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Það er lindifura í Mörk inni í Hall orms stað, 
13,20 m há og 50 cm í þver mál. Til kynnt var 
um val ið 18. ágúst sl. í við ur vist full trúa og 

gesta á að al fundi Skóg rækt ar fé lags Ís lands. Þetta 
tré er vax ið upp af fræi, þar sem það stend ur, en 
ekki gróð ur sett sem planta úr gróðr ar stöð. Christ i an 
Flens borg seg ir sög una af þessu í skýrslu sinni fyr ir 
árið 1906 í Islands Skovsag VII(Sjá www.islands
skovsag.net): 

„Vorið 1906 var sáð í útjörð hér í Mörkinni
25kg*fræsafPinuscembrasibirica,einniggjöffrá
SkógfræskrifstofunniíKaupmannahöfn[fræverslun
JohannesRafn–þýð.].Helmingnumvarsáðífern
hyrntareitiídálítinnblettíkjarrinu,semvarvaxið
uppvestanviðgræðireitinn.Afganginumaffræinu
varsáðírjóðuríkjarrskóginum.“

Ár ang ur af sán ing unni lét lengi standa á sér. Talið 
er víst, að haga mýs hafi étið mest af fræ inu, enda 
lost æti fyr ir mýsn ar**. En eft ir nokk ur ár fór ein og 
ein lít il furu planta að birt ast hér og þar í Mörk inni 
og uxu svo smátt og smátt upp, en ákaf lega mis
stór ar. Þeg ar far ið var að stækka græði reit inn eft ir 
1940, voru á þeim svæð um litl ar lindi furu plönt ur á 
stangli. Páll Gutt orms son, verk stjóri í gróðr ar stöð
inni, stakk þær upp og gróð ur setti á tveim ur stöð um 
í litl ar þyrp ing ar, og eru þær nú dá lít ið sýn is horn af 
því, hvern ig lindi furu skóg ur mun líta út hér. Sum ar

ið 1955 var ver ið að stækka Efstareit inn svo nefnda 
og voru þá fyr ir þar nokkr ar lindi fur ur, ein þeirra um 
3ja m há. Voru þær flutt ar í röð gegnt bú staðn um 
í Mörk inni, og hafa dafn að ljóm andi vel. Mynd var 
tek in af at höfn inni, þeg ar stóra fur an var flutt, og er 
hún birt ásamt frá sögn í Árs riti 1988, bls. 102.

Síð ast voru svona lít il lindi furu tré stung in upp og 
flutt til, þeg ar ver ið var að ryðja fyr ir græði reitn um, 
sem nefnd ur var „Sí ber ía“, 1957 og standa þau nú 
vest an við Sí ber íu.

Það var fyrst 1995, að lindi fur urn ar í Mörk inni 
voru tald ar ná kvæm lega. Þær reynd ust 87 tals ins. 
Ein hvern tíma eft ir 1970 fóru að sjást agn arsmá
ar lindi furu plönt ur hér og þar í Mörk inni. Þá voru 
upp haf legu trén far in að bera köngla, mig minn ir 
það gæti hafa ver ið fyrst á ein staka tré um eða eft ir 
1960. Þau urðu brátt fleiri og fleiri, og nú bera flest 
þeirra köngla.

Við töld um líka 1995 all ar sjá an leg ar smá plönt
ur af 2. kyn slóð. Reynd ust þær 90 tals ins. Nú, 12 
árum seinna, hef ir tala þeirra marg fald ast. Þannig 
gæti í fram tíð inni orð ið í Mörk inni gis inn lindi furu
skóg ur.

Lindifuraannarsstaðar
Flens borg lét gróð ur setja lindi fur ur á Þing völl um og 
á Grund í Eyja firði, vænt an lega af sama kvæmi og á 
Hall orms stað. Þær hafa dafn að ágæt lega. Þannig er 
kom in 100 ára reynsla af þess ari trjá teg und í þrem ur 
lands hlut um með ólíku veð ur fari, en reynd ar fjarri 
sjó á öll um stöð um. Eng in skor kvik indi eða skaða
svepp ar hafa hrjáð þær. Má það telj ast ör uggt merki 
um, að teg und in eigi hér góða fram tíð. Enda virð ist 
nú loks að vakna áhugi hjá skóg rækt ar mönn um um 
að fara að rækta hana í nokkrum mæli. Mál til kom
ið. Nán ar um það seinna. Og við höf um nær al veg 
van rækt að nota lindi fur una í garða.

Tré ársins 2007

Höfundur Sigurður Blöndal

* Í 1 kg af lindi furu fræi eru 4 þús und fræ korn, en til sam
an burð ar má nefna, að í 1 kg af sitka greni fræi eru 350 
þús und fræ korn og í 1 kg af rauð greni fræi eru 200 þús
und fræ korn.

** Lindi furu fræ er það, sem kall að er „sof andi”, sem þýð
ir, að það þarf að liggja a.m.k. einn vet ur úti á jörð inni, 
áður en það „vakn ar”, þ.e. spír ar, og er það því óvar ið fyr
ir mús um. Fyr ir því þurft um við að verja það tryggi lega 
fyr ir mús um, þeg ar við sáð um lindi furu í gróðr ar stöð.

Til hægri: Tré árs ins 2007 er lindi fura í Trjásafn inu í 
Mörk inni á Hall orms stað. Mynd: Þröst ur Ey steins son
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Lík lega hef ir mest ver ið gróð ur sett af henni á 
Hall orms stað, alls 11 kvæmi, nokk uð vel dreifð frá 
hin um geysi víð lendu heim kynn um henn ar. Vekja nú 
marg ir þess ara teiga at hygli og að dá un skóg ar gesta. 
Hæsta tréð í Mörk inni er nú 15,10 m. 

Upprunifyrstufræsendingarinnar
Há kon Bjarna son sagði okk ur, að Jo hann es Rafn 
hefði feng ið þetta fræ frá borg inni Omsk í Vest ur
Sí ber íu, og hefði dansk ur ap ó tek ari, sem þar starf
aði, út veg að fræ ið.

Við Þór ar inn Bene dikz kom um í nátt úru leg an 
lindi furu skóg í Altai fjöll um haust ið 1979. Þar sem 
við kom um, mynd ar lindi fur an skóg ar mörk in til 
fjalla, líkt og syst ir henn ar í Alpa fjöll um.

Mér er afar minn is stætt, þeg ar við kom um í þenn
an skóg, að mér fannst ég þekkja svip inn á trján
um frá trján um í Mörk inni á Hall orms stað. Ég lýsti 
þeirri sýn lít il lega í frá sögn af ferð inni þang að í Árs
rit inu 1980.

Ég skal ekki fara hér út í lýs ingu á heim kynn um 
lindi fur unn ar, en geta þess samt, að hún þek ur gíf
ur legt land svæði, alls um 40 millj ón ir hekt ara, frá 
Úr al fjöll um til Mongól íu. Og kjör svæð ið er í Saj an
fjöll um, norð aust an við Altai fjöll, og við Tel eskoje
vatn í Altai fjöll um, þar sem lindi fur an nær 35 m 
hæð og allt að 1,5 m í þver mál. Og þó merki legt 
megi virð ast, er ör lít ið af henni á Kóla skaga í norð
vest ur Rúss landi.

ÍAlpafjöllum
Í Alpa fjöll um vex ann að af brigði lindi fur unn ar. Þar 
mynd ar hún skóg ar mörk in ásamt evr ópulerki. Tvö 
kvæmi af Alpaf ur unni eru á Hall orms stað og þríf ast 
þau ágæt lega. Ég sá Alpa kvæmi af henni í skóg in um 
í Breivík, Beiðni í NHáloga landi í Nor egi. Var sá 
teig ur afar fal leg ur. (sjá Árs rit 1989, bls. 65).

Nafngiftirálatínu
Á lat ínu hef ir nafn ið ver ið dá lít ið á reiki. Flens borg 
nefn ir teg und ina Pinus cembra sibirica í frá sögn
inni 1906. Lengi var hún köll uð Pinus cembra L. 
bæði frá Sí ber íu og úr Alpa fjöll um manna á með al 
í skóg rækt inni. Í fræ skrá 1933−1992, eft ir Bald ur 
Þor steins son, er greini lega skil ið þarna á milli. Fræ 
úr Alpa fjöll um er þar allt nefnt Pinuscembra. Það
an bár ust fræ sýni 1959−1991. Allt fræ sem berst frá 
Sov ét ríkj un um, Finn landi og Nor egi (þar sem mik ið 
var gróð ur sett af henni í Troms) er nefnt Pinussi
birica. 

Í hinu frá bæra heim ild ar riti „Geographic Distri
butionofthePinesoftheWorld“ eft ir Critchfi eld og 
Little (Mis cella neous Publication 991, USDA For est 
service 1966) eru teg und irn ar tvær og út breiðslu
kort af þeim hvorri í sínu lagi: Pinus cemraL. og 
PinussibiricaDuTour.

Nafngiftáíslensku
Við ar heit ið lindi fura er nefnt í kafl an um um reka við 
í Ferða bók Egg ert Ólafs son ar og Bjarna Páls son ar á 
bls. 299 í fyrra bindi út gáfu Arn ar og Ör lygs. Þar er 
lýs ing in svohljóð andi:

„Lindifuraermjúkur,seigur,létturogfallegurvið
ur.Líkisthannlinditré,ensúviðartegundhefirverið
kunn Íslendingum til forna.Má ráðaþaðafnafni
þessa viðar og einnig því, að bæði Íslendingar og
aðrarnorrænarþjóðirgerðuafhenni„skjöldu“.“

Há kon Bjarna son ákvað að nota þetta ramm ís
lenska heiti yfir Pinussiberica, m.a. af því, að ætla 
varð, að hin rekna lindi fura væru kom in frá Sí ber íu, 
þar sem hin lif andi trjá teg und vex. Var þetta heiti 
löngu síð ar við ur kennt af hinni óop in beru trjá nafna
nefnd (sjá Árs rit 1989, bls. 125). Á Mel rakka sléttu 
þekktu menn þessa teg und reka við ar, og var mér 
einu sinni sýnd spýta af lindi furu, lík lega kring um 
1960.

Á Að al fundi Skóg rækt ar fé lags Ís lands í ágúst sl. var sér
stök at höfn í Mörk inni þeg ar Tré árs ins var út nefnt. Að 
þessu sinni var það Skóg rækt rík is ins, eig andi lindi fur
unn ar og full trú ar stofn un ar inn ar, sem veittu við ur kenn
ing unni mót töku. F.v.: Jón Lofts son, skóg rækt ar stjóri, Þór 
Þor finns son skóg ar vörð ur og Magn ús Jó hann es son þá
ver andi for mað ur Skóg rækt ar fé lags Ís lands. Mynd: BJ
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Fræsendingar til Íslandsog fræöflun íMörkinni
áHallormsstað
Fyrsta send ing in frá Sov ét ríkj un um kom 1956, og til 
1988 (sbr. Fræ skrá) höfðu kom ið alls 188 kg. Fyrsta 
fræ ið af trján um í Mörk inni er skráð 1973 í Fræ skrá 
og síð ast 1989, alls 73,7 kg. Þór ar inn Bene dikz upp
lýs ir, að haust ið 2005 hafi safn ast 66 kg. 

RæktunáÍslandialmennt
Ég hefi ekki á þess ari stundu upp lýs ing ar um, hve 

mik ið af þessu fræi hef ir skil að plönt um til rækt un
ar. Það er því mið ur sorg lega lít ið, að ég hygg. Í hinu 
ágæta yf ir liti   Jóns Geirs Pét urs son ar „Skóg rækt ar
öld in“ í Skóg rækt ar rit inu 1999, 2. tbl., er lindi fura 
ekki með al 11 teg unda sem mest voru gróð ur sett ar 
til og með 1999.

Á Hall orms stað voru rúm ar 13 þús und lindi furu
plönt ur gróð ur sett ar 1960−1975. Eft ir 1992 hafa 
ver ið gróð ur sett ar tæp lega 3.400 plönt ur þar.

Að frum kvæði Helga Gísla son ar, fram kvæmda
stjóra Hér aðs skóga, var far ið að gróð ur setja lindi
furu á veg um verk efn is ins frá og með 1996. Nú 
hef ir hún ver ið gróð ur sett á 53 jörð um inn an Hér
aðs skóga og Aust ur lands skóga. Alls 4 kvæmi (mest 

úr Mörk inni). Alls 67.417 plönt ur. Jó hann Þór halls
son verk efn is stjóri seg ir mér, að al mennt sé út lit ið 
gott með lindi fur una á þess um stöð um. Sér stak lega 
verð ur nú fróð legt að sjá, hvern ig lindi fur an spjar ar 
sig hjá Aust ur lands skóg um, sem eru í strand byggð
un um.

„Gott átt þú hrísla á græn um bala”. Kór skóg rækt ar fólks 
tók lag ið fyr ir lindi fur una. Myndir: BJ 

Það var smá súld ar vott ur við at höfn ina og leit uðu fund
ar menn skjóls und ir víð feðmri krónu lindi fur unn ar. 

Börk ur lindi fur unn ar.


