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Ferð til Sviss
II. Skógar Alpafjalla og skógrækt í Sviss

Höfundar Jóhann Pálsson og Brynjólfur Jónsson

Skóg rækt ar fé lag Ís lands stóð fyr ir kynn is ferð skóg rækt ar á huga fólks til Sviss, dag ana 4. – 11. sept
em ber 2007 og voru þátt tak end ur í ferð inni tæp lega 90. Far ið var um aust ur og mið hluta Sviss 
og skoð að lands lag, gróð ur far og menn ing. Við skipu lagn ingu og und ir bún ing ferð ar inn ar naut 

fé lag ið að stoð ar Sviss lend ings ins og Ís lands vin ar ins Thom as Seiz en Hóp ferða mið stöð in  Trex sá um 
al menna ferða til hög un. Ís lensk ir far ar stjór ar og túlk ar voru Brynjólf ur Jóns son frá Skóg rækt ar fé lagi 
Ís lands og Bar bara Stanz eit og einnig nutu ferða lang ar leið sagn ar Jó hanns Páls son ar grasa fræð ings og 
fyrr ver andi garð yrkju stjóra Reykja vík ur. 

Í 2. tbl. Skóg rækt ar rits ins 2007 birt ist grein in „Ferð til Sviss. I. Ferða saga“. Þar fjall aði Ragn hild ur 
Frey steins dótt ir al mennt um Sviss, það helsta sem fyr ir augu bar í ferð inni og þá þætti sem mesta at
hygli vöktu. 

Þessa grein má kalla sjálf stætt fram hald. Kveikj an er um rædd ferð, sögu svið ið er víð ara en í fyrri 
grein inni og áhersl an er á fræði leg ar upp lýs ing ar. 
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Alpa fjöll
Alpa fjöll in eru mik il keðja fell inga fjalla sem teyg ir 
sig vest an úr Frakk landi og lang leið ina aust ur eft ir 
Aust ur ríki en auk þess ara tveggja landa ná Alp arn ir 
einnig inn í Ítal íu, Sló ven íu, Sviss og Þýska land.

Upp runi Alpanna
Fyr ir meira en 200 millj ón um ára höfðu all ir flek
arn ir, sem mynda nú ver andi meg in lönd jarð ar, sam
ein ast í eitt alls herj ar meg in land sem náði heims
skaut anna á milli og nefnt hef ur ver ið Pangea. Þetta 
risameg in land klofn aði svo í tvennt, Laurasíu í 
norðri og Gond vana land í suðri. Við hér á Ís landi 
þekkj um vel hvað gerð ist síð an. 

Laurasíuflek inn gl iðn aði sund ur og úr varð Norð
ur am er íkuflek inn og Evr asíuflek inn og eru þeir enn 
að fjar lægj ast hvor ann an. Í skil un um á milli þeirra 
streyma mött ul strók ar upp úr iðr um jarð ar og á ein
um stað eru þeir það öfl ug ir að þar reis á öld um 
áður eyja upp úr út haf inu sem nor ræn ir menn námu 
fyr ir rúm um ell efu hund ruð árum og nefndu Ís land. 

Ef ekki væri vegna þeirra reg inafla, sem ólga í iðr um 
jarð ar, ætti land ið sem við byggj um að vera á sjáv ar
botni eins og aðr ir hlut ar Atl ants hafs hryggs ins.

Í mill um Evr asíuflek ans og Gond vana lands var 
lengi vel geysistórt inn haf, Mið jarð ar haf ið hið 
forna, sem nefnt hef ur ver ið Tet hys. Í þessu hlýja 
inn hafi var auð ugt líf ríki og á botni þess hlóð ust upp 
mörg hund ruð metra þykk set lög af kóröll um og 
skelj um kalk þör unga. Fyr ir u.þ.b. 40 millj ón um ára 
hafði Gond vana land klofn að í smærri fleka og einn 
þeirra, Afr íkuflek inn, tók að sigla norð ur á bóg
inn og það varð ekki hjá því kom ist að hann sigldi 
beint á Evr asíuflek ann. Þetta varð vita skuld mik ill 
árekst ur því þó að hrað inn væri ekki um tals verð ur 
var mass inn þeim mun meiri svo skrið þung inn var 
ekk ert smá ræði. 

Við þenn an árekst ur þrýst ist botn inn á Tet hys 
upp og lagð ist sam an í fell ing ar sem við þekkj um nú 
und ir nafn inu Alpa fjöll. Þessi miklu fjall garð ar eru 
raun veru lega botn inn á hinu forna Mið jarð ar hafi. 
Kalkríku set lög in á sjáv ar botn in um hröngl uð ust upp 

SkriðjökullinníbotnidalsinsValdaRosegíEngadinhefurveriðaðhörfaásíðarihluta20.aldar.Lindifuranerfyrst
trjáaútájökulurðirnar,enífótsporhennarfylgirlerkið.
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utan á bylgj ur forn bergs fell ing anna en að al berg teg
und ir forn bergs ins eru skif fer og síli köt en auk þess 
eru á nokkrum stöð um leif ar af fornri eld virkni. 

Veð ur og vind ar hafa síð an mót að þess ar fell ing ar 
sem risu upp af sjáv ar botn in um. Jök ul skild ir, sem 
mynd uð ust á kulda skeið um ís ald ar, form uðu land ið 
en ár, leys inga vötn og snjó skrið ur halda því verki 
áfram. Kalk fjöll in eru mun rof gjarn ari en forn berg
ið og eru þau því auð þekkt á hvöss um tind um og 
brött um hlíð um og til dæm is eru Dóló míta fjöll in í 
Suð urTýról fræg fyr ir nátt úru feg urð en forn bergs
fjöll in, sem eru harð ari und ir tönn, eru ávöl og út
lín urn ar slétt ari. 

Þró un gróð ur fars
Í upp hafi ter tí er tím ans, fyr ir rúm lega 60 millj ón
um ára, var lofts lag í Evr ópu heittemprað og þar 
uxu brún kola skóg ar með fenja sýpr us, sedrustrjám, 
þöll um og fur um. Eft ir því sem leið á Ter tí er færð

ist Evr asíuflek inn stöðugt norð ar svo að hita kær
asti gróð ur inn hörf aði und an tempraðra gróð ur fari. 
Um svip að leyti voru Alp arn ir að lyft ast upp vegna 
þrýst ings frá Afr íkuflek an um og eft ir því sem land
ið hækk aði varð lofts lag ið sval ara, gróð ur skil yrði 
breytt ust og fjalla og freð mýra gróð ur nam land 
efst. 

Sein asta kulda skeið ís ald ar hófst fyr ir 70.000 
árum. Fram an af var ekki mjög kalt, svo að birki, 
lerki, lindi fura, berg fura og fjallafura héld ust við, 
en á milli komu hlýrri kafl ar og hesli, beyki og eik 
breidd ust út. 

Meg in kulda skeið ið var aði frá því fyr ir 30.000 
árum og þar til fyr ir 16.000 árum. Á því skeiði fylltu 
jökl ar alla dali. Fyr ir 10.000 árum hafði hlýn að svo 
mik ið að skóg arn ir fóru að fikra sig inn eft ir döl un
um og upp eft ir fjalls hlíð un um. 

Þeg ar fyr ir 12.000 árum lagði lindi fur an af stað 
inn eft ir stærstu döl un um, sem þá voru þeg ar orðn ir 
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ís laus ir. Önn ur skóg ar tré fylgdu á eft ir það an sem 
þau höfðu hjarað af kulda skeið ið við ræt ur fjall anna. 
Rauð gren ið kom alla leið aust an af Balkanskaga og 
sótti vest ur eft ir bæði úr suðri og norðri. Þin ur inn 
hafði hald ist við nið ur und ir strönd Mið jarð ar hafs
ins og hélt til norð urs og aust urs, en beyk ið hafst 
við á nokkrum stöð um, það an sem það breidd ist inn 
eft ir döl um og hlíð um kalk fjall anna. 

Á nú tíma urðu nokkr ar sveifl ur í hita stigi og 
breytt ust hæða mörk hinna mis mun andi trjá teg unda 
sam ræmi við þær en síð ar fór bú seta að hafa af drifa
rík áhrif á þró un skóg anna.

Fólk bjó í Ölp un um, þeg ar á ís öld, fyr ir 30.000 
árum, þ.e. á stein ald ar skeið inu eldra. Fyr ir um 
5.000 árum fór ann að fólk með stein ald ar menn
ingu að setj ast að í döl um og fékkst við ak ur yrkju 
og kvik fjár hald. 

Á brons öld (2.500–900 f.Kr.) urðu kop ar vinnsla 
og selja bú skap ur meg in atvinnu veg irn ir, en á járnöld 
kom járn og salt vinnsla í þeirra stað. Byggð in náði 
upp í um 1200 m. hæð. Ýms ir þjóð flokk ar sett ust 
að í Ölp un um og byggð in var mest um hverf is það 
vega kerfi sem Róm verj ar lögðu. 

Á 12. og 13. öld voru rudd ar stór ar spild ur um
hverf is klaust ur og kast ala en að öður leyti voru 

skóg arn ir að mestu ósnert ir. Síð ar þeg ar byggð þétt
ist, fór að ganga á skóg ana og selja bú skap ur varð 
til þess að skóg ar mörk færð ust neð ar. Eft ir svarta
dauða náðu skóg arn ir sér víð ast hvar á ný en á 16. 
öld hófst gegnd ar laus of beit og skóg areyð ing. Megn
ið af skóg un um var í eigu bænda og námu eig enda og 
brátt var ánauð in svo mik ið að grípa þurfti til frið
un ar á kvæða sem mættu þó víða mik illi and spyrnu. 

Þeg ar kom fram á síð ari hluta nítj ándu ald ar var 
víð ast hvar búið að setja lög um vernd un og nýt
ingu skóg anna. Þeg ar bann við að beita eða höggva 
ný græð ing og brenna kjarr gróð ur kom ofan á nátt
úru ham far ir af snjó og skriðu föll um vegna skóg
areyð ing ar, varð neyð ar á stand hjá fá tæk um fjalla
bænd um, sem víð ast hvar flosn uðu upp af býl um 
sín um. Eft ir stóðu skóg laus ar fjalls hlíð ar og stund
um heilu dal irn ir. Að þessi svæði skuli ekki vera í 
eyði núna, má þakka nýj um at vinnu hátt um svo sem 
smá iðn aði, ferða mennsku og skíða iðk un. 

Skóg ar Alpanna
Ólík ur berggrunn ur fjall anna, ann ars veg ar kalk
steinn og hins veg ar forn berg, hef ur af ger andi áhrif 
á jarð vegs mynd un og jarð vegs gerð. Efna inni hald 
jarð vegs ins ákvarð ar m.a. sýru stig hans og þess 
vegna er mun meiri breyti leiki í sýru stigi jarð vegs 

Hæðaskipting fjallskóga í Ölpunum
ÝmsirveðurfarsþættireruólíkirámismunandistöðumíÖlpunum.Úrnorðvestriogsuðaustrikomavindarsemberameðsérraktloftog
úrkomanermikilíjaðarfjöllunum,þarsemloftiðstíguruppsvorakinnþéttistogfellurniðursemregn.Íinnrifjöllunumerminniúrkoma
enþaueruhærriogþarsnjóarfyrr,snjóatekurseinnauppogvíðaerusmájöklar.Nálæghafsvæðihafaeinnigáhrif.Suðvestasterlofts
laghafrænastennyrstogaustastermeirimeginlandsveðrátta.Áhrifhæðaryfirsjóráðaþómestuumgróðurfariðogflokkastskóglendin
bæðieftirhæðarleguogjarðgrunni.Áláglendi,alltuppundirátta,níuhundruðmetrayfirsjávarmáli,erulaufskógarmeðbeyki,álmi,
eikumogfjöldaannarrategunda.ÞangaðhöfumviðlítiðaðsækjatilræktunaráÍslandienþarfyrirofantakaviðfjallskógarnirsemeru
ölluforvitnilegrifyrirokkur,einkumþegarferaðnálgastefrafjallskógabeltiðsemnærfráþvíumþaðbil1400metrumogvíðauppfyrir
2000metra.

Hæða skipt ing fjall skóga á forn bergi:  

Neðan1400m.Rauðgreniskógur,trémeðbreiðumkrónum.
1400–1600m.Lerkiograuðgreniskógur,grenimeðgrönnumkrónum.
1600–1800m.Lerkiogsembrafuruskógur,grænölurígiljumogjöðrum.
1800–2000m.Samfelldarurðalyngrósaoglyngheiðarensembrafurulundireruekkióalgengir.
2000–2200m.Við2000mlýkursamfelldumsembrafurulundunumeneinstöktréstandauppúrlyngbreiðunum.
2200–2400m.Ósamfelldurðalyngrósaoglyngheiði,lágvaxinnvíðigróður.

Hæða skipt ing fjall skóga í kalk fjöll um:

Neðan1400m.Rauðgreniogskógarfuruskógarenísuðurhlíðumbeykiskógarmeðþini.
1400–1600m.Þéttirrauðgreniskógar.
1600–1800m.Efrimörkstórvaxinnatrjáaenhjallalyngrósaheiðarbyrja.Beykirunnarísuðurhlíðum.
1800–2000m.Fjallaeðabergfura,stöklerkiograuðgreni.
2000m.Hérlýkurfjallaogbergfurulundum.
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í Ölp un um en hér á landi, þar sem all ur jarð veg ur 
er eld fjalla jarð veg ur, mynd að ur af storku bergi og 
gjósku. Í Ölp un um get ur jarð veg ur á forn bergi far ið 
nið ur fyr ir pH 3 og í kalkjarð vegi upp fyr ir pH 8. 
Sýru stig ið hef ur um fram allt áhrif á upp leys an leika 

hinna mis mun andi nær ing ar efna í jarð veg in um og 
stjórn ar þannig sam setn ingu og magni þeirra nær
ing ar efna sem eru plönt un um til tæk.

Í þeim tveim ur mis mun andi berggrunns gerð um 
sem al gengast ar eru í Ölp un um, hafa sest að og þró
ast ólík ar teg und ir plantna og í hvorri jarð vegs gerð
inni fyr ir sig hafa því orð ið til ólík gróð ur sam fé lög. 
Al gengt er að inn an sömu ætt kvísla hafi þró ast tvær 
ná skyld ar teg und ir en önn ur vex í kalkjarð vegi en 
hin á forn bergi. Sem dæmi má nefna urða lyngrós
ina, Rhododendron ferrugineum, sem vex í súr um 
jarð vegi og hjalla lyngrós ina, R.hirsutum, sem vex 
í basísk um jarð vegi. Einnig fjalla bjöll una, Pulsatilla
alpinassp.alpina, með mjalla hvít um blóm um, sem 
vex á kalk heið um en gló bjall an, P.alpinassp.apii
folia, með brenni steins gul um blóm um, vex á lyng
heið um forn bergs fjall anna.

Ýms ar trjá teg und ir úr Alpa fjöll um hafa ratað 
hing að til lands, allt frá því að til raun ir til trjá og 
garð rækt ar hófust í lok 19. ald ar. Fram an af var það 
að eins fjallafur an sem skil aði ein hverj um ár angri en 
marg ir litu hana horn auga, þar sem lág vaxn ir runn
ar voru ekki það sem menn höfðu vænst af „lund um 
nýrra skóga“. Ein staka evr ópulerki náðu álit legri 

ÍSvissneskaþjóðgarðinum.Bergfuraeinslangtogaugaðeygir.

Skóg ar í Sviss
Einsogsagtvarfráífyrrigreininni,áttimikilskógareyðingsér
staðíSviss.Afleiðingarnarvorualvarlegskriðuföll,snjóflóð
ogóáransemm.a.knúðiáumaðgerðir.Vendipunkturinn í
þessarineikvæðuþróunvarþegarSvisslendingarsettuland
inuskógræktarlögárið1876enþánamskógarþekjalandsins
tæplega15%afflatarmáli.

Það er athyglisvert að bera þetta saman við Ísland, þar
semekkertvaraðgertfyrrenallurskógurvarnánasthorf
inn. Því má draga lærdóm af því sem Svisslendingar hafa
gert. Með skógræktarlögum gripu þeir til víðtækra friðun
araðgerða, bann var lagt við rjóðurfellingu og margvíslega
bættumgengniáttismámsamanþátt íþvíaðskógar tóku
aðbreiðastút.NúverandiástandskógaíSvisseralltannað.
Skógarnemaum31%afflatarmálilandsinsogeruásíðustu
árumíhraðfaraútbreiðsluogmiklumvexti.Taliðeraðafleið
ingarhnattrænnarhlýnunarvaldiþarmestu.Þróunþessier
hvaðhröðustíausturogsuðurhlutalandsins,þarsemfjalla
keðjureruríkjandi,enþarfærastskógarogtrjámörklengra
uppogofarífjöllin,eftirþvísemrannsóknirsýna.
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hæð en þau voru krækl ótt og ekki nýt an leg til við
ar fram leiðslu. Á seinni árum hef ur fjallafur an að 
vísu orð ið vin sæl í garð rækt og trjá rækt á úti vist ar
svæð um og öld ung ar, eins og evr ópulerk in í Skrúði 
í Dýra firði, að Að al stræti 52 á Ak ur eyri og Hafn
ar götu 48 á Seyð is firði, njóta ómældr ar að dá un ar 
og virð ing ar. Fjöldi fjöl ærra blóm jurta úr Ölp un
um hef ur lengi ver ið rækt að ur í görð um og nokkr ir 
runn ar eru orðn ir al geng ir í seinni tíð. Þó er öll um 
þess um gróðri það sam eig in legt að við vit um sára lít
ið um upp runa hans. Fram an af komu plönt ur eða 
fræ mest megn is úr rækt un ein hvers stað ar í Norð ur
Evr ópu, um fram allt dönsk um gróðr ar stöðv um og 
voru þær lík ast til af upp runa sem hent aði rækt un
ar skil yrð um þar, en kannski síð ur hér á landi.

Það er tíma bært að huga bet ur að því hvaða gróð
ur við get um sótt til Alpa fjalla. Þar eru trjá teg und
ir sem mynda skóga við veð ur far sem er ekki síð ur 
erfitt en það sem við búum við. Einnig hef ur það 
sýnt sig að í eld fjalla jarð veg in um hér á landi, sem 
get ur orð ið mjög frjó sam ur ef hann fær að þró ast 
eðli lega, hef ur fjöldi teg unda bæði úr kalk og forn
bergs jarð vegi vax ið vel fram til þessa. 

Það kom í ljós, þeg ar far ið var að sækja trjá gróð
ur til Alaska á sín um tíma, að leita þurfti fanga víða 
til þess að finna þau stað brigði sem hent uðu best 
hjá okk ur. Í Ölp un um hafa teg und irn ar þró ast við 
mis mun andi veð ur far, svo sem stað viðri, úr komu og 
snjóa lög, en þar að auki er hitafar og lengd vaxt
ar tíma ólíkt við mis mun andi hæð ar legu. Í hverj um 
hinna ótal mörgu dala Alpanna hafa vensla hóp arn ir 
ver ið lengi ein angr að ir og lag að sig sem best að stað
hátt un um, enda telja skóg rækt ar menn þar að heppi

Veðurfariðífjallskógunumgeturveriðrysjótt.Myndinertekin5.september2007ogþáhafðikyngtniðursnjóíSviss
neskaþjóðgarðinum.

Áhersl ur í skóg vernd
Ásíðustuöldvarlögðmikiláherslaáverndargildiskógannaí
Sviss.Mikilvægiskógaogtrjágróðurstilþessaðhindrasnjó
flóð,erm.a.meginviðfangsefnistofnunarsemviðheimsótt
umíDavos.Þarhafafariðframmiklarrannsókniráhlutverki
skógaogtrjágróðursíþvíaðhindram.a.aðsnjóflóðfariaf
stað, hvernig trjágróður í skógi bindur snjóinn og hvernig
hægteraðkomaívegfyriraðsnjóflóðfalliábyggðmeðþví
að ræktaskógabelti íhlíðum.Ásamahátthafaveriðmet
insvæðiþarsemhættaeráskriðuföllumeðagrjóthruniog
brugðistviðmeðþvíaðræktaverndarskóga.Mikilvægiskóg
anaíþvíaðhindrajarðvegseyðinguogskriðurereinnigvel
þekkt.
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leg ast sé að nota kvæmi stað ar ins þeg ar gróð ur setja 
þarf ný skóga í sár in eft ir snjó flóð og skrið ur. Það 
gef ur því auga leið að við þurf um að leita víða fanga 
til þess að finna heppi leg asta efni við inn til rækt un ar 
hér á landi.

Höf um við eitt hvað í Alpana að sækja? 
Það eru ekki lík ur á því að neitt af þeim fjöl breytta 
trjá gróðri sem vex í lauf skóga belt inu eigi er indi 

í garða á Ís landi og tæp ast er mik ið að heimta úr 
neðri hluta fjall skóg anna. Samt gæti ver ið ómaks ins 
vert fyr ir áhuga sama garð eig end ur að reyna það an 
kvæmi af trjám eins og evr ópu þini, álmi eik, lind 
og fleira. Það er ekki fyrr en far ið er að nálg ast efri 
hluta fjall skóg anna, það er að segja þeg ar kom ið er 
upp fyr ir 1400 metra, að vænta má betri ár ang urs. 
Á hæð ar bil inu 14002000 m y.s. vaxa nokkr ar trjá
teg und ir, sem að vísu hafa flest ar ver ið reynd ar lít il

Ílerkioglindifuruskógií1750mh.y.s.íEfriEngadin.

Fram leiðslu skóg ar
Aðalnytjategundirnarerurauðgreniogbeyki.Rauðgreniberhöfuðogherðaryfiraðrartrjátegundirognærum40–50%afflatarmáliog
rúmmáliskóganna.Mikiláherslavarlögðáræktunþessáfyrrihluta20.aldar.Framundir1980voruárlegagróðursettarum15milljónir
plantnaensáfjöldihefurstórlegaminnkað.HeildargróðursetningíSvissnamaðeinsum2milljónumplantaárið2002,endahöfðuþá
orðiðstórfelldskakkaföllafofviðrunumíVivianárið1989ogLothar1999,þarsemum15%afrauðgreniskógumfukuumkoll.Lagtvar
kappáþaðaðbjargaverðmætumúrskóginum.

Íkjölfariðhafanýjaráherslurtekiðvið.Ímatiáafleiðingumþessaraveðrakomíljósaðblandaðirskógarmargratrjátegundalétu
minnstásjáíþessumhamförum.Tilmælinvoruþvíaðaukafjölbreytniogerþaðþannignú,aðþarsemrauðgreniskógurerfelldureru
fyrstogfremstgróðursettirblandskógarlaufogbarrtrjáa.Framleiðslugetasvissneskuskógannanemurum10milljónumrúmmetraen
aðeinsumhelmingurþessmagnsernytjaður.1milljónrúmmetraernýttíeldiviðogum4milljónirrúmmetraernýtturísögunarmillur
ogiðnaðarframleiðslu.

AldalönghefðeríSvissánýtinguviðarins,endaeinaffáumhráefnaauðlindumlandsins.Meðnýjumáherslum,umhverfisstefnuog
áherslumáendurnýjanlegarorkulindir,hefureftirspurneftirviðarafurðumaukist,bæðitilhúsagerðarogtilupphitunar.Mikiðerlagt
uppúrþróunbyggingarefnaúrviði.Þarsemsvomikiðerafónýttuefniúrskógunum,erstefntaðþvíímarkmiðssetningustjórnvalda,
að10%aforkuþörfheimilaíSvissverðifullnægtmeðbrennsluátimbrienþeirritækniognýtinguáhráefninuhefurmikiðfleygtfram
ásíðariárum.
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lega hér á landi, en víð tæk ar kvæma til raun ir myndu 
vafa lít ið skila okk ur áhuga verð um efni viði til garð 
og skóg rækt ar. 

Rauð greni og skóg arfura
Helstu trén í þess um skóg um eru rauð greni, Picea
abies og skóg arfura, Pinumsylvestris og er rauð gren
ið þar í mikl um meiri hluta. Það er ekki síst vegna 
þess að miklu meira er gróð ur sett af greni en furu 
svo að þetta lýs ir á eng an hátt nátt úr legu mik il vægi 
teg und anna. Hér á landi hafa þessi tré eink um ver ið 
rækt uð upp af fræi frá NorðuEvr ópu, um fram allt 
frá Norð ur lönd um og hef ur reynsl an ver ið ærið mis
jöfn. Vensla hóp ar Norð urEvr ópu og Alpanna hafa 
ver ið að skild ir frá því snemma á ís öld og því þró ast 
óháð ir hvor ir öðr um í ár þús und ir. Sig urð ur Blön
dal nefn ir, í grein sem hann skrif aði um rauð greni 
í 1. tbl. Skóg rækt ar rits ins 2007, að tvö kvæmi frá 
Sviss, sem rækt uð eru á Hall orms stað, hafi ann an 
svip en nor ræn kvæmi, nál arn ar séu mun dekkri og 
yf ir bragð ið ann að. Skóg arfur ur, sem hér voru gróð
ur sett ar í mikl um mæli á sjötta ára tug ald ar inn ar 
sem leið, voru einnig sótt ar til Norð ur landa. Þær 

vesl uð ust nán ast all ar upp vegna furulús ar inn ar sem 
herj aði á þær. Nokkr ir ein stak ling ar lifðu þó af og 
virð ast nú laus ir við ásókn lús ar inn ar og hafa ver ið 
að hjarna við upp á síðkast ið. Það hef ur því vakn að 
áhugi á því að reyna bet ur við skóg arfur una og væri 
þá ekki úr vegi að at huga hvern ig skóg arfur ur frá 
heppi leg um stöð um í Ölp un um myndu bregð ast við 
flutn ingi hing að á norð ur slóð ir.

Evr ópulerki
Evr ópulerki, Larix decidua, var gróð ur sett í 
nokkrum elstu görð um og trjáreit um hér á landi. 
Þótt trén næðu stund um álit leg um vexti, voru stofn
arn ir sveigð ir og skipt ust fljótt í greina mikl ar krón
ur. Stóð ust þessi tré ekki sam an burð við rússalerk ið 
sem far ið var að rækta nokkru síð ar. Ekki er vit að 
hvað veld ur þessu vaxt ar lagi sem ekki sést á heima
slóð um þess, jafn vel þar sem vaxt ar skil yrði eru hvað 
erf ið ust. Hugs an lega er um ein hvers kon ar ljóslotu
við brögð að ræða en erfitt hef ur reynst að flytja þær 
teg und ir sem birtu tími stjórn ar vaxt ar tím an um hjá, 
svo sem birki og víði, úr fjöll um Suð urEvr ópu og 
hing að. 

Hrímaðurlerkiskógurí2000mh.y.s.
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Nú er auk inn áhugi á að reyna bet ur við evr
ópulerk ið, vegna þess hvað rússalerk ið hef ur ít rek að 
orð ið fyr ir áföll um af völd um vor frosta. Evr ópulerk
ið fer seinna af stað á vor in og slepp ur oft ast við sein 
vor frost en það lýk ur vext in um seinna á haustin og 
er þá hætt við haust kali. Það vex eft ir endi löng um 
Ölp un um, allt frá suð vestri til norð aust urs og frá því 
í um það bil 1400 metra hæð og tölu vert upp fyr ir 
2000 metra. 

Evr ópulerk ið er ljóselskt, vex í margs kon ar jarð
vegi en er al geng ast í grýtt um skrið um og rýr um jarð
vegi, eink um vegna þess að í frjórri jarð vegi stenst 
það ekki sam keppni við kröfu harð ari teg und ir. Lít ið 
er vit að um upp runa þeirra trjáa sem hér hafa ver ið 
reynd til þessa, en það er vissu lega ómaks ins vert að 
gera ít ar lega leit að kvæm um sem kynnu að henta 
okk ar að stæð um.

Lindi fura
Það er vafa laust eng inn trjá gróð ur í Alpa fjöll um sem 
meira hríf ur Ís lend inga, sem þang að leita, en lindi
fur an, Pinuscembra. Hún er bæði sér stak lega fal leg 
og auk þess með ein dæm um harð ger og nægju söm. 
Hún vex ein göngu á forn bergi og hefst við ofan 
þeirra marka þar sem rauð gren ið get ur þrif ist. Þar 

deil ir hún land inu með lerk inu en fer þó enn hærra 
og er sú trjá teg und sem vex allra trjáa hæst. Ofan við 
skíða stað inn Saas Fee í Vall is vex hún upp í nærri 
2600 m h.y.s. og er talið að lindi fur ur þar séu þau 
tré sem standa hæst yfir sjáv ar máli í Evr ópu. Núna 
er lindi fura ekki eins al geng í Ölp un um og hún var 
áður fyrr, því hún var víða strá felld á með an selja
bú skap ur var stund að ur sem mest og eru nú heilu 
dal irn ir skóg laus ir, þar sem lindi fur an óx áður fyrr. 

Það er und ar legt hversu lít ill áhugi var lengi vel 
á rækt un lindi furu hér á landi. Það er meira en hálf 
öld síð an frænk ur henn ar aust an úr Sí ber íu fóru að 
bera fræ og sá sér á Hall orms stað og ekki er ólík legt 
að lindi fura Alpanna verði neitt síðri. Hún vex allt 
frá aust ur rísku Ölp un um og vest ur í Suð ur alpana 
frönsku. Á því svæði er veð ur far mjög breyti legt, 
hvað varð ar úr komu og stað viðri, svo að bú ast má 
við að plönt ur frá ólík um stöð um inn an út breiðslu
svæð is ins, séu mis jafn lega í stakk bún ar til þess að 
takast á við okk ar rysj ótta veð ur far.

Til hægri:Sjámálerkitréneðarlegaíhlíðinni,enlindi
furuofaroghærraogstakarlindifururteygjasigennlengra
uppeftirklettabeltinu.Ískriðunnitilhægrierubreiðuraf
grænöl,semerþarlandnemi.

Gamallalpareynirírauðgreniskógií1400mh.y.s.Garðahlynirí1400mh.y.s.Rauðgreniskóguríbaksýn.
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Berg fura og fjallafura
Á svip að an hátt og lerk ið og lindi fur an mynda efstu 
skóg ana á forn bergi, mynda ým ist berg fura, Pinus
uncinata, eða fjallafura, Pinusmugo, efri mörk sam
fellds trjá gróð urs á kalk fjöll um. Berg fur an vex í 
fjöll um suð ur og vest ur Alpanna en fjallafur an að 
norð an og aust an. Þar sem út breiðslu svæði þeirra 
mæt ast, er sagt að til séu blend ings vensla hóp ar, ekki 
ósvip að því og þar sem birki og fjall drapi hafa runn
ið sam an í Ís landi. 

Norð an og aust an Alpanna, í Tatra fjöll um og 
Karpata fjöll um, vex ein hvers kon ar blend ings teg
und, Pinus×rotundata, sem nefna mætti heiða furu 
á Ís lensku. Er hún yf ir leitt hálf upp rétt en krækl ótt 
og mun vera sú fura sem Dan ir rækt uðu mest á Jót
lands heið um og virð ist það hafa ver ið mest megn is 
þessi fura sem gróð ur sett var í fyrstu skóg rækt ar reit
ina á Grund, Þing völl um og við Rauða vatn. 

Fjallafur an er lág vax inn runni, sjald an meira en 
mann hæð og grein arn ar sveigj ast út, strax nið ur við 
jörðu. Hún er mjög harð ger og hef ur orð ið vin sæl á 
seinni árum sem garð planta og í sum ar bú staðalönd

um. Hún vex einnig í fjöll um langt aust ur og suð ur 
fyr ir Alpana og get ur ver ið breyti leg í út liti á svo 
víð áttu miklu út breiðslu svæði. Fyr ir nokkrum árum 
var tölu vert flutt inn af garð plönt um sem voru mjög 
lág ar en þétt vaxn ar og seld ar und ir nafn inu Pinus
mugo var. pumilio og köll uð dverg fura.

Berg fur an er bein vax ið tré sem verð ur um 15 m 
hátt í Ölp un um. Í Pýrenea fjöll um verð ur berg fur an 
allt að 25 m há, en hún er nokk uð frá brugð in þeirri 
sem vex í Ölp un um og ekki kæmi mér á óvart að hún 
yrði greind sem sér stök teg und á kom andi árum. 

Það er nær ein göngu berg fura frá Pýrenea fjöll um 
sem hér hef ur ver ið rækt uð og þá hef ur fræ ið ver ið 
sótt allt of neð ar lega í fjöll in. Það virð ist lít ið vera til 
af berg fur um úr Ölp un um hér á landi. Í 2 .tbl. Skóg
rækt ar rits ins 2006 seg ir Sig urð ur Blön dal frá því 
að í Jór vík sé berg furlund ur af Alpa kyni sem gróð
ur sett ur var 1964 og seg ir hann orð rétt: „Þær líta 
mjög vel út, eða eins og víð ar, þar sem Gremenella 
er ekki búin að gera út af við þessa teg und, eins og í 
Heið mörk.“ Þeir sem tóku þátt í ferð Skóg rækt ar fé
lags ins til Sviss haust ið 2007 og komu í Sviss neska 

FjölbreytturskógurneðanviðGrimselvirkjun.Fremstámyndinniervíðirogfjallafura.Íbaksýnblandaðurskógurlerkis
ograuðgrenis.
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þjóð garð inn í Ofen pass, vita nú að berg fura er ekki 
bara ein hvers kon ar upp rétt fjallafura og er sann
ar lega kom inn tími til þess að reyna rækt un henn ar 
sem víð ast að úr Ölp un um.

Beyki
Á öld um áður kynnt ust Ís lend ing ar helst beykitrjám, 
Fagussylvatica, ef þeir höfðu tök á ferð ast til Kaup
manna hafn ar, sem lengst af var höf uð borg lands
ins. 

Sá sem einu sinni hef ur séð beyki skóg þeg ar hann 
laufg ast á vor in gleym ir því aldrei. Það var því ekki 
furða þótt menn gróð ur settu beyki plönt ur í garða 
sína á fyrstu árum garð rækt ar í Reykja vík, í þeirri 
von að mega end ur upp lifa minn ing ar hinna ljúfu 
vor daga. Mest urðu þetta krækl ótt ir runn ar en með 
hlýn andi lofts lagi hef ur teygst úr sum um þeirra og 
nú eru hin snotr ustu beyki tré að vaxa upp í görð
um. 

Í Hellis gerði í Hafn ar firði eru tvö göm ul beyki tré. 
Stofn arn ir eru ekki háir en krón urn ar um fangs mikl
ar og bend ir allt til þess að ekki sé úti lok að að hér 
megi með natni koma upp snotr um beykitrjám. Þau 
beyki tré sem hér voru gróð ur sett, eru að öll um lík
ind um kom in frá Dan mörku. 

Beyki vex að eins í sunn an verðri Skand in av íu og 
þar sem út breiðslu þess lýk ur, er enn um vöxtu leg 
skóg ar tré að ræða. Það er því ann að uppi á ten ingn
um í Ölp un um, því þar fet ar beyk ið sig upp eft ir 
suð ur hlíð um kalk fjall anna, alla leið inu upp að skóg
ar mörk um. Þar lend ir skóg ar bænd ur telja það beyki 
sem vex ofan 1400 metra ekki nýti legt til við ar fram
leiðslu, en ef til vill munu tré, sem ætt uð eru ofar úr 
fjöll un um, kunna sæmi lega við sig hér á landi, þar 
sem vel nýt ur sól ar og jarð veg ur er frjór og jaðraki 
næg ur.

Hlyn ir
Rækt un garða hlyns, Acer pseudoplatanus, hef ur 
víða gef ið góða raun á Suð ur landi. Norð an lands 
er hann minna reynd ur. Lít ið er vit að um upp runa 
þeirra trjáa sem hér vaxa. Þau eru greini lega kom in 
víða að sem sést á því hversu missnemma þau fella 
lauf á haustin. Sum trén ná ekki að ljúka vext in um 
á haustin, lauf ið frýs á trján um og grein arn ar verða 
fyr ir haust kali. 

Þótt garða hlyn ur þroski fræ hér á landi í flest um 
árum og um fram allt beri að rækta af kom end ur 
þeirra trjáa sem reynst hafa hæfust, er alltof lít ið alið 
upp af inn lend um hlyn plönt um. Í Ölp un um get ur að 

Víðaíkalkfjöllunum,myndarfjallafuranskógarmörk.
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líta glæsi lega tré af garða hlyni allt upp í 1700 metra 
hæð en lág vaxn ari tré ná allt upp í 2000 metra hæð. 
Það er því vafa laust hægt að bæta erfða mengi þeirra 
hlyn trjáa sem hér verða rækt uð á kom andi árum, 
með því að leita á heppi leg um stöð um í Ölp un um. 

Brodd hlyn ur, Acer platanoides, er ekki eins al
geng ur í Ölp un um og garða hlyn ur inn og nær ekki 
eins hátt til fjalla, Ef til vill er nær að leita hans í 
Skand in av íu, þar sem hann er meg in hlyn teg und in.

Reyni teg und ir
Reyni við ur, Sorbus aucuparia, vex upp í allt að 
2300 m h.y.s. í Ölp un um og er hann mjög breyti
leg ur, engu síð ur en okk ar inn lendi reyni við ur. Nú 
sein ustu árin er ver ið að vinna að söfn un og at hug
un um á ís lenska efni viðn um, svo tæp ast er ástæða 
að leita langt yfir skammt að fal leg um reyni viði.

Alpa reyn ir, Sorbus mougeotii, barst til tölu lega 
seint til Ís lands. Á síð ari helm ing ald ar inn ar sem 
leið, fóru Dan ir að rækta hann í stað silf ur reyn
is, Sorbus intermedia, vegna þess að hann reynd ist 
blóm viljugri og kom með fal legri ber. Hing að til 
lands barst hann lík lega fyrst á sjö unda ára tugn um 
og var þá rang nefnd ur Sorbuslatifolia. 

Alpa reyn ir hef ur vax ið vel á Ís landi en trén eru 
enn ung og því ekki hægt að bera þau sam an við 
silf ur og grá reyn ina í gömlu görð un um. Alpa reyn
ir inn er blóm vilj ug ur og set ur mik ið af berj um, sem 
fugl arn ir kunna vel að meta og eru nú þeg ar að vaxa 
upp sjálfsáð ar alpa reyni plönt ur víða í görð um og 
skóg ar lund um. Ekki er vit að hvert Dan ir hafa sótt 

Þjón ustu hlut verk skóg anna
Á seinni árum hefur fjölþætt þjónustuhlutverk skóganna verið dregið fram. Það er vel þekkt að skógurinn haldi hlífiskildi yfir heilu
byggðunum,húsum,vegum,járnbrautarlínumogöðrummannvirkjum.Enskógarnirerulíkaathvarfum70%þeirraplantnaogdýrasem
lifaíSvissoggegnaþvíafarmikilvæguhlutverkiíþvíaðviðhaldalíffræðilegrifjölbreytniílandinuogönnurvistkerfiþjónavartþessu
hlutverkiísamamæli.Þessvegnaerfariðaðmetaþessiatriðiverndarskógumtiltekna.Þvíhefurnúveriðlögðáherslaáaukatengingu
skóglenda,þannigaðlífverurogvistfræðiskógannagetiþróastíeðlilegusambandi,enþannigerumeirilíkuráþvíaðákveðnirhópar
lífveranáiaðdafna.

Erfðaefnilífveraogfjölbreyttvistkerfierumikilvægarauðlindirsemmennhorfanútilíæríkarimæli.Meðsértækumaðgerðumer
reyntaðbætaskilyrðitegundasemeigaundirhöggaðsækja,aukþesssemgripiðertilfriðunarráðstafanatilþessaðvarðveitaogbjarga
einstökumtegundumáválistumeðategundumíútrýmingarhættusemberaðvarðveita,burtséðfráöðrumþáttum.

Þáerhlutverkskógannaíbindingukolefnissífelltaðverðamönnumljósara,aukþeirrarvatnsmiðlunarogvatnsbúskaparsemskógur
innskapar.Íþvísamhengiskaparskógurinnjafnvægiámilliárstíðaoggegniróumdeilanlegagagnleguhlutverki.

Varðveislalandslagsheildaertalinafarmikilvægfyrirferðaþjónustu.Öllinngrip,efumþaueraðræða,eruvelskilgreind,undirbúin
ogkynntalmenningi.Skógarhöggástórumsvæðumhefurveriðaflagt.

ÚtivistSvisslendinga,semogferðamanna,feraðveruleguleyti framískógumlandsins.Aðgengialmenningsaðskógunumerþví
mjöggott,fyrirutanmögviðkvæmsvæði,þarsemtraðkogönnurumferðeróæskileg.MikillfjöldiSvisslendinganotarskóganameð
fjölbreyttumhættitilútivistar.ÁsamaháttogÍslendingar,þáflykkjastSvisslendingarútálandsbyggðinaumhelgarogleitaþarhvíldar
ogendurnæringar.

Stjórn skipu lag og eign ar hald
ÍmeginatriðumbyggirskógstjórníSvissáöflugrirammalög
gjöf; þ.e. „Skógræktarlögum“ sem fyrst komu til sögunnar
árið 1876 og voru síðast endurnýjuð árið 1993. Stofnun á
vegum ríkisins, (Skógræktar ríkisins) er gert að hafa eftirlit
ogumsjónmeðþvíaðlöggjöfinniséfylgt.Stofnuningegnir
einnig mikilvægu hlutverki í því að samræma ýmsar reglu
gerðir, styrki, fjárveitingarogákvarðanir sem teknareruaf
ráðuneytumsemfarameðmálefniskógræktar,enskógrækt
er undir hatti umhverfis, samgöngu, orku og samskipta
ráðuneytis.

Enþóaðrammalöggjöfinsétilstaðarerhúnútfærðnánar
íhverrisýslu(Kantónum)semerusjálfstæðareiningar.Segja
máaðnánastöllskógræktarstarfsemiséstjórnskipulegaund
irhattihverrarsýslueðahéraðs.Stjórnsýslanerþvítvískipten
hlutverkinvelskilgreind.

Þá má segja að þriðji þáttur skógræktarinnar, þ.e.a.s.
rannsóknirnar, sé sér á báti. Rannsóknir í skógrækt heyra
undir innanríkisráðuneytið, en á þess vegum er m.a. svið
tæknirannsókna allmargra rannsóknarstofnana. Þar hef
ur verið sameinuð stofnun, kölluð WSL (Wald, Schnee und
Landschaft), sem einbeitir sér að skógræktarrannsóknum,
snjóflóðavörnumoglandslagsrannsóknum.

ÍferðokkartilSviss,heimsóttumviðhöfuðstöðvarstofn
unarinnar í Birmensdorf, auk þess sem við fórum einnig í
heimsókn til undirstofnunar hennar í Davos. Töluverð um
ræða er um þessar mundir um háskólana í Sviss, þar sem
rætterumaðeflaæðraskógræktarnámognábetraaðgengi
aðnemendum.Aðöðruleytiersamvinnahinnaýmsuþátta
skógræktargeiranssögðmjöggóð.

Eignarhald skóganna í Sviss ermeðþeimhætti að27%
þeirraeríeigueinkaaðila.Þettaeruum240þúsundeigendur
ogmeðalstærðskógannaerlítileðaum1.3ha.Skógaríeigu
almennings,eðaannaðeignarhald,erþvíum73%ogþarer
umaðræðarúmlega3þúsundaðilaogmeðalstærðþessara
skógaer270ha.Lunginnafþessumskógumeríeigusveitar
félaga,sýslnaogýmissafélaga.
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sinn alpa reyni en það lít ur úr fyr ir að þau tré sem 
hér vaxa, kynnu að meta dá lít ið lengri sum ur. Þau 
fella lauf ið í seinna lagi og ber in ná ekki alltaf að 
þroskast. Alpa reyn ir inn nær upp í efra fjall skóga
belt ið og er því áhuga vert að leita hans á heima slóð
um og reyna að finna stað brigði sem þró ast hafa við 
ívið styttri sum ur.

Selju r eyn ir, Sorbusaria, er til í nokkrum görð um 
hér á landi og hef ur vax ið þokka lega, þótt greini legt 
sé að ís lenska sum ar ið næg ir hon um ekki full kom
lega. Í lauf skóg um og neðra fjall skóg belti Alpanna 
verð ur hann glæsi legt tré, en hann vex alla leið upp í 
1800 metra hæð en verð ur þar að eins ein hvers kon
ar runni. Þetta er það fal leg reyni teg und að vert er 
að leita stað brigða sem kynnu að henta okk ur.

Skóg ar botns jað ar og ber svæð is runn ar
Hér að fram an hef ur ver ið fjall að um helstu trén sem 
vaxa í fjall skóga belt um Alpanna. Auk þeirra vex 
þar fjöldi lág vaxn ari trjáa og runna. Sum eru þeg
ar al geng í görð um hér á landi og jafn vel á úti vist

ar svæð um. Má þar nefna fjalla gull regn, Laburnum
alpinum, blátopp, Lonicera coerulea, dún topp, L.
xylosteum, fjallatopp, L.alpigena og surt ar topp, L.
nigra, auk bæði urða og hjalla lyngrós anna. Marg ar 
teg und ir villirósa vaxa í skóg ar jöðr um og rjóðr um. 
Fáar þeirra hafa ver ið reynd ar hér nema fjallarós in, 
Rosapendulina, sem er al geng í görð um og al deil is 
frá bær planta í úti vist ar svæði. 

Óhjá kvæmi legt er að minn ast á alla þá fjöl breyttu 
víði flóru sem vex á opn um svæð um en það eru 
vand kvæði á að flytja víði á milli staða á fjar læg um 
breidd argráð um, þar sem dags lengd stjórn ar lengd 
vaxt ar tím ans hjá hon um. Þó eru að minnst kosti 
tvær teg und ir, orra víð ir, Salixglaucosericea og sól
víð ir, S.hastata, ekki óal geng ar hér í görð um. Sama 
gild ir um grænöl inn, Alnusviridis, sem er lít ill snot
ur runni sem gegn ir veiga miklu hlut verki sem land
nemi þar sem jarð rask hef ur átt sér stað. Hjá okk ur 
fær hann of seint boð um að ljúka sum ar vext in um 
og kel ur því oft ast á haustin.

Gangaíbeykiskógi.Beykiðervíðaríkjanditrjátegundílaufskógunum,engetureinnigfariðháttuppeftirsuðurhlíðum
kalkfjallanna.
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Blóma brekk ur
Blóm skrúð Alpa fjalla er víð frægt og vik um sam an 
er hægt að elta vor ið upp eft ir fjalls hlíð un um. Allt 
frá því að skóg ara nemón an. Anemone nemoralis, 
blómg ast í beyki skóg un um í apr íl, þang að til að 
líta má breið ur af kög ur klukku, Soldanellaalpina, 
koma blómg að ar und an sköfl um í snjó dæld um í 
byrj un júlí. 

Fjöldi plantna úr Ölp un um hef ur borist hing að til 
lands og gleðja augu garð eig enda og gesta þeirra. 
Marg ar þess ara plantna er hægt að fá í gróðr ar
stöðv um og fræ sumra þeirra eru á boðstól um í 
blóma versl un um. 

Þótt freist andi sé að tína fræ af villt um plönt um í 
hlíð um Alpanna og jafn vel að grafa upp smá plönt ur 
og stinga í vas ann, skal það haft í huga að nær all
ar villt ar plönt ur eru frið að ar. Þau ströngu frið un
ar á kvæði sem sett hafa ver ið til vernd ar hinu villta 
blóm skrúði, eru ekki ein göngu sett til þess að koma 
í veg fyr ir að þeim sjald gæf ustu verði út rýmt. Til 
Alpanna koma hund ruð þús unda ferða manna ár
lega og ef þó ekki væri nema hluti þeirra færi að 
slíta upp plönt ur og róta í sverð in um, heyrði blóm
skrúð ið fljót lega sög unni til.

Afurðirskógarinserutilým
issahlutanytsamlegar.Göm
ulskemmaíbyggðasafninuí
Beatenberg.Takiðeftirþvíhvað
eldiviðarstaflinnerhaganlega
hlaðinn.Hvarsemkomiðerget
uraðlítasömusnyrtimennsk
una.


