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Árið 1907 voru samþykkt á Alþingi fyrstu lög 
um Skógrækt ríkisins. Árið eftir eða þann    
15. febrúar 1908 var Agner F. Kofoed-Hansen 
settur í embætti skógræktarstjóra fyrstur 
manna. Þar með hófst starfsemi Skógræktar 
ríkisins og því á stofnunin 100 ára afmæli í ár.

Skógrækt ríkisins er þekkingar-, þróunar- og 
þjónustustofnun sem vinnur með og fyrir 
stjórnvöld, almenning og aðra hagsmunaaði-
la að rannsóknum, ráðgjöf og þekkingar-
miðlun á sviði skógræktar. Þá er stofnunin í 
forsvari fyrir Íslands hönd í erlendu samstarfi 
á sviði skógræktar.

Í faglegu starfi sínu tekur Skógrækt ríkisins 
sér til fyrirmyndar vistfræðilega hegðun 
framsækins og dugmikils frumherja í plöntu-
ríkinu. Með þekkingaröflun, faglegri leiðsögn 
og stöðugri endurskoðun starfseminnar 
leitast hún við að nema auðnir, byggja upp 
skjól og næringarforða (í formi þekkingar) og 
búa í haginn fyrir aðra – hörfa síðan og nema 
nýjar auðnir.

Með þetta að leiðarljósi tekst Skógrækt 
ríkisins á við nýja tíma og getur með sanni 
sagt að hún sé „aðeins aldargömul“.

Aðeins aldargömul

www.skogur.is
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Skógræktarfélag Íslands er landssamband 60 skógræktar-
félaga sem starfa í flestum byggðarlögum landsins. Skóg-
ræktar félögin mynda breiðfylkingu nærri 8.000 áhuga- og stuð-
ningsmanna skógræktar. Skógræktarfélag Íslands er málsvari 
félaganna og hefur það m.a. að markmiði að stuðla að trjá- og 
skógrækt, gróð ur vernd og landgræðslu og að fræða og leiðbeina 
um skóg rækt. Skógræktarfélögin eru að sjálfsögðu öllum opin 
og eru allir sem skógrækt unna hvattir til þátttöku.

Skógræktarritið (áður Ársrit) hefur komið út samfellt frá árinu 
1932 og er eina fagritið sem fjallar sérstaklega um efni er varða 
skógrækt. Ritið kemur út tvisvar á ári og er hægt að fá það í 
áskrift (skog.is). Þeir sem hafa áhuga á að skrifa greinar í ritið 
eru hvattir til þess að hafa samband við ritstjóra (bj@skog.is).

Hægt er að fá helstu upplýsingar um fjölþætt starf Skógræktar-
félags Íslands og aðildarfélaganna á heimasíðunni skog.is.

Skógræktarfélag Íslands
og Skógræktarritið

Jóhann Pálsson, grasafræðingur, 
fyrrv. garðyrkjustjóri Reykjavíkur

Björn Hauksson, landfræðingur, 
Rannsóknastöð skógræktar að 
Mógilsá

Gunnar Njálsson, formaður 
Skógræktarfélags Eyrarsveitar
í Grundarfirði

Jón Geir Pétursson, skógfræðingur, 
Skógræktarfélagi Íslands

Ari Trausti Guðmundsson,
náttúrufræðingur

Kristján Bjarnason, 
garðyrkjufræðingur, Skógræktarfélagi 
Reykjavíkur

Þröstur Eysteinsson, 
trjákynbótafræðingur,
fagmálastjóri Skógræktar ríkisins

Sveinn Runólfsson, landgræðslustjóri,
Landgræðslu ríkisins

Sesselja G. Guðmundsdóttir, félagsliði 
í Mosfellsbæ

Birgir Hauksson, skógarvörður á 
Vesturlandi, Skógrækt ríkisins

Brynjólfur Jónsson, skógfræðingur, 
framkvæmdastjóri Skógræktarfélags 
Íslands

Einar Þorleifsson, náttúrufræðingur, 
Fuglavernd

Fanney Ósk Gísladóttir, 
landfræðingur, Landbúnaðarháskóla 
Íslands

Sigurður Blöndal, skógfræðikandídat, 
fyrrv. skógræktarstjóri, Hallormsstað

Jón Bjarnason, alþingismaður

Höfundar efnis í þessu riti:

Daníel Bergmann, náttúruljósmyndari





Um mynd á kápu
Sveinbjörg Hallgrímsdóttir er fædd í 
Reykja vík árið 1957. Hún stundaði nám við 
kennaradeild Myndlista- og handíðaskóla 
Íslands (MHÍ) 1974–1978, Myndlistarskóla 
Reykjavíkur 1986–1990 og Málaradeild 
MHÍ 1990–1992. Sveinbjörg hefur starfað 
lengi sem myndlistarkennari í grunn- og 
framhaldsskólum og starfrækt galleríið 
Svart fugl á Akureyri. Sveinbjörg hefur 
haldið fjölda sýninga, bæði hér heima 
og erlendis og lengst af einbeitt sér að 
grafíkverkum með tréristum og kopar. 

Náttúran er Sveinbjörgu hugleikin og 
kemur oft við sögu í verkum hennar. Tré-
ristan Bláskógar er dæmi um stemmingu, 
þar sem áhorfandinn dregst að seiðandi 
lífinu í skjóli trjánna. E.t.v. er hér víðtæk 
til vísun í líf mannsins og samband hans við 
náttúruna. 



heimur heillandi hluta og hugmynda
Stekkjarbakka 6 - Sími 540 3300 - www.gardheimar.is

STIHL KM
Einn mótor - tengist í mörg tæki! 

STIHL – fyrir atvinnumanninn
nú einnig áhugamanninn!
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Combi-system er ný tækni frá 
hinum heimsþekkta fram-
leiðanda Stihl. Með þessari 
tækni er nú hægt að tengja 
fjölda íhluta við einn og sama 
mótorinn, s.s. sláttuorf, 
limgerðisklippu, keðjusög, 
kantskera o.fl. Þú þarft ekki 
lengur að fylla bílskúrinn af 
vélum, Combi-system leysir 
þau öll af hólmi!
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Síðastliðið haust hóf Landbúnaðarháskóli Íslands á Hvanneyri 
að kenna skógfræði  og landgræðslu til BS og MS gráðu.
Um er að ræða þriggja ára nám, þar sem lögð er áhersla 
á að veita nemendum traustan vísindalegan grunn og um 
leið að búa þá undir störf sem fræðimenn, stjórnendur eða 

sjálfstæðir atvinnurekendur. Boðið er upp á fjarnám og sjálfstæð 
MS verkefni. Áhugasömum er bent á að hafa samband við 
kennsluskrifstofu Landbúnaðarháskólans eða brautarstjóra 

Skógfræði og landgræðslubrautar, Bjarna Diðrik Sigurðsson 
(bjarni@lbhi.is) til að fá frekari upplýsingar. 

Sjá einnig vef skólans www.lbhi.is

Skógfræði og landgræðsla við 
Landbúnaðarháskóla Íslands
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Í Litla-Skarði í Borg ar firði er heið ur svarði um Ragn ar Páls son. Ragn ar var 
bóndi á Árbæ og Hvít stöð um í Álfta nes hreppi í Mýra sýslu, en ætt að ur frá 

Arn ar holti í Staf holtstung um. Árið 1982 ánafn aði Ragn ar Skóg rækt rík is ins 
öll um eig um sín um. Þessi rausn ar lega gjöf var not uð til þess að kaupa jörð ina 
Litla- Skarð árið 1988, þá 
í Staf holtstungna hreppi, nú 
Borg ar byggð. Síð an hef ur 
ver ið stund að um fangs mik-
ið gróð ur vernd ar starf og nýir 
skóg ar rækt að ir í Litla-Skarði, 
sem blasa vel við veg far end um 
sem aka um  þjóð veg 1. Stofn-

un in reisti heið ur svarð ann um Ragn ar á torf unni, þar sem gamli 
bær inn stóð, eft ir að jörð in var keypt.      

Jörð in Litla-Skarð er í eigu og um sjón Skóg rækt ar rík is-
ins. Þar eru um fangs mikl ir birki skóg ar, auk þess sem tölu vert 
hef ur ver ið gróð ur sett af nýj um skóg um. Litla-Skarð er hluti 
friðlands ins í Ystu-Tungu í Borg ar firði.

Höfundar Jón Geir Pétursson og Birgir Hauksson

HEIÐURSVARÐAR Í SKÓG UM LANDS INS – II. HLUTI

LITLA-SKARÐ Í BORGARBYGGÐ
HeiðursvarðiRagnarsPálssonarfráArnarholti
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Fugla skóg ur inn er sam starfs verk efni Skóg rækt ar fé-
lags Ís lands og Fugla vernd ar og fór af stað síð ast lið-
ið vor. Verk efnið lýt ur að fræðslu um fugla sem búa 
í úti vist ar skóg um og til raun um með að auka fjöl-
breytni í fugla lífi.

Það sem helst er ver ið að skoða eru fugla hús með 
varp kassa sem henta fyr ir ís lensk ar fugla teg und ir og 
ís lensk ar að stæð ur. Smíð uð hafa ver ið fugla hús fyr-
ir stara, skóg ar þröst, svart þröst, mar íu erlu og mús-
arrind il. All mörg fugla hús voru sett upp síð ast lið ið 
sum ar en í sum ar verð ur þeim fjölg að tölu vert og 
eru nýju hús in úr öðr um efni viði en hús in sem fóru 
upp í fyrra. Lagt er upp með að stað setja fugla hús in 
í námunda við fræðslu stíga, þar sem þau eru sýni leg 
gest um og um sjón ar menn eiga auð velt með að fylgj-
ast með þeim.

Verk efn ið eru unn ið í sam starfi við nokk ur skóg-
rækt ar fé lög víðs veg ar um land ið. Fugla vís um sjón ar-
mað ur er á hverj um stað og fylgist með ár angrin um. 
Verk efn ið er þeg ar haf ið í Saura skógi í Helga fell-
ssveit, í Ak ur gerði í Öx ar firði, á Djúpa vogi, í Ein-
arslundi við Höfn í Horna firði, á Snæ foks stöð um í 
Gríms nesi, í Al viðru í Ölf usi og í Hval eyr ar skógi í 
Hafn ar firði. Byrj un in lof ar góðu og þess er vænst að 
fleiri skóg rækt ar fé lög taki þátt í verk efn inu á kom-
andi miss er um.

Fuglaskógurinn

Þá er ver ið að skoða hvaða tré og runn ar henta 
best til þess að laða að fugla. Þau at riði sem skipta 
mestu máli þar eru; skjól, hreið ur stað ir og fæða. 
Fæð an er t.d. fiðr ildalirf ur og blað lýs, ber og fræ. 
Dæmi gerð góð fugla tré og runn ar eru; rifs, yll ir, 
úlfa ber/hun angs við ur, reyni teg und ir og sitka greni. 
Ala ska ösp og gull regn eru dæmi um hið gagn stæða. 
Stafa fura og lerki eru dæmi um miðl ungs góð tré.

Fugla vernd gaf út bæk ling inn Garð fugl ar á sl. ári 
og fylgdi hann síð asta skóg rækt ar riti. Margt af því 
sem þar er sagt, á einnig við um fugla í í úti vist ar-
skóg in um og stærri trjá görð um og lund um. Þá hef-
ur ver ið gert vand að upp lýs inga skilti um fugl ana í 
skóg in um og er ver ið að skoða mögu leika á upp-
setn ingu þess. 

Hug mynd ir eru uppi um fugla fóðr un á vet urna á 
hent ug um stöð um. Upp lagt væri að setja upp fugla-
bað við fóð ur stað ina en fugl ar sækja mik ið í þau. 
Þar myndi gefst  gott tæki færi til þess að skoða fugl-
ana sem byggja skóg inn. 

Helg ina 7.–8. júní nk., verð ur kynn ing á verk efn-
inu Fugla skóg ur í Gróðr ar stöð Skóg rækt ar fé lags 
Hafn ar fjarð ar í Hval eyr ar skógi. Þar verða á boðstól-
um marg ar af þeim teg und um trjáa og runna sem 
henta hvað best í fugla skóg inn. Þar verð ur einnig 
kynn ing á fugla hús un um og veitt ar leið bein ing ar um 
upp setn ingu þeirra.

EinarÓ.Þorleifsson







Ljósmyndir eftir Daníel Bergmann

www.danielbergmann.com

Vetur í Þjórsárdal

ÚR ÚTIVISTARSKÓGINUM
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Eng in land auðn
Haf andi starf að með ýmsu sniði sem nátt úru fræð-
ing ur, að vísu mest með líf vana fyr ir bæri, fer ekki 
hjá því að eitt og ann að í sam búð manna og lands 
veki at hygli, jafn vel furðu. Með al þess er sam búð 
villtra dýra og manna, eink um dýra sem éta ann að 
en jarð ar gróð ur, eða með öðr um orð um éta önn-
ur dýr. Ís lensk ar dýra æt ur kall ast flest ar varg ar og 
ágæt ur listi yfir þá og beitt ar hug leið ing ar fel ast í 
bók inni Varga tal eft ir Sig fús Bjart mars son. Menn 
hafa illa þol að sam keppni við nokkr ar teg und ir fugla 
og a.m.k. tvö frem ur smá vax in rán dýr, mink og ref. 
Eða menn hafa vor kennt með heitu hjarta aum ingja 
ló unni eða fal legu sól skríkj unni sem er rif in á hol. 
Þar með hafa flest ir Ís lend ing ar í 10–15 ætt liði hatað 
jafnt rán fugla sem ref og helst vilj að dýr in burt með 
öllu. Örn inn hef ur étið æð ar fugla og trufl að varp, 
fálk inn snæð ir rjúp ur, hrafn inn er sólg inn í egg, ugl-
an hirð ir skóg ar þresti, tóf an geng ur í fugla björg og 
mink ur inn veið ir sil ung og vað fugl. Að minkn um 
sleppt um hafa þessi dýr hald ið upp tekn um hætti á 
Ís landi að minnsta kosti síð an síð asta jök ul skeiði 
lauk eða þar um bil, í þús und ir ára og þá lengst af 
án af skipta manna. Hvern ig var um horfs í dýra ríki 

lands ins fram að land námi? Er senni legt að hér hafi 
ver ið gnægð fugla af þeim all nokkrum tug um teg-
unda sem hér verpa að jafn aði? Bar land ið um leið 
til tek inn fjölda refa í sam býli við fugl ana? Eða var 
hér land auðn flestra fugla en tug þús und ir solt inna 
tófa eigr uðu um en horað ir rán fugl ar vomuðu yfir? 
Eig um við að trúa hin um gömlu bók um sem segja 
frá gósen land inu sem beið land nem anna? Ekki þarf 
að leita lengra en til aust ur strand ar Græn lands, þar 
sem stór óbyggð svæði á stærð við Ís land eru löðr-
andi í fugli, fiski og ref, til þess að sann fær ast um að 
auð vit að lifðu rán dýr og önn ur dýr sam an í góðu yf-
ir læti á Ís landi, fram að land námi manna. Slíkt jafn-
vægi er enda þekkt ur drátt ur í nátt úru jarð ar, hvar 
sem bor ið er nið ur.

Stofn sveifl ur og land nytj ar
Ég er ekki sér fróð ur um stofn stærð ir fugla og refs, 
um nátt úru leg ar sveifl ur í stofn un um, eðli þeirra 
sveiflna og or sak ir. Ég veit þó að þar sem nátt úra 
er í jafn vægi, eins og var við land nám, get ur eng in 
ein teg und hogg ið gríð ar skörð í ann an stofn nema 
grund vall ar breyt ing ar verði í um hverf inu og þá að-
eins við sum ar slík ar breyt ing ar en ekki all ar. Land-

Gráleitum augunum trúi ég hún gjóti

Ari Trausti Guðmundsson

Myndir: Daníel Bergmann
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nám manna og veið ar fólks sér til mat ar (fisk ur og 
fugl), ásamt mikl um og hröð um gróð ur fars breyt ing-
um vegna land nytja, hafa ef laust breytt stofn stærð-
um hér á landi en sjaldn ast þó þannig að stór tjón 
yrði af. Nema hvað stærstu rán fugla og geir fugl inn 
áhrær ir. Geir fugl in um út rýmdi hvorki ref ur né örn, 
held ur svang ir menn. Veru leg ar veð ur fars sveifl ur 
(t.d. „litla ís öld in“ ca. 1500–1900) höfðu ef laust 
einnig áhrif á dýra stofna, bæði til aukn ing ar og 
smækk un ar. Af heim ild um að dæma voru þó flest-
ir fugla stofn ar með ágæt um skikk við upp haf hlý-
inda skeiðs ná lægt 1920. Ótæpi leg ar fálka veið ar og 
harð ar of sókn ir gagn vart ern in um, höfðu þó tek-
ið mik inn toll af þeim tveim ur stofn um enda báð ir 
frem ur smá ir (og eðli lega svo). Nóg var af rjúpu og 
nóg af ref, svo margrædd ar tvær dýra teg und ir séu 
nefnd ar og föð ur fólk mitt var upp tek ið við veið ar á 
þeim, svo dæmi sé líka nefnt. Síð an kom mink ur inn 
til sög unn ar upp úr 1930. Hann hef ur ef laust vald ið 
tölu verð um usla í líf rík inu en erfitt að meta það með 
sanni. Tor velt eða úti lok að get ur reynst að upp ræta 
hann. Um ræð ur um það og minka veið ar eru ekki 
frekara um fjöll un ar efni hér.

Óð als dýr ið ref ur
En land nem ar fluttu með sér hús dýr og komust fljótt 
í kast við ref inn. Líkt og hund ar finna sum ir ref ir 
upp á því að drepa sér stærri dýr, ým ist kind ur eða 
geit ur. Hvorki er mér þó kunn ugt um hve stórt hlut-
fall refa verða dýr bít ar né hve marg ar skepn ur falla 

fyr ir þeim ár lega, nú orð ið. Kannski má giska á fá-
eina hund raðs hluta í fyrra til vik inu og marga tugi nú 
til dags í seinna til vik inu. Ekki er mér held ur kunn-
ugt um hve stór ref stofn inn er tal inn vera. Hitt veit 
ég að ref ur inn er óð als dýr sem helg ar sér torfu, líkt 
og rán fugl arn ir og því er að eins rými fyr ir para fjölda 
inn an ákveð inna marka utan þétt býl is svæða. Gott 
dæmi um slíkt er grenja fjöldi á Horn strönd um eða í 
Þjórs ár ver um, inn an um all ar gæs irn ar. Fari ref ir út 
af slík um svæð um, eiga þeir lík lega erfitt upp drátt ar 
nema að vissu marki, því ekki geta greni ver ið of þétt 
sam an, þeg ar til lengd ar læt ur. Sam an lögð fæðu öfl-
un nokk urra þús unda full orð inna refa og yrð linga 
þeirra, er mér ekki kunn en giska má á að hún nemi 
hund ruð þús unda fugla og eggja á ári. Al geng stofn-
stærð fugla á Ís landi hleyp ur á tug þús und um, hund-
ruð um þús unda eða jafn vel millj ón um ein stak linga 
en um fá eina tugi meg in stofna er að ræða. Ref ir 
sækja líka í auð feng ið æti við manna bú staði. Ég tel 
flest bera að sama brunni: Ref ir ríða ekki fugla rík inu 
að fullu nú frem ur en fyr ir 2000 árum eða í óbyggð-
um Græn lands.

Stöldr um við
Að þessu fengnu ætla ég að halda því fram sem 
kenn ingu að ref ir valdi ekki um tals verð um stofn-
sveifl um þeirra fugla teg unda sem þeir elt ast við. Ég 
ætla að halda því fram sem kenn ingu að um hverf-
is á hrif í vetr ar setu lönd um far fugla (eða á haf svæð-
um), veð ur fars breyt ing ar á Ís landi og víð ar, sveifl ur 
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í æti, nátt úru sveifl ur heim skauta teg unda (t.d. rjúpu) 
og víð áttu meiri mann vist, þ.e. þétt ari byggð, meiri 
rækt un og auk in mann virkja gerð, en nokkru sinni 
og loks nýj ar rán dýra teg und ir (t.d. mink ur og 2–3 
máva teg und ir) hafi marg falt meiri áhrif á stærð 
fugla stofna en sam an lögð áhrif refs, arn ar, fálka, 
smyrils, uglu og hrafns og svart baks. Ég leyfi mér 
því að setja stórt spurn inga merki við orð manna um 
að miklu fleiri ref ir en áður flæði um allt, að ref ur-
inn hafi nán ast út rýmt mófugli eða rjúpu af stór um 
svæð um og fleira í þeim dúr. Hér er enda um full yrð-
ing ar að ræða þar sem einn þátt ur er of gerð ur eða 
lát inn gilda sem meg in or sök án nokk urra raka eða 

sann ana. Ref ur inn er auð vit að ekki sak laus en ekki 
það hryðju verka dýr sem af er lát ið. Löngu er kom-
inn tími til að end ur skoða refa veið ar á Ís landi vegna 
svip aðra raka og þeg ar veið ar á erni eða fálka voru 
tekn ar til skoð un ar. Áhrif eldri og nú ver andi veiða á 
stofn inn, tjón sem ref ir í raun valda, kostn að ur við 
veið ar og fé bæt ur, gam alt hat urs huga far og skiln-
ing ur á at ferli refs ins, allt eru þetta at riði sem hafa 
ætti til hlið sjón ar við end ur mat á um gengni okk ar 
við ís lenska refa stofn inn. Hvort ref ur verði al frið að-
ur eða ekki, er auka at riði, skyn sam leg ar að gerð ir og 
lág marks virð ing fyr ir nátt úr unni eiga að vera í fyr-
ir rúmi.



REYKJAVÍK

Bílastjarnan

Faxaflóahafnir sf

Félag iðn- og tæknigreina

Frjó ehf

Gámaþjónustan hf

Gunnar Eggertsson hf

Hringrás ehf

KPMG hf

Landslag ehf

Landsvirkjun

Laugarnesskóli

Nói-Síríus hf

Ólafur Þorsteinsson ehf

Raftæknistofan hf 

Rafverk hf

Rannsóknarstöð Skógræktar 

ríkisins, Mógilsá

Rarik ohf

Ríkisendurskoðun

Samband garðyrkjubænda

Skalli við Vesturlandsveg

Smith og Norland hf

Ungmennafélag Íslands

Veðurstofa Íslands

Veitingahúsið Jómfrúin

Vífilfell hf

Heiðursáskrifendur Skógræktarritsins

KÓPAVOGUR

Borgarvirki ehf 

Kópavogsbær

Ömmubakstur ehf

GARÐABÆR

Moldarblandan – Gæðamold hf

HAFNARFJÖRÐUR

Hafnarfjarðarbær

RST Net ehf

GRINDAVÍK

Þorbjörn hf

MOSFELLSBÆR

Glertækni ehf

Skógræktarfélag Mosfellsbæjar

AKRANES

Norðurál hf, Grundartanga

BORGARNES

Borgarbyggð

Kaupfélag Borgfirðinga

Skorradalshreppur, Grund

Skógræktarfélag Borgfirðinga
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Innfluttu skógartrén V

Höfundur Þröstur Eysteinsson

Heim kynni
Rúss land er helsta út breiðslu svæði lerki teg unda 
(Larix Mill.) í heim in um og hef ur lerki þar ver ið 
skipt í mis marg ar teg und ir, eft ir því hvaða flokk-
un ar fræð ing ur á í hlut. Göm ul hefð er fyr ir því 
og flest ir flokk un ar fræð ing ar við ur kenna a.m.k. 
tvær teg und ir lerk is í Rúss landi; sí ber íulerki (Larix
sibirica Ledeb.) og da húr íulerki (L.gmelinii Rupr.), 
ásamt nokkrum blend ing um og stað brigð um.1 Á 
seinni árum hef ur þó kaj and er lerki (L. cajanderii
Mayr.), sem vex í norð aust ur Sí ber íu, ver ið skil ið 
frá da húr íulerki og rússalerki (L. sukaczewii Dyl.) 
frá sí ber íulerki, sem sér teg und ir. Erfða fræði leg ar 
skyld leika rann sókn ir styðja þessa skipt ingu í fjór-
ar teg und ir.2 Reynsla af lerki rækt á Ís landi styð ur 
einnig að fjall að sé um rússalerki og sí ber íulerki sem 
tvær að skild ar teg und ir. 

Rússalerki hef ur all mikla land fræði lega út breiðslu 
í Rúss landi vest an Úr al fjalla, í Úr al fjöll um og í 
vest asta hluta Sí ber íu, þ.e. vest an við fljót in Ob og 
Irtisj. Út breiðsl an nær norð ur fyr ir heim skauts baug 
frá Hvíta hafi aust ur til Obfljóts. Hún nær suð ur 
um Úr al fjöll að syðsta hluta þeirra við landa mæri 
Khasakst an og það an liggja vest ur mörk in til norð-
vest urs, skammt aust an við Moskvu til Hvíta hafs 
(1. mynd).3 Út breiðsla rússalerk is ligg ur ein ung is 
sam an við út breiðslu sí ber íulerk is nyrst og þar er 
blend ings svæði við neðri hluta Ob. Sunn ar er ekk ert 
lerki á lág lendi aust an Úr al fjalla þar til land fer að 
hækka í átt að Altai fjöll um meira en 1200 km aust ar 
og þar er sí ber íulerki.4

Óvíða nær rússalerki að mynda sam fellda skóga. 
Oft ast finnst það sem stök tré eða í litl um hóp um í 
skóg um sem sam an standa af rauð greni, skóg arfuru, 
birki og blæösp. Út breiðsl an er tal in hafa ver ið sam-
felld ari fyrr á öld um og hafa náð lengra til vest urs, 
en skóg ar högg þar sem lerki var fellt um fram greni 
eða furu vegna nyt semi við ar ins ásamt skóg areyð-
ingu vegna land bún að ar ollu mikl um sam drætti í út-
breiðsl unni.4 Leif ar af rússalerki hafa fund ist í mýr-
um í norð ur hluta Finn lands og Sví þjóð ar, sönn un 
þess að út breiðsl an náði tals vert vest ar en nú eft ir 
síð asta jök ul skeið.5

Talið er að þekja rússalerk is sé sam an lagt um 
530.000 hekt ar ar á öllu þessu svæði, sem er inn an 
við 1% af skóg um vest ur-Rúss lands og vel inn an við 
1% af öllu lerki í Rúss landi.5 Til sam an burð ar er 
þetta á við rúm lega 5% af flat ar máli Ís lands.

Ein kenni og eig in leik ar 
Rússalerki er í eðli sinu bein vax ið tré sem nær oft 
25–30 m hæð. Hæsta tréð er við Kozym fljót í Úr al-
fjöll um, 48 metr ar og 360 cm í þver mál við brjóst-
hæð.6 Á ferð sinni til Ark hang elsk hér aðs 1989 
fundu þeir Sig urð ur Blön dal og Arn ór Snorra son 
risa sem var ekki mik ið minni (2. mynd).7 Tré í Rai-
volareitn um við Skt. Pét urs borg ná svip aðri hæð en 
ekki sama þver máli enn þá.8 Rússalerki svip ar í út-
liti bæði til evr ópulerk is (L.decidua Mill.) og sí ber-
íulerk is (L. sibirica Ledeb.). Helsti mun ur inn er sá 
að börk ur eldri trjáa er minna hrjúf ur og köngl ar 

Rússalerki (Larix sukaczewii Dyl is)

Lið in eru rúm 60 ár síð an Gutt orm ur Páls son skrif aði fyrst um lerki á Hall orms stað (1947), 44 ár síð an 
Sig urð ur Blön dal rit aði um lerki, heim kynni, eig in leika og rækt un (1964) og 21 ár síð an Arn ór Snorra-
son skrif aði um lerki á Ís landi (1987) í Árs rit Skóg rækt ar fé lags Ís lands. Til þess að við halda þeirri hefð 
að yf ir lits grein ar um lerki birt ist í Skóg rækt ar rit inu á u.þ.b. 20 ára fresti, er tími kom in á þá fjórðu í 
röð inni. Jafn framt er hér á ferð fimmta grein in í röð inni um inn fluttu skóg ar trén sem Sig urð ur Blön dal 
hóf að skrifa fyr ir þrem ur árum og fékk svo Þröst Ey steins son til þess að halda áfram með.
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eru egg laga og yf ir leitt minni á rússalerki en á hin-
um tveim teg und un um. Greina bygg ing rússalerk is er 
nokk uð reglu leg og verð ur krón an því oft ast jöfn og 
þokka full (3. mynd). Vöxt ur get ur ver ið mjög hrað-
ur í ung um reit um og get ur með al ársvöxt ur t.d. náð 
yfir 20 m3/ha/ár í 50 ára göml um reit um í Sví þjóð. Á 
100 ára lotu eru þekkt dæmi um með al ársvöxt yfir 
8 m3/ha/ár.5 

Við ur rússalerk is er svip að ur viði ann arra lerki-
teg unda; kjarn við ur inn er ljós brúnn til dökk rauð ur 
en risj an ljós gul. Helstu ein kenni lerki við ar sam-
an bor ið við aðr ar ætt kvísl ir barr trjáa eru að hann 
er eðl is þung ur og hlut fall kjarn við ar er mjög hátt 
(4. mynd). Hvort tveggja ger ir lerki við end ing ar góð-
an. Í ný legri rann sókn mæld ist eðl is þyngd rússalerk-
is á bil inu 535–650 kg/m3, en til sam an burð ar var 
eðl is þyngd fyrsta flokks skóg arfuru við ar með sömu 
ár hringja breidd 475–555 kg/m3.5 

Kjarn við ur inn inni held ur mik ið magn auka efna, 
en þau helstu eru fjöl sykr an ar ab ínóga lakt an og fla-
vínóíð ið dihydrókver kítín, sem einnig kall ast tax-
ifólín. Tax ifólín er talið verja við inn gegn fúa.5 Það 

1.mynd.Kortsemsýnirútbreiðslarússalerkis(teiknaðeftirkortiíV.P.PutenikhinogO.Martinsson1995).

2.mynd.RisinníJornaíArkhangelskhéraðignæfiryfirtré
annarrategunda.Þettarússalerkitréerum30mháttog
300áragamalt.Mynd:S.Bl.
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er m.ö.o. kjarn við ur inn í lerki sem er vel fúa var inn 
frá nátt úr unn ar hendi, en risj an er ekki telj andi frá-
brugð in öðr um barr við ar teg und um hvað það varð ar 
(5. mynd). Kjarn við ur tek ur hins veg ar að mynd ast 
í til tölu lega ung um trjám og er kom inn í mjög hátt 
hlut fall af viðn um þeg ar tré eru um fimm tugt. 

Helstu nytj ar lerki við ar eru sem bygg ing ar timb ur, 
t.d. sem glugga karm ar, ut an hús klæðn ing og við ým-
is legt ut andyra sem þarf að vera end ing ar gott und ir 
álagi s.s. brýr, bryggj ur, pall ar, leik tæki, raf magns-
staur ar og girð ing ar staur ar.9 Gæði lerki við ar eru 
mis jöfn eins og á með al allra trjá teg unda. Í lönd um 
þar sem menn eru að rækta lerki, þ.m.t. á Ís landi, 
hef ur lerki við ur feng ið á sig það óorð að vilja vinda 
uppá sig og springa. Það stafar þó eink um af því að 
um er að ræða grisj un ar við, þar sem illa vax in tré og 
bugð ótt ir varg ar eru hrá efn ið. Við ur úr bein vöxn um 
lerkitrjám er full kom lega sam bæri leg ur að gæð um 
við bestu furu.5 

Kröf ur til lofts lags
Út breiðslu svæði rússalerk is nær yfir um 15 breidd-
argráð ur og 30 lengd argráð ur. Breyti leiki í að lög-
un að veð ur fari er því nokk ur inn an teg und ar inn-
ar. Rússalerki vex all stað ar við hærri sum ar hita, 
lægri vetr ar hita og lægri árs með al hita en er á lág-

lendi Ís lands. Hins veg ar býr lerki á norð an verðu 
út breiðslu svæð inu við tals verð haf ræn áhrif, þar 
sem Barents haf er að jafn aði ís laust seinnipart vetr-
ar allt aust ur til Novaya Zemlya.10 Það hef ur leitt 
til þeirr ar að lög un ar að norð læg kvæmi rússalerk is 
hafa nokkr ar varn ir gegn því að missa frost þol of 
snemma vors. Í rann sókn um á frost þoli rúss neskra 
lerki kvæma kom í ljós að norð læg rússalerki kvæmi 
(Ark hang elsk, Komi) höfðu meira frost þol að vori 
en suð læg ari kvæmi frá vest an verðu út breiðslu-
svæð inu (Ivanovo, Nys hny Novgorod, Perm). Þetta 
er öf ugt við það sem bú ast mátti við og er að lög un 
tengd ná lægð inni við Barents haf senni leg skýr ing.11 
Finnski skóg fræð ing ur inn P.M.A. Ti ger stedt tel ur 
að lög un að haf ræn um áhrif um vera helstu ástæð-
una fyr ir vel gengni Ark hang elsk kvæma rússalerk is 
í Skand in av íu og Ís landi.12

Kröf ur til jarð vegs
Rússalerki vex best í til tölu lega frjósöm um og miðl-
ungs rök um jarð vegi. Það þol ir illa að vaxa í bleytu, 
t.d. í mýr ar jöðr um og er talið hafa minna þurrk þol 
en sí ber íulerki.4 Í Finn landi og Sví þjóð velja menn 
svip uð jarð vegs skil yrði til gróð ur setn ing ar fyr ir 
rússalerki og rauð greni en þurr ari svæði fyr ir skóg-
arfuru.5 

4.mynd.EftirgrisjuníHallormsstaðaskógi.Kjarnviðurerstórhlutibolsinsífimmtugulerki.Mynd:ÞE.
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Ís lenska eld fjalla mold in virð ist henta lerki ein-
stak lega vel, er hæfi lega loft uð og held ur hæfi legu 
raka stigi. Þar sem rússalerki er gróð ur sett á Ís landi 
er mold in að vísu frem ur rýr, eink um varð andi nit ur-
inni hald og að gengi að fos fati.13 Lerk ið hef ur þó ráð 
við því og segja má að því tak ist bet ur upp við að nýta 
sér rýra mold en nokk ur önn ur tjá teg und í skóg rækt á 
Ís landi, þ.m.t. nit ur bind andi teg und ir eins og elri.

Til gát ur eru um að þetta megi a.m.k. að hluta skýra 
með tveim ur at rið um. Í fyrsta lagi er það svepp rót-
in sem ungt lerki mynd ar með lerk i sveppn um Suillus
grevellii (6. mynd) og virð ist vera ein stak lega dug leg 
að taka upp nær ingu. Hugs an legt er einnig að auk ið 
fram boð fos fats og ann arra nær ing ar efna í grennd 
við svepp ræt ur lerk is ins stuðli að fjölg un nit ur bind-
andi jarð vegs ör vera og að ni tr ið sem þær binda úr 
and rúms loft inu nýt ist einnig lerk inu.14 

Hitt at rið ið er að lerki er ein stak lega nýt ið á öll 
nær ing ar efni sam an bor ið við aðr ar trjá teg und ir. 
Þetta kem ur m.a. fram í rann sókn um á nær ing ar-
inni haldi sóps (fall inna nála og laufa), þar sem falln-
ar lerkinál ar eru nær ing ar snauð ari en t.d. furu nál ar 
eða birki lauf. Lerki miss ir því lít ið af nær ing ar efn-
um við nála fall sam an bor ið við aðr ar trjá teg und ir 
(7. mynd).15 

Tek ið skal fram að þess ar mögu legu skýr ing ar á 
nægju semi lerk is við Ís lensk ar að stæð ur eru til gát ur 
og eru hér því mik il tæki færi til rann sókna til þess 
að stað festa eða af sanna þær. 

5.mynd.Lítilllerkibolursemlegiðhefurájörðinniínokk
uráreftirfellinguviðbilunensíðanveriðþurrkaður.Risj
anerfúinogsprunginenkjarnviðurinnerheill.
Mynd:ÞE

6.mynd.Lerkisveppiríungumlerkiteigámel.Mynd:ÞE

7.mynd.Ung lerkiplanta sölnuðaðhausti.Lerki tæmir
nálarnarafnánastallrinæringuáðurenþærfallaoghalda
þannigíhana.Mynd:ÞE
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Staða í vist kerf inu
Eins og aðr ar lerki teg und ir er rússalerki ljóselskt. 
Tak mark að skugg þol sem ung plönt ur hafa er fljótt 
að hverfa og þær verða teygð ar og vesl ast upp í 
skugga ann arra trjáa. Rússalerki er háð því að vera 
drottn andi tré í skóg in um og í þeirri stöðu get ur 
það náð háum aldri. Rússalerki er lík leg ast til þess 
að nema land, ásamt birki, blæösp og skóg arfuru í 
kjöl far skóg ar elds, storm falls eða ann ars stór fellds 
rasks. Það get ur vax ið mjög hratt í æsku og trygg-
ir sér þannig stöðu sem drottn andi tré í skóg in um. 
Rússalerki er því bæði frum herja teg und og teg und 
sem er lík leg til standa áfram í göml um skógi – 
sprett hlaup ari sem hæg ir síð an á sér og ger ist lang-
hlaup ari.16 

Göm ul lerki tré hafa þykk an börk, sem nem ur um 
og yfir 20% af bol rúm máli á 15 m háum trjám sam-
kvæmt mæl ing um Lárus ar Heið ars son ar í Hall orms-
staða skógi. Þau geta því lif að af skóg ar elda, en það 
er eink um í kjöl far þeirra sem lerki fær tæki færi til 
þess að fjölga sér og þá hefst fram vind an á ný. Eins 
og marg ir frum herj ar get ur rússalerki ver ið tæki fær-
is sinni. Það get ur byrj að að blómstra og bera fræ 10 
ára gam alt og þar með fjölg að sér ef enn eru fræ set í 
ná grenn inu. Mest er blómg un þó á mun eldri trjám 
(8. mynd).16

Skóg ar þar sem rússalerki er al gengt eða ríkj andi eru 
bjart ir sam an bor ið við sí græna barr skóga. Botngróð-
ur lík ist því sem er í birki skóg um á sama svæði. Oft 
eru í skóg ar botn in um rif s teg und ir, hind  ber og rós ir 
ásamt fjölda blóm jurta og grasa (9. mynd).

Þýð ing í skóg rækt heims ins
Þrátt fyr ir marga góða eig in leika hef ur rússalerki 
mjög litla þýð ingu í skóg rækt heims ins. Stafar það 
eink um af því að óvíða finnst það í miklu magni í 
skóg un um þar sem það vex.5 Það er því „með afli“ 
en ekki að al teg und í skóg ar höggi. Önn ur ástæða er 
sú að erfitt hef ur reynst að ná fræi af rússalerki að 
stað aldri. Í nátt úru skóg um þroskast fræ óreglu lega, 
trén eru dreifð og því er erfitt að koma upp reglu-
legri fræöfl un til plöntu fram leiðslu. Í þriðja lagi má 
nefna að lít ill áhugi er á lerki hjá beð mis iðn að in-
um því lerki við ur þarf meiri vinnslu en t.d. greni eða 
fura til þess að verða að papp ír. Fyr ir vik ið missa 
menn áhuga og snúa sér að öðr um teg und um.

Nokk ur áhugi var á að auka hlut fall lerk is í skóg-
um í vest an verð um Sov ét ríkj un um á sjötta ára tug 
síð ustu ald ar og voru gerð ar áætl an ir þar um.17 Í 

þá daga var ekki gerð ur grein ar mun ur á rússalerki 
og sí ber íulerki og auð veld ast reynd ist að afla fræs 
í hin um til tölu lega sam feldu sí ber íulerki skóg um í 
Khakasíu og Altai fjöll um. Þar voru oft ar fræár og 
spírun var betri en hjá rússalerki. Fyr ir vik ið var suð-
lægt sí ber íulerki gróð ur sett víða inn an út breiðslu-
svæð is rússalerk is og fengu Ís lend ing ar einnig mik ið 
fræ af sama upp runa. 

Utan Rúss lands er telj andi áhugi á að rækta 
rússalerki að eins til stað ar í tveim ur lönd um: Ís landi 
og Finn landi. Sem hlut fall af um fangi skóg rækt ar 

8. mynd. Kvenblóm á rússalerki. Lerki getur byrjað að
blómstraogberakönglaum10áragamalt.Mynd:ÞE

9. mynd. Í tæplega fimmtugum lerkireit að Hrafnsgerði
semgróðursetturvarírýranþursaskeggsmóa.Gróskaní
skógarbotninumferekkiframhjáneinum.Mynd:ÞE
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er áhug inn miklu meiri á Ís landi, þótt Finn ar hafi 
reynd ar gróð ur sett meira. Gróð ur sett rússalerki þek-
ur 30.000 ha í Finn landi og yfir 5.000 ha á Ís landi 
en til sam an burð ar inn an við 1.000 ha í Sví þjóð og 
að eins 150 ha í Nor egi.5 

Saga inn flutn ings 
Rússalerki hef ur ver ið rækt að á Ís landi frá öðr um 
ára tug 20. ald ar. Þótt ekki sé hægt að úti loka að 
til séu stök eldri rússalerki tré var fyrst sáð lerkifræi 
sem aug ljós lega er rússalerki 1913; 1 kg á Hall orms-
stað og 1 kg á Vögl um.18 Upp runi fræs ins er óþekkt-
ur. Á ár un um á milli 1916 og 1922 voru síð an af-
hend ar sam tals nokkr ar þús und ir lerki plantna úr 
gróðr ar stöðv un um, m.a. all marg ar plönt ur send ar 
suð ur til skóg rækt ar stjór ans, A.F. Kof oed-Han sen, 
sem vænt an lega ráð staf aði þeim víða. Flest ar hafa 
þess ar plönt ur far ið for görð um en mjög fal leg tré 
eru í Hall orms staða skógi og Furu hól í Vagla skógi 
hvort tveggja af gang ar úr græði reit un um gróð ur sett-

ir 1922. Þá eru nokk ur göm ul rússalerki tré í görð-
um bæði á Ak ur eyri og Reykja vík sem gætu ver ið 
af þess um upp runa. Þetta fyrsta rússalerki á Ís landi 
geng ur und ir nafn inu Gamla lerk ið (10. mynd).19 

Rússalerkifræ barst næst til lands ins 1933 og var 
hálfu kílói sáð á Hall orms stað.20, 21 Upp runinn var 
tal inn Ark hang elsk. Það var fyrst gróð ur sett 1937 
í hálf an hekt ara upp af Atla vík, sem kall ast Atla-
vík ur lund ur, en stærsti hluti plantn anna var síð an 
gróð ur sett ur 1938–1939 í um einn hekt ara í brekku 
inn an við Atla vík og heit ir þar nú Gutt ormslund ur 
(11. mynd).18 

Frá og með 1949 fór síð an rússalerkifræ að ber ast 
til Ís lands oft ar, þó ekki væri það ár visst eða alltaf 
í miklu magni. Þá var Gamla lerk ið orð ið nokk uð 
mynd ar legt og Atla vík ur- og Gutt ormslund ir í góð-
um vexti. Því var lögð mik il áhersla á að kom ast 
yfir fræ, sér stak lega frá Ark hang elsk. Á ár un um 
1949–1970 bár ust alls 10 kvæmi rússalerk is frá 
Rúss landi; sjö fræ send ing ar frá Ark hang elsk hér aði 

10.mynd.GamlalerkiðáAtlavíkurstekk.Mynd:ÞE
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og þrjár frá Sver dlovsk hér aði í aust an verð um Úr-
al fjöll um, ásamt pruf um frá Nor egi og Finn landi. 
Fyrstu finnsku fræpruf urn ar komu frá Hein ola 
(12 mynd) og trjásafn inu í Must ila og áttu þær eft ir 
að reyn ast afar happa drjúg ar.19, 20

Árið 1969 urðu mik il tíma mót þeg ar fyrsta 
rússalerkifræ ið barst úr fræ garði, en það var úr fræ-
garð in um í Domsjöänget við bæ inn Örn skjöld svik í 
Sví þjóð. Það kvæmi er gjarn an kennt við fyr ir tæk ið 
sem átti fræ garð inn og kall að MoDo. Á milli 1969 
og 1983 barst það an mik ið fræ og eru MoDor eit-
ir víða um land (13. mynd). Á ár un um 1982–1990 
barst svo all mik ið fræ úr tveim ur öðr um sænsk um 
fræ görð um við bæ inn Umeå; Öst teg og Björke bo. 
Fræ mæð urn ar í sænsku fræ görð un um voru vald ar 
í rússalerki reit um í Norð ur-Sví þjóð og eru flest ar 
upp runn ar í Ark hang elsk hér aði. Inn an um eru tré 
af Rai vola upp runa og í Domsjöänget er evr ópulerki 
sem veld ur því að á með al af kvæ manna eru stöku 
blend ing ar.

Nán ast allt rússalerki sem rækt að er í Finn landi 
er upp runn ið í hin um fræga Rai volareit skammt 
vest an Skt. Pét urs borg ar.8 Í hann var safn að lerki úr 

Ark hang elsk hér aði og frá Ufa í sunn an verð um Úr al-
fjöll um í þeim til gangi að rækta tré fyr ir skips möst-
ur. Á fyrri hluta 20. ald ar höfðu Finn ar yf ir ráð yfir 
land svæð inu þar sem Rai volareit ur inn stend ur og 
not uðu þeir tæki fær ið til þess að gróð ur setja lerki 
í reiti víða um Finn land með fræi það an. Úr slík um 
reit um barst síð an fræ til Ís lands nokkrum sinn um 
á milli 1951 og 1980 og er það gjarn an kennt við 
Rai vola. Hing að hef ur þó aldrei borist fræ beint frá 
Rai volareitn um sjálf um. 

Fyrsta finnska fræ garðs fræ ið barst frá kyn bóta-
stöð inni í Hausjärvi 1980. Svo hófst mik ill inn flutn-
ing ur frá fræ garð in um í Imatra 1986 og síð an einnig 
frá Lass in maa og nokkrum öðr um. Nán ast allt það 
rússalerkifræ sem ver ið hef ur í notk un á Ís landi und-
an far in 20 ár er kom ið úr finnsk um fræ görð um og 
allt er það af Rai vola upp runa. Síð an 1990 hef ur 
rússalerki öðl ast þann sess í ís lenskri skóg rækt að 
vera mest gróð ur setta trjá teg und in og því má með 
sanni segja að við höf um not ið góðs af kyn bóta starfi 
Finna.

Á síð ust 20 árum hef ur lít ið rússalerkifræ ver ið 
flutt inn frá Rúss landi sam an borði við finnska fræ-

11.mynd.ÍGuttormslundisjötugum,vorið2008.Mynd:ÞE
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ið, ef frá eru tal in 50 kg af fræi frá Pinega í Ark-
hang elsk hér aði 1991, af leið ing af heim sókn Sig urð-
ar Blön dal og Arn órs Snorra son ar þang að tveim ur 
árum áður.7 Eft ir 1995 hafa smærri fræ skammt ar 
borist frá Kostromo og Ivanovo, sem eru sunn ar-
lega í vest ur hluta út breiðslu svæð is rússalerk is og frá 
Ark hang elsk borg, Len ingrad og Vendenga í Komi-
hér aði. Upp runi móð ur trjánna á þrem síð ast töldu 
stöð un um er óljós en sýnt þyk ir að Vendengalerk ið, 
ásamt lerki sem barst frá Ples etsk um miðj an átt-
unda ára tug inn séu sí ber íulerki. 

Rækt un á Ís landi 

Upp eldi
Rússalerki hef ur ekki reynst erfitt í upp eldi í gróðr-
ar stöðv um. Helsta vanda mál ið í gegn um tíð ina hef-
ur ver ið lé leg spírun fræs, en óhreins að lerkifræ hef-
ur sjaldn ast meira en 50% spírun (14. mynd). Þeg ar 

fjölpotta rækt in kom til sög unn ar þurfti oft að sá 
mörg um fræj um í hvert hólf til þess að ná sæmi legri 
nýt ingu, en prikl un er tíma frek og þá geta einnig 
marg ar plönt ur far ið for görð um. Finn ar hafa nú náð 
góð um tök um á flokk un lerkifræs og er að stað aldri 
hægt að kaupa fræ með hárri spírun það an. 

Í upp hafi fjölpotta væð ing ar inn ar eft ir 1980 var 
lerki oft ast rækt að í tvö ár í fp-35 (150 ml) fjölpotta-
bökk um. Við það urðu til öfl ug ar plönt ur en ætla 
má að rót ar kerfi þeirra hafi oft ver ið sam an þjöpp-
uð og snú in. Ekki er þó ann að að sjá á elstu reit um 
slíkra plantna en að trén séu vel rætt og vaxi eðli-
lega. Á seinni árum hef ur meiri hluti rússalerk is ver ið 
rækt að ur til eins árs í fp-67 (50 ml) bökk um, sem 
kem ur einnig vel út, a.m.k. þar sem lít il sam keppni 
er við ann an gróð ur. 

Áburð ar gjöf
Lengi var því hald ið fram að ekki mætti bera á lerki 
við gróð ur setn ingu því það myndi tor velda svepp-
rót ar mynd un auk þess að áburð ar gjöf in sjálf gæti 
drep ið trén. Rann sókn ir benda til þess að lerki sé 
við kvæmara fyr ir áburð ar gjöf en sum ar aðr ar trjá-
teg und ir. Þær hafa einnig leitt í ljós að áburð ar magn 
og nit ur inni hald áburð ar ins skipta þar miklu máli.22 
Væg ur skammt ur af áburði sem inni held ur til tölu-
lega lágt hlut fall nit urs (t.d. 1 mat skeið af blá korni) 
með hverri plöntu við gróð ur setn ingu er ólík leg ur til 
þess að auka af föll og ekk ert bend ir til þess að hann 
verði til þess að seinka svepp rót ar mynd un. Þvert á 
móti hjálp ar slík ur áburð ar skammt ur plönt unni að 
koma sér fyr ir og dreg ur úr hættu á frost lyft ingu, 
jafnt hjá lerki og öðr um trjá teg und um. 

Rússalerki byrj ar að vaxa á rýru landi og án áburð-
ar gjaf ar fljót ar en aðr ar teg und ir í ís lenskri skóg-
rækt. Því má segja að ekki sé nauð syn legt að bera 
á lerki við gróð ur setn ingu í óhreyfðu mó lendi. Við 
gróð ur setn ingu í rof ið land eða jarð unn in svæði er 
áburð ar gjöf hins veg ar nauð syn leg til þess að draga 
úr frost lyft ingu. Vegna skugga-óþols þol ir lerki illa 
sam keppni við ann an gróð ur, sér stak lega há vax ið 
gras. Því ber að fara afar var lega með áburð ar gjöf 
eða sleppa henni við lerki rækt í gras gefnu landi. 

Land val
Fram yf ir 1960 var rússalerki eink um gróð ur sett und-
ir birkiskerm í skóg um lands ins eins og all ar aðr ar 
inn flutt ar trjá teg und ir. Menn gerðu þó snemma til-
raun ir með rækt un lerk is á ber angri og gekk það 

12.mynd.FyrstafinnskaRaivolalerkið(Heinola)áTuma
stöðum íFljótshlíð.Þrátt fyrirendurteknar skemmdirer
það um 8 m hátt og bara nokkuð flott hér á einhverju
erfiðastasvæðilandsinssemhægteraðbjóðarússalerki.
Mynd:ÞE
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víða ágæt lega nema helst á Suð ur landi. Um og eft ir 
1965 færð ist gróð ur setn ing lerk is al far ið út á skóg-
laust land.

Rússalerki þrífst best í mó lendi í inn döl um á Aust-
ur- og Norð ur landi. Á inn an verðu Hér aði, í inn-
an verð um Eyja firði og öðr um döl um norð an lands 
vex rússalerki svo vel að úr get ur orð ið verð mæt ur 
timb ur fram leiðslu skóg ur. Sæmi leg ur ár ang ur hef ur 
einnig nást víða sunn an lands (15. mynd) og vest an 
og í út sveit um norð an lands og aust an en þar veld ur 
um hverf isá lag því að óvíða verð ur úr timb ur skóg ur. 

Rússalerki hef ur víða ver ið not að í land græðslu-
skóg rækt á rofnu landi. Mjög gott dæmi um það 
má sjá á Hálsmel um í Fnjóska dal. Ef gerð ar eru ráð-
staf an ir til þess að koma í veg fyr ir frost lyft ingu er 
rússalerki besta trjá teg und in til skóg rækt ar á rofnu 
og rýru landi norð an- og aust an lands. Jafn vel í 
300–400 m hæða á Hóla sandi hef ur rússalerki náð 
tveggja metra hæð á 20 árum (16. mynd). 

Bland skóg ar
Fram yf ir 1995 var rússalerki nán ast ein göngu gróð-
ur sett í ein rækt. Þétt leiki í gróð ur setn ingu var oft 
á bil inu 3000–4000 plönt ur/ha. Lágt hlut fall trjáa 

verð ur hins veg ar full kom lega bein vax ið, jafn vel 
á inn an verðu Hér aði og því hef ur ekki ver ið talið 
veita af þess um upp hafs þétt leika.23 Á seinni árum 
hef ur orð ið æ al geng ara að gróð ur setja rússalerki 
í blöndu með öðr um teg und um, eink um stafa f uru 
og greni teg und um. Rússalerki og stafa fura eru hvort 
tveggja ljóselsk ar teg und ir en lerk ið vex mun hrað-

13.mynd.UnguroghrausturlerkiteiguraðLogalandiíReykholtsdaltilmarksumaðrússalerkigeturþrifistvelásuð
vestanverðulandinu.KvæmiðersennilegaMoDo.Mynd:ÞE.

14.mynd.PlöntuframleiðslafyrirSIBLARCHkvæmatil
raunina.Misjöfnspírunfræshefurstundumháðlerkirækt.
Mynd:ÞE
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15.mynd.UngtlerkiáHaukadalsheiði.Mynd:MortenLeth

16.mynd.ÁHólasandi.Myndinertekinárið2000entréðernúmeiraen2máhæð.KvæmiðerImatragróðursettum
1990.Mynd:ÞE
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ar en stafa fur an í æsku. Í slíkri blöndu þarf því að 
grisja snemma til þess að við halda blönd unni. Stafa-
fura sem vex í skjóli lerk is get ur þó orð ið fal lega 
bein vax in. 

Betra er e.t.v. að blanda rússalerki og greni teg-
und um, fjalla þin eða lindi furu. Þess ar teg und ir njóta 
þess ekki síð ur en stafa fura að vaxa í skjóli lerk is, 
en eru a.m.k. miðl ungs skugg þoln ar og því þarf ekki 
að grisja lerk ið frá eins snemma. Á bestu lerk i svæð-
un um eyk ur blönd un lík urn ar á að úr verði skóg ur 
með háu hlut falli bein vax inna og verð mætra timb-
ur trjáa. Ef lít ið af lerk inu reyn ist bein vax ið er það 
að mestu fjar lægt við grisj un svo hin ar teg und irn ar 
geti not ið sín. Komi lerk ið vel út er það að mestu 
lát ið halda sér en önn ur tré fjar lægð við grisj un í 
stað inn. Utan bestu lerk i svæða nýt ist rússalerki sem 
fóstra í timb ur skóg rækt, sem ívaf í ynd is skóg rækt 
eða til skóg rækt ar á rofnu landi og gegn ir það þeim 
hlut verk um prýði lega án þess að það þurfi að vera 
full kom lega vax ið (17. mynd). 

Grisj un og um hirða
Rússalerki sem vex upp í mik illi sam keppni við önn-
ur tré er fljótt að missa nið ur þver máls vöxt. Til þess 
að við halda hon um og nýta þann mikla vaxt ar hraða 
til við ar fram leiðslu sem lerki sýn ir í æsku er mik-
il vægt að grisja í ung um lerki reit um. Hægt er að 
sleppa grisj un, en úr sjálf grisjuð um skóg um er óvíst 
að komi mik ið gæða timb ur hér lend is. Slík ir skóg ar 
eru ekki held ur neitt augna yndi á með an sjálf grisj un 
stend ur yfir, sem tek ur marga ára tugi.

Ekki er hægt að benda á eina rétta leið til grisj un ar 
á rússalerki. Ef mark mið ið er að fram leiða verð mætt 
timb ur þarf hins veg ar að forð ast að á trján um vaxi 
gild ar grein ar (sem skapa stóra kvisti í viðn um) og 
forð ast stökk í þver máls vexti sem verða ef skóg ur er 

17.mynd.Rauðgrenilíðurgreinilegavelundirrússalerkiskermi.Vonlausthefðiveriðaðkomagrenitiláþessumfyrrver
andiþursaskeggsmóaánlerkisins.Mynd:ÞE

Næsta opna:18.mynd.RúmlegafimmtugtRaivolalerki
(Mustila)íLýsishólíHallormsstaðaskógisemhefurverið
grisjaðreglulega.Meðbetrilerkireitumlandsins.
Mynd:ÞE
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lát inn vaxa lengi við mik inn þétt leika en síð an grisjað-
ur mik ið. Hægt er að mæla með tals vert skar pri bil un 
þeg ar trén eru 3–6 m há til þess að auka vaxt ar rými 
og fjar lægja krækl ótt tré en síð an að grisja nokk uð 
oft en lít ið í einu eft ir það, t.d. á 10 ára fresti, til þess 
að við halda sæmi lega hröð um en jöfn um þver máls-
vexti (18. mynd). Þá er einnig hægt að auka veru lega 
hlut fall verð mætra trjáa í ung um lerki reit um með því 
að klippa tví t oppa og upp kvista á með an trén eru 
ung. Hugs an lega ætti að leggja meiri áherslu á það 
en að gróð ur setja með mikl um þétt leika. 

Í lerki skóg um þar sem ekki eru timb ur fram leiðslu-
mark mið get ur ver ið gott gefa trján um nóg pláss 
með reglu legri grisj un. Þannig verða þau fyrr stór og 
gild og skóg ur inn verð ur bjart ur og að lað andi.

 
Land nám og fræfram leiðsla á Ís landi
Lerk ið í Atla vík ur- og Gutt ormslund um í Hall orms-
staða skógi tók að blómstra um tví tugt og 1959 var 
safn að 8 kg af fræi þar. Spírun var afar lít il en þó 
er til lít ill lund ur vax inn upp af því fræi í Stór hól 
í Hall orms staða skógi. Fyrsta sjálfs ána lerki plant an 
fannst við Gutt ormslund 1967 og þótti það mik ill 
við burð ur. Nú eru við Gutt ormslund þús und ir sjálf-
sá inna plantna, þar af nokkr ir tug ir sem náð hafa 
meira en 5 m hæð. Rússalerki í Hall orms staða skógi 
hef ur þrosk að fræ nokkrum sinn um og tvisvar hef ur 
ver ið safn að nokkru magni af fræi; um 4,5 kg 1977 
og 118,5 kg 1995. Spírun fræs ins 1977 var inn an 

19.mynd.Meðklippingutvítoppaogannarrisnyrtinguer
hægtbjargamörgumtrjámeftirkalskemmdir,enþóekki
öllum.Mynd:ÞE.

20.mynd.SIBLARCHkvæma
tilraun gróðursett á Belgsár
höfða í Fnjóskadal. Hér var
lifunmeiri en90%eftir fyrsta
veturinn.Mynd:ÞE
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Kyn bæt ur
Verk efni á veg um Skóg rækt ar rík is ins til þess að kyn bæta lerki fyr ir ís lensk ar að stæð ur hófst 1993. Í fyrstu voru val in um 50 plús tré og 
grein ar af þeim grædd ar á ung plönt ur til rækt un ar í gróð ur húsi. Flest trén voru val in í Hall orms staða skógi, í reit um upp runn um í Ark
hang elsk hér aði, Rai vola, MoDo og Karp insk. Á með al plústrjánna var þó eitt sér lega stór vax ið og bein vax ið tré sem sagt var sifjalerki og 
kom upp haf lega frá Skotlandi.

Byggð var 1000 m2 fræ höll á Vögl um 1995 og til raun ir voru gerð ar með að örva blómg un, ná fræ inu úr köngl un um og til þess að auka 
spírun fræs. Fræ sem ekki fór í af kvæma til raun ir var selt, mest til gróðr ar stöðv ar inn ar Barra hf. Á ár un um 19982007 voru þá hund ruð 
þús unda plantna af hent ar og komst fjöld inn hæst í að vera um 10% af heild ar gróð ur setn ingu lerk is. 

Af kvæma til raun ir voru gróð ur sett ar á 4 stöð um; Höfða á Hér aði, Mos felli í Gríms nesi, Belgs ár mel um í Fnjóska dal og Sarpi í Skorra dal, 
á ár un um 1999–2003. Fljót lega kom í ljós að af kvæmi „sifjalerk is ins”, sem senni lega er hreint evr ópulerki, skör uðu fram úr öðr um af
kvæma hóp um bæði í vaxt ar hraða og formi, sér stak lega í Mos felli. Mun ur inn er svo af ger andi að ekki er for svar an legt ann að en að leggja 
áherslu á þenn an blend ing. Við end ur nýj un á fræ mæðr un um með ágræðslu 2006–2008 er því helm ing ur ágræddu plantn anna skoski 
lerkiklónn inn góði og hinn helm ing ur inn um 20 rússalerkiklón arn ir sem gáfu bestu af kvæm in. Úr verð ur fræ garð ur til þess að fram leiða 
þenn an blend ing, sem hef ur hlot ið nafn ið „Hrym ur”. Fyrsta fræ ið ætti að kom ast á mark að 2010 eða 2011.

21.mynd.GóðirgestiríHallorms
staðaskógnjótagróskunnarogfá
fræðsluumgrisjunrússalerkis frá
Lárusi Heiðarssyni skógræktar
ráðunaut.Mynd:ÞE

við 10% en allt að 35% 1995. Segja má að 1995 
hafi ver ið eina sæmi lega fræár á rússalerki hér lend is 
hing að til (sjá ramma grein). 

Skað vald ar
Kal á sprot um vor og haust eru al geng ustu skemmd-
ir í rækt un rússalerk is á Ís landi.24 Frá 1999 hef ur t.d. 
tvisvar ver ið vor kal og tvisvar haust kal á nær öllu 
rússalerki á Hér aði. Fyr ir vik ið eru hlykk ir eða tví t-
opp ar á flest um trjám, þó þau hafi ekki misst mik inn 
hæð ar vöxt. Skað inn er eink um sá að í hvert skipti 
sem kal skemmd ir verða fá ein hver tré svo al var lega 
hlykki að þau verða verð lít il sem timb ur tré. Í þessu 
felst einn helsti mun ur inn á rússalerki og sí ber íulerki 
í rækt un á Ís landi, þar sem flest rússalerki kvæmi 

verða sjaldn ar fyr ir al var leg um kal skemmd um bæði 
vor og haust en flest sí ber íulerki kvæmi. Í þessu felst 
einnig helsti mun ur inn á rækt un rússalerk is á milli 
lands hluta, þ.e. að kal skemmd ir eru vægast ar í inn-
döl um á Aust ur- og Norð ur landi en yf ir leitt al var-
legri ann ars stað ar (19. mynd). 

Af öðr um veð ur farstengd um sköð um má nefna 
að ung ar rússalerki plönt ur eru við kvæm ari fyr ir 
skafrenn ingi (skara) en marg ar aðr ar trjá teg und-
ir og lerki get ur far ið mjög illa í snjó broti. Mik ið 
hef ur ver ið gert úr hrein dýra skemmd um á lerki og 
geta skemmd ir á ein staka trjám eða litl um blett um 
vissu lega ver ið tals verð ar þeg ar dýr stanga og nudda 
2 m há tré í spað. Hins veg ar níð ast dýr in yf ir leitt á 
stök um trjám frek ar en að valda skemmd um á mikl-
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Fræár ið 1995
Sænski skó gerfða fræð ing ur inn Gösta Eriks son sýndi framá fyr ir all mörg um árum að vetr ar hlý indi og frost í kjöl far ið leiddu til skemmda 
á frjó móð ur frum um í karl kyns blóm brum um lerk is.30 Er það (ónýtt frjó duft) ef laust helsta ástæð an fyr ir því að lerki þrosk ar sjald an fræ 
hér lend is þrátt fyr ir að oft mynd ist köngl ar. 

Fyrri hluti júlí mán að ar 1994 var mjög hlýr á aust an verðu land inu, með hita stig á Hall orms stað um og yfir 20°C á flesta daga og allt 
upp í 25°. Þetta er sá tími sum ars þeg ar brum næsta sum ars taka að mynd ast á lerki og get ur mik ill hiti á þess um tíma leitt til mynd un ar 
blóm bruma. Var mik il blómg un á rússalerki á Hall orms stað vor ið 1995. Blóm in voru óskemmd eft ir stöðug an vet ur og fræv un fór eðli lega 
fram. Sum ar ið 1995 var svo nógu langt til þess að fræ þroskað ist sæmi lega. Við krufn ingu köngla í lok ágúst kom í ljós að tals vert var af 
fylltu fræi í þeim og því ástæða til þess að safna. 

Um haust ið tók Helgi Gísla son, fram kvæmda stjóri Hér aðs skóga, af skar ið og samdi við Skóg rækt rík is ins um að fá að tína í rússalerki
reit um í Hall orms staða skógi. Hann sótti um styrk í At vinnu leys is trygg ing ar sjóð og bauð síð an at vinnu laus um og skóg ar bænd um á Hér aði 
vinnu við að tína lerki köngla vet ur inn 1995–1996. Byrj að var í bestu reit un um, fyrstu af kom end um Gutt ormslund ar, elsta Rai volalerk inu 
og Ark hang el skreit um. Und ir vor var svo far ið að tína í Gutt orms og Atla vík ur lund um, en þá voru köngl ar tekn ir að opn ast og fræ ið að 
falla. Tínslu var hætt í apr íl, en mik ið var enn af köngl um í skóg in um. 

Köngl arn ir voru send ir til Tuma staða til kleng ing ar, þar sem alls náð ust 118 kg af fræi. Spírun fræs ins var mis jöfn, eða á bil inu 8–30%. 
Fræ inu var að mestu sáð á ár un um 19961998, en eft ir það dal aði spírun ar hæfni. Yfir 850.000 plönt ur vaxn ar upp af þessu fræi voru 
gróð ur sett ar á ár un um 1997–2004 á veg um Hér aðs skóga.31 Um helm ing ur plantn anna er af annarri kyn slóð ís lensks lerk is, vax inn upp af 
fræi af trján um í Stór hól sem eru af kom end ur Gutt ormslund ar eft ir fyrstu fræ tínslu þar 1959. 

Mik ill fjöldi sjálf sá inna plantna frá 1995 vaxa nú í jöðr um lerki reita á Hall orms stað, eink um á klöpp um og öðr um illa grón um svæð um 
(23. mynd). Minna er um sjálfs án ar plönt ur við aðra lerki teiga á inn an verðu Hér aði og lít ið ann ar stað ar á land inu. Fræár ið 1995 virð ist 
því hafa ver ið að mestu bund ið við Hall orms staða skóg, þar sem mest er af gömlu lerki. Eft ir því sem rússalerki þroskast á fleiri stöð um 
mun fræára gæta víð ar. Hins veg ar er lík legt að áfram líði lang ur tími á milli þeirra. Reynsl an bend ir til þess að lið ið gæti 20 ár eða meira 
á milli fræára á rússalerki. 

23.mynd.SjálfsáningáHafursáeftirfræárið1995.Mynd:ÞE
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um fjölda trjáa. Eru þær skemmd ir því mjög um-
fangslitl ar sam an bor ið við um fang lerki skóg rækt ar 
á Aust ur landi.

Ekk ert skor dýr sem sér hæf ir sig á rússalerki hef-
ur hing að til vald ið skaða hér lend is. Lerkisprota lús 
(Cinara laricifex Fitch) hef ur fund ist á rússalerki á 
Hér aði en virð ist ekki valda nein um telj andi skaða. 
Ung ar lerki plönt ur hafa orð ið fyr ir barð inu á rana-
bjöllu (Otiorhyncus spp.) og jarð yglu (Diarsia
mendica Fabr.), en þær teg und ir sér hæfa sig ekki 
á lerki. Rana bjöllunag á rót um og rót ar hálsi ung-
plantna er einn þátt ur í af föll um í ný skóg rækt og er 
við var andi skað vald ur í mó lendi.25 Þeg ar jarð yglu-
far ald ur geis aði á inn an verðu Hér aði 1996–1997 
urðu mikl ar skemmd ir á ungu lerki en jafn framt var 
sjald gæft að lirfurn ar fóru hærra upp í hrísl urn ar 
en u.þ.b. 1 m frá jörðu.26 Lerki vex því fljótt upp úr 
hætt unni á yglu skemmd um. Síð an 1997 hef ur ekki 
kom ið ann ar eins far ald ur og trén sem urðu fyr ir 
skemmd um náðu sér að mestu.

Af svepp sjúk dóm um hafa lerki áta (Lachnellulawill
kommi (Hartig) Denn is) , barr við ar áta (Phacidium
coniferarum (G.G. Hahn) DiCosmo, Nag Raj & 
W.B. Kendr.) og lerki barr fell ir (Merialaricis Viull.) 
fund ist á rússalerki og er mik il áramun ur á úr breiðslu 
þeirra. Skaði af þeirra völd um er þó lít ill á rússalerki 
og verða þeir því tekn ir fyr ir í næstu grein þeg ar fjall-
að verð ur um sí ber íulerki. 

Er lend is er lerki sag vespa (Pristiphora erichsonii
Hartig) helsti skað vald ur á öll um lerki teg und um, en 
lirf ur henn ar af laufga full vax in tré og í mikl um far-
öldr um get ur skóg areyð ing hlot ist af. Hún gæti ver-
ið ein skýr ing þess að rússalerki mynd ar ekki sam-
fellda skóga nema þar sem mjög vetr ar kalt er. Hún 
hef ur ekki fund ist á Ís landi. 

Mæl ing ar á vexti
Fylgst hef ur ver ið með vexti í lerki reit um á Hall orms-
stað í ára tugi. Á und an förn um 20 árum hafa ýt ar leg-
ar vaxt ar mæl ing ar far ið fram í all mörg um reit um í 
Hall orms staða skógi og ná grenni og reikn uð vaxt-
ar föll.27, 28 Þau gefa til kynna að rússalerki muni ná 
17–25 m með al hæð við 100 ára ald ur á inn an verðu 
Hér aði. Hæsta tréð í Atla vík ur lundi var 22 metra 
hátt árið 2007, þá 70 ára gam alt, en það var jafn-
framt fyrsta tré nokk urr ar teg und ar á Ís landi til þess 
að ná 20 m hæð á sögu leg um tím um (árið 1995). 

Í bestu lerki reit um er með al ársvöxt ur yfir 10 m3/
ha/ár en hann er víð ar mun minni. Mik ill vaxt ar-

mun ur gef ur ein ung is til kynna að vöxt ur rússalerk is 
er háð ur ýms um skil yrð um. Rússalerki nýt ist vel til 
upp græðslu á rýru landi en til þess að ná þeim vaxt-
ar mögu leika úr rússalerki sem í því býr er mik il vægt 
að velja handa því gott land ekki síð ur en hjá öðr um 
trjá teg und um.  

Utan Hér aðs vex rússalerki víða ágæt lega. Á Aust-
ur landi hef ur það t.d. náð 15 m hæð á Seyð is firði 
og 13 m hæð í Svína felli í Ör æf um. Á Norð ur landi 
hef ur það náð 15 m hæð í Vagla skógi, 14 metr um í 
Leyn ings hól um í Eyja firði og 13 metr um í Ás byrgi. 
Á Vest ur landi er 13 m hátt rússalerki við Arn ar-
holt í Staf holtstung um og 12 m hátt á Stálpa stöð um 
í Skorra dal. Á Suð ur landi hef ur rússalerki náð 12 
m hæð í Hauka dal í Bisk ups tung um og Múla koti í 
Fljóts hlíð og á Vest fjörð um hef ur það náð 9 m hæð 
við Kirkju ból í Dýra firði.29

Kvæma til raun ir
Kvæma til raun ir sér stak lega með rússalerki hafa ekki 
ver ið sett ar út á Ís landi. Rússalerki hef ur ver ið með 
í nokkrum eldri lerki teg unda til raun um en aldrei 
mörg kvæmi. Árið 1999 brá svo við að óvenju mörg 
lerki kvæmi voru í notk un í al mennri skógrægt. 
Tæki fær ið var not að og kvæma til raun gróð ur sett á 
Höfða á Völl um. Í henni eru 13 rússalerki kvæmi og 
5 af sí ber íulerki og mun hún gefa vís bend ing ar um 
kvæma val á inn an verðu Hér aði á næstu árum.

Árið 2006 voru gróð ur sett ar kvæma til raun ir með 
sam tals 13 rússalerki kvæm um og 9 kvæm um ann-
arra lerki teg unda frá Rúss landi á 4 stöð um á Norð-
ur-, Aust ur- og Suð ur landi. Til raun ir með sömu 
kvæm um voru einnig gróð ur sett ar í 7 öðr um lönd-
um og voru lið ir í stóru fjöl þjóða rann sókna verk-
efni und ir nafn inu SI BLARCH. Sama ár var frost þol 
próf að vor og haust á þess um kvæm um. Nið ur stöð-
urn ar styðja þá skoð un að besta rússalerk ið fyr ir 
Ís land sé frá norð vest ur Rúss landi (Ark hang elsk), 
að góð kvæmi geti einnig leynst í Úr al fjöll um en að 
til gangs lít ið sé að leita kvæma aust ar en það (20. 
mynd).

 
Nytj ar og hlut verk á Ís landi
Eft ir al menna reynslu öfl un í um 4 ára tugi kom 
rússalerki sterkt inn í ný skóg rækt upp úr 1990 og 
hef ur síð an ver ið mest gróð ur setta trjá teg und in í 
flest um árum. Gróð ur setn ing hef ur eink um beinst í 
mó lendi, svo lít ið í rof ið land, en ekki hef ur gef ist vel 
að gróð ur setja rússalerki í fram ræst land.29 
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Rússalerki er góð fóstra fyr ir aðr ar trjá teg und ir í 
mó lendi, eink um greni teg und ir. Hrað ur vöxt ur lerk-
is ins í æsku skap ar fljótt skjól og til vist lerk is virð-
ist auka frjó semi jarð vegs, a.m.k. í upp hafi. Á inn an 
við 20 árum frá gróð ur setn ingu tek ur gras og elft ing 
við af þursa skeggi og lyng teg und um, mó lendi breyt-
ist í grósku mik inn skóg ar botn. Með grisj un lerk is-
ins er svo hægt að við halda mik illi grósku í skóg-
ar botn in um og nýta hann til beit ar, til berja rækt ar 
(t.d. rif s teg und ir og hind ber) eða bara njóta þess að 
hafa grósk una (21. mynd). Í skóg rækt með úti vist ar-
mark mið um get ur rússalerki auk ið fjöl breytni, bæði 
í birtu skóg ar ins og botngróðri. Þá nýta skóg ar þrest-
ir, auðnu titt ling ar, mús arrindl ar, glókoll ar, þúfu titt-
ling ar, hrossa gauk ar og rjúp ur sér lerki skóga, auk 
fjölda sveppa, fléttna, plantna og smá dýra.32, 33 Ófull-
kom ið vaxt ar lag skipt ir engu máli varð andi þess ar 
nytj ar. Tré sem hafa átt nokk uð erf iða æfi geta orð ið 
að hin um mestu lista verk um með tím an um. 

Á bestu lerk i svæð un um er rússalerki timb ur-
tré, þótt að eins Gamla lerk ið sé orð ið svo gam alt 
að kom ið væri að loka fell ingu væri meira til af því. 
Lerki úr grisj un um hef ur lengst ver ið not að til fram-
leiðslu girð ing ar staura. Á seinni árum hef ur ís lenskt 
lerki ver ið reynt sem ým is kon ar tré verk ut an húss, 
t.d.í klæðn ingu húsa, sem grind verk eða í sól palla 
og gef ist vel. Inn an dyra hafa eld húsinn rétt ing ar og 
hús gögn ver ið smíð uð úr ís lensku lerki og það hef ur 
ver ið not að í pan el og park et (22. mynd).

Fram tíð ar horf ur
Kal skemmd ir eru greini lega mun al geng ari á 
rússalerki í lágsveit um sunn an- og vest an lands en 
ann ar stað ar og er þar ef laust mest um vor kal að 
ræða. Ef spár um hlýn un ganga eft ir er hugs an legt 
að vetr ar veð ur víð ar um land fari að líkj ast því sem 
ver ið hef ur sunn an lands með þeim af leið ing um að 
vor kal skemmd ir á lerki aukast en að dragi úr tíðni 
haust kals. Slíkt myndi draga úr nota gildi rússalerk is 
til timb ur fram leiðslu en ekki gildi þess sem fóstra 
eða í ynd is skóg rækt. Ef hlýn ar veru lega og var an-
lega verða há lend ari svæði gjald geng til skóg rækt ar 
en nú er raun in og er rússalerki á með al þeirra teg-
unda sem þar koma helst til greina.

Þetta er þó ekki að ger ast enn sem kom ið er. Á 
und an förn um árum hef ur rússalerki á Hér aði alloft 
grænk að ískyggi lega snemma en að eins einu sinni 
orð ið fyr ir um tals verðu vor kali (2003). Það varð 
síð an fyr ir um tals verðu haust kali 2005 og virð ast 

af leið ing ar þess vera verri en vor kals ins hvað varð ar 
áhrif á form trjánna. Skemmd ir á lerki und an far in 
ár eru þó ekki verri en áður hef ur þekkst og sem 
fyrr eru þær mun meiri á sí ber íulerki en á rússalerki. 
Í því sam bandi má nefna að af leið ing ar vor frosts 
1964 og sum ar frosts 1974 voru mun verri en vor-
frosts ins 2003 og haust kal 1979 var miklu meira en 
2005.

Rússalerki á bjarta fram tíð fyr ir sér á Ís landi. Við 
þekkj um þarf ir þess vel, styrk leika og veik leika. Allt 
tal um að hætta við gróð ur setn ingu þess vegna spáa 
um hnatt ræna hlýn un er ótíma bært. Ástæða er þó 
til þess að huga að tvennu í því sam bandi. Í fyrsta 
lagi ætti ekki að gróð ur setja það í ein rækt á lág lendi 
nema á al bestu stöð um, en þess í stað að gróð ur setja 
það í blönd um, eink um með sitka greni. Ef hlýn ar 
ört og lerk ið fer að skemm ast óheyri lega mik ið get ur 
gren ið þá tek ið við. Þetta hef ur ver ið þró un in í gróð-
ur setn ingu und an far ið og er það af hinu góða. Í öðru 
lagi ætti að huga að því að gróð ur setja rússalerki í 
meiri hæð en hing að til. Það er mik ið land í 300–400 
m hæð þar sem lerki ætti að geta vax ið sæmi lega og 
ef hlýn ar mætti fara enn hærra. Í þeim efn um ætti þó 
að flýta sér hægt, gera til raun ir með litla reiti í fyrstu 
og halda síð an áfram ef þær lofa góðu.
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Hugleiðingar um ræktun
og gróður útivistarskóga

Höfundur Einar Ó. Þorleifsson

Skóg ar eru afar mis mun andi að gerð og fer það m.a. eft ir veð ur fari, lands lagi, 
flóru og fánu svæði, úr komu, hæð yfir sjáv ar máli og jarð vegseig in leik um svo að 
eitt hvað sé nefnt. Mik ill mun ur er einnig á sjálf sprottn um „nátt úru leg um“ skóg-
um og rækt uð um skóg um.

Í þess ari grein eru hug leið ing ar höf und ar um mis mun andi skóg ar gerð ir og 
hvern ig hægt er að auka fjöl breytni í rækt uð um skóg um. Sér stak lega verð ur lit ið 
á skóg ar botn inn og þau gróð ur sam fé lög sem þar er að finna.

Blómgróðureroftmikillogfalleguríbjörtumskógum.Hérerbrennisóleyogblágresi.
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Birki skóg ar á Ís landi eru afar sér stakt gróð ur-
lendi með mikla fjöl breytni í gróð ur fari, enda 
varpa birki tré til tölu lega litl um skugga mið að 

við aðr ar trjá teg und ir. Þannig má ganga að því sem 
vísu að skóg ar botn inn í birki skóg in um sé al gró inn 
með ýms um jurt um og grös um og þar megi finna 
mik inn fjölda sveppa og fléttna.

Ís lenski birki skóg ur inn til heyr ir því belti sem kall-
að er fjallaskógurinn, í Skand in av íu og er það skóg-
lendi sem vex við efstu skóg ar mörk í norð læg um 
lönd um og er áber andi til fjalla.

Þótt birki skóga sé að finna víða á norð læg um 
breidd argráð um, eru þeir ís lensku um margt sér stak-
ir og næg ir að nefna eitt sér kenni sem ger ir þá ein-
staka, en það er sam fé lag brenni sól eyja og blá gres-
is. Þess ar tvær blóm fögru jurt ir blómstra sam tím is í 
birki skóg in um og mynda þá afar fag urt sam bland 
blárra og gulra blóma. Þetta gróð ur sam fé lag er eink-
um að finna í birki skóg um þar sem er ekki mik il beit 
eða skóg arn ir beit ar frið að ir. 

Í beitt um birki skóg um verða smærri plöntu teg-
und ir meira áber andi en í þeim óbeittu. Há vöxnu 

teg und irn ar víkja þá eða verða illa sýni leg ar, þar sem 
stöðugt er bit ið ofan af þeim. 

Flóra þeirra skógar plantna sem eru sér stak lega 
lag að ar að lífi í skóg ar botni, eða í sam býli við tré, 
er ekki mjög fjöl breytt hér á landi. Þó kem ur það 
skemmti lega á óvart hversu marg ar teg und ir það eru, 
ef mið að er ís lensku flór una sem tel ur fáar plöntu teg-
und ir í sam an burði við ná granna lönd in, eða að eins 
um 490 teg und ir blóm plantna og byrkn inga.

Af dæmi gerð um skóg ar jurt um má nefna sjö-
stjörnu og or kídeurn ar hjarta tví blöðku og hina 
sjald gæfu egg tví blöðku. Sum ar teg und ir eru bundn ar 
við ákveðna lands hluta, t.d. skolla ber og hin fá tíða 
kross jurt sem að eins finnst á litlu svæði á Vest fjörð-
um og vex þar und ir birkikjarri. Kross jurt in nefn-
ist á lat ínu Melanphyrumsylvaticum en sylva þýð-
ir „skóg ur“ og sylvaticum merk ir ”í skógi“. Aðr ar 
plönt ur sem al geng ar eru í skóg um í öðr um lönd um, 
eiga hér helst heima í skjóli skóga eða hafa fund ið 
sam bæri lega vaxt ar staði í hraun boll um eða á snjó-
þung um svæð um Aust fjarða og strand svæða Mið-
Norð ur lands. Hér má nefna helst ar fer lauf ung og 

Mosabeðískógarbotni.Hérhefurupphaflegaveriðmjögþéttplantaðoggróðurinnsemfyrirvardrepist,eneftirgrisjun
ernýrgróðursmámsamanfarinnaðnemaland.
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skolla ber. Lyng teg und ir eru marg ar hverj ar gjarn an 
í skjóli trjáa, en hér lend is einnig þar sem snjó þungt 
er á vetr um. Þær eru helst ar að al blá ber og sum ar af 
hin um sjald gæfari lyng teg und um, t.d. rauð berja lyng 
(týtu ber). 

Aðr ar teg und ir blóm plantna vaxa gjarn an í skjóli 
skóga þar sem gæt ir meiri birtu. Hér má helst nefna 
sig ur skúf, fjall dala fíf il og garða brúðu, eða smærri 
jurt ir sem helst sitja á klett um eða í kletta sprung-
um, t.d. burkn ann köldu gras og fal lega stein brjót-
inn kletta frú. Burkn ar vaxa marg ir hverj ir vel í skjóli 
skóga og þola ágæt lega nokkurn skugga. Marg ir 
burkn ar þríf ast best við frem ur hátt raka stig en þola 
vel nokkurn skugga, því verð ur skóg ar botn inn hið 
besta kjör lendi fyr ir burkn ana. Blá klukka vex oft í 
skóg ar jöðr um og með fram skóg ar göt um. Belg jurt ir 
geta sum ar hverj ar vax ið með ágæt um í skóg ar jöðr-
um eða í rjóðr um í skóg in um. Helst ar þeirra eru um-
feðm ing ur, gilja flækja og fugla ert ur. Í öðr um lönd-
um eru einnig anemon ur (skóg sól eyj ar), primul ur 
(lykl ar) og haust lilj ur (colsic um). 

Burkn ar sem myndu þríf ast ágæt lega í skóg ar-
botn in um eru frem ur fá tíð ir hér á landi, enda þola 
þeir illa bú fjár beit og eru í dag að al lega út breidd ir 
á stöð um þar sem er snjó þungt á vetr um, eða gott 
skjól og jafn framt þar sem beit ar á lag er frek ar lít ið. 
Aðr ir vaxt ar stað ir eru svo mis geng is gjár og jarð föll 
í hraun um, þar sem bú fén að ur nær ekki til. Burkn-
ana mætti því gróð ur setja í úti vist ar skóga. Helstu 
burkna teg und irn ar, sem hér um ræð ir, eru fjöllauf-
ung ur, stóri burkni, þús und blaðarós, díla burkni, þrí-
hyrnu burkni og þrí lauf ung ur. Burkna teg und irn ar 
eru all ar frem ur sér kenni leg ar jurt ir og blað fagr ar. 
Burkn ar þríf ast best í röku lofti skóg ar botns ins og 
þurfa mik ið skjól. Sum ir burkn anna sem þríf ast vel 
í skjóli skóga, eiga sín síð ustu vígi í ókleif um gjám í 
hraun um eða á snjó þung um svæð um þar sem sauð fé 
er sjald séð.

Villi jarð ar ber eru einnig víða þar sem gæt ir sól ar 
í skjóli birkitrjáa. Auk þess myndu rósa teg und irn ar 
tvær sem finn ast hér villt ar, þyrni rós og glitrós, þríf-
ast vel í skjóli rækt aðra skóga. Dæmi gerð ar skóg ar-

Skemmtilegursmágróðurískógarbotni.Mosiogógreindsveppategund.
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jurt ir eru einnig vetr ar lilj urn ar klukku blóm, græn-
lilja og bjöllu lilja. Út breiðsla þeirra nú á tím um er 
að mestu bund in við snjó þungu svæð in á Mið-Norð-
ur landi, Aust ur landi og Vest fjörð um. Þess ar teg und-
ir eru þó mjög áber andi í botngróðri birki skóga og 
kjarr lend is víða um land.

Ásýnd rækt aðra skóga get ur ver ið afar mis mun-
andi. Mik ill mun ur er t.d. á fjöl breyti leg um úti vist-
ar skóg um, þar sem er að finna marg ar teg und ir mis-
mun andi trjá- og runna teg unda og skóg um þar sem 
stund uð er timb ur skóg rækt.

Til þess að gera skóg inn sem feg urst an og úti vist 
í hon um sem ánægju leg asta, þarf að taka til lit til 
margra þátta. Grisj un þarf að vera all nokk ur og er 
rétt að gæta vel að því að hreinsa sem allra mest af 
af sag inu, að öðr um kosti vill greina af sag ið spilla sýn 
á skóg ar botn inn og verða gang andi fólki til nokk urs 
ama, vilji það yf ir gefa göngu stíga og skoða skóg inn 
nán ar. Á Ís landi eru hvorki skóg ar maur ar né bjöll ur 
sem lifa á dauð um viði og því vill nið ur brot á við in-
um, sem fell ur til við grisj un, verða afar hægt.

Þeg ar ver ið er að planta úti vist ar skógi er rétt að 
planta mis þétt og er ekk ert að því að planta á litl um 
reit um all þétt, en það skap ar skjól fyr ir dýr og fugla 
í slæm um vetr ar veðr um. Meiri hluta skóg ar ins ætti 
þó að planta frem ur gis ið en á þann hátt verð ur upp-
vax andi skóg ur inn ekki mjög dimm ur og botngróð-
ur með meiri þekju og teg und ir fleiri .

Smærri trjá teg und ir og runn ar njóta sín best þar 
sem nýt ur vel birtu í skóg ar jöðr um, með fram rjóðr-
um eða við göngu stíga. Þess ar teg und ir blómstra 

marg ar fal lega, þroska ald in og hafa fal lega haust liti. 
Þetta á t.d. við um all ar reyni teg und irn ar og ýms ar 
teg und ir brodda (berberis), úlfa ber (viburnum), mis-
pla (cotonester) og ávaxta tré (af prunus og malus
ætt kvísl un um). Berja runn arn ir yll ir og garðarifs eru 
mjög góð ir fyr ir fugla líf vegna berj anna sem eru afar 
eft ir sótt af fugl um.

Klif ur jurt ir eru fal leg ar og skapa gott skjól fyr ir 
fugla, bæði sem nátt stað ir og til þess að fela hreið ur. 
Af þeim má helst nefna vaftopp, berg fléttu og berg-
sól eyja teg und ir.

 

Við skipu lag úti vist ar skóga ætti ætíð að gera 
ráð fyr ir rjóðr um og opn um svæð um. Á 
þess um stöð um get ur gróð ur inn sem var á 

staðn um, fyr ir upp haf skóg rækt ar inn ar, þrif ist og 
þær teg und ir geta orð ið fræ upp sprett ur fyr ir nýtt 
land nám í skóg ar botn in um. Ef ekki er gert ráð fyr-
ir opn um svæð um eða rjóðr um, má gera ráð fyr ir 
að gróð ur inn sem fyr ir var hverfi að mestu vegna 
skugga á hrifa. 

Skóg ar botn inn er jafn mis mun andi og skóg ur inn 
sjálf ur. Þar eru einnig all ir þeir um hverf is þætt ir sem 
eru að verki í vist kerf um al mennt en óvenju áber andi 
eru þó ýms ir svepp ir. Raka stig ið er vana lega nokk uð 
hátt og mik ið af laufi og barri sem fell ur til og verð ur 
að nær ingu handa svepp un um. Það sem ræð ur hvað 
mestu um gerð skóg ar botns ins í rækt uð um skóg um, 
eru trjá teg und irn ar sem þar er plant að, t.d. hvort þar 
eru lauf tré eða barr tré, stað setn ing rjóðra og hversu 
langt er á milli trjánna. Í skógi þar sem lauf tré eru 

Leiningsfossfrátveimursjónarhornumsumarið2007.Hérsemannarsstaðarþarfaðgætaaðþessaðplantaekkitrjám
semgetaorðiðhávaxinofnálægtsérstökumnáttúrufyrirbrigðum.
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ríkj andi er vana lega meira um blóm jurt ir í skóg ar-
botn in um en ger ist í barr skóg um. Lerki skóg ar eru 
að mörgu leyti lík ari lauf skóg in um, hvað varð ar 
botngróð ur, enda varp ar lerk ið ekki eins mikl um 
skugga og greni og fura, auk þess sem lerk ið fell-
ir barr ið á haustin svo að birtu nýt ur í skóg ar botni 
lerki skóg ar ins fyr ir laufg un á vor in. Skóg ar botn 
lauf skóga er ekki alltaf vel gró inn; þannig er skóg-
ar botn evr ópskra beyki skóga oft ast þak inn gömlu 
brúnu laufi og lít ið um blóm jurt ir.

Í þétt um barr trjá areit um hverf ur og deyr all ur há-
plöntu gróð ur þeg ar skóg ur inn lok ast en er skóg ur-
inn tek ur að gisna, hér lend is að al lega vegna grisj un-
ar, fara smám sam an að birt ast ýms ar plönt ur. Fyrst 
þeirra er vana lega vall elft ing en brenni sól ey fylg ir 
fast í kjöl far ið. Í sum um barr skóg un um, sér stak lega 
þar sem barr fall er ekki mjög mik ið, mynd ast oft fal-
legt mosa teppi. Mos inn verð ur þá meira eða minna 
sam felld ur á stóru svæði. Sér stak lega verð ur þetta 
um hverfi til í greni- eða furu skóg um, á svæð um þar 
sem er nokk uð mik il úr koma.

Í úti vist ar skóg in um ætti ekki að ein blína á ein-
hverja sér staka gerð skóg ar botns, held ur frem ur að 
huga að fjöl breytn inni, þar sem að mjúk ur gróð ur-
vana barr nála botn inn get ur ver ið allt eins at hygl is-
verð ur og þétt ur blóm gróð ur eða skóg ar botn þak inn 
grænu mosa teppi.

Að mati höf und ar ætti að reyna að hafa sem allra 
mesta fjöl breytni í út vist ar skóg in um til þess að sem 
allra flest ar líf ver ur fá þrif ist. Til þess að svo megi 
verða, þarf að huga að mörg um þátt um og mik il vægt 
er að planta mis mun andi trjá teg und um og ekki síð ur 
runn um. Í upp vax andi skógi þurfa að vera hæfi lega 
stór rjóð ur til þess að sá gróð ur sem fyr ir er á svæð-
inu geti þrif ist og hafi tæki færi til að hefja land nám. 
Í sum um til fell um mætti vel hugsa sér að flytja blóm 
og grös sem henta í skóg ar botn á stað inn, ef þess ar 
plönt ur eru ekki til stað ar í um hverf inu.

Í fjöl breytt um skóg um er fugla líf ið fjöl skrúð ugra, 
þar sem þar er að finna meira af mis mun andi æti sem 
hent ar ólík um fugla teg und um, það sama á einnig við 
um skor dýr in, þar sem hver teg und á sér sitt sér staka 
kjör lendi. 

Ágeng ar fram andi plöntu teg und ir eru ekki ýkja 
marg ar hér á landi. Helst er lúpín an nefnd í því sam-
bandi en lúpín an er þó eng in skógar planta. Engu að 
síð ur eru ágeng ar inn flutt ar teg und ir eitt hvað sem 
ætíð þarf að hafa í huga, þeg ar að ver ið er að flytja 
plöntu teg und ir á milli lands hluta, landa eða heims-

álfa. Ein angr uð vist kerfi bregð ast mis jafn lega við 
inn flutt um teg und um og stund um geta þær skap að 
hættu sem jafn vel get ur ógn að ákveðn um gerð um 
vist kerfa plantna og dýra eða spillt fyr ir í ak ur yrkju 
eða haft óvin sæl áhrif á lands lag.

Af teg und um sem tengja má skógi og skóg ar jöðr-
um hér lend is og sann ar lega eru inn flutt ar og ein kenn-
andi fyr ir þann flokka jurta sem nefnd ur er ágeng ar, 
fram andi jurt ir, skulu hér nefnd ar tvær: Skóg ar kerf ill 
er há vax inn og vex í breið um. Þess ir eig in leik ar ein-
kenna helst þær teg und ir sem nefnd ar eru ágeng ar. 
Skóg ar kerf ill inn vex yfir gróð ur inn sem fyr ir er og 
ger ir um hverf ið eins leitt og fá breytt. Önn ur teg und 
sem hér skal nefnd er risa hvönn, öðru nafni bjarn ar-
kló. Þessi stór vaxna jurt er til vand ræða vegna þess 
að hún vek ur of næmi hjá mörg um við snert ingu og 
safinn úr henni dreg ur úr vörn um manns húð ar inn-
ar gegn út fjólu blárri geisl un. Bjarn ar kló in get ur or-
sak að slæm an sól bruna, sér stak lega hjá börn um sem 
eru mik ið að leik inn an um þessa óvenju legu plöntu. 
Sum ar teg und ir þarf að skoða vel með til liti til þess 
hvort að þær kunni að falla í hóp ágengra teg unda 
hér. Í því sam bandi má nefna inn flutt af brigði sig-
ur skúfs, hind berja og sól eyj ar hnýð is, en all ar þess ar 

SmágróðurírjóðriviðRauðavatn.Hérhefurlúpínuverið
sáð, þar sem að hún á ekki heima. Lúpínan mun þekja
alltrjóðriðogdrepasmágróðurinnátiltölulegaskömmum
tíma.
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teg und ir vilja verða ein ráð ar á vaxt ar stöð un um og 
vaxa í breið um.

Hrúta ber eru af sömu ætt kvísl og hind ber. Þau 
vaxa vel í skóg ar botni, jafn vel þar sem gæt ir nokk-
urs skugga. Það sama á við um eini, en þess ar tvær 
teg und ir mætti gjarn an rækta í úti vist ar skóg um, 
finn ist þær ekki á staðn um. 

Í bæk lingn um Garð fugl ar, sem grein ar höf und ur 
rit aði og fylgdi síð asta Skóg rækt ar riti, er að finna 
lista yfir all marg ar trjá teg und ir og runna sem eru til 
þess falln ar að auka fugla líf í skóg um. Flest ar þess-
ara teg unda eru blóm fagr ar, með fal lega ávexti og 
skarta skraut leg um haust lit um. Haust lit ir berjatrjáa- 
og runna gegna því hlut verki að draga at hygli fugla 
og dýra að plönt unni, á þeim tíma sem ald in in eru 
þroskuð. Dýr in hafa svo það hlut verk að dreifa fræj-

un um um skóg inn en hljóta að laun um ald in kjöt ið. 
Stund um er nóg að planta að eins fá ein um ein stak-
ling um af tré nu eða runn an um á skjól góð um og sól-
rík um stað. Fugl arn ir dreifa svo fræj um plönt unn ar 
um alla skóg rækt ina og get ur hún á nokkrum árum 
náð tals verðri út breiðslu á þenn an hátt og á þetta 
sér stak lega við um ýms ar reyni teg und ir og ylli.

Sum ir úti vist ar skóg ar hafa jafn framt það hlut verk 
að fram leiða jóla tré, t.d. hjá ýms um skóg rækt ar fé-
lög um. Þess ir skóg ar eru bjart ir og ríf legt bil á milli 
trjáa. Fjöl breytni alls kyns villi gróð urs verð ur mik il 
og þar þrífst vel margs kon ar botngróð ur en áber andi 
er kræki lyng, sortu lyng, blá ber og beiti lyng og eft ir 
því sem að land ið er leng ur frið að fyr ir beit, fer að 
bera meira á að al blá berj um, brenni sól ey og blá gresi 
og einnig verð ur gjarn an all mik ið af mjað jurt.

Sigurskúfurogskógarkerfill.Viðgróðursetninguþessarafallegutegunda,þarfaðhafaíhugaaðþærvaxaíbreiðumog
verðahávaxnar,semeruhelstueinkenniágengrainnfluttrategunda.
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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 ur-Týról 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
Ýms ir veð ur fars þætt ir eru ólík ir á mis mun andi stöð um í Ölp un um. Úr norð vestri og suð austri koma vind ar sem bera með sér rakt loft og 
úr kom an er mik il í jað ar fjöll un um, þar sem loft ið stíg ur upp svo rak inn þétt ist og fell ur nið ur sem regn. Í innri fjöll un um er minni úr koma 
en þau eru hærri og þar snjó ar fyrr, snjóa tek ur seinna upp og víða eru smá jökl ar. Ná læg haf svæði hafa einnig áhrif. Suð vest ast er lofts
lag haf ræn ast en nyrst og aust ast er meiri meg in lands veðr átta. Áhrif hæð ar yfir sjó ráða þó mestu um gróð ur far ið og flokk ast skóg lend in 
bæði eft ir hæð ar legu og jarð grunni. Á lág lendi, allt upp und ir átta, níu hund ruð metra yfir sjáv ar máli, eru lauf skóg ar með beyki, álmi, 
eik um og fjölda ann arra teg unda. Þang að höf um við lít ið að sækja til rækt un ar á Ís landi en þar fyr ir ofan taka við fjall skóg arn ir sem eru 
öllu for vitni legri fyr ir okk ur, eink um þeg ar fer að nálg ast efra fjall skóga belt ið sem nær frá því um það bil 1400 metr um og víða upp fyr ir 
2000 metra.

Hæða skipt ing fjall skóga á forn bergi:   

Neð an 1400 m. Rauð greni skóg ur, tré með breið um krón um.
1400–1600 m. Lerki og rauð greni skóg ur, greni með grönn um krón um.
1600–1800 m. Lerki og sembraf uru skóg ur, grænöl ur í gilj um og jöðr um.
1800–2000 m. Sam felld ar urða lyngrósa og lyng heið ar en sembraf uru lund ir eru ekki óal geng ir.
2000–2200 m. Við 2000 m lýk ur sam felld um sembraf uru lund un um en ein stök tré standa upp úr lyng breið un um.
2200–2400 m. Ósam felld urða lyngrósa og lyng heiði, lág vax inn víði gróð ur.

Hæða skipt ing fjall skóga í kalk fjöll um:

Neð an 1400 m. Rauð greni og skóg arfuru skóg ar en í suð ur hlíð um beyki skóg ar með þini.
1400–1600 m. Þétt ir rauð greni skóg ar.
1600–1800 m. Efri mörk stór vax inna trjáa en hjalla lyngrósa heið ar byrja. Beyk irunn ar í suð ur hlíð um.
1800–2000 m. Fjalla eða berg fura, stök lerki og rauð greni.
2000 m. Hér lýk ur fjalla og berg furu lund um.
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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
Eins og sagt var frá í fyrri grein inni, átti mik il skóg areyð ing sér 
stað í Sviss. Af leið ing arn ar voru al var leg skriðu föll, snjó flóð 
og óár an sem m.a. knúði á um að gerð ir. Vendi punkt ur inn í 
þess ari nei kvæðu þró un var þeg ar Sviss lend ing ar settu land
inu skóg rækt ar lög árið 1876 en þá nam skóg ar þekja lands ins 
tæp lega15% af flat ar máli. 

Það er at hygl is vert að bera þetta sam an við Ís land, þar 
sem ekk ert var að gert fyrr en all ur skóg ur var nán ast horf
inn. Því má draga lær dóm af því sem Sviss lend ing ar hafa 
gert. Með skóg rækt ar lög um gripu þeir til víð tækra frið un
ar að gerða, bann var lagt við rjóð ur fell ingu og marg vís lega 
bætt um gengni átti smám sam an þátt í því að skóg ar tóku 
að breið ast út. Nú ver andi ástand skóga í Sviss er allt ann að. 
Skóg ar nema um 31% af flat ar máli lands ins og eru á síð ustu 
árum í hrað fara út breiðslu og mikl um vexti. Talið er að af leið
ing ar hnatt rænn ar hlýn un ar valdi þar mestu. Þró un þessi er 
hvað hröð ust í aust ur og suð ur hluta lands ins, þar sem fjalla
keðj ur eru ríkj andi, en þar fær ast skóg ar og trjá mörk lengra 
upp og ofar í fjöll in, eft ir því sem rann sókn ir sýna.
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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
Á síð ustu öld var lögð mik il áhersla á vernd ar gildi skóg anna í 
Sviss. Mik il vægi skóga og trjá gróð urs til þess að hindra snjó
flóð, er m.a. meg in við fangs efni stofn un ar sem við heim sótt
um í Dav os. Þar hafa far ið fram mikl ar rann sókn ir á hlut verki 
skóga og trjá gróð urs í því að hindra m.a. að snjó flóð fari af 
stað, hvern ig trjá gróð ur í skógi bind ur snjó inn og hvern ig 
hægt er að koma í veg fyr ir að snjó flóð falli á byggð með því 
að rækta skóga belti í hlíð um. Á sama hátt hafa ver ið met
in svæði þar sem hætta er á skriðu föll um eða grjót hruni og 
brugð ist við með því að rækta vernd ar skóga. Mik il vægi skóg
ana í því að hindra jarð vegseyð ingu og skrið ur er einnig vel 
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 1400-2000 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
Aðal nytja teg und irn ar eru rauð greni og beyki. Rauð greni ber höf uð og herð ar yfir aðr ar trjá teg und ir og nær um 40–50% af flat ar máli og 
rúm máli skóg anna. Mik il áhersla var lögð á rækt un þess á fyrri hluta 20. ald ar. Fram und ir 1980 voru ár lega gróð ur sett ar um 15 millj ón ir 
plantna en sá fjöldi hef ur stór lega minnk að. Heild ar gróð ur setn ing í Sviss nam að eins um 2 millj ón um planta árið 2002, enda höfðu þá 
orð ið stór felld skakka föll af of viðr un um í Vivi an árið 1989 og Loth ar 1999, þar sem um 15% af rauð greni skóg um fuku um koll. Lagt var 
kapp á það að bjarga verð mæt um úr skóg in um. 

Í kjöl far ið hafa nýj ar áhersl ur tek ið við. Í mati á af leið ing um þess ara veðra kom í ljós að bland að ir skóg ar margra trjá teg unda létu 
minnst á sjá í þess um ham för um. Til mæl in voru því að auka fjöl breytni og er það þannig nú, að þar sem rauð greni skóg ur er felld ur eru 
fyrst og fremst gróð ur sett ir bland skóg ar laufog barr trjáa. Fram leiðslu geta sviss nesku skóg anna nem ur um 10 millj ón um rúmmetra en 
að eins um helm ing ur þess magns er nytj að ur. 1 millj ón rúmmetra er nýtt í eldi við og um 4 millj ón ir rúmmetra er nýtt ur í sög un ar mill ur 
og iðn að ar fram leiðslu. 

Alda löng hefð er í Sviss á nýt ingu við ar ins, enda ein af fáum hrá efna auð lind um lands ins. Með nýj um áhersl um, um hverf is stefnu og 
áhersl um á end ur nýj an leg ar orku lind ir, hef ur eft ir spurn eft ir við ar af urð um auk ist, bæði til húsa gerð ar og til upp hit un ar. Mik ið er lagt 
upp úr þró un bygg ing ar efna úr viði. Þar sem svo mik ið er af ónýttu efni úr skóg un um, er stefnt að því í mark miðs setn ingu stjórn valda, 
að 10% af orku þörf heim ila í Sviss verði full nægt með brennslu á timbri en þeirri tækni og nýt ingu á hrá efn inu hef ur mik ið fleygt fram 
á síð ari árum.
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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 Norðu-Evr ópu, um fram allt 
frá Norð ur lönd um og hef ur reynsl an ver ið ærið mis-
jöfn. Vensla hóp ar Norð ur-Evr 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 ur-Evr 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 hef ur fjöl þætt þjón ustu hlut verk skóg anna ver ið dreg ið fram. Það er vel þekkt að skóg ur inn haldi hlífi skildi yfir heilu 
byggð un um, hús um, veg um, járn braut ar lín um og öðr um mann virkj um. En skóg arn ir eru líka at hvarf um 70% þeirra plantna og dýra sem 
lifa í Sviss og gegna því afar mik il vægu hlut verki í því að við halda líf fræði legri fjöl breytni í land inu og önn ur vist kerfi þjóna vart þessu 
hlut verki í sama mæli. Þess vegna er far ið að meta þessi at riði vernd ar skóg um til tekna. Því hef ur nú ver ið lögð áhersla á auka teng ingu 
skóg lenda, þannig að líf ver ur og vist fræði skóg anna geti þró ast í eðli legu sam bandi, en þannig eru meiri lík ur á því að ákveðn ir hóp ar 
líf vera nái að dafna. 

Erfða efni líf vera og fjöl breytt vist kerfi eru mik il væg ar auð lind ir sem menn horfa nú til í æ rík ari mæli. Með sér tæk um að gerð um er 
reynt að bæta skil yrði teg unda sem eiga und ir högg að sækja, auk þess sem grip ið er til frið un ar ráð staf ana til þess að varð veita og bjarga 
ein stök um teg und um á vá list um eða teg und um í út rým ing ar hættu sem ber að varð veita, burt séð frá öðr um þátt um. 

Þá er hlut verk skóg anna í bind ingu kolefn is sí fellt að verða mönn um ljós ara, auk þeirr ar vatns miðl un ar og vatns bú skap ar sem skóg ur
inn skap ar. Í því sam hengi skap ar skóg ur inn jafn vægi á milli árs tíða og gegn ir óum deil an lega gagn legu hlut verki.

 Varð veisla lands lags heilda er tal in afar mik il væg fyr ir ferða þjón ustu. Öll inn grip, ef um þau er að ræða, eru vel skil greind, und ir bú in 
og kynnt al menn ingi. Skóg ar högg á stór um svæð um hef ur ver ið aflagt. 

Úti vist Sviss lend inga, sem og ferða manna, fer að veru legu leyti fram í skóg um lands ins. Að gengi al menn ings að skóg un um er því 
mjög gott, fyr ir utan mög við kvæm svæði, þar sem traðk og önn ur um ferð er óæski leg. Mik ill fjöldi Sviss lend inga not ar skóg ana með 
fjöl breytt um hætti til úti vist ar. Á sama hátt og Ís lend ing ar, þá flykkj ast Sviss lend ing ar út á lands byggð ina um helg ar og leita þar hvíld ar 
og end ur nær ing ar. 

Stjórn skipu lag og eign ar hald
Í meg in at rið um bygg ir skóg stjórn í Sviss á öfl ugri ramma lög
gjöf; þ.e. „Skóg rækt ar lög um“ sem fyrst komu til sög unn ar 
árið 1876 og voru síð ast end ur nýj uð árið 1993. Stofn un á 
veg um rík is ins, (Skóg rækt ar rík is ins) er gert að hafa eft ir lit 
og um sjón með því að lög gjöf inni sé fylgt. Stofn un in gegn ir 
einnig mik il vægu hlut verki í því að sam ræma ýms ar reglu
gerð ir, styrki, fjár veit ing ar og ákvarð an ir sem tekn ar eru af 
ráðu neyt um sem fara með mál efni skóg rækt ar, en skóg rækt 
er und ir hatti um hverf is, sam göngu, orku og sam skipta
ráðu neyt is. 

En þó að ramma lög gjöf in sé til stað ar er hún út færð nán ar 
í hverri sýslu (Kantón um) sem eru sjálf stæð ar ein ing ar. Segja 
má að nán ast öll skóg rækt ar starf semi sé stjórn skipu lega und
ir hatti hverr ar sýslu eða hér aðs. Stjórn sýsl an er því tví skipt en 
hlut verk in vel skil greind. 

Þá má segja að þriðji þátt ur skóg rækt ar inn ar, þ.e.a.s. 
rann sókn irn ar, sé sér á báti. Rann sókn ir í skóg rækt heyra 
und ir inn an rík is ráðu neyt ið, en á þess veg um er m.a. svið 
tækni rann sókna all margra rann sókn ar stofn ana. Þar hef
ur ver ið sam ein uð stofn un, köll uð WSL (Wald, Schnee und 
Landschaft), sem ein beit ir sér að skóg rækt ar rann sókn um, 
snjó flóða vörn um og lands lags rann sókn um. 

Í ferð okk ar til Sviss, heim sótt um við höf uð stöðv ar stofn
un ar inn ar í Birmens dorf, auk þess sem við fór um einnig í 
heim sókn til und ir stofn un ar henn ar í Dav os. Tölu verð um
ræða er um þess ar mund ir um há skól ana í Sviss, þar sem 
rætt er um að efla æðra skóg rækt ar nám og ná betra að gengi 
að nem end um. Að öðru leyti er sam vinna hinna ýmsu þátta 
skóg rækt ar geirans sögð mjög góð. 

Eign ar hald skóg anna í Sviss er með þeim hætti að 27% 
þeirra er í eigu einka að ila. Þetta eru um 240 þús und eig end ur 
og með al stærð skóg anna er lít il eða um 1.3 ha. Skóg ar í eigu 
al menn ings, eða ann að eign ar hald, er því um 73% og þar er 
um að ræða rúm lega 3 þús und að ila og með al stærð þess ara 
skóga er 270 ha. Lung inn af þess um skóg um er í eigu sveit ar
fé laga, sýslna og ým issa fé laga.
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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.
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HELLISSANDUR

Skógræktar- og landverndarfélag 

undir Jökli

Snæfellsbær

VESTFIRÐIR

Glæðir, áburður, Reykhólum

Ísafjarðarbær, Ísafirði

Oddi hf, fiskverkun, Patreksfirði

NORÐURLAND

Stýrihópur um forvarnir, 

Húnaþingi vestra

Kaupfélag Skagfirðinga

Egilssíld ehf, Siglufirði

Fjallabyggð, Siglufirði

Akureyrarbær

Eyjafjarðarsveit

Girðir ehf, Akureyri

Toyota Akureyri

Heiðursáskrifendur Skógræktarritsins

NORÐAUSTURLAND

Orkuveita Húsavíkur

Þingeyjarsveit, Laugum

Skógræktarfélag 

N-Þingeyjarsýslu, Þórshöfn

AUSTURLAND

Fljótsdalshérað, Egilsstöðum

Breiðdalshreppur, Breiðdalsvík

HÖFN Í HORNAFIRÐI

Skinney - Þinganes hf

SUÐURLAND

Ræktunarsamband

Flóa og Skeiða, Selfossi

Verkfræðistofa Guðjóns, 

Selfossi

Flúðajörfi ehf, Flúðum

Hrunamannahreppur, Flúðum

Byggðarsafnið í Skógum

Mýrdalshreppur, Vík
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Að ferð ir
Eft ir far andi gögn voru not uð við þessa grein ingu:

• Sam ræmd ur land fræði leg ur gagna grunn ur um 
skóg lendi á Ís landi (Björn Trausta son og Arn ór 
Snorra son 2008)

• Yf ir borðs flokk un Nytja lands (Land bún að ar há-
skóli Ís lands 2008)

• Yf ir borðs flokk un CORINE (Boss ard, Fera nec og 
Ota hel 2000, Land bún að ar há skóli Ís lands 2008)

• Halla lík an (15 m stað fræði leg upp lausn)
• Túna þekja LMÍ og LbhÍ (Land mæl ing ar Ís lands 

og Land bún að ar há skóli Ís lands 2008)

Skóg lend is gagna grunn ur inn er byggð ur upp á skil-
grein ing um CORINE (Boss ard, Fera nec og Ota hel 
2000) og LU stað als (Staðla ráð Ís lands 2007), þar 
sem skóg lendi er skipt í hæð ar flokka eft ir með al-
trjá hæð. Skil ið er á milli rækt aðra skóga hærri en 
2 m, gróð ur setn inga með með al trjá hæð lægri en 2 m, 
birki skóga hærri en 2 m og birkikjarrs lægra en 2 m. 
Mið að er við að rækt að ir skóg ar hærri en 2 m, hafi 
ver ið gróð ur sett ir fram til árs ins 2000 og að gróð ur-
sett hafi ver ið í skóg rækt ar svæði með trjá hæð lægri 
en 2 m frá ár inu 2000 til dags ins í dag. All ar flat-
ar máls töl ur eru reikn að ar úr töflugagna grunni sam-
ræmds gagna grunns um skóg lendi á Ís landi í land-
fræði leg um upp lýs inga kerf um.

Yf ir borðs flokk un Nytja lands (Sig mar Met úsalems -
son og Ein ar Grét ars son 2003) var not uð til grein-

inga fyr ir stærst an hluta lands ins. Þeir flokk ar sem 
not að ir eru til grein inga á land notk un skóg rækt ar 
eru eft ir far andi:

• Gras lendi
• Mó lendi (flokk arn ir ríkt og rýrt mó lendi sam ein-

að ir)
• Birki lendi (nátt úru leg ir birki skóg ar og birkikjarr)
• Rækt að land (tún)
• Mosi (<50% þekja mosa)
• Hálf deigja/vot lendi (hálf deigj ur, mýr ar, fló ar)
• Hálf gró ið/lítt gró ið land (<50% þekja gró ins 

lands)

Yf ir borðs flokk un CORINE (Land bún að ar há skóli 
Ís lands 2008) nær nú yfir allt Ís land (1. mynd) og var 
sú flokk un not uð við grein ingu á land notk un skóg-
rækt ar fyr ir þau svæði sem yf ir borðs flokk un Nytja-
lands nær ekki yfir. Yf ir borðs flokk un Nytja lands 
var not uð til þess að skipta upp flokk un um mó lendi/
skóg lendi og gras lendi/rækt að land í CORINE flokk-
un inni.

Grein ing á land notk un skóg rækt ar fór þannig fram 
að skóg rækt ar gagna grunn ur Mó gils ár var lagð ur yfir 
yf ir borðs flokk an ir Nytja lands og CORINE. Reikn-
að var flat ar mál þeirr ar skör un ar sem átti sér stað 
á milli þekju rækt aðra skóga og land flokk anna. Á 
þann hátt var flat ar mál skóg rækt ar í hverj um land-
flokki met ið. Skör un við birki lendi var met in út frá 
yf ir borðs flokk un um Nytja lands og CORINE. 

Landnotkun skógræktar
Er nægt landrými fyrir skógrækt og ræktunarland?

Höfundar Björn Traustason og Fanney Ósk Gísladóttir

Fyr ir tveim ur árum birt ist grein í Skóg rækt ar rit inu um land notk un skóg rækt ar á Ís landi (Bjarki Þór 
Kjart ans son og Björn Trausta son 2006). Í grein inni er fjall að um þær land gerð ir sem gróð ur sett hef ur 
ver ið í frá upp hafi skóg rækt ar á Ís landi. Síð an þá hafa orð ið breyt ing ar á þeim gögn um sem grein ing in 
byggði á. Nú hef ur allt yf ir borð lands ins ver ið flokk að til land gerða, en sú vinna fór fram við Land-
bún að ar há skóla Ís lands (LbhÍ). Sam ræmd ur land fræði leg ur gagna grunn ur um skóg lendi á Ís landi, í 
um sjón Rann sókna stöðv ar skóg rækt ar á Mó gilsá, hef ur sömu leið is ver ið bætt ur, en skil ið hef ur ver ið 
á milli rækt aðra skóga hærri en 2 m og gróð ur setn inga með trjá hæð lægri en 2 m (Björn Trausta son 
og Arn ór Snorra son 2008). Í þess ari grein verð ur land notk un skóg rækt ar á Ís landi skoð uð, út frá þeim 
gögn um sem fyr ir liggja í dag.
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Stærð rækt an legs lands var met ið með því að 
reikna flat ar mál land flokk anna gras lend is, rýrs mó-
lend is og ríks mó lend is neð an 200 m h.y.s. í minni 
en 10° halla. Halla við mið un var fund in með því að 
leggja túna þekju LMÍ og LbhÍ ofan á halla lík an, sem 
leiddi í ljós að 97% túna eru í minni en 10° halla. Var 
sú halla við mið un því not uð. Í þess ari grein ingu var 
ekki mið að við vega kerfi eða að gengi að svæð um.

 
Nið ur stöð ur
Land notk un skóg rækt ar eft ir land flokk um
Frá upp hafi skóg rækt ar hef ur mest ver ið gróð ur sett 
í mó lendi, þar sem ríf lega helm ing ur allr ar ný skóg-
rækt ar hef ur far ið fram (3. mynd). Um það bil 10% 
gróð ur setn inga hafa far ið fram í land flokk un um 
gras lendi, hálf grónu/lítt grónu landi og birki lendi. 
Flat ar mál gróð ur setn inga í birki lendi er 3.600 ha, 
en sam kvæmt skóg lend is gagna grunni Mó gils ár er 
flat ar mál birki lend is á Ís landi 115.500 ha (Björn 
Trausta son og Arn ór Snorra son 2008). Sam kvæmt 
því hafa um 3% birki lend is á Ís landi far ið und ir 
gróð ur setn ing ar. Gróð ur setn ing ar í birki lendi hafa 
einnig ver ið metn ar út frá skör un á milli fláka birki-

lend is og skóg rækt ar svæða í skóg lend is gagna grunni 
Mó gils ár. Þar reynd ist skör un in vera rúm lega 4.000 
ha, en mun ur inn (400 ha) skýrist af stærra flat ar máli 
birki lend is í skóg lend is gagna grunni Mó gils ár.

Alls hafa 1.200 ha af tún um lands ins ver ið tekn ir 
und ir skóg rækt. Heild ar flat ar mál túna, sam kvæmt 
yf ir borðs flokk un um Nytja lands og CORINE, er 
134.000 ha. Sam kvæmt því hafa 0.9% af tún um 
lands ins ver ið tek in und ir skóg rækt.

Tæp lega þriðj ung ur allra gróð ur setn inga fram til 
árs ins 2000, fór fram í birki lendi og inn an við helm-
ing ur í mó lendi (4. mynd). Stærst ur hluti gróð ur setn-
inga frá ár inu 2000, hef ur far ið fram í mó lendi eða 
60% (5. mynd). Hlut falls lega verð ur lít il sem eng in 
breyt ing á milli tíma bila á gróð ur setn ing um í gras-
lendi, hálf deigju og vot lendi. At hygli vek ur að að eins 
1% gróð ur setn inga frá ár inu 2000, hef ur far ið fram 
í birki lendi.

Flat ar mál rækt an legs lands
Flat ar mál rækt an legs lands, mið að við gefn ar for-
send ur, er alls 1.000.000 ha (10.000 km2). Þá er ein-
ung is átt við land flokk ana gras lendi, rýrt mó lendi 

1.mynd.YfirborðsflokkunCORINE.
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og ríkt mó lendi, neð an 200 m h.y.s. í minna en 10° 
halla. Til við mið un ar er flat ar mál skóg lend is neð an 
200 m h.y.s. sam tals 30.000 ha, eða alls 3% af flat-
ar máli rækt an legs lands, mið að við fyrr greind ar for-
send ur.

Um ræð ur
Mó lendi er sú af þeim land gerð um sem mest hef ur ver-
ið gróð ur sett í, sem kem ur ekki á óvart, í ljósi þess að 
mó lendi þek ur um 30% yf ir borði Ís lands sam kvæmt 
yf ir borðs flokk un um Nytja lands og CORINE. 

Á upp hafs ár um skóg rækt ar var tölu vert gróð ur sett 
í birki lendi, eða þar var um þriðj ung ur allr ar skóg-
rækt ar, fram til árs ins 2000. Miklu minna var gróð-
ur sett í birki lendi í kjöl far gagn rýni á slík ar gróð ur-
setn ing ar og var þá leit að nýrra leiða með val á landi 
fyr ir ný skóg rækt. Með auk inni þekk ingu og reynslu 
á hent ug um teg und um til ný skóg rækt ar, juk ust gróð-
ur setn ing ar utan birki lend is, en síð an árið 1990 hafa 
gróð ur setn ing ar í birki lendi nær lagst af (Bjarni D. 
Sig urðs son og Arn ór Snorra son 2000).

Hlut falls lega standa gróð ur setn ing ar í tún um í 
stað á milli tíma bila, sem þýð ir að ekki hef ur orð ið 
hlut falls leg aukn ing á gróð ur setn ing um í tún með til-
komu lands hluta verk efna í skóg rækt. Ljóst er að lít il 
skör un er á milli túna og skóg rækt ar lands, en u.þ.b. 
1% af tún um lands ins hef ur ver ið tek ið und ir skóg-
rækt. Það bend ir til þess að skóg rækt sé í afar lít illi 
sam keppni við hefð bund inn land bún að um það land 
sem not að er til rækt un ar í dag.

Bent hef ur ver ið á að nauð syn legt geti ver ið að 
varð veita það land sem hent ar til rækt un ar, til þess 

að tryggja fæðu ör yggi Ís lend inga í fram tíð inni (Ás-
laug Helga dótt ir og Jón at an Her mann son 2003). 
Mið að við stærð rækt aðs lands í dag, eru fyr ir hendi 
mikl ir mögu leik ar til auk inn ar rækt un ar. 

Sett hafa ver ið mark mið um að skóg ur þeki 5% af 
lág lendi neð an 400 m. Í dag er 90% af þekju skóg-
rækt ar svæða neð an 200 m (Björn Trausta son og 
Arn ór Snorra son 2008), 80% í minni en 10° halla og 
70% skóg rækt ar hef ur far ið fram í land flokk un um 
gras lendi, ríku mó lendi og rýru mó lendi. Mið að við 
að land val fyr ir skóg rækt verði óbreytt, frá því sem 
ver ið hef ur, þá má bú ast við að 100.000 ha af rækt-
an legu landi fari und ir skóg rækt, nái 5% mark mið-
in fram að ganga, sem er 10% af rækt an legu landi 
(2. mynd). 

Í þess ari út tekt er flat ar mál rækt an legs lands var-
lega áætl að , enda eru vot lend is svæði, hálf deigj ur, 
hálf gró in og lítt gró in svæði und an skil in í þessu mati. 
Ýmis hálf gró in og lítt gró in svæði gætu hent að vel til 
rækt un ar sem myndi auka hlut rækt an legs lands. Á 
móti kem ur að það land sem hér er met ið sem rækt-
an legt, get ur ver ið óað gengi legt til rækt un ar. 

Sam kvæmt þess ari út tekt má ætla að skóg rækt á 
rækt un ar landi í dag sé ekki vanda mál, þar sem lít-
il skör un er á milli skóg rækt ar svæða og túna. Ljóst 
þyk ir að sam keppni um rækt an legt land mun aukast 
á kom andi árum og ára tug um (Ás laug Helga dótt ir 
og Jón at an Her mann son 2003). Á Ís landi er um tals-
vert land sem hent ar til rækt un ar og því ætti að vera 
nægt land rými, hvort sem er fyr ir ak ur yrkju fram tíð-
ar inn ar, tún rækt eða skóg rækt.

2.mynd.Hlutfallræktanlegslands,núver
andiskógræktarogskógræktarneðan200m
miðaðviðmarkmiðumaðskógræktþeki5%
afláglendi.
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Inn gang ur
Í Skóg rækt ar rit inu 1992 er grein eft ir Helga Hall-
gríms son nátt úru fræð ing, sem nefn ist „Und ir Hrafns-
gerð is bjargi“. Þar er skýrt frá skóg rækt á jörð inni 
Hrafns gerði í Fell um á Fljóts dals hér aði og frá bænd-
un um sem rækt uðu skóg inn. Það voru systk in in 
Berg ljót (1906–1981) og Hann es (1909–1979), börn 
Sig urð ar Jóns son ar og Þur íð ar Hann es dótt ur. Einnig 
eru í grein Helga fög ur eft ir mæli um systk in in.

Ég bendi áhuga söm um les end um þessa pistils á 
þessa grein Helga.

Þeg ar að al fund ur Skóg rækt ar fé lags Ís lands var 
hald inn á Eg ils stöð um í ágúst 2007, var far ið með 
fund ar fólk ið í Hrafns gerð is skóg, sem sum ir hafa 
kall að „eitt best varð veitta leynd ar mál Fljóts dals-
hér aðs“. Í til efni þess út bjó ég lít inn bæk ling um 
skóg inn í nokkrum flýti. Var hon um dreift með al 
fund ar gesta.

Í sept em ber sl. sendi Helgi Hall gríms son mér 
„Nokkra punkta varð andi skóg rækt í Hrafns gerði“, 
þar sem eru upp lýs ing ar um upp haf skóg rækt ar inn-
ar, sem ég hafði því mið ur ekki, þeg ar ég setti bæk-
ling inn sam an. Þá gat ég ekki leit að til Helga, sem 
var á ferða lagi í öðr um lands hluta. Veiga mesta at-
rið ið, sem Helgi skýr ir hér frá, er um það, hvenær 
Hann es girð ir fyrst til að verja skóg rækt ina (sjá á eft-
ir), og einnig bend ir hann á af leita prent villu, sem ég 
hafði raun ar tek ið eft ir, þeg ar bæk ling ur inn kom úr 
prent vél inni: Sum ar úr koma í Hrafns gerði er helm
ingi minni í Hrafns gerði en á Hall orms stað, en ekki 
helm ingi meiri, eins og stend ur í bæk lingn um.

Ör stutt lýs ing stað hátta
Hrafns gerð isá skil ur á milli jarð anna Hrafns gerð-
is og Drop laug ar staða. Hún er einnig skil á milli 
Fella- og Fljóts dals hreppa. Áin fell ur bugð ótt nið ur 
eft ir all brattri hlíð Fljóts dals heið ar (sjá mynd 1.1). Í 
henni eru marg ir fagr ir foss ar og blas ir einn stór við 
úr innsta hluta skóg ar ins og af hluta stígs ins, sem 
síð ar verð ur lýst.

Utan við ána í skóg ar girð ing unni eru tveir hvamm-
ar sem sjást í for grunni á mynd 2.1. Hinn efri og 
dýpri er sá, sem Jón Ólaf ur Sig urðs son (sjá síð ar) 
nefndi „Gil ið“ og lík lega ásamt neðri hvamm in um 
og not aði ég það heiti í bæk lingn um, sem nefnd ur er 
hér á und an. Helgi Hall gríms son nefn ir hann Nátt-
haga hvamm í grein inni 1992.

Neð ar með ánni er ann ar hvamm ur grynnri en 
lengri, sem nefnd ur er Myllu hvamm ur eft ir korn-
myllu, sem þar var á ár bakk an um og síð ast var mal-
að í 1916 (sjá 11. mynd).

Þeg ar kom ið er upp úr þess um hvömm um, tek-
ur við frem ur slakt hallandi hlíð, og er þar tún ið 
og bær inn. Nokk uð fyr ir ofan bæ inn er hið fag ur-
meitl aða Hrafns gerð is bjarg (sjá mynd 1.1 og 1.2) 
og í brattri brekku neð an við það hrika leg urð, sem 
ég nefni hér á eft ir jötun urð eft ir þeim risa björg um, 
sem mynda hana (sjá mynd ir 4.1 og 4.2). Skóg inn í 
urð inni og í belti neð an við hana hefi ég til hag ræð is 
nefnt Bjarg skóg inn.

Mynd 1.1, sem Helgi Hall gríms son tók 1965, sýn-
ir mæta vel lands lag ið skóg laust, eins og það blas ir 
við aust an yfir Fljót ið, en mynd 2.1, sem Helgi tók 
1964 fyr ir inn an ána, sýn ir hvammana báða (=Gilið), 
Nátt haga hvamm ofar og Myllu hvamm neð ar.

Í efri hvamm in um var nátt hagi af girt ur með grjót-
garði, sem sést greini lega á mynd 2.1.

Nú gef ég Helga Hall gríms syni orð ið í minn is blaði 
dag settu 10. apr íl 2008:

“Innst og neðst í Nátt hag an um setti Hann es upp 
garð (sem ég kall aði Hann es ar garð) lík lega í kring-
um 1935, sem var sér stak lega girt ur með grjót garði 
og gadda vír ofan á. Ég giskaði á að þar hefði ver ið 
rétt (eða upp haf lega stekk ur). Hann er nokk uð nið-
ur graf inn aust an meg in, eins og jarð veg ur hafi ver ið 
færð ur til í hon um, til að jafna hann. Síð an stækk aði 
hann garð inn upp eft ir brekkunni, lík lega á ár un um 
1940–50. Ann ars var Nátt hag inn að mestu not að ur 
fyr ir kart öflu garða.“

Fyrr og nú í Hrafnsgerði í Fellum
Höfundur Sigurður Blöndal
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Mynd1.1.HorfttilDroplaugarstaðaogHrafnsgerðisyfirFljótið.–H.Hall.1965

Mynd1.2.Samasjónarhorn2002.–SkarphéðinnÞórisson
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2.1.YfirlitsmyndtekinafHelgaHallgrímssyni1964.HérsjástelstugrenireitirniríNátthagnumfremstámyndinnimiðri,
lerkiteigaríbrekkunnit.v.oglítillskógarfurulundurlengstt.vámiðrimynd,GrjótgarðurinnumNátthagannséstgreini
lega.

2.2.Yfirlitsmyndfránákvæmlegasamastaðog2.1.–S.Bl.íágúst2007
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Upp haf ið
Nátt hag inn. Þarna í nátt hag an um hóf Hann es að 
gróð ur setja tré 1936. Voru það birki plönt ur, sem 
hann hafði stung ið upp í mó un um kring um tún ið. 
„Ég giska á, að þarna hafi upp haf lega ver ið stekk ur 
og síð an fjár rétt, og því ver ið tölu verð rækt í trjá-
garð in um“, sem Helgi nefn ir svo fyrsta vís inn að 
skóg in um. „Þessi garð ur var svo stækk að ur upp eft ir 
hvamm in um, lík lega á ár un um 1940–1950“, skrif ar 
Helgi. Þarna er einmitt trjá lund ur inn, sem sést neð-
ar lega á miðri mynd 2.1.

Fyrsta girð ing in. Helgi held ur áfram: „Það fer 
ekki milli mála, að um 1940 girti Hann es úr Bjarg-
inu inn í Hrafns gerð isá og nið ur með henni að ut-
an verðu um klettana hjá raf stöð inni,* síð an nið ur 
með ánni að inn an verðu, nið ur und ir þjóð veg og þá 
út með vegi, þar til þessi nýja girð ing tengd ist gömlu 
tún girð ing unni neð an túns [...] alltaf var tal að um 
þessa nýju girð ingu sem sam eig in lega fyr ir tún og 
skóg rækt.“

Skil ið á milli túns og skóg ar. Það var svo árið 
1954, að sett var upp 1.500 m löng skóg ar girð ing 
inn an og ofan við tún ið upp í Bjarg ið. Með þessu 
var til orð in sér stök skóg ar girð ing um 15 ha að flat-
ar máli.

Gróð ur setn ing
Bróð ur son ur systk in anna, Jón Ólaf ur Sig urðs son 
org an leik ari í Kópa vogi, var hjá þeim á sumr in í 
Hrafns gerði 1955–1961. Hann vann þá með föð-
ur systk in um sín um við gróð ur setn ingu á hverju 
sumri.

Hann skýr ir svo frá, að fyr ir hverja plöntu hafi 
ver ið graf in með stungureku all stór hola og síð an 
bland að „af raki“* við mold ina. Skýr ir þetta lík lega 
hvað van höld eft ir gróð ur setn ingu hafa ver ið lít il. Á 
þeim tíma var ekki til siðs hjá Skóg rækt rík is ins eða 
skóg rækt ar fé lög um að gefa skógarplönt um áburð. 
En það er nú breytt. Þannig var Hann es langt á und-
an sín um tíma í tækni við gróð ur setn ingu. Ég veit 
hins veg ar, að marg ir ein stak ling ar, sem rækt uðu 
smá reiti, báru bú fjár á burð und ir plönt urn ar.

Flat ar mál systk ina skóg ar ins, sem að ég leyfi mér 
að nefna svo, að með töldu sjálf grónu birki, er 7 ha.

Glugg að í ár ganga
Elstu barr trén í Nátt hag an um eru frá því um 1940 
og einnig reyni við ur, en elsta birk ið lík lega frá 1936. 
Fyrsta sitka gren ið var gróð ur sett 1949 á ár bakk-

* Raf stöð in var reist í gil inu 1926.

3.2Lerkiísömubrekkunniogámynd3.1.Þaðlagðist
undansnjóímiklumsnjóavetrum1966og1974enþau
tré,semekkibrotnuðu,réttusiguppímiklumsveig.
–S.Bl.2004

3.1HannesSigurðsson(íblárripeysu)íungumlerkilundi
íbrekkunniíNátthaganum.Meðhonumerustjórnar
menníSkógræktarfélagiAusturlands.FrávinstriPállSig
bjarnarson,ÞórarinnÞórarinssonogHalldórSigurðsson.
–SnorriSigurðsson1963

*„Af rak“ var kall að bú fjár á burð ur, sem ekki hafði 
mu list vel, þeg ar tún in voru slóða dreg in. Því var rak að 
sam an og bor ið burt.
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an um neð an við myll una, að eins örfá tré, en síð an 
1957 og 1961 í Nátt hag an um. Ber það langt af öðr-
um greni teg und um.

Rússa- og sí ber íulerki var fyrst gróð ur sett 1955 
(kvæmi Khakassia) og síð an við og við fram eft ir 
árum, a.m.k 2 önn ur kvæmi. Ber einna mest á því 
fyr ir utan birki um mið bik girð ing ar inn ar.

Mik ið var gróð ur sett af skóg arfuru, senni lega 
allt frá 1942 og fram til 1955. Þarna standa nú 225 
skóg arfur ur, að heita má all ar heil brigð ar og mynda 
sam fellda lundi á nokkrum stöð um. Þetta er kannski 
mesta und rið í Hrafns gerð is skógi. 11 sjálfs án ar eru 
við lund inn yst í Nátt hag an um, sem sést á 7. mynd.

Í Nátt hag an um standa 3 ala ska aspir, sem eru 
greini lega af því kvæmi, sem var gróð ur sett á Hall-
orms stað fyr ir 1950 (sem sagt ekki Kenai Lake).

Svip mik il berg fura er í jötun urð neð an við Bjarg ið 
og stafa fura er á þrem ur stöð um, gróð ur sett 1961, 
og er far in að sá sér út í ná grenn ið. Stafa fur an er af 
kvæm inu Skagway, en af berg fur unni eru 2 kvæmi: 
Ann að var plönt ur, sem komu frá gróðr ar stöð inni í 

Ørsta á Sunn mæri í Nor egi 1957. Árið 1964 voru 
500 berg fur ur ætt að ar úr Alpa fjöll um gróð ur sett ar 
neð an við urð ina í Bjarg skóg in um og mynda þar tvo 
afar þétta teiga.

Brodd fura af kvæm inu Salida í Colorado, BNA, er 
í jaðri fyrr um kart öflu garðs í Nátt hag an um, en þar 
á slétt unni er nú að vaxa upp fag urt hvít greni.

Eitt tré í Nátt hag an um er dæmi gerð ur sitka bast-
arð ur, og nokk ur fal leg rauð greni tré eru í brekkunni 
ofan við Nátt hag ann og eitt neðst í hon um. Einnig 
eru fá ein ir fal leg ir fjalla þin ir í Nátt hag an um af 
kvæm inu Sapinero í Colorado.

Einn þing víð ur er efst í garð in um og einnig 2 viðj-
ur. Tveir álm ar eru í Nátt haga hvammi út af raf stöð-
inni, senni lega gróð ur sett ir 1957.

Ein kenni á gróð ur setn ingu Hann es ar
Hann dreif ir teg und un um gjarn an í litla lundi eða 
ein stök um barr trjám inn an um birki, svo að skóg ur-
inn er mjög bland að ur. Í þessu var Hann es langt á 
und an sam tíð sinni, eins og með áburð ar gjöf ina.

4.1.BergfuraíjötunurðinnimikluundirBjarginu.–S.Bl.1981
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Þátt taka í Hér aðs skóg um
Sig urð ur Jóns son, bróð ur son ur Berg ljót ar og Hann-
es ar, keypti jörð ina af Berg ljótu 1971 eft ir lát Hann-
es ar. Hann dvaldi þar öll sum ur eft ir það til 2006, er 
hann af henti börn um sín um jörð ina og fól Jóni Ólafi 
sér stak lega um ráð yfir skóg in um. Sig urð ur gerði fal-
lega upp hið merki lega stein hús, sem afi hans reisti 
1907.

Árið 1995 gerði Sig urð ur samn ing við Hér aðs skóga 
um 38 ha lands til skóg rækt ar, og eru þar í hin ir 15 
ha, sem Hann es hafði girt og áður var greint frá. Nú 
hafa á veg um Hér aðs skóga ver ið gróð ur sett ar 110 
þús. plönt ur, þar af 63 þús. rússalerki plönt ur.

Sjálf gró ið birki
Væn ir flák ar eru nú af sjálf grónu birki, eink an lega í 
nánd við elstu birki teig ana. Þar er ungskóg ur inn svo 
þétt ur, að brýna nauð syn ber til að grisja.

All stórt mela svæði var í miðri girð ing unni frá 
1954 utan við Nátt hag ann (sjá mynd 1.2). Þetta 

4.2.Bergfuraíurðinnifráöðrusjónarhorni.ÁmyndinnistandaþrírkapparúrSkógræktinniáHallormsstað.Frávinstri
ÞórÞorfinnsson,BaldurJónssonogBragiJónsson.–S.Bl.2004

Hæstu tré af hverri teg und sum ar ið 2007

Ís lenskt birki 13,4 m
Grá elri  10,6 m
Ala ska ösp  17,1 m
Reyni við ur  12,8 m
Álm ur    2,0 m
Þing víð ir      6,0 m
Viðja    6,0 m
Fjalla þin ur  10,9 m
Brodd greni  11,4 m
Rauð greni  12,4 m
Sitka greni  17,6 m
Sitka bast arð ur 16,3 m
Skóg arfura  14,5 m 
Stafa fura  11,5 m
Sí ber íulerki  14,8 m

Alls eru 24 trjá teg und ir í skóg in um.
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5.1.Hliðiðískógargirðingunnifrá1954.Bæjarstaðabirki,gróðursett1957.–S.Bl.1981

Til hægri:7.SkógarfuranystíNátthaganum.–S.Bl.2004

6.SigurðurJónssonviðstærstuskógarfuruna.
–S.Bl.2004

5.2.Samibirkiskógurfráöðrusjónarhorni,núgrisjaður
tvisvar.SigurðurJónssonerámyndinni.–S.Bl.2003
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Stíga gerð
Hér aðs skóg ar ákváðu strax 2005 að kosta gerð 
göngu stígs frá heim reið upp í Nátt haga hvamm. 
Þetta verk var unn ið sum ar ið 2007. Jón Ólaf ur Sig-
urðs son ákvað legu þessa göngu stígs. Var efn ið sem 
dreg ið var út úr Nátt haga hvammi og það, sem féll í 
stígn um, kurl að og dreift í hann.

Stíg ur inn ligg ur frá hliði við þjóð veg inn á brún 
Myllu hvamms, síð an upp með hon um og upp í Nátt-
haga hvamm. Far ið er upp úr hon um yst og fram hjá 
skóg arfur un um, sem sýnd ar eru á 7. mynd. Af brún 
Myllu hvamms ins ligg ur svo gam all bíl fær veg ur í 
gegn um skóg inn í átt að bæn um að hlið inu við tún ið 
(mynd 5.1).

Má því segja, að þarna sé kom inn hring veg ur um 
elsta skóg inn.

Það má segja, að full trú ar og gest ir á að al fundi 
Skóg rækt ar fé lags Ís lands 2007 hafi vígt þenn an 
göngu stíg. Var það sann ar lega verð ugt til að minn ast 
hins ein stæða fram taks systk in anna í Hrafns gerði.

svæði er ákaf lega þurrt, en er þó nú þak ið lággróðri 
að mestu. Þar er nú birki óðum að koma upp á strjál-
ingi og mun þétt ast ört á næstu árum.

Grisj un
Árið 1980 var fyrst grisjað ur skóg ur í Hrafns gerði. 
Það var á veg um Fljóts dals á ætl un ar. Far ið var þá í 
gegn um birki skóg inn inn an við tún ið, sem gróð ur-
sett ur var á ár un um 1954–1961. Sum ar ið 1990 var 
grisjað í Nátt hag an um. Voru þá eink um felld tré, 
sem brotn að höfðu snjóa vet ur inn 1974–1975. Þetta 
var kost að af sér stakri fjár veit ingu Al þing is 1990 til 
að grisja rækt að an skóg á Fljóts dals hér aði.

Í mars 2005 kom vinnu flokk ur frá Hér aðs skóg um 
til að grisja systk ina skóg inn í Hrafns gerði. Stjórn aði 
Sig urð ur Blön dal verk inu. Var far ið í gegn um mest 
af skóg in um, en lok ið í des em ber sama ár. Hér aðs-
skóg ar kost uðu út drátt á bol un um sem fall ið höfðu í 
Nátt haga hvamm in um og nær liggj andi teig um.

9.HorftúrMylluhvammiyfiríNátthagahvamm.Íbrekkunnit.h.stafafuragróðursett1960.–H.Hall.1984
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11.Rústirkornmyllunnar.–H.Hall.1964

10.Stafafuragróðursett1960áBjargskóginumlögstundansnjó.–H.Hall.1988

8.EinalaskaöspiníNátthaganum.–S.Bl.2006
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Í kjöl far land náms ins fóru land kost ir fljótt að 
rýrna. Skóg arn ir eydd ust og í jarð vegs lög um má 
greina að upp blást ur er haf inn á þrett ándu öld. 

Á mið öld um réði Litla ís öld in ríkj um og gróð ur eyð-
ing in og fá tækt þjóð ar inn ar fylgd ust að. Þeg ar kom 
fram yfir miðja nítj ándu öld ina fór að birta til. Ný 
og bætt stjórn ar skrá, á þús und ára af mæli Ís lands-
byggð ar, tendr ar upp hug sjóna anda og þátta skil eru 
orð in. Með auk inni þekk ingu og stofn un bún að ar-
skól anna vex áhugi á stöðv un eyð ing ar. Árið 1879 
fór Sveinn Sveins son bú fræð ing ur til Jót lands til þess 
að kynn ast sand græðslu, sem var þá kom in vel á veg 
þar, en reynsla hans nýtt ist þó ekki lands mönn um. 
Það var upp blást ur inn mikli árið 1882 sem varð til 
þess að opna augu manna fyr ir þeirri geig væn legu 
gróð ur eyð ingu sem orð ið hafði á land inu. Gagn-
merk skrif Þor vald ar Thorodd sen á þess um árum, 
um or sak ir hins mikla upp blást urs, hafa vafa laust 
glætt mjög áhuga á þess um mál um. 

Merkast ur þeirra frum kvöðla sem ruddu braut ina 
var Sæ mund ur Eyj ólfs son. Hann ferð að ist um land-
ið frá 1885 til 1895 á veg um Bún að ar fé lags Suð ur-
amts ins, síð ar Bún að ar fé lags Ís lands. Sæ mund ur dó 
að eins 36 ára að aldri. Hann átti mik inn þátt í því 
að koma varn ar starf inu af stað, í sam starfi við þá 
bænd ur sem reyndu að veita sand fok inu við nám, 
þar á með al Skúla Guð munds son á Keld um á Rang-
ár völl um og Eyjólf Guð munds son í Hvammi í Land-
sveit. Þótt slík ar til raun ir væru smá ar í snið um og 
ár ang ur lít ill, þeg ar til lengd ar lét, var fram kom inn 

fyrsti eig in legi vísir inn að þeim starfs að ferð um sem 
heft ing sand foks hef ur ver ið grund völl uð á alla tíð 
síð an. Við marg vís lega erf ið leika var að etja, ekki 
síst vegna for dóma og van trú ar á því að til ein hvers 
væri að „vinna móti guðs vilja“ og menn sáu of sjón-
um yfir fjár veit ing um til svo „gagns lausra“ fram-
kvæmda. 

Skiln ing ur á nauð syn þess að stemma stigu við 
eyði legg ing unni fór þó vax andi und ir lok ald ar inn ar 
og árið 1894 var sýslu nefnd um veitt heim ild til frið-
un ar að gerða fyr ir beit, er sam þykkt voru „Lög um 
sam þykkt ir til að friða skóg og mel“ (nr. 11/1894). 
Ári síð ar voru sett „Lög til að gera sam þykkt ir um 
hindr un sand foks og um sand græðslu“ (nr. 6/1895), 
en heim ild irn ar sem þessi lög veittu munu hafa ver ið 
lít ið nýtt ar.

Bernsku spor bar átt unn ar gegn eyð ingu gróð urs 
og mynd un eyði marka á Ís landi, und ir lok nítj ándu 
ald ar, skyldu lít ið eft ir sig í bein um ár angri. Vit und-
ar vakn ing um nauð syn þess að grípa til að gerða var 
þó haf in og margt lærð ist í ómark vissri við leitni við 
að vinna á sand fok inu. Upp haf skipu legs varn ar-
starfs varð hins veg ar að bíða nýrr ar ald ar, allt til 
árs ins 1907 að „Lög um skóg rækt og varn ir gegn 
upp blæstri lands“ voru sett, en þau marka upp haf 
hins eig in lega land græðslu starfs á Ís landi.

Á seinni hluta nítj ándu ald ar var kulda skeið og 
upp blást ur hér á landi meiri en nokkru sinni fyrr. 
Verst var eyð ing in sand ár ið mikla 1882. Þá fór fjöldi 
jarða á Rang ár völl um og í Land sveit í eyði af völd-

Upp haf sand græðslu á veg um stjórn valda

Höfundur Sveinn Runólfsson

„Hverveitnemaþessverðiekkieinslangtaðbíðaogsumirhyggja
aðÍslandkomistnokkuðinníframfaraogframkvæmdastraum
aldarinnareinsogönnurlönd.Hverveitnemaþessséekkiýkja
langtaðbíðaaðvér,einsogaðrarþjóðir,hugsumjafnvelhærraen
þaðaðkomastklakklaustyfirárnar,hugumtilþessaðbeislavor
arvolduguótemjur,árogfossa,tilvinnu,tilþessaðerfiða,verma
oglýsa.Hverveitnemaeinhverntímatakistaðheftauppblástur
ogeyðingafsandinemadalurinnfyllistskógi.”

        
 Hann es Haf stein 1895
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um sand foks ins. Hnign un in var mun meiri en flest-
ir lands menn gerðu sér grein fyr ir. Skóg arn ir voru 
að miklu leyti horfn ir, land víða blás ið upp, sand ur 
ógn aði jörð um og byggð um. Jarð vegseyð ing var víða 
óskap leg og gróð ur þakti að eins 25% lands ins í stað 
65% við land nám. Skóg ar leif arn ar þöktu að eins um 
1% lands í stað 25–40% áður fyrr. Gróð ur eyð ing in 
átti sér ekki hlið stæð ur á norð ur hveli jarð ar. 

Um alda mót in fóru nokkr ir lands menn loks að 
skilja að óhóf leg land nýt ing átti hér stór an hlut að 
máli. Þeg ar of beit bætt ist við slæm veð ur skil yrði og 
óvæg in nátt úru öfl, varð gróð ur inn und an að láta.

Ís lands mála ráð herr ann Hann es Haf stein
Hann es Haf stein var bæði skáld og stjórn mála mað-
ur. Í júlí 1895 hélt hann ræðu við vígslu brú ar inn-
ar yfir Þjórsá og í henni vék hann nokkrum orð um 
að upp blæstri og eyð ingu af völd um sands, ef til vill 
fyrst ur ís lenskra stjórn mála manna. Í ræð unni fjall-
aði Hann es um fram far ir lands ins á kom andi árum 
og hann er spá dóm leg ur í nið ur lagi henn ar, sem birt 

er hér í inn gangi. Hann virð ist gera sér grein fyr ir að 
heft ing upp blást urs og eyð ing ar af völd um sand foks 
var for gangs mál, á und an skóg rækt.

Hann es Haf stein hafði raun veru leg an áhuga á 
land græðslu mál um og gróð ur vernd. Það sýna af-
skipti hans af til urð lag anna um skóg rækt og varn ir 
gegn upp blæstri lands svo ekki verð ur um villst. 

Á fyrstu árum tutt ug ustu ald ar var á veg um stjórn-
valda byrj að að huga að skóg rækt og vernd un þeirra 
skóg ar leifa sem eft ir voru í land inu. Það voru eink um 
tveir Dan ir sem voru yf ir völd um til ráð gjaf ar: C. V. 
Prytz pró fess or og Carl Ryder for stjóri. Með al þess 
sem þeir gerðu var að semja frum varp til laga um 
skóg rækt á Ís landi en einnig út veg uðu þeir sér fróð an 
mann til þess að rann saka mestu sand foks svæð in í 
Ár nes- og Rang ár valla sýslu og átti hann að leggja á 
ráð in um varn ir gegn frek ari land auðn. Mað ur þessi 
hét C. F. Da hler up og hafði lengi starf að að sand-
græðslu á Jót landi.

Da hler up kom til Ís lands árið 1905 á veg um stjórn-
valda og ferð að ist um Ár nes- og Rang ár valla sýsl ur 

Úreyðisandiígróiðland.FyrstastórasandgræðsluverkefniðávegumstjórnvaldaílandiReykjaáSkeiðum.Hófst8.júlí
1907.
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og skoð aði þar víða sand foks svæði. Lagði hann á 
ráð in um hvern ig Ís lend ing ar ættu að bregð ast við 
að steðj andi vanda. Til lög ur hans voru á þá leið að 
tveir menn yrðu send ir til Dan merk ur til þess að 
kynna sér þar upp græðslu og jafn framt að lög yrðu 
sett um sand græðslu. Samdi hann ýt ar legt frum varp 
um sand græðslu í Ár nes- og Rang ár valla sýsl um og 
lögðu þeir Prytz og Ryder það til við stjórn völd að 
frum varpi hans yrði skeytt aft an við frum varp þeirra 
um skóg rækt, þannig að úr yrði nokk uð um fangs-
mik ill laga bálk ur.

Gunn laug ur send ur til náms
Stjórn völd fóru að til lög um Dan anna og um haust ið 
fólu þau Bún að ar fé lagi Ís lands að finna tvo menn 
til þess að fara utan til náms. Séra Magn ús Helga-
son, kenn ari við Flens borg ar skóla, var þá í stjórn 
Bún að ar fé lags ins og hann valdi einn af nem end-
um sín um til far ar inn ar. Sá var Gunn laug ur Krist-
munds son, frá Núps dal í Vest ur-Húna vatns sýslu, en 
hann lauk kenn ara prófi frá skól an um sama ár. Hinn 
nem and inn var Sig urð ur Stef áns son frá Möðru dal. 
Hann lauk reynd ar ekki nám inu, en síð ar til nefndi 
Gunn laug ur Egil Er lings son, frá Felli í Bisk ups tung-
um, sem lauk sínu námi. Hann es Haf stein ráð herra 
sam þykkti val ið og í febr ú ar 1906 fór Gunn laug ur 
til náms hjá C.V. Prytz á Jót landi. Fljót lega var svo 
haf ist handa við að semja lög in um skóg rækt og 
sand græðslu.

Frum varp til laga
um skóg rækt og sand græðslu
Þetta var eitt af hjart ans mál um Hann es ar Haf stein 
ráð herra og það var hann sem mælti fyr ir frum varp-
inu á þing fundi 5. júlí 1907. Hann sagði með al ann-
ars við það tæki færi: 

„Þetta frumv. má skoða sem nokk urs kon ar 
mæli kvarða fyr ir trúnni á fram tíð þessa lands 
og vilj ann til að leggja nokk uð á sig fyr ir þá, sem 
lifa eiga á ókomn um tím um. Það er ekki hægt að 
bú ast við því, að það fyr ir tæki, sem hjer er um 
að ræða, gefi af sér neinn arð í dag eða á morg-
un. Hjer er far ið fram á, að leggja á sig kostn að 

Melgresiðereinaplantansemþrífstogbindursandinnviðaðstæðureinsogþessar.SáningáLandeyjasandi2007.

Gunnlaugur Kristmundsson sandgræðslustjóri. Starfaði í
40árávegumstjórnvaldaaðsandgræðslu.
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til þess að reyna að gjöra land ið betra, vist legra 
og feg urra fyr ir börn vor og þeirra börn. Það 
bygg ist á þeirri ósk, að gróð ur lands ins ekki ein-
ung is hald ist við, held ur auk ist og marg fald ist á 
ókomn um árum, og það bygg ist á því trausti, að 
það, sem hef ur ver ið, geti orð ið apt ur.“ 

Heil mik ill ágrein ing ur varð á þingi um ákvæði 
frum varps ins, sér stak lega sand græðslu þátt inn. Til 
þess að frum varp ið yrði ekki fellt, gerði ráð herra á 
því mikl ar breyt ing ar. Þá var all ur ann ar kafli frum-
varps ins felld ur burt, þ.e. ákvæð in um sand græðsl-
una, en í hans stað bætt stutt ara leg um setn ing um 
um sand græðslu inn í skóg rækt ar grein arn ar. Þannig 
var frum varp ið sam þykkt sam hljóða mið viku dag-
inn 11. sept em ber. Kon ung ur stað festi lög in svo 22. 
nóv em ber og þau tóku gildi 1. jan ú ar 1908. Þar með 
var und an fari Land græðslu rík is ins tek inn til starfa. 
Fyrstu árin var tal að um Sand græðsl una (ým ist rit-
að með stór um eða litl um staf) eða Sand græðsl una 
en síð ar meir var far ið að tala um Sand græðslu Ís-
lands. 

Í lög un um um skóg rækt og varn ir gegn upp-
blæstri lands, var mun meira fjall að um skóg rækt en 
sand græðslu og það má merki legt heita hvað sand-
græðsl an er mik il horn reka í þeim, mið að við hversu 
mörg um jörð um stóð ógn af sand foki og upp blæstri. 
Það var mik ill skaði að ýt ar legt frum varp Da hler up 
skyldi ekki hljóta stuðn ing hinna íhalds sömu þing-
manna. 

Frum varp Da hler up
Frum varp hans var ann ar kafli lag anna, grein ar 5 
til 19 og fjall aði, eins og áður sagði, um varn ir gegn 
sand foki í fyrr greind um sýsl um. Kostn að ur við að 
varna sand foki skyldi greið ast að hálfu úr lands sjóði, 
að ein um fjórða úr sýslu sjóð um og ein um fjórða úr 
sveit ar sjóð un um, sbr. 10. gr. Í 12. gr. sagði að gjald 
það sem jafn að yrði á sýslu fé lag ið, greidd ist úr sýslu-
sjóði, en það, sem hrepps fé lag inu bæri að greiða, úr 
sveit ar sjóði; þó mætti hrepps nefnd aft ur jafna helm-
ingi þess gjalds á eig end ur þeirra sand foks svæða í 
hrepp un um, þar sem unn ið væri á um ræddu starfs-
tíma bili, eft ir stærð svæð anna og gjald þoli eig end-
anna. Þó gat eig andi los að sig við gjald þetta með 
því að af sala sér eign ar rétti að landi sínu, þannig 
að hann hyrfi til lands sjóðs. Sam kvæmt 15. gr. var 
heim ilt að friða svæði al ger lega, svo sem fyr ir beit og 
um ferð. Því mið ur náðu þessi ákvæði ekki fram að 

ganga. Þess ar kvað ir á land eig end ur skyldu þó ekki 
vera meg in ástæða þeirra deilna sem urðu um frum-
varp ið á þing inu? Í þeim deil um var skip uð þriggja 
manna úr skurð ar nefnd, und ir for sæti langafa míns 
Þór halls Bjarna son ar, síð ar bisk ups. Nefnd in vildi 
fella frum varp ið. Marg ir voru á móti því að stofna 
dýrt kon ung legt emb ætti og enn aðr ir töldu ekki ráð 
að fá út lend inga til þess að segja til um hvern ig ætti 
að hefta sand fok ið. Hann es brá þá á það ráð að fella 
brott all an sand græðslukafl ann en setja þess í stað 
stutta grein um heft ingu upp blást urs.

Náms dvöl Gunn laugs í Dan mörku
Eins og áður seg ir, fór Gunn laug ur til náms til Dan-
merk ur að áliðn um vetri 1906. Hann fékk 300 króna 
styrk frá stjórn ar ráð inu til far ar inn ar og kom til 
baka seint um vet ur inn 1907. Lengst af dvaldi hann 
hjá „overk lit foged“ C.F. Da hler up. Það sem vakti 
hvað mesta at hygli Gunn laugs í Dan mörku, var hve 
sand svæð in voru strang lega frið uð fyr ir búfé og allri 
um ferð. Hvorki menn, hund ar né hross máttu ganga 
nema eft ir stíg um og sekt um var beitt ef út af var 
brugð ið. Sand svæð in voru ógirt, en bú fjár eig end ur 
urðu að hafa grip ina í girð ing um eða tjóðri. Gunn-
laug ur skrif aði m.a. eft ir dvöl sína: „Eitt að al at rið-
ið er að mað ur inn sé sam verka mað ur nátt úr unn ar, 
hann á að vera í sam vinnu við hana, leiða hana og 
laða hana til að fram leiða þau gæði, sem hann ósk ar 
eft ir en hann á ekki að heimta, að jörð in fram leiði 
það, sem nátt úru skil yrð in ekki bjóða.“ Þetta verð ur 
varla mik ið bet ur orð að í dag.

Sand græðslu starf ið hefst á veg um stjórn valda
Í maí 1907 fékk Gunn laug ur boð frá stjórn ar ráð-
inu um að hann skyldi fara aust ur í sveit ir með Kof-
oed Han sen þann 10. maí. Þeir fóru ríð andi og hittu 
fyrst Eyjólf Guð munds son lands höfð ingja í Hvammi 
í Land sveit. Hann hafði gert nokkr ar at lög ur til þess 
að hemja sand inn og hug leitt sand fok s mál mik ið. 
Ákveð ið var að fyrsta verk Gunn laugs yrði að hlaða 
varn ar garð við Skarðs fjall og gaf odd vit inn góð orð 
um styrk sveit ar fé lags ins til verks ins. Gunn laug ur 
seg ir enn frem ur eft ir heim sókn ina, en hon um of bauð 
upp blást ur inn: „Víða stóðu ein stæð ar sund ur tætt-
ar og hálf sandikafn ar land torf ur, sem auð séð var 
að ekki yrðu varð ar og sand magn ið sem barst fram 
sveit ina var ægi lega mik ið.“ Og enn síð ar: „Það var 
stór feng legt og öm ur legt að horfa yfir Rang ár velli, 
Land sveit og Þjórs ár dal af Skarðs fjalli á sól björt um 
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vor dags morgni árið 1907, yfir þessa ómæl is auðn og 
víð áttu af sand foks svæð um, þar sem upp blást ur inn 
og sand ur inn æddi und an norð aust an stormun um 
og reif upp jarð veg inn, bruddi upp tún, hús veggi og 
bakka brot, felldi bæi og fén að ar hús og skildi eft ir 
land ið bert og blás ið í grárri ör æfa auðn.“

Í aust ur ferð inni skoð uðu þeir einnig Reykja sand á 
Skeið um sem ógn aði mikl um hluta sveit ar inn ar, yrði 
ekk ert að gert. 

Reyk ir á Skeið um
Síð ast í maí 1907 legg ur Gunn laug ur af stað, ásamt 
Ol geiri Jó hanns syni, með einn vagn og tvo hesta, 
ann an fyr ir vagn inn en hinn var með hnakk og 
skipt ust þeir á að sitja hann, en hinn gekk. Fyrst var 
plant að Klittag plönt um í Land sveit, sem Gunn laug-
ur taldi dauð ar, síð an var sáð gras fræi á Stóra Hofi, 

sem kom rétt að eins upp en drapst svo. Þar næst 
var haf ist handa við að hlaða grjót garð við end ann 
á Skarðs fjalli og höfð ust þeir þar við í tjaldi. Þeg ar 
um 360 faðm ar voru komn ir ætl aði Gunn laug ur að 
vitja um styrk sveit ar fé lags ins, en lands höfð ing inn 
neit aði hon um um styrk inn og fór þá Gunn laug ur í 
fússi að Reykj um á Skeið um.

Þar kom Gunn laug ur 8. júlí og tók þeg ar til við að 
hlaða grjót garða þvert á aðal sand foksátt ina. Grjót-
ið urðu þeir að flytja að um all lang an veg. Gunn-
laug ur get ur þess að fólk ið sem þarna bjó hafi ver ið 
greið vik ið og glað sinna en haft enga trú á því sem 
hann var að gera til bjarg ar sveit inni. Á næstu árum 
var sand græðslu svæð ið við Reyki aðal vett vang ur 
sand græðslu starfs ins og því vel við hæfi að líta á 
það sem fyrstu sand græðslu fram kvæmd irn ar á veg-
um stjórn valda sem báru var an leg an ár ang ur. Lok ið 

GunnarsholtáRangárvöllumfóríeyðiafvöldumsandfoksárið1924.Myndinertekin2006.

GunnarsholtáRangárvöllumárið1948.GunnarsholtáRangárvöllumárið1944.
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var við að girða og friða Reykja sand árið1909, alls 
9,8 km og spann aði girð ing in um 265 hekt ara. 

Gunn laug ur byggði á þeirri reynslu og ráð gjöf 
Dan anna sem hann taldi að reynst gæti væn leg til ár-
ang urs, það er að byggja varn ar garða þvert á helstu 
fokátt ina og sá mel fræi með fram þeim. Hann sá þó 
fljótt að dönsku sér fræð ing arn ir gerðu sér ekki grein 
fyr ir ótrú legri fok girni ís lenska eld fjalla jarð vegs ins, 
ekki frek ar en allt of margt gróð ur bóta fólk enn þann 
dag í dag. Eins var Gunn laug ur ósátt ur við til raun ir 
skóg rækt ar stjór ans til þess að fleyta hrísi ofan af af-
rétt um til þess að þekja sand inn

Gunn laug ur get ur þess á ein um stað í skrif um 
sín um að við horf til verka hans hafi verði best lýst 
á þess um tíma með orð um gam all ar konu við þá: 
„Þið eruð alltaf að basla, en ekk ert sést strá ið.“ Þó 
má full yrða að fram kvæmd irn ar á Reykja sandi hafi 
bjarg að byggð inni á Skeið um frá því að verða sand-
in um að bráð í upp hafi tutt ug ustu ald ar inn ar.

Fyrstu sér lög um sand græðslu
Árið 1913 var kom in reynsla á það hvern ig gild andi 
lög um sand græðslu reynd ust í fram kvæmd. Flest um 
sem til þekktu fannst þau virka ágæt lega en þó væri 
ástæða til þess að búa svo um hnút ana að tryggt 
væri að rík ið hefði um ráða rétt alls þess lands sem 
ver ið væri að rækta hverju sinni. Á það þótti skorta 
í lög un um frá ár inu 1907. Stjórn ar ráð Ís lands lét því 
semja ný lög um sand græðslu, í sam ráði við skóg-
rækt ar stjóra og Bún að ar fé lag Ís lands. Frum varp ið 
var lagt fram á Al þingi sum ar ið 1914 og í byrj un 
nóv em ber sam þykkti Al þingi það með áorðn um 
breyt ing um, þ.e. Lög um sand græðslu. Þetta voru 
fyrstu sér lög sem Al þingi setti um þenn an mála flokk 
og þau mörk uðu nokk ur þátta skil í sand græðslu-
starf inu. Yf ir völd um var heim il að að láta girða upp-
blás in svæði sem upp blást urs hætta gat staf að af og 
höfðu full an um ráða rétt þeirra. Þau svæði áttu að 
ganga fyr ir, þar sem land eig end ur væru til bún ir að 
leggja fram fé til girð inga.

Með lög un um frá 1914 fór land stjórn in með yf-
ir stjórn sand græðslu mála en Bún að ar fé lag Ís lands 
sá um for stjórn ráð staf ana og varn ir gegn sand foki 
og upp blæstri, sbr. 1. gr. lag anna, en verka skipt ing 
þessi var það sem helst var deilt um við setn ingu lag-
anna. Lög in voru meira og minna ný mæli og gerðu 
m.a. ráð fyr ir því að menn hefðu full um ráð og not 
yfir landi sínu og gætu, ef þeim sýnd ist svo, lát ið það 
blása upp. Ef þeir vildu frem ur hefja sand græðslu, 

með að stoð hins op in bera, þá und ir geng ust þeir það 
að ákveð in, lög bund in höft væru lögð á land ið tíma-
bund ið og reynd ar önn ur ótíma bund ið.

Hvorki lög in frá 1907 né 1914 gera ráð fyr ir að 
unnt sé að þvinga menn til þess að láta lönd sín var-
an lega af hendi. Eign ar náms heim ild land græðslu-
laga kem ur inn í lög gjöf ina árið 1923 og hef ur hald-
ist þar æ síð an.

Leið ir skilj ast
Það var mik il gæfa fyr ir byggð irn ar, sem voru að 
verða sand öld un um að bráð, að þarna skildu leið-
ir á milli skóg rækt ar og sand græðslu. Skóg rækt fór 
aldrei og hef ur aldrei far ið fram hér á landi í sand-
foki, því þar lif ir eng inn trjá gróð ur fyrr en sand fok-
ið hef ur ver ið stöðv að með mel gresi. Enn eru alltof 
marg ir skóg rækt ar menn sem trúa ekki þess um stað-
reynd um eða þekkja ekki nægj an lega til ís lenskra 
að stæðna og þá skelfi legu sand storma sem hér 
eyddu byggð um fyr ir einni öld. Gunn laug ur barð ist 
ein mana bar áttu, með litl ar sem eng ar fjár veit ing ar 
til for gangs mál anna – að bjarga byggð un um. Hann 
varð því að ráð ast gegn sand in um, jafn vel þó girð ing-
ar færu á kaf í sand öld ur og tré staur ar væru sorfn ir 
upp á stutt um tíma. Hann sá að þar gátu eng in tré 
lif að. Hann barð ist við sand inn í 40 ár og enn þann 
dag í dag erum við að berj ast við að stoppa fok ið á 
svæð um, þar sem harð asta stál hef ilt anna, sem not-
að ar eru sem sand- og snjó mæl inga stik ur, sverf ast 
af sand in um. Ekki hef ur ver ið bent á tré með sterk-
ari börk en hef il tenn urn ar, en mel gres ið hef ur aft ur 

Aldarafmælissandgræðslustarfsinsávegumstjórnvaldavar
minnst2007meðminnisvarðaáReykjumáSkeiðum.
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og aft ur sýnt að það bind ur smátt og smátt sand inn 
með að stoð frið un ar og áburð ar gjaf ar í upp hafi. 

Gunn laug ur gat ekki leyft sér þann mun að að 
takast á við land með litlu rofi, eins og þeg ar plant-
að var til furu lund ar ins á Þing völl um, eða á Grund 
í Eyja firði. Hann varð að seta björg un byggð anna í 
önd vegi.

Eins og áður seg ir virð ast sum ir fræði menn ekki 
enn gera sér grein fyr ir fok girni ís lenska eld fjalla-
jarð vegs ins og telja að stæð ur á jósku heið un um 
vera sam bæri leg ar þeim sem Gunn laug ur barð ist 
við. Dönsku sér fræð ing un um var vor kunn í upp-
hafi tutt ug ustu ald ar inn ar, þeir þekktu eðli lega ekki 
til þeirra þús unda fer kíló metra af sand svæð um þar 
sem sand ur inn eirði eng um gróðri. Þeir gátu ekki vit-
að að eld fjalla jarð veg ur inn var með hæstu rofgirni 
sem þekk ist á þess ari jörð, sam bæri lega að eins við 
sam setn ingu sands ins á tungl inu – en hvaða af sök-
un hafa þeir sem enn berja hausn um við stein inn og 
vilja rækta tré á sand foks svæð um? Ann ars veg ar 
virð ast þeir rugla sam an upp græðslu ör foka lands, 
þ.e. landi með til tölu lega litlu jarð vegs rofi og hins 
veg ar þeirra u.þ.b. 7 þús unda fer kíló metra af sand-
svæð um sem við erum enn svo rík af, þar sem ekk ert 
þrífst í upp hafi nema mel gres ið. 

Næstu sér lög um sand græðslu 1923
Næstu sér lög frá 1923 og 1941 höfðu sömu stefnu 
að leið ar ljósi, að sand græðsl an skyldi afla sér full-
kom ins eign ar rétt ar yfir þeim land svæð um sem hún 
starf aði á. Þetta er skýr ing in á því hvers vegna Land-
græðsla rík is ins á nú 15 jarð ir og á ann að hund rað 
spild ur úr jörð um á Suð ur og Norð aust ur landi. 

Það er því al rangt, sem Þröst ur Ey steins son held ur 
fram í 2. tölu blaði Skóg rækt ar rits ins 2007, að sand-
græðslu menn hafi frá upp hafi haft beit ar sjón ar mið 
í huga við sand græðsl una. Fátt er fjær sanni. Gunn-
laug ur gerði sér strax grein fyr ir þeirri reynslu Dana, 
að al gjör frið un sand foks svæða fyr ir bú fjár beit væri 
for senda ár ang urs. Hann varð æfur ef sauð fé komst 
eða var sett inn á sand græðslu svæð in. Land bún-
að ar ráðu neyt ið og Land græðsl an hafa enn frem ur 
mark að sér þá meg in stefnu að sand svæði, sem ekki 
eru hæf til hefð bund ins land bún að ar, verði ótíma-
bund ið frið uð fyr ir beit.

Lög in nr. 45/1923, sam nefnd eldri lög um, um 
sand græðslu voru í flest um at rið um svip aðs efn is og 
eldri lög og breyt ing ar óveru leg ar, utan tveggja at-
riða er nefnd verða hér að neð an. Lög in byggðu á 

þeirri meg in stefnu að sand græðsla skyldi fara fram í 
sam vinnu hlut að eig andi að ila og land eig anda. Land-
eig end ur skyldu taka þátt í kostn aði við sand græðsl-
una en ef þeir gætu það ekki, skyldu þeir láta land ið 
af hendi end ur gjalds laust til sand græðslu.

Síð ari breyt ing in er af laga setn ing unni leiddi, var 
sú að í fyrsta skipti var heim il að eign ar nám á landi, 
þar sem þörf var tal in á upp græðslu. Meiri áhersla 
var lögð í lög un um frá 1941 á eign ar náms á kvæði 
en áður hafði ver ið. Breyt ing in fólst í því, að sam-
kvæmt nýj um lög um var ætl un in sú að eign ar nám 
yrði að al regl an, en áður hafði það ver ið und an tekn-
ing. Þetta má glöggt sjá í þing skjöl um og um ræð um, 
sbr. t.d. til vitn an ir í næsta kafla.

Þó lög nr. 45/1923 um sand græðslu hafi gert ráð 
fyr ir því að unnt væri að þvinga land eig end ur til þess 
að láta var an lega af hendi land, var greini legt á öllu 
að það átti ekki að gera nema í al ger um und an tekn-
ing ar til vik um, ef ann arra úr kosta væri ekki völ.

Lög in frá 1941
Greini leg breyt ing verð ur með lög um nr. 18/1941. 
Eign ar náms heim ild um fjölg ar frá því sem áður var 
og marg ir hafa kom ist á þá skoð un að heppi leg ast sé 
að rík ið eigi sjálft þau sand svæði sem unn ið er á við 
upp græðslu. Í um ræð um á hinu háa Al þingi á þess-
um tíma, kem ur fram margt mjög at hygl is vert, t.d.: 

„Það er oft mik ill hnekk ir og mjög baga legt, að 
sand græðslu starf sem in er ekki sjálf stæð og óháð 
ein stak ling um, nema á fáum stöð um. Rík ið ætti 
helzt að eiga all ar sand græðslu stöðv arn ar, svo 
að hægt væri að haga verk um á þann hátt, sem 
hag kvæm ast er og kem ur að bezt um not um“ 
(Alþt. 1941, A-deild, bls. 235).

„Til þess að sand græðsl an sé rek in á rétt an hátt, 
þarf rík ið að eiga sand græðslu svæð in“ (Alþt. 
1941, A-deild, bls. 235).

Enn frem ur; „að verja land ið fyr ir upp blæstri og 
sand foki er hags muna mál rík is ins, það á að kosta 
sand græðsl una af rík inu og rík ið á að eiga sand-
græðslu svæð in, sem girt eru.“ (Alþt. 1941, A-deild, 
bls. 236. Sjá einnig um þetta at riði; Alþt. 1941, 
B-deild, bls. 567 - 569).

„En það, sem þó sér stak lega vak ir fyr ir sand-
græðslu stjórn inni, er, að sjálf sagt virð ist að 
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klæða sand græðslu svæð in skógi og kjarri, með 
því að það flýt ir mest fyr ir mynd un jarð vegs, en 
eigi land eig end ur að taka þátt í þeirri starf semi, 
mætti bú ast við, að til lög þeirra yxu eft ir því, 
sem land ið greri, og gæti það kom ið ónota lega 
við. Hins veg ar virð ist ekk ert senni legra en að 
rík ið eign ist skóg lend ur og sjái um rækt þeirra 
og við hald, enda sú stefna orð in ríkj andi víða í 
lönd um“ (Alþt. 1941, A-deild, bls. 236).

Með setn ingu nú gild andi laga um land græðslu, nr. 
17/1965, er síð an greini lega snú ið frá áður mark aðri 
stefnu þess efn is að meg in regl an skuli vera sú að hið 
op in bera skuli eign ast sand svæði bein um eign ar rétti. 
Áfram er þó gert ráð fyr ir því að það sé mögu legt.

Á liðn um 100 árum op in berr ar sand græðslu, hafa 
yfir 170 svæði ver ið tek in til form legr ar frið un ar fyr-
ir ágangi bú fjár. Í sam ræmi við lög in frá 1965 hef ur 
um 70 svæð um ver ið skil að aft ur til eig enda, en ljóst 
er að mörg þeirra, sem enn eru í eign eða lúta um-
ráð um Land græðsl unn ar, verða ekki hæf til ann arra 
nytja en úti vist ar og er það full kom lega ásætt an leg 
land notk un.

Skóg rækt á veg um hins op in bera 
Skóg rækt á veg um hins op in bera og eins á veg um 
skóg rækt ar fé laga og ann arra áhuga manna, hef ur 
frá upp hafi snú ist um að breyta al grónu landi í ann-
að gróð ur lendi. Land græðslu skóga á tak Skóg rækt-
ar fé lags Ís lands og sam starfs að ila þess, sem hófst 
1990, er þó und an tekn ing. Skóg rækt ar menn sáu 
fljótt að gömlu birki skóg arn ir voru væn leg ast ir til 
þess að planta í inn flutt um teg und um og urðu það 
þeirra helstu skóg rækt ar svæði fram á seinni hluta 
síð ustu ald ar. Enn forð ast flest ir þeirra sem eru að 
gróð ur setja fyr ir al manna fé að taka illa far ið land 
til skóg rækt ar - þrátt fyr ir nokk ur laga á kvæði sem 
ver ið hafa í gildi, t.d. um lands hluta verk efn in í skóg-
rækt, þar sem gert var ráð fyr ir að a.m.k. hluti skóg-
rækt ar inn ar færi fram á lítt grónu landi. Að sjálf-
sögðu dett ur skóg rækt ar mönn um í dag ekki í hug að 
planta í virk sand foks svæði.

Stað an í dag
Við sem erum svo lánsöm að byggja gróð ur sæl ar 
byggð ir í dag, eig um örð ugt með að gera okk ur í hug-
ar lund það skelfi lega ástand sem ríkti fyr ir einni öld. 
Mold rok ið byrgði mönn um sýn dag eft ir dag og blóm-
leg ar jarð ir urðu sand in um að bráð hver af annarri.

Með þrot lausu starfi sáð manna sand anna tókst að 
forða Skeið um, Rang ár völl um, Land sveit og Með-
al landi og fleiri hér uð um frá því að fara í eyði. Til-
urð þétt býl is ins við Þor láks höfn og Vík í Mýr dal var 
mel gres inu og starfi Sand græðsl unn ar að þakka. Ár-
angri af starf inu verð ur best lýst með þeirri full yrð-
ingu, að þótt víða sé gróð ur og jarð veg ur að eyð ast, 
þá grói nú meira land en eyð ist. Verk efn in sem við 
blasa kalla á all ar vinnu fús ar hend ur við end ur heimt 
land gæða. Land græðslu- og skóg rækt ar fólk stefn ir 
allt að sama mark inu um end ur heimt land kosta, en 
brýnt er að hlut að eig andi að il ar geri sér grein fyr ir 
for gangs verk efn um á þessu sviði og virði það gríð-
ar lega starf á lið inni öld sem unn ið var að heft ingu 
sand foks með nán ast ber ar hend urn ar og eld móð inn 
ein an að vopni.

GRÆÐ UM ÍS LAND.

Heim ild ir:
Al þing is tíð indi 1907 og 1941.
Birk ir Snær Fann ars son: Eign ar rétt ar leg staða fast eigna 

sem ver ið hafa til upp græðslu. Meist ara rit gerð við laga-
deild Há skóla Ís lands 2007.

Frið rik G. Ol geirs son: Sáð menn sand anna. Saga land-
græðslu á Ís landi 1907–2007. Land græðsla rík is ins, 
Reykja vík 2007.

Ísa fold 31.7. 1895.
Sand græðsl an. Minnst 50 ára starfs Sand græðslu Ís lands. 

Bún að ar fé lag Ís lands og Sand græðsla rík is ins, Reykja vík 
1958.

Stjórn ar tíð indi fyr ir Ís land 1894, 1895, 1907, 1914, 
1923, 1941 og 1965.

ÍslandsvinurinnDr.JeanBalfourskoðargróðurfram
vinduoglíffræðilegafjölbreytniíkjölfaráburðar
dreifingarogsáningarátúnvingliísandfokssvæðiílandi
BolholtsáRangárvöllum.
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Inn gang ur
Sett ar eru fram hug mynd ir um úti vist ar svæði í jaðri 
Reykja nes bæj ar sem nefnt verði Selja skóg ur. Svæð-
ið er á Njarð vík ur heiði, en kjarni þess yrði hinn 
grósku mikli skóg ur í Sól brekk um, skammt sunn an 
við gatna mót Reykja nes braut ar og Grinda vík ur veg-
ar, þar sem gróð ur setn ing ar hófust árið 1955. Sól-
brekku skóg ur er í all stór um sig dal vest an Grinda-
vík ur veg ar. Þar er einnig veiði vatn ið Sel tjörn. Í fyrra 
var opn uð að staða skammt frá tjörn inni til iðk un ar 
flug mód el sports á veg um Suð ur nesja manna. Nær 
Reykja nes braut inni hafa mót or-kross menn að stöðu 
og er þar fyr ir hug að land svæði til akst urs í þrótta 

(m.a. verk efn ið „Iceland MotoP ark“). Nái hug-
mynd ir Ramma skipu lags fyr ir Reykja nes bæ fram að 
ganga, mun bær inn tengj ast Sól brekku skógi og úti-
vist ar að stöð unni þar, með um fangs mik illi skóg rækt 
frá Njarð vík ur fitj um. Svæð ið frá Njarð vík ur fitj um 
er í stór um sveig að Grinda vík ur vegi við Sól brekk ur 
og er um 7 km á lengd og 0,5 km á breidd. Það er 
því um 350 ha. 

Gróð ur far á heið inni ein kenn ist af mosa og lyng-
mó um, beiti-, kræki- og sortu lyngi. Blá berja- og 
hrúta berja lyng er einnig á stöku stað og ber það vitni 
um meiri frjó semi jarð vegs ins. Þar má einnig finna 

Seljaskógur
– útivistarsvæði á Reykjanesi

Höfundur Kristján Bjarnason

Suð ur nes in eru að mestu leyti trjá laus. Hug mynd ir hafa ver ið um trjá rækt en enn sem kom ið er hef ur 
lít ið orð ið úr fram kvæmd um utan þétt býl is. Hér á eft ir verð ur lýst svæði, þar sem að stæð ur eru til tölu-
lega góð ar til rækt un ar og þar sem allt mæl ir með skóg rækt frá skipu lags sjón ar miði séð. Lýs ing in á 
stöðu mála og mögu leik um á Njarð vík ur heiði, verð ur von andi öðr um skóg rækt end um, víðs veg ar um 
land ið, hvatn ing til frek ari rækt un ar í heima byggð.

SéðyfirSeltjörníáttaðSólbrekkum.Fyrirmiðrimyndergamaltíshúsenhefuráseinniárumveriðnotaðsemafdrep
fyrirveiðimenn.
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gras víði, stöku gul víð irunna og loð víði, blá gresi og 
brönu grös og nokk urt gras lendi. Ein ir er út breidd-
ur í land inu. Inn á milli eru klapp ar holt og grýtt ar 
auðn ir með nær eng um gróðri, rof svæði, rof díl ar og 
rofa börð á mis jöfnu stigi, eink um þeg ar vest ar dreg-
ur. Við land nám má ætla að Suð ur nes in hafi ver ið 
,,viði vax in milli fjalls og fjöru“, eins og raun in var 
um önn ur svæði á Ís landi, ef marka má Land námu. 
Gróð ur eyð ing in á þess um slóð um hef ur al mennt séð 
ver ið gríð ar leg og er þar bú skap ar hátt um að mestu 
kennt um. 

Mark mið
Mark mið þessa verk efn is er að auka mögu leika íbúa 
svæð is ins og ferða manna til úti vist ar á Reykja nesi. 
Reynsl an hef ur sýnt að skóg ar hafa mik ið að drátt-
ar afl sem úti vist ar svæði og má þar nefna Heið mörk 
(3.000 ha), aust an við Reykja vík og Kjarna skóg 
(800 ha), sunn an Ak ur eyr ar. Heið mörk nýt ur gíf ur-
legra vin sælda, allt árið um kring og hafa 500.000 
heim sókn ir ver ið áætl að ar þang að ár lega. 

Fleiri sveit ar fé lög við Faxa flóa hafa, sem kunn ugt 
er, unn ið að og stutt skóg rækt í aust urjaðri byggð-
ar inn ar. Að und an förnu ver ið unn ið að sam ræm-
ingu þeirra verk efna í sam starfi skóg rækt ar manna 
og Sam bands sveit ar fé laga á höf uð borg ar svæð inu, 
und ir heit inu Græni tref ill inn. 

Auk þeirra úti vist ar skóga, sem hér voru nefnd ir, 
má hafa til hlið sjón ar tvö land græðslu- og skóg-

rækt ar verk efni sem not ið hafa mik illa styrkja og 
vel vild ar und an far in ár, en það eru Heklu skóg ar á 
Suð ur landi og Hús gull á Norð ur landi. 

Með mik illi fjölg un íbúa á Suð ur nesj um, aukast 
kröf urn ar um fjöl skyldu væn úti vist ar svæði. Hug-
mynd in um Selja skóg er a.m.k. eitt svar anna við 
þeim kröf um. Auk feng ins skjóls og nytja, svo sem 
af berj um og svepp um, má nefna að und an far in ár 
hef ur æ meiri áhersla ver ið lögð á gildi hreyf ing ar 
og úti vist ar fyr ir al menn ing. Sann að er að vel skipu-
lögð úti vist ar svæði skila miklu til auk inn ar lýð heilsu 
þjóð ar inn ar. 

Inn an Selja skóg ar rúm ast nú þeg ar, sem fyrr seg ir, 
nokk ur tóm stunda starf semi. Mætti hugsa sér aukn-
ingu á því sviði, nokk urs kon ar úti lífsmið stöð með 
vatna sigl ing um, reið stíg um, hjól reiða stíg um og að-
stöðu fyr ir hesta menn og hlaupa- og göngu braut ir. 
Þá get ur svæð ið nýst vel sem kennslu efni fyr ir skóla, 
með gerð fræðslu stíga, úti kennslu stofu og margs 
kon ar um hverf is fræðslu. 

Skóg ur inn í Sól brekk um er mik il væg ur við komu-
stað ur fugla, vor og haust og vek ur at hygli sem slík ur 
og svæð ið er á nátt úru minja skrá. Skóg ur inn er hluti af 
verk efn inu Op inn skóg ur en það verk efni er á lands-
vísu og mið ar að því á að gera skóga skóg rækt ar fé-
lag ana að gengi lega til úti vist ar fyr ir al menn ing. Sól-
brekk ur og Sel tjörn yrðu mið stöð þess ar ar starf semi. 
Þar kæmi einnig mat sala eða kaffi stofa. Tjald stæði 
mætti gera á slétt unni sunn an við Sól brekku skóg.

SvæðiðvargertaðOpnumskógi
fyrirnokkrumárumogáningarað
staðabættmeðbekkjumogstíg
um.Í framtíðinniværivíðahægt
aðkomauppsvipaðriaðstöðu.
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Þá er þess að geta að öll rækt un, hvort sem er á 
sviði land græðslu eða skóg rækt ar, bind ur sem kunn-
ugt er kolefni úr and rúms loft inu og dreg ur úr loft-
meng un og er í takti við al þjóð leg ar skuld bind ing ar 
þjóð ar inn ar. Selja skóg ur yrði þannig eðli leg ur hluti af 
mót væg is að gerð um vegna auk inn ar loft meng un ar. 

Fram kvæmd 
Gert er ráð fyr ir því að sett yrði á lagg irn ar verk efn ið 
Selja skóg ur, með að komu Reykja nes bæj ar og Skóg-
rækt ar fé lags Suð ur nesja, sem eru að al eig end ur lands 
á þess um slóð um. Þá má ætla að þátt tak end ur í þessu 
verk efni, með ein um og öðr um hætti, gætu orð ið 
Skóg rækt ar fé lag Ís lands, Skóg rækt rík is ins, Land-
græðsla rík is ins og fleiri. Ekki er óeðli legt að rík ið 
leggi fjár muni til þessa verk efn is, sem auk ann ars má 
líta á sem sam bæri legt við lands hluta bund in skóg-
rækt ar verk efni víða um land.

Svo sem nærri má geta, geng ur rækt un best þar 
sem skjóls nýt ur og þar sem jarð veg ur er þykkast ur 
og rak inn og frjó sem in mest. Er það að jafn aði und ir 
klett um og mis geng is hjöll um. Í Sól brekk um og und-
ir Háa bjalla (nokkru aust ar og norð ar) er grósku-
mik ill skóg ur sem gef ur fyr ir heit um frek ari rækt un 
á því svæði sem um ræð ir, þ.e. í Selja skógi. Þar er í 
raun inni sönn un þess að rækt un há vax ins skóg ar er 
mögu leg á þess um slóð um. 

Gert er ráð fyr ir fjög urra metra bili á milli plantna, 
við gróð ur setn ingu í upp hafi, sem gera þá um 220.000 
plönt ur. Með svo miklu bili á milli plantna, verð ur 
skóg ur inn bjart ari, opn ari og að gengi legri og eng in 
þörf verð ur fyr ir grisj an ir fyrst um sinn. Plant að yrði 
harð gerð um teg und um til að byrja með, eins og birki, 
sitka greni, stafa f uru, lerki og ösp. Síð ar kæmu til 
íbæt ur með fleiri teg und um á við kom andi stöð um. 

Sólbrekkuskógurséðuríáttað
Keili.

RústirafseliviðSeltjörn.Hérhefðiþurftaðfaragætilegar
viðgróðursetningu.
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MyndúrRammaskipulagiReykjanesbæjar2003,þarsem
gerterráðfyrirmikilliskógræktáNjarðvíkurheiði.

Vanda þarf gróð ur setn ing ar mjög, svo af föll verði 
inn an ásætt an legra marka. Þá er nauð syn legt að 
dreifa áburði fyrstu árin eft ir gróð ur setn ingu. Á hluta 
svæð is ins þarf að koma af stað lúpínu eða öðr um 
sjálf bær um gróðri, í meiri mæli en þeg ar hef ur ver ið 
gert og búa þannig í hag inn fyr ir trén. 

Skóg rækt ar á ætl un yrði gerð yfir allt svæð ið. Ár-
ang ur starfs ins yrði met inn reglu lega og áætl an ir end-
ur skoð að ar ef þörf þyk ir. Trú lega gæti Selja skóg ur 
geng ið inn í verk efn ið ,,land græðslu skóg ur“, en í því 
felst í stuttu máli að Skóg rækt ar fé lag Ís lands út veg ar 
trjá plönt ur en heima menn sjá um að gróð ur setja.

Ætla má að fjög urra manna hóp ur gæti lok ið við 
að gróð ur setja í allt um rætt land á einu sumri og eru 
þá und an skil in þau svæði sem þarf að end ur bæta 
áður en til skóg rækt ar kem ur. 

Margt mæl ir með því að gróð ur setja dreift í allt 
land ið á einu ári. Með því næst utan um svæð ið í ein-
um áfanga og ætti það að auð velda fram gang verks-
ins. Þá verð ur ár ang ur eðli lega meira áber andi á stóru 
svæði, frek ar en ef að eins er unn ið á litlu svæði á 
hverju ári. Svo sem sjá má, af því dæmi sem nefnt er 
hér að ofan, er kostn að ur við verk efni af þessu tagi 
ekki mik ill.

Nauð syn legt er að gera slóða og stíga um svæð ið 
og munu áætl an ir um slíkt fylgja skóg rækt ar á ætl un 
í upp hafi. Nokk ur kostn að ur hlýst af því verk efni og 
yrði það unn ið í áföng um. Þess er þó að geta að víð ast 
hvar er land ið, sem um ræð ir, mjög gott til vega- og 
stíga gerð ar, til tölu lega slétt og þurrt. Þá liggja línu-
veg ir að hluta til um svæð ið og einnig veg ur sem teng-
ist mal ar námi vest ar á nes inu og gætu veg irn ir nýst 
vel sem stofn braut ir. 

Mik il vægt er að hefja vinnu við gróð ur setn ing ar 
svo fljótt sem kost ur er. Vöxt ur trjáa yrði mis jafn eft-
ir land gæð um en góð um hirða myndi bæta upp erfitt 

land. Raun hæft er að áætla að hin ar harð gerð ari teg-
und ir nái tveggja metra hæð á 10 árum. 

Sam kvæmt upp lýs ing um for manns Skóg rækt ar-
fé lags Suð ur nesja, hafa hug mynd ir í þessa veru ekki 
ver ið rædd ar ná kvæm lega á und an förn um árum, þótt 
grunn hug mynd in liggi fyr ir í Ramma skipu lagi fyr-
ir Reykja nes bæ. Er hér, sem fyrr seg ir, vís að til þess. 
Í Fram tíð ar sýn Reykja nes bæj ar 2006–2010 er þess 
get ið að varð veita beri og skipu leggja Sól brekk ur og 
Sel tjörn ,,sem fram tíð ar úti vist ar svæði með góðri að-
stöðu til úti vist ar“.

Loka orð
Ósk andi er að yf ir völd í Reykja nes bæ komi í fram-
kvæmd þeim hug mynd um sem fyrst voru kynnt ar í 
Ramma skipu lagi fyr ir bæ inn árið 2003 og hér hafa 
ver ið út færð ar enn frek ar. Sól brekk ur og Sel tjörn eru 
sér lega heppi lega stað sett ar sem úti vist ar svæði og 
upp bygg ing á þeim stað, með teng ingu við Njarð vík, 
bæri vitni um metn að ar full an og nú tíma leg an hugs-
un ar hátt inn an sveit ar fé lags ins.

Þessimyndgæti verið tekinuppáhálendi Íslands en er
reyndartekinvestantiláNjarðvíkurheiði.
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Upp vaxt ar ár 
Ég er fædd ur í Reykj ar firði í Ár nes hreppi á Strönd-
um og ólst upp á bæn um Kjós. Djúpa vík stend ur í 
landi jarð ar inn ar en þarna ólst ég upp á aðal síld-
ar ár un um þeg ar allt var á full um snún ingi. Ég man 
sem sagt eft ir því þeg ar fyrstu menn irn ir komu til 
að mæla fyr ir hús bygg ing um við Djúpu vík. Pabbi 
tók að sér róa bátn um með öðr um manni þeg ar þeir 
voru að mæla fyr ir bryggj un um og ég var að stússa í 
kring um þetta. Þarna ólst mað ur upp við hefð bund-
inn sveita bú skap og m.a. seld um við mjólk í verk-
smiðj una, auk þess að hafa sauð fé. Það var í raun 
mik ið um að vera á þess um árum. Um há vet ur inn 
kom svona hvíld ar tími, minna um að vera og þá fóru 
menn á skíði. Það var ansi gott lið sem ham að ist á 
skíð um og þarna voru menn sem fóru á lands mót og 
ann að eft ir því og stóðu sig vel í þeirri íþrótt.

For eldr ar mín ir voru Sveins ína Ágúst dótt ir, sem 
var alin upp í Kjós og Al ex and er Árna son, sem var 
ætt að ur inn an úr Hrúta firði og hafði kom ið þarna 
norð ur og ger ist ráðs mað ur í Reykja firði hjá Þór-
arni Schöbek. Pabbi fór svo sjálfur að búa í Reykj ar-
firði og kynn ist á þess um árum móð ur minni en árið 
1933 fara þau að búa í Kjós. Við systk in in öl umst 
upp á þess um tveim bæj um og við upp bygg ing una í 
Djúpu vík en auk okk ar voru þar Ágúst, sem var bíla-

smið ur í Reykja vík og síð ar í Kópa vogi og tvær syst-
ur, Sig ur björg bónda kona í Kross nesi í Ár nes hreppi 
og Alda í Tungunesi í Fnjóska dal, sem er á lífi en hin 
eru fall in frá. 

En aft ur í Reykja fjörð. Þeg ar við elt umst bræð urn-
ir, þá flutt um við af heim il inu. Þetta var ekki eign ar-
jörð for eldra minna þannig að þau fluttu til Djúpu-
vík ur í lok stríðs ins. Næstu árin fór ég til sjós og var 
á Hval fjarð ar síld inni ver tíð irn ar 1946 og 1947. 

Svo ger ist það að ég og æsku fé lagi minn á næsta 
bæ, Matthías Pét urs son í Reykja firði, ákváð um að 
henda okk ur í Sam vinnu skól ann í Reykja vík hjá 
Hriflu-Jónasi. Svo breytti Jónas skól an um og við fór-
um í fram halds deild ein ir sjö strák ar, sem hann valdi 
úr hópn um sem höfðu ver ið tvo vet ur, þannig að 
þetta voru þrír vet ur sem við vor um þarna. Það kom 
nú reynd ar fram á þess um árum að ég var nú samt 
frek ar treg ur nem andi í kenn ing ar fræð um Jónas ar. 
En upp úr því að skól inn klárað ist fer ég norð ur á 
Sauð ár krók og var þar í tæp tvö ár hjá Kaup fé lag-
inu. 

Vest ur á Hell issand
Þá hafði vin ur minn, Matth í as Pét urs son úr Reykj-
ar firði, for fram ast svo lít ið í Sví þjóð, hjá sænsku 
kaup fé lög un um og þeg ar hann kom heim fékk hann 

Fé lags leg ur styrk leiki hef ur 
kom ið mörgu góðu til leið ar
Spjallað við Skúla Alexandersson,
formann Skógræktar- og landverndarfélags undir Jökli

Vor ið er byrj að að kræla á sér, þeg ar knú ið er dyra hjá þeim hjón um Skúla og Hrefnu á Hell issandi. 
Hér er snyrti mennska í fyr ir rúmi. Gróð ur og lim gerði að sjá við ann að hvert hús. Það er alltaf gam an 
að koma í heim sókn til Skúla. Hann er hér allt í öllu og hef ur nóg fyr ir stafni, kom inn á ní ræð is ald ur. 
Hann kveð ur fast að orði en alltaf er stutt í glettn ina. Skúli er manna fróð ast ur um Jökul inn, nátt úru og 
um hverfi svæð is ins. Frá sagn ir hans eru krydd að ar forn um fróð leik, ör nefn um jafnt sem hvers dags hetj-
um og spaugi leg ar sög ur úr sam tím an um fylgj ast að eins og sam fella sjón deild ar hrings ins á Hellissandi. 
Hér er líka unn ið ótrú legt rækt un ar starf og um það lang ar okk ur að for vitn ast nán ar.

Höfundur Brynjólfur Jónsson
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kaup fé lags stjóra stöð una á Hell issandi. Hann hafði 
nú aldrei inn fyr ir búð ar borð kom ið og vissi ekk ert 
hvað þetta var eða hvað hann var í raun að taka að 
sér. Þá bað hann mig endi lega að koma með sér vest-
ur. Reynd ar var það þannig að Matth í as hafði fastn-
að sér konu í Skaga firð in um og hann kom norð ur til 
að gifta sig, seinna sum ar ið sem ég var fyr ir norð an 
og hann fékk mig sem svara mann í kirkj unni á Ríp. 

Þannig að hann greip mig eig in lega með sér í 
fram hald inu en þá var hann á leið inni hing að á 
Hellissand. Ég féllst á þetta og ætl aði þá að vera 
hér 2–3 mán uði, á með an ég væri að að stoða hann 
í kom ast í gang. Þess ir mán uð ir eru reynd ar orðn ir 
miklu fleiri. Ég var nú hér til að byrja með bara pip-
ar kall en segja má að það hafi ver ið tvennt sem varð 
til þess að binda mig við stað inn.

Hér á Hell issandi hitti ég lífs föru naut inn, konu 
mína Hrefnu Magn ús dótt ur frá Fá skrúð. Hrefna er 
inn fædd hér á Hell issandi og eig um við þrjú börn, 
tvær dæt ur Huldu og Drífu og einn son, Ara. 

En svo var það póli tík in, því að ég var feng inn til 
þess að fara í hrepps nefnd ar fram boð. Þeir fengu mig 

til að vera fyrsti mað ur á lista og ég sló til með það, 
án þess að láta mér detta það í hug, sem reynd ar 
varð raun in þeg ar búið var að kjósa, að þá vær um 
við með meiri hluta. 

Svo gerð ist það aft ur á móti og ég var hér í hrepps-
nefnd og odd viti í 20 ár. Þetta er 1954 og þá ger-
um við sós í alist arn ir, eins og það hét þá, banda lag 
við al þýðu flokks- og fram sókn ar menn. Við stóð um 
uppi sem stjórn end ur á Hell issandi eft ir þetta næstu 
árin og breyt ing arn ar urðu mikl ar. Næstu árin fóru 
í að slást fyr ir því að koma á hafn ar bót um á Rifi, 
en reynd ar ekki átaka laust, en að lok um heppn að ist 
þetta vel og nú er stað an sú að þetta er með mestu 
út gerð ar stöð um á land inu. Hér eru öfl ug ir menn sem 
eru að byggja upp stað inn.

Þeg ar ég svo lendi í þess ari póli tísku for ystu fyr ir 
sós í alistana og síð ar Al þýðu banda lag ið, þeg ar kjör-
dæma breyt ing in verða 1959, þá var ég inni á lista 
fyrst en svo er það ekki fyrr en 1971 að ég er sett ur 
á ann að sæti. Þá er Jónas Árna son þing mað ur fyr ir 
kjör dæm ið og ég kem eig in lega strax inn sem vara-
mað ur. Við gerð fjár lag anna kall ar Jónas á mig og 

SéðyfirLandgræðsluskógafélagsins.Ingjaldshólskirkjaíbakgrunni.
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sagð ist vera svo slapp ur í vísi töl unni að það væri 
miklu betra að ég kæmi í það. Nú um leið og hann 
hætt ir, þá tek ég við og er síð an inni á þingi al veg 
til árs ins 1991. Nú af merk um tíma mót um á þessu 
tíma bili má nefna, að þeg ar ég var for mað ur land-
bún að ar nefnd ar, kom um við lög um um Hér aðs-
skóga í gegn og voru þau sam þykkt ef ég man rétt 
1991. Síð an hafa fleiri lög um verk efni lands hlut-
anna fylgt í kjöl far ið.

Áhug inn á rækt un ar starfi
Áhugi minn á skóg rækt vakn aði ótrú lega snemma. 
Í Kjós hafði ég óskap lega gam an af því að hlúa að 
birki og runn um, hing að og þang að og fylgj ast með 
gróðri. Eitt sum ar ið fór ég á sund nám skeið inn í 
Bjarn ar fjörð að Svans hóli til Ingi mund ar Ingi mund-
ar son ar, ná frænda móð ur minn ar. Það má segja að ég 
hafi orð ið hug fang inn þeg ar ég sá reyni tréð í garð in-
um á Svans hóli sem hann hafði rækt að. Ég man enn 
þenn an dag sem ég kom þarna, því að þetta er svo 
eft ir minni legt. Jafn stórt og fal legt tré hafði ég aldrei 
aug um lit ið. Þetta reyni tré stend ur þarna enn, vax ið 
upp af nýj um rót ar skot um. Nú, þarna var líka birki 
víða, eins og í Goð dal. Svo er gam an að geta þess 
að norð ur í Reykja firði er nú að vaxa birki, miklu 
víð ar en áður var og þá helst í Reykjafjarðar land inu 
en það var nú alltaf minna af þessu í Kjós inni. Ég 
held að það hafi mik ið að segja þeg ar vor beit in og 
líka haust beit in, lagð ist af. Nú, það er líka gam an að 
geta þess að móð ir mín sagði mér frá því, að á svæði 
sem köll uð er Tunga við Reykja fjarðarána, hafi ver-
ið víði skóg ur allt til 1918 en þá hafi hann fall ið og 
trú lega hef ur þetta ver ið svip að og víðir inn úr Sel ár-
daln um sem fékk síð ar nafn ið Stranda víð ir. 

Rækt un við ysta haf 
Það var nokk ur að drag andi að stofn un skóg rækt ar-
fé lags ins hérna, sem er rétt að halda til haga. Það 
var mál með vexti að Birg ir Hauks son, sem nú er 
skóg ar vörð ur á Vest ur landi, var hér kenn ari. Okk ur 
datt í huga að gam an væri að koma upp skóg ar lundi 
hér uppi í hrauni, þar sem heit ir Presta hraun eða þar 
ofan  við og þar plönt uð um við nokkrum plönt um, 

m.a. stafa f uru og birki sem Birg ir út veg aði okk ur. 
Þetta er lík lega á síð ari helm ing átt unda ára tug ar-

ins, eða kannski í kring um 1974, man það nú ekki 
al veg. Við girt um þarna smá reit en hefð um bet ur 
gert eins og marg ir hafa ráð lagt mér síð ar: „Þú skalt 
aldrei velja fal leg ustu brekk una til skóg rækt ar“ 
vegna þess að snjóa veturn ir sem komu þarna í fram-
hald inu, brutu þetta nið ur tölu vert. Þetta hef ur engu 
að síð ur kom ið til og við köll um þetta „Leyni skóg“, 
þar sem þetta er nú ekki í al fara leið. 

Um svip að leyti fund um við pínu litla reyni við-
arplöntu og fylgd ist ég með henni vaxa upp. Í fram-
haldi af þessu og þeg ar ég fór að labba Nes hraun ið, 
þá hef ég tek ið eft ir því á síð ari árum að mik ið er að 
vaxa upp af reyni viði, taldi 150 plönt ur á frek ar af-
mörk uðu svæði, ekki fyr ir löngu. Lík lega spil ar þar 
inn í minni beit og von andi næst að gera þetta fjár-
laust hér í þjóð garð in um. Það hefði í því sam bandi 
ver ið áhuga vert að get að fylgst með gróð ur fars breyt-
ing un um og ætti að vera eitt af verk efn um þjóð-
garðs ins. Svo er birk ið að skjóta upp koll in um víða 
og m.a. inni í Hóls dal, þar eru svolitl ar birkikleif ar í 
Víði hlíð og þar er þetta að breið ast mik ið út.

Skóg rækt ar fé lag ið stofn að
Við stofn um hér áhuga mann fé lag um 1990 og hvat-
inn var Land græðslu skóga verk efn ið sem þá var að 
hefj ast. Við vor um hér nokk ur sam an sem ákváð um 
að stofna fé lag ið, Skóg rækt ar- og land vernd ar fé lag 
und ir Jökli. Þetta var nú lít ið í snið um til þess að 
byrja með, enda vor um við nú frek ar sein fyr ir en 
tókst að svæla út ein ar 100 birki plönt ur og eitt hvað 
af stranda víði. Svæð ið sem við tók um fyr ir er neð-
an við Ingj alds hól úr Kjal vegs landi, brekka sem snýr 
mót suðri að jökl in um. Þetta var gjör sam lega ör foka 
og þurfti að rækta al veg frá grunni. Þarna er búið 
að gróð ur setja heil mik ið síð an af ýms um teg und um 
og við höf um líka reynt að bera á þetta með jöfnu 
milli bili, því þarna er þetta svo óskap lega nær ing-
ar s nautt. 

Svo tók fé lag ið að sér um hirðu verk efni í Tröð inni, 
sem sjó mað ur inn Krist jón Jóns son hóf að rækta um 
1950, en hann náði undra verð um ár angri á þess um 

„Áhugi minn á skógrækt vaknaði ótrúlega snemma. Það má segja að 
ég hafi orðið hugfanginn þegar ég sá reynitréð í garðinum á Svanshóli 
sem Ingimundur frændi minn hafði ræktað.“
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fal lega stað. Þetta er ein stak ur stað ur og gróð ur vin. 
Eft ir að Krist jón lést, ánöfn uðu ætt ingj ar hans sveit-
ar fé lag inu Snæ fells bæ svæð ið. Haust ið 2002 gerði 
skóg rækt ar fé lag ið samn ing við Snæ fells bæ um að 
taka að sér um sjón svæð is ins, á grund velli sér staks 
sam starfs samn ings. Við höf um síð an reynt að halda 
þessu snyrti legu. Það er síð an sum ar ið 2006 sem 
svæð ið er gert að Opn um skógi og er þar með kom ið 
á kort ið, eins og sagt er, ásamt öðr um úti vist ar svæð-
um skóg rækt ar fé lag anna.

Við erum síð an að bæta við svæð ið sunn an við 

nú ver andi Tröð og ger um þar land græðslu skóg ar-
samn ing um 5 ha, þannig fram tíð ar mögu leik ar á 
því að hér verði til gott út vist ar svæði og skemmti-
legt án ing ar svæði í fram tíð inni, eru nú að verða að 
veru leika. 

Nú, svo hafa íbú ar hér á Hellisandi tek ið við sér 
við að gróð ur setja í garð ana sína á síð ari árum. Það 
hefst eig in lega ekki fyrr en upp úr 1990 og er kannski 
Trölla víð in um að þakka, að menn fóru að hafa trú 
á að eitt hvað væri hægt að rækta hérna. Hann æddi 
hérna upp án þess að menn hefðu nokkra hug mynd 
um að þetta væri hægt. En nú er þetta orð ið al gengt 
og margt fleira sem menn eru að reyna og prýð ir 
stað inn al veg óskap lega mik ið. 

Svo má líka nefna það, að það er þessi fé lags legi 
auð ur sem hef ur áork að miklu hér á staðn um. Í því 
sam bandi má nefna það að úti lista verk in sem hafa 
ver ið sett hér upp, þau eru þannig til kom in. Við 
erum hér með stór verk sem prýða stað inn og hafa 
sterka til vís un í sögu og líf ið sem hér hrærð ist. Sann-
köll uð prýði, þó að ég hefði helst vilj að hafa Skip ið 
hans Jóns Gunn ars á öðr um stað, þar sem Jökullinn 
bæri við verk ið.

ViðhátíðarhöldíTröðinni,þegarsvæðiðvargertaðOpnumskógiárið2006.
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Mörg járn í eld in um
Já, það at vik að ist nú ein hvern veg inn þannig að ég 
tók að mér að vera í for svari fyr ir verk efn ið um Vest-
ur lands skóga. Ég hafði á sín um tíma, eins og áður er 
kom ið fram, unn ið að fram gangi Hér aðs skóg anna 
og hef bara haft mikla ánægju af þessu. 

Ég held að þessi verk efni séu styrkj andi fyr ir 
byggð ina í land inu og það er í mín um huga stóra 
hugs un in á bak við þetta. Í fyrstu var siglt fyr ir full-
um segl um en það hef ur ekki ver ið stað ið við þær 
fjár veit ing ar sem geng ið var út frá í upp hafi, þannig 
að við höf um þurfta að hægja á. 

Ég hef trú á því við séum að gera rétta hluti. Jafn-
vel jarð ir þar sem bú skap ur var aflagð ur eru óðum 
að lifna að nýju, ekki til þess að koma með sauð fé 
held ur er þar rækt að ur skóg ur. Þetta er fram tíð ar-
auð lind, sem er kom in til þess að vera, sem næstu 
kyn slóð ir geta not fært sér til fram drátt ar. 

Ég er viss um að við eig um eft ir að sjá mörg héröð 
klæð ast skógi á þess ari öld. Þannig stækk ar Ís land, 
eins og ágæt ur fé lag in minn Sig urð ur Blön dal komst 
einu sinni að orði. Verk efni morg un dags ins bíða. 
Það þarf að leysa þau eins og best verð ur á kos ið, 
seg ir Skúli að lok um.

HjóninSkúliogHrefna.AðbakiberBárðarkistuhæstenundirhennieruMiðfellt.v.ogGeldingarfellvestarat.h.

SkúlilegguráhersluáaðaukafjölbreytniíTröðinni.
HérerhannásamtÓlaValHannssynisemkomfærandi
hendisl.haustmeðhunangsvið.
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Forn minja lög og fleiri lög
Eins og áður seg ir, voru fyrstu forn minja lög in (Lög 
um vernd un forn menja) sett árið 1907 og í 1. kafla, 
2. grein, er til greint hvað telst til „stað bund inna 
forn leifa“ og þar seg ir m.a.: „Tilfornleifateljast:a.
Þingbúðarústir, gömul mannvirki á fornum þing
stöðum,sögustöðumogöðrummerkisstöðum,sem
nokkurs er um vert fyrir menningarsögu landsins,
rústirafhofum,hörgumoghverskonarblótstöðum
fráheiðni,afkirkjumogkirkjugörðum,kapellumog
bænahúsum,fornvígieðarústirafþeim,forngarð
lög,rústiraffornumbæjum,seljum,búpeningshús
um,farmannabúðum,naustumogöðrumfornbygg
ingum, enn fremur fornir öskuhaugar.“ 1 Í þess um 

lög um er kveð ið á um til kynn inga skyldu til yf ir valda 
og ... „skal verkstjóri eða það stjórnarvald, sem
hlut á aðmáli, skýra stjórnarráðinu frámálavöxt
um,áðurennokkuðerhaggaðviðfornleifunum,og
ákveðurþástjórnarráðið,hvaðgjöraskuli.“ 1 Fyrstu 
lög um Skóg rækt rík is ins voru líka sett árið 1907 en 
gild andi lög eru frá ár inu 1955 og í þeim er hvorki 
minnst á forn minj ar né nátt úru vætti.  

Í seinni tíma lög um um forn minj ar eru svip-
uð ákvæði og árið 1907, en þó ít ar legri, varð andi 
minj ar sem telj ast til forn leifa (gaml ar þjóð leið ir 
og vörð ur telj ast nú til forn leifa). Í gild andi lög um 
(Þjóð minja lög 2001 nr. 107) seg ir m.a. í 1. kafla, 1. 
gr.: „Tilgangurþessaralagaeraðstuðlaaðvernd

Fornminjar og skógrækt
Höfundur Sesselja Guðmundsdóttir

Til gang ur inn með þess um grein ar skrif um er að hvetja skóg rækt ar fólk til 
þess að gefa gaum að forn minj um í skóg rækt eða á vænt an leg um skóg rækt-
ar svæð um. Víða um land ið eru forn minj ar nú þeg ar kaf færð ar í út lend um 
trjám og svo virð ist sem ekk ert eft ir lit sé með þeim verkn aði af hálfu hins op-
in bera. Fyrstu lög um vernd un forn minja voru sett árið 1907 en þau nýj ustu 
árið 2001. All ar göt ur frá því fyrstu lög in voru sett, er kveð ið skýrt á um að 
ekki megi raska forn minj um án þess að áður fari fram mat á þeim. Gróð-
ur setn ing ofan í forn minj ar, eða í allra nán asta um hverfi þeirra, er bönn uð 
með lög um á Ís landi. Minj ar sem eru 100 ára og eldri telj ast til forn leifa.

Mynd1.EyðibýlinVælugerðit.v.ogÞingdalurt.h.
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unmenningarsögulegraminjaogtryggjaaðíslensk
ummenningararfiverðiskilaðóspilltumtilkomandi
kynslóða.“ Í 4. kafla, 10. gr., seg ir m.a.: „Fornleifum
máenginn,hvorkilandeigandi,ábúandinénokkur
annar,spilla,grandanébreyta,ekkiheldurhyljaþær,
laganéaflaganéúrstaðflytjanemameðleyfiForn
leifaverndarríkisins.“ Í 11. gr. seg ir m.a.: „Fornleifa
verndríkisinslætur,eftirföngum,skráallarþekktar
fornleifaroggefurútskráumfriðlýstarfornleifarog
skalhúnendurskoðuðáþriggjaárafresti.“ Í 11. gr. 
seg ir einnig: “Þeimminjum,semfriðlýstareru,skal
fylgja 20 metra friðhelgað svæði út frá ystu sýni
legu mörkum fornleifa og umhverfis nema kveðið
séáumannað.“ Í 14. gr. seg ir: „Nútelurlandeig
andi,ábúandieðaeinhverannar,þarámeðalsásem
stjórnar opinberum framkvæmdum, að hann þurfi
aðgera jarðrask, svosemvegnavegagerðar,veitu
lagnar, framræslu eða skógræktar, er haggað geti
viðfornleifumogskalhannþáskýraFornleifavernd
ríkisinsfráþvíáðurenhafisterhandaviðverkið.“ 2 
Í mark mið um Skipu lags- og bygg ing ar laga, frá ár-
inu 1997, seg ir m.a.: „...aðstuðlaaðskynsamlegri
og hagkvæmri nýtingu lands og landgæða, tryggja
varðveislunáttúruogmenningarverðmætaogkoma
í veg fyrirumhverfisspjöllogofnýtingu,með sjálf
bæraþróunaðleiðarljósi,...“3

Trjá rækt í og við forn minj ar
Á fyrri helm ingi 20. ald ar plant aði fólk trjám við hús 
sín og býli, sér og sín um til ynd is auka og skilj an legt 
að á þeim tíma hafi menn ekki ver ið að velta því fyr ir 

sér hvort plant að var í gamla bæj ar hóla eða tóft ir á 
land ar eign inni. Í ár daga skóg rækt ar á Ís landi hef ur 
al menn ing ur ekki ver ið vel með vit að ur um gild andi 
lög um forn minj ar. En nú er öld in önn ur og skóg-
rækt ar fólk ætti að vera vel upp lýst um þessi mál, þó 
sér stak lega þeir sem starfa í fé laga sam tök um tengd-
um skóg rækt. Hér verða tínd til nokk ur dæmi um 
eyði legg ingu forn minja af völd um gróð ur setn ing ar á 
Suð ur- og Suð vest ur landi:

Þingdal ur í Vill inga holts hreppi (mynd 1). Þar var 
þing stað ur til forna (Vælu gerði) og hans er t.d. get-

Til vinstri:Mynd2a.Þingdalsnef
t.h.viðgrenilundinníÞingdal,beint
niðurafþvíerforntgarðlag.

Að neðan: Mynd2b.Trjánum
hefurveriðvandlegaplantaðí
Þingdalssætin.
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ið í Fitja an nál árið 1666. Sam nefnd ur bær er nú í 
eyði. Í tún inu er hring laga stór kvos sem vís ar mót 
sólu, með háum brekk um á þrjá vegu (mynd 2a). Í 
ör nefna skrá seg ir að þar hafi fyrr um ver ið sjá an leg ar 
sæt arað ir og má ætla að þar hafi þing heim ur set ið. 
Í rað irn ar hef ur ver ið plant að greni trjám sem nú eru 
margra metra há og þekja all an svörð þannig að sæt-
in eru al gjör lega horf in (mynd 2b). Neðst í kvos inni 
er þúst sem gæti ver ið dóm hring ur og hon um hef ur 
ver ið þyrmt, lík lega óaf vit andi. 

Búða sand ur (Mar íu höfn) í Hval firði, við norð an-
verð an Lax vog (mynd 3). Þar er tal in hafa ver ið 
mesta kaup höfn á Suð vest ur landi á mið öld um og 
fjöl sóttasta höfn lands ins á 14. öld með til heyr andi 
kaup stefn um. Marg ar búða rúst ir liggja í sveig á gras-
rima ofan við sand inn og vest an lóns ins. Þar stend-
ur gam all sum ar bú stað ur og trjáreit ur inn við hann 
hef ur kaf fært hluta tóft anna (mynd 4). Rúst irn ar á 
Búða sandi voru frið lýst ar árið 1975 en sum ar hús ið 
á tófta svæð inu hef ur lík lega ver ið byggt fyr ir þann 
tíma og trjám plant að í tóft irn ar, þrátt fyr ir að þá-
ver andi forn minja lög bönn uðu slíkt. 

Forn býl ið Sáms stað ir í Kjós ar sýslu (mynd 5), norð-
an Leir vogs ár en vest an Star dals. Frið un tóft anna 
var þing lýst árið 1938. Sam kvæmt Jarða bók Árna 
Magn ús son ar og Páls Vídalíns (vegna árs ins 1705) 
segja munn mæli (þá) að á Sám stöð um hafi ver ið 
kirkja. Gam all greni lund ur er efst í tún inu og eng-
in veit nú hvort forn minj ar leyn ast þar í trjárót un-
um. Fyr ir ör fá um árum var mörg um barr trjá plönt um 
stung ið nið ur í bæj ar rúst ir Sám staða þrátt fyr ir að 
þar sé skilti um frið lýst ar forn leif ar (mynd 6).

Fjár rétt ar rúst ir í Hrísa koti í Brynju dal, Hval firði 
(mynd 7). Rétt in var t.d. í notk un fyr ir alda mót in 
1900, sam kvæmt ör nefna skrá, en er þó lík lega miklu 
eldri. Vöxtu leg greni tré hafa nú kaf fært hluta rétt-
ar inn ar (mynd 8) og því er ógern ing ur að sjá lög un 
henn ar leng ur. Land græðslu sjóð ur keypti fyrr nefnda 
land spildu á ár un um 1975-1979 og stjórn sjóðs ins 
hefði átt að sýna þá fyr ir hyggju að leyfa rétt ar veggj-
un um að standa sem „vin í mörk inni“, sem og að 
virða lög um forn minj ar. 

Sveina gerði í Strand ar kirkju landi í Sel vogi (mynd 
9). Það er hring hlað inn vörslu garð ur á milli tveggja 
kletta hóla og er svæð ið inn an hans 35–40 m í þver-

mál. Í lýs ingu Sel vogs þinga árið 1840 eru til greind 
munn mæli um að í Sveina gerði hafi Er lend ur lög-
mað ur Þor varðs son (d. 1576) átt lysti hús á öðr um 
hóln um og horft það an á sveina sína við „leiksæf-
ing ar“ í gerð inu. Nú hef ur víði ver ið plant að fast 
við grjót garð inn all an hring inn, þannig að varla sést 
örla á hleðsl unni. Lúpínu hef ur líka ver ið sáð þarna 
vegna upp blást urs og að vísu hef ur leik flöt in gró ið 
upp á síð ustu árum vegna þessa „gróð ur átaks“ en 
forn minjarn ar horf ið. 

Baðsvalla sel (Járn gerða staða sel) í Grinda vík, norð-
an und ir Þor bjarn ar felli (mynd 10). Sel ið var í notk-
un árið 1703 skv. Jarða bók inni. Fast ofan við eina 
tóft anna er gam all greni lund ur og inni í hon um er 
hluti sel rúst anna. 
(Mynd 11).

Aust an Rauða vatns í Reykja vík eru tóft ir Graf arsels 
en þær voru frið að ar árið 1987 (mynd 12). Sel stæð-
ið er við gaml an lækj ar far veg, í lág um hlíð um sem 
heita Sel brekk ur og snýr mót suð vestri. Eins og flest-
ir vita, hef ur skóg rækt við Rauða vatn lengi ver ið við 
lýði og frá ár inu 1946 í hönd um Skóg rækt ar fé lags 
Reykja vík ur. Við gróð ur setn ingu þarna hef ur ver ið 
að mestu tek ið til lit til tóft anna og göngu stíg ur ligg-
ur upp með þeim í átt til holts ins. Við gerð stígs ins 
hef ur ekki ver ið far ið að forn minja lög um hvað varð-
ar „20 metra frið helg að svæði út frá ystu sýni legu 
mörk um forn leifa ...“.4 Tutt ugu metra frið helgi er 
ekki stórt svæði þeg ar skóg rækt er höfð í huga, því 
tré stækka yf ir leitt á alla kanta, ef svo má segja, fyr-
ir utan það að svörð ur inn breyt ist. Á öðr um stöð-
um í sömu skóg rækt, hef ur furutrjám ver ið plant að 
í forn minj ar og það meira að segja fast við vernd un-
ar skilti. Það er vel fram kvæm an legt í mörg um til fell-
um, sér stak lega þar sem tré eru ung, að end ur heimta 
forn minjarn ar og sýna þeim þá virð ingu sem þeim 
ber, sam kvæmt lög um.

Við Sel vatn í Mos fells sveit voru tvö sel stæði, sam-
kvæmt ör nefna skrám og ann að hef ur mjög lík lega 
ver ið frá Vík á Sel tjarn ar nesi (nú Reykja vík) og nefnt 
Vík ur sel. Á því sel stæði stend ur nú sum ar hús í þétt-
um skóg ar lundi (mynd 13).

Að gát skal höfð . . . 
Í göngu ferð um um vel skipu lögð skóg lendi, er það 
flest um til ynd is auka að ganga fram á gaml ar bú-
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Að ofan:Mynd3.Búðasandur(Maríuhöfn)íHvalfirði.Búðatóftirnarliggjaílangagrasrindanumfrálóninuoginní
trjálundinn.

Að neðan:Mynd4.TóftiráBúðasandi(Maríuhöfn).
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Að ofan:Mynd5.SámstaðirundirStardalshnjúkíKjós.Bæjartóftirnarerulengstt.v.ítúninuenþarernúbúiðað
plantagræðlingum.

Að neðan:Mynd6.Sámstaðatóftirmeðfriðlýsingarmerkiogungumtrjáplöntum.
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Að ofan:Mynd7.HrísakotíBrynjudal.

Að neðan:Mynd8.TóftofanHrísakots,20mfriðhelgiekkivirt.
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setu minj ar, s.s. húsa rúst ir, fjár rétt ir og stekki á opn-
um svæð um. Menn staldra við, setj ast á veggja brot in 
og velta fyr ir sér sögu lands og þjóð ar. Forn minj ar 
á skóg rækt ar svæð um auka fjöl breytni og gera þau 
áhuga verð ari en ella. Í 2. tbl. Skóg rækt ar rits ins 2007 
er grein eft ir Björn Jóns son um Bjarna garð í Land-
broti en það er 7–8 km lang ur og mik ill vörslu garð 
frá því um 1200. Grein in er fal leg og skrif uð með 
mik illi virð ingu fyr ir forn minj um sem og skóg rækt. 
Björn tel ur að trjá rækt in hafi bjarg að hluta Bjarna-
garðs og seg ir að „án henn ar væru þær [forn minjarn-
ar] horfn ar, þurrk að ar út í nafni fram fara [stækk un 
túna o.fl.] ...“5 Hann nefn ir líka að þess hafi ver-
ið vel gætt að gróð ur setja hvergi í forn ar minj ar í 
þess um 20 ára gamla skógi. Mætti fleira skóg rækt-

ar fólk temja sér slík vinnu brögð. Skóg rækt ar fé lag Ís-
lands hef ur nú gef ið út góð ar leið bein ing ar á vefn um 
sem heita Skóg rækt í sátt við um hverf ið og eru þær 
samd ar af þver fag leg um starfs hópi en í hon um eiga 
m.a. sæti full trú ar frá sam tök um um skóg rækt, forn-
leifa vernd, land vernd, fugla vernd og nátt úru vernd. 
Í leið bein ing un um seg ir: „Skóg rækt veld ur breyt-
ing um. Því er afar mik il vægt að hún falli sem best 
að heild ar svip móti lands og eins að hún raski ekki 
nátt úru- eða menn ing arminj um.“6 Á þess um tím um 
tækni og upp lýs ing ar ættu að vera hæg heim tök in að 
kort leggja minj ar um leið og skóg rækt er skipu lögð. 
Forn minj ar og nátt úru minj ar eiga vel heima í skóg-
rækt – en þær þurfa svo sann ar lega sitt rými.

Til vís an ir
1. Lög um vernd un forn menja, dags. 16. nóv. 1907. 
2. Þjóð minja lög 2001 nr. 107. 
3. Skipu lags- og bygg ing ar lög 1997 nr. 73.
4. Þjóð minja lög 2001 nr.107.
5. Björn Jóns son. Garð ur er granna sætt ir. Skóg rækt-

ar rit ið 2. tbl. 2007.
6. www.skog.is/leid bein ing ar.htm, Jan. 2008.
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Kjal veg ur hinn forni ligg ur yfir Kjöl og var löng-
um sá fjall veg ur sem mest var far inn milli 

Norð ur lands og Suð ur lands. Hann var að öllu jöfnu 
til tölu lega greið fær og hag ar hafa ver ið næg ir á fyrri 
öld um, sam an bor ið við leið ina yfir Sprengisand sem 
ein kenn ist af auðn um og gras leysi. Nú er kom inn 
nýr mal ar veg ur yfir Kjöl. 

Sum ar ið 2007 fékk grein ar höf und ur þann heið ur 
að starfa við skála vörslu fyr ir Ferða fé lag Ís lands á 
Kili í skamm an tíma. Að set ur mitt var í skála ferða-
fé lags ins í Hvít ár nesi, en sá skáli var byggð ur árið 
1930 og þarna hafði ég mik ið út sýni yfir Hvít ár vatn 

og Lang jök ul, sem þar rís yfir með Norð ur jökli, 
skrið jökli sem geng ur ofan í vatn ið.

Fjalla hring ur inn er þarna ægi fag ur. Í suðri rís 
Blá fell, þar ofan við er Skálpa nes, sem er mik il gos-
dyngja og geng ur inn í Lang jök ul ásamt Skriðu felli 
sem geng ur fram milli Suð ur jök uls og áð ur nefnds 
Norð ur jök uls. Þar aust an við er gos dyngj an Leggj-
ar brjót ur, Bald heiði og nyrst rís upp stap inn Hrút-
fell 1396 m.y.s. Á aust an verð um Kili gnæfa svo 
Kerl inga fjöll og sjást víða á þessu svæði. 

Ég hafði kom ið í Hvít ár nes síð ustu vik una í júlí og 
ein kennd ist veð ur far af aust an og suð aust anátt um 

Höfundur Gunnar Njálsson

Karlsdráttur
Á vit fornra skógarleifa á Kili

Það er margt sem kem ur upp í huga okk ar, er minnst er á Kjöl. Kjöl ur er vítt land svæði á milli Lang-
jök uls og Hofs jök uls, flat lent að mestu og sorf ið af ís ald ar jökl um. Lands lag og gróð ur far er fjöl breytt 
og þetta land svæði hef ur fang að huga fjölda margra ís lenskra og er lendra fræði manna, ásamt því að 
ferða fólk hef ur lagt leið sína á þess ar slóð ir í gegn um árin. 
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og stund um voru skúra leið ing ar. Þessa daga gat ég 
kann að um hverf ið og gróð ur far og far ið í göngu-
ferð ir í næsta ná grenni og með fram Hvít ár vatni, en 
skál inn stend ur við bakka þessa mikla fjalla vatns 
sem er eitt af stærstu vötn um lands ins. 

Þeim sem keyra eft ir Kjal vegi frá Gull fossi og 
Geysi, fram hjá Blá felli og heim að Hvera völl um, 
finnst land ið vera upp blás ið og nak ið. Að sjá er mik-
ið um mela og grjót og upp blást ur er víða. Það er 
að vísu rétt, veg in um hef ur ver ið val inn stað ur ofan 
á hæstu mel un um, eins og sést með fram Svartá, frá 
brúnni yfir af fall ið þar sem Hvítá renn ur úr Hvít ár-
vatni og leið ina norð ur úr.

Báð um meg in við Svartá og á Tjarn heiði, sem ligg-
ur að Hvít ár vatni, eru víða sam felld ar gróð ur torf ur, 
sum ar margra km lang ar, þykk ar af áfoki og all ar 
rofn ar hér og þar af upp blæstri. Á svæð inu er að 
finna marg ar teg und ir af blóm jurt um og puntgrös-
um og uppi á gróð ur torf un um eru sum stað ar vöxtu-
leg ir brúsk ar af loð víði (Salix lanata) og fjall drapa 
(Betulanana), en hvergi sér í birkirunna. Víða eru 
mold ar flög og nakt ir grjót mel ar og á stór um svæð-
um sjást stór efl is björg, sem eft ir upp blást ur lið inna 
alda standa nú ein og sér á hin um gamla ís ald ar-
ruðn ingi og hljóta að hafa ver ið nær kaf færð af 
þykk um jarð vegi með grósku mikl um val lend is gróðri 
ásamt víði og birki í ár daga. En breyt ing á veð ur fari 
til hins verra á liðn um öld um, allt frá land námi eða 
fyrr, sam fara tíð ari eld gos um frá eld stöðv um eins og 
Heklu, hef ur átt þátt í því hvern ig nú er um horfs 
á Kili. Vest an við Kjal veg inn nær land græðslu girð-
ing Lions klúbbs ins Bald urs í Reykja vík suð ur að 
brú. Þar hef ur ver ið unn ið mik ið land græðslu starf 
og gam an að sjá hvern ig hægt er að end ur heimta 
fyrri land gæði. Þarna er loð víðir inn grósku mik ill og 
mik il fræ mynd un ár hvert. Einnig er land græðslu-
girð ing Lions klúbbs ins Freys í Reykja vík með fram 
vatn inu og Land græðsla rík is ins og Land græðslu fé-
lag Bisk ups tungna vinn ur að upp græðslu lands og 
not ar mel gres ið mik ið. 

Nú er nóg kom ið af land- og gróð ur fars lýs ing um 
á Tjarn heiði og í ná grenni, þar sem við fangs efn ið er 
forn ar birki leif ar á Kili. Alls stað ar blas ir Norð ur-
jök ull við, þar sem hann steyp ist ofan í Hvít ár vatn ið. 
Þar hægra meg in er lít il vík inn í fjalls hlíð ina og þar í 
hlíð un um eru stór ar gróð ur torf ur vaxn ar vöxtu legu 
birkikjarri (Betulapubescens). Þarna er Karls drátt-
ur. Þetta svæði er í 420–450 m.h.y.s. og birk ið sem 
vex þarna, er í hærri vaxt ar mörk um birk is á Ís landi, 

þó að á sum um stöð um megi finna meiri hæð, eins 
og í Aust ur dal í Skaga firði. 

Það viðr aði vel þann 2. ágúst 2007, er ég ákvað að 
láta gaml an draum ræt ast, að fara upp í Karls drátt 
og skoða þess ar skóg ar leif ar. Ég vissi að þetta yrði 
löng og erf ið ferð, þó að fjar lægð in virt ist ekki mik-
il í beinni línu, en ég varð að á leið minni að vaða 
Fúlu kvísl, sem er vatns mik il jök ulá og einnig Fróðá 
und ir Leggj ar brjóti. 

Ég geng norð ur Tjarn heiði eft ir göml um reiðslóð-
um sem til heyra Kjal veg in um gamla. Hvar vetna 
mátti sjá litla hópa af heið ar gæs um með stálp aða 
unga, komn ar yfir Tjarná frá Hvít ár nesi og lóur 
fylgd ust með för minni. Norð ur af Hvít ár nesi rís 
fjalls hnjúk ur inn Hrefnu búð ir um 200 m yfir um-
hverfi sitt og í suð ur- og vest ur hlíð um eru þykk ar 
jarð veg s torf ur vaxn ar grasi, lyngi, birki og víði. 

En ég varð að fara yfir Fúlu kvísl sem á upp tök sín 
í jaðri Lang jök uls, vest an Þjófa dala og var í vexti 
þenn an dag eft ir rign ing ar og þá var gott að vera með 
góð an göngustaf og vöðl ur. Yfir komst ég og ynd-
is legt var að vera kom inn í birk ið í Hrefnu búð um. 
Torf urn ar eru þykk ar af áfoks jarð vegi sem stopp ar 
í þess um gróðri, bland að ar ösku lög um frá Heklu. 
Greini lega mátti sjá hvað þær voru við kvæm ar fyr ir 
ágangi vatns og vinda og víða hef ur vatn sorf ið úr 
þeim, en birkikræð ur og loð víð ir hélt til sums stað-
ar við jaðrana. Áber andi var hvað loð víðir inn gerði 
mik ið gagn í því sam bandi. 

Ég dvaldi góð an tíma í Hrefnu búð um og kann aði 
líf rík ið þar. Und ir gróð ur inn í birk inu var vöxtu leg-
ur og í bland við vöxtu legt gras ið var m.a. blá gresi, 
mar íu stakk ur, blá berja lyng, brenni sól ey, fjall drapi, 

LandgræðsluverkefniáTjarnheiði.Þarstarfanokkurfélög
aðlandgræðslu.
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ÍHrefnubúðum.Birkiðteygirsiglangtuppeftirhlíðinni.
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gul víð ir og loð víð ir. Birk ið er vöxtu legt og mynd ar 
víða há vax ið kjarr og í þessu skjóli fyr ir norð læg um 
átt um, teyg ir það sig upp eft ir hnjúkn um í allt að 
500 m hæð yfir sjó. Loft ið suð aði af hun angs flug um 
og geit ung ar voru fjöl menn ir og virt ust una hag sín-
um vel. Ég kvaddi þenn an un aðs reit í Hrefnu búð um 
eft ir að hafa ímynd að mér hvern ig um horfs hafi ver-
ið á Kili fyr ir ár þús und um, er gróð ur- og veð ur far 
var hag stæð ara en nú á tím um. 

 Næst er geng ið eft ir sléttu landi, leir blönd uðu, 
sem er hart und ir fæti, eða malar eyr um með eyr-
ar rósa breið um og sum stað ar mátti sjá lág vaxn ar 
víði grein ar gægj ast upp úr stör inni. Er nær kem ur 
Fróðá, sem er tær og á upp tök sín við jað ar Lang jök-
uls við Hrút fellið, er orð ið mýkra und ir fæti og oft 
vot lent og ár spræn ur úr mynni Fróð ár dals eru víða. 
Nú ber meira á loð víði. Framund an, hin um meg in 
við Fróðá, eru nokkr ar gróð ur torf ur, mis mun andi 
stór ar, vaxn ar birkikjarri. Litli-Drátt ur er ein torf an 
nefnd í stór um hvammi. Vatn ið náði nær í mitti er 
ég óð yfir Fróðá og nú var gott að hafa vöðl urn ar. 
Þær geymdi ég svo und ir birk inu á með an ég gekk 
síð asta spöl inn í Karls drátt. 

Þarna í birk inu var að sjá svip að gróð ur sam fé lag 
og í Hrefnu búð um og enn sá ég geit unga og hun-
angs fl ug ur. Ég hélt upp fjalls hlíð ina og fylgdi grunn-
um skorn ing um, þar sem vex gras, lyng og víð ir, oft 
í grunn um gróð ur torf um. Nú rakst ég loks á fjalla-
víð ir (Salix arctica) með göml um sver um grein um 
við rót ina sem greindust í smærri lang ar grein ar sem 
þræddu helst ofan í grunn ar skor ur og bolla, en það 
hef ur gef ið mest an yl yfir vaxt ar tím ann. Merki legt 

hvern ig plönt ur geta að lag að sig í erf ið um að stæð-
um hér á landi. Fjalla víð ir er ein af mörg um plönt-
um sem vaxa í gróð ur sam fé lög um hér á Kili. 

Í ár bók Ferða fé lags Ís lands 2001 er sagt að marg-
ar gróð ur rann sókn ir hafi far ið fram á ein stök um 
svæð um á Kili síð ustu ára tugi, með al ann ars er til 
viða mik il rann sókn frá ár inu 1983. Af há plönt um 
og byrkn ing um hafa fund ist um 160 teg und ir á 
svæð inu sunn an frá Hvítá og Hvít ár vatni norð ur að 
Hrefnu búð um og vest ur í Karls drátt, þar sem hafa 
ver ið tald ar upp und ir 84 teg und ir af há plönt um. 
Birki hef ur einnig fund ist í Þver brekk um og í hlíð un-
um ofan við skála Ferða fé lags Ís lands í Þver brekkna-
múla aust ur af Hrút felli. 

Nú var ég kom inn upp á brún ina og hafði hnjúk-
inn Hálf dán á vinstri hönd og fag urt út sýni opn að ist 
yfir Hvít ár vatn í suðri, skrið jök ull inn blasti við og 
nið ur und an var Karls drátt ur. Lág vax ið birkikjarr ið 
teyg ir sig langt upp eft ir hlíð un um í grunn um jarð-
vegi, þar sem ég fet aði mig nið ur í vog inn. 

Neð ar í hlíð un um tek ur við þykk ari áfoks jarð-
veg ur bland að ur ljósri eld fjalla ösku, skor inn af 
vatns rás um og þarna byrj aði birkikjarr ið að verða 
grósku meira og upp rétt ara, sums stað ar nær mann-
hæð ar hátt. Þarna kenndi margra grasa eins og sagt 
er og und ir gróð ur inn í birk inu var marg vís leg ur, 
áber andi var mar íu stakk ur, loð víð ir og vöxtu leg-
ir gul víð irunn ar. Blá gresi og hrúta berjaklung ur er 
þarna, en þess ar jurt ir eru ann ars sjald gæf ar á Kili. 

Neð ar við vatns bakk ann eru upp sprett ur og við 
fal leg an poll vaxa æti hvann ir og mel gresi. Hun angs-
fl ug ur voru í kjarr inu, en nú varð ég ekki var við 

VarsvonaumhorfsáKilifyrir
árþúsundum?Kerlingarfjöllí
fjarska.
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geit unga. Þeir gætu samt leynst ein hvers stað ar, hver 
veit? Fal legt var að horfa út að skrið jökli sem geng ur 
fram í vatn ið og í göml um sögn um, er skrið jök ull inn 
var styttri, var þarna fær leið ofan Hvít ár vatns sem 
oft hef ur ver ið fjöl far in. En er kólna tók og jökl ar 
gengu fram, lok að ist leið in um 1800. 

Á þess um stað er til val ið að rifja upp nafn gift irn-
ar á Hrefnu búð um og Karls drætti. Þess ir stað ir eru 
greini lega sveip að ir þjóð sagna blæ. 

Í Hvít ár vatni hef ur ver ið veitt öðru hvoru í gegn-
um ald irn ar og fyrst er get ið um sil ungs veið ar í þjóð-
sög unni um Berg þór í Blá felli. Hrefna kona Berg-
þórs hafði flutt úr helli þeirra í Blá felli og gert kofa, 
þar sem nú eru kall að ar Hrefnu búð ir og stund aði 
veið ar og hitt ust þau Berg þór stund um við veið ar í 
vatn inu. 

Einnig er til saga af karli ein um sem stund aði sil-
ungs veið ar í Hvít ár vatni. Stutt frá sögn er um hann í 
ár bók Ferða fé lags Ís lands 2001. Hann var með fol-
alds meri og batt fol ald ið öðru meg in við vog inn en 
teymdi síð an hryss una fyr ir hann, þar til kom ið var 
á móts við fol ald ið. Þá batt hann vað í mer ina og 
lét hana synda yfir. Vað inn not aði hann síð an til að 
draga sil unga net yfir vog inn. 

Það var ekki ann að að sjá en að þetta gróð ur sam-
fé lag í Karls drætti væri í jafn vægi og í mik illi grósku 
þetta árið, hvað sem síð ar verð ur og álit legt er að 
hafa svona nátt úruperlu, geymda inn und ir jökli á 
há lend inu, sem minn ir okk ur á að svona var víða 
um horfs inn í döl um og jafn vel heiða lönd um er 
teygðu sig inn í há lend is brún ina fyr ir löngu síð an. 

Ég er þakk lát ur fyr ir að hafa feng ið tæki færi á að 
heim sækja þenn an un aðs reit og það ætti að verða 
tak mark skóg rækt ar fólks á Ís landi að heim sækja 
Karls drátt. Allt er svo hreint, tært, bjart, orku ríkt 
og óspillt.

Heim ild ir
Arn ór Karls son. Fót gang andi um fjalla sali. Tólf göngu-

leið ir á Kili. Ferðafélag Íslands. Reykjavík 1998.
Arn ór Karls son og Odd ur Sig urðs son. Kjöl ur og kjal verð-

ir. Ár bók Ferða fé lags Ís lands. Reykjavík 2001.
Ágúst H. Bjarna son. Ís lensk Flóra með lit mynd um.
 Ið unn, Reykja vík 1993.
Frey steinn Sig urðs son, Guð mund ur Jósafatsson, 

Guð rún Larsen, Har ald ur Matth í as son,                                       
Har ald ur Sig urðs son, Krist ján Sæ munds son, Þor steinn 
Þor steins son og Þóra Ellen Þór halls dótt ir. Vörð ur á 
vegi. Ár bók Ferða fé lags Ís lands. Reykja vík 1988.

VöxtulegurundirgróðuríbirkinuíHrefnubúðum.

ÍKarlsdrætti.Eyrarrósoghvönn
íforgrunni.
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Það var glæsi leg ur skag firsk ur bar áttu mað ur sem tók til 
máls á Al þingi 6. apr íl 1972. Við reisn ar stjórn in var fall-
in og rík is stjórn Ólafs Jó hann es son ar og Lúð víks Jós efs-
son ar tek in við. Ræðu mað ur sagði m.a.:

„Sú stjórn sem hér tók við völd um á s.l. sumri hef ur 
heit ið þjóð inni nýrri stefnu. Nú skal taka upp sjálf-
stæða ut an rík is póli tík og efna hags málapóli tík, end-
ur skoða varn ar samn ing inn og her inn lát inn fara úr 
landi á kjör tíma bil inu. Land helg in verði færð út 1. 
sept em ber á þessu ári. Í stað inn fyr ir stór iðju á ætl an-
ir við reisn ar stjórn ar er að hefj ast stór felld um bylt-
ing í ís lensku at vinnu lífi. Allt eru þetta verk efni sem 
þjóð in er reiðu bú in til að styðja og vinna að. Þetta 
er stefna sem þjóð in vill sam ein ast um.“ 

Hér tal aði Hauk ur Haf stað, frá Vík í Skaga firði, kom-
inn á þing sem vara mað ur Ragn ars Arn alds. Og svo 
sann ar lega hljóp ný sókn og bjart sýni í at vinnu líf ið um 
land allt á þess um árum, ekki síst á lands byggð inni þar 
sem fólki fjölg aði á ný. Þótt Hauk ur skip aði aldrei 1. 
sæti á fram boðs lista til Al þing is var hann um ára tugi 
hinn sókn djarfi og víg fimi leið togi vinstri manna í Skaga-
firði. Hann fór í fram boð fyr ir Sós í alista flokk inn árið 
1949, þá í 2. sæt ið á eft ir Jó hann esi úr Kötl um og skip-
aði síð an það sæti til árs ins 1971, er hann gaf Sigl firð-
ing um það eft ir. Við kosn ing arn ar 1974 skip aði hann 
heið ur sæti list ans. 

Jón Hauk ur Haf stað fædd ist í Vík í Skaga firði hinn 
23. des em ber 1920. Árið 1949 kvænt ist hann Ás laugu 
Sig urð ar dótt ur fóstru og hófu þau bú skap í Vík. Hauk ur 
og Ás laug bjuggu í Vík til árs ins 1972 en þá fluttu þau til 
Reykja vík ur er Hauk ur gerð ist fram kvæmda stjóri Land-
vernd ar. Þau fluttu aft ur norð ur í Skaga fjörð árið 1986 
og reistu sér bú stað í landi Vík ur er þau nefndu Há vík. 
Þar bjuggu þau til loka, um vaf in fjöl breytt um gróðri í 
fal leg um skóg ar lundi. Ás laug lést 20. ágúst 2005.

Hauk ur sótt ist ekki eft ir per sónu leg um met orð um en 
lagði sjálf an sig í söl urn ar fyr ir þann mál stað sem hann 
unni. Hann naut alla tíð mik ill ar virð ing ar sam tíð ar-
manna sinna, bæði heima í hér aði og á lands vísu. 

Sam tvinn uð póli tískri sýn Hauks var um hyggja hans 
fyr ir nátt úru vernd og mann kær leika. Bónd inn frá Vík í 
Skaga firði var upp al inn í „faðmi blárra fjalla“ við eina 
mestu nátt úru feg urð lands ins og með fjöl skrúð ugt líf ríki 
á vot lendi Hér aðs vatna fyr ir fót um.

Hauk ur var svo sann ar lega kjör inn til að leiða Land-
vernd, hin ungu land sam tök nátt úr vernd ar fólks, fram 
til nýrra tíma. Búa þau sam tök enn að þeim trausta og 
fram sýna grunni sem þá var lagð ur. Hauk ur átti mörg 
heilla drjúg spor í nátt úru vernd og skóg rækt heima í hér-
aði. Skag firsku frið lönd in, lund ur inn í Há vík, skóg rækt-
in á Hól um og í Reykj ar hóln um, bera græn um fingr um 
hans ævar andi vitni. Hauk ur sat í stjórn Skóg rækt ar fé-
lags Skag firð inga frá ár inu 1945 til árs ins 1973 og var 
gerð ur að heið urs fé laga fé lags ins árið 2003, á 70 ára af-
mæli þess.

Þá má nefna hið merka hús Villa Nova á Sauð ár króki 
en hann átti drjúg an þátt í end ur reisn þess til fyrri tign-
ar. 

Fyrst og síð ast er það þó heim il ið þeirra Hauks og Ás-
laug ar sem okk ur er efst í huga. Gest risn in og ein læg 
hlýj an sem var þeim svo eðli leg, ylj ar okk ur enn heit ar 
en áður, núna þeg ar þau heið urs hjón eru horf in á braut. 
Það er eins og tón ar móð ur bróð ur hans, Pét urs Sig urðs-
son ar tón skálds og ljóð lín ur Frið riks Han sen fylgi okk-
ur, er þau veifa til gesta sinna af hlað inu í Há vík:

„Ég vildi geta vaf ið öll um
 vor yln um að hjarta þínu.“

 Hauk ur Haf stað var gleði gjafi og hrók ur alls fagn að ar 
hvar sem hann fór. Hann var leið tog inn sem hreif aðra 
með sér, jafnt í leik, söng, trjá plönt un eða fjall göngu.
Víst er að Hauki verð ur vel fagn að á iða græn um völl um 
hand an móð unn ar miklu. Við heyr um í fjarska óm inn af 
söng og gleði við kæra end ur fundi:

„Og svo döns um við dátt, þá er gam an 
með an dag ur í austr inu rís,
og svo leið umst við syngj andi sam an 
út í sum ars ins para dís.“
(Magn ús Gísla son)

Blessuð sé minn ing Hauks Haf stað.
JónBjarnason

Haukur Hafstað frá Vík
Fæddur 23. desember 1920
Dáinn 29. janúar 2008

MINNINGARORÐ

„Vor menn Ís lands, yðar bíða
eyði flák ar, heiða lönd.
Kom ið græn um skógi að skrýða
skrið ur ber ar, sendna strönd“.
(Guð mund ur Guð munds son)



111SKÓGRÆKTARRITIÐ 2008

Reykjavík
Alþýðusamband Íslands, www.asi.is, Sætúni 1
Árni Reynisson ehf, Laugavegi 170
Bára Guðjónsdóttir garðyrkjufræðingur, Hvammi
Björgun ehf, Sævarhöfða 33
Blikksmiðja Reykjavíkur, Súðarvogi 7
Efling stéttarfélag, Sætúni 1
Endurvinnslan hf, Knarrarvogi 4
Eyrir fjárfestingafélag ehf, Skólavörðustíg 13
Fasteignamarkaðurinn ehf, Óðinsgötu 4
Fjölbrautaskólinn við Ármúla, Ármúla 14
Forval ehf, Grandagarði 8
Garðmenn ehf, Skipasundi 83
Garðyrkjuþjónustan ehf, Skipholti 29b
Gjögur hf, Kringlunni 7
Háskóli Íslands, við Suðurgötu
Hilmar D. Ólafsson ehf, Eldshöfða 14
Höfðakaffi ehf, Vagnhöfða 11
Iðntré ehf, Draghálsi 10
Innheimtustofnun sveitarfélaga, Lágmúla 9
Ísól ehf, Ármúla 17
Kjörgarður, Laugarvegi 59
Landvernd, Skúlatúni 6
Lindin, kristið útvarp FM 102,9, Krókhálsi 4
Meistarafélag húsasmiða, Skipholti 70
Mentis hf, Borgartún 29
Ottó B. Arnar ehf, Skipholt 17
Rafteikning hf, Suðurlandsbraut 4
Ráðhús Reykjavíkur, Ráðhúsinu
Rolf Johansen & Co ehf, Skútuvogi 10a
RT ehf rafagnatækni, Síðumúla 1
Samiðn, Borgartúni 30
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs, Skógarhlíð 14
SORPA, Gufunesi
Trésmiðjan Jari ehf, Funahöfða 3
Verkfræðistofan Afl og Orka ehf, Hraunbergi 4
VSÓ Ráðgjöf ehf, Borgartúni 20
Zeus ehf - heildverslun Sía, Laugavegi 86-94
 
Seltjarnarnes
Seltjarnarnesbær, Austurströnd 2

Kópavogur
Bílaþvottastöðin Löður ehf, Bæjarlind 2
Kambur ehf, Geirlandi v/Suðurlandsveg

Garðabær
Fagval ehf, Smiðsbúð 4

Hafnarfjörður
Alexander Ólafsson ehf, Grandatröð 2
Fjörukráin - Hótel Víking, Strandgötu 55
Fura málmendurvinnslan ehf, Hringhellu 3
Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð, Gullhellu 1
Hvalur hf Hafnarfirði
Raftaki ehf, Efstuhlíð 4
Spennubreytar, Trönuhrauni 5
VBS-verkfræðistofa ehf, Bæjarhrauni 20
Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64

Reykjanesbær
Hitaveita Suðurnesja, Brekkustíg 36
Reykjanesbær, Tjarnargötu 12
Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum, Iðavöllum 12
Toyota, Reykjanesbæ, Njarðarbraut 19
Verslunarmannafélag Suðurnesja, Vatnsnesvegi 14
www.ork.is, Frístundar og heilsárshús

Grindavík
Útgerðarfélagið Einhamar ehf, Verbraut 3a

Mosfellsbær
Ingimundur Magnússon ehf, Breiðafit
Kjósahreppur  www.kjos.is

Akranes
Grunnskólinn, Espigrund 1
GT Tækni ehf, Grundartanga
Skógræktarfélag Akraness, Furugrund 28
Skógræktarfélag Skilmannahrepps, Furugrund 28

Vesturland
Margrét Guðjónsdóttir, Dalsmynni
Safnahús Borgarfjarðar, Bjarnarbraut 4-6
Stykkishólmsbær, Hafnargötu 3, Stykkishólmur
Sjávariðjan Rifi hf, Hafnargötu 8, Hellissandur

Ísafjörður
Fræðslumiðstöð Vestfjarða, Suðurgötu 12
Hamraborg ehf, Hafnarstræti 7
KNH ehf, Grænagarði
Skógræktarfélag Ísafjarðar, Seljalandsvegi 38
Teiknistofan Eik ehf, Suðurgötu 12

Skógræktarfélag Íslands þakkar veittan stuðning
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Skógræktarfélag Íslands þakkar veittan stuðning

Vestfirðir
Sparisjóður Bolungarvíkur, Aðalstræti 14
Súðavíkurhreppur, Grundarstræti 3
Félag skógarbænda á Vestfjörðum, Tröð, Flateyri
Tálknafjarðarhreppur, Miðtúni 1
Skógræktarfélag Strandasýslu, Svanshóli, Hólmavík

Hvammstangi
Skjanni ehf, Hafnarbraut 3

Blönduós
Blönduósbær, Hnjúkabyggð 33
Skógræktarfélag A-Húnvetninga, Heiðarbraut 14

Skagaströnd
Sveitarfélagið Skagaströnd, Túnbraut 1-3

Sauðárkrókur
Garðyrkjustjóri Sveitarfélags Skagafjarðar, 
Skagfirðingabraut 21
Skagafjarðarveitur ehf, Borgarteigi 15

Varmahlíð
Akrahreppur, Skagafirði
Álftagerðisbræður ehf, Álftagerði
Skógræktarfélag Skagfirðinga, Marbæli

Siglufjörður
Skógræktarfélag Siglufjarðar, Hafnartúni 2
 
Akureyri
Höldur - Bílaleiga Akureyrar, Tryggvabraut 12
Kartöflusalan ehf, Fjölnisgötu 2b
Raftákn ehf, Glerárgötu 34
Sella tannlæknir, Hófsbót 4
Uppsetning á stálgrindahúsum – B.Þ Verktakar ehf, 
Klettatúni 10

Norðausturland
Promens Dalvík, Gunnarsbraut 12, Dalvík
Árni Helgason ehf, Hlíðarvegi 54, Ólafsfjörður
Ferðaþjónustan Narfastöðum ehf, Narfastöðum, 
Laugum
Verkalýðsfélag Þórshafnar, Langanesvegi 2
Bókasafn Vopnafjarðar, Lónabraut 12
Vopnafjarðarhreppur, Hamrahlíð 15

Egilsstaðir
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf, Einhleypingi 1
Hraðbúð ESSO www.khb.is, Kaupvangi 6
Sólskógar ehf, Kaldá

Reyðarfjörður
Skógræktarfélag Reyðarfjarðar

Höfn í Hornafirði
Þrastarhóll ehf, Kirkjubraut 10

Selfoss
Búnaðarfélag Grafningshrepps, Villingavatni
Búnaðarsamband Suðurlands, Austurvegi 1
Grímsneshreppur og Grafningshreppur, 
Stjórnsýsluhúsinu Borg
Skeiðahreppur  og Gnúpverjahreppur, Árnesi
Sorpstöð Suðurlands, Austurvegi 56
Vélaverkstæði Þóris ehf, Austurvegi 69

Hveragerði
Eldhestar ehf, Völlum
Garðyrkjustöð Ingibjargar, Heiðmörk 38

Þorlákshöfn
Jarðefnaiðnaður ehf, Nesbraut 1

Flúðir
Garðyrkjustöðin Hvammur 2, Hvammi 2

Hella
Rangárþing - Ytra, Suðurlandsvegi 1
Verkalýðsfélag Suðurlands, Suðurlandsvegi 3
Vörufell ehf, við Suðurlandsveg

Kirkjubæjarklaustur
Skaftárhreppur, Klausturvegi 10
Skógræktarfélagið Mörk, Kirkjubæjarklaustri, 
Klausturvegur
Tjaldstæðið Kirkjubæ 2, Vestur Skaftafellssýslu

Vestmannaeyjar
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum



Árið 1907 voru samþykkt á Alþingi fyrstu lög 
um Skógrækt ríkisins. Árið eftir eða þann    
15. febrúar 1908 var Agner F. Kofoed-Hansen 
settur í embætti skógræktarstjóra fyrstur 
manna. Þar með hófst starfsemi Skógræktar 
ríkisins og því á stofnunin 100 ára afmæli í ár.

Skógrækt ríkisins er þekkingar-, þróunar- og 
þjónustustofnun sem vinnur með og fyrir 
stjórnvöld, almenning og aðra hagsmunaaði-
la að rannsóknum, ráðgjöf og þekkingar-
miðlun á sviði skógræktar. Þá er stofnunin í 
forsvari fyrir Íslands hönd í erlendu samstarfi 
á sviði skógræktar.

Í faglegu starfi sínu tekur Skógrækt ríkisins 
sér til fyrirmyndar vistfræðilega hegðun 
framsækins og dugmikils frumherja í plöntu-
ríkinu. Með þekkingaröflun, faglegri leiðsögn 
og stöðugri endurskoðun starfseminnar 
leitast hún við að nema auðnir, byggja upp 
skjól og næringarforða (í formi þekkingar) og 
búa í haginn fyrir aðra – hörfa síðan og nema 
nýjar auðnir.

Með þetta að leiðarljósi tekst Skógrækt 
ríkisins á við nýja tíma og getur með sanni 
sagt að hún sé „aðeins aldargömul“.

Aðeins aldargömul

www.skogur.is

1908 - 2008
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Lestu allt um 
sumarblómin
bls. 122- 125

Lestu allt um 
trjáklippingar
bls. 140-146

Þú getur fundið verð á vörum 
sælureitsins á www.husa.is

Fáðu Sælureitinn sendan 
heim þér að kostnaðarlausu 
Sjá www.husa.is
eða hringdu í 525 3000

Nýr og glæsilegur
Sælureitur
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