
Snælenja (Nothofagus antarctica)

Trjásafnið í Meltungu
(Arboretum meltungensis!)
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Í Meltungu um 1995
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Leiguland Merkur frá 1996 (A+B+C) og frá 2007 (A)

Trjárækt utan um ræktunarsvæði + trjásafn í holtinu





Viðurkenning umhverfis- og 
samgöngunefndar 2018
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„Safndeildir”

• Plantað 1997-2000
– úrval úr Alaskasöfnun ÓVH o.fl. frá 1985
– úrval úr Alaskasöfnun PÓN og ÓSN frá 1994
– plöntur frá Eldlandi og Kamstjatka
– tilraunaplöntur úr Mörk

• Yndisgarður 2010
– um 200 teg., samningur til 10 ára

• Aldingarðurinn 2011
– ávaxtatré og berjarunnar, um 80 teg. og yrki

• Sígræni garðurinn 2012
– lauf- og barrrunnar

• Lundholmsreitur 2014
– minningarreitur um Hermann Lundholm

• Rósagarðarnir 2016-19
– um 190 rósayrki



• Nú um 1.100 
tegundir og 
yrki trjáa og 
runna, þar af 
um 20% rósir.

• ....og fjölgar.

Fjallagullregn 

(Laburnum alpinum)



Reynir (Sorbus sp.), um 90 tegundir og yrki
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Holtið

Mýrin
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Holtið

Mýrin



12Glótoppur ´Kera´ (Lonicera involucrata ´Kera´)  



Sýrenur í miklu úrvali!
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Reynir ´Dodong´
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Mýrin



Félag garðplöntuframleiðenda í Yndisgarði



17

Tilraunaverkefni með 
fjölærar þekjuplöntur
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og 
skrautgrös

Nefndi einhver 
Nauthólsvík?



Aldingarðurinn
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Allt bókað!
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Garðlönd



Sígræni garðurinn
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Norræni rósagarðurinn
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Áningarstaðir



Grjótminjar
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Fræðsludagar
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4 virginíuheggir 
(Prunus virginiana)
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– ´Canada Red´
– ´Lúsífer´
– ´Schubert´
– óþekkt yrki frá Gróanda



Skráning



Merkingar



Ferð dagsins
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Grein um trjásafnið og kort í ráðstefnugögnum
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Bakhliðin
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Þinginu skipt upp í 8 u.þ.b. 25 
manna hópa, númer dregin úr potti

• Hópstjórar:
– Aðalsteinn Sigurgeirsson
– Friðrik Baldursson
– Guðmundur Vernharðsson
– Jón Guðmundsson
– Karl Guðjónsson
– Kristinn H. Þorsteinsson
– Samson Bjarnar Harðarson
– Steinar Björgvinsson
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Fyrirkomulag
• Lagt af stað eftir hádegisverð, ekki endilega allir 

hópar í einu.
• Hafa kortið meðferðis.
• Gengið austur Fossvogsdalinn, um 1.200 m.
• Ferð fyrir þá sem ekki treysta sér til göngu.
• Hver hópur ræður sinni för um safnið.
• Um að gera að koma við í rósagarðinum, þar 

verður Vilhjálmur Lúðvíksson með kynningu.
• Allir verði komnir í Yndisgarðinn fyrir kl. 16:00.
• Dagskrá í trjásafninu lýkur kl. 17:30.
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Sjón er  sögu ríkari...
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