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FRÉTTABLAÐ SKÓGRÆKTARFÉLAGS ÍSLANDS

Líf í lundi - #lifilundi

Skógræktarfélag Garðabæjar og Skógræktarfélag Íslands minntust aldarafmælis fullveldis Íslands með
gróðursetningu Fullveldislundar í Sandahlíð í Garðabæ. Gróðursetjarar voru á öllum aldri, frá leikskólaaldri
upp í hátt í nírætt (Mynd: RF).
Nú í ár var í fyrsta sinn blásið til útivistar- og
fjölskyldudags undir merkinu Líf í lundi, sem hinir
ýmsu skógaraðilar hérlendis stóðu sameiginlega að.
Blásið var til viðburða í skógum laugardaginn 23. júní
og var markmiðið að fá almenning til að heimsækja
skóga landsins, stunda hreyfingu, njóta þess að vera
saman og upplifa skóga og náttúru landsins. Haldnir
voru nítján viðburðir um land allt, sem voru almennt
vel sóttir og heppnaðir, bæði nýir viðburðir sem og
rótgrónir skógarviðburðir eins og Skógardagurinn
mikli á Hallormsstað og Skógardagur Norðurlands.

Að Líf í lundi deginum stóðu Skógræktarfélag Íslands
og aðildarfélög þess, Skógræktin og Landssamtök
skógareigenda, í samvinnu við ýmis önnur félög
og stofnanir, meðal annars Garðyrkjufélag Íslands,
Grasagarð Reykjavíkur, Ferðafélag Íslands, Ásatrúarfélagið og fleiri. Arion banki studdi við Líf í lundi
daginn.
Stefnt er að því að Líf í lundi verði árlegur
viðburður, enda margir og fjölbreyttir skógar til víða
um land og því gott úrval af skógum fyrir hina ýmsu
(framhald á bls. 3)
viðburði!
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Lífið í skóginum
Nú í ár var í fyrsta sinn blásið
til útivistar- og fjölskyldudags í
skógum landsins undir merkinu Líf
í lundi, en að þessu verkefni stóðu
hinir ýmsu skógaraðilar hérlendis
– skógræktarfélögin, Skógræktin
og skógarbændur. Samvinna innan
skógargeirans skiptir máli.Að þessu
sinni voru viðburðirnir nær allir
haldnir í skógum skógræktarfélaga eða Skógræktarinnar,
þ.e. skógum sem eru almennt opnir almenningi. Í
framtíðinni væri gaman að fá meira af skógarbændum
til að opna skóga sína þennan eina dag og gefa þar með
bæði almenningi og okkur „skógarálfunum“ tækifæri
til að upplifa skóga sem fólk myndi annars ekki heimsækja. Við skipulagningu viðburðanna var einnig farið
í samstarf við ýmis önnur samtök og stofnanir, svo sem
Ásatrúarfélagið, Garðyrkjufélag Íslands, Ferðafélag
Íslands og tiltekin skátafélög. Það er nefnilega þannig
að skógarnir eru ekki bara vettvangur útivistar þeirra
sem hafa sérstakan áhuga á skógum. Þú getur átt erindi á
viðburð úti í skógi, þótt þú hafir engan áhuga á trjám eða
öðrum gróðri sem þar finnst.
Skógar geta, vegna þess skjóls sem þeir bjóða
upp á, verið vettvangur fyrir hvers kyns hreyfingu og
íþróttir sem hægt er að stunda úti við – hjólaferðir, skíði,
reiðtúra, hlaup, skokk og göngur (lengri og styttri), allra
handa leikfimi, bardagaíþróttir, alls kyns „kasta-í-markíþróttir“ (bogfimi, axarkast, pílukast, skotfimi o.fl.),
hvers lags styrktar- og þrekæfingar með færanleg áhöld

(t.d. ketilbjöllur), yoga og svo mætti lengi telja.
Á sama hátt geta skógar verið vettvangur fyrir
margvíslega leiki. Hefðbundinn feluleikur er mun
skemmtilegri í skógi en á opnu svæði (meira að fela sig
bak við), skógar eru vinsælir til ýmissa gerða ratleika
(og keppna í slíku) og fyrir yngri börnin getur jafnvel
lítill skógarlundur verið ævintýraheimur – veröld
prinsa, prinsessa og ræningja, fjarlæg lönd eða jafnvel
fjarlægar plánetur. Hér er það bara ímyndunaraflið sem
takmarkar.
Skógar geta líka verið sviðsmynd eða bakgrunnur
fyrir hitt og þetta. Í skógum hafa verið haldnir tónleikar,
flutt leikrit, settar upp listasýningar og gjörningar,
haldnar sögustundir og „ljósasýningar“ (samanber t.d.
Enchanted Forest sýninguna sem haldin er í Bretlandi
árlega). Í skógum hafa verið framkvæmdar giftingar,
skírnir og nafngiftir, jarðarfarir og haldnar messur.
Það eru einmitt þessi fjölbreyttu möguleikar sem
Líf í lundi er meðal annars ætlað að vekja athygli á – að
fá fólk sem annars væri kannski ekki að fara út í skóg
til að koma og sjá og upplifa og kynnast skógunum. Þar
skiptir samvinna við önnur samtök, félög og einstaklinga
máli. Við í skógargeiranum þurfum að vera dugleg
að finna samstarfsaðila í hinum ýmsu geirum og vera
jákvæð gagnvart samvinnu ef til okkar er leitað. Með
því er hægt að kynna skógana okkar og hið dásamlega
umhverfi þeirra fyrir nýju fólki.
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Líf í lundi

Gestir á Gunnfríðarstöðum létu smá rigningu ekkert
á sig fá á viðburði Skógræktarfélags A-Húnvetninga,
enda margt áhugavert á dagskránni - fræðsla, skógarhögg með exi og í lokin góð hressing í boði – súpa
og pólskar pylsur á grillinu! Mættu um 100 manns í
Skógræktarfélag Kópavogs stóð fyrir fyrstu gróður- skóginn, sem verður að teljast góð mæting í um 1800
setningu í fyrirhuguðum aldingarði í Guðmundarlundi. íbúa sveitarfélagi! (Mynd: Páll Ingþór Kristinsson).
Sett voru niður eplatré og rifsberjarunnar. Að
gróðursetningu lokinni fékk svo yngri kynslóðin að
smakka á framtíðarafurðum garðsins - eplum - sem
afhýdd og skorin voru með þar til gerðum skrælara,
sem vakti mikla lukku (Mynd: RF).

Skógræktarfélag Akraness stóð fyrir skógardegi
í Slögu í Akrafjalli, sem tókst vel þrátt fyrir rok og
rigningu (enda meira skjól í skóginum!). Boðið var
upp á tálgun, grillaðar pylsur og lummur, sagðar
Á Meltúnsreit í Mosfellsbæ hélt Skógræktarfélag sögur og svo fengu gestir að spreyta sig í axarkasti,
Mosfellsbæjar skógardag, en sá skógarlundur er falin sem er hefðbundin skógarmannaíþrótt og ávallt vinperla í bænum og má alveg mæla með heimsókn þangað. sæl! (Mynd: Jens Baldursson).
Ýmislegt skemmtileg var í boði - ketilbjölluæfingar,
axarkast, leikir fyrir krakkana og grillaðar pylsur og
með því. Einnig sá Ævar Aðalsteinsson, frá skátafélaginu Mosverjum, um að kenna yngri kynslóðinni
(og ungum í anda) tálgun (Mynd: RF).

T.h. Skógræktarfélagið Skógfell í Vogum bauð upp á
göngu úr Vogunum að skóginum við Háabjalla, en hið
flotta grillskýli þar nýttist vel til að grilla snúbrauð.
Einnig var boðið upp á sælgætisleit í skóginum fyrir
yngri kynslóðina (Mynd: Oktavía Ragnarsdóttir).
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Líf í lundi

Snúbrauð og ketilkaffi framreitt
í Selskógi við Þorbjörn, þar sem
Skógræktarfélag Grindavíkur hélt
uppi fjörinu (Mynd: Skógræktarfélag Grindavíkur).

Skógardagurinn mikli á Hallormsstað var vinsæll sem fyrr. Þar var fjölbreytt dagskrá í boði, þar á meðal keppni skógarmanna og ýmislegt fyrir
yngri kynslóðina að spreyta sig á (Myndir: Anna Birna Jakobsdóttir).
T. v. Grasagarður Reykjavíkur og Garðyrkjufélag
Íslands stóðu sameiginlega fyrir viðburði á Líf í lundi
deginum. Boðið var upp á fræðslugöngu um Kálfamóa
undir leiðsögn Jóhanns Pálssonar grasafræðings, en
hann setti þar niður sínar fyrstu plöntur árið 1947
(Mynd: RF).

T.h. Skógræktarfélag Reykjavíkur og Ásatrúarfélagið stóðu fyrir skógarblóti í Öskjuhlíð. Hilmar
Örn Hilmarsson allsherjargoði mælti heill og síðan
gátu gestir m.a. skoðað hof Ásatrúarfélagsins, sem nú
er í byggingu í Öskjuhlíðinni (Mynd: RF).

T. v. Skógræktarfélag Borgarfjarðar, Skógræktin og
Félag skógareigenda á Vesturlandi stóðu sameiginlega fyrir dagskrá í Selskógi í Skorradal. Veðrið var
nokkuð vott, en gestir létu það lítið á sig fá og gölluðu
sig bara vel upp og nutu þess þegar aðeins glitti í sól.
Margt var í boði - kennsla í tálgun, skógarganga, tónlist, ketilkaffi og önnur hressing og svo var happdrætti,
þar sem í verðlaun voru að sjálfsögðu plöntur (Mynd:
Laufey Hannesdóttir).
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Líf í lundi

Skógardagur Norðurlands var að þessu sinni haldinn í Vaglaskógi, en hann hefur verið haldinn frá 2014.
Margt var á dagskránni þar. Meðal annars mátti virkja sinn innri Hróa hött og prófa bogfimi eða spreyta sig
á klassískum sápukúlum (Myndir: Skógræktarfélag Eyfirðinga).

Arboret (trjásafn) í Esjuhlíðum
Nú er í undirbúningi að stofna arboret, trjásafn með
sjálfstæða starfsemi á sviði ræktunar, rannsókna,
fræðslu og útivistar á um 20 ha svæði í hlíðum Esju.
Að þessu verkefni standa Trjáræktarklúbburinn
í samstarfi við Skógræktina og Skógræktarfélag
Reykjavíkur.
Kynningarfundur um verkefnið var haldinn
fimmtudaginn 28. júní. Aðalfyrirlesarar fundarins voru
frá tveim af merkustu arboretum í heimi; þeir William

Friedman, forstöðumaður Arnold Arboretum í Boston
og Wilfried Emmerechts, skógarvörður konungseigna
í Belgíu og einn af umsjónarmönnum landfræðilega arboretsins í Tervuren, skammt frá Brussel.
Einnig kynnti Axel Kristinsson, formaður nefndar
um arboret, hugmyndina um arboret í Esjuhlíðum,
Einar Sveinbjörnsson hélt örendi um veðurfar við
Esjuna, Þröstur Eysteinsson skógræktarstjóri fjallaði
um þau trjásöfn Skógræktarinnar sem til eru og
Pamela Diggle, prófessor í
vistfræði og þróunarlíffræði
við Connecticut háskóla
(og eiginkona Friedmans)
fjallaði um rannsóknir á
blómstrun runna, í tengslum
við breytingar á loftslagi.
Trjáræktarklúbburinn
var stofnaður árið 2004
sem vettvangur áhugafólks
um trjárækt og fjölgun
trjátegunda á Ísland og
hefur haft uppbyggingu
arborets á stefnu sinni frá
upphafi. Nánari upplýsingar
má finna á heimasíðu
Trjáræktarklúbbsins: https://
trjaklubbur.is/about/arboreti-esjuhlidum/.
Hugmynd að skipulagi
svæðisins í Esjuhlíðum.
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Fundur skógræktarfélaga í Evrópu
European Forest Network (EFN) eru óformleg samtök
skógræktarfélaga í Evrópu og er megin áhersla
þeirra á að skiptast á upplýsingum um skóga- og
skógræktartengd málefni í hverju landi og efla tengsl
milli skógræktarfélaganna. Aðildarlönd skiptast á að
halda fund samtakanna og var fundurinn í ár haldinn
í Gołuchow í Póllandi dagana 24. – 27. maí og var
Pólska skógræktarfélagið (Polsky Towarzystwo
Leśne) gestgjafi fundarins.
Að þessu sinni voru mættir fulltrúar frá
Íslandi, Póllandi, Skotlandi, Svíþjóð og Litháen og
fluttu erindi um það helsta í starfsemi viðkomandi
félaga og í skógrækt síns lands, auk þess sem mikið
Peter Nielsen, fulltrúi Royal Scottish Forestry Society,
var rætt um skóga og skógarmál. Auk formlegra
fer yfir starfsemi félagsins og stöðu mála í Skotlandi
kynninga og umræðu var haldið í kynnisferðir.
(Mynd: RF).
Heimsótt var ein miðstöðva ríkisskógræktar Póllands
(Lasy Państwowe), þar sem skoðuð var fræðslumiðstöð um skóga og skoðaður friðaður skógur,
þar sem finnast margar gamlar eikur, komið við í
gróðrarstöð, sem tengd er við mikið og stórt trjásafn
(arboretum) og skoðuð skógarmenningarmiðstöð
í Gołuchow þar sem eru nokkur söfn með áherslu
á hinar ýmsu hliðar skógræktar (sögu skógræktar,
verktækni, umhverfisáhrif, menningartengsl o.fl.)
auk stórs og mikils útivistarskógar með trjásafni. Var
margt fróðlegt og áhugavert sem bar fyrir augu.

Jónatan Garðarsson (lengst til hægri), formaður
Skógræktarfélags Íslands og annar fulltrúa Íslands
á fundinum, fræðist um vefjaræktun í gróðrarstöð í
Syców (Mynd: RF).

Að ofan og t.v. Friðaða svæðið í Wydymacz skóginum,
sem þekktur er fyrir að í honum er mikið af gömlum
eikum. Þar er ekki stundað skógarhögg, fallin tré fjarlægð eða felld dauð tré, eins og þessi fyrrum tignarlega
eik til vinstri (Mynd: RF).
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250 ára árstíð Eggerts Ólafssonar

Laugardaginn 2. júní var þess minnst með dagskrá
í Reykholti að 250 ár eru liðin frá andláti Eggerts
Ólafssonar í maí 1768. Haustið 1767 kvæntist Eggert
Ingibjörgu Guðmundsdóttur í miklu brúðkaupi í
Reykholti og stóðu tjöld gesta á flöt sem nú er kennd
við hann, Eggertsflöt.
Hófst hátíðardagskráin á Eggertsflöt á
afhjúpun á nýju skilti um brúðkaupið og þar næst
var undirritaður samningur kirkjustjórnar Íslands
og Reykholtskirkju við Skógræktarfélag Borgarfjarðar og Skógræktarfélag Íslands um stækkun
skógræktarsvæðis í Reykholti, allt norður til Hvítár.
Undirritaði sr. Geir Waage samninginn fyrir hönd
Reykholtskirkju og Óskar Guðmundsson, formaður
Skógræktarfélags
Borgarfjarðar
og
Jónatan
Garðarsson, formaður Skógræktarfélags Íslands, fyrir
hönd sinna félaga.
Því næst var afhjúpað endurnýjað
skilti
Skógræktarfélags
Borgarfjarðar,
ofan
Höskuldargerðis, í tilefni nýja samningsins. Þaðan var
svo haldið í Reykholtskirkju þar sem tók við dagskrá
í tali og tónum um Eggert Ólafsson, undir stjórn
Óskars Guðmundssonar, en Kristján Kristjánsson og
Kristín Á. Ólafsdóttir fluttu skáldskap Eggerts við
þjóðlög og frumsamin lög Kristjáns. Deginum lauk
svo með kaffi og hressingu í safnaðar- og sýningarsal
Reykholtskirkju.

Jónatan Garðarsson, formaður Skógræktarfélags
Íslands, mundar pennann til að skrifa undir samning
um stækkun skógræktarlands í Reykholti, ásamt
Óskari Guðmundssyni, formanni Skógræktarfélags
Borgarfjarðar og sr. Geir Waage, sóknarpresti í Reykholti. Laufey Hannesdóttir (t.v.) og Anna Gunnlaug
Jónsdóttir fylgjast með, enda vottar að undirskriftum
(Mynd: RF).

Endurnýjað var skilti Skógræktarfélags Borgarfjarðar um skóginn í Reykholti. Það er málað í
rauðbrúnum einkennislit Reykholtsstaðar og sýnir
hið stækkaða skógræktarsvæði, sem samningurinn
sem undirritaður var lýtur að. Á skiltinu eru helstu
upplýsingar um ræktun á svæðinu, bæði á íslensku
og ensku, enda Reykholt vinsæll ferðamannastaður
(Mynd: RF).

Barnahornið - lausn gátu í 1. tbl. Laufblaðsins 2018
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Skógarnytjar

Eftir skógareyðingu fyrri alda er viður aftur að
verða að nytjaauðlind hérlendis, þökk sé því
skógræktarstarfi sem unnið hefur verið síðustu
öld, þar á meðal af skógræktarfélögunum. Stærsti
hluti þess grisjunarviðar sem til fellur úr skógum
landsins nú er seldur sem viðarkurl til kísilmálmvinnslu og þótt það sé jákvætt að hægt sé með því
að fá upp í kostnað við grisjunina, er auðvitað hægt
að gera margt annað við viðinn. En þar vantar hugmyndir. Vegna skógleysis fyrri tíma þróaðist ekki
hér sama handverks- og nytjamenning og þróaðist
í skógvæddari nágrannalöndum og nýsköpun í
nýtingu skógarafurða hefur ekki vaxið hér samhliða vaxandi skógrækt. Mikilvægt er að koma
slíkri þróun af stað, því nú erum við í þann mund að
fá fyrstu uppskeru viðarnytja eftir áratuga erfiðisvinnu. Er verkefninu Skógarnytjar ætlað að vera
slíkt fyrsta skref.
Skógarnytjar er verkefni sem Björn Steinar
Blumenstein vöruhönnuður fór í gang með. Á
námsárum sínum í Listaháskóla Íslands tók hann
þátt í verkefni er hét Willow project, en í því var
víðiplantan tekin fyrir og athugað hvernig vinna
mætti ýmis efni úr víði. Kviknaði áhugi Björns
Steinar á viðarnytjum út frá því, auk þess sem hann
ólst upp við gróðurpælingar, þar sem faðir hans er
skrúðgarðyrkjumaður. Inntak verkefnisins Skógarnytja er að kortleggja mögulegt framboð efniviðar
úr íslenskum skógi og rannsaka nýtingarmöguleika
þess, í samstarfi við alla þá sem áhuga hafa –
hönnuði, framleiðendur og skógræktendur.
Fyrstu
skref
verkefnisins
fólst
í
upplýsingaöflun um skóga og tegundir í ræktun
hérlendis og var Björn Steinar þar í samskiptum
og samvinnu við Skógræktina og síðar fleiri aðila
innan skógargeirans. Björn Steinar tók svo þátt í

Hugmynd að húsgagni og frumgerð þess sýnd á
Hönnunarmars 2018 (Mynd: RF).
Hönnunarmars nú í ár. Hann setti saman bækling
með helstu upplýsingum um skóga hérlendis og
þann efnivið sem er að finna í þeim og kallaði
svo eftir tillögum frá hönnuðum að nytjahlutum
úr íslenskum viði. Á Hönnunarmars sýndi hann
svo frumgerðir unnar upp úr þessum tillögum.
Meðal hönnuða sem sendu inn hugmyndir voru
prófessorar við Listaháskólann, sem vonandi miðla
þeim fróðleik sem þeim barst um íslenskan við
áfram til upprennandi hönnuða.
Innan verkefnisins er einnig skoðað hvaða
úrvinnslumöguleikar finnast nú þegar, þ.e. hvaða
tæki og tól eru til sem hægt er að nýta til úrvinnslu
viðar. Stefnt er að þróun húsgagna og nytjamuna úr
íslenskum viði sem tekur mið af staðbundinni framleiðslugetu. Í upphafi er horft til einfaldari afurða,
en ef vel tekst til með slíka framleiðslu mætti huga
að frekari fjárfestingum í flóknari tækjabúnaði og
þar með möguleikum á framleiðslu fjölbreyttari
afurða úr íslenskum skógum.
Lengi vel var eftirspurn eftir íslenskum
efnivið takmörkuð, enda framboðið takmarkað og
sveiflukennt. Standa vonir til þess að með verkefninu
Skógarnytjar verði hægt að koma þessum málum
í fastari farveg, þannig að skógræktendur viti að
kallað er eftir afurðum þeirra og framleiðendur viti
hvað sé í boði. Skógur vex hér og dafnar vel og því
engin ástæða til að ætla annað en að með smá frumkvæði, hugmyndavinnu, samstarfi og þolinmæði,
geti vaxið hér upp innlendur framleiðsluiðnaður úr
skógarefnivið.
Upplýsingar um verkefnið má finna á
heimasíðu Björns Steinars – www.bjornsteinar.
com.
Frumgerð af borði úr íslenskum viði, sýnt á
Hönnunarmars 2018. Svona borð mynd sóma sér vel
víða (Mynd: RF).
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Vel heppnaðir
Skógarleikar á
Heiðmörk
Mikil skógarstemmning var á hinum árlegu
Skógarleikum í Heiðmörk sem fram fóru
laugardaginn 7. júlí í fjórða sinn. Eins og fyrri ár
bauð Skógræktarfélag Reykjavíkur til ævintýralegrar stemningar í Furulundi þar sem töfrar
skógarins fengu að njóta sín. Keppnin þar sem
skógarhöggsmenn leiða saman hesta sína og keppa
í hefðbundnum skógarhöggsgreinum vakti sem fyrr
mikla athygli. Keppt var í axarkasti, sporaklifri,
bolahöggi og afkvistun trjábola svo nokkuð sé
nefnt.
Gestum á öllum aldri er á Skógarleikunum
boðið að spreyta sig í tálgun úr ferskum við beint
úr skóginum undir leiðsögn tálgumeistara. Félagið
leggur mikið upp úr því að sýna skóginn í sinni
fjölbreyttustu mynd og í ár var sýnt hvernig hægt
er að náttúrulita efni með hráefni úr skóginum.
Að sjálfsögðu var grillað snúrubrauð yfir
varðeldi og rjúkandi ketilkaffi var hitað í lundinum.
Skógræktarfélagið bauð líka til grillveislu og
talsverða athygli vakti teepee-tjald sem að vanda
var reist til að skapa seiðandi stemmningu.
Keppt
var
í
mjög
nýstárlegum
keppnisgreinum sem varla sjást annars staðar.
Úrslit í keppnisgreinum á Skógarleikunum urðu á
þessa leið:
Frisbí: Bjarki Þór Kjartansson
Eldiviður: Amets Gardeazabal
Bolarúll: Albert Skarphéðinsson og Bjarki Þór
Kjartansson
Nákvæmnisfelling: Albert Skarphéðinsson
Afkvistun: Amets Gardeazabal
Sporaklifur: Orri Freyr Finnbogason
Axarkast: Orri Freyr Finnbogason
Keppnisstjóri á Skógarleikunum var Gústaf
Jarl Viðarsson en Böðvar Guðmundsson dæmdi
keppendur og Björn Bjarndal Jónsson kynnti.
Framkvæmdastjóri Skógarleika er Guðfinna Mjöll
Magnúsdóttir.
(Unnið upp úr frétt af www.skogur.is)

Ungir sem aldnir fengu að spreyta sig á tálgun
(Mynd: Hreinn Óskarsson).

Ljúffengur berjasafi blandaður fyrir hátíðargesti
(Mynd: Hreinn Óskarsson).

Ólafur Oddsson kennir upprennandi skógarmanni
að kljúfa eldivið (Mynd: Hreinn Óskarsson).

Axarkastskeppni í fullum gangi (Mynd: Hreinn
Óskarsson).
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Forvarnir og viðbrögð við
gróðureldum
Gróðurbrunar á Íslandi hafa hingað til einskorðast að
mestu við sinubruna, en með aukinni skógrækt um
land allt og vaxandi útbreiðslu íslenska birkisins er
hættan á skógarbrunum og kjarreldum nýr veruleiki
sem takast þarf á við.
Stórir skógarbrunar, eins og fréttist af frá
útlöndum, verða ekki á Íslandi enda engin skilyrði
fyrir slíkt hérlendis. Þó hefur hætta á gróðureldum
margfaldast á undanförnum áratugum í takt við
hlýnandi veðurfar og aukna áherslu á landvernd og
skógrækt. Kröfur um auknar varnir og viðbúnað hafa
ekki haldist í hendur við þessar breytingar. Víða getur
skapast mikil hætta vegna gróðurelda og við því þarf
að bregðast. Mörg þessara svæða eru vinsæl útivistarog sumarhúsasvæði og þar eru mikil verðmæti fólgin
í bæði skógi og mannvirkjum.
Skráningar á gróðureldum undanfarinna ára
sýna að langflestir gróðureldar kvikna af mannavöldum
og flestir af völdum íkveikju. Helstu orsakirnar eru
íkveikja, atvinnustarfsemi og frístundaiðkun fólks en
einnig kemur fyrir að kvikni í gróðri vegna eldinga.
Til að bregðast við þessari vá var settur saman
stýrihópur um mótun vinnureglna um brunavarnir
í skógi og öðrum gróðri. Síðustu misseri hefur
hópurinn greint vandann og leitað leiða til úrbóta.
Samin hefur verið greinagerð með niðurstöðum og
tillögum stýrihópsins um forvarnir og rétt viðbrögð
við gróðureldum. Auk stýrihópsins unnu sjálfstæðir
vinnuhópar að mótun afmarkaðra þátta brunavarna í
gróðri.
Afrakstur þessarar vinnu birtist í bæklingi sem
inniheldur leiðbeiningar sem gagnast m.a. eigendum
skóga og sumarhúsa. Þeir sem hafa áhuga á að fá
bæklinginn geta nálgast frítt eintak á skrifstofu

Skógræktarfélags Íslands. Einnig hefur verið opnuð
ný vefsíða á slóðinni www.grodureldar.is.
Í
stýrihópnum
sátu
fulltrúar
frá
Skógræktinni, Skógræktarfélagi Íslands (fulltrúi
skógræktarfélaganna), Landssamtökum skógareigenda, Mannvirkjastofnun, Félagi slökkviliðsstjóra/
Brunavörnum Árnessýslu, Landssambandi sumarhúsaeigenda og Verkfræðistofunni Verkís. Fulltrúi
Skógræktarinnar leiddi stýrihópinn.

Svipmynd
Í mars var boðið upp viðburðastjórnunarnámskeið í
Garðyrkjuskólanum að Reykjum í Ölfusi fyrir alla sem
hafa áhuga á að taka á móti hópum í skóglendi og var
það vel sótt. Á námskeiðinu var fjallað um skipulagningu
þess að bjóða fólki í skóg, reynslu af skógarviðburðum
hérlendis, skipulag og uppsetningu dagskrár og margt
fleira. Námskeiðið var sameiginlegt verkefni samstarfsaðila um skógarfræðslu, þ.e. Landbúnaðarháskóla Íslands, Landgræðslunnar, Landssamtaka
skógareigenda, Skógræktarinnar og Skógræktarfélags
Íslands (Mynd: RF).
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Svipmyndir skógræktar

T. h. Viðarvinir, sem er hópur handverksfólks í
Hafnarfirði, voru með sýningu á ýmsum tálguðum,
útskornum og renndum munum úr tré í Þöll, bækistöð
Skógræktarfélags Hafnarfjarðar, í byrjun júní og
mátti þar sjá fjölbreytta og fallega muni. Hafa
Viðarvinir haldið slíka sýningu um margra ára skeið
og var starfsmönnum Skógræktarfélagsins færð gjöf
frá Viðarvinum - forláta bollar (renndir úr viði, að
sjálfsögðu) - sem þakklætisvottur fyrir samstarfið í
gegnum árin (Mynd: RF).

T. v. Þriðjudaginn 17. júlí var Skógræktarfélag
Grindavíkur með opinn gróðursetningardag í Selskógi
við Grindavík. Aldrei þessu vant þetta sumarið á
suðvesturhorninu skein sólin og því gott veður til að
koma í skóginn og hjálpa til. Gróðursetjarar voru á
ýmsum aldri og allir hjálpuðust að og nutu sjaldséðrar veðurblíðunnar. Alls voru gróðursettar 747
plöntur (Mynd: Pálmar Örn Guðmundsson).

Ný trjátegund á Vopnafirði
Það var lengi trú manna að ekki væri hægt að rækta
tré á Vopnafirði en undanfarin 50 ára hafa sýnt að sú
trú manna stenst ekki. Þar þrífast margar tegundir og
hæstu tré eru trúlega komin vel yfir tíu metra á hæð.
Sífellt bætast við tegundir sem þrífast hér. Við góð
vaxtaskilyrði og svolitla auka umönnun er jafnvel
hægt að rækta tegundir eins og eik, álm, ask og
eplatré.
Nýlega bættist svo ný og einkar áhugaverð
tegund við, sem ekki hefur sést áður og virðist
mjög sjaldgæf á Íslandi. Tréð fannst skammt utan
við þorpið nálagt tóftunum af bænum Hlíðarenda í
norðanverðum Tangasporði. Tréð er sérstak afbrigði
af ösp (Populus) allt að 5 m á hæð með mjög sérstaka
ávexti. Það sem einkennir þessa ávexti eru skærir litir
og einkennileg form. Ávextirnir virðast bætast við
hvenær sem er á árinu. Ákveðið hefur verið að gefa
trénu nafnið Snuddutré (Populus gummata).
Áhugavert verður að fylgjast með þroska
trésins á komandi árum. – Fjölgar ávöxtum? Koma Snuddutréð með hina einkennandi ávexti (Mynd: Else
nýir litir? Hverfa ávextirnir? Og síðast en ekki síst - á Möller).
tréð eftir að fjölga sér á landsvísu?
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Fagráðstefna
skógræktar 2018
Hin árlega Fagráðstefna skógræktar var haldin í Hofi
á Akureyri dagana 11. – 12. apríl 2018 undir yfirskriftinni „Fræöflun og trjákynbætur“. Var ráðstefnan
haldin í samstarfi við NordGen Forest, skógarsvið
norrænu erfðavísindastofnunarinnar og var fyrri
dagur ráðstefnunnar helgaður fræsöfnun, úrvinnslu
og prófunum, erfðavarðveislu og trjákynbótum,
en á seinni degi ráðstefnunnar var fjallað um hinar
ýmsu hliðar skógræktar. Auk fyrirlestra var haldið í
skoðunarferð þar sem trjákynbætur Skógræktarinnar á
Vöglum í Fnjóskadal voru kynntar og fræframleiðslan
þar skoðuð.
Efri mynd. Fundargestir skoða Fræhúsið á Vöglum.
Stór hluti hússins er lagður undir framleiðslu á fræi af
Hrym, en einnig mátti sjá þar ávaxtatré og fjallaþin.
Neðri mynd. Ketilkaffi er næstum því nauðsynlegur
hluti af samkomum skógarfólks hérlendis og var að
sjálfsögðu boðið upp á það á Vöglum.
(Myndir: RF)

Barnahornið
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