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Núverandi ástand
Helstu vandamál

• Hönnun
– Staðsetning
– Rými
– Uppbygging
– Tegundaval
– Þekjuefni

• Ræktun
– Ræktun götutrjáa? 

• Framkvæmd
– Fagþekking 

• Umhirða
• Álag



Ræktun

Uppbygging

Flutningur

Útplöntun

Uppbindingar

Þekjuefni

Umhirða

Uppvöxtur og aðlögun



Ræktun

• Lítið um „ræktuð“ götutré á 

Íslandi
• Hæð undir krónu

– Við götur = 4,5 m 
– Við gangstéttar = 2,8 m 

• Gleymist að taka fram að um 
götutré er að ræða



Uppbygging
Vaxtarrými – Rótarrými



Uppbygging
Vaxtarrými – Krónurými



Ljósmynd: Björn Traustason 



Gleymist að gera ráð fyrir 
snjómokstri?



• Gegn mengun, m.a. salti
• Gegn skemmdum, m.a. bílum, 

reiðhjólum, snjómokstri o.fl. 
• Gegn skemmdarverkum
• Hlíf gegn veðri og vindum

Trjáhlífar



• Algengt að gróður verði fyrir 
skemmdum við flutning og 
geymslu á verkstað. 

Flutningur og 
meðhöndlun



Útplöntun - fagþekking



Útplöntun



Strigi um rótarhnaus



Strigi



• Vantar í mörgum tilfellum 
þekkingu

• Veldur í mörgum tilfellum 
meiri skemmdum en gagni

• Gleymist oft að fjarlægja

Uppbindingar



Uppbindingar



• Sandur mjög algengt 
þekjuefni. 

• Yfirleitt holtasandur með 
skörpum brúnum sem særir
rótarháls og stofn. 

• Lagþykkt oft of mikil, allt að 
30 cm. 

• Sandur yfirleitt settur yfir 
rótarháls og upp á stofn. 

Þekjuefni



Þekjuefni – útplöntunardýpi



Þekjuefni



Trjágróður í grassvæðum



Trjágróður í grassvæðum



Skaðvaldar og skemmdarvargar



Skaðvaldar og skemmdarvargar



• Götutré eru yfirleitt 
kostnaðarsöm fjárfesting. 

• Fyrstu 2-5 árin eru 
sérstaklega mikilvæg. 

• Rétt umhirða eykur heilbrigði 
og lengir líftíma. 

Uppvöxtur og 
aðlögun



• Fækka stakstæðum trjám við 
götur.

• Fjölga gróðurbeðum sem 
innihalda fjölbreyttan gróður. 

• Velja saman réttar tegundir, 
tré, runnar og undirgróður. 

• Tryggja nægilegt vaxtarrými. 
• Nota réttan jarðveg. 
• Nota rótvænt burðarlag þar 

sem það á við. 
• Gæta vel að umhirðu, 

sérstaklega á uppvaxtar og 
aðlögunartímabili.  

Leiðir til úrbóta
(lengri líftíma og betra útlits)



Takk fyrir 


