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Jörðin Laugaland er í eigu Legatsjóðs Jóns Sigurðs-
sonar en í umsjón sýslunefndar Eyjafjarðarsýslu. 
Skógræktarfélag Eyfirðinga sendi sýslunefnd erindi 
1979 um leigusamning á Laugalandi og var 
samningur þar að lútandi undirritaður á 50 ára 
afmæli félagsins 11. maí 1980. Helstu forgöngumenn 
félagsins í þessu máli voru Ingólfur Ármannsson, for-
maður frá 1976-1980 og Oddur Gunnarsson, for-
maður frá 1980-1983. 

Í jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín sem 
skráð var 1712 segir um Laugaland á Þelamörk að 
skógur væri þar víða til eldiviðar en lítið til kolagerðar. 
Reynslan hefur sýnt að víðast hvar á svæðinu þar sem 
land er friðað er náttúrulegt birki að finna. Skógrækt 
á Laugalandi hefur gengið ágætlega og eru aðstæður 
þar ákjósanlegar til ræktunar flestra trjátegunda.

 

Frá árinu 1982 og fram til 2000 gróðursettu ný-
stúdentar við Menntaskólann á Akureyri í landið í 
tilefni af útskriftinni. Helstu trjátegundir í skóginum 
eru stafafura, lerki, birki og rauðgreni, en auk þess má 
finna ýmsar aðrar tegundir. Búið er að merkja nokkrar 
þeirra. Um árabil hefur verið hér höggvið nokkurt 
magn af stafafuru og hún seld sem jólatré, auk þess 
sem fólk hefur komið og fellt eigin jólatré. Lauga-
landsskógur er opinn til útivistar. Þar eru góð berja- 
og sveppalönd og er öllum heimilt að nýta þau.

Skógræktarfélag Eyfirðinga var stofnað á Akureyri 11. 
maí 1930 en félagið hefur umsjón með 11 skógar-
reitum víðsvegar í Eyjafjarðarsýslu. Meðal markmiða 
félagsins er að skapa skilyrði til fjölbreyttrar útivistar á 
skógræktarsvæðunum. 

Aðalstarfsstöð Skógræktarfélagsins er í Kjarnaskógi 
við Akureyri. 

Skógræktarfélag Íslands - The Icelandic Forestry Association
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Laugalandsskógur  
á  Þelamörk
Skógræktarfélag Eyfirðinga

Opinn skógur
Markmið verkefn i s ins er að opna 
skógræktarsvæði þar sem aðstaða og aðgengi 
verður ti l 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.

GÖNGUM VEL UM GRÓIÐ LAND
TREAD LIGHTLY - DON’T LITTER

Laugalandsskógur - The Eyfirðingar Forestry Association

The farm Laugaland belongs to the Legatsjóður Jóns 
Sigurðssonar fund, but is supervised by the Eyjafjörður 
county commission. The Eyfirðingar Forestry Assocation 
signed a lease agreement  for Laugaland on the 
Association‘s 50th anniversary on May 11, 1980, and tree 
planting began.

Historical records from 1712 describe the farm as 
containing patches of forest suitable for fuelwood 
gathering, but not large enough for coal production. 

The area has proven to be highly suitable for many tree 
species, but the main species planted are lodgepole pine, 

birch, larch and Norway spruce. Birch has also spread 
naturally within the forest, as is the case for other pro-
tected areas in the region. In the years 1982-2000 
graduates from the Akureyri Junior College marked their 
graduation with tree planting. Christmas trees (lodgepole 
pine) have been cut in the forest for years.

The Eyfirðingar Forestry Association was founded on May 
11, 1930. The Association supervises 11 forests within the 
Eyjafjörður county. One of its main goals is to create 
recreational opportunities within the forests. The 
Association‘s main base of operations is in Kjarnaskógur by 
Akureyri.

Velkomin í  skóginn
Welcome to  the forest
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Friðaður 1981. Flatarmál um 100 ha. Opinn skógur 2012

Upplýsingar
Information

Bílastæði
Parking

Borð og bekkir
Picnic area

Skógarstígur - gróf leið
Forest trail - rough track

Þú ert hér
You are here

Auðveld gönguleið 
Easy walking path 

Göngustígur - þjónustuvegur
Walking path - service road

Aðgangur bíla eingöngu fyrir hreyfihamlaða
Car access for disabled people only

Vegur
Road

Útsýni
Viewpoint
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Gróðursetningar nýstúdenta 
Menntaskólans á Akureyri
Akureyri Junior College planting
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