
Búlandsnes er nesið á milli Hamarsfjarðar og Berufjarðar. Skógrækt á Búlandsnesi hófst 1952, eftir að hreppsnefnd
úthlutaði nýstofnuðu Skógræktarfélagi Djúpavogs landinu. Þétt var plantað, því þá var þumalputtareglan sú að bara
annað hvert tré myndi lifa, en annað kom í ljós. Nærri öll tré lifðu og því er búið að vera mikið verk að grisja og gera
göngustíga í skóginum. Svæðið á sér merka sögu. „Tyrkir” rændu tuttugu manns á þessum slóðum árið 1627, þar á meðal
bóndanum á Búlandsnesi, Guttormi Hallsyni. Álfheiður, ung stúlka á bænum, faldi sig í helli (Álfheiðarskúta) fyrir ofan
bæinn og slapp þannig frá ræningjunum. Margt fallegt er að sjá í Hálsaskógi. Fyrst skal nefna Aðalheiðarlund, sem er aðal
samkomusvæðið hér, með borðum og bekkjum. Búlandsnesbærinn stóð við Setbergin (Litla og Stóra). Þar var læknasetur
og heimildir eru um bænhús fyrr á öldum. Gatklettur geymir minjar um skóg á Búlandsnesi fyrr á tímum. Einnig má finna
tóftir, fjárrétt og fallega kletta í skóginum.
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Hálsaskógur á Búlandsnesi
Skógræktarfélag Djúpavogs

GÖNGUM VEL UM GRÓIÐ LAND

Opinn skógur
M a r k m i ð  v e r k e f n i s i n s  e r  a ð  o p n a
skógræktarsvæði þar sem aðstaða og
aðgengi verður til fyrirmyndar. Lögð er
áhersla á upplýsingar, þannig að gestir
fræðist um lífríki, náttúru og sögu viðkomandi
svæðis.

Með öflugum stuðningi opnast spennandi
áningarsvæði fyrir almenning.

Open forest
The goal of the project is to open forests and forestry sites  to
public recreation, by setting up recreation facilities and
providing educational information on the nature and history
of each forest.

Velkomin í  skóginn -  Welcome to  the forest
TREAD LIGHTLY - DON’T LITTER

Búlandsnes is the peninsula between Hamarsfjörður and Berufjörður. Forestry at Búlandsnes began in 1952, after the
municipality allocated the then newly formed Djúpivogur Forestry Association a tract of land. The initial planting was
dense, as the belief at the time was that only half the trees would survive, but this was proved wrong over time. Nearly
all the trees survived and grew, so thinning and creating paths through the forest has been quite a challenge. The area
itself also has a notable history. In 1627 about twenty people in these parts were abducted by „Turks" (men from the
Ottoman Empire), including the farmer at Búlandsnes, Guttormur Hallsson. Álfheiður, a young woman at the farm, hid
in a cave (Álfheiðarskúti) above the farm and thus managed to avoid the abductors. Hálsaskógur also contains many
beautiful places. First up is Aðalheiðarlundur, the main area for get-togethers, which has a table and benches. The
Búlandsnes farm was the seat of the local doctor for some time and  had a non-congregational church in centuries past.
Gatklettur contains evidence of a forest at Búlandsnes. In the forest there are also ruins, a sheepfold and interesting rock
formations.

Hálsaskógur on Búlandsnes - Djúpivogur Forestry Association
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