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Opinn skógur í Skarðdal á Siglufirði
formlega opnaður

Vinstri mynd. F.v. Magnús Gunnarsson, formaður Skógræktarfélags Íslands, Páll Samúelsson, Sigrún Magnúsdóttir umhverfisráðherra og Elín Jóhannesdóttir við opnun skógarins (Mynd: BJ). Hægri mynd: Síldarstúlkur fengu gesti með í dans í Árhvammi
(Mynd: RF).

Skógurinn í Skarðdal á Siglufirði var formlega opnaður
sem Opinn skógur föstudaginn 14. ágúst. Var opnunin
hluti af dagskrá aðalfundar Skógræktarfélags Íslands,
sem haldinn var á Akureyri 14. -16. ágúst og í tilefni
þess að Skógræktarfélag Siglufjarðar, sem ræktaði upp
skóginn í Skarðdal, fagnar 75 ára afmæli á árinu.
Var efnt til hátíðardagskrár af þessu tilefni.
Hófst hún með því að Kristrún Halldórsdóttir, formaður
Skógræktarfélags Siglufjarðar, bauð gesti velkomna. Að
loknum lúðraþyt var skógurinn svo opnaður formlega
með því að Sigrún Magnúsdóttir umhverfisráðherra og
hjónin Páll Samúelsson og Elín Jóhannesdóttir klipptu á
borða yfir stíg inn í skóginn. Gengu gestir því næst inn
í skóginn í Árhvamm þar sem meginhluti dagskrár fór
fram.
Magnús Gunnarsson, formaður Skógræktarfélags Íslands, flutti ávarp, sem og Gunnar I. Birgisson,
bæjarstjóri Fjallabyggðar og Sigrún Magnúsdóttir
umhverfisráðherra. Páll Helgason flutti frumsamið
ljóð í tilefni afmælis Skógræktarfélags Siglufjarðar
og Kristrún Halldórsdóttir færði Antoni Jóhannssyni,
fyrrverandi formanni þess, sérstaka viðurkenningu.

Á meðan gestir gæddu sér á kaffihressingu spilaði
hljómsveitin Heldrimenn vel valin lög og síldarstúlkur
komu í heimsókn og drógu hluta gesta með í dans. Gestir
nýttu einnig tækifærið til að skoða sig um í skóginum,
en í honum er gott stígakerfi og margt að skoða og má
þar sérstaklega nefna Leyningsfoss, einnig kallaðan
Kotafoss, sem setur mikinn svip á skóginn.

Hljómsveitin Heldrimenn hélt uppi fjörinu í Opna skóginum
(Mynd: RF).
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Að opna skóg
Á undanförnum árum hefur
Skógræktarfélag Ísland með
markvissum hætti unnið að
því að opna fagra skógarreiti
víðs vegar um land og hefur
verkefnið borið heitið Opinn
skógur. Lögð er áhersla á að
skógarsvæðin sem opnuð
eru séu í alfararleið þannig
að almenningur geti nýtt
sér Opinn skóg til áningar,
útivistar og afþreyingar.
Á aðalfundi Skógræktarfélags Íslands, sem
haldinn var á Akureyri nú í ágúst, gafst aðalfundarfulltrúum tækifæri til vettvangsferða og að skoða sig um í
fögrum skógarreitum á Akureyri og í nærsveitum. Við
það tækifæri var skógurinn í Skarðdal við Siglufjörð
formlega opnaður og er hann 15. skógurinn sem
opnaður er undir merkjum Opinna skóga.
Að opna skóg hefur víðtæka merkingu og er
liður í því að kynna landsmönnum og öðrum þeim sem
skógarsvæðin heimsækja, undur og yndi skóganna.
Krókóttir skógarstígar, kynjamyndir, kyrrðin, lyktin,
ferska loftið, söngur fuglanna og skógarbotn sem iðar
af lífi, ef vel er að gáð, eru sérkenni skóganna. Og flest
okkar kannast við þá tilfinningu að koma endurnærð á
sál og líkama eftir rölt eða góðan göngutúr um fagran
skógarreit.

Við lifum á margan hátt í flóknu nútímasamfélagi þar sem áreiti hins daglegs lífs er því miður að
sliga margan manninn. Í fallegum yndisskógi getum
við fundið athvarf frá erli dagsins, notið kyrrðar,
faðmað tré og náð í lífsorku sem gefur okkur færi á
að takast á við hin slungnu og margþættu verkefni
daganna.
Nýtum okkur öflugt starf skógræktarfélaganna,
vítt og breitt um landið og sækjum innblástur og
aukinn kraft til þeirrar auðlegðar sem skógurinn er.
Magnús Gunnarsson,
formaður Skógræktarfélags Íslands
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Erlendir sjálfboðaliðar hjá
Skógræktarfélagi Íslands

Sjálfboðaliðarnir að störfum á Tálknafirði (Mynd: SÍ).

Skógræktarfélag Íslands hefur um nokkurra ára skeið
verið með vinnubúðir fyrir sjálfboðaliða yfir sumarið.
Hafa þeir yfirleitt komið á vegum SEEDS samtakanna
og vanalega unnið í tvær vikur. Í ljósi jákvæðrar reynslu
af sjálfboðaliðunum var ákveðið að fara skrefinu lengra
árið 2015 og farið í samstarf við Evrópu unga fólksins,
en sú skrifstofa heldur utan um Erasmus+ verkefni
Evrópusambandsins, sem býður upp á alls kyns verkefni
fyrir ungt fólk innan Evrópu. Skógræktarfélag Íslands
sótti um, og fékk, viðurkenningu til verkefnisins sem
gestgjafi fyrir sjálfboðaliða, undir hatti European
Volunteer Service (EVS), en innan þess er boðið upp á
sjálfboðaliðastarf í 2-12 mánuði.
Sumarið 2015 hafa því fimm evrópsk ungmenni
frá fimm mismunandi löndum unnið hjá Skógræktarfélagi
Íslands, þau Jorge frá Spáni, Nadine frá Austurríki,
Martin frá Frakklandi, Hanna frá Póllandi og Matteo frá
Ítalíu. Saman hafa þau myndað áhugasamt og duglegt
teymi. Þau komu til landsins snemma í maí og snúa
heim til sín í lok september.
Frá því þau komu hafa þau unnið að ýmsum
verkefnum í íslenskum skógum og náttúru. Meðal
helstu verkefna þeirra það sem af er má telja stígaumbætur við Glym í Hvalfirði, stígagerð í Grindavík,
hreinsun og stígagerð á Tálknafirði, Bíldudal og Ísafirði,
undirbúning fyrir Opinn skóg á Siglufirði og vinnu við
stíga í Fjaðrárgljúfri og á Djúpavogi. Grunnbúðir þeirra
eru á Úlfljótsvatni, sem Skógræktarfélag Íslands á með

skátahreyfingunni, og tekur nú við gróðursetning þar í
september, en eins og sjá má hafa þau farið víða um
land og fengið tækifæri til að kynnast landinu. Sjálfboðaliðarnir hafa notið þess að vinna úti, en einnig meta
þau mikils að hafa fengið að kynnast heimamönnum þar
sem þau hafa verið að vinna.
Sumarið 2016 kemur svo nýr hópur fimm sjálfboðaliða, sem einnig munu vera í fimm mánuði. Nú
þegar er búið að velja úr nokkra staði fyrir þá sjálfboðaliða að vinna á, en enn eru lausir tímar hjá þeim, ef
aðstoð vantar í skóginum í viku eða tvær.

Sjálfboðaliðarnir sumarið 2015. F.v. Jorge frá Spáni, Matteo
frá Ítalíu, Nadine frá Austurríki, Hanna frá Póllandi, Martin
frá Frakklandi og Gabriel verkstjóri (Mynd: RF).
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Aðalfundur Skógræktarfélags
Íslands 2015 á Akureyri
Skógræktarfélag Íslands hélt sinn 80. aðalfund dagana
14. – 16. ágúst á Akureyri og var Skógræktarfélag
Eyfirðinga gestgjafi fundarins. Hátt í tvö hundrað
gestir mættu á fundinn, sem tókst sérlega vel. Auk
hefðbundinna aðalfundarstarfa var að venju boðið upp á
áhugaverð fræðsluerindi og haldið í vettvangsferðir, að
þessu sinni á Siglufjörð, þar sem skógurinn í Skarðdal
var formlega opnaður sem fimmtándi Opni skógurinn,
til Dalvíkur, í Hánefsstaðaskóg, Gömlu gróðrarstöðina
og í Kjarnaskóg. Einnig voru veittar tvær viðurkenningar
fyrir störf í þágu skógræktar og einn nýr heiðursfélagi Skógræktarfélags Íslands útnefndur og var það
Þorsteinn Tómasson plöntuerfðafræðingur.
Aðalfundurinn er mikilvægur félagslegur vettvangur, þar sem meðlimum skógræktarfélaga og öðru
áhugafólki gefst kostur á að samræðum við annað
skógræktarfólk.
Nánar má lesa um fundinn á heimasíðu
Skógræktarfélags Íslands – www.skog.is.

Að ofan. F.v. Hallgrímur Indriðason, Vignir Sveinsson, Þorsteinn
Tómasson og Magnús Gunnarson, ásamt barnabörnum
Þorsteins. Hallgrímur og Vignir voru heiðraðir á fundinum fyrir
störf í þágu skógræktar og Þorsteinn var útnefndur heiðursfélagi
Skógræktarfélags Íslands (Mynd: RF).
T.v. Sigrún Magnúsdóttir umhverfisráðherra ávarpar fundargesti
við opnun Opins skógar í Skarðdal á Siglufirði, en það var
einn viðburða í vettvangsferð á föstudegi. Nánar er fjallað um
opnunina á forsíðu blaðsins (Mynd: RF).

Í vettvangsferð á laugardeginum gátu fundargestir meðal annars
kynnt sér matjurtagarðana við Gömlu gróðrarstöðina og var
þar boðið upp á smakk á nýuppteknum gulrótum og gulrófum,
sem runnu ljúflega niður (Mynd:RF).
T.v. Í lok fundar færði Skógræktarfélag Eyfirðinga fulltrúum
kveðjugjöf. Var þar um að ræða sérræktað birki, annars vegar
að uppruna úr Aðaldal og hins vegar úr Leyningshólum í
Eyjafirði. Voru plönturnar vel merktar og númeraðar, þannig að
hægt er að fá allar upplýsingar sem þarf um hverja plöntu hjá
ræktendum (Mynd: RF).
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Að ofan Vettvangsferð föstudags endaði í grillveislu í
Hánefsstaðaskógi í Svarfaðardal. Eins og skógarfólks er
siður var sungið reglulega á milli þess sem gestir gæddu sér
á dýrindis lambakjöti og meðlæti. Hér má sjá setta söngstjóra
(t.v. á mynd) leiða fundargesti í söng (Mynd: RF).
T.v. Í Kjarnaskógi var boðið upp á hressingu fyrir fundargesti,
meðal annars eðal rjómalagaða sveppasúpu, sem að sjálfsögðu var matreidd yfir eldi að skógarmanna sið. Súpan var
ekki það eina sem eldað var upp á þann máta, heldur var boðið
upp á ketilkaffi og eldbakaðar lummur í eftirrétt (Mynd: RF).

Barnahornið
Á MYNDUNUM HÉR FYRIR NEÐAN ERU TÍU ATRIÐI EKKI EINS Á BÁÐUM MYNDUNUM.
FINNIÐ ÖLL TÍU!
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Gróðursetning í tilefni 35 ára
afmælis forsetakjörs
Vigdísar Finnbogadóttur
Þann 29. júní voru 35 ár frá því Vigdís Finnbogadóttir
var kjörin forseti Íslands, fyrst kvenna til að verða
þjóðkjörin forseti. Í ár eru einnig 100 ár frá því konur
(og sumir karlar) hér á landi fengu kosningarétt. Af þessu
tilefni ákvað Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur, Alþingi
og Reykjavíkurborg, ásamt á fjórða tug félagasamtaka
og stofnana, þar á meðal Skógræktarfélags Íslands, að
taka höndum saman og efna til hátíðardagskrár.
Skógrækt, landgræðsla og náttúruvernd hafa
verið Vigdísi afar hugleikin og hefur hún haldið þeim
málefnum á lofti á opinberum vettvangi. Eitt besta
dæmið þar að lútandi er að snemma í forsetatíð sinni
tók hún upp þann sið að gróðursetja þrjú tré á þeim
stöðum sem hún heimsótti – eitt fyrir stúlkur, eitt fyrir
drengi og eitt fyrir komandi kynslóðir. Þótti því upplagt

að skógræktarfélögin myndu marka þessi tímamót með
gróðursetningu og fylgja fordæmi Vigdísar um trén
þrjú. Var ákveðið að setja niður stór og falleg birkitré, af yrkinu Embla. Skógræktarfélögin og sveitarfélög um land allt, með stuðningi Skógræktarfélags
Íslands og Sambands íslenskra sveitarfélaga, ásamt
Skógrækt ríkisins, Landgræðslu ríkisins, Yrkjusjóði og
Landgræðslusjóði, stóðu því saman að gróðursetningu
í tengslum við hátíðina. Gróðursett var um land allt
laugardaginn 27. júní, en á nokkrum stöðum var gróðursett degi fyrr eða aðeins síðar, eftir því hvernig á stóð á
hverjum stað. Var gróðursetningin víða hluti af öðrum
hátíðarhöldum, m.a. á Humarhátíð á Höfn, Brákarhátíð
í Borgarnesi og Blóm í bæ í Hveragerði.

Arna Rún Atladóttir, meðlimur í Skógræktarfélagi Garðabæjar,
kann greinilega öll tök við gróðursetningu þótt hún sé ekki nema
8 ára og fer létt með að segja fullorðna aðstoðarfólkinu fyrir
verkum! (Mynd: Erla Bil Bjarnardóttir).

Að ofan. Blíðviðri og sólríkt var víða um land daginn sem
var gróðursett og því mikilvægt að vökva vel að lokum. Hér
fá birkiplönturnar sem voru settar niður í Bangsatúni á
Hvammstanga vökvun (Mynd: BJ).
T.v. Hjörtur og Anja Huld hjálpast að við að gróðursetja í Tröð
við Hellissand (Mynd: Lydía Rafnsdóttir).
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Vigdís Finnbogadóttir setur niður Emblutré við íþróttavöllinn í
Borgarnesi. Var sú gróðursetning hluti af hátíðarhöldum á Brákarhátíð
(Mynd: RF).

Eitt af fyrstu verkum nýstofnaðs skógræktarfélags
á Eyrarbakka var að taka þátt í gróðursetningunni.
Hér má sjá (f.v.) Elínu Karlsdóttur, Hreim Karlsson,
Böðvar Arnarsson og Söru Nugig Ingólfsdóttur, sem
settu trén þrjú niður (Mynd: Ingólfur Hjálmarsson).

Heiðursfélagi Skógræktarfélags Eskifjarðar, Ölver Guðnason,
ásamt nokkrum krökkum úr bænum við trén þrjú. Þau eru fyrstu
trén sem fara niður í fyrirhugað útivistar- og skógræktarsvæði
við Ytri-Þverá og munu krakkarnir örugglega njóta þeirra og
svæðisins í framtíðinni! (Mynd: Kristinn Þór Jónasson).

T.v. Gróðursetningargengið í góða veðrinu á Húsavík (Mynd:
Gaukur Hjartarson).
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Svipmyndir skógræktar
T. v. Á Brákarhátíð í Borgarnesi í júní voru sett niður þrjú
birkitré, af yrkinu Embla, í tilefni þess að í ár eru 35 ár frá
því Vigdís Finnbogadóttir var kjörin forseti, fyrst kvenna til að
vera þjóðkjörin. Skógræktarfélag Borgarfjarðar ákvað að bæta
við trjám og voru 60 tré í viðbót sett niður á sama svæði, við
íþróttavöllinn í Borgarnesi. Tóku gestir hátíðarinnar, á öllum
aldri, þátt í að setja trén niður (Mynd: RF).

T. h. Veðrið á Íslandi getur verið dyntótt, eins og skógræktarfólk
veit vel, og ekki alltaf hægt að fara eftir nákvæmum dagsetningum
þegar verið er að skipuleggja ræktunarstarfið. Sumardaginn
fyrsta á Ísafirði nú í apríl hefði til dæmis lítið þýtt að ætla sér í
gróðursetningar... (Mynd: Gísli Eiríksson).

Að ofan. Viðarvinir voru með handverkssýningu á tálguðum
og renndum munum hjá Skógræktarfélagi Hafnarfjarðar í
júníbyrjun, en slík sýning er nú orðinn árviss viðburður hjá
félaginu. Mátti þar sjá fjölbreytt úrval muna, bæði málaða og
ómálaða (Mynd: RF).

Að ofan. Að aðalfundi Skógræktarfélags Íslands á Akureyri
loknum stóð Skógræktarfélag Eyfirðinga fyrir sveppagöngu í
Laugalandsskógi á Þelamörk, undir leiðsögn Guðríðar Gyðu
Eyjólfsdóttur sveppafræðings, en hún hélt einmitt erindi um
sveppi á aðalfundinum (Mynd: BJ).

T. v. Einar Gunnarsson (t.v.), Skógræktarfélagi Íslands, ásamt
hjónunum Hans Fredrik og Anne Lise Lauvstad í heimsókn í
skógi Skógræktarfélags A-Húnvetninga að Gunnfríðarstöðum.
Hans Fredrik var aðalleiðsögumaður og skipuleggjandi ferðar
Skógræktarfélags Íslands til Noregs 2014 og komu þau hjónin
til að kynna sér betur land og skóga Íslands nú í sumar. Fóru
þau hringinn um landið og heimsóttu fjölmörg skógræktarfélög
á leiðinni (Mynd: Páll Ingþór Kristinsson).
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Kindur rölta yfir rimlahlið
Á aðalfundi Skógræktarfélags Íslands nú í ágúst flutti
formaður Landssamtaka sauðfjárbænda erindi þar
sem hann hélt því fram að sauðfjárrækt og skógrækt
færu saman. Á meðan ég hlustaði á erindi hans varð
mér hugsað til erfiðleika okkar í Skógræktarfélagi
Akraness sem í sumar höfum átt í mesta basli með að
halda kindum frá skógrækt okkar í Slögu í Akrafjalli.
Bæjarfélagið hefur kostað töluverðu fé í girðingavinnu
en það hefur reynst erfitt og kostnaðarsamt að halda
kindunum frá. Meðal annars hefur komið í ljós að
rimlahlið halda engum kindum frá skógræktinni,
kindurnar tipla léttilega yfir þau eins og sjá má af
meðfylgjandi myndum. Ég og fleiri sem trúðum því
að eitthvert gagn væri að þessum rimlahliðum höfum
margoft orðið vitni að því að kindurnar fara yfir þau
án vandkvæða. Gömlu rimlahliðin voru með sívölum
rimlum á öxli og erfitt að fóta sig á þeim, hvort heldur
fyrir menn eða búpening. Maður trúði því að minnsta
kosti að þau væru hindrun. Nútíma rimlahlið eru með
ferköntuðum rimlum sem kindur jafnt og menn geta
auðveldlega gengið yfir. Þau eru því gagnslaus og
betra að sleppa þeim en að láta fólk halda að þau komi
að gagni.
Reynsla okkar í Skógræktarfélagi Akraness er
sú, að afar erfitt er að halda kindunum frá skógræktinni
en þar skemma þær nýgræðinginn alveg sérstaklega.
Ennþá erfiðara er að eiga við eigendur þeirra, sumir
þeirra að minnsta kosti virðast telja það allt í lagi að
beita sauðkindum sínum á annarra manna land. Það
er því brýnt að banna lausagöngu búfjár og sjá til
þess að eigendur búpeningsins beri ábyrgð á honum.
Núverandi lög og reglur veita sauðfé forgang, aðrir
þurfa að girða sig af fyrir fénu sem valsar um eins og
því sýnist og virðist sérstaklega girnast það sem við
skógræktarfólk höfum ræktað. Ætlast sauðfjárbændur
til þess að girðingar umhverfis skóga verði fjarlægðar
svo sauðféð geti étið trén? Skógrækt og sauðfjárrækt
fara alls ekki saman nema hugsanlega hjá ábyrgum
bændum sem beita sauðfé á eigin skóg. Það tókst hjá
afa mínum forðum daga en það var á hans eigin landi
og vel var passað upp á að kindurnar kæmust ekki inn
í skógræktina. Ég vara við öllum hugmyndum um að
sauðfjárrækt og skógrækt fari saman á meðan lausaganga búfjár er leyfð og bændur þurfa enga ábyrgð að
bera á búfé sínu. Þá munu skógarnir sem ræktaðir hafa
verið upp undanfarna öld hverfa á stuttum tíma, ekki
síst ef fjölga á í bústofninum til að flytja út kindakjöt.

Tími okkar skógræktarfólks á Akranesi, sem allt
er áhugafólk sem sinnir skógræktinni af hugsjón einni,
hefur í allt of miklum mæli farið í að reka kindurnar út
úr skógræktarsvæðum okkar og þess vegna hafa önnur
verk setið á hakanum. Stígar í Slögu hafa ekki verið
hirtir eins og til stóð, ekki borið á bekki og borð og
síðast en ekki síst höfum við ekki getað gróðursett tré
í Slögu svo nokkru nemi. Það er því mikilvægt að við
fáum frið til að rækta skóginn okkar og skapa fagurt
umhverfi sem fólk fær notið í friði. Kindurnar geta
verið á sínu beitarlandi sem er margfalt stærra en það
sem mannfólkið fær náðarsamlegast til afnota.
Jens B. Baldursson
formaður Skógræktarfélags Akraness
http://www.skog.is/akranes/

Þessar þrjár kindur áttu ekki í neinum erfiðleikum með að rölta
yfir rimlahliðið (Mynd: JBB).

Hópur smala eftir eina smölunina í Slögu. Fullorðið fólk, börn,
hundar og einn dróni smöluðu í þetta sinn (Mynd: JBB).
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Ferð stjórnar
Skógræktarfélags Íslands um
Vestur- og Norðvesturland
Í byrjun júlímánaðar heimsótti stjórn Skógræktarfélags
Íslands fjögur skógræktarfélög en slíkar heimsóknir
stjórnar eru árviss viðburður. Að þessu sinni var haldið
vestur á bóginn sem leið liggur yfir Bröttubrekku. Þegar
halla tók í Dalina var áð í skógarreit sem dags daglega
gengur undir nafninu Grafarreitur við samnefndan bæ.
Þennan reit hefur Skógræktarfélag Dalasýslu ræktað.
Þar tók á móti okkur Jóhanna B. Jóhannsdóttir, formaður
félagsins, en hún er jafnframt sauðfjárbóndi á jörðinni
Magnússkógum. Grafarreiturinn var tilefni til umræðu
um verkefnið Opinn skóg og má segja að á stjórnarfundi síðar um daginn hafi verið lífleg umræða um
verkefnið. Eftir góðan dögurð á hinu merka sögusafni í
Búðardal var haldið út og fyrir Klofning og var gott að
hafa staðkunnan heimamann sem fararstjóra en Jóhanna
hefur um árabil sinnt póststarfi auk búskaparins og
þekkir hverja þúfu á leiðinni. Það kom einnig í ljós að
í sinni formannstíð hefur Jóhanna verið óþreytandi við
að hvetja sveitunga sína til skógræktar. Víða í sýslunni
er að sjá landnema sem eru orðnir stórtækir í skógrækt á
vegum Vesturlandsskóga.

Stjórn Skógræktarfélags Íslands í Grafargirðingu, ásamt
Jóhönnu B. Jóhannsdóttur, formanni Skógræktarfélags
Dalasýslu (3. f.h.) (Mynd: BJ).

Þegar komið var í Saurbæ skildu leiðir.
Jóhanna var kvödd og stjórnin hélt svo áleiðis vestur
í Reykhólasveit þar sem fyrsti viðkomustaðurinn var
hin forkunnarfagra Barmahlíð þar sem Guðlaugur
Theódórsson, formaður Skógræktarfélagsins Bjarkar,
tók á móti hópnum og leiddi um skóginn. Þar munu vera
hæstu tré á Vestfjörðum og nálgast nú óðum 20 m á hæð.
Síðan var haldið til Reykhóla og skoðuð nýgróðursett

Guðlaugur Theódórsson (t.h.), formaður í Skógræktarfélaginu
Björk, sýnir hópnum „Vigdísarplöntur“ á Reykhólum (Mynd: BJ).

tré, sem sett voru niður í tilefni þess að 35 ár eru liðin frá
forsetakjöri Vigdísar Finnbogadóttur. Þau eru í fallegum
lundi, þar sem gjarnan eru haldin mót, stór sem smá,
enda kemur hér trjágróðurinn að góðum notum til að slá
á næðinginn sem oft leikur um þetta annes.
Stjórnin átti síðan góðan næturstað á Miðjanesi,
en þaðan var haldið í bítið morguninn eftir yfir heiðar
í Steingrímsfjörð þar sem áð var í Hermannslundi,
sem er skammt frá Hólmavík. Þar tók Jóhann Björn
Arngrímsson á móti hópnum ásamt fríðu föruneyti,
stjórnarmönnum í Skógræktarfélagi Strandasýslu,
sveitarstjórnarmönnum og sveitarstjóra. Var í beinu
framhaldi efnt til gönguferðar um borgirnar ofan
Hólmavíkur og ræktunarsvæði Skógræktarfélags
Strandasýslu tekin út. Eftir ágætan fund og hádegisverð með heimamönnum voru Strandamenn kvaddir
og haldið á vit Vestur-Húnvetninga en þeir eru einmitt
umsjónaraðilar með eignum Skógræktarfélags Íslands
að Saurum í Miðfirði þar sem undanfarið hefur verið
unnið að því að gera upp íbúðarhúsið. Af því verkefni
hefur Þorvaldur Böðvarsson, formaður Skógræktarfélags Vestur-Húnvetninga, haft veg og vanda og er
enduruppgerð hússins komin vel á veg. Þá var komið
við á útivistarsvæðinu á Hvammstanga en þar hefur
Skógræktarfélagið haft forgöngu um að rækta svæði
sem nú er orðið mjög vinsælt til útivistar og ýmiskonar
afþreyingar.
Ferðir sem þessar gefa góða innsýn í starf
skógræktarfélaganna og þann árangur sem félögin hafa
áorkað.
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Skógarleikar á Heiðmörk
Skógræktarfélag Reykjavíkur stóð fyrir Skógarleikum á
Heiðmörk í júlí, fyrir alla fjölskylduna. Á leikunum var
efnt til keppni í ýmsum hefðbundnum skógargreinum –
axarkasti, trjáfellingu, afkvistun trjábola, bolakappi og
klofningu eldiviðar. Einnig var ein sýnigrein, sem fólst
í því að höggva trjáboli í sundur með öxum og sýndi
Bandaríkjamaðurinn Rick Sotil þá grein, auk þess að
leiðbeina nokkrum keppendum á leikunum í greininni.
Kveikt var upp í grillinu og gestum boðið upp
á grillaðar pylsur og ketilkaffi, auk þess sem yngri
kynslóðin skemmti sér vel í leiktækjunum á staðnum,
en í Furulundi, þar sem keppnin fór fram, er hin fínasta
aðstaða fyrir krakka. Veður var með besta móti og góð
mæting á þessa fyrstu Skógarleika, sem heppnuðust
mjög vel.

Keppni í afkvistun trjábola í fullum gangi. Hér keppa Hreinn
Óskarsson og Björgvin Eggertsson, en Björgvin fór að lokum
með sigur í þessari grein (Mynd: RF).

Fyrsta keppnisgrein dagsins fólst í að kljúfa eldiviðarkubba
með exi í fernt á sem stystum tíma (Mynd: RF).

Keppni í axarkasti. Þetta var langvinsælasta greinin á leikunum,
en um 25 manns spreyttu sig á þessari grein. Að lokum þurfti
bráðabana til að skera úr um úrslitin (Mynd: RF).

Allir lesa Laufblaðið!
Kofri er Labrador-hvolpur sem var í stuttu „starfsnámi“ hjá Skógræktarfélagi Íslands nú í mars.
Að sjálfsögðu kynnti hann sér útgáfustarfsemi
félagsins og er hann hér að skoða Laufblaðið í
tölvunni. Eins og sjá má er hann sérlega spenntur
fyrir efni blaðsins!
Allir eru hvattir til að senda inn skemmtilega
mynd af einhverjum að lesa Laufblaðið.
Fyrirsætur mega vera sem fjölbreytilegastar hvað
varðar stærð, þyngd, litarhaft, hárprýði, kyn eða
tegund! Sendið mynd, nafn ljósmyndara og nafn
fyrirsætu til ritstjóra á netfangið rf@skog.is.
(Mynd: RF).
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Unglinganámskeið í skógrækt
Nú í lok júlí var haldið námskeið á Úlfljótsvatni þar sem
unglingum á aldrinum 13-17 ára var boðið upp á grunnkennslu í skógrækt og var námskeiðið samstarfsverkefni
Skógræktarfélags Íslands og Útilífsmiðstöðvar skáta
Úlfljótsvatni. Námskeiðið var blanda af fyrirlestrum og
útikennslu ásamt ýmsum leikjum og útivist. Fengu þátttakendur að prófa ýmislegt, eins og bogfimi, bátsferðir
og klifur. Hvað skógræktarhlið námskeiðsins varðar
var í upphafi farið í göngu upp á Úlfljótsvatnsfjall. Þar
fengu nemendur fræðslu um helstu trjátegundir í ræktun
á Íslandi sem allar vaxa þar við fjallsræturnar. Einnig
var rætt um lágplöntur og hvernig hægt er að nýta sér
þær til vísbendingar um jarðvegsgæði. Haldnir voru
fyrirlestrar sem stikluðu á stóru varðandi skógarsögu,
skilgreiningar á hugtökum og þróun skógræktar á Íslandi
sem víðar.
Stór hluti námskeiðsins var þó tileinkaður verklegri skógrækt. Nemendur hlýddu á yfirlitsfyrirlestur
sem fjallaði um skógrækt, alveg frá fræi yfir í viðarborð.
Tekið var á mikilvægi uppruna fræmæðra, plöntuframleiðslu, skógræktarskipulagi, plöntun, gisjun, grisjun,
útkeyrslu og loks afurðavinnslu.
Eftir bóklega yfirlitið fengu nemendur að móta
og taka beinan þátt í mismunandi skrefum skógræktarferilsins og hófst það að sjálfsögðu með plöntun. Fengu
nemendur þá að prófa ýmsar gerðir gróðursetningar, m.a
með skóflu, staf, geispu og haka. Rætt var um staðarval,
tegundaval eftir landgerð, mismunandi gerðir áburðar
og svo að sjálfsögðu skógarhönnun (að fella skóg að
landslagi). Þar á eftir var komið að því að spreyta sig í
gisjun og gisjunarmælingum. Hópnum var sýnt hvernig
keðjusög virkar og hvaða búnað og handtök þarf til að
fella tré. Reiknuðu þau heildarfjölda trjáa á hektara
miðað við fjölda trjáa í mælireit og hversu mörg tré
þurfti að fjarlægja til þess að ásættanlegur þéttleiki
næðist.
Að lokum var farið á Snæfoksstaði þar sem
Böðvar Guðmundsson, framkvæmdarstjóri Skógræktar-

félags Árnesinga, tók á móti hópnum. Böðvar sagði frá
flettisög félagsins og fletti asparbol til sýnikennslu. Rætt
var um viðargæði og viðarnot og viðarstaflar félagsins
skoðaðir. Eftir sýnikennsluna var gengið um skóginn og
reynt að greina tegundir, bæði lággróður, tré og fugla.
Spáð var í aldri trjáa, nytjum, áhrifum greina á viðargæði
og svo samspil ljóss og greinamyndunar. Gengið var um
fjölbreyttan skóg þar sem mismunandi aðgerðum hafði
verið beitt, til dæmis kvistun á ungum furureit.
Þátttakendur kvöddu að lokum Úlfljótsvatn
eftir langa og skemmtilega helgi með margar góðar
minningar í farteskinu ásamt nýrri sýn á umhverfi sitt
og þann spennandi, lifandi, heim sem við köllum skóg.

Þátttakendur á námskeiðinu
Snæfoksstöðum (Mynd: JÁJ).
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