
Gömul nytjaplanta 
Islenska melgresið, Elymus arenari-

us, er talið vera ein af landnáms-
plöntum íslensku flórunnar. Það hefur 
trúlega verið með fyrstu plöntum til að 
nema land þegar jökla leysti í lok síð-
ustu ísaldar. í Norður-Evrópu er mel-
gresi sums staðar ríkjandi grastegund á 
sjávarströndum en finnst yfirleitt ekki 
þegar dregur frá sjó. Hér á landi er 
þessu á annan veg farið þar sem mel-
gresi vex nánast um allt land, allt upp í 
1000 metra hæð. 

S é ð hef é g s k r a u t l e g s u ð r æ n b l ó m 

s ó l v e r m d í h l ý j u m g a r ð i , 

á b u r ð o g Ijós o g a ð r a v i rk t 

e n g i n n til þ e i r r a s p a r ð i , 

m é r v a r þ ó l ö n g u m m e i r í h u g 

m e l g r a s s k ú f u r i n n h a r ð i 

r u n n i n n u p p þ a r s e m K a l d a k v í s l 

k e m u r ú r V o n a r s k a r ð i . 

(Jón Helgason.) 

Elstu heimildir um melgras hér á 
landi er að finna í íslendingasögunum. í 
Njáls sögu er t .d. sagt frá því að eftir 
bardagann á Kringlumýri reið Kári 

ásamt Birni í Mörk „á Sand ok leiddi 
undir melbakka hestana, ok skáru mel-
inn fyrir þá, at þeir dæi eigi af sulti." 
Hugsanlegt er að melgresið hafi verið 
nytjað til manneldis og skepnufóðurs til 
forna og kenningar hafa verið uppi um 
það að melskurður hafi a.m.k. verið 
hluti akuryrkjunnar sem getið er í sög-
unum, en þessi kenning er þó umdeild. 
Hitt er vel þekkt að melgresi var mikið 
notað síðar og allt fram á þessa öld, 
bæði til brauðgerðar og sem fóður, 
einkum af bændum í Vestur-Skaftafells-
sýslu eins og fram kemur í greinum í 
ritinu „Sandgræðslan 50 ára" (1958). í 
Ferðabók Eggerts Olafssonar og Bjarna 
Pálssonar er þess getið að margir bænd-
ur í sveitunum milli Mýrdalssands og 
Lómagnúps láti sér nægja mél gert af 
melkorni og kaupi ekkert erlent mél. 
Gerð mjöls af melkorni var fyrirhafnar-
söm og byggðist á fornri verkmenningu, 
„akuryrkjumenningu", sem hér lifði 
vegna melsins. Eftir móðuharðindin 
jókst nýting melsins einnig mjög í lág-
sveitum Rangárvallasýslu. Ræturnar 
voru sums staðar rifnar upp og notaðar í 
reiðing (meljur). Hinar miklu nytjar af 
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Jpk. liðnum öldum, þegar uppblástur herjaði hvað mest og íslendingar héldu 
að engum vörnum yrði við komið, vann þó einn af landnemunum ótrauður 
varnarstarf sitt í kyrrþey. Það var íslenska melgresið sem stöðugt jók landnám sitt 
eftir því sem harðar svarf að öðrum gróðrí. Sagt var að það nærðist á sandfokinu. 

Sveinn Runólfsson 



melgresinu hafa án efa stuðlað að 
auknu sandfoki og gróðureyðingu á 
þessum svæðum. 

Helstu kostir melsins til 
sandgræðslu 

Allt frá upphafi sandgræðslustarfsins 
hér á landi hefur melgresi verið ein 
helsta plantan sem notuð hefur verið til 
þess að hefta sandfok. Það hentar ein-
staklega vel til þeirra hluta sökum þess 
hve harðgert það er. Plönturnar þola 
vel sandblástur, blöðin eru þykk og 
vaxborin og rótarkerfið djúpt og mikið. 
Það hefur löngum verið talið að mel-
gresi þrifist ekki vel nema í sandfoki. 
Svo mikið er víst að fræmyndun þess og 
gróska er mest þar sem sandfoks gætir. 
Flestar arfgerðir melgresis virðast geta 
sent nýja vaxtarsprota út frá mótum 
sprota og róta, þ .e .a .s . við jarðvegsyfir-
borð. Áfokið hjálpar slíkum sprotum að 
öllum líkindum til að ná alllangt út frá 
upprunalega sprotanum. Einnig er lík-
legt að áfokið örvi slíka sprotamyndun. 

Vegna áfoksins myndar melgresið oft 
háa hóla. Uppbygging þeirra virðist þó 
háð uppruna melsins og eins því hve 
mikill sandur er á hreyfingu, þ .e . hve 
mikill sandur sest í það skjól sem mel-
gresið veitir niðri við jörð . Ef melurinn 
myndar lítið af fræi, t.d. vegna arfgerð-
ar eða beitarálags, er hætt við að háir, 
stakir hólar myndist sem engar aðrar 
plöntur ná að lifa í vegna rakaskorts. 
Plöntur af sumum stofnum virðast dug-
legri en aðrar við myndun rótarskota og 
safna þá væntanlega síður í slíka hóla. 

Melgresið er dæmigerð landnámsjurt 
sem lætur auðveldlega undan ásókn 
annarra plantna og er því aðeins fyrsti 
liðurinn í gróðurframvindu vistkerfisins. 
Þær tegundir sem einkum fylgja í slóð 
melgresisins um leið og draga tekur úr 
sandfoki eru túnvingull, skriðlíngresi, 
sauðvingull, sveifgrös, krækiberjalyng 
og loðvíðir. Framvindan fer þó mjög 
eftir því hvaða plöntur vaxa í ná-
grenninu, fræforði verður að vera til 
staðar til að þær geti hafið landnám sitt í 
kjölfar melgresisins. Varasamt er að 

An melgresisins hefði baráttan við sandfokið verið vonlaus. Ljósm. Eyþór Einarsson. 
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beita mellönd á meðan gróðurfar þeirra 
er að breytast því melhólum er hætt við 
uppblæstri ef gróðurhulan veikist eða 
rofnar af of miklu beitarálagi. 

Melgresið getur breiðst ört út með 
rótarskotum, en það er þó hin ríkulega 
fræframleiðsla plöntunnar sem er eftir-
sóknarverðust vegna landgræðslustarfs-
ins. Mikið magn þarf af fræi til sáningar 
í foksanda. Full ástæða er til að reyna að 
ná fram með kynbótum æskilegustu 
eiginleikunum fyrir mismunandi að-
stæður og er þar mikið starf framundan, 
því að íslenska melgresið hefur verið 
frekar lítið rannsakað. Dr . Björn Sigur-
björnsson vann þó mikið brautryðj-
andastarf á þessu sviði fyrir nær þremur 
áratugum. 

Sáning 
Elstu ritaðar heimildir um sáningu 

melfræs á íslandi eru frá miðri 17. öld. 
Um eitt hundrað árum síðar eru skráðar 
tilraunir með sáningu á dönsku melfræi í 
Vestmannaeyjum. Fyrsta sáning Sand-
græðslunnar var á Reykjum á Skeiðum 
árið 1909 en þar var sáð melfræi sem 
skorið hafði verið austur í Álftaveri. 
Eftirtektarvert er hve oft er rætt um það 
í ritinu „Sandgræðslan 50 ára" að sáning 
melgresis hafi mistekist og var sandfok-
inu yfirleitt kennt um. Líklegra er þó að 
fræið hafi verið það lélegt, t.d. vegna 
slæmra geymsluskilyrða, að ekki hafi 
verið að vænta betri árangurs. Vitað er 
að spírunarhæfni melfræs er ákaflega 
misjöfn. Stundum spírar lítið af því fræi 
sem sáð er og stundum spírar það svo til 
allt. Eins geta liðið margir mánuðir frá 
sáningu þar til melfræið spírar vegna 
dvala í fræinu. Starfsmenn Landgræðsl-
unnar hafa frá upphafi reynt hinar 
margvíslegustu aðferðir við að sá mel-
fræi. Fræið hefur verið plægt eða herfað 
niður, fellt niður með kartöfluniður-

setningarvél, sáð úr flugvél, melböggum 
hefur verið raðað á sandinn o.s.frv. 

Friða verður sandsvæði, sem verið er 
að græða upp , fyrir allri búfjárbeit. A ð 
öðrum kosti er barát tan við sandfokið 
vonlítil. Óhemju vinna hefur verið lögð 
í að skýla melfræi og nýgræðingi fyrir 
vindi og sandsvörfun. Á fyrstu árum 
Sandgræðslunnar voru hlaðnir grjót-
garðar þvert á ríkjandi vindátt og fræinu 
sáð í skjóli þeirra. Garðarnir vorú oft 
hækkaðir á hverju ári því iðulega var 
sandfokið svo mikið að garðarnir kaf-
færðust fljótlega af sandi. U m miðja 
þessa öld var farið að smíða timbur-
garða. Venjulega voru notuð tvö 1 x 6 
tommu borð með 2—3 tommu bili á 
milli. Sums staðar voru gerðir tugir 
kílómetra af slíkum görðum, eins og t .d. 
í Þorlákshöfn og á Hólsfjöllum. Stund-
um hafa bárujárnsplötur verið notaðar í 
sama tilgangi. Einnig hafa verið notaðir 
sandfylltir áburðarpokar , gamlar 
járntunnur o.fl. Á Landeyjasandi eru 
aðstæður til sáningar einhverjar þær 
erfiðustu sem þekkjast í uppgræðslu á 
láglendi sökum þess hve vatnsagi er þar 
mikill og skjólleysið algjört. Þar hefur 
það gefið einna besta raun að smíða 
ferhyrnda kassa úr timbri, u .þ .b . 4 m 2 , 
og setja búfjáráburð í þá um leið og sáð 
er. Gamlir hjólbarðar hafa einnig verið 
notaðir þar í sama skyni. 

Melskurður 
Söfnun melfræs til nytja á einn eða 

annan hátt hefur frá upphafi farið fram 
með handskurði , þ . e. stöngullinn hefur 
verið skorinn rétt fyrir neðan axið. 

Á fyrstu áratugum Sandgræðslunnar 
mun melfræinu hafa verið safnað í tíma-
vinnu og þá var litið á fræsöfnunina eins 
og hvert annað verk sem þurfti að vinna 
á ákveðnum tíma. Aldrei safnaðist þó 
eins mikið og þörf var á og oft gekk 
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Príbjörn í Tvíbjörn . . . Melskurður í sandgrœdslugirðingunni í l'ykkvabœ 1953. 

erfiölega að geyma fræið. Helst var 
reynt að hengja fræpokana upp í 
hjöllum hjá landgræðsluvörðum en æði 
oft myglaði hressilega í pokunum. 
Fyrsta melþreskivélin hefur sennilega 
komið í Gunnarsholt fljótlega eftir 1930 
og hefur hún væntanlega verið keypt í 
samráði við Klemens heitinn Kristjáns-
son tilraunastjóra á Sámsstöðum. 

Þegar kom fram yfir 1950 fór að 
verða erfiðara um vik að fá fólk til 
starfa við að safna melfræi í tímavinnu. 
Árið 1953 var notuð kornþreskivél til 
þess að skera melgresi í sandgræöslu-
girðingunni í Þykkvabæ. Vélin var 
mikið ferlíki og melskurðurinn hefur 
ekki gengið þrautalaust fyrir sig, eins og 
sjá má á gömlum myndum, því jarðýta 
var notuð til þess aö draga dráttarvélina 
sem þreskivélin var tengd í. Þessi aðferð 
mun aðeins hafa verið notuð þetta eina 
haust. Nýrra leiða var leitað til að afla 
meira fræs. 

Melfræsöfnun í ákvæðisvinnu, þ.e. að 
menn fengju greitt fyrir hvert kg af 
óþresktum melgresisöxum, hófst um 
1956 í Kelduhverfi. Þá voru sáðlönd frá 

fyrstu árum Sandgræðslunnar farin að 
gefa af sér mikið af góðu melfræi og var 
það skorið með höndum. Þetta varð 
mjög vinsæl atvinna í Kelduhverfinu í 
nokkur haust og var manna á milli 
kölluð gullskurður. Um svipað leyti 
var sami háttur tekinn upp í land-
græðslugirðingunum í Meðallandi og er 
svo enn. Töluvert hefur þó dregið úr 
áhuga á melskuröi eftir því sem fólki 
hefur fækkað í sveitunum og önnur 
atvinna boðist. Þannig hefur þessi mel-
söfnunaraðferð alveg lagst niður í Þing-
eyjarsýslum. Þó höfðu menn allgóðar 
tekjur af skurðinum ef melgresið var vel 
þroskað og þétt. Þeir allra röskustu 
komust upp í að skera 300 kg á einum 
degi en algengt var að fólk skæri um 100 
kg. 

Sjálfboðaliðastarf við söfnun melfræs 
hófst árið 1975, en það endurspeglaði 
aukinn áhuga almennings á land-
græðslustörfum og vilja til þess að taka 
þátt í að bæta og fegra landið. Þetta 
starf fór aðallega fram í landgræðslu-
girðingunni í Þorlákshöfn. Mikil þátt-
taka var í melskurðinum í nokkur ár en 
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síðan fjaraði þetta sjálfboðaliðastarf út , 
meðal annars vegna köldu áranna upp 
úr 1979, en þá þroskaðist melfræið mjög 
illa. 

Pað hafði lengi verið ofarlega í huga 
landgræðslumanna að nota vélar við 
söfnun melfræsins og árið 1976 smíðaði 
ungur hugvitsmaður, Ólafur Egilsson 
frá Hnjóti í Rauðasandshreppi , fyrstu 
melskurðarvélina. Faðir Olafs hafði þá 
um alllangt árabil verið landgræðslu-
vörður við sandgræðsluna í Sauðlauks-
dal við Patreksfjörð. Þar hafði íslenska 
melgresið sannað ágæti sitt við mjög 
erfiðar aðstæður en það er eina jurtin 
sem þrífst í skeljasandinum þar. Við 
smíði þessarar fyrstu melskurðarvélar 
var gömul greiðusláttuvél endurbyggð 
og tengd við lyftubúnað dráttarvélar. 
Eftir nokkurn reynslutíma var vél þessi 
endursmíðuð í nokkuð breyttri mynd. 
Hana má nota við hinar erfiðustu að-
stæður og hefur hún verið mikið notuð. 

Árið 1983 keypti Landgræðslan 
„grasfræsópara" frá Bandaríkjunum og 

eftir smávægilegar lagfæringar hefur 
hann verið mikið notaður við söfnun 
fræs af melgresi og einnig af snarrót. 
Sumarið 1986 smíðaði Sigurður Ásgeirs-
son í Gunnarsholti nýja melskurðarvél 
sem höfð er framan á ámoksturstækjum 
dráttarvéla og hentar hún vel á landi 
sem ekki er of mishæðótt. Hliðartengda 
melskurðarvélin er þó enn sem fyrr 
mest notuð á erfiðasta landinu. 

Ennfremur er gaman að geta þess að 
feðgarnir í Hallgeirsey í Landeyjum, 
þeir Jón Guðjónsson og Sigurður Jóns-
son, smíðuðu einfalda sláttuvél til þess 
að safna fræi og hafa selt Landgræðsl-
unni melfræ síðan 1980. 

Þurrkun melfræsins og þresking hefur 
aðallega farið fram í Gunnarsholt i , en á 
árum „gullskurðarins" í Kelduhverfi var 
melgresið einnig þurrkað þar og þreskt. 
Nú stendur til að Landgræðslan fái 
aðstöðu til að þurrka og þreskja melfræ 
í húsakynnum Fóður- og fræframleiðsl-
unnar í Gunnarsholt i og breytist þá 
aðstaðan mjög til batnaðar . 

Melskurður í Vík í Mýrdal. 
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Porsteinn 

Á síðari árum hefur melfræi verið 
safnað á eftirtöldum stöðum: í tveimur 
Iandgræðslugirðingum í Meðallandi, á 
sjávarsöndum sunnan og vestan Alfta-
vers, í Iandgræðslugirðingunni við Vík í 
Mýrdal, við Pétursey, á Landeyjasönd-
um, í Þykkvabæ í Djúpárhreppi , í Þor-
lákshöfn, í Sauðlauksdal við Patreks-
fjörð, meðfram sjávarsíðunni í Keldu-
hverfi og á Ássandi, á Hólsfjöllum og í 
Miðfjallagirðingunni á Mývatnsöræf-
um. Melskurður stendur yfir frá því um 
20. ágúst og allt til 15. október . 

í melgresisrannsóknum dr. Björns 
Sigurbjörnssonar í Gunnarsholti á árun-
um 1957 til 1959 kom m.a. í Ijós að 
melgresisstofn frá Þykkvabæ í Rangár-
vallasýslu reyndist sérstaklega vel við 
erfiðar aðstæður. Því hefur alla tíð síðan 
verið lögð mikil áhersla á að ná melfræi 
þaðan til sáningar á landgræðslusvæð-
um. Það er eftirtektarvert að melgresi í 
Sauðlauksdalsgirðingunni heldur fræinu 

betur í öxunum en nokkur annar stofn 
að undanskildum Þykkvabæjarmelnum. 
Vitað er að miklu melfræi var sáð fyrir 
vestan vorið eftir að þreskivélin var 
notuð í Þykkvabæ haustið 1953, eins og 
áður hefur verið vikið að. Sauðlauks-
dalsmelurinn er nú notaður mjög víða 
til sáningar. 

Helstu sáningarstaðir á síðustu 2—3 
árum eru Haukadalsheiði í Arnessýslu, 
Katlasvæði í Mývatnssveit, við Skógey í 
Hornafirði, Mýrdalssandur og Land-
eyjasandur. 

Framtíðarnotkun og 
rannsóknarþörf 

Enginn vafi leikur á því að íslenska 
melgresið verður enn um sinn eina 
jurtin sem hægt er að treysta örugglega 
á til að hefta sandfok. Ekki má þó slaka 
á leitinni að betri kynjum af íslenska 
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melgresinu og heppilegum erlendum 
sandbindijurtum. 

Af erlendum plöntum má nefna að nú 
er að vakna aftur áhugi á dúnmel (al-
askamel), Elymus mollis. Honum var 
sáð í nokkur sandfokssvæði, t.d. á 
Reykjum á Skeiðum, snemma á öld-
inni, sennilega í kringum 1910, og vex 
nú a.m.k. á fjórum stöðum á landinu. 
Einnig eru bundnar vonir við stofna af 
melgresi sem safnað var í plöntusöfn-
unarleiðangri Óla Vals Hanssonar garð-
yrkjuráðunauts og félaga til Alaska 
haustið 1985. Búið er að sá fræi af 
þessum stofnum í samanburðarreit i en 
dúnmelurinn er notaður allmikið í Al-
aska og á Nýfundnalandi til að hefta 
sandfok og til fóðurframleiðslu. 

Nauðsyn ber til að stórauka rann-
sóknir á íslenska melgresinu. Einkum er 
þörf á að velja plöntur í stofna sem 
henta mismunandi aðstæðum, en það 
verk er að nokkru leyti hafið í samvinnu 
við Rannsóknastofnun landbúnaðarins. 
Margt þarf að rannsaka nánar. Þannig 
er t.d. vitað að melfræið er oft í dvala 
langtímum saman eftir sáningu og þrátt 
fyrir allnokkrar rannsóknir er enn ekki 
ljóst hvernig hagkvæmast er að rjúfa 
dvalann þannig að fræið spíri fljótt og 
vel. Einnig er mikilvægt að finna leiðir 
til þess að flýta fyrir framvindu gróðurs 
eftir að melgresið hefur bundið sand-
fokið og hvaða plöntur henta best til 
þess. Nefna má að við hagstæð skilyrði 
virðist loðvíðir þrífast vel innan um 
melgresið og á það vafalaust eftir að 
koma sér vel vegna þess hve sum mel-
löndin eru hentug útivistarsvæði. 

Á tveimur til þremur stöðum á 
landinu vex baunagras, Lathyrus mari-
timus, í sambýli við melgresi. Bauna-
grasið er niturbindandi planta og nýtur 

melgresið góðs af niturbindingu þess. 
Það væri stórkostlegur ávinningur ef 
unnt væri að sá baunagrasi í stórum stíl í 
mellöndum. Slíkar rannsóknir eru á 
byrjunarstigi. 

Við allra erfiðustu aðstæður gæti ver-
ið æskilegt að planta melgresinu frekar 
en að sá því. f þeim tilgangi væri nauð-
synlegt að sá melgresinu í pot ta og 
gróðursetja plönturnar í foksand með 
vélum. Þá væri æskilegt að nota áburð 
sem er búinn þeim eiginleikum að nær-
ingarefnin losna á löngum tíma. Notkun 
slíks tregleysts áburðar þarf að skoða 
vel og þá með víðtækari notkun í land-
græðslustarfinu í huga. 

Vanda þarf val á stofnum til fræfram-
leiðslu og kanna m.a. eiginleika þeirra 
með hliðsjón af sáningu við sjávarsíð-
una og ennfremur hvaða stofnar þrífast 
best á hálendinu. Kynbótastarf á ís-
lenska melgresinu er nánast eins og 
óplægður akur enn sem komið er. 
Landgræðslan hefur í mörg ár borið 
áburð á melgresisfláka til þess að örva 
fræmyndun. í raun þarf að rannsaka 
þessi mál miklu betur sem myndi, ef vel 
tækist til, gera það kleift að rækta og 
framleiða melfræ á ökrum þar sem unnt 
væri að koma við venjulegum sláttu-
þreskivélum. 

Allt frá því er skipulagsbundið starf 
að landgræðslu hófst fyrir 80 árum hefur 
melgresið verið helsta vopn okkar og 
hlffiskjöldur í barát tunni við sandfokið 
sem herjað hefur á gróðurlendið víða 
um land. Má ætla að sú barát ta hefði 
verið nánast vonlaus án melgresisins. 
Þrátt fyrir árangursríkt starf bíða ótaldir 
sandflákar enn uppgræðslu og mikið er 
því í húfi að vel takist til við að gera 
öflun og nýtingu melfræsins ódýrari og 
enn árangursríkari á komandi árum. 
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Dimmuborgir voru friðaðar til landgrœðslu 1942 og var þá hluti þeirra kominn á kaf í sand. Ljósm. 
Grétar Eiríksson. 

„í Mývatnssveit í Suður-Þingeyjarsýslu er í landi Geiteyjarstrandar hraun 
sérkennilegt með nokkrum skógargróðri, sem nefnt er Dimmuborgir. Þangað 
barst í suðvestan átt foksandur, semfyllti upp og huldi hraungjótur, hvamma, 
hella, hraundranga, blómskrúð og skógarkjarr, og er nú nokkur hluti af 
borgunum sandorpinn og kominn í kaf og verður það tjón aldrei bætt. 

Landeigendur og hreppsbúar sáu sér ekki fœrt að bjarga borgunum, girða 
þær og hefja þar landvörn og sandgrœðslu, en þeir töldu það sjónarsvipti, ef 
Dimmuborgir fylltust af sandi. Varð það loks að samkomulagi, að Sand-
græðslu Islands voru afhentar til eignar og umráða borgirnar, eða það af 
þeim, sem girt yrði og tekið til friðunar og græðslu. 

Arið 1942 var sett girðing í Dimmuborgum. Girðingarefni var mjög 
takmarkað og því aðeins girt 8,016 km löng girðing. Landið sem girt var, 422 
ha, var mikil fórn frá einni jörð, það þrengdi í högum. 

Það má deila um hvers virði það land er, sem girt var, sumir segja það til 
einskis nýtt, þeir sjá ekki annað en úfið og gagnslaust grjót, en skyggnum 
mönnum dylst það ekki, að Dimmuborgir eru svipmikið töfrasmíði, og eitt 
merkilegasta náttúrufyrirbrigði þessa lands. Það er því landsins skaði og 
þjóðarinnar tjón, ef slíkur staður hverfur sjónum ísand. Það harma þeir, sem 
kunna að meta stórfenglega og sérkennilega staði vors kœra, fagra föður-
lands." 

Gunnlaugur Kristmundsson, 
Sandgræðslan 50 ára, 1958. 
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