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Flestar menningarþjóðir skilja og viðurkenna mikilvægi þess að varðveita náttúruauðlindir sínar.
Líffræðilegur fjölbreytileiki er mikilvægur fyrir velsæld og brýnt að kunna skil á og afla vitneskju um
fjölbreyttan gróður landsins. Þekking á villtum plöntum er mikilvæg nú á tímum örra breytinga, ekki
síður en áður fyrr þegar villijurtir voru allt í senn yndi, búbót og lækning. Villtar plöntur eru víða enn
mikilvægur hluti af mataræði manna, einkum til sveita, þar sem nándin við villta náttúru er oft mikil.
Jurta- og náttúrulækningar eru forverar nútíma læknislyfja bæði hér og annars staðar og eru enn ríkur
þáttur í menningu margra þjóða.
Í þessari grein er reynt að veita yfirlit yfir nytjaplönturnar okkar, bæði jurtkenndar og trjákenndar
og hvernig þær eru nýttar. Einkum verður fjallað um notkun innlendra plantna til lækninga, matar og
drykkjar fyrir fólk. Einnig eru kynntar niðurstöður innlendrar könnunar til bænda á nýtingu birkis, til
smíða og eldiviðar og annarra nota.
Hnattræn lega landins, stærð og hæð landsvæða yfir sjó ráða miklu um hvar villtar jurtir vaxa.
Loftslag hér er kaldtemprað og hafrænt og fjölbreytni gróðurs oft meiri á láglendi en til fjalla. Flóran
telur tæplega fimm hundruð tegundir, þ. á. m. slæðinga sem enn eru að nema land. Ísland er á norðlægri
breiddargráðu en mildandi áhrif Golfstraumsins hafa þau áhrif að hér eru betri skilyrði fyrir gróður en
annars væri. Ísland hefur nokkra sérstöðu vegna þess að það er á svokölluðu lágheimskautasvæði, með
hafræna veðráttu og að auki er eldfjallajarðvegur hér útbreiddur. Margar þeirra jurta sem hér vaxa teljast
harðgerðar. Þeir þættir sem taldir eru takmarka vöxt og nýliðun plantna hvað mest hér á landi eru
hitastig, birta og lengd vaxtartímabilsins. Vegna óstöðugrar veðráttu og lágs meðalhita um vaxtartímann
á gróður oft erfitt uppdráttar. Það að landið er eyja fjarri flestum gróðursælum meginlöndum torveldar
plöntum að dreifast hingað en slæðingar berast þó stöðugt og sumir ná rótfestu.
Mikilvægt er að auka áhuga fólks á villtum plöntum, enda sé þeim plöntum hlíft sem verndaðar
eru vegna fágætis. Margt kemur til m. a. fæðuöryggi, heilsuefling, náttúrulækningar, nýsköpun og
gróðurvernd. Í harðæri var melgresi notað hér sem korn. Í nútímanum eru villtar plöntur stolt
framúrstefnu veitingahúsa og má þar t. d. nefna blálilju.
Eftirfarandi ættir innlendra plantna eru meðal þeirra áhugaverðustu hvað varðar notagildi sem
lækninga-, mat- og tejurtir: Körfublómaætt, rósaætt, sveipjurtaætt, súruætt, lyngætt, krossblómaætt,
hjartagrasaætt, grasaætt og ertublómaætt. Trjákenndar plöntur eru einnig margar nytjaplöntur fyrir menn,
má þar nefna birki og lyngtegundir.

Körfublómaætt
Körfublómaættin telur margar nytjaplöntur, sem flestar eru jurtkenndar, og nýttar sem te eða lyf. Blóm
jurtanna eru samsett og mynda stóra og oft ilmandi blómkörfu sem laðar að fiðrildi og önnur skordýr.
Körfublómaættin telur margar lækningajurtir. Þannig eru vallhumall og túnfífill hafðir í jurtate og
túnfífill til matar- og víngerðar. Vallhumall græðir sár og aðra húðkvilla, er gagnlegur við kvefi, maga-

og nýrnakvillum og var hafður við tíðaverkjum. Hér þekkist að nota valhumallinn sem smyrsl,
júgursmyrsl, seyði og te. Vallhumallinn er einnig hafður til lækninga, ölgerðar, í vín og brennivín og
sem tóbakslíki. Jurtin er allt í senn sótthreinsandi, barkandi og bólgueyðandi en getur verið skaðleg fyrir
barnhafandi konur og konur í brjóstagjöf og fólk með ofnæmi fyrir jurtum af körfublómaætt.
Ofanjarðarhluti plöntunnar er nýttur 1, 2, 3, 4, 5.
Lauf og rætur túnfífilsins eru nýtt, túnfífillinn dregur úr þurrki og þvagvanda, bætir meltingu,
eyðir bólgum og er vörtuhreinsandi 6,7. Fagurfífill, freyjubrá, hlaðkolla, hjartafífill, glæsifífill og
silfurhnappur, skarifífill og þistill teljast lækningajurtir í Evrópu en þistillinn er einnig matjurt 8.
Fagurfífillinn er talinn græða sár og milda kvef. Þá eru roðafífill og skarifífill taldir lækningajurtir.
Roðafífill er einn af svokölluðum undafíflum, sem eins og nafnið bendir til, græða sár en roðafífill mildar
einnig kvef og asma 9. Grámygla er smávaxin, gráloðin jurt af körfublómaætt en notkun jurtarinnar til
lækninga er þekkt í Rússlandi 9. Baldursbrá er þekkt lækningaplanta m. a. við kvensjúkdómum og
tannpínu 10. Baldursbráin er svipuð kamillujurtinni og hentar best sem róandi og hreinsandi te.
Fjallalójurt og fjandafæla eru þekktar lækningajurtir í Norður-Ameríku. Jakobsfífill er notaður í
smáskammtalækningum á Vesturlöndum en notkun Jakobsfífils til lækninga er vel þekkt í Asíu. Jurtin er
höfð útvortis á bólgur, sár og mein en tekin inn við magatruflunum og matareitrunum 7.

Rósaætt
Rósaættin telur margar góðar lækningaplöntur m. a. holtasóley, ljónslappa og mjaðurjurt. Notkun
holtasóleyjar þekkist hér á landi, jurtin er styrkjandi og bætir meltingu 10. Mjaðurjurtin er magastillandi,
dregur úr streitu og notuð hér til að krydda drykki 6, 11, 12. Mjaðurjurtin er góð lækningajurt, sem slær á
verki líkt og asperín en á ekki að nota samhliða asperíni, virkar gegn örverum, hentug gegn flensu og
útvortis græðandi. Ofanjarðarhlutar jurtarinnar eru nýttir og te er gert af blómunum 13. Jarðarber, sem
vaxa hér sums staðar villt, eru rósaættar og berin eru ekki einungis bragðgóð heldur innihalda andoxandi
efni, bæta meltingu og sporna gegn sykursýki og fleiri kvillum 6, 14. Ljónslappi er græðandi, mildar
tíðaverki kvenna og er talinn hafa varanleg góð áhrif 15. Tágamuran er meltingarlyf, gagnast við verkjum
og er hreinsandi útvortis á fætur en forðaræturnar eru hæfar til matar (1. mynd ) 1, 11, 16.
Notkun skeljamuru tíðkast meðal indjána Norður-Ameríku en rót jurtarinnar er étin hrá eða
elduð. Hrá rótin er bitur á bragðið en mesta biturðin hverfur þegar rótin er soðin og bragðinu svipar þá til
sætra kartaflna. Ræturnar eru einnig notaðar sem barkandi lyf, augnmeðal og í bakstra 17, 18.
Brekkumaríustakkur, engjamaríustakkur, garðamaríustakkur, hlíðamaríustakkur og maríustakkur eru
tegundir af ættkvísl maríustakka sem taldar eru innihalda efni sem einkum eru gagnleg konum með
tíðaverki. Maríustakkur er græðandi útvortis en einnig hafður sem munnskol og legskol, er
bólgueyðandi, slær á verki kvenna og höfuðverk, mildar meltingar- og þvagkerfisvanda, og hefur
langvarandi og góð áhrif 6, 19. Hér var maríustakkur einnig notaður í skinnbörkun 1.
Meðal annarra virkra tegunda af rósaætt sem vaxa hér má nefna fjalldalafífil, hrútaberjalyng og
reyni sem allar eru kunnar lækningaplöntur í Evrópu. Fjalldalafífill vex hér um allt land í mólendi og
giljum. Rætur jurtarinnar eru notaðar til náttúrulækninga og innihalda tannín, sem eru styrkjandi og
magastillandi 2. Hrútaberjalyng stillir meltingarfæri og er styrkjandi og græðandi. Hrútaberin, sem eru
rauð og súrsæt, eru stundum étin hér, þó ekki í miklum mæli. Þau eru einnig eitthvað étin annars staðar
einkum á hinum Norðurlöndunum, í Austur-Evrópu, Rússlandi og Kanada 20, 21.
Reynir vex sem tré en af reyni fæst mjög þéttur og góður viður, sem er vinsæll hér í föndur og
tréskurð. Reynir er fjölþætt lækningaplanta sem gigtarlyf, barkandi, þvagræsilyf, róandi fyrir háls og húð
og saft af reyniberjum er höfð við særindum í slímhúð maga. Reynir er einnig matjurt, aldin eru ber og
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má gera úr þeim sultu, saft, vín og líkjör 10, 22, 23. Þá er engjarós álitin bæði verkjastillandi og græðandi 24.
Fjallasmári, sem hér vex helst til heiða og fjalla, er þekkt teplanta hjá inúítum 25.

1. mynd Tágamura með gulum blómum, stakfjöðruðum laufum og rauðum renglum vex hér á
sandi.

Sveipjurtaætt
Kerflar eru þekktar krydd- og matjurtir og hér vaxa skógarkerfill og spánarkerfill. Skógarkerfillinn,
hefur náð að breiðast hér út og er ríkjandi á svæðum þar sem áður var landgræðsla með lúpínu.
Skógarkerfill þekur nú mörg svæði þar sem lúpínan var áður útbreidd og breiðist yfir garða og
sumarbústaðalönd víða 26. Lauf og fræ eru æt, hrá eða soðin, og bragðast sterkar en spánarkerfill. Ung
lauf bragðast mun mildar, eitthvað milli steinselju og fennels. Skógarkerfill er vel kunn lækningajurt og
mikið rannsökuð sem slík, t. d. sem lækning við krabbameini. Rótin af skógarkerfli hefur verið notuð í
kínverskum lækningum um aldir til að meðhöndla meinsemdir eins og brot, mar, tognun, hósta,
berkjubólgu og asma. Rótin er einnig æt, rótin er þá látin liggja í bleyti í nokkra daga og síðan elduð
með öðru grænmeti og einnig fæst af rótinni almennt styrkingarlyf. Spánarkerfill er allstórvaxin
sveipjurt og vex hér sem slæðingur oft í gömlum görðum. Fræin þykja lystaukandi og einkar gott krydd.
Ilmandi laufin má nota sem salat eða soðin í súpum, þykka rótina má sjóða eins og gulætur. Þekkt er að
jurtin er magastillandi 27, 28.
Þá er ætihvönnin, sem er algeng um allt land, vel þekkt matar- og lækningajurt og af henni eru
nýtt fræ, rætur og lauf. Ræturnar voru talsvert notaðar hér en einnig stönglar og fræ til að drýgja brauð og
rót og fræ höfð í brennivín. Jurtin örvar magasafa, er sóttverjandi og hreinsandi og afurðirnar nýttar í lyf
og ilmvötn 1. Innlendar rannsóknir sýna að lífvirk efni í jurtunum hafa áhrif á krabbameinsfrumur,
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veirur, bakteríur og ónæmiskerfið, draga úr streitu og tíðum þvaglátum 29, 30. Geithvönn er þekkt hér og
um alla Evrópu og er einnig mjög fjölvirk lækningajurt og hefur svipaða virkni og ætihvönn.
Geithvönnin verkar á meltingu, öndun, taugakerfi, gegn hita og sýkingum og má nota sem te eða dropa 31,
32
. Sæhvönn sem vex oft við sjó er einnig matjurt og lækningajurt, líkt og aðrar hvannategundir 33.
Kúmen vex hér sem slæðingur á láglendi, gjarnan á grösugum og grónum reitum, og eru fræin nýtt sem
krydd, þykja mýkjandi fyrir kvef og meltingu og gefa góðar ilmolíur. Kúmen er slæðingur hér og vex á
grónum blettum m. a. á Suðurlandi og í nágrenni Reykjavíkur 7, 10, 12. Geitakál er talið virkt við fjölþættri
gigt, róandi og þvagræsandi 35.

Súruætt
Ýmsar jurtir af súruætt eru vel ætar en allsúrar eins og nafnið ber með sér. Algengasta súran hér er
líklega túnsúra sem er ágætis salatplanta og var vinsælt ræktað grænmeti í Evrópu á miðöldum, uns bætt
afbrigði af skyldum tegundum komu í staðinn. Í dag er henni safnað í náttúrunni til notkunar í sósum og
salati. Túnsúra er virt kryddjurt í jurtasúpur í Frakklandi. En samar nota safann af túnsúrulaufum til að
hleypa mjólk. Safann má einnig nota til að hreinsa þvottabletti. Túnsúran er einnig fjölbreytt
lækningajurt, bæði innvortis og útvortis, og kunn sem slík um allan heim. Jurtin er sögð þvagstillandi,
kælandi, milt búkhreinsandi, vinnur gegn húðsjúkdómum, lifrarbólgu, hálsbólgu, vörtum og er almennt
hreinsandi útvortis 27, 35. Hundasúra er smávaxnari frænka túnsúrunnar og eru laufin vel æt, sem salat og
jurtin inniheldur C-vítamín. Hundasúran er talin allt í senn kvalastillandi, þvagdrífandi og hægðalosandi
12
. Þá er Ólafssúran ekki ólík hinum fyrrnefndu en hún er fæðuplanta hjá inúítum í Kanada 36.
Æxlikorn af kornsúru voru notuð hér til matar. Þá eru ung lauf og stönglar vel æt. Ræturnar eru
sterkjuríkar og má leggja í bleyti og ofnbaka 10, 27. Þá er kornsúra þekkt lækningajurt hér, t. d. við
meltingar- og lungnakvillum, og dregur úr særindum í meltingarvegi og leggöngum. Einnig er kornsúran
talin blóðstillandi 11. Jurtin er vel þekkt annars staðar í Evrópu og í Asíu og talin virk jurt gegn asma og
lungnakvefi í Austur-Asíu 37, 38.
Njólinn var nýttur hér til matar, litunar og lyfja 1. Fræ og ný lauf má nota í smáu magni sem mat.
Það er aðallega rótin sem er náttúrulyf en stundum voru blöðin nýtt. Njóli er hafður við bruna í húð og
þekktur m. a. meðal indjána Norður-Ameríku. Hakkaða eða mulda rót er hægt að nota til að gera
urtaveigar í vínanda, seyði eða náttúrulyf. Rótina má geyma þurrkaða í nokkur ár. Njólinn er einnig
hreinsandi innvortis einkum fyrir meltingu 39, 40.

Lyngætt
Lyngættin telur margar öflugar lækningaplöntur m. a. aðalbláberjalyng, sem er virkt bæði innvortis og
útvortis, það eru einkum berin sem eru notuð. Aðalbláberjalyng finnst hér á Vestfjörðum og víðast til
fjalla. Notkun aðalbláberja er algeng bæði hér og í norðanverðri Skandinavíu 5, 41. Aðalbláberin verka
gegn æðasjúkdómum, eru magastillandi, verja augu, en flýta einnig bata og græða útvortis. Berin eru
mjög góð til átu gjarnan með skyri og rjóma en einnig góð með pönnukökum og í bökur og ávaxtasúpur.
Einnig eru aðalbláber brugguð í öl og höfð til víngerðar. Hér þekkist að nota aðalbláberjalyng í
skreytingar og einnig við litun á fatnaði og garni 27, 42. Bláberjalyng vex um allt land og hefur svipaða
eiginleika og notagildi og aðalbláberjalyng 10.
Hér var sortulyngið notað til litunar og skinnbörkunar. Þá er sortulyng þekkt lækningajurt hér og
talið virkt gegn þvagfærasýkingum 10, 43. Krækilyng er kunn matjurt hér enda berin ágæt til átu. Þá er
krækilyngið þekkt lækningajurt, t. d. hjá frumbyggjum Norður-Ameríku. Krækilyngið þykir
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magastillandi í hófi og bætir starfsemi þvagkerfis, verkar gegn kvefi og er einnig notað sem augndropar
og te, þótti einnig gott við munnsviða og húðleysi og er þekkt jurt meðal indjána Norður-Ameríku 44, 16,
45
. Þá er klukkublóm þekkt lækningajurt í Evrópu og álitið bæði styrkjandi og krampalosandi.

Krossblómaætt
Krossblómaættin telur margar nytjajurtir hér á landi sem annars staðar. Á heimsvísu telur ættin jurtir
sem hafa verið kynbættar og ræktaðar sem kál, rótarávextir og fræolía. Villtar jurtir innihalda töluvert af
beiskjuefnum og blómin eru oftast frævuð af skordýrum sem laðast að efnunum. Hjartaarfi og fjörukál
eru vel nothæf til matar sem ætikál. Hjartaarfinn verkar á æðakerfi, þvagkerfi og útvortis á sár og
inniheldur talsvert af kalki og A vítamíni. Blöðin eru stemmandi, seyði af rótinni notast sem meðferð á
meltingartruflunum en einnig sem meðhöndlun á kíghósta og sumum innvortis blæðingum 1.
Hrafnaklukka og skarfakál eru kunnar lækningajurtir af krossblómaætt. Hrafnaklukkan, sem
skartar bleikum blómum, er álitin örvandi, virkar á tíðir kvenna og bætir meltingu en notist ekki af
barnshafandi konum. Hrafnaklukkulauf eru bragðgott krydd á samlokubrauð 46, 27. Fjörukál, skarfakál
og fjöruskarfakál vaxa gjarnan nærri sjó og eru rík af C-vítamíni. Skarfakálið vex hér í hólmum og
fuglabjörgum við sjó, á fjörukömbum og í sandi. Hér er þekkt að skarfakál bætir skyrbjúg, sem stafar af
skorti C vítamíni. Meðal innihaldsefna eru sútunarsýra og glúkósíð. Skarfakál má nota við
magakvillum, gallsjúkdómum, er þvagleysandi og af því gert blóðhreinsandi te. Á Vesturlandi var
skarfakálið notað til að súrsa slátur og önnur matvæli 47, 48. Skarfakálið vinnur gegn bakteríum og
vítamínskorti 49. Þá er garðableikja sögð græðandi, virk gegn verkjum og meltingartruflunum og jafnvel
sykursýki í Miðausturlöndum en jurtin er vel æt og má nota í te 50.

Hjartagrasaætt
Þó nokkrar innlendar tegundir af hjartagrasaætt eru nytjaplöntur fyrir menn. Haugarfi er mýkjandi fyrir
húð og græðandi en haugarfann má einnig nota sem salat og í telögun. Þá þykir haugarfi góður við gikt
og mýkjandi fyrir meltingu, er talinn bæta sjón og inniheldur mikið af A vítamíni 1, 5, 51. Skurfa var
nytjaplanta og fræin höfð til manneldis 10. Dagstjarna og munkahetta eru þekktar lækningajurtir og
innihalda sapónín, en ræturnar eru hafðar til þvotta 52. Munkahettan er einnig talin sýkladrepandi 53.
Fjöruarfi var hafður til manneldis í harðæri, soðinn í mjólk, en er einnig vinsæll í fjörubeit fyrir sauðfé 11,
54
. Vegarfi er notaður við sótthita og hósta og sem kæling á vökvaformi 55. Holurt er talin mýkjandi og
má nota í bað og blómin sögð lækna kláða. Rótina má mala í mjöl 10. Lambagrasið, sem er náskylt
holurtinni, er talið virk lækningajurt. Lækjafræhyrna er meðal lækningajurta á Indlandi en seyði af
jurtinni slær á höfuð- og líkamsverki 56.

Grasaætt
Plöntur af grasaætt eru sumar taldar til lækningaplantna. Af grösum má nefna húsapunt, sem oft vex sem
slæðingur við bæi og er álitinn virkur innvortis fyrir lifur og þvagkerfi, sefandi og verkjastillandi. Einnig
þekkist að ræturnar séu þurrkað eða soðnar og efni í þeim notuð til brauðgerðar, í síróp og brenndar rætur
sem kaffilíki og að ung lauf og skot séu höfð í salat 57. Fjallafoxgras er talið verka á öndunar- og
þveitikerfi og telst lækningajurt annars staðar í Evrópu. Þá þekkist að blanda fræjum fjallafoxgrass í
hveiti 58. Ilmreyr inniheldur efni sem talin eru virk gegn sóra og öðrum húðsjúkdómum í NorðurAmeríku og var notaður hjá sömum í Evrasíu til að gefa ilm en jurtin inniheldur kúmarín 59. Reyrgresi er
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álitið virkt gegn kven- og kynsjúkdómum í Evrópu og í Asíu 7, 60. Vatnsnarfagras, sem er fíngerð
grastegund og vex í bleytu, er talið magastillandi í Evrópu og Asíu og te gert af laufunum 7, 60.
Skrautpuntur er einnig ilmjurt 61.

Ertublómaætt
Jurtir af ertublómaætt hafa flestar þann eiginleika að safna í sig meira prótíni en aðrar jurtir. Þetta verður
einkum vegna niturbindandi sambýlisgerla sem gjarnan eru á rótum þeirra. Á heimsvísu eru margar
þekktar matplöntur af ertublómaætt. Einnig þekkjast lækningaplöntur af ættinni en plönturnar hafa oft í
sér ýmis beiskjuefni. Hvítsmári er algengur hér og notaður t. d. við kvefi og gigt. Te má gera af
blómunum sem er gott við bólgum, brjóstveiki og ígerðum 10.

2. mynd. Hvítsmári með blómum og þrífingruðum laufum innan um annan gróður.

Rauðsmári, sem er af sömu ættkvísl, er vel ætur fyrir menn. Laufin má hafa í salat og lauf og blóm sem
krydd og matarskraut. Rauðsmárinn verkar útvortis gegn húðvanda og æxlum en innvortis á ónæmis- og
kynkerfi líkamans, er hreinsandi, losar kvef, dregur úr streitu og er álitinn góður fyrir konur á
breytingaskeiði. Notist ekki fyrir barnhafandi konur eða í brjóstagjöf. Te er gert úr blómtoppunum 3, 12,
27, 44, 62
. Gullkollur er græðandi jurt og er einnig notaður við ógleði, blómkörfurnar má hafa í te 63.
Umfeðmingur er talinn krydd-, te- og lækningajurt. Soðin fræ má nota til matar 33, 64.
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Varablómaætt
Meðal jurta af varablómaætt má nefna blákollu sem hér vex best á sólríkum stöðum og við jarðhita.
Jurtin er fjölvirk lækningaplanta, m. a. gegn sýklum, og vel þekkt í Evrópu og Asíu. Blákolla verkar á
marga sjúkdóma, einkum ónæmi og útvortis á sár. Ilmolíur í jurtinni hjálpa öndun, bæta meltingu og
geta drepið sýkla útvortis 5, 6, 65. Blóðbergið er vel þekkt innanlands en blómin eru notuð í te og sem
krydd, t. d. á lambakjöt. Jurtin vex um allt land og er vel ræktanleg 10, 66. Akurtvítönn, ljósatvítönn og
varpatvítönn hafa allar lækningamátt en af ljósatvítönn má einnig gera blómate 67, 68, 69. Ljósatvíönn og
akurtvítönn er einnig allvel ætar og ferskir ofanjarðarhlutar nýttir 27.

Munablómaætt
Munablómaættin telur ýmsar góðar mat- og lækningajurtir. Má þar nefna blálilju sem er góð salatplanta
einkum með fiski og kallast þá ostrulauf 70. Þá er gleym-mér-ei lækningajurt í Evrópu og Ameríku,
virkar innvortis fyrir lungu og útvortis sem smyrsl. Jurtin inniheldur virkar jurtaolíur, bensónöt og
salýköt 71. Öll plantan er herpandi og hefur verið beitt sem árangursríkri lækning gegn nokkrum
augnakvillum, þ. á. m. tárabólgu. Gleym-mér-ei er einnig notuð til að stöðva blæðingar þegar lyfið er
notað útvortis, ferskt eða á duftformi. Engjamunablóm er vel þekkt lækningaplanta við berkjubólgu og
kíghósta 44.

Græðisúruætt
Græðisúran er af græðisúruætt og vex hér gjarnan sem slæðingur við bæi en einnig við jarðhita, var
ræktuð hér til forna og verkar á marga sjúkdóma. Vel þekkt jurt í Evrópu og Norður-Ameríku en jurtin er
sáragræðandi, virkar gegn eitrum og gegn skordýrabitum, hefur fjölþætta innri verkun á meltingu, öndun
og ónæmi og er talin lækka blóðsykur 72, 5. Kattartunga er græðandi og mild, góð fyrir meltingu,
inniheldur sölt, þroskar olíukennd fræ og af henni má gera te 6, 12. Selgresi, sem er af sömu ættkvísl, er
þekkt og fjölvirk lækningajurt m. a. græðandi 44. Deplurnar sem eru sömu ættar eru einnig lækningajurtir
t. d. í Norður-Ameríku. Þar þekkist að nota lauf völudeplu í te og hárdepla er tejurt en jafnframt góð fyrir
öndun og græðandi 34, 63, 73.

Eyrarrósarætt
Jurtir af Eyrarrósarætt teljast margar til lækningajurta, enda mörg virk efni í þeim 74. Þar má nefna
sigurskúfinn sem er slæðingur hér. Notkun sigurskúfs er fjölþætt. Lauf og stöngla má nota sem krydd
og laufin eru höfð í salat 27. Hann er nýttur í te og blómahunang og sem seyði til lækninga gegn sýklum
m. a. í Rússlandi og Alaska 75, 76. Einnig álitinn græðandi á sár af indjánum Norður-Ameríku. Þá er
eyrarrósin talin lækningajurt og var notuð hér, stöngullinn er ætur, rótin höfð til brauðgerðar og te af
eyrarósinni var drukkið 77. Eyrarósin inniheldur innheldur mörg virk efni 78. Fjalladúnurt má nota á
fjölbreyttan hátt, t. d. sem magalyf og te og að auki er jurtin frekar vel æt. Þá er ljósadúnurt æt og ung
lauf og stilkar étin hrá eða soðin. Mjög ungir stönglar eru saxaðir og hafðir í salat, eldri stönglar eru
soðnir sem grænmeti eða notaðir sem kryddsalt. Dufti af plöntunum er beitt á býflugu- og
geitungastungusár. Dreypilyf úr plöntuöskunni var notað sem meðhöndlun á plágu og inflúensu 78.
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Sóleyjarætt
Sóleyjarættin telur margar blómfagrar jurtir, sem gjarnan hafa allramman safa. Hófsóley sem ber
undurfögur gul blóm dafnar best í mýrum og við lækjarbakka. Fersk blöð hennar eru talin hreinsa og
græða sár 10. Jafnfram eru blómknapparnir étnir í Norður-Ameríku. Brjóstagrasið léttir öndun en
brjóstagrasið er einnig vel þekkt meðal frumbyggja Norður-Ameríku og þar talið virkt gegn snákabiti 79.
Þá er kattarjurt álitin lækningajurt í Evrópu.

Möðruætt
Af tegundum af möðruætt má nefna gulmöðru sem er fjölþætt lækningajurt, litunarjurt og notuð í dýnur í
Evrópu. Gulmaðran er þekkt hér sem matjurt, hleypir fyrir mjólk, græðir fyrir sár og te gegn
magakvillum og verkar gegn ávana en smyrsl er notað útvortis á fætur og sinar. Af gulmöðru má gera
jurtate og er jurtin sögð virk gegn flogaveiki og stemma blóð úr sárum 1, 10. Þá er krossmaðra
lækningaplanta en krossmaðra og þrenningarmaðra eru báðar litunarjurtir í Norður-Ameríku 44, 80.

Víðiætt
Af víðiætt má nefna blæöspina sem er mikilvæg í pappírs- og viðarframleiðslu í Evrópu. Blæöspin
inniheldur efni í laufum og berki sem eru slímlosandi, þvagdrífandi og slá á tíðaverki. Þá er selja höfð í
tágar og til skjóls. Gulvíðir og loðvíðir eru notaðir í landgræðslu hér en stilka og knippi af greinum í
dvala má gróðursetja beint í jörðu og taka oftast vel rætur. Loðvíðirinn telst lækningajurt og er talinn
barkandi, hitastillandi og milt verkjastillandi 81, 82. Frumbyggjar Norður-Ameríku nýttu víði, m. a.
Alaskavíði, til lækninga, í körfuvefnað, til að gera boga og örvar og leggja dýragildrur. Þessum víðir er
einnig plantað til endurheimtar búsvæða og vistheimtar á röskuðum svæðum 83.

Fjóluætt
Nokkrar tegundir af fjóluætt sem hér vaxa eru nothæfar ýmist sem te-, matar eða lækningaplöntur.
Þannig má nota birkifjólu sem mat- og tejurt 17. En af mýrfjólunni má nota ung lauf og blómknappa,
ýmist hrá eða soðin. Blómin eru höfð hrá en úr laufunum er gert te. Rætur mýrfjólu gefa góðan ilm 17, 84.
Týsfjóla er búkhreinsandi, uppsölulyf, talin verka á húðsjúkdóma en einnig ætileg og teplanta líkt og
mýrfjóla 85.

Geitblaðsætt
Nokkrar tegundir af geitblaðsætt sem hér vaxa teljast til lækningaplantna. Þannig er hagabrúða notuð í
olíur og te og gegn ofnæmi og er bæði róandi og græðandi. Af rauðkolli eru ofanjarðarhlutar nýttir í lyf.
Fólk tekur rauðkoll við hósta og særindum í hálsi. Rauðkollur er stundum borinn beint á húðina til að
meðhöndla húðsjúkdóma eins og kláða, exem, útbrot og húðsveppi. Þá er rauðkollurinn einnig borinn á
húðina til að meðhöndla ormasýkingar, marbletti og bólgu og til að hreinsa og lækna sár. Rauðkollur
inniheldur efni sem geta losað sýkingar í öndunarvegi með því að þynna slímhúð og auðvelda upphóstun
og hefur jafnframt þerrandi áhrif á húðina 86. Þá er stúfa fjölvirk lækningaplanta frá fornri tíð, útvortis
við kláða en innvortis við kvefi 87.
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Þallarætt
Fura, lerki og greni eru af þallarætt. Evrópulerkið er notað sem timbur, er góður viður og einnig flott
Bonsai-tré. Evrópulerkið er jafnframt mjög fjölbreytt lækningajurt og innri börkurinn var notaður á fyrri
tímum sem „mannakorn“ til að drýgja brauð 34, 88. Stafafura er ekki eingöngu notuð sem skjóltré og
timbur. Brúnt eða grænt litarefni fæst úr nálunum. Ræturnar voru fléttaðar af indjánum Norður-Ameríku
til að gera reipi. Viðarkvoða sem fæst úr þessu tré var notuð til að vatnsþétta kanóða, körfur, skó og sem
lím og til að varðveita við og körfur. Nálar innihalda efni sem kallast terpen, sem framkallast þegar rignir
á nálarnar og hefur neikvæð áhrif á spírun sumra plantna 36.

Línætt
Villilín, sem er fíngerð jurt með hvítum blómum, er af línætt og var oft notað áður sem milt hægðalyf, til
meðferðar á vöðvasjúkdómi, lifrarskemmdum, gulu og glákuvandamálum. Öll jurtin er virk gegn
ormum, þvagræsilyf og uppsölumeðal. Villilíni er safnað á sumrin þegar það blómgast og má þurrka til
síðari notkunar. Jurtina má nota til hreinsunar og þá gjarnan tekin með einhverju róandi eins og
piparmyntu. Smáskammtalyf eru gerð úr plöntunni. Villilín er haft við meðferð á berkjubólgu, gyllinæð
og tíðaleysi 88.

Grímublómaætt
Af grímublómaætt vex hér lokasjóður sem er jurt fyrir öndunarfæri, augnskol og við magakvillum í MiðEvrópu. Jurtin er notuð í smáskammtalækningum 89. Augnfró er önnur jurt sömu ættar, afar smávaxin
en vel þekkt lækningaplanta og nýtt á margvíslegan hátt. Augnfró er bólgueyðandi, virkar á augu og
notuð í augnskol en einnig á nef og slímhimnur 11, 90.

Blöðrujurtaætt
Lyfjagrasið, sem er af ætt blöðrujurta, inniheldur fjölmörg virk efni, er hreinsandi, hóstastillandi,
húðgræðandi, hleypir fyrir mjólkurvörur, hugsanlega bakteríudrepandi og inniheldur fjölmörg virk efni.
Lyfjagrasið er eins og nafnið bendir til vel þekkt lækningajurt í Evrópu 91.

Bjarkarætt
Af bjarkarætt vaxa hér tvær tegundir, birki og fjalldrapi. Birki má nota til eldiviðar og var birkið áður
nýtt sem byggingarefni, í smíðavið, sem fóður fyrir búfé og til reykingar matvæla 92. Enn þekkist að
birkiskógar séu notaðir sem beitarlönd. Þá er birki álitið gagnast þvagkerfi og æðakerfi og vera græðandi
útvortis. Birki er einnig litunarjurt 93. Fjalldrapi er einnig álitinn lækningaplanta m. a. sem gigtarlyf,
herpandi og eyðandi fyrir nýrnasteina. Seyði af laufum er notað við meðhöndlun á magaverkjum og
óþægindum í þörmum 94. Lækningate af fjalladrapalaufum þekkist á Grænlandi. Notkun fjalldrapa er
mjög fjölbreytt og líkist um margt notkun birkis 90, 95.
Vorið 2001 var könnun send út til tæplega tvö hundruð bænda og annarra sem kunnugir voru
skógarjörðum á Norðausturlandi. Svör bárust frá um helmingi þeirra sem fengu könnunina senda.
Upplýsinga var aflað um við hvaða bændur ætti að tala, með undirbúningsrannsóknum sumarið áður,
með símaviðtölum við bændur og með samskiptum við Skógrækt ríkisins að Vöglum og Landgræðslu
ríkins í Húsavík. Af 185 könnunareyðublöðum sem send voru út til bænda skiluðu 89 sér eða 48,1%.
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Þetta er tiltölulega hátt hlutfall svara. Af þeim sem svörum sem ekki bárust voru einhverjir sem ekki
kusu að svara, í öðrum tilfellum var enginn sem taldi sig vita um tiltekin svæði og átti það einkum við
um jarðir sem farnar voru í eyði. Áhugi á könnunni var nokkuð almennur meðal þeirra sem tóku þátt.
Undirbúningur könnunarinnar hófst sumarið 2000, en þá fóru tekin viðtöl við nokkra bændur og
skógræktarmenn í Fnjóskadal. Upplýsingar um jarðir í Þingeyjarsýslum þar sem mikið er af birkiskógi
fengust með viðtölum við bændur og frá Landgræðslu ríkins og Skógrækt ríkisins. Könnunin 2001 náði
til ábúenda á mörgum birkijörðum í S. Þingeyjarsýslu, t. d. í Fnjóskadal, Ljósavatnsskarði, Aðaldal,
Bárðardal, Reykdælahreppi og Mývatnssveit.
Í könnuninni kom fram að bændur telji almennt litla möguleika á nýtingu viðar úr skógi. Þó telja
sumir möguleika á nýtingu viðar einkum við breyttar ytri aðstæður (3. mynd). Algengasta nýtingin er til
eldiviðar (4. mynd). Um þriðjungur bænda taldi mögulegt að nota birkivið til smíða en notkun birkis í
þessum tilgangi er nú mjög lítil. Bæði konur og karlar fást við smíðar en yfirleitt er notkun viðar í litlu
magni (5.- 6. mynd). Helst er um að ræða notkun í girðingar, báta og húsgögn og tæki (7. mynd).
Notkun birkis í list, lækningu og andlegum tilgangi þekkist hjá þriðjungi aðspurða (8. mynd) og
töldu markir slíka hluti hafa töluvert markaðsverðmæti (9. mynd). Helstu birkiafurðir eru timbur, greinar
og lauf. Þá er notkun birkis sem garðtrés útbreidd á svæðinu. Notkun barkar og róta, safa og tjöru er
nokkuð útbreidd en notkun birkiösku er sjaldgæf. Ýmis önnur notkun birkis þekkist en er sjaldgæf (10.
mynd). Um þriðjungur aðspurðra taldi sig hafa einhver andleg tengsl við birkið (11. mynd) og helmingur
kannaðist við fagurfræðilega eða táknræna merkingu birkis (12. mynd).
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3. mynd. Nýting birkiskógar til skógarhöggs samkvæmt svörum bænda í S. Þingeyjarsýslu (2001).
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4. mynd. Algengi notkunar birkis til eldiviðar samkvæmt svörum bænda í S. Þingeyjarsýslu (2001).
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5. mynd. Algengi notkunar birkis í smíðar samkvæmt svörum bænda í S. Þingeyjarsýslu (2001).
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6. mynd. Magn birkis í smíðar samkvæmt svörum bænda í S. Þingeyjarsýslu (2001).
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7. mynd. Magn birkis í mismunandi smíðagripi samkvæmt svörum bænda í S. Þingeyjarsýslu
(2001).
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8. mynd Algengi notkunar birkis í list, lækningu og andlegum tilgangi samkvæmt svörum bænda í
S. Þingeyjarsýslu (2001).

9. mynd. Verðmæti birkis í list, lækningu og andlegum tilgangi samkvæmt svörum bænda í S.
Þingeyjarsýslu (2001).
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10. mynd. Mikilvægi birkiafurða samkvæmt svörum bænda í S. Þingeyjarsýslu (2001). Lág
sætisröðun sýnir meira mikilvægi.

11. mynd. Andleg tengsl við birki samkvæmt svörum bænda í S. Þingeyjarsýslu (2001).
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12. mynd. Þekking á fagurfræðilegri eða táknrænni merkingu birkis samkvæmt svörum bænda í S.
Þingeyjarsýslu (2001).

Aðrar ættir
Brönugrös af samnefndri ætt þykja græðandi og kvefstillandi, eru góð fyrir meltingarveg og malaðar
ræturnar vel ætar 96. Af lófótsætt vex hér lófótur, sem gjarnan vex í vatns- og skurðbökkum, og er álitinn
græðandi, stöðva blæðingar, verka gegn kvillum í meltingarfærum, öndunarsjúkdjómum, lifrarkvillum og
bólgum. Lauf og ungir stönglar eru étin hrá eða soðin í súpur. Lófótur er bestur til uppskeru frá hausti til
vors 17, 81. Bláklukkan er af samnefndri ætt og þekkt sem lækningajurt í Evrópu og Norður-Ameríku.
Rótin er tuggin í meðferð á hjarta- og lungnavandamálum. Dreypilyf úr rótum er haft sem eyrnadropar
við eyrnaverk og plöntuseyði til hreinsunar á sárum 97. Geldingahnappur er af gullintoppuætt, er
lækningajurt stundum nýttur sem jurtaolía, talinn sýkladrepandi og virkur gegn magavanda í Asíu 7.
Marhálmur, sem vex á ströndum oft á kafi í sjó, er af ætt marhálma og er fæða hjá indjánum í Mexíkó,
hafður í þakgerð í Danmörku og til húseinangrunar í Svíþjóð og víðar í Evrópu. Marhálmur er einnig
álitinn hentugur í eldsneyti 98, 99. Smjörgras er af sníkurótarætt og er lækningajurt, höfð t. d. við sótthita í
Suður-Evrópu 100.
Klóelfting er lækningajurt af ætt elftinga og hefur fjölbreytta lækningavirkni, virkar m. a. á
stoðkerfi og þvagkerfi, en notist þó ekki í bjúgmyndun. Klóelftingin er nýtt í smáskammtalækningum og
er rík uppspretta steinefna og snefilefna. Ofanjarðarhlutar plöntunnar eru notaðir 6, 22. Blágresið, sem er
algengt hér um allt land m. a. í skógarbotnum, er af blágresisætt og þekkt lækningajurt í Evrópu og Asíu.
Jurtin er talin græðandi og vinna á gigt. Hægt er að gera te af laufunum og er best að safna laufum áður
en jurtin blómgast 101. Ræturnar eru taldar einkar virkar, laufin má nota til að gera te og þá best að safna
laufum áður en jurtin blómgast.
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13. mynd. Blágresi með stór handskipt blöð vex hér í lyngi.
Þó nokkrar tegundir af ætt maríuvanda vaxa hér en margar skyldar tegundir eru taldar virkar
lækningajurtir á heimsvísu. Maríuvöndur er þekkt jurt af ætt maríuvanda og er virk gegn ormum, bætir
meltingu og er verkjastillandi 81. Blástjarnan er nokkuð algeng jurt á norðanverðu landinu og er
lækningaplanta í mongólskri lækningahefð 102. Horblaðka er af samnefndri ætt skartar hvítum blómklasa
og vex hér í í flóum, litlum tjörnum, votlendi og mýrum. Jurtin er allbeisk á bragðið en er nýtt við
meltingartruflunum og tíðaverkjum. Fjölþætt lækningajurt við minni og meiri kvillum og var höfð til
ölgerðar hér á landi 11.
Helluhnoðri er af hnoðraætt og er hafður útvortis til að græða sár og eyða vörtum og innvortis til
að stilla meltingu og lækna kvef og hósta. Jurtin er fæðuplanta hjá indjánum Norður-Ameríku 28, 44, 81.
Af sefætt er lækjasef talið lækningajurt í Norður-Ameríku 44. Sjöstjarnan er af ætt maríulykla, en rótin er
uppsölulyf. Sjöstjarnan var áður álitin innihalda hentugt innihaldsefni í sárasmyrsl 103. Steinbrjótsættin
hefur að geyma áhugaverðar og fagrar blómplöntur en tegundir skyldar okkar steinbrjótum teljast
lækningaplöntur í Asíu. Vetrarblómið, sem er steinbrjótur, er talið lækningaplanta í Alaska og hjá
frumbyggjum í Austur-Síberíu 104. Af nettluætt er m. a. smánetlan fjölþætt lækningaplanta m. a. við gigt
og þvagvanda 105.
Hélunjólaættin telur m. a. hrímblöðku sem er strandplanta og álitin góð matarplanta, laufin eru æt
og fræjum má blanda í brauð 34. Skollaberin eru af skollabersætt en berin eru stundum étin hrá eða soðin,
gjarnan blönduð öðrum berjum, enda ögn beisk og lítt æt. Berin eru rík af pektíni og geta örvað
matarlyst 106. Kransarfi er af froskablaðsætt og hefur sennilega væg andoxandi áhrif 107. Litunarjafni er
af jafnaætt og er eins og nafnið bendir til litunarjurt. Jafnframt er litunarjafninn virkur útvortis á exem og
sóra 108.
Þó nokkrir burknar teljast til nytjaplantna. Margþætt virkni köldugrass er talsvert rannsökuð og
vísbending um að þessi burkni sé magastillandi og dragi úr gigtarverkjum 11. Köldugras er einnig
bragðgóð matjurt en jarðstöngullinn hefur sætbiturt bragð og stundum nýttur í sælgætisgerð, s. s. núggat
109
. Naðurtunga og fergin eru fæðuplöntur í Norður-Ameríku en báðar teljast einnig lækningaplöntur 10,
44
. Tungljurt er lækningaplanta og lauf og rætur gefin við niðurgangi 110. Skjaldburkni er lækningaplanta
m. a. við sykursýki á Balkanskaga 99. Skollakambur er vel æt planta og nokkur lækningaplanta 17.
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Lokaorð
Villtar plöntur eru undirstaða fæðukeðja á landi og fyrir mikið af innlendri landnýtingu. Fyrsta skrefið er
að fræðast um jurtir í sínu nánasta umhverfi. Næst er að vernda þá reiti sem geyma villtar plöntur og
kanna verndarsvæði eins og fólkvanga. Þegar svæði eru skipulögð er gott að hafa í huga að leyfa
villigróðrinum að þrífast og planta villtum plöntum, trjákenndum eða jurtkenndum. Gróðureyðar margs
konar eru ekki æskilegir fyrir villigróður né stuðla að heilbrigðara vistkerfi og menga að auki hringrás
vatns. Með verndun búsvæða plantna fæst betri aðgangur manna að villtum jurtum, grösum og runnum
til margra nytja og gleði.

Þakkir
Þakkir eru færðar Landgræðslu ríkisins, Náttúrufræðistofnun Íslands, Nýsköpunarmiðstöð Íslands,
ReykjavíkurAkademíunni og Skógræktinni. Einnig er þakkaður stuðningur Evrópusambandsins sem
fékkst með HIBECO verkefninu.
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