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Skoðun á árangri eyðingar á skógarkerfli
í Eyjafjarðarsveit haustið 2010
Að beiðni umhverfisnefndar Eyjafjarðarsveitar fór undirritaður í skoðunarferð um hluta
Eyjafjarðarsveitar í fylgd með Gretti Hjörleifssyni þann 21. september, en Grettir er
verktaki sveitarfélagsins í baráttunni við útbreiðslu þessarar ágengu tegundar. Reyndar er
spánarkerfill líka sýnilegur á svæðinu, en þó í afar litlum mæli. Ekki er gerður
greinarmunur á þessum tveimur tegundum í eyðingunni, enda hegða þær sér mjög svipað.
Útbreiðsla
Greinilegt er að kerfillinn er mjög útbreiddur sums staðar í sveitarfélaginu en verst hefur
ástandið verið í gamla Öngulsstaðahreppi. Þar eru verstu svæðin umhverfis bæina
Kaupang og Öngulsstaði. Í hinum tveimur gömlu hreppum sveitarfélagsins, Hrafnagilsog Saurbæjarhreppi, er útbreiðslan mun staðbundnari, enda þótt þar finnist einnig öflugir
kerfilsblettir. Það kom undirrituðum raunar á óvart hve útbreiðsla kerfilsins er mikil, og
ef útbreiðslusvæðið væri lagt saman mundi það eflaust telja tugi hektara. Einkum hefur
kerfillinn víða lagt undir sig stór svæði í lækjargiljum, skurðruðningum, skjólbeltum,
aflögðum ökrum og á svæðum þar sem ekki er slegið eða hirt.
Úðun
Sveitarfélagið Eyjafjarðarsveit hefur nú unnið að heftingu útbreiðslu á kerfli í þrjú ár og
hefur Grettir séð um framkvæmdina. Hann hefur einnig unnið að þessu verki í
nágrannasveitarfélögunum, Svalbarðsströnd, Hörgársveit og svolítið á Akureyri. Grettir
er nú vel útbúinn tækjum og greinilegt er að hann veit vel hvar kerfil er að finna í
sveitarfélaginu, en kerfillinn hafði fyrir tíma úðunar sótt mjög í sig veðrið á vissum
svæðum. Einnig hefur Grettir fengið góða reynslu í því hvernig best er að eyða honum.
Hann hefur notað gjöreyðingalyfið Clinic (sem er Roundup-lyf) og hefur hann notað það
í styrkleikanum 1:100 en hefur nú minnkað styrkleikann í 1:120 og virðist það virka
ágætlega.

Skoðun
Við fórum vítt og breitt um Öngulsstaðahrepp og keyrðum að og meðfram svæðum sem
höfðu verið úðuð á mismunandi tímum og misoft. Lyfið drepur ekki bara kerfil heldur
allan gróður. Svo virðist sem lítill eða enginn annar gróður hafi verið í kerfilsbotninum en
sums staðar kom elfting upp eftir úðun og sums staðar njóli. Sums staðar var enga
kerfilsplöntu að sjá eftir þriggja ára meðferð. Á mörgum stöðum sáust hins vegar
fræplöntur af kerfli vera að koma upp, plöntur sem ekki ná að fella fræ í ár, en mundu
gera það næsta sumar. Grettir er meðvitaður um þetta og mun sums staðar úða nú í haust
en annars staðar næsta sumar.
Athuganir
Grettir benti mér á fjögur atriði sem hann taldi sig hafa fengið staðfestingu á:
1) Fræið lifir meira en einn vetur í jarðveginum, hann taldi að plöntur hefðu komið
upp í túni fjórum árum eftir að móðurplantan var drepin með úðun.
2) Hafi skógarkerfill náð fótfestu í túni, getur hann lifað þar enda þótt túnið sé
tvíslegið á hverju sumri.
3) Skógarkerfill er ekki bara þurrlendisplanta, hann getur dafnað á jöðrum
mýrlendis.
4) Í skjólbeltum verða trjáplöntur ekki fyrir skaða af Clinic-lyfinu nema lyfið lendi á
grænum blöðum, og þá drepast venjulega bara þau blöð sem fá lyfið. Það dreifist
ekki um plönturnar.
Niðurstaða
Niðurstaða þessarar skoðunar er sú að baráttan við kerfilinn sé á réttri leið og að mikið
hafi áunnist. Hins vegar er augljóst að fylgja þarf úðuninni eftir ef sigur á að vinnast. Ef
hætt yrði núna mundi sækja í sama horf. Eftir endurtekna úðun er mikilvægt að úða
einungis á þær kerfilsplöntur sem eru að ná sér á strik en ekki yfir aðra hluta svæðisins.
Þar þarf að gefa öðrum nýgræðingi möguleika á að loka sverðinum. Hugsanlegt er að sá
fræi, líklega helst hraðspírandi grasfræi (rýgresi), á þau svæði sem úðuð hafa verið til að
flýta fyrir lokun svarðarins. Augljóslega er það svæði sem úða þarf nú orðið minna en var
í upphafi verkefnisins, en tímasparnaður er ekki mikill, vegna þess að flest svæðin þarf
enn að líta á til að fullvissa sig um að þar hafi kerfilsplöntur ekki sloppið.
Akureyri 27. september 2010
Bjarni E. Guðleifsson

Útbúnaður sem notaður er við kerfilseitrun.

Staðarhóll 2009- Kerfill í blóma fyrir eitrun
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