
Alexander Robertson 

 Alexander Robertson, 



Þetta er gott dæmi um 

loftslagshring fyrir 

,,lífvænlega vetrarborg.” 

Hann gæti verið fyrsta 

skref í umhverfismati 

við samræmingu 

grundvallarþátta sem 

varða borgarskipulag, 

verkfræðilega og 

byggingafræðilega 

hönnun á notalegu 

umhverfi í nýju 

íbúahverfi sem 

fyrirhugað er að rísi í 

nágrenni Reykjavíkur. 

 



Niðurstöður tveggja daga mælinga á orkuflæði í St. George í Nýfundnalandi benda til 

þess að á sólríkum en svölum dögum sé nettógeislun meiri en ella. Þetta gæti skýrt hvers 

vegna svalir og sólríkir dagar á Íslandi eru notalegri en hlýrri þokudagar í Skosku 

Hálöndunum og á Suðureyjum. 

Q*=nettógeislun 

Qe=dulinn hiti uppgufunar 

Qh=mælanlegur hiti 

Qg=hitaflæði í jarðvegi 

 Alexander Robertson, 
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St. George, Nýfundnalandi 

Niðurstöður mælinga á  

Orkuflæði. 6. júlí , 1990 

Staðartími Staðartími 

St. George, Nýfundnalandi 

Niðurstöður mælinga á  

Orkuflæði. 26. júlí , 1990 



Frá því að landnám Íslands hófst árið 874 hefur gróður og jarðvegur glatast af um 3 milljónum 

hektara lands. Það svarar til um 1,6 milljarða tonna af koltvísýringi (CO2) sem er 500 sinnum 

meira magn en nemur núverandi losun þessa efnis út í andrúmsloftið (hvar og á hve löngum tíma? Þýð.) Hæð 

rofabarðsins gefur hugmynd um það ógnarmagn af jarðvegi sem glatast hefur af völdum vatns, 

vinda og frosts í jarðvegi. Þegar myndin var tekin blés vindur. Geturðu séð úr hvaða átt? 

 Andres Arnalds 



Félagar í Lionsklúbbnum á Hvolsvelli í Rangárþingi eystra jöfnuðu þetta 

rofabarð og sáðu í það fræi. Barðið er til vitnis um það hve þykkur 

jarðvegurinn var og hve gífurlegri gróður- og jarðvegseyðingu vatn, vindur og 

skógeyðing hefur valdið á Íslandi. Afleiðingin er sú að í landinu er stærsta 

eyðimörk Evrópu. 

Alexander Robertson 



Dæmi um örfoka land í námunda við Heklu (efst til vinstri), sjálfgræðslu og 

myndun kvistlendis (neðst til vinstri), og hægfara myndun graslendis undir hlíð 

með innlendu birki (til hægri). Við upphaf landnáms þakti birkiskógur og kjarr 

um 25% af Íslandi, en nú aðeins um 1%. 

Alexander Robertson 



  

Alexander Robertson 

Á þessu svæði, nokkrum kílómetrum sunnan Heklu, veitir sáð melgresi nægilega vernd  

gegn vindi, þurrki og uppblæstri til þess að staðbundinn gróður festi rætur og að  

með tímanum þróist þar samfellt gróðurlendi.    



Á þessu svæði, sem fura var gróðursett í, varð mikill trjádauði af völdum 

langvarandi þurrka. Hins vegar er innlendur gróður, sérstaklega loðvíðir, 

að fylla út í eyðurnar sem þá mynduðust. 

Auður Sveinsdóttir 



Bolholt á Rangárvöllum er ein þeirra jarða sem fóru í eyði af völdum foksands seint 

á 19. öld. Sandeyðimörkinni var fyrst breytt í graslendi og á árunum 1991-1996 var 

ösp, furu og birki plantað í landið. 

Einar Gunnarsson,  



Aðalsteinn Sigurgeirsson 

Aðalsteinn Sigurgeirsson Þröstur Eysteinsson 

Falleg, ný skóglendi 

Jákvæðar hliðar íslensks veðurfars 

endurspeglast í góðum trjávexti á nýjum 

skógræktarsvæðum, eins og birki á 

jökulsáreyrum (efst til hægri). Horft yfir 

Markarfljót í átt til Stóra-Dímons frá 

trjálundinum í Múlakoti (neðst til 

vinstri). Fyrsta grisjun 15 ára gamallar 

aspartilraunar í Gunnarsholti.  



 

Alexander Robertson 

Þröstur Eysteinsson   

Aspartilraunareiturinn í Gunnarsholti 10 ára gamall (efst) og við fyrstu grisjun 14 ára 

gamall (neðst til vinstri). Hringlaga grafið (neðst til hægri) sýnir í hvaða átt krónur sjö 

ára gamalla trjáa höfðu svignað af völdum ríkjandi suðaustanáttar. Þegar trén urðu 

hávaxnari bar minna á slíkri vansköpun. 



> 2 m s-1 >10 m s-1 

Þurrir vindar 

(Rh<75%)  

Rakir vindar 

(Rh>85%)  

 

Dreifingarátt fræplantna Alexander Robertson 



Vegur yfir hraun í áttina að 

grónu graslendi eyðibýlisins 

Reynifell á Rangárvöllum við 

rætur Þríhyrnings. Í 

nágrenninu, á bökkum Rangár, 

hafa fundist tvær grafir frá 

Miðöldum þegar loftslag var 

hlýrra en nú og um 25% af 

Íslandi voru klædd skógi, m.a 

þetta svæði. Grafirnar 

staðfesta sannleiksgildi 

Njálssögu, þ.e. að ráðist var á 

Gunnar á Hlíðarenda og 

bróður hans Kolskegg við ána. 

Bræðurnir drápu marga 

árásarmennina en Kolskeggur 

lét lífið. Eftir að ,,litlu ísöld” 

lauk og stjórnun búfjárbeitar 

varð betri, hafa birkiskógar 

smám saman tekið að breiðast 

út. 

Alexander Robertson 

Beinhringir, líkir þeim sem 

myndin sýnir og varðveittur er í 

Þjóðminjasafninu, voru notaðir af 

bogmönnum á Miðöldum til að 

hlífa þumalfingrinum. Giskað 

hefur verið á að þessi hringur hafi 

verið eign Hjartar, bróður 

Gunnars á Hlíðarenda.  



Árið 1776 gaf Danakonungur út þá tilskipun að reistir skyldu garðar í því skyni að vernda tún bænda 

fyrir beit. Garðarnir voru yfirleitt hlaðnir úr torfi, eins og þessi mynd frá Reynifelli á Rangárvöllum 

sýnir. Samkvæmt Annálum Rangárhrepps árið 1778 voru torfgarðar á 32 af 52 jörðum í sveitinni. Voru 

þeir 1-146 faðmar (1,83-263 m) á lengd en oft aðeins 3-5 faðmar (5,4-9 m). Sennilega var ,,verið að 

vinna  að” hleðslu stuttu garðanna til þess að koma á móts við tilskipunina. Flestir sandabændur 

hunsuðu hana hins vegar, m.a. vegna þess að við torftökuna var verið að fjarlægja hlífðarlagið ofan af 

sandinum og bjóða heim jarðvegseyðingu af völdum vatns og vinda – eins og enn eru dæmi um. 

Alexander Robertson  



Efsta mynd: Keldur árið 1886. 

 

Neðst til vinstri: Kirkjan á 

Keldum og gömlu bæjarhúsin 

árið 2005. Íbúðarhúsið er elsta 

bygging landsins. 

 

Neðst til hægri: Dyrnar á þessu 

eyðibýli snéru til vesturs í þeim 

tilgangi að koma í veg fyrir að 

foksandur úr norðvestri og 

suðaustri færði þær í kaf. 

Alexander Robertson 

Saga Keldna fjallar ekki síður um baráttu við óblíða veðráttu og framsókn 

eyðimerkurinnar (sandáranna) en um fræga sögu klaustursins á staðnum. 

Alexander Robertson  



Alexander Robertson 

Þrátt fyrir ágang sandáranna hefur þessi fræga jörð og fyrrum 

klaustur á Keldum staðið í þúsund ár, og þar er elsta bygging 

landsins. Dökka svæðið neðst á myndinni er útgangur frá 

jarðgöngum. Ýmsir telja að um leynigöng hafi verið að ræða, en  

staðreyndin er sú að þau voru notuð til að ná í vatn þegar illa 

viðraði. 



© Mats Wibe 

www.myndasafn.is 

Keldur og Hekla árið 2002. Fyrir tæpri öld teygði svört eyðimörk sig frá Heklu, 

framhjá Keldum og áfram til suðurs í átt til sjávar. Undanfarna áratugi hefur 

loftslag og veðurfar verið svo gott að land hefur verið að gróa upp að nýju. 



Sandvarnargarðar á Keldum Sögulegir landgræðslugarðar og girðingar á Keldum 

Eftir GPS-kortagerð Skúla Lýðssonar  



Hornrétta hliðopið á garðinum, sem Skúli Guðmundsson hlóð árið 1890, var hannað 

þannig að auðvelt væri að opna það og hafa hemil á búfé, en einnig til að stöðva 

sandfok á vindasömum dögum. 

Sveinn Runlófsson 



Söguleg og löng barátta gegn ágangi sands á Keldum, sérstaklega á 19. og 20. öld, 

hefur verið ítarlega skjalfest. Skúli Guðmundsson (1862-1946), bóndi á Keldum, taldi 

1882 vera versta sandfoksárið en þá fylltust bæjarhúsin og nokkur útihúsanna af sandi.  

Tún voru nær alþakin sandi. 

>10 m s-1 > 2 m s-1 

Þurrir vindar 

winds Rh<75%) 

Rakir vindar 

Rh>85%) 

Alexander Robertson  

Þurrir, meðalsterkir norðaustanvindar flytja sand fyrst yfir flatlendið en  öflugir, ólgandi 

austanvindar frá fjöllum og jöklum færa hann síðar til. Það er skýringin á krosslaga 

mynstri á yfirborði landsins sem greina má á loftmyndum í stórum mælikvarða.  



Alexander Robertson 

Vorið 1882 var þetta tún þakið foksandi. Í því skyni að breyta því aftur í graslendi unnu Skúli og 

menn hans að því í 175 daga að hreinsa sandinn af túninu með handafli.  Þeir fjarlægðu 453 

hestvagna og 80 hestasleða af sandi og ýttu auk þess miklu magni af honum út í ána. Þeir fjarlægðu 

155 hestvagna af sandi af öðru túni. Að loknu þessu mikla verki var heyuppskeran samt aðeins um 

150 kg af  3000 fermetrum eða einni dagsláttu (dagsverk eins sláttumanns með orfi og ljá). 



Alexander Robertson 

Árið 1905 var þetta tún algerlega þakið foksandi. Handan við ána er endinn á 412 m 

löngum og1-2 m djúpum skurði sem Skúli Guðmundsson og menn hans grófu frá 11. 

nóvember 1905 til 14. mars 1906. Við efri enda skurðarins var stífla, og þegar  

skurðurinn hafði verið fylltur af sandi af túninu var stíflan opnuð og sandinum skolað út 

í ána. Handan árinnar eru einnig tveir óaldursgreindir grjótgarðar og nær annar þeirra 

niður að ánni en hinn, sem er vart sýnilegur, nær yfir skurðinn. 



Lega sandhólanna, sem bókstaflega færðu torfútihúsið í kaf, vitnar um það gríðarlega 

magn af sandi sem barst fyrr á árum úr suðaustri. Myndin sýnir einnig hvernig landinu 

var að nýju breytt í uppskeruríkt, fallegt haglendi. 

Alexander Robertson 



Það er erfitt að gera sér í hugarlund að fyrir einni öld hafi þetta grasgefna haglendi verið svartur 

sandur. Öldótt landslagið veitir búfé skjól í öllum vindáttum, en á veturna  getur djúpur snjór 

fokið í dældirnar og verið hættulegur sauðfé sem þar leitar skjóls. 

Alexander Robertson 



Blíðskaparveður til heyskapar á velsprottnu túni sem áður var sandeyðimörk. Á veturna hlaða 

margir bændur upp heyböggum á völdum stöðum til skjóls fyrir búpening og til að koma í veg 

fyrir snjófok og snjóskafla við híbýli og útihús. 

Alexander Robertson 



Falleg mynd af víðáttu- og gróskumiklum graslendum á Suðurlandi, þar sem úrkoma er í 

meðallagi og vetur tiltölulega mildir. Á þessu svæði er tiltölulega lygnt þótt stundum geti  

skollið þar á hvassviðri. 

,  

Alexander Robertson 



Skóglendi eru góður mælikvarði á hagstæð og óhagstæð áhrif vinda. Í þessum 60 ára 

gamla ræktaða furuskógi í austurhluta Nýfundnalands hefur trjáfall og afmyndun 

trjáa af völdum íss og vinda orðið vaxandi vandamál með auknum aldri trjánna. 

Góðu fréttirnar eru þær að vindurinn dreifir furufræinu í allar áttir. 

Pine

Naturally Regenerat ing PineWind Throw

Fræ 

Alexander Robertson 

Náttúruleg endurnýjun  

furuskógar 

Fura 



Viðvarandi og snarpur 

vestanvindur veldur 

miklum halla trjánna og 

gisnum og ójöfnum vexti  

tveggja raða skjólbelta úr 

japönsku lerki (efri 

mynd). Þáttur vindsins í 

dreifingu trjáfræja og 

náttúrulegri endurnýjun 

lerkisins og tveggja 

furulunda skammt frá er 

einnig augljós. 

Alexander Robertson 

Fura 

2 afbrigði af japönsku lerki 



Alexander Robertson 

Á Íslandi eru vetur mildari en í 

flestum öðrum norðlægum löndum. 

Þetta veldur því hins vegar að 

jarðvegi votlendis sem notað er til 

vetrarbeitar er hætt við 

frostlyftingu. 



Þúfur eru mjög algengar í röku loftslagi og eykur beit hrossa og nautgripa  

líkurnar á myndun þeirra. Á jafn þýfðu landi og myndin sýnir er þörf  

mikillar framræslu og jarðvinnslu ef unnt á að vera að nota það sem tún eða 

til trjáplöntunar. 



Lundur furutrjáa sem plantað var í skjóllítið hraun nálægt Keflavík náði aðeins hæð 

runna. Ástæðunnar var að leita í samlegðaráhrifum þúfna sem mynduðust við mikla 

frostlyftingu, ófrjósams jarðvegs, viðvarandi og oft snarpra vinda, þyngdarálags á 

trjágreinum vegna hagléls, slyddu, sjávarseltu og annarra yfirborðsvirkra efna, og loks 

skemmda af völdum ísmyndunar og sauðbeitar. 

Alexander Robertson 



Í lægðum, þar sem kalt loft safnast fyrir og/eða sólargeislunar gætir lítið, 

er trjám eins og  lerki hætt við skaða af völdum frosts og að sligast og 

brotna af völdum snjóþyngsla. 

Þröstur Eysteinsson 



Frostdældir. ,,Engelmannsgreni var plantað í þetta svæði um 1996, bæði 

á flötinni og í hallanum. Enn má sjá örfá tré sem hafa tórað á flötinni. Á  

henni hefur dánatíðni verið um 90% en aðeins um 20% í hallanum 

(aðallega vegna samkeppni við gras)”.    

Þröstur Eysteinsson 



Dalalæða (þoka við jörð) dregur úr vexti trjáa þangað til þau vaxa upp úr henni (efsta mynd). 

Þegar mikið er af trjám og runnum geyma þau hita svo vel að dalalæða myndast ekki (neðri 

mynd til vinstri). Dalalæða er algeng á Íslandi og myndast í mörgum andhverfulögum eins og í 

Lyngholti og Núpsdal??  Álandsþoka (dalalæða) eins og dæmi frá Trinity á Nýfundnalandi 

sýnir (neðri mynd til hægri) dregur úr trjávexti en eykur líffræðilega fjölbreytni heiðalanda í 

strandhéruðum. 

Alexander Robertson 



Hægfara dalalæða mynduð úr mörgum andhverfulögum er hér er á 

hreyfingu í áttina til Lyngholts frá Núpsdal, vinstra megin á myndinni. 

Dalalæða er sennilega ekki svo algeng að hún hafi jafn mikil áhrif á 

trjávöxt og kalt, rakt og salt loft frá nærliggjandi hafi. Lögun 

skógarlundarins bendir til þessa því að hann er hærri vinstra megin. 

Alexander Robertson 



Einar Gunnarsson 

Dæmi um veðurbarið, lágvaxið sitkagreni og birki við erfiðar aðstæður á norðaustur 

Íslandi. Myndirnar sýna að neðri hluti trjánna hefur vaxið mest; sverir bolir, greinar, 

börkur og þéttar krónur. Enda þótt trén séu lág mynda þau mjög gott skjólbelti og 

endurkasta hita betur en hærri og gisnari krónur. 



Rótarkerfi birkis og reyniviðar lyftist oft upp úr jarðveginum þegar tréð fellur af 

völdum ísþunga eða storma. Þetta eru jákvæð viðbrögð trjátegunda sem notaðar eru 

á vindasömum svæðum. Hallandi tré og dauðar greinar í efri hluta krónu 

balsamþins innar í skóginum á myndinni benda til viðvarandi vinda og erfiðra 

veðurskilyrða á veturna. 

Alexander Robertson 



Eldingar eru helsta ástæða skógarelda í Nýfundnalandi, en sjaldan í 

þéttbýli. Þetta tré var þó grillað af eldingu (meðal eða vel steikt) í garði í 

bænum Conception Bay South á Nýfundnalandi. 

Alexander Robertson 



Við skógarbruna kom í ljós lögun dæmigerðs, lágvaxins balsamþinskógar við 

ströndina í Nýfundnalandi, mótuð af vindi, ís og snjóþunga. Hlémegin við skóginn er 

ræktað úrvals grænmeti því að þar er mikil aukning vaxtardaga vegna þess skjóls sem 

skógurinn veitir. 

Alexander Robertson 



Sterkur, óhindraður vindur getur flutt með sér snjó og lagt hann frá sér innan jaðars 

skóglendis. Samtímis hreinsar vindurinn snjóinn af trjátoppunum með þeim 

afleiðingum að þeir standa berskjaldaðir fyrir ís sem vindurinn flytur með sér. Neðri 

hluti trjákrónunnar við ytri jaðar skóglendisins, þar sem vindsins gætir mest, er á 

kafi í þungum snjó en hins vegar varinn gegn svarfi af völdum ískristalla. 

S. Kr. Þorvaldsson 



Trjáskaðar af 

völdum íss 

Blautur snjór Allt - og ekkert! 

S. K. Þorvaldsson S. Blöndal A. Robertson 

Áhrif vetrarveðra á tré 



Mikill skafrenningur getur valdið því að trjágreinar brotni og tré drepist, eins 

og raunin varð á við innri jaðar þessa unga greniskógar. Á hlýjum, snjóléttum 

vetrardögum geta tré hins vegar orðið fyrir skaða af völdum þurrks. Góðu 

fréttirnar eru þær að rjóður sem myndast í skógi vegna snjóþyngsla geta 

orðið ágætar, skjólgóðar skíðaslóðir og útivistarsvæði. 

Alexander Robertson 



Trén í þessum skógarlundi eru fallega löguð , nema nokkur tré á mjóu svæði nokkra 

metra innan við efri skógarjaðarinn, sem snjór bældi þegar þau voru ung. Fallni 

trjástofninn og tréð sem stendur ofan hans sannar að skemmdirnar áttu sér aðeins 

stað þegar trjálundurinn var ungur. 

Alexander Robertson 



Annað dæmi um jaðaráhrif snjóþyngsla. Um er að ræða skóglendi með síbírisku 

lerki og inn á það berst snjór á veturna með vindi sem stendur af Lagarfljóti nálægt 

Hallormsstað. Hvíta línan er dregin eftir rjóðri í skóginum sem myndaðist þegar 

skógarvörðurinn, Þór Þorfinnson, fjarlægði vansköpuð tré. Rjóðrið er gagnlegur 

skógarstígur.  

Sigurður Blöndal 
Þór Þorfinsson 



Snjóskaflar, eins og þessi götuskafl, geta staðið í marga mánuði og komið með því móti 

í veg fyrir frostmyndun í jarðvegi. Þeir valda oft litlum skaða á plöntum, eins og sjá má 

á kröftugum blöðum og brumhnöppum alparósar sem snjóskaflinum hefur að hluta til 

verið mokað frá. Við þetta má bæta að í götusnjósköflum er oft mikið magn 

plöntunæringarefna og efna sem mótvirka sýringu jarðvegs, eins og salt, yfirborðs- 

verkandi efni og steinefni í ýmsu formi, sem losna úr læðingi þegar næringar er þörf.  

Alexander Robertson 



Hafís, eins og þessar myndir frá 

Torbay í Nýfundnalandi sýna, birtist 

yfirleitt ekki fyrr en seint á vorin, ef 

hann kemur yfirleitt, og hann 

stendur aðeins við á flóanum í eina 

til tvær vikur. Tiltölulega hæg 

vestan- og suðvestanátt, 7-10 metrar 

á sekúndu, og fellibyljir geta hrakið 

ísinn út úr flóanum til norðurs á 

nokkrum klukkustundum, en 

Labradorstraumurinn flytur hann  

suður á bóginn. Takið eftir 

straumlínunum sem öldurnar inn 

flóann hafa myndað í ísbreiðuna. 

Alexander Robertson 



Hafvindar sem blásið hafa yfir 

hafísbreiður og borgarísjaka og valda 

strandþoku, hafa yfirleitt ekki áhrif 

langt inn í landi, eins og 160 ára 

gömlu beykitrén á neðri myndunum 

sýna. Þau eru í innan við eins 

kílómeters fjarlægð frá ströndinni. 

Mikill halli trjánna til austurs er 

raunar afleiðing snarpra vestanvinda 

á sumrin. Sjálfsáð hvítgreni á friðuðu 

haglendi í útjaðri St. John (efri mynd) 

hefur ekki orðið fyrir miklum 

áhrifum hafvinda.  

Alexander Robertson 



Margir garðyrkjumenn eru gjarnir á að 

fjarlægja neðri greinar vellaufgaðra 

trjáa. Þetta lítur vel út á sumrin en 

dregur úr skjóláhrifum trjánna, getur 

eytt efsta, lífræna lagi jarðvegsins, 

valdið miklum skafrenningi á veturna 

og hægt á vexti á sumrin. Hægt er að 

bæta úr þessu með því að planta 

hraðvaxta víðitegundum skjólmegin. 
Alexander Robertson 

Alexander Robertson 



Trén í láréttu skjólbeltunum 

(efri mynd) eru að ganga úr sér 

vegna álags, en trén í lóðréttu 

beltunum eru í miklu betra 

ástandi.  

 

Ástæða er til að ætla að vegna 

þess hve langt er milli þessara 

beinu skjólbelta geti sterkur 

vindur í frjálsu flæði borið raka 

og snjó að þeim, en vegna þess 

að of langt er milli beltanna geti 

vindurinn aftur náð sér vel á 

strik yfir mestum hluta 

svæðanna milli þeirra. 

Þegar fjarlægð milli skjólbelta 

er minni (neðri mynd) geta þau 

bundið mikið meiri snjó og 

varðveitt betur raka vegna þess 

að vindurinn nær ekki tökum á 

honum. 
Iowa Department of Agriculture 



Ísregn er vandamál bæði á Íslandi og  Nýfundnalandi og einnig í 

nokkrum mæli í Skotlandi. Birki er sérstaklega viðkvæmt fyrir 

ísregni. 

Alexander Robertson 



Ein af forsendunum fyrir því að hafa ,,öryggissvæði” umhverfis byggingar og 

nytjasvæði er að koma í veg fyrir að plantað sé hávöxnum trjátegundum sem  gætu 

brotnað af völdum mikils ís- og snjóþunga. 

Alexander Robertson 

Alexander Robertson 



Tegund yfirborðs °C sól °C skuggi °C munur 

Þurr,húmuslaus jarðvegur í skjóli 35.5 18.3 17.2 

Rakur, húmuslaus jarðvegur í skjóli 27.9 15.8 12.1 

Rakur jarðvegur á plægðu, unnu landi í skjóllítilli brekku 19.7  - - 

Rakur jarðvegur í rjóðri og undir laufþekju balsamfuruskógar 26.6 8.5 18.1 

Rakur, húmusríkur garðajarðvegur 32.0 16.7 15.6 

Mómold 30.7 18.0 12.7 

Stór steinn – um 1 m í þvermál – sólarhlið og skuggahlið 35.6 15.6 20.0 

Húmuslag undir aflaufguðum víðirunna 27.2 - - 

Húmuslag undir aflaufguðum lerkitrjám 15.3 - - 

Sólar- og skuggahliðar blaðkrónu Norðmannsgrenis  22.5 17.7 4.8 

Sólar- og skuggahliðar blaðkrónu austrænnar óðjurtar 24.4 14.3 9.9 

Lauf af alparós í sól og skugga 34.1 17.9 16.2 

Lauf af gullnu afbrigði af austrænum, hvítum sedrusviði 20.3  16.1 4.2 

Lauf af þöll  32.1 16.0 16.1 

Slegið og völtuð grasflöt í skjóli 29.3 15.5 13.8 

Óslegin grasflöt (gras 5-8 cm) í skjóli 22.7 14.3 8.4 

Lítill sólarblettur á grasflöt í skjóli 18.3 - - 

Trjábolur af austurrískri furu 23.1 16.8 6.3 

Mosaþekja í rjóðri og undir þéttum balsamfuruskógi 25.5 11.8 13.7 

Rakt húmuslag umhverfis stubb af trjábol á víðavangi 30.7                                  16.3 14.4 

Munur á yfirborðshita (°C) laufs, jarðvegs og steina, mældur með innrauðum hitamæli. 

Alexander Robertson 



S. Kr. Þorvaldsson 

Snjóbráðnun vegna langbylgna sem tré endurkasta 

er stundum með röngu talin vera afleiðing vinda. 



Þessi mynd sýnir muninn á áhrifum vinds, geislunar sólar og raka. Ekki 

er mikill munur í ríkjandi lofthita. Báðum megin árinnar er skógur og 

göngustígur. Á sama degi um þremur árum áður en myndin var tekin var 

plantað hvítgreni á báða árbakkana. Á vinstri bakkanum hafa engin þeirra 

lifað af því að þar gætir bæði meiri sólarhita og vinda, og þar hverfur 

snjór snemma. Þetta veldur stöðugum þurrki sem hvítfura þolir illa. 

Alexander Robertson 



Dæmi um það að jarðvegsflokkunarkerfi sem 

ekki taka tillit til veðurþátta eru ekki góður 

mælikvarði á gróðurskilyrði (efst til vinstri). 

Samkvæmt jarðvegsflokkun, 

loftslagi og útliti hins hrjóstruga 

svæðis með runnagróðri er það 

ekki talið vænlegt fyrir trjárækt. 

Trén í litlu trjálundunum (Lewis 

plots) sem plantað var  fyrir 50 

árum eru nú 16-18 m há og DBH 

þeirra er 25-55  Hér er því um að 

ræða mest hraðvaxta og hæstu 

skógarlundi í Nýfundnalandi. 



1996 

Stirling Robertson 

2004 

Þetta unga skjólbelti í bænum Mount Pearl er inni í landi þar sem stöðugt blása vindar og 

iðulega er frostregn og skafrenningur. Jarðvegurinn er möl í bæjaruppfyllingu og var hann   

bættur með því að setja mýrarmold og tilbúinn áburð í holurnar sem plantað var í.  

1998 



Veðurfar getur haft skaðleg áhrif á limgerði sem gert er úr einni tegund, eins og víði (efst til 

vinstri). Limgerði úr fleiri tegundum saman, þ.á m. með dreifðum, ,,stöðluðum” barrtrjám (efst til 

hægri), geta þolað erfið veðurskilyrði en hafa takmarkaða snjósöfnunareiginleika. Skjólbelti úr 

breiðblaða trjám þola hóflega hörð veðurskilyrði og veita gott skjól á sumrin, en síður á veturna 

(neðst til vinstri). Hæfileg blanda af vel krýndum barrtrjám og breiðblaða trjám þolir vel hörð 

veðurskilyrði og gegnir hlutverki sínu vel allt árið. 

Þröstur Eysteinsson 



Eitt tré í Robertsongarðinum í St. John gefur ágæta uppskeru af Bartlet-perum á hverju 

ári enda þótt hann sé á norðlægum slóðum og á svæði þar sem eru stöðugir og oft 

kröftugir, þurrir vindar. Samkvæmt korti sem sýnir vaxtarskilyrði plantna í Kanada ætti 

slík ræktun í rauninni ekki að vera möguleg á þessu svæði. 

Alexander Robertson 



Þessi skógarlundur er vel til þess fallinn að stöðva kaldan vind á niðurleið, 

grjótskrið og minni háttar snjóskriður, en honum er í rauninni ætlað að bæta 

skilyrði til kartöfluræktar. 



Oddur Sigurðsson 

Þessi mikli varnargarður á Flateyri við Önundarfjörð var reistur í þeim tilgangi að koma 

í veg fyrir fleiri snjóflóðaslys. 



Í mörgum landshlutum á Íslandi, þ.á m. á Vestfjörðum, eru löng þurrkatímabil á vorin 

og snemma sumars, og þá er ekki hægt að planta trjám. Á svæðum sem þessum er 

þurrkur oft svo mikið vandamál að nauðsynlegt er að endurplanta. Myndin sýnir að 

jafnvel harðger Alaskalúpínan á í erfiðleikum með að festa rætur á hluta af garðinum. 

Yfirborð þessa stórkostlega snjóflóðavarnagarðs myndi fljótlega hafa skolast burt 

hefði ekki komið til plöntun félagsins Skjólskógur og annarra skógræktaraðila. 

Alexander Robertson 


