnum. Fyrir bragðið má auka 
framleiðslutímabil svæðanna upp í 5-6 mánuði með samsvarandi aukningu tekna af 
búinu. Bæði bændur og íbúar víða á Íslandi hafa reynslu af lengingu vaxtartímans og 
þeim þægindum og fegurð sem njóta má með skjóli af fullvöxnum trjám. 
 
Ekki er allt fengið með nægilegri hæð skjólbeltanna. Ef yfirborð þeirra er nógu gróft, 
bæði að ofan- og utanverðu, hafa þau bæði meiri áhrif til skjóls og endast betur, 
einkum þar sem vindasamt er. Í skjólbelti Alexandes á Nýfundnalandi er lágvöxnum 
og meðalstórum tegundum barrtrjáa t.d. sýprus og lífviður  blandað öðrum tegundum 
til að ná fram grófleika í neðri hluta beltanna. Hávöxnum barrtrjám eins og broddgreni 
og þin er meðvitað haldið niðri útlitsins vegna, en aðallega til að auka grófleikann 
neðantil. Á Avalonskaga á Nýfundnalandi (eitthvert vindasamasta svæði á jörðinni) 
hafa barrtré eins og sitkagreni og blágreni tilhneigingu til að vera smávaxin fyrstu 20-
25 árin og verða ekki hávaxin fyrr en 30-50 ára. Sama virðist vera raunin á Íslandi. 
 
Þar eð notkun á barrtrjám  í skjólbelti á Vestfjörðum er á byrjunarstigi er sennilega 
rétt að halda sig við hægvaxta hvítgreni og grófan vöxt sitkagrenis og stafafuru í bland 
við birki, reyni og víði. Þetta ætti að fullnægja þörf fyrir gróft vetraryfirborð 
skjólbelta yst í trjáreitum 
 
 
 
Plöntun 
 
Allir vilja að sjálfsögðu njóta afrakstursins af skjólbeltum sem fyrst. Þegar um er að 
ræða limgerði um lítinn garð er vissulega hægt að kaupa stórar pottaplöntur eða 
berrótarplöntur í sekkjum. Þegar plantað er í stærri svæði er aftur á móti nauðsynlegt 
að láta sér nægja smáplöntur og stiklinga og drjúgan skammt af þolinmæði. 
 
 
Á Suðurlandi hafa menn plantað einni tegund í hverja röð skjólbelta en í mörgum 
tilvikum aðgreindum röðum af víði, birki og ösp og stöku sinnum greni. 
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Hjá Skjólskógum á Vestfjörðum hafa 
menn hins vegar valið víxlplöntun þar 
sem byrjað er með 1-3 tegundir af víði 
og með er síðar á að bæta við birki, 
greni og ösp.  
Þótt aspir séu eitthvað notaðar var tekin 
sú skynsamlega ákvörðun að bíða eftir 
hentugra kvæmi sem væntanlega kemur 
í ljós í klónatilraunum. Hluti af 
ástæðunni fyrir víxlplöntun á 3-4 árum 
er að bæta inn í beltin þar sem verða afföll. Það má því segja að víxlplöntunin sé til 
komin af nauðsyn, en sívaxandi þekking sem fæst þegar margir bændur fái tiltölulega 
nýja reynslu af trjárækt mun verða grunnurinn að árangursríkri skjólbeltaræktun. 
 

Víxlplöntunin mun líklega byrja með 
hraðvaxta og tiltölulega skammlífum 
frumherjum sem eftir 2-3 ár skapa möguleika 
á að rækta langlífari og verðmætari tegundir 
eins og birki, reyni, lerki, ösp og greni. 
 
Skjólskógar af þessu tagi þola mikið betur 
yfirvofandi umhverfisbreytingar og ættu að 
geta orðið aldargamlir sé þeim sinnt. Mestar 
líkur eru á að yngri bændur muni sjá 
afraksturinn í formi verðmæts timburs til 
ýmissa nota. Þegar um er að ræða tré á sama 
aldri er skógur úr blöndu trjá- og 
runnategunda miklu fallegri en einlitur skógur 
úr einni tegund. Stærsti ávinningurinn verður 
því sennilega fagurfræðilegur, ekki síst þar 
sem ræktunin getur stutt við vaxandi 
ferðamennsku. 
 
Á gróðurvana svæðum og í fjallshlíðum getur 

trjáplöntun verið erfitt verk, ekki síst ef vaxtarskilyrði eru takmörkuð og afföll mikil. 
En í samræmi við gamla málsháttinn "mikið skal til mikils vinna" þurfa íslenskir 
skógarbændur að sýna að þá skortir ekki þá þolinmæði og þann viljastyrk sem þarf til 
að halda sínu striki þangað til árangurinn fer að sjást. Síðan geta nýjar kynslóðir tekið 
við og bætt við nýjum hugmyndum og nýrri tækni. 
 
Á undanförnum áratugum hefur forn tækni við jarðvegsbætur og skjólmyndun fyrir 
ungplöntur orðið sívinsælli, einkum ræktun Alaskalúpínu og á Mógilsá spánarkerfils. 
Yfirleitt er um að ræða bæði plöntun og sáningu til að ýta undir útbreiðslu 
Alaskalúpínu (sums staðar í bland við kerfil) eins og Landgræðslan hefur gert. 
Uppbygging frjósams jarðvegs er oft fyrsta skrefið í víxlræktun og hefur greinilega 
góð áhrif. 
 
 Notkun lúpínu til að gera rofið land tækt til plöntunar hefur orðið fastur hluti 
af vinnu Skjólskóga og þá í samvinnu við Landgræðslu ríkisins. Dæmi um þetta má 
sjá í hlíðum Sandafells ofan við Þingeyri og annað nýlegra dæmi má sjá við Höfða 

Ljósm.: S.Þ.   Hart ! –en það hefst. 
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norðan Dýrafjarðar. Hér að neðan sjást svæði þar sem blandað er saman lúpínu og 
kerfli á Mógilsá og einnig lúpínubreiður á rofnu landi ofan við golfvöll Ísfirðinga í 
Tungudal . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yfirbreiðslur 
 
Þegar settir eru niður víði- og aspargræðlingar er venjulega notuð samfelld svört 
plastyfirbreiðsla. Á gróðursnauðum svæðum þar sem hætt er við að jarðvegurinn 
þorni en ætlunin er að planta greni er stundum sáð grasi svo jarðvegurinn haldi betur 
raka. Nokkur ágreiningur er um notkun svarta plastdúksins. Svart plast hefur þann 
sérkennilega eiginleika að undir því nær hiti ekki eins langt niður í jarðveginn eins og 
búast mætti við samkvæmt þeirri staðreynd að dökkt yfirborð tekur í sig meiri hita en 
ljóst. Ástæðan mun vera sú að gljáandi yfirborð plastsins hefur tilhneigingu, líkt og 
yfirborð vatns, til að endurkasta miklu meira af stuttumbylgjulengdum hitageislunar 
heldur en t.d. svart klæði. Þetta á einkum við þegar sól er lágt á lofti. 
 
  Á hinn bóginn draga grastoppar, bæði grænt gras og sinutoppar, til sín geislun 
sólar og flytja hitann niður í jarðveginn í meira mæli en plastdúkur. Sérstaklega á 
þetta við vor og haust þegar sól er lágt á lofti. Þessi munur á hitadrægni er miklu 
minni þegar um óbeina birtu undir skýjaþykkni er að ræða heldur en á sólskinsdögum. 
Og svipað á sennilega við á svölum sólardögum, munurinn á hitadrægni á berangri er 
þá hverfandi á milli plastins og grassins. 

Efst: Lúpína og kerfill í breiðum í Esjuhlíðum ofan við Mógilsá. Vinstra megin að neðan: 2 metra hár kerfill 
þekur nokkra hektara á Mógilsá.  Hægra megin að neðan: Lúpína yfirtekur bert holt í Tungudal við 
Skutulsfjörð.  Ljósm.: A.R. 
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Kullan er fyrirtaks verkfæri til að blanda lífræn efni við 
jarðveg auk þess sem hún myndar skjól fyrir smáplöntur. 
Ljósm.: S.Þ.  

 
 
 
 
Fyrstu tvö til þrjú árin hafa rætur græðlinga undir svörtu plasti tilhneigingu til að vaxa 
á mjög takmörkuðu svæði efst í jarðveginum, 0.25 - 2.5 sm undir yfirborði. Og 
reyndar er hlutfall lífmassans mjög lítið neðanjarðar miðað við ofanjarðarsprota og 
lauf. Ræturnar eru auk þess tiltölulega fáar og þykkar en hafa í stað þess ákaflega lítið 
af fínrótum sem hafa það hlutverk að taka upp næringu og vatn. Sennilega er þetta 
ójafnvægi á milli þykkari róta og fínu rótarháranna komið til vegna þess að rætur hafa 
drepist, annað hvort vegna of mikils hita undir plastinu eða þá vegna kulda og raka í 
moldinni og jarðvegsfrera. Síðari tilgátan er þó líklegri. Fínu rótarhárin eru hvít vegna 
þess að þau hafa ekki enn myndað viðarlag sér til varnar. Þessar fínu rætur geta 
drepist af ýmsum orsökum, t.d. ef þær komast óvarðar í loft, brenna undan sterkum 
áburðarefnum, eða ef þjappað er svo fast að þeim að ræturnar brotna af eða kafna af 
loftleysi. Við áföll af þessu tagi verða plönturnar fyrir losti og verða kyrkingslegar 
(oft varanlega) og þróa vanburða rótarmassa. Rætur anda, hversu erfitt sem það getur 
verið að ímynda sér, og vaxa því best í vel tættum og loftríkum jarðvegi. 
 
Nýir sprotar drepast helst fyrstu árin. Algengur vandi hvað varðar víðitegundir er að 
efstu sprotarnir og finræturnar halda áfram að vaxa svo lengi sem jarðvegurinn er 
rakur og hitastig í honum yfir ákveðnum þröskuldi (venjulega um 5ºC). Þá skiptir ekki 
máli þótt lofthiti sé við eða jafnvel fyrir neðan frostmark. Sprotar sem ekki hafa 
þroskast áður en vetur gengur í garð munu drepast af frosti og þar sem jarðvegurinn 
kólnar hægar undir plastinu er hætt við kali.  
 
Á sama hátt drepast þær rætur sem ekki hafa myndað viðarlag. Á vorin getur geislun 
sólar sem endurkastast af plastyfirbreiðslu hitað upp víðibörkinn þótt jarðvegur undir 
plastinu sé frosinn eða í 
það minnsta of kaldur til 
að rætur geti séð 
ofanjarðarsprotum fyrir 
nægu vatni. Þá nota 
hálfviðarkenndir sprotar 
rakabirgðir sínar en nýjar 
birgðir berast ekki frá 
rótunum. Plantan þornar 
upp að hluta og 
afleiðingin verður sú að 
vaxtarsprotarnir deyja. 
Það sama gerist á þurrum 
svæðum þar sem ræturnar 
geta ekki séð sprotunum 
fyrir þeim raka sem 
laufvöxtur útheimtir á 
vorin og snemma sumars. 
 
Við þessu þurrkunarvandamáli er það helst til ráða að blanda ríflegum skammti af 
lífrænum efnum (mó, safnhaugamold og þvílíku) saman við jarðveginn við plöntun. 
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Þessi þörf á jarðvegsblöndun er vel þekkt eins og sjá má á leiðbeiningum frá 
skógræktaryfirvöldum á Nýfundnalandi: 

"sé ekki notuð jarðvinnsla skal plantan standa að jöfnu í lífrænum jarðvegi og 
steinefnajarðvegi Á mörkum þessara jarðvegsgerða skal planta í grynnsta hluta 
lífræna jarðvegsins svo að í það minnsta hluti rótanna sé í steinefnajarðvegi (notið 
verkfæri eða skó til að hreinsa burtu aukaleg lífræn efni)." 
 
Íslendingar ganga oft miklu lengra í að byggja upp jarðveg með því að rækta lúpínu í 
snauðum jarðvegi áður en hafist er handa við trjáplöntun. Ef viðarlausir sprotar standa 
upp úr snjó er hætt við að þeir drepist þegar ískristallar renna eftir hjarni í 
skafrenningi.  

 
Svipaðra skemmda á trjám 
verður vart við ströndina  
þegar ungir víðisprotar (þetta 
á einnig við um reyni og ösp) 
taka upp salt sem tiltölulega 
mildir álandsvindar (5 -8 m/s) 
bera upp. Skemmdir af 
völdum salts, skafrennings, 
þurrks og frosts eru svo 
svipaðar að það getur reynst 
erfitt að finna ótvíræðan 
sökudólg. Í rökum jarðvegi 
vinna þessir þættir saman við 
að mynda frostþenslu eins og 
sjá má á meðfylgjandi 
ljósmynd.  

 
 
 
 
Á Nýfundnalandi hefur verið lagt mikið kapp á að planta tegundum sem eftir 
aldarfjórðung eða lengur verða varla meira en runnaskógur - gjarnan kallað tuckamore 
á Nýfundnalandi - svipað því sem sjá má á myndinni af Reykjanesi. Sumir víðiklónar, 
íslenska birkið, rauðgreni og fjallafura eru í rauninni háir runnar. Ávinningurinn við 
runna og tré sem vaxa þannig, er að þeir gefa nauðsynlegt skjól niður við jörð svo 
hávaxnari tré svo sem ösp, greni og fura, nái að vaxa upp fyrir þessi mörk skjótar en 
ella. En það er ekki bara skjólið sem skiptir máli, endurvinnsla þeirra á 
næringarefnum með lauffalli skiptir einnig máli og í framhaldinu myndast svepprót 
sem í sambúð við trén eykur vöxt gríðarlega.  

 
Í viðbót við vandamál af völdum veðurs eiga sumir bændur í baráttu við gæsir sem 
hafa unnið óbætanlegt tjón á 1 - 3 ára víði- og asparskjólbeltum. Gæsunum reynist 
auðvelt að rífa börkin og laufið af græðlingunum frá jörð og uppúr. Það virðist hins 
vegar ekki nægja þeim því þær hafa rifið græðlinga upp með rótum, að því er virðist 
af hreinni forvitni. Með því að laumast að gæsahóp komst einn bóndi að því að aðeins 
tvær til þrjár gæsir í hópnum stunduðu þessa iðju.  

Grenikjarr nálægt Keflavík. Takið eftir frostlyftingunni 
(þúfunum). 

Ljósm: A.R. 
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Svepprót. 

 
Svepprót eru nokkrar tegundir af sveppum sem lifa á fínum rótum í sambýli með 
trjám og runnum. Svepprót auðveldar trjánum að taka upp næringarefni úr 
jarðveginum. Tré geta að sjálfsögðu lifað án svepprótanna - til dæmis í gróðurhúsum - 
en í úthaga vaxa þau miklu betur með svepprótinni. Reyndar er ólíklegt að tré sem 
þrífast á slíku sambýli geti vaxið í hreinni mómold eins og víðast er notuð í 
gróðurhúsum. Réttri tegund af svepprót er yfirleitt komið fyrir í fyrsta flokks 
gróðurmold sem ætluð er til framleiðslu á skógarplöntum.  
 
 Því meiri lífræn efni sem fyrirfinnast í jarðvegi, því fjölbreyttari örverur eru í 
honum. Vistkerfi jarðvegsins og þar með örverulíf  breytist gríðarlega við hærra hita- 
og rakastig þegar  hann er fluttur inn í gróðurhús og þar sem öllum aðstæðum er stýrt 
við ræktun skógarplantna. Ánamaðkarnir mikilvægu eru gott dæmi um þetta því þeir 
geta ekki flúið úr trjábökkunum í dýpri og svalari mold og geta því dáið út. Einnig 
geta óæskilegir þættir lífríkisins þrifist við hin nýju skilyrði á kostnað annara lífvera 
og orðið að plágu sem leggst á trjáplönturnar. Þetta stríðsástand sem getur skapast í 
lífkerfi örveranna getur valdið miklu tjóni fyrir trjáplöntuframleiðendur. Ekki er þar 
með sagt að slíkt gerist alls ekki í blöndu af mómold og tilbúnum gróðurefnum, en 
barnamosamór að minnsta kosti inniheldur sóttvarnarefni sem halda verstu 
trjáplöntusjúkdómum í skefjum.  
 
Við eðlilegar kringumstæður er ekki mögulegt að sjá fosfórskort á lit smáplantna. 
Fosfórmagn í áburði endist yfirleitt í 3 - 4 ár og skógarplöntum er yfirleitt plantað út 
áður en þær hafa tækifæri til að breyta lit til marks um fosfórskort. Ef heilbrigðar 
plöntur þrífast ekki eftir að þeim er plantað út, er að sjálfsögðu hugsanlegt að fosfór í 
jarðveginum sé uppurinn vegna fyrri ræktunar. Fosfórskortur er yfirleitt tengdur mjög 
súrum eða járnauðugum jarðvegi. Á þokusvæðum  þar sem þinur og svartgreni hafa 
endurnýjað sig á náttúrulegan hátt er algengt að barrið sé ljósgrænt og kyrkingur í 
laufi og greinum. Þar er þó frekar um að kenna lélegri næringarupptöku en 
fosfórskorti einum og sér, og einkum skorti á sambýli smáplantnanna og svepprótar. 
Þessi svepprót lifir í trjárótarfrumum og leikur því stórt hlutverk við upptöku 
næringarefna. Fosfórskortur kemur oft fram þótt nóg sé af fosfór í jarðveginum en 
svepprótin auðveldar trénu að ná honum úr jarðveginum og eykur því vöxt og gæði 
plantnanna. Í gróðurhúsum og við aðra framleiðsluræktun þar sem notað er 
sveppaeitur eins og chloropicrin og formaldehíð verður góðkynja svepprót ekki síður 
fyrir eitrinu en skaðvaldurinn sem því er stefnt gegn.  
 
 Tæknilega séð er sjaldgæft að upp komi skortur á næringarefnum í vel 
ræktaðum jarðvegi. Við sérstakar árstíðabundnar aðstæður getur komið upp 
tímabundinn skortur á næringarefnum. Algengasta skortinn má sjá á óvenjulegum lit 
smáplantna ef undanskilin eru afbrigði með sérstaklega sterkum lit. Þannig geta t.d. 
svipuð litbrigði á greni- og furubarri verið til marks um skort á einu af tveimur eða 
jafnvel þremur næringarefnum. Tungumálið skortir hins vegar orð til að lýsa þessum 
fínlega mismun. Auk þess breyta smáplöntur - jafnvel barrtré - um lit á hverju ári af 
eðlilegum ástæðum og það þarf mikla reynslu til að þekkja mun á heilbrigðum 
plöntum og hinum sem þjást af efnaskorti. Gult lauf á smáplöntum (chlorosis), ekki 
ósvipaður litur og skortur á næringarefnum veldur, er merki um streitu og orsakast af 
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hlutum eins og vatnsósa eða of þéttum jarðvegi, frosti, skordýrum, þurrki, vindbruna, 
sveppum og jafnvel áburðardreifingu eða eitri gegn plágum.  
 
Blár eða fjólublár litur á greni- og furubarri er eðlilegur að vetrarlagi. Ef græni 
liturinn nær ekki yfirhöndinni á vorin, heldur gulur, er líklegt að efnaskorti sé um að 
kenna. Upphaflega taka plönturnar á sig bláan blæ, nokkrum vikum síðar er liturinn 
orðinn rauðleitur, þá eykst rauði liturinn og breytist loks í gulan. Greni og fura taka á 
sig slíkan blæ undir eðlilegum kringumstæðum í grýttum og snauðum jarðvegi að vori 
til. Ástæðan er sú að við frostþenslu og snjóbráðnun skolast auðleysanleg 
kalísambönd úr rótarsvæðinu. En síðar um vorið þegar jarðvegurinn nær jafnvægi ná 
ræturnar fljótlega niður í dýpri jarðvegslög þar sem nóg er af kalí. Snemmsumars hafa 
smáplönturnar náð eðlilegum grænum lit. Í uppeldisreitum og við garðrækt hættir 
hinum reynsluminni til að bæta við auðleysanlegum kalísamböndum áður en vorið er í 
raun gengið í garð.  
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DALALÆÐA 

Sumir trjáreitir á Íslandi vaxa mjög lítið jafnvel svo áratugum skiptir, en auka svo 
vöxtinn án nokkurrar sjáanlegrar ástæðu. Settar hafa verið fram margar tilgátur til að 
skýra þetta - flestar þeirra lúta að líffræði og vistfræði. Ein tilgáta er þó til sem lítið 
hefur verið rædd, sú að breytingar á vaxtarhraða ráðist af vindalaginu við yfirborð 
jarðar og þar með loftsveipum sem myndast á mótum jarðvegs og loftshjúpsins. Oftast 
er þetta vindalag ósýnilegt en nýlega er komin fram tækni sem gefur okkur tækifæri til 
að mæla það. Þó getum við ályktað ýmislegt um áhrif þess á vöxt trjáa. Þegar þessi 
áhrif eru jákvæð er afraksturinn góður vöxtur, reglulegar krónur og beinir stofnar. Ef 
útkoman er neikvæð blasir við kyrkingslegur vöxtur, vindundnar krónur og kræklóttir 
stofnar og greinar. Þessir loftsveipir hafa einnig áhrif á ástand jarðvegsins en þar eru 
neikvæðu áhrifin slök næringarupptaka, rakaskortur, frostlyfting, skafrenningur og 
meiri samkeppni frá öðrum tegundum.  
 
Við jörð er að finna þunnt lag af svölum loftstraumum sem smáplöntur verða að 
berjast í gegnum áður en þau ná viðunandi vaxtarhraða. Þessi staðreynd er vel kunn á 
Íslandi og því hafa margir byggt skjólgrindur til að auðvelda trjánum að ná sér upp úr 
þessu lagi. Hins vegar er ekki öllum jafn ljóst að þess konar skjól getur hindrað 
loftskipti og þannig skapað frostpolla. Það getur verið erfitt að finna rétta milliveginn 
hvað þetta varðar, ekki síst vegna þess hve erfitt það er að sjá fyrir sér þau öfl sem 
verið er að reyna að koma böndum á. Vonandi varpa línuritin og meginmálið í þessum 
hluta einhverju ljósi á hegðun þessa torræða yfirborðsvinds.  
 
Einföld leið til að skoða hegðun loftstraumsins er sú að hella heitu vatni í skál með 
þurrís og láta þokuna sem upp stígur liðast niður stillanlegan halla (eftir því hve 
hröðum vindi er verið að líkja eftir). Hér er um að ræða eftirlíkingu af þokuslæðu, þ.e. 
staðbundið eða hreyfanlegt lag af köldu lofti. Svo gripið sé til tungutaks 
veðurfræðinga er einfaldlega verið að búa til dalalæðu. Takið eftir þeim trjátoppum 
sem ná upp úr dalalæðunni upp í heitara lag af lofti sem ýtir undir vöxt.  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dalalæða sem búin hefur verið til með þurrís.  Þokan 
hreyfist hratt og flokkast því undir það sem kallað er 
aðstreymisþoka. Takið eftir trjánum sem standa upp úr 
og ná upp í heitara loft, sbr. myndina frá Gunnarsholti. 

Ljósmynd: Alexander Robertson 

 

 Dalalæða í Gunnarsholti. Meginmunurinn á henni og þurrísþokunni er að hún myndast á staðnum (við logn) og er 
tæknilega það sem kallast útgeislunarþoka. Takið eftir trjánum sem ná upp úr þokunni.    

 Ljósmynd: Alexander Robertson 
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Á línuritinu til vinstri má sjá dæmigerðar hitakúrfur á heiðskírum logndegi. Lofthitinn 
minnkar eftir því sem hærra dregur og einnig eftir því sem mælt er lengra ofan í 
jörðina. Að næturlagi er þessu öfugt farið, hitinn eykst eftir því sem hærra dregur og 
einnig neðar í jarðveginum. Línuritin hægra megin sýna hitann á svæðunum sem sjást 
á myndunum tveim frá Gunnarsholti og Lyngholti. Báðar myndirnar eru teknar um 
klukkan 8 að kvöldi í síðustu viku júnímánaðar.  
 
Dalalæðan í Gunnarsholti er útgeislunarþoka, það er að segja hún myndast á staðnum. 
Þokuslæðurnar á Læk tengjast hitahvörfum þegar svalt loft lekur hægt niður úr 
fjalllendinu og niður Núpsdal og hitakúrfan fylgir lögunum í lofthitanum með köldum 
þokulögum á milli. Takið eftir að á báðum stöðunum er yfirborð jarðvegsins kaldara 
en dalalæðan. Slíkt ýtir ekki undir góðan trjávöxt því ræturnar, og einkum þær sem 
ekki hafa myndað varnarlag, hægja á starfsemi sinni, minnka næringarupptöku og 
flutning vatns upp í krónuna. Reyndin er sú að ef við jarðvegsyfirborð er kalt lag af 
lofti (með eða án dalalæðu) verður erfitt fyrir smáplöntur og græðlinga að ná 
verulegum vexti.  
 
 
 

Á þessari mynd af Læk í Dýrafirði má sjá óvenjulega mörg hitahvörf  með dalalæðu á milli. Dalalæðan fylgir 
árdal og dreifist að hluta upp á lágan hrygg. Vinstra megin í miðjunni liggur þykk þoka á milli laga af hlýrra 
og þurrara lofti og auk þess ávæningur af fleiri þokuslæðum sem blandast við þunnt lágský í miðjunni. 
Dalalæðan hér hreyfist hægt niður úr Núpsdal og niður að ströndinni og er dæmigerð fyrir það sem kallast 
dreifing í stöðugu andrúmslofti við hitahvörf.  
Ljósmynd: Sæmundur Þorvaldsson 
 

 

      Lækur 
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Yfir sumartímann eru landáttir yfirleitt meinlausar þótt þær geti stöku sinnum náð 
stormhraða þegar krappar lægðir ganga yfir Ísland. Ein af ástæðunum fyrir að þessir 
vindar eru hagstæðir gróðri er að þeir flytja varma frá dölum sem hafa hitnað og eftir 
að þeir hafa farið yfir hálendi þar sem gróft landslagið hefur dregið verulega úr krafti 
þeirra skila þeir sér aftur niður á láglendi. En eins og sjá má á myndinni af 
þurrísþokunni þá geta þeir dregið í sig kulda þegar þeir fara yfir jökla eða fannir og sá 
kuldi rennur undantekningalaust niður hlíðarnar og sest um kyrrt í djúpum dölum.  
 
Þegar hafgolan berst yfir land við venjulegar aðstæður fellur hitinn og loftið þéttist 
ekki. Hins vegar myndast þoka við hafgolu ef hitastigið er hærra eftir því sem ofar 
dregur (við hitahvörf) og andrúmsloftið er kyrrt  (enginn vindur). Eins og 
meðfylgjandi mynd ber með sér getur hafgola borið þoku upp dali, umhverfis fjöll og 
yfir fjallaskörð. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Í myndunum að ofan og sérstaklega stækkuninni til hægri má sjá hvernig mismunandi 
loftstraumar takast á þegar kalt loft frá fjallstoppunum sveigir fram hjá hlýju lofti sem rís upp af 
stöðuvatni og dal.                                                                                    Ljósmynd: Alexander Robertson 

Til vinstri: Hafgola getur verið nógu mikil til að hún berist upp í móti og nái að hluta til yfir fjallaskörð. Til 
hægri: Í fjalllendi þéttist vindur hvort sem hann er á leið upp eða niður og vindhraðinn eykst í skörðum en 
síðan dreifist úr vindinum aftur. Þegar vindur steypist fram af fjallabrúnum (brotnu línurnar) getur 
vindhraðinn meira en tvöfaldast þar sem strengir myndast rétt neðan brúnanna. 
Ljósmyndir: Alexander Robertson 
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YFIRBORÐSVINDAR 
 
Jákvæð áhrif loftsveipa sem sjást í staðbundinni dalalæðu (uppgufunarþoku) skynjum við sem tiltölulega stillt veður. Þegar hiti og raki hreyfast 
lárétt eftir yfirborðinu koma í ljós greinileg mynstur. Slík mynstur má sjá sem gárur og línur á sjónum. Á Vestfjörðum má finna fjöldann allan af 
þekktum og skiljanlegum mynstrum eins og þeim sem sjá má á myndinni af Dýrafirði. Hitt er ekki jafn vel þekkt að sömu mynstur má einnig 
finna yfir landi.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goertler hvirflar 

Gormlaga 
línuhvirflar 

Honamis 

Logn 

Þingeyri 
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 Til að gera sér grein fyrir myndun slíkra loftsveipa er best að skoða útlit þeirra á 
afmörkuðum svæðum eins og á ánni á myndinni. Japanar kalla þá tegund sem myndast þegar 
vindur steypist niður honamis. Á straumvatni sést þetta sem snöggar raðir af gárum sem þjóta eftir 
vatnsfletinum,  það sama má sjá í hávöxnu grasi og er gjarnan líkt við kattaspor. Gormlaga 
hvirflar myndast ef vindur rennur eftir hlíðum og við snöggar stefnubreytingar myndast láréttir 
strókar sem skrúfa sig niður eftir hlíðinni. Tveir slíkir sem snúast hvor á móti öðrum kallast 
Görtler skrúfur (eða Bédard straumur). Þá má merkja sem samsíða langar löðurrendur á vatni eins 
og þær sjást á myndinni hér neðan við, og einnig sem rendur af sléttum og gáróttum svæðum til 
skiptist eins og sjá má á myndinni af Dýrafirði.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Görtler hvirflar sjást oft sem langar skýjarendur,  sérstaklega á vorin, eins og á þessari 
gervitunglamynd sem tekin er yfir Labradorhafi, og einnig í smærri stíl eins og við hitastreymið 
sem skapaði dalalæðuna við Lyngholt.  

 
Löður á vatni og skýjarendur myndast á sama 
hátt, hvort sem meginvindáttin flytur kalt loft yfir 
hlýrra vatn eða þá að hlýir loftmassar renna yfir 
svalara loft neðar í lofthjúpnum, sbr. myndina 
yfir Labrador. Það sem gerist má skýra með 
myndunum hér, kalda loftið sekkur niður að 
yfirborðinu þar sem það hitnar og lyftist á ný. 
Megin vindáttin breytir þessari hringrás í tvo 
lárétta hvirfla sem snúast hvor á móti öðrum og 
mynda 
löðurrendurnar á 
milli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foam

Logn – skjól af skógi vaxinni hlíð 
 
Gormlaga línuhvirflar – loftstraumur 
af landi snýst í lárétta hvirfla sem 
safna löðrinu í samfellda rönd  
 
Honamis - Vindsveipir sem skella 
niður og mynda snöggar iðandi gárur 
(kattarspor)     
 
Görtler hvirflar – samsíða láréttir 
hvirflar sem snúast hvor á móti öðrum 
og sópa löðrinu í rendur 
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Vindur hagar sér á svipaðan hátt yfir landi. Að frádregnum nokkrum viðsjárverðum 

fjallavindum þá erum við ekki vön að skilgreina þá þætti sem bændur og skógræktarfólk þurfa að 
hafa í huga. En eins og sjá má hér á eftir má lesa ýmislegt af trjám og öðrum gróðri um hvernig 
vindsveipir haga sér og hagnýta sér það í trjá- og skógrækt.  
 
 Þessi náttúrulega bylgja á láglendinu við ströndina er afskaplega sjaldgæft fyrirbæri. 
Bárurnar á tjörninni liggja þvert á vindáttina og löðurrendurnar eins og ávallt fylgja 
vindstefnunni. Sama regla ræður myndun sandaldna, þ.e.a.s. litlu gárurnar í sandinum liggja þvert 
á vindáttina en sandöldurnar sjálfar teygja sig eftir meginvindáttinni. Rendur af dauðum trjám og 
kröftugri nýgræðslu eru vitni um það sama í skógarlandslaginu. Dauðu trén liggja eins og öldur 
með 60 – 70 ára millibili. Þessi ölduskógur er vísast til myndaður og honum viðhaldið af 
sérkennilegu kerfi af láréttum vindhvirflum. Bylgjur má að sjálfsögðu finna víða í skógum, bæði í 
austurhluta Norður-Ameríku og í Japan og sennilega einnig í Síberíu, en þeir skógar eru allir í 
hallandi hlíðum. Þessi skógur á sléttlendi við ströndina á Nýfundnalandi er því einstakur. Og þó 
hann hafi enga sérstaka tilvísun til Íslands, eða heimskautasvæðisins almennt, eru þó nokkrir 
þættir varðandi þessa hvirfla sem hafa vafalaust áhrif á skógarmynstur og trjáreiti á Íslandi.  
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Vindlínur í landslagi þar sem ber á Görtler hvirflum má finna víða, allt frá risastórum sandöldum í 
suðurhluta Sádi-Arabí sem sjást utan úr geimnum til smárra sandaldna á Íslandi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ínulaga sandöldur eru algengar á Íslandi en ákaflega misstórar. Þær eru greinilegastar á söndunum 
á hálendinu, en örsmáar öldur eins og þær á myndinni að neðan fara mikið frekar fram hjá okkur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línulaga sandöldur í Rub’al Khali í Sádí-Arabíu, séðar úr gervitungli og af jörðu 
niðri. Gervihnattamyndir: Geimskutlan (til vinstri) og Landsat. 

 

Stefna stóru sandaldnanna í efri myndunum sést greinilega (vinsti til hægri). Smágárurnar sjást ekki nema í 
nærmynd og liggja næstum þvert á stefnu hinna stærri. Með öðrum orðum, stórir samsíða láréttir hvirflar 
mynduðu öldurnar en örlitlir hvirflar litlu gárurnar.  

Ljósmr: Þröstur Eysteinsson 
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Landslag skapar vafalaust skilyrði 
fyrir línulaga vindhvirfla. Þegar slíkir 
hvirflar þjappast saman í þröngum 
dölum og ná mikilli veðurhæð í sterkri 
norðaustanátt geta þeir orðið 
ógnvekjandi – eins og íbúar við 
Mjólkárvirkjun geta borið vitni um. 
Góðu fréttirnar eru þær að hvirflar sem 
myndast við hagstæðari veðurskilyrði 
lyfta meginvindstrengnum upp. Þar er, 
að minnsta kosti að hluta, komin 
skýringin á því hvers vegna varla er að 
finna tré á Vestfjörðum sem halla sér 
undan vindi þó allar aðstæður bendi til 
að svo ætti að vera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myndin af austurhlíðum Bakkadals í Reykhólahreppi sýnir dæmi um hvernig vindhvirflar og rof 
geta unnið saman og myndað þannig mynstur í landslaginu. Gróðurendurnar í u.þ.b. 35º halla 
undirstrika þessi áhrif á landslagið. Ekki gafst tími til að rannsaka hvað hafði valdið þessu 
mynstri. Tíðir og sterkir vindar við Bakkafell eru alkunnir svo gera má ráð fyrir að vindar ráði 
miklu um mynstrið. Fyrsti möguleikinn er sá að óvenju sterkir vindar blási upp hlíðina og þess 
ættu þá að sjást merki á trjá- og runnavexti. Stallarnir ættu hins vegar að beina vindinum eftir 
hlíðinni þar sem hann myndaði lárétta hvirfla. Sé svo er eins líklegt að snjósöfnun ráði mestu um 

Línulaga sandöldur á Suðurlandi. Til vinstri: Upphaf aldanna í skjóli (bláu línurnar sýna: 1 – beinar línur, 2 
– veltihreyfingu og 3 – lárétta hvirfla.  Ljósmyndir: Sveinn Runólfsson 
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gróðurmynstrið. Snjó skefur af litlum svæðum með tilheyrandi frostlyftingu og lélegum 
vaxtarmöguleikum og gróðurinn fylgir þeim svæðum sem njóta vetrarskjóls af snjónum.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Landslag í Bakkadal í Reykhólasveit þar sem mynstrið liggur í 35º halla í hlíðinni.  
Ljósm.: A.R.  

Bakkadalur afmarkaður í gulum ramma, þar sem sterkir vindar safnast í strengi um dalinn og 
hafa myndað sérstætt landslagsfyrirbæri. (Takið eftir að dalirnir liggja SV – NA.) 
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STAÐBUNDNIR VINDAR 
Veðurmælingar 
  Það vel þekkt að vindhraðinn er mestur í norðaustanáttum þó þær séu ekki algengar og 
víðast hvar blása meðalsterkir vindar úr suðvestri. Á Vestfjörðum eru þessir vindar yfirleitt 
tengdir landátt niður hlíðarnar annars vegar og álandsvindum hins vegar. Ef gert er ráð fyrir að 
tölur frá veðurathugunarstöðinni á Þverfelli séu dæmigerðar fyrir tiltölulega óheftan vind (þ.e. án 
teljandi áhrifa frá landslagi) verður að telja að vindhraði sé ekki mikill miðað við úthafsloftslag, 
hæð yfir sjó og fjarlægð frá ströndinni.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

Vindhraði er svipaður á Þverfelli og á flugvellinum í St. 
John’s á Nýfundnalandi sem er í 75 m h.y.s., 2 km frá 
ströndinni og opinn fyrir vindi úr öllum áttum. Og eins og á 
Þverfelli er versta áttin norðaustan. Hinsvegar er allt svæðið 
umhverfis St. John’s þakið þéttum, u.þ.b. 11 metra háum 
þinskógi. Af því má að sjálfsögðu ekki draga þá ályktun að 
slíkur skógur geti vaxið á Þverfelli, en hins vegar gefur 
skógurinn við St. John’s til kynna að þegar um er að ræða 
vindhraða innan við 11 m/s ráði það meiru um möguleika á 
trjárækt hvernig vindar hagi sér en hitt hver vindstyrkurinn 
er. Og þá ráða aðrir þættir líka miklu, svo sem hitastig, 
rakahlutfall, og sjávarsalt, ryk, snjór og aðrir yfirborðshlutir 
sem vindurinn ber með sér og skilur eftir á svæðinu. Ef 
dæmt er eingöngu eftir vindi benda tiltölulega skjólsæl 
svæði eins og Hólar í Dýrafirði til þess að láglendissvæði 
þar sem ekki ber á að tré aflagist undan vindi séu ákaflega 
vel fallin til skógræktar.  

 
 
 
 

Þverfell – hæð 600 
m 

Hólar – hæð 
Þverfell

Hólar - hæð 20 m 
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Fljótlegasta leiðin til að sjá hvort eitthvert svæði er opið fyrir sterkum yfirborðsvindum 
eru sinutoppar. Ef sinan liggur á jörðinni án þess hún hafi lagst í eina átt frekar en aðra eru sterkir 
vindar ekki algengir. Ef öll sina hefur lagst í sömu átt er ástæðan afgerandi vindur (með eða án 
skafrennings). Að vísu geta ár sem flæða yfir bakka sína lagt sinu þegar vatn rennur af svæðinu, 
en slík svæði eru fá á Vestfjörðum. Örvarnar á kortinu sýna að meðalsterkir vindar sem hafa áhrif 
á trjávöxt blása úr norðaustri..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eins og sjá má á kortinu hafa ýmsir þættir í landslaginu, s.s. tún, hamrabelti í fjallshlíðum, hryggir 
og hálsar, áhrif á virkni norðaustanáttarinnar. En fyrir þann sem plantar trjám eru aðrir hlutir ekki 
síður mikilvægir, s.s. tjarnir, ávalir ásar, lægðir, skurðir, klettar, vegir, byggingar, veggir og 
girðingar, trjálundir og skjólbelti, mosaþembur og lyngþúfur. 
 
Nauðsynlegt er að hafa sífellt í huga að vindur rennur ekki eftir beinum línum, hver sem 
vindhraðinn er. Að vísu getur þeim sem athugað hafa vind í sérbyggðum göngum sýnst svo, en 
öðru máli gegnir úti í náttúrunni.  
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Tré geta vaxið á stöðum þar sem er stöðugur vindur blæs þó þau nái ekki að verða mikið meira en 
kjarr. Á Nýfundnalandi gengur grenikjarr undir nafninu "tuckamore". Reiturinn við Bíldudal hér 
til vinstri er ágætt dæmi um þetta og hér blæs vindurinn greinilega af austri og upp hlíðina. 

 
Hin myndin sýnir annað dæmi um grenikjarr 
af þessu tagi,sambærilegt viðþað sem finnst á 
Nýfundnalandsströnd, Hér blása meðalsterkir 
vindar salti og kulda yfir þetta greni í 
frostlyftum jarðvegi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svæðið umhverfis Reykhóla er þekkt fyrir hvassar suðvestanáttir og sjaldgæfari norðaustanátt. 
Áhrifin má glöggt greina á trjákrónunum, sérstaklega lauftrjám eins og reyni og birki. 
 
Tréð á myndinni sem hallar að íbúðarhúsinu á Miðhúsum gefur mynd af því hvaða vindátt 
orsakar hallann. Annars staðar á Reykjanesi er greinilegt að tré halla til norðurs undan 
suðvestanáttinni. Tréð sjálft hallar lítilsháttar að vesturhlið hússins, þ.e. í skjól fyrir sjaldgæfari 
en sterkari norðaustanátt. Sama vitnisburð bera nýjar greinar sem vaxa uppréttar. Ef sjónum er 
beint að rótarhálsinum sem greina má rétt undir efri brún girðingarinnar sést að rótarhnausinn 
hefur smám saman eða í einstaklega sterkum vindi skekkst undan óvenju sterkri vestanátt. Mjög 
sterkar hviður myndast þegar suðvestanáttin þjappast við brattar fjallshlíðarnar. Krafturinn í 
þeim er mestur rétt áður en vindurinn breiðir aftur úr sér þar sem strengurinn beygir undir 
Miðhúsahyrnu (sjá kort) og snýst auk þess aðeins til suðvesturs vegna lægðarinnar sem húsið 
stendur í.. Þegar tré fjúka svona hálfpartinn um koll er það kallað að rótarhnausinn sé á hjörum.  

Eðaldæmi um grenikjarr í hrauninu nálægt Keflavík. Takið eftir þúfunum sem 
myndast hafa við frostlyftingu.                               Ljósm.: A.R. 
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Vindskekkt tré vestan við Miðhús.   
Ljósm.: S.Þ. 

N 
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Hægra megin á myndinni hér við hliðina er 
Evrópulerki sem plantað var 1908 og er eitt 
elsta tré af þessari tegund á Íslandi. Einnig 
má sjá reyni og jafnvel álm. Stofnar 
reynitrjánna eru beinir og krónurnar 
reglulegar sem bendir til þess að vindur sé 
ekki til baga. Kræklóttur lerkistofninn sýnir 
að tréð hafi þurft að berjast við vorfrost. 
Aðeins efstu greinarnar hægra megin sýna 
einhver merki þess að hafa látið undan 
vindi. Ástæðan mun vera sú að mestan 
hluta vaxtartímans hefur tréð notið þess að 

hafa skjól fyrir vindum af hafi, og það er ekki 
fyrr en síðasta áratuginn eða svo sem það 
hefur náð upp fyrir malarhrygg (sést ekki á 

myndinni), upp í stöðugan vindstreng. Þar eð lerkið er barrfellir hafa stöðugir álandsvindar 
aðeins  áhrif á það meðan það er í vexti. 
 
Landáttir eða öllu heldur kaldir vindar sem síga niður fjallshlíðar myndast þegar svalt loft safnast 
fyrir á hásléttum og rennur að lokum niður í tiltölulega þunnum lögum. Eftir því sem neðar dregur 
eykst hraðinn. Þó er víðast hvar á Vestfjörðum ekki um víðáttumikil svæði að ræða ofan brúna og 
því ráða samfelld mynstur veðurkerfanna meiru um hvernig kaldir loftstraumar haga sér. Ríkjandi 
vindar og smávægilegar breytingar í vindáttinni vegna landslags (hólar, gil, klettar, skurðir, 
byggingar, tré og þvíumlíkt) má kortleggja eftir grastoppum, fánalaga trjákrónum og jöðrum 
skógarreita, eftir sandöldum, gárum í opnum jarðvegi og rofi á þúfum þar sem skófir vaxa öðrum 
megin og lyng hinum megin. Að sjálfsögðu geta aðrir þættir haft áhrif, svo sem snjósig, 
frostlyfting og á hæðum bæði sólargeislar, skafrenningur og frostlyfting. Þessir þættir hafa hins 
vegar ekki úrslitaáhrif á sléttu landi eða í litlum halla. Á myndinni frá Núpi og smámyndunum af 
trjáreitunum (Núpur vinstra megin og Skrúður til hægri) gefa túnin, beitilandið og trjáreiturinn til 
kynna að sterkustu vindarnir blási niður Núpsdal – og kemur engum á óvart! 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Að sumarlagi eru vindar á Vestfjörðum ekki til baga. Stormur og rok, þegar vindur fer upp í 35 – 
40 m/s, er einna helst vandamál að hausti og að vetrarlagi. Þegar þetta er skrifað (2. september 
2001) fékk ég tölvupóst frá Sæmundi þar sem segir: “Vindurinn (SV) náði 35 m/s og sló upp í 45 
m/s í hviðunum. Innanhúss heyrði ég hvínandi skræki þegar vindurinn þaut um Núpshyrnu – líkt 
og hávær symfónía. “Syngjandi Núpur”. Það var hálf ógnvekjandi en olli engum skaða, nema á 

Megin vindáttir niður hlíðar og 
vindátt í Núpsdal samkvæmt 
legu sinu og aflögun trjákróna. 

Ljósm.: A.R. 

 Ljósm.: S.Þ. 
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stöku hurð hér og hvar.” “Symfónían" myndaðist þegar vindar sem steyptust fram af brúnum 
þeyttust um skörðin umhverfis hyrnuna.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Heilar línur sýna megin vindstrauma eftir dalnum, þvert á þá vinda sem blása eftir hlíðunum samkvæmt gróðurræmunum 
neðst í fjöllunum. Brotalínurnar eru áætlaðar leiðir  láréttra hvirfla sem gefa til kynna hvernig vindur rennur þvert á 
hlíðina og niður. Þessir hvirflar geta flutt snjó yfir hærri hindranir og haft meiri áhrif á jaðra trjáreita en sterkari og þrengri 
vindstrengir sem þjóta eftir yfirborðinu               Ljósm.: A.R. 

Djúpa gilið á myndinni beinir köldum loftstraumum sem blása af fannbörðu hálendinu frá bænum í 
Hjarðardal. Þegar lagstreymið af sléttri hásléttunni rennur niður í gilið ýfist það upp og missir orku og því  
dregur úr skriðþunganum. Þess vegna er tiltölulega kyrrt í botni gilsins. Lægsti hluti hlíðanna er því tilvalinn 
til trjáræktar. 

Ljósm.: S.Þ. 
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Vindar sem blása af landi eru yfirleitt ekki til óþurftar ef þeir renna niður brattar hlíðar með rofmisfellum 
eða fleiri en einu láréttu klettabelti. Klettahjallarnir brjóta vindinn mikið upp. Jafnt rennsli kalds lofts niður 
hlíðarnar mun auk þess ýfast upp og blandast hlýrra lofti sem rís upp af láglendinu. Þar af leiðandi mun 
loftmassinn sem hefur lést og dreifst lyfta sér yfir bæinn og út á fjörð á sama hátt og landvindurinn á 
líkaninu sem sýnt var fyrr í greininni og sýnir mistur lyfta sér yfir stöðuvatn. 
 
Loftsveipirnir sem hér um ræðir 
(honami eða kattarspor) verða 
sýnilegir þar sem vindinn ber 
niður og hann skilur eftir sig 
merki í sinu við ströndina eða 
sem snöggar gárur sem þjóta 
eftir vatnsfleti. Álandsvindar sem 
smjúga fram með neðstu 
brekkunum leita yfirleitt upp í 
iðukasti þegar nær dregur 
fjallinu. Ef einhverjir 
vindstregnir myndast  sem renna 
eftir láglendi er auðvelt að brjóta 
þá upp með trjáreitum eða 
skjólbeltum. 
 
Vindar af landi myndast við snögga kólnun yfirborðsins við hitahvörf - þ.e.a.s. þegar hitastig hækkar eftir 
því sem ofar dregur – og þar sem djúpir skuggar eru í fjallahlíðum. Yfirleitt hafa þessir vindar ekki slæm 
áhrif á trjágróður og gróðurinn finnur meira fyrir köldu og röku lofti en fyrir vindinum sjálfum. Þó að 
vindurinn sé meinlaus í sjálfu sér geta áhrif dregið úr vexti plantna. Landáttir þar sem hitastig er neðan 
frostmarks geta eyðilegt brum sem er að vakna til lífsins, og jafnvel sprota sem eru áveðurs, þó 
vindhraðinn sé ekki mikill. Slíkur skaði gengur undir nafninu “vetrarbruni” vegna rauðbrúna litarins á 
barrtrjám sem verða fyrir þessu. Þessir frostvindar koma einnig fyrir að sumri til og skemma yfirleitt 
eingöngu lauf og barr og ættu því að kallast “sumarbruni”. 
 

Þótt vindur sé magnaður efst í hlíðum reynast vindar niður eftir þeim yfirleitt ekki til 
baga því landslag og hitauppstreymi ýfir þá upp þannig að þeir missa skriðþunga.       
Ljósm.: S.Þ. 

Kalt loft 
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VINDUR Á AFMÖRKUÐU SVÆÐI 
Lyngholt – Lækur 
 
 Landið við Læk og Lyngholt nær allt frá 
sjó og upp í mynni Núpsdals. Bæirnir eru fyrst og 
fremst þekktir fyrir dúnframleiðslu en varpið þar 
hefur verið byggt upp á mörgum áratugum. Við 
bæina er einnig einn elsti grenireitur á 
Vestfjörðum, ræktaður af föður Sæmundar sem 
setti þar á stofn uppeldisreit ásamt Hjörleifi bróður 
sínum á fjórða áratug tuttugustu aldar. 
 

Á undanförnum árum hefur stór hluti 
úthaga verið lagður undir tilraunareiti og nú er 
farið að planta á móts við Lyngholt í land sem er 
illa farið af rofi. 
 
Frá sjónarhóli skógfræðings er fyrirtaks tækifæri 
við Lyngholt til að rannsaka hin fjölþættu áhrif 
vinds á trjágróður. Staðsetningin, landslagið og 
margbreytilegir þættir sem bæði eru náttúrulegir 
og gerðir af mönnum skapa margskonar 
smáveðrakerfi auk þess sem á staðnum eru 
trjáreitir sem plantað er á nokkrum áratugum. Þar 
eð Alexander Robertson hafði aðeins rúma viku til 
að skoða svæðið gat hann ekki sett fram nema 
fáeinar almennar athugasemdir varðandi vind 
þarna og byggt á almennri athugun á gróðri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horft vestur frá Lyngholti yfir víði- og aspartilraunirnar og lund með ýmsum barrtrjám sem 
Sæmundur Þorvaldsson gróðursetti.                         Ljósm.: A.R. 
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 Ef loftmyndin og kortið sem sýnir framræslu á svæðinu eru tekin saman kemur fram 
flókið munstur smáatriða í landslaginu. Loftmyndin var tekin um miðjan dah, sbr. skugga sem 
liggja frá vinstra horni að neðan og upp í hægra horn. 
 
 Eins og allt láglendi Vestfjarða hefur dalurinn og neðri hluti hlíðanna verið þakinn 
birkiskógi fyrir landnám. Núverandi kerfi af djúpum framræsluskurðum er frá sjötta áratugnum 
þegar stórvirkar vinnuvélar bárust á svæðið. 
 
 Túnin frá Núpi að ánni og á Læk eru heyjuð reglulega. Blettótta svæðið sem liggur frá 
Lyngholti og upp á milli Núps og Skrúðs eru gamlar jökulöldur, en hryggurinn milli Skrúðs og 
Núps sem hefur skýlt Evrópulerkinu til skamms tíma er skriða eða framburður snjóflóða. Ljósu 
blettirnir eru melhólar þar sem greina má vindrof og þar hefur frostlyfting tekið við eftir að 
gróðurþekjan lét undan síga fyrir beit. Dökku svæðin eru afrennsli skurðakerfisins með starir og 
lyng sem ríkjandi gróður.  
 Á svæðinu hægra megin við afleggjarann að Læk og Lyngholti skiptast á mýrarsund 
(dökku blettirnir) og svæði með grámosa og lyngi – ljósari hlutarnir er grámosi en þeir dekkri 
hrís, lyng og starir. 
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Algengt er að svalt loft leiti niður eftir 

dölum, hvort sem dalalæða myndast við það eða 
ekki. Þar sem yfirborðið er gróft getur 
hitauppstreymi í skjóli við hóla og þúfur orðið 
nægilega sterkt til að vega upp á móti niðurstreymi 
kalda loftsins sem er þyngra, í það minnsta þangað 
til hitinn er uppurinn. Skurðir sem grafnir eru undan 
halla virka sem farvegir fyrir kalda loftið. Liggi 
skurðirnir hins vegar þvert á hallann getur hitinn í 
vatninu sem rennur um þá lyft loftstraumunum upp 
úr skurðunum þannig að kalda loftið rennur þvert á 
skurðina. Að sjálfsögðu dytti engum í hug að planta 
trjám ofan í slíka skurði. Á svæðum þar sem kalt 
loft rennur fram getur verið varasamt að setja niður smáplöntur, plógstrengir mega ekki vera of 
djúpir og ættu þá að liggja þvert eða skáhallt á hallann svo þeir veiti einhverja vörn. 
 

 Í stækkuðu myndinni neðst úr hægra horni 
loftmyndarinnar hér að ofan sést að gróðurinn 
myndar línur (undirstrikaðar með brotalínunum). 
Þetta mynstur virðist hafa myndast ótengt 
almennri legu landsins, í þessu tilviki þvert á þá 
stefnu sem það hefur. Breiðu ljósu línurnar standa 
u.þ.b. 50 sm hærra en mjóu dökku línurnar. 
Undirlagið er grýtt og ekki hæft til ræktunar. Á 
yfirborðinu tæki varla nokkur eftir þessu nema 
þeir sem vanir eru að leita að merkjum um áhrif 
vinds á landslag. 

 
 

 Ekki er ljóst hvernig þetta mynstur 
myndaðist. Línurnar liggja þvert á landslagið og 
þá stefnu sem rofefni setjast í. Ef horft er á svæðið 
úr vestri ber mest á grámosa og skófum en úr 
austri er hrís og lyng mest áberandi.Gróðurþekjan 
segir okkur að grámosinn sé ríkjandi á þurrari, 
hlýrri og sennilega vindskafnari vesturhliðunum, 
en hrísið (dökka hliðin) vaxi á svalri og rakari 
austurhliðinni. En aðgreiningin milli skófa og 
hríss, hlýrri hliðar og svalari, eða milli vinds og 
skjóls er ekki alltaf skýr. Neðst í vinstra horninu 
ber aðeins á daufum línum kjarrgróðurs á milli 
grámosa og bláberjalyngs og neðan við gulu 
línuna þekur grámosi svo að segja allar aflangar 
þúfur. Lægðirnar í mesta brattanum (sjást sem 
dökkar línur í svæðinu sem gula línan afmarkar í 

miðjunni) eru einnig vaxnar ræmum af grámosa og bláberjalyngi. 
 

Norðaustanvindar (sem ekki er mjög tíðir) bera mikinn snjó niður að Lyngholti (úr efra 
horni hægra megin og að neðra horni vinstra megin á myndinni) og því mætti álykta að samsíða 

Cold air 
drainage 
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kerfi af vindhvirflum ætti einhvern þátt í að mynda þessar sérkennilegu rendur. Áhrif vinds og 
fanna á trjágróður og hvernig minnka má skaflamyndun er rætt annars staðar í ritgerðinni. 

 
Alla vegana sjást ekki mikil merki þess að vindur sé mikið vandamál fyrir lítil 

víðiskjólbelti við bæinn Klukkuland sem er 3 – 4 km inni í Núpsdal. Trjáræktun ætti því ekki að 
vera erfið upp undir hlíðarrætur í dalnum. Til að vega upp á móti hugsanlegum áhrifum af stífum 
vindi við yfirborðið ætti því að jarðvinna landið þvert á stefnu dalsins svo smáplöntur njóti 
einhvers skjóls. Til að komast að því til hvaða ráða þyrfti hugsanlega að grípa við hönnun 
skóglendis mætti hugsa sér að planta þarna hraðvaxta öspum, en af þeim mætti svo lesa vandamál 
sem varða vind og kalda loftstrauma. 

 
Yfirleitt eru mörkin mjög skýr á milli skjólsælla svæða og hinna þar sem vindur er 

vandamál, og þá hvar er mögulegt að rækta skóg og hvar ekki. Á þessari ljósmynd er neðsti hluti 
vesturhlíðanna neðan við Klukkulandshorn gróðurvana og roföfl eru þar enn að verki ef dæma á 
eftir grjótinu sem nýlega hefur runnið niður í grasi vaxnar brekkurnar. Suðurhlíðin virðist hins 
vegar í stöðugra ástandi, a.m.k. er þar ekki að sjá grjóthrun. Þar er einnig skjól og snjósöfnun 
mikil sem þýðir að á vorin rennur mikið vatn niður hlíðina og hefur myndað djúp gildrög. Flest 
liggja þau beint niður á við utan eitt sem tekur fallega beygju utan um hrygg þar sem gróður er að 
ná sér á strik. Svo virðist sem hryggirnir á milli vatnsrásanna geymi nægan raka til að lyng nái að 
festa rætur miklu ofar en annars staðar í dalnum. Reyndar er þokkalegasti trjáreitur í 150-200 m. 
hæð í skugganum í suðurhlíðinni ofan við skýlið á myndinni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Það ræður miklu um hvernig til tekst með nýjan trjáreit hversu vel yfirborðsvindar eru 
þekktir á takmörkuðum svæðum. Ef plantað er á flatlendi í plógstrengi sem liggja eftir 
meginvindáttinni eykst hættan á að smáplöntur deyi af þurrki þegar sterkir vindar blása eftir 
plógstrengjunum. Ef plógstrengirnir liggja á hinn bóginn þvert á vindáttina myndast skjól og 
vatnsforði geymist betur (stundum um of). Á vetrum er þá hins vegar hætta á að í skjólblettunum 
myndist kuldapollar þar sem hætta er á frostlyftingu. Meðalvegurinn felst þá í því að 
plægingarmaðurinn hermi eftir drukknum sekkjapípuleikara sem þvælist um í hlykkjum eftir 
landslaginu en fylgir engum beinum línum. Hlykkjóttar línur minnka hættuna á þurrki og 
loftstreymið um þær útilokar næstum því að nokkrir kuldapollar myndist þar sem hætta er á 
frostlyftingu. Vísbendingu um þetta má sjá í gróðurmynstrinu á þúfunum þar sem vegarspottinn 
upp Núpsdal greinist frá aðalveginum að Núpi. Samspil sólarhitans og vindstrengjanna eftir 
rásunum þurrkar upp vesturhliðar þúfnanna og mosar og skófir verða ríkjandi gróður. 
Austurhliðarnar sem eru rakari og svalari mynda hagstæðari skilyrði fyrir hrís og lyng. Grófleiki 
þúfnanna kemur í veg fyrir kuldapolla því kalda loftið getur runnið bæði eftir meginstefnunni og 
þvert á hana. Rakinn í jarðveginum fylgir sama mynstri. Svo virðist sem þúfurnar hafi "þroskast", 
þ.e.a.s. þær hafa raðað sér í samsíða raðir og þegar þær höfðu yfirtekið svæðið hafi frostlyfting 
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lítið látið á sér kræla. Þúfnamyndun fellur að sjálfsögðu undir landmótunarfræði en taka verður 
dálítið tillit til hennar við skipulag skógræktar. 
 
Trjáreiturinn við Skrúð  
 Trjáreitirnir við Skrúð og ofan við skólann á Núpi sýna báðir greinileg neikvæð áhrif 
snjósigs, skafrennings og vinda sem blása niður hlíðarnar. Ef skoðuð eru stærstu trén neðst austan 
megin, bendir allt til þess að krónurnar aflagist bæði undan áhrifum frá vindstrengjum sem liggja 
meðfram hlíðinni og niður eftir hlíðunum. Líklega er ástæðan sú að hamrabeltin hæst í fjallinu 
brjóta upp sterka norðaustanátt og beina henni niður og að hryggirnir í hlíðinni beini hægari 
vindum að Skrúði. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Aðalvísbendingin um að hér sé um að ræða hvirfla sem renna eftir hlíðinni sést ef athugaðir eru 
sinutoppar allt upp í kílómeter norðaustur af Skrúð.  
 
Fyrst vindarnir blása skáhallt niður hlíðarnar eru meiri líkur á að um hvirfla sé að ræða en ekki 
hreinan vindstreng eins og búast mætti við ef vindurinn kæmi beint niður hlíðina. Á vaxtartíma 
trjánna streymir kalt loft öðru hverju niður hlíðarnar eftir því hvaða vindátt er ríkjandi ofar í 
veðrahvolfinu. Afleiðingin er sú að barrnálar, vaxtarsprotar og greinar styttast. Ef þetta gerist í 
sérlega köldu veðri þegar vindhraði er mikill niður hlíðarnar, fylgir með ryk úr rofsvæðum á 
hálendinu og agnirnar hafa svipuð rispandi áhrif og örsmáir ískristallar.   
 
Mjólkárvirkjun 
Gríðarlegar stormhviður eiga það til að angra íbúana við Mjólkárvirkjun. Ástæðan er samþjöppun 
og stýring landslagsins á vindinum. Samþjöppunin verður þegar vindur þrengir sér upp þrönga dali 
með þeim afleiðingum að vindhraðinn tvö-eða jafnvel þrefaldast. Þegar vindurinn nær hærra upp 
sameinast landslag og meginvindstraumar (frjáls vindur) í að beina vindstrengjum í ákveðna átt. Á 
Glámu og svæðinu þar í kring eru stöðug hitahvörf þar sem jökullinn kælir loftið. Þetta kalda loft 

Vinstri: Vindstrengir meðfram hlíðinni sem hafa áhrif á Skrúð. Örvarnar sýna aðal vindstefnuna þótt 
líklega sé um hvirfilstrengi að ræða sem flytja meiri snjó niður dalinn þannig að trjáreiturinn fer jafnvel 
alveg í kaf. Hægri: Loftmynd af lystigarðinum Skrúð þar sem er að finna elsta lerkitré á landinu (gula 
örin). Dökka línan til hægri eru leifarnar af trjáreit.                                    Ljósm.: A.R. 
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safnast fyrir á milli hitaskila og háfjallanna í kring. Loks kemur að því að það nær útrás og þrýstist 
niður í dalina í gríðarlega sterkum strengjum sem geta jafnvel slitið háspennulínuna frá 
virkjuninni. 700 metra há fjöllin vestan við Borgarfjörð þjappa vindinum í strengi auk þess sem 
þau beina þessum strengjum yfir voginn þar sem þeir taka litla en áhrifamikla beygju áður en 
vindurinn heldur út Arnarfjörð. Vandamálið eykst svo vegna Dynjandisvogs þar sem eitthvað 
dreifist úr vindinum (þrýstingur minnkar eitthvað) en varla nóg til að minnka kraftinn í 
strengjunum. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Spurningin er þá hvað hægt er að gera. Meðal 
vandamálanna er sú staðreynd að vatns- og frostrof 
hafa myndað farvegi sem beina vindinum í átt að 
byggðinni. Að sjálfsögðu væri hægt að hækka og 
ummynda stallana til að stýra vindinum meira út á 
fjörðinn. Í viðbót mætti síðan auka grófleika 
yfirborðsins til að auka viðnám og beina 
yfirborðsvindinum í aðrar áttir. Slíkir hlutir yrðu að 
sjálfsögðu að vera gríðarlega sterkir og hæfilega 
opnir til að standast þessa gríðarsterku vinda. Í 
skjólinu mætti síðan planta trjáplöntum sem síðar 
meir ykju skjólið. Vindmegin væri einnig 
hugsanlegt að planta vindþolnum tegundum sem 
auka mundu grófleika skjólskógarins. 
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VINDUR OG SNJÓR 
Þurríslíkön 
Sérfræðingar eiga erfitt með að sjá fyrir sér hvernig vindur hagar sér, hvað þá aðrir. Yfirleitt eru 
notuð dýr vindgöng til þess arna. Einföld aðferð til að “sjá” vind er að nota mola af þurrís sem er 
miklu einfaldari í meðförum en köfnunarefni í vökvaformi. Þurrísinn er einfaldlega settur út í heitt 
vatn og gufan látin renna niður spjald þar sem komið hefur verið fyrir líkani af viðkomandi 
trjáreit eða landslagi. Á ljósmyndinni hér fyrir neðan má sjá kassa úr plexigleri sem er hannaður í 
þessu skyni. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Líkön úr pappakössum þar sem notast er við einisprota til að líkja eftir 
greni geta líka verið notadrjúg eins og sést á þessum myndum sem 
teknar voru við sýnikennslu á aðalfundi Vestfirskra skógarbænda á 
Birkimel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Vinstra megin: Þurrís settur út í heitt vatn undir plexigleri þar sem mistrið er látið renna eftir 
spjaldi á líkan. Til hægri: Dæmi um þétt mistur sem látið er líkja eftir sterkum vindum í 
landslagi.    Líkan og ljósmyndir: Alexander Robertson 

Veikburða en áhrifaríkur kassi til að nota við þurrístilraunir. Kassinn er úr bylgjupappa og 
grenieftirlíkingarnar eru úr einisprotum. Til vinstri: Sýnt fram á að bein röð af trjám og neðstu greinarnar 
duga ekki til að stöðva vind eða skafrenning. Til hægri: Geil vindmegin í trjálundinum er fyrirtaks 
snjófangari.         Ljósmyndir: Sæmundur Þorvaldsson (vinstri) and Alexander Robertson 
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Formbygging vinds  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Þótt þurrístilraunir snúist um hegðun vinds þá er um sömu hegðun 
að ræða umhverfis tré og skóga þegar snjór er annars vegar (að því 
frábrugðnu að snjór heldur kyrru fyrir þar sem hann safnast 
saman). Meginmunurinn er sá að ekki er um mikið uppstreymi frá 
heitu yfirborði að ræða. Teikningin gefur enn betur til kynna 
hvernig ölduhreyfing vinds hagar sér og þar með hvers vegna 
skaflar myndast vind- og hlémegin við tré. 
 
 
  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Til vinstri: Á þessu líkani má sjá 
hvernig meðalhraður vindur 
dreifir sér undir lauftré sem 
neðstu greinarnar hafa verið 
fjarlægðar af. Takið eftir því 
hvernig vindurinn dreifir sér líkt 
og klósigar ásamt hvirflum sem 
myndast við trjá-stofnana. Til 
hægri: Sama líkan í sterkum 
vindi. Takið eftir hvernig kalda 
loftið veltur upp og niður 
vindmegin og tekur síðan upp 

Hæð 
 
Lægð 
 
 
 
Hæð 
 
Lægð 

A. Einsleitur – loftstreymi (og snjór) yfir 
slétt yfirborð. 

 
B. Ólgandi þétting – loft (og snjór) stingst 

niður og lyftist upp þegar kemur að 
trjánum. 

 
C. Ólgandi dreifing – lofti (og snjó) er 

þjappað saman, það stingst niður, 
sveipirnir þéttast og orka losnar. 

 
D. Ólgandi blanda – loftmassi (og snjór 

sem berst með honum) þenst út og 
skaflar hlaðast upp vegna minni 
hreyfingar 
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Skafrenningur 
Kalt fjallaloft sem rennur á harðfenni niður langar fjallshlíðar myndar nokkurn veginn samfelldan 
jafnan vindstreng. Slíkur vindur rífur upp ískristalla í mjóum ræmum. Þykkt vindstrengsins fer 
eftir grófleika yfirborðsins því eftir því sem yfirborðið er sléttara er viðnám við jörðina minna og 
ískristallarendurnar verða mjórri. Áhrif ískristallanna á trén eru svipuð sandblástri til að ná lakki 
af bílum. Slípunin sem ískristallarnir valda er þó auðvitað miklu minni en við sandblástur. 
Snjóskaðar af þessu tagi verða vart greindir með berum augum. Ísinn getur þó smám saman slípað 
allt varnarlag utan af barrnálunum. Til að byrja með hverfa smátrefjarnar og barrið verður bláleitt, 
síðan rifnar úr vaxlaginu sem ver nálarnar og loks skemmast loftaugun á þeirri hlið nálanna sem 
snýr upp í vindinn. Í þurrkatíð þar sem trjám hefur verið plantað í eyðimörkum vinnur sandurinn 
nákvæmlega sömu skemmdir á trjánum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afleiðingin af þessum skemmdum er uppþornun vegna mikils vökvataps þegar varnarlag á 
yfirborði barrnálanna rofnar og skert virkni loftopa. Hægt er að átta sig snemma á því að snjór sé 
að skemma greni ef efstu greinarnar vantar bláa blæinn á meðan þær greinar sem njóta skjóls 
annað hvort ofan í snjónum eða hlémegin við önnur tré eða byggingar eru greinilega bláleit1. 
Barrið á sitka- og blágreni hefur meira viðnám gegn þessum snjóskemmdum en rauðgreni og 
furur, að hluta til vegna þess að vörnin á barrnálum þeirra fyrrnefndu er þykkari. Blaðvörnin á 
furutegundunum, sem eru meiri meginlandstré, er ekki jafn þróuð nema í úthaftsloftslagskvæmum 
eins og skosku skógarfurunni (í Hálöndum Skotlands) enda er barrið þá töluvert blárra en á 
kvæmum á meginlandinu t.d. í Mið-Evrópu. 
 
Flest tré vaxa á endanum upp úr skafrenningnum sem veldur þessum skaða og efri hluti krónanna 
og stofnanna verður þokkalega reglulegur. Ískristallar hafa ekki mikil áhrif á birki og víði einkum 
vegna þess að stofnarnir eru tiltölulega sveigjanlegir og stór hluti þeirra leggst undir snjó mikinn 

                                                
1 Talið er að blái liturinn sé tilkominn sem aðlögun skógartrjáa þannig að beðmið í vegg frumanna haldi regni og 
þoku frá svo loftaugun geti sinnt hlutverki sínu í röku loftslagi. 

Skemmt svæði 

Til vinstri: Snjór sem sest hefur innan við jaðar trjáreitsins á Læk. Takið eftir skemmdunum á trjátoppnum af 
völdum ískristalla. Eftir því sem skaflinn hækkar flyst hætta á skemmdum upp á við. Til hægri: Þetta gamla 
mýralerki sem gengur undir nafninu “Gamla eymd” lifir þrátt fyrir allan þann snjó og ísingu sem það hefur 
orðið að þola. Í bakgrunninum stendur hrokafullt svartgreni sem ekki lætur á sjá þótt greinar hafi brotnað af 
því undan snjó og ísingu og það hafi þurft að þola vorkal, sýkingar, og saltrok. 

Ljósmyndir: Sæmundur Þorvaldsson (vinstri) og Alexander Robertson 
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hluta vetrar. Snjóflóð sem renna yfir birkiskóg ýta síðan enn frekar undir kræklóttan vöxt. Þegar 
smáflóð geta beygt umferðarskilti eins og sést á myndinni þarf ekki að efast um skaðann sem þau 
geta valdið á trjám.  
 
Á stofnum gamalla aspa og reynis, sérstaklega í Skrúði, má 
oft sjá merki þess að vaxtarsprotar hafi drepist. Ekki er 
ólíklegt að hluta orsakanna sé að leita í skafrenningi sem 
skemmir óharðnaða sprota og þunnan börk.  
 
 
Óreglulegar krónur trjánna á Núpi og í skógarreitum í 
nágrenninu benda til þess að þeir vindar sem blása niður 
fjallshlíðarnar séu nógu sterkir til að rífa með sér ískristalla 
úr sköflum og valda þannig skemmdum á barri og rispa 
yfirborð sprotanna. Í trjáreitnum ofan við skólann á Núpi má 
reyndar sjá áhrif þessara vinda og snjóskriðs. Þessar skemmdir má þekkja á því að greinar og 
sprotar eru ekki brotin. Skemmdirnar virðast gerast smám saman og tengjast lagi af lofti sem nær 
ekki nema 1 –2 m hæð frá yfirborði skaflanna. Þetta bendir til þess að varhugaverða tímabilið sé á 
mörkum vetrar og vors þegar skaflar eru ekki mjög þykkir og uppgufun af völdum sólar og 
skyndileg kólnun á næturnar myndi ísingarlag ofan á snjóinn. Á ársgömlum sprotum virðast 
skemmdirnar bundnar við þá hlið sprotans sem snýr upp í vindinn og jafnvel eingöngu við 
loftaugun. Til þess bendir sú staðreynd að í það minnsta á vorin sjást engin merki um að 
vetrarbruni með tilheyrandi barrfelli myndist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snjófangarar 
 
Það er kunn staðreynd á Íslandi að litlir trjáreitir á annars skóglausum svæðum safna snjó (eða 
“draga hann til sín”, eins og einn skógarbóndinn orðaði það). Oft vill snjór sem lyfst hefur yfir 
jaðar reitsins setjast inni í hann og niðurstaðan verða blettir með kyrkingslegum, brotnum og/eða 
illa afmynduðum trjám. Grenilundirnir á Læk, Núpi og við Skrúð eru engin undantekning hvað 
þetta varðar. Verst er ástandið við Skrúð þar sem allir jaðrar og leifarnar innan þeirra virðast hafa 
fengið yfir sig einstaklega þungt snjófarg. Teikningin hér sýnir hvernig á því stendur að snjórinn 

Skafrenningur í og við trjáreitinn 
á Læk. Skemmdir á 
vaxtarsprotunum á víðinum (á 
miðri mynd til vinstri) koma 
sennilega í ljós sem brúnleitar 
yrjur. Toppar barrtrjánna og allt 
tréð til hægri eru vaxin yfir þá 
hæð sem skafrenningurinn getur 
valdið skemmdum. Snjór sem sest 
á miðgreinarnar mun vernda þær 
a.m.k. um stundarsakir. Takið 
eftir hvernig skaflarnir minnka 
hlémegin og hvernig ólgan þrýstir 
snjónum inn á milli trjánna og 
lyftir honum yfir 10 – 15 m há tré. 

Ljósmynd:Sæmundur 
Þorvaldsson 

 

Snjóflóð sem hefur borið niður   
grjóthnullunga. Ljósm.: S. Þ. 
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“stekkur” yfir fyrirstöðuna og sest í skjólið – það er að segja þar sem ekki er að finna neinn 
hraðan vindstraum, aðeins samspil af stórum og litlum hvirflum. Um þetta sagði Lewis Fry 
Richardson árið 1922: 
 

Stórar iður mynda litlar iður sem minnka hraðann: 
                  Og litlar iður mynda minni iður uns allt límist saman. 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
Við hönnun trjáreita er hugsanlegt að setja niður stofntré á jaðrana (tré sem neðstu greinarnar hafa 
verið klipptar af ) til að draga snjóinn inn undir laufþakið. Vandamálið við þessa aðferð er að 
þegar loft þrýstist undir trén eykst vindhraðinn og við það myndast gríðarsterkir láréttir hvirflar 
sem draga þá inn enn meiri snjó. Og það sem er enn verra, þegar ekki er meiri snjó að hafa utan 
reitsins sópast snjórinn burt frá trjánum og ræturnar missa þá vernd sem snjórinn veitir og hættan 
á frostskemmdum og vorþurrkum eykst. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Til vinstri: Vindurinn safnar snjónum í strengi á milli húsbíla sem lagt hefur verið hlið við hlið og 
síðan niður í gegnum hvítgrenilund. Loks safnast snjórinn saman í stóra skafla yfir göngustíginn og 
veginn fyrir neðan. Til hægri: Vindhraðinn eykst þegar blásturinn stendur undir trjáþekju. 
Snjóþekjan sem hlífir jarðveginum þeytist því burt og hættan á frostlyftingu og síðan þurrki eykst.  

Ljósmyndir: Alexander Robertson 
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 Í þessu dæmi um skaflasöfnun eftir norska arkitektinn Anne Brit Bórv draga bilin á milli 
trjáraðanna nokkuð úr snjóskriði undan hallanum. Þessi hönnun í samspili við húsið kemur 
sjálfsagt í veg fyrir að snjór safnist fyrir útidyrnar en varla minnkar snjór á heimreiðinni og 
veginum neðan við húsið. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Það er lykilatriði við góða snjófangara að hafa allt ytra byrðið jafnt gróft og mögulegt er. 
Besta leiðin til þess er að blanda saman jafn miklu af hávöxnum og lágvöxnum lauf- og barrtrjám 
og aðstæður gefa kost á. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Blandskógar þar sem saman fara birki, víðir og reynir eru sjaldgæft fyrirbæri á þeim 
jörðum sem eru að hefja skógrækt. Lúpína veitir skjól á haustin en hefur engin áhrif á 
skaflamyndun. Eini möguleikinn er að taka frá land beinlínis til að safna snjó. Það er löng og 
merkileg hefð á bak við hönnun skjólbelta og skjólskóga og þar á meðal eru skjólbelti sem lifandi 
snjógirðingar. En lítill gaumur hefur verið gefinn að hönnun snjófangara á vindasömu landi þar 
sem ætlunin er að fara út í samfellda skógrækt. Meðal fárra dæma um landslagshönnun sem ætlað 

Í skóginum í Botni í Dýrafirði má sjá gott dæmi um þann grófleika sem nauðsynlegur er til að draga úr 
snjósöfnun. Til vinstri: Lágvaxnar birki-, víði,- og reyniplöntur koma í veg fyrir að skafi inn í trén. Í miðið: 
Stígar inni í greniskógi eru áhrifaríkir snjófangarar og henta vel til skíðaiðkunar. Til hægri: Með því að 
blanda saman greni annars vegar og birki og reyni hins vegar má koma í veg fyrir að jaðrarnir skemmist 
verulega af skafrenningi.                                                                               Ljósmyndir: Sæmundur Þorvaldsson 
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er að fanga snjó eru tvö dæmi um lifandi snjófangara sem Alexander Robertson hefur gert á 
Nýfundnalandi. 
 
 Af öllum héraðshöfuðborgum Kanada er engin sem jafnast á við St. John’s hvað varðar vind, 
ísregn, snjó eða þoku. Veturinn 2000-2001 var slegið met þegar þar féllu 648 sm af snjó. Að 
þessum viðurkenningarorðum sögðum 
þá má benda á að borgin nýtur þess að 
þar eru vetur þeir þriðju mildustu í 
Kanada og í Reykjavík eru vetur 
nokkrum stigum hlýrri og ekki næstum 
því eins vindasamir, snjóþungir eða 
þokuríkir. 
 
 Út frá þessum forsendum 
hannaði Robertson garðinn sinn sem 
skjóllund fyrir útivist sem jafnframt 
væri snjófangari, auk þess að skapa 
skilyrði fyrir 500 tegundir og afbrigði 
af trjám í öllum sínum fjölbreytileika. 
Ljósmyndirnar gefa til kynna að þetta 
hafi tekist vel. Eini gallinn er sá að á 
stundum er hönnunin of góð hvað 
snjósöfnun varðar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efst: Hluti af væntanlegum snjófangara bakatil í trjásafni Alexanders Robertson. Neðst til vinstri: Sandy að 
moka snjó af veröndinni í janúar 2001, áður en snjódýptin varð verulega mikil! Í miðið: Umrædd verönd 
og hugmynd Sandy um hvernig hún mun líta út í janúar þegar gróðurhúsaáhrifin fara að segja til sín. Til 
hægri: Teikning sem sýnir snjódýptinni í St. John's þegar nýtt met var sett snemma í maí: 648 sm.                          
Ljósmyndir: Sandy & Geraldine Robertson. Grafík: The Telegram. 
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Hér fyrir neðan má sjá eitt af skjólbelti af stærri gerðinni sem jafnfram virkar sem snjófangari. 
Svæðið er um það bil 2 hektarar sem Robertson skipulagði í Pasadena á vestanverðu 
Nýfundnalandi. Hér virðist vera um samfelldan skógarreit að ræða en í rauninni er þetta kerfi af 
bogadregnum beltum eins og sést á teikningunni fyrir neðan.  
 
 
 

 
 
   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
Á skjólbeltanámskeiði sem haldið var á Selfossi í júní 2000 kynnti Robertson grunnhugmyndirnar 
í hönnum og markmiðum skjólbelta fyrir garð sinn og sýndi hönnun í umhverfisskógrækt sem 
hann kallar Íslandshnútinn. Þar koma saman allir þeir þættir sem skapa óreglu og þar með viðnám 
til skjólmyndunar og nægileg rjóður til að safna snjó hver sem vindáttin er. Hönnunin byggir á 
“ramma” úr tveim röðum af háum trjám sem eru undnar saman, önnur röðin er úr lauftrjám 
(Alaskaösp) og hin úr barrtrjám (sitkagreni eða sitkabastarði). Rjóðrin má skilja eftir án þess að 
planta í þau en mælt er með því að rækta þar lágvaxin tré eins og víði til að draga úr vindi og 
meðfylgjandi skafrenningi sem getur smogið í gegnum ytra byrðið. Eindregið er mælt með því að 
planta birki, reyni, ösp og fáeinum barrtrjám utanvið til að minnka hæðina sem snjór getur lyft sér 
í og koma í veg fyrir snjóskemmdir. Framkvæmdaröðin er sýnd með teikningum á ljósmynd af 
Rannsóknarstöð landbúnaðarins (RALA) í Reykjavík. Þegar hafa að minnsta kosti fjórum hnútum 
verið plantað á Suðurlandi og gert er ráð fyrir að planta þrem á Vestfjörðum 2002. 
 
 

 

Efst: Dæmi um fjölbreytt lifandi skjólbelti og snjófangara. Svæðið er í vestanverðu Nýfundnalandi 
og er hannað af Alexander Robertson. Útkoman er blandaður lundur af lauf- og barrtrjám, 
hávöxnum runnum og öllum mögulegum stærðum af trjám til að fá fram sterka samsetningu af 
láréttu og lóðréttu viðnámi. Neðst til hægri: Við jaðarinn áveðurs voru skildar eftir eyður og í þær 
aðallega plantað hávöxnum sígrænum runnum til að minnka þá hæð sem vindsveipir lyfta snjónum 
yfir í svæðið. Að neðan til vinstri: Teikningin sýnir heildarmynstrið í plöntun sömu tegunda og þau 
svæði sem safna í sig snjó.  



 49 

1 
 
Bogadregnar útlínur túnsins við RALA 
þar sem oft er vindasamt er tilvalinn 
staður til að sýna Íslandshnútinn. 
 
 
 
 

 
2 

Fyrsta skrefið er að planta tvö- eða 
þrefaldri röð af Alaskaösp (eða 
sitkabastarði ef menn kjósa það 
heldur). 
 
 
 
 

3 
Síðan er bætt við annari röð af 
sitkabastarð (eða Alaskaösp ef grenið 
varð fyrir valinu í upphafi). 

 

 

 
 

4 
Að lokum er bætt við skrauttrjám og 
lágvöxnum runnum (gulvíði) og 
hávöxnum og meðalstórum trjám svo 
sem viðju og Alaskavíði inn í eyðurnar 
og ýmsum tegundum lítilla lauftrjáa  og 
runna (birki, reynir, lerki) ásamt stöku 
barrtré til skrauts. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


