UMHVERFISSJÓÐUR VERSLUNARINNAR
STYRKIR SKÓGRÆKTARFÉLÖGIN MYNDARLEGA

Umhverfissjóður verslunarinnar úthlutaði ný-

bættu umhverfi landsins, fegrun þess og upp-

arfélaga sinna, Skógræktarfélag Rangæinga

verið styrkjum. Tekjur í sjóðinn koma í gegnum

græðslu.

fékk kr. 1.000.000 og Skógræktarfélag S-

sölu á plastpokum í verslunum og eru það núna
um 160 verslanir víðsvegar á landinu sem

Þingeyinga fékk kr. 300.000.
Úthlutaði sjóðurinn fjölmörgum styrkjum líkt

standa að sjóðnum. Markmið Umhverfissjóðs

og undanfarin ár. Skógræktarfélag Íslands fékk

verslunarinnar eru þau að stuðla að

kr. 4.000.000 styrk til úthlutunar til aðild-

LAUFBLAÐIÐ
Fréttablað Skógræktarfélags Íslands.
8. árgangur. 2. tölublað, sumar 1999, á
100 ára afmæli skógræktar í landinu.
Skógræktarfélag Íslands er samband skógræktarfélaga, sem byggja á starfi sjálfboðaliða. Það er málsvari félaganna og hefur m.a.
að markmiði að stuðla að trjá- og skógrækt,
gróðurvernd og landgræðslu, auk fræðslu- og
leiðbeiningastarfs. Skógræktarfélögin starfa
um allt land og eru 56 talsins með liðlega 7000
félagsmönnum, og mynda þannig ein
fjölmennustu frjálsu félagasamtök landsins
sem vinna að umhverfismálum. Með því að
gerast félagsmaður í skógræktarfélagi styður
þú gott málefni, auk þess að tengjast

Undanfarin ár hafa skógræktarfélögin
fengið myndarlega styrki úr sjóðnum.

lifandi félagsskap þar sem fram fer fjölbreytt
félags- og fræðslustarf.
Laufblaðið er sent endurgjaldslaust til allra
félagsmanna í skógræktarfélögunum. Með því
að gerast félagsmaður í skógræktarfélagi færð
þú Laufblaðið og Frækornin send heim
reglulega.

Stjórn Skógræktarfélags Íslands skipa:
Formaður Hulda Valtýsdóttir, varaformaður
Magnús Jóhannesson, gjaldkeri Björn Árnason, ritari Þorvaldur S. Þorvaldsson, meðstjórnendur Sigríður Jóhannsdóttir, Sædís
Guðlaugsdóttir, Vignir Sveinsson, varamenn
Hólmfríður Finnbogadóttir, Ólafía Jakobsdóttir,
Sigurður Arnarson.

Útgefandi: Skógræktarfélag Íslands, Ránargötu 18, 101 Reykjavík, sími: 551-8150

Gefið út í 7500 eintökum.

Ritstjóri: Jón Geir Pétursson, skógfræðingur,
netfang: skogis.jgp@isholf.is
Ábyrgðarmaður: Brynjólfur Jónsson, framkvæmdastjóri.
Prentvinnsla: Prentsmiðjan Viðey ehf.

2

Ábendingar og upplýsingar varðandi efni
blaðsins eru vel þegnar.

Forsíðumynd:
Í vor hefur verið mjög mikil blómgun á stafafuru. Á myndinni sjást karlblóm stafafuru á
Siglufirði. Mynd (JGP)

Árið 1996 fengu skógræktarfélögin samtals 5,8 millj. úr sjóðnum, árið
1997 samtals 6,6 millj. og árið 1998 samtals 4,8 milljónir og nú í ár 5,0 millj.
króna.
Þessir styrkir hafa skipt afar miklu máli fyrir starf skógræktarfélaganna.
Fyrir féð hefur verið hægt að ráðast í fjölbreyttar framkvæmdir, bæði við
uppgræðslu og skógrækt, auk þess sem víða hefur verið unnið að bótum á
aðgengi almennings og útivistaraðstöðu.

Nánari upplýsingar um sjóðinn má fá á slóðinni
http://www.umhverfi.is

Kæri lesandi
líttu eftir merkinu á þínum poka og
verslaðu þar sem þeir fást.

Skógræktarfélag Borgarfjarðar hefur notað fjármuni frá Umhverfissjóði
verslunarinnar til að byggja upp útivistaraðstöðu í Daníelslundi í
Svignaskarði, en það er mjög fjölsótt útivistarsvæði. Mynd: JGP

SKÓGRÆKTARFÉLÖGIN GERA STÓRÁTAK Í MERKINGUM
Skilti í hvern skógarteig með stuðningi Húsasmiðjunnar
Skóglendi skógræktarfélaganna eru opin
almenningi árið um kring. Í nýrri samantekt
Skógræktarfélags Íslands kom fram að
skógræktarfélögin og aðilar þeim tengdir
hafa yfir að ráða liðlega 230 svæðum og
þekja þau samanlagt rúma 19 þúsund
hektara lands.

Á síðasta ári var ákveðið að efna til átaks
í að merkja sem flest svæði skógræktarfélaganna. Þótti vel við hæfi að hefja
átakið á 100 ára afmæli skógræktar í
landinu. Því var ákveðið að hanna skilti sem
hefði sama útlit og yrði einkenni fyrir
skóglendi félaganna. Starfsmenn Skógræktarfélags Íslands unnu tillögu að skilti
sem var send til umsagnar hjá stjórnum
skógræktarfélaganna. Niðurstaðan varð skilti
ámóta þeirri frumgerð, sem getur að líta á
meðfylgjandi mynd.
Leitað hefur verið til styrktaraðila og

Mynd EG (SÍ): Á skiltinu kemur fram merki og nafn viðkomandi skógræktarfélags og staðarheiti, auk
fleiri upplýsinga. Húsasmiðjan leggur til efnið í öll skiltin.

mun Húsasmiðjan leggja til efni í skiltin.
Fyrstu skiltin verða sett upp á svæðum
félaganna fyrir skógardaginn 17. og 18. júlí
næstkomandi.

Um sjötíu skilti eru í framleiðslu og stefnt er
að því, að framhald verði á. Markmiðið er að
skilti skógræktarfélaganna bjóði fólk vel-
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komið á sem flest skógræktar- og útivistarsvæði félaganna.

Mynd: BJ, (SÍ): New York, New York!
Þar á að hefjast handa við mikla skógrækt til þess að
tryggja að borgarbúar fái hreint drykkjarvatn.

GRÓÐURSETT TIL
AÐ TRYGGJA NEW
YORK-BÚUM
VATN
Borgaryfirvöld New York-borgar ásamt
bandaríska landbúnaðarráðuneytinu hafa
ákveðið að hefja mikla skógrækt í nágrenni
borgarinnar. Íbúar eru nærri 10 milljónir, sem
auðvitað þurfa drjúgt vatn. Til þess að tryggja
vatnsgæði borgarbúa hefur verið ákveðið að
kaupa upp land af bændum á vatnsverndarsvæði borgarinnar, alls um 1.200 ha og gróðursetja tré þar af í um 800 ha. Með því telja
yfirvöld að hægt verði að tryggja ferskleika
drykkjarvatnsins og eins að minnka mjög fjárfestingu í vatnshreinsunarbúnaði.
Heimild: Reuters news service, 8. ág. 1998.
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ALLlANZ
TRYGGINGAFÉLAGIÐ
STYRKIR
SKÓGRÆKTARFÉLAG ÍSLANDS
Nú á dögunum barst Skógræktarfélagi Íslands ágætur styrkur frá þýska tryggingarfyrirtækinu Allianz. Þakkar félagið kærlega
veittan stuðning.

Á myndinni sjást fulltrúar Allianz gróðursetja í Vinaskóg á Þingvöllum.

SKÓGRÆKTARFÉLAG
KJALARNESS
Endurvakið
skógræktarfélag
Skógræktarfélag Kjalarness hefur verið
endurvakið. Félagsmenn eru rúmlega 30 og
fer fjölgandi. Gefið er út fréttabréf mánaðarlega yfir vor- og sumarmánuði með
fróðlegu efni. Markmið félagsins er að þjóna
félagsmönnum og leiðbeina þeim í skóg- og
skrúðgarðarækt. Haldinn hefur verið 1
fræðslufundur og auk þess hafa félagsmenn
fengið félagsskírteini sem veitir þeim m.a.
afslætti í garðyrkjustöðvum. Nokkrir galvaskir
félagsmenn fóru í göngutúr um Mógilsá 23.
júní og var plantað um 600 skógarplöntum.
Það er óhætt að segja að hér á Kjalarnesi er
af mörgu að taka og það er bara að bretta
upp ermarnar. Sendum baráttukveðjur til
annarra skógræktarfélaga.

Þóranna Rósa Ólafsdóttir,
Skógræktarfélagi Kjalarness
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Í síðasta Laufblaði var tekinn upp þáttur í blaðinu sem nefnist „Sérfræðingurinn svarar“.
Þar er ætlunin að leita svara við einhverjum málum sem eru ofarlega á baugi hverju sinni.
Hvetjum við lesendur til þess að hafa samband við ritstjóra blaðsins með sín hugðarefni og munum
við þá reyna að leita svara.
Núna ætlum við að fjalla um mál sem mikið
hefur verið í umræðunni í vor, en það er ryðsveppaplágan sem lagst hefur á gljávíði sunnanlands. Fékk Laufblaðið Halldór Sverrisson
plöntusjúkdómafræðing á Rannsóknastofnun
landbúnaðarins (RALA) til að skrifa um þennan
vágest, hvernig hann lýsti sér og hvað væri helst
til ráða.

Ryð á gljávíði
Árið 1994 greindist hér á landi í fyrsta sinn
nýr ryðsveppur á gljávíði. Sveppurinn ber heitið
M. larici-pentandrae, og víxlar, eins og nafnið
bendir til, á milli lerkis (Larix) og gljávíðis (Salix
pentandra). Í Noregi virðist sveppurinn þó geta
lifað eingöngu á víðinum ef lerki er ekki til
staðar, og tjón af hans völdum virðist hvergi vera

Gljávíðiryð á gljávíði. Mynd H.S.

mikið á lerki. Líklegt er þó að sjúkdómurinn verði
skæðari á víðinum ef lerki er með í
smithringnum. Enn sem komið er hafa aðeins
fundist hér sumargró (uredo-gró).

Sýnið sem fyrst var greint kom frá Höfn í
Hornafirði. Engin staðfest tilfelli hafa komið fram

afar algengur í görðum og því fyrirsjáanlegt að

því að sveppurinn seinkar eða kemur í veg fyrir

er ólíklegt að höfuðborgarsvæðið sleppi við

að sprotarnir nái að þroska brum sín fyrir

þennan ryðsvepp lengi úr þessu. Á því svæði er

veturinn, en það veldur miklu kali á þeim. Þar

gljávíðir mjög almennt notaður í görðum og má

sem sá gljávíðiklónn sem hér er mest ræktaður

því ætla að tjón verði þar mikið.

er suðrænn að uppruna er hann viðkvæmur fyrir

á öðrum stöðum síðan þá, fyrr en síðastliðið
sumar, að staðfest var að sveppurinn er mjög

Skaðinn á gljávíðinum felst að miklu leyti í

sjúkdómurinn mun gera mikinn usla þar. Einnig

haustkali. Ryðsveppurinn eykur kalið stórlega.
Ekki er vitað með vissu um uppruna alls

útbreiddur í görðum á Selfossi. Einnig hafa

gljávíðis hér á landi, en mikið af honum er

borist fregnir af ryðsvepp á gljávíði víðar af

sennilega komið út af gamla trénu við Aðalstræti

Suðurlandi.

í Reykjavík, sem nú er fallið. Gljávíðir hefur

skaðann hve snemma sumars smitun á sér

ótvíræða kosti sem klippt limgerðisplanta þar

stað. Því þarf að kanna hvort lerki getur fóstrað

sem hann ber gljáandi, dökkgræn blöð og

sveppinn á vorin og flýtt þannig fyrir smitun.

Í ágúst 1995 skoðaði undirritaður garða á

Það hefur afgerandi þýðingu varðandi

Höfn í Hornafirði undir leiðsögn garðyrkju-

endurnýjar sig vel eftir klippingu. Mörgum þykir

fræðinga á staðnum. Víða hafði gljávíðir verið

það einnig skemmtilegt hversu lengi runninn er

fjarlægður úr görðum eða klipptur niður. Sums

grænn á haustin. Vinsældir gljávíðis byggjast

staðar hafði þó verið úðað með ryðsveppalyfi

samt ekki síst á því hversu heilbrigður og laus

(Plantvax) og tekist að halda skemmdum af

við óþrif hann hefur verið. Yfirleitt hefur ekki

Íslands er með innfluttum plöntum. Gljávíðiryð

völdum sveppsins í lágmarki. Limgerði sem ekki

verið þörf á að úða hann vegna meindýra eða

kann þó að hafa borist hingað eftir öðrum

höfðu verið varin gegn sveppnum voru illa kalin

sjúkdóma eins og oft er tilfellið með aðrar

leiðum. Hugsanlega hafa gró sveppsins fokið til

á köflum en ryðgul á að líta annars staðar.

víðitegundir. Það er þess vegna áfall fyrir

Íslands yfir hafið, t.d. frá Skotlandi í suð-

Augljóst virtist að þeir runnar sem verst voru

garðeigendur þegar kominn er til sögunnar

austanátt. Líklegt er að fyrstu gljávíðirunnarnir

kalnir höfðu verið illa haldnir af ryði árið áður. Á

sjúkdómur sem útheimtir úðun á hverju sumri.

sem gróin hittu fyrir væru einmitt í Hornafirði.

Selfossi er gljávíðir

Hvernig barst gljávíðiryð hingað til
lands?
Algengasta leið nýrra plöntuskaðvalda til

Farfuglar gætu einnig hafa borið smitefni með
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sér, en þeir koma þó svo snemma á vorin að
sumargró eru ekki komin fram á þeim tíma á
Bretlandseyjum.
Velta má því fyrir sér hvers vegna gljávíðiryð

Þekking er eins og tré. Til að geta vaxið og dafnað þarf hún sitt
rétta umhverfi, sína næringu, sína rækt.

hefur ekki komið hingað fyrr en nú, þrátt fyrir að
þessi víðitegund hafi verið í ræktun hér í eina

Að rækta tré - að rækta skóg - að rækta þekkingu.
Samnefnari alls þessa býr að baki útgáfu Skógræktarritsins.

öld. Hugsanleg skýring er sú að um nýjan
smitrasa sé að ræða. Það er vel þekkt erlendis
að ónæmi sem byggist á einum erfðavísi getur
fallið mjög skyndilega þegar fram kemur
svepprasi sem vinnur bug á vörnunum.

Einhæft klónaval ber að varast
Ástæða er til að hafa haft áhyggjur af því
hversu einhæft val okkar á skjólbelta- og Iimgerðisplöntum hefur verið. Til ræktunar skjólbelta hefur á seinni árum verið lögð áhersla á
alaskavíði. Mörg skjólbelti eru eingöngu gerð af
einum klón víðisins, oft svonefndum brúnum
alaskavíði. Sem betur fer er alaskavíðir
heilsuhraustur enda er það ein aðalástæðan
fyrir vali hans. En kæmi upp skæður sjúkdómur,
til dæmis ryðsveppur, sem grandaði brúnum
alaskavíði, væru skjólbelti á stórum svæðum úr
sögunni og öll fyrirhöfnin við ræktunina orðin til
einskis. Sama gildir um alaskaösp í skógrækt.
Þar þarf að varast of einhæft klónaval. Einnig
þyrftum við að fá vitneskju um ryðsveppaþol
þeirra klóna sem notaðir eru með því að láta
prófa þá erlendis. Með fjölbreytni í vali arfgerða
ræktunarplantna er síðan hægt er að draga
verulega úr áföllum af völdum nýrra skaðvalda
þegar og ef þeir koma.

Hvað er til ráða?
Það var von manna að með ákveðnum

notkun þess hófst því fyrst þegar sjúkdómurinn

kvæmi gljávíðisins virðast hafa mjórri blöð en

var víða kominn full-langt og því vart von á

sá klónn sem við höfum vanist hér á landi. Auk

fullkomnum árangri. Reyna þyrfti einnig

þess fella norðlæg kvæmi blöð sín mun fyrr á

sveppalyfin Bayleton (triadimefon), Tilt

haustin en okkar gljávíðir gerir og mun

(propiconazole) og Bravo (chlorothalonil) sem

mörgum garðeigandanum finnast það vera

öll eru notuð gegn ryðsveppum erlendis. Dit-

ókostur. Því kann að vera ómaksins vert að

hane (mancozeb) er víða notað gegn ryð-

leita að suðlægum klónum með meira þol

sveppum, en þar sem það hefur einungis

gagnvart ryði en okkar gljávíðir hefur.

snertiverkun þarf tíðari meðhöndlun með því.

aðgerðum á Höfn tækist að útrýma sjúkdómnum á landinu. Einnig voru vonir við það

Klipping

bundnar að útbreiðsla sveppsins yrði takmörkuð

Þegar runnar eru klipptir niður að vetri og

við Hornafjörð, jafnvel þótt ekki gengi að útrýma

afklippur fjarlægðar, er mestur hluti smitefnis-

honum þar. Nú hefur sú von brugðist og ekki

ins einnig fjarlægður. Sofandi brum sem lifna

annað að gera en að reyna að minnka tjón af

að vori eru laus við smit og mynda heilbrigða

völdum sjúkdómsins eins og kostur er.

sprota. Þetta er þó skammgóður vermir, vegna
þess að smit berst oftast úr nálægum görðum
er líða tekur á sumarið. Einnig er líklegt að smit

Plöntulyf
Gegn ryðsveppum gagnast upptökulyf

geti lifað veturinn af í föllnu laufi og þarf því að
fjarlægja sýkt lauf á haustin.

(kerfislyf) best. Þau eru tekin upp í gegnum
blöðin og dreifast með safastreymi um alla
plöntuna. Mikilvægt er að úða strax og einkenna

Klónar með mótstöðu
Hefja þarf leit að gljávíðiklónum sem hafa

verður vart. Sveppalyfið Plantvax, sem lengi var

mikla almenna mótstöðu gegn ryðsveppum.

notað hér, er ekki fáanlegt lengur og var því

Slíkir klónar kunna að vera í ræktun hér á

gripið til þess að flytja inn takmarkað magn af

landi, en annars þarf að sækja þá til útlanda.

sveppalyfinu Baycor (virkt efni: bitertanol)

Útbreiðslusvæði gljávíðis er víðáttumikið og

sumarið 1998. Varla er óyggjandi reynsla komin

víða hljóta að finnast klónar með tiltölulega

á þetta efni, vegna þess að það kom ekki til

góða mótstöðu gegn ryðsveppnum. Sá

landsins fyrr en í ágúst og

hængur kann þó að vera á, að norðlæg
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ÁHUGAVERÐ RANNSÓKNAVERKEFNI
Á MÓGILSÁ HLJÓTA STÓRA STYRKI
Nú á dögunum voru veittir styrkir úr Markáætlun Rannís í umhverfismálum. Tveir af
þremur stærstu styrkjum áætlunarinnar voru
veittir verkefnum sem fjalla um skógrækt og
Mógilsá - Rannsóknastöð skógræktar - á
stóran þátt í. Verkefnið „Uppbygging vistkerfa
á röskuðum svæðum“ fékk 11 milljóna króna
styrk (til 3 ára), en það er samvinnuverkefni
Landgræðslu ríkisins, líffræðistofnunar
Háskólans og Mógilsár. Eins fékk verkefnið
„íslensk bjarkargreining“ 12 millj. til þriggja ára,
en það er unnið í samvinnu Mógilsár og
Líffræðistofnunar Háskólans, með þátttöku
RALA og Landgræðslunnar.
Í verkefninu „Uppbygging vistkerfa …“ er
fyrirhugað að rannsaka áhrif mismunandi
uppgræðslu- og skógræktaraðgerða á framvindu á auðnum og röskuðum svæðum.
Áhersla verður lögð á að meta í hvaða mæli
mismunandi skógræktar- og landgræðsluað-

„Úr auðn í skóg“. Alaskaösp, sem gróðursett var í tilraun á ógrónu landi á Markarfljótsaurum, í örum vexti
vorið 1999 (sjö árum eftir gróðursetningu). Markmið verkefnisins „Uppbygging vistkerfa á röskuðum
svæðum“ er að kanna afleiðingar slíkrar uppgræðslu á vistkerfið í heild. Mynd AS

gerðir á röskuðum og lítt grónum svæðum leiða
til aukins líffræðilegs fjölbreytileika og

Íslensk bjarkargreining fjallar um erfða-

landshlutum og staðháttum. Reginmunur er á

framleiðni vistkerfa. Þetta verður gert með

rannsóknir á íslensku birki. Beitt verður bæði

Ijósnæfra, stórvöxnum björkum í innsveitum á

tvennum hætti:

erfðatæknilegum aðferðum og hefðbundnum,

NA-, A- og SA-landi og margstofna, svarbrúnu

(1) Skoðuð verða svæði sem eiga sér mis-

skógfræðilegum aðferðum til þess að rannsaka

kjarrbirkinu um sunnan- og vestanvert landið. Á

langa uppgræðslusögu. Þar verða gerðar

erfðabreytileika í náttúrlegum, íslenskum skóg-

annesjum og við skógarmörk, þar sem birkið

mælingar á gróðurfari, smádýralífi, jarðvegi og

og kjarrlendum, og bera saman við birkikvæmi

skríður með sverðinum, er meira að segja víða

kolefnisforða, auk þess sem rannsóknir munu ná

frá meginlandi Evrópu. Upplýsingar sem skila

ofrausn að tala um kjarr. Ein spurning sem enn

til næringarefnabúskapar, kolefnisflæðis og

sér úr verkefninu eiga eftir að hafa mikla

hefur ekki verið svarað er hvort trjám sem

vatnsbúskapar á hluta svæðanna.

þýðingu fyrir ákvarðanir um verndun íslenskra

mynda kjarr sé eðlislægt að mynda margstofna

birkiskóga- og kjarrleifa. Með þeim verður hægt

runna, en þeim sem mynda skóga sé eðlislægt

melum, söndum eða öðrum röskuðum svæðum.

að skera úr um hvaða birkiskógar eru sérstæðir,

að mynda beinvaxin, einstofna tré. Önnur

Þar er ætlunin að nota mismunandi uppgræðslu-

frá erfðafræðilegu sjónarmiði, og hafa af þeim

spurning þessu skyld er hvort þessi munur í

og skógræktaraðgerðir, athuga hvaða aðferðir

sökum mest gildi til verndunar eða ræktunar.

svipmóti birkis milli landshluta sé sá sami og var

(2) Settar verða upp langtímatilraunir á

skila bestum árangri og hvaða áhrif aðgerðirnar
hafa á aðra þætti vistkerfisins, s.s. gróður og

Glöggir ferðalangar hafa undrast hin margvíslegu birtingarform íslenska birkisins eftir

smádýralíf.

um landnám, og sé þannig eðlileg afleiðing þess
munar sem er í ríkjandi veðurfari milli
landshluta, eða hvort

8

Erfðaeiginleikar íslensku bjarkarinnar eru afar fjölbreytilegir. Hér sést Bæjarstaðarbirki gróðursett í borgfirskt birkikjarr við Munaðarnes. Eins og sést er vaxtarformið
mjög ólíkt því sem þekkist hjá náttúrlegu, borgfirsku birki. Rannsóknarverkefnið „íslensk bjarkargreining“ fjallar um erfðarannsóknir á birki og mun m.a. svara því að
hvaða marki krækluvöxtur borgfirska birkisins stafar af erfðum. Mynd JGP

munurinn sé afleiðing þess að búsetan hafi

kvæma að mismunandi landshlutum. Hingað til

haft mismikil áhrif eftir landshlutum.

hefur ræktun nýrra birkiskóga hér á landi að

Mikilvægur og hagnýtur þáttur verkefnisins

NOREGSFERÐ SEINKAR

mestu beinst að Bæjarstaðarbirki, án tillits til

„íslensk bjarkargreining“ lýtur að því að varpa

þess hvort sú ræktun fer fram á Vestfjörðum,

Við viljum benda á að væntanlegri

ljósi á erfðavistfræði íslenska birkisins. Það

Þingeyjarsýslum eða Suðurlandi og án þess að

Noregsferð í ágúst hefur verið frestað að

verður gert með því að fylgjast með birki-

rannsakað hafi verið hvort slíkur tilflutningur

ósk Norðmanna. Ferðin verður því farin

kvæmatilraunum, sem lagðar voru út á níu

erfðaefnis sé æskilegur, frá sjónarmiði að-

sumarið 2000 og kynnt þegar nær dregur.

stöðum á landinu sumarið 1998 með fjár-

lögunar, þegar til lengri tíma er litið. Með

stuðningi frá RARIK (Rafmagnsveitum ríkisins). Í

verkefninu verður bætt úr þeim skorti á þekk-

þeim tilraunum er borinn saman vöxtur, afföll og

ingu.

vaxtarlag allt að 50 kvæma hvaðanæva að af
landinu, og könnuð aðlögun einstakra

Aðalsteinn Sigurgeirsson, forstöðumaður,
Rannsóknastöð skógræktar, Mógilsá.

9
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„SVER ER MIKILS VÍSIR“
LURKAR NOTAÐIR SEM STIKLINGAR VIÐ ASPARSKÓGRÆKT

Í landgræðslugirðingu á Hafnarsandi, austan

borðsflötur lurkanna rétt sæist á yfirborði

Þorlákshafnar, er að vaxa upp röð af ala-

jarðvegsins. Skemmst er frá því að segja, að

skaösp, sem komið var á fót með s.k.

upp af þessum lurkum hafa vaxið afar

„Lurkaræktun“. Forsaga málsins er sú, að

þróttmiklir sprotar, og þeir hæstu náðu 80 cm

vorið 1998 voru felldar allmargar ungar aspir í

hæð fyrsta vorið (sjá mynd). Hér gæti verið

garði í Reykjavík. Trén voru flest af góðum

komin hentug aðferð við að græða upp

klónum, þar á meðal af Jóru, Keisara og

ógróna sanda á láglendi með ösp, víði-

Pinna. Kjörið þótti að nýta yngri greinar og

tegundum og öðrum þeim tegundum sem

sprota þeirra til beinnar stungu græðlinga, og

fjölga má með órættum stiklingum.

var þeim stungið í Hafnarsand í maímánuði
sama ár. Sjálfir trjábolirnir, sem voru á bilinu
7-20 cm að þvermáli, voru urðaðir í grunnri

Aðalsteinn Sigurgeirsson, forstöðumaður,
Rannsóknastöð skógræktar, Mógilsá.

gröf þannig að yfir-
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Asparöðin teygist nú í júní 1999 eins og grænn
ormur um sandinn, einu ári eftir að lurkarnir voru
jarðaðir. Mynd AS

MIKIL BLÓMGUN TRJÁGRÓÐURS Á SUNNANOG VESTANVERÐU LANDINU NÚ í VOR
GOTT FRÆÁR Í UPPSIGLINGU?
Þessi hagstæða veðrátta hefur lagt grunninn
að þessari miklu blómgun núna í vor. Eins er það
víða að gerast að tré eru að ná þeim þroska og
komast á þann aldur að þroska fræ. Því er
áberandi mikil blómgun á birki, reynivið,
silfurreyni, alaskavíði, sitkagreni og stafafuru svo
nokkrar trjátegundir séu nefndar.
Ekki er þó alveg gefið að það verði gott fræár.
Bæði vindur og úrkoma geta haft áhrif á
fræmyndunina. Rok á vori eða sumri getur
eyðilagt blómin og eins getur mikil rigning útilokað frævun. Hitastig sumarsins hefur síðan
úrslitaáhrif á fræþroskann.

Þannig eru nokkur atriði sem geta haft áhrif
á fræmyndunina áður en hægt er að fullyrða um
það hvort gott fræár verði. Það eru hins vegar nú
miklar vísbendingar að svo verði um sunnan- og
vestanvert landið og því líklegt að hægt verði að
safna miklu trjáfræi hér innanlands í haust.

Jón Geir Pétursson
Skógræktarfélagi Íslands

Mjög mikil blómgun hefur verið á stafafuru í vor. Hér sjást frjókorn stafafurunnar rjúka eftir að slegið hefur
verið í greinina. Eins og sést er þetta ekkert smáræðismagn á hverju tré og vonandi að þau finni sem flest
kvenblóm svo frjóvgun geti átt sér stað. Fræþroskun stafafuru tekur hins vegar tvö ár þannig að afrakstur
þess sem við sjáum núna, er ekki hægt að uppskera fyrr en haustið 2000. Það stefnir því allt í mjög mikla
fræuppskeru á stafafuru á fyrsta ári nýrrar aldar. Mynd: JGP

Í vor hefur verið áberandi mikil blómgun á
trjágróðri um sunnan- og vestanvert landið. Á
höfuðborgarsvæðinu hefur þetta til dæmis verið
sérstaklega áberandi. Ástæður þessa eru
fjölþættar, en mestu ræður veðurfar sumarsins á
undan þegar blómvísarnir myndast, auk aldurs
og þroska trjánna. Þannig er þetta áberandi hjá
fjölmörgum trjátegundum. Því er fróðlegt að
skoða yfirlit yfir veðráttuna frá því í fyrra. Í
veðurfarsyfirliti Veðurstofunnar segir um
veðráttuna í Reykjavík árið 1998:

„Veturinn 1997-1998 fékk almennt góð
eftirmæli. Veður lengst af hæglátt. Verulegt
kuldakast gerði síðari hluta febrúar og fyrri hluta
mars (Reykjavík mest -14,9°C, Mývatn mest
-34,7°C). Hiti í maí var 0,3°C yfir meðallagi og
úrkoman rúmlega hálf önnur meðalúrkoma. Júní
var hinn hlýjasti í meir en 30 ár, júlí í rúmu
meðallagi og ágúst var hinn hlýjasti um nærri 30
ára skeið. Mjög hlýir dagar voru þó fáir.
Haustveðráttan var meinlítil. Úrkoma rétt undir
meðallagi.“
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Blómgun hefur verið sérstaklega áberandi á
sitkagreni núna í vor. Víða eru trén nánast brún á að
líta vegna mikils magns karlblóma. Á myndinni
sjást brúnleit karlblóm sitkagrenisins og rauðleit
uppsperrt kvenblómin. Karlblómin visna síðan
fljótlega og falla af. Mynd: JGP

Eftirtaldir aðilar styrktu útgáfu
blaðsins á 100 ára afmæli
skógræktar á Íslandi:

Mikil blómgun hefur verið á birki um sunnan- og vestanvert landið. Á myndinni sjást kvenblóm birkis
sperra sig upp, tilbúin að taka við frjókorni. Síðan ummyndast kvenblómið, drúpir niður og verður að
brúnum rekli að hausti sem allir þekkja. Mynd: JGP

Núna í sumar hefur reyniviður blómstrað mjög mikið. Falleg hvít blómin eru áberandi og vitum við því nú, að
mikið verður af rauðum berjum í haust. Einnig hefur verið áberandi blómgun á silfurreyni á
höfuðborgarsvæðinu í vor. Mynd: JGP
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Aðalbakarí sf.
Almenna málflutningsstofan hf
Almenna verkfræði & teiknistofan
Almiðlun ehf
Apótek Austurbæjar
Apótek Ísafjarðar
Aerobic Sport
Arkís ehf.
Ásgeir Sigurðsson ehf
B Ó B sf vinnuvélar
Beyki hf
Birta heildverslun
Bílaleigan AKA
Bílastjarnan Kar hf
Bílaverkstæði Guðjóns
Bjarmar ehf
Vélaleiga Björn og Guðni hf
Björn Traustason hf
Blásteinn hf
Blikk & Tækniþjónustan
Blikksmiðja Einars ehf
Blómamiðstöðin ehf
Blómaverslunin Iðna Lísa sf.
Bókasafn Héraðsbúa
Bókasafn Reykjanesbæjar
Bókasafn S-Þingeyinga
Bókhalds- og tölvuþjónustan sf
Bólstrun Hauks
Brauðgerð Kr. Jónssonar
Brimgljái ehf
Brúskur
BSRB
Búðarhóll ehf
Búnaðarfélag Árneshrepps
Búnaðarfélag Biskupstungnahrepps
Búnaðarfélag Fremri Torfustaðahrepps
Búnaðarfélag Grafningshrepps
Búnaðarfélag Grímsneshrepps
Búnaðarfélag Hólshrepps
Búnaðarfélag Hvítársíðu
Búnaðarfélag Langnesinga
Búnaðarfélag Nauteyrarhrepps
Búnaðarfélag Vesturlands
Búnaðarfélag Villingaholtshrepps Búnaðarfélag
Kirkjuhvammshrepps Búnaðarsamband
A-Húnavatnssýslu Búnaðarsamband
Strandamanna
Búri ehf
Búvélar hf
Byggðasafnið Skógum
Dalabyggð
Daltré
Deloitte & Touche endurskoðun hf
Depla hf
Dreifing hf
Efnalaugin Albert
Efnalaugin Björg
Egilsstaðabær
Eik

Eftirtaldir aðilar styrktu útgáfu
blaðsins á 100 ára afmæli
skógræktar á Íslandi:
Eldhestar ehf
Endurskoðunarmiðstöðin
Eyjafjarðarsveit
Eyrarsparisjóður
Eyrarsveit
Fagval
Fangelsið Litla-Hrauni
Fasteignamiðlun Vesturlands
Fasteignamiðlunin Fell ehf
Fasteignasalan Berg
Fasteignasalan Borgir hf
Fasteignasalan Hafnargötu 27

Fasteignaþjónustan
Fatagerðin Íris sf.
Faxavélar hf
Ferðaþjónusta bænda Narfastöðum
Ferðaþjónusta bænda Syðri-Haga
Ferðaþjónusta bænda Syðri-Vík
Ferðaþjónusta bænda Ytra-Álandi
Ferðaþjónusta bænda Geirlandi
Ferðaþjónusta bænda Stafafelli
Ferðaþjónustan Húsafelli hf
Félagskaup hf
Félagsmálaráðuneytið
Fiskiðjan Bjarg hf
Fiskverkun KG.
Flugkistur ehf
Flúðafiskur
Fossvogsskóli
Framköllunarþjónustan ehf Friðrik
Jónsson ehf
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Gagnaeyðing hf
Garðyrkjuskóli ríkisins
Gaulverjabæjarhreppur
Gámaþjónusta Sorphirðan
Geiri Péturs ehf
Gesthús Dúna Hákonarbær hf
Gistiheimilið Syðra-Langholti
Glerborg ehf
Glerslípun Akraness hf
Glæsibæjarhreppur
Gnúpverjahreppur
Grafarvogs apótek
Granít
Félagsheimilið Borg
Gróandinn hf
Gróðrarstöðin
Grunnskóli Eskifjarðar bókasafn
Guðbjörg Jóhannsdóttir
Gullkistan

Gunnar Hallgrímsson
Gunnvör hf
Hagur hf
Hagþjónusta Landbúnaðarins
Hans Petersen hf.
Haraldur Böðvarsson hf
Haraldur Sigfús Magnússon
Heilbrigðiseftirlit Vestmannaeyja
Héraðsskjalasafn Austfirðinga
Hitaveita Egilsstaða og Fellahrepps
Hitaveita Skagafjarðar
Hitaveita Þorlákshafnar
Hjaldur ehf
Hjallaskóli
Hjaltastaðasókn
Hjalti Svanmundur Guðmundsson
Hjólbarðaverkst. Ísafjarðar ehf
Hjúkrunarheimilið Skjól
Hólmavíkurhreppur

Hótel Bjarkarlundur
Hótel Borgarnes
Hótel Dyrhólaey
Hótel Geysir hf
Hótel Laugarhóll
Hótel Norðurljós
Hótel Tangi
Hreinsunardeild Reykjavíkurborgar
Hugver
Húsaplast hf
Húsavíkurkaupstaður
Hvalfjarðarstrandarhreppur
Höfðahreppur
Iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti
Iðunnar apótek ehf
Ingvar Guðmundsson
Innri-Akraneshreppur
Innviðir sf.
Ísafjarðarbær

SKÓGRÆKT Á VOPNAFIRÐI
Laufblaðinu barst eftirfarandi grein frá

snjó ef snjóavetur er. Þarna er ekki nóg að

Vopnafirði.

setja bara niður plönturnar, heldur þarf að
hugsa vel um þær og það gerði pabbi með

Með þessum stutta pistli langar mig til

góðri hjálp mömmu. Stundum komu líka fleiri

þess að minnast pabba míns Sveins Sig-

til hjálpar. Það voru settar plastflöskur til að

urðssonar og þess sem hann var að gera í

skýla og svo var reytt og borið á hverja

skógrækt.

plöntu. Mikill munur sást á þeim plöntum
sem ekki var hugsað um og þeim sem fengu

Norðan til á tanganum, sem kauptúnið
Vopnafjörður stendur á, er svæðið „á Hlíð-

umhirðu og natni. Þarna eru margar fallegar
plöntur í dag.

arenda“. Þar var pabbi vanur að dunda sér
alltaf þegar færi gafst á sumrin. Hann byrjaði

Vonandi halda plönturnar hans pabba

að gróðursetja þarna 1985. Svæði þetta er

míns áfram að dafna þó hans njóti ekki

ekki auðvelt til ræktunar, en þar er mjög opið

lengur við.

fyrir norðanátt. Markmiðið með skógræktinni
var að reyna að verja ysta hluta þorpsins,

Erla Sveinsdóttir,
Vopnafirði.

sem venjulega fer í kaf í

Vopnfirðingar framtíðarinnar.

15

Ísafoldarprentsmiðja hf
Ísefni efnavörur ehf
Ísleifur Jónsson ehf
Japis hf
Jarðefnaiðnaður hf
Jarðvélar sf.
Jeppasmiðjan ehf
Johan Rönning hf
Jóhanna Sigurðardóttir
Jón og Tryggvi hf
K.P.M.G. á Íslandi
Kartöflusalan Svalbarðseyri hf
Kaupfélag Árnesinga
Kaupfélag Stöðfirðinga
Kaupfélag Súðavíkur ehf
Kaupsel hf
Keramikverkstæði Kolbrúnar
Kirkjubæjarskóli
Kjalarnesprófastsdæmi
Kjarnafæði hf
Kjörgarður
Kjöt og fiskur
Kleppjárnsreykjaskóli
Klébergsskóli
Knarrareyri hf
Kópavogsbær
Krappi hf
Kveikur ehf
Kvennaskólinn í Reykjavík
Kvenfélagið Fjóla
Kvenfélagið Villingaholtshreppi
Kynnisferðir sf. ferðaskrifstofa
Lambeyri ehf
Landslag ehf
Landslagsarkitektar Mogensen
Landsamband kúabænda

Eftirtaldir aðilar styrktu útgáfu
blaðsins á 100 ára afmæli
skógræktar á Íslandi:
Landsvirkjun
Landvélar hf
Langanes hf
Langholtsskóli
Laugarnesskóli
Leikskólinn Barnaból
Lindin, kristið útvarp Fm:l02,9
Lipurtá
Ljósbrá/Gistihús
Ljósgjafinn hf
Lækjarskóli
Lögmannsstofan Barónsstíg 5
Magnús H Ólafsson arkitektar
Megin ehf
Meindýravarnir Reykjavíkur
Meistarafélag húsasmiða í Reykjavík
Melabúðin
Menntaskólinn Laugarvatni
Merking hf
Netagerð Vestfjarða hf
Nuddhöndin
Nytjaskógar H Sigurðsson
Olíufélagið hf Esso
Optima
R J R trading hf umboðsverslun
R Sigmundsson hf
Rafiðn
Rafmagnsverkstæðið Neistinn ehf
Raftákn hf
Rafteikning hf
Rafteiknistofa Tómasar Kaaber
Rafveita Hafnarfjarðar
Ragnar Björnsson hf
Rakarastofan Neðstutröð 8
Reykjabúið hf
Réttarholtsskóli
Ríkisendurskoðun
Ræktunarsamband Landeyja
Ræktunarsamband Suður-Dala
Safnahús Borgarfjarðar
Samiðn
Semaco bifreiðaverkstæði
Sementsverksmiðjan hf
Siglufjarðarkaupstaður
Silfurstjarnan
Sjafnarblóm
Skaftárhreppur
Skeiðahreppur
Skinnfiskur
Skipulag ríkisins
Skjanni hf
Skorradalshreppur
Skógræktarfélag Patreksfjarðar
Skútustaðahreppur
Sláturfélag Suðurlands
Slökkvilið Reykjavíkur
Smith og Norland hf
Smurstöðin Esso
Snæberg ehf, bifreiðaverkstæði

0.
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FRÆÐSLU- OG FÉLAGSSTARF Í HAUST
FRÆÐSLU- OG MYNDAKVÖLD

hét Garðagróður og margir þekkja, en þar voru hæðarmæld
fjöldamörg tré í görðum. Síðan eru liðin 35 ár og því áhugavert að
reyna að hafa upp á þessum trjám aftur og sjá hvernig þeim hefur
reitt af. Í hverri göngu verða teknar fyrir ákveðnar trjátegundir.

4. september

Hlynur

11 . september

Silfurreynir og ilmreynir

18. september

Álmur

Haldin verða fræðslu- og myndakvöld í haust. Skógræktarfélögin á höfuð-

25. september

Beyki, hrossakastanía, askur

borgarsvæðinu standa sameiginlega að þessum fræðslukvöldum.

2. september

Gullregn, elri, sígræn tré

Dagskráin verður fjölbreytt og leitast við að hafa hana bæði fræðandi og

Göngurnar hefjast klukkan 10.00 á laugardögum og taka um

skemmtilega. Munu valinkunnir menn flytja þar fróðleg erindi og sýna myndir,

tvo tíma. Mæting er við stóra hlyntréð á horni Vonarstrætis og

eins og sést á meðfylgjandi dagskrá. Skógarlist og skógarmenningu verður

Suðurgötu í Reykjavík.

einnig haldið á lofti eins og kostur er með óvæntum uppákomum!
21. september: Haraldur Ólafsson veðurfræðingur. Veðurfar og
skógrækt.

FRÆÐSLUFERÐIR

Umsjón Skógræktarfélag Mosfellsbæjar.

Samvinna við Ferðafélag Íslands.

12. október: Vilhjálmur Lúðvíksson framkvæmdastjóri. Skógrækt

Haustlitaferð í Bæjarstaðarskóg og Núpsstaðaskóg.
Tveggja daga ferð - dagana 8.-10. október.

áhugamannsins.

Haustið er fallegur tími í skóginum en þá skrýðist birkið haust-

Umsjón Skógræktarfélag Garðabæjar.

litum. Þessi skógar eru með fallegustu skógum landsins og verða
9. nóvember: Þór Þorfinnsson skógarvörður, Hallormsstað. Skógur og

þeir skoðaðir í ferðinni.

skógrækt - ný viðhorf. Umsjón Skógræktarfélag Kópavogs.
Nauðsynlegt er að skrá sig með fyrirvara í haustlitaferðina,
Þessi fundir eru haldnir í Mörkinni 6 (húsi Ferðafélagsins) og hefjast kl.

sími 551-8150.

20.30 og eru öllum opnir. Verið velkomin.

SKÓGARGÖNGUR HAUST

NÁMSKEIÐ FYRIR ÁHUGAFÓLK

Í samvinnu við Garðyrkjufélag Íslands og Ferðafélag Íslands.
Í haust verða farnar fimm göngur í Reykjavík. Árið 1965 kom út bók sem

Sveppir:
Sunnudaginn 15. ágúst kl. 10.00-16.00, Mörkin 6 og Heiðmörk.
Síðla sumars hefst sveppatíminn í skóginum. Þá er nauðsynlegt
að drífa sig á sveppanámskeið og læra að þekkja algengustu
matsveppina. Undir leiðsögn Eiríks Jenssonar sveppafræðings.
Verð kr. 3.000.

Fræ - söfnun og sáning:
6. og 7. október kl. 20.30 - 22.30 og 9. október kl. 13.00-16.00. Mörkin 6.
Bóklegur innihluti: Fræ á Íslandi, lauftré og barrtré, fræþroskun, fræsöfnun, sáning á víðavangi. Verklegur útihluti:
Fræferð í Öskjuhlíð og Fossvogskirkjugarð.
Leiðbeinendur eru Þórarinn Benedikz og Jón Geir Pétursson.
Verð kr. 4.500.

Nauðsynlegt er að skrá sig með fyrirvara á námskeiðin,
sími 551-8150.
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Stólpi í steypu

18

FERÐ TIL LETTLANDS Í HAUST
Eins og kemur fram hér annars staðar í
blaðinu frestaðist fyrirhuguð skiptiferð til
Noregs um eitt ár, að ósk Norðmanna.

Með skömmum fyrirvara hefur okkur
tekist að finna samstarfsaðila í nýrri ferð.
Ætlunin er að fara til Lettlands um
mánaðarmótin sept.-okt. í eina viku. Ferðin
er skipulögð í samvinnu við fyrirtækið BYKO,
sem rekur öflugt trjávörufyrirtæki í landinu og
lettneska skógræktarfélagið, Latvian
Forestry Association.

Flogið verður héðan til Stokkhólms/
Kaupmannahafnar og þaðan beint áfram
til Riga, höfuðborgar Lettlands. Þaðan er
skipulögð kynnisferð um landið þar sem
ætlunin er að skoða skóga, skógrækt og
náttúrufar landsins, auk þess að fá innsýn í líf

Skógarmenn skoða framandi lönd. Í fyrra stóð Skógræktarfélag Íslands fyrir vel lukkaðri
kynnisferð til Austurríkis. Ætlunin er að fara árlega í slíkar ferðir. Mynd JGP

og menningu þjóðarinnar. Skógur og
skógrækt eru afar mikilvægir þættir í lífi og
efnahag Letta, enda landið afar skógríkt. Þar

Verð liggur ekki fyrir en reynt verður að

er því margt áhugavert að skoða fyrir íslenskt

halda því í lágmarki. Áhugasamir hafi vinsam-

skógræktarfólk.

lega samband sem fyrst við skrifstofu Skóg-
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ræktarfélags Íslands, í síma 551-8150 eða
561-8150 til að fá nánari upplýsingar.

Eftirtaldir aðilar styrktu útgáfu
blaðsins á 100 ára afmæli
skógræktar á Íslandi:
Sóldekk ehf
Sparisjóður Bolungarvíkur
Sparisjóður Önundarfjarðar
Sparisjóðurinn í Keflavík
Sprettur ehf
Stakksvik hf
Starfsmannafélag Ísal
Steinprýði hf
Steypustöðin ehf
Straumrás hf
Strengur hf
Sýslumaðurinn í Neskaupstað
Særún hf
Tak
Tannlæknastofa Einars
Tálknafjarðarhreppur
Teiknistofa Ingimundar Sveinssonar
Teiknistofa Ragnhildar Skarphéðinsdóttur
Teiknistofan Túngötu 3
Teiknistofan Norðri ehf
Tiffanys Gler Studíó
Tjaldstæðið Kirkjubæ
Tónspil
Trésmiðja Sigfúsar Kristinssonar
Trésmiðjan Akur ehf.
Trésmiðjan Borg hf
Trésmiðjan Eik
Trésmiðjan Eimir sf
Tækniþjónustan ehf.
Tærgesen Gistiheimilið
Tölvuverk hf.
Uppdæling hf
Útgerðarfélagið Tálkni
Vallarskeifa
VDO mæla- og barkaviðgerðir
Verkalýðsfélag Borgarness
Verkalýðsfélag Fljótsdalshéraðs
Verkfræðistofa Jóns B. Hafsteinssonar
Verkfræðiþjónusta Akraness ehf
Verslunin Arnhóll
Verslunin H-Sel
Verslunin Hrund
Vestmannaeyjabær
Véla og bílaþjónusta Kristjáns
Vélaverkstæði Sigurðar Sigurðssonar
Vélaverkstæði Hjartar Eiríkssonar
Vélsmiðja Hauks Kjartanssonar
Vélstjórafélag Íslands
Videoleiga Söluskálans
Vinnuvélar Símonar
Vistheimilið Gunnarsholti
Vírnet hf
Vopnafjarðarskóli
Þorsteinn Sveinsson
Þrastarhóll ehf
Ökuskóli S.G. sf
Ölur - Skógræktarstöð
Öxnadalshreppur
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UM DJÚPAR
RÆTUR TEYGA

JARÐARMJÖÐ
Á Mógilsá standa yfir rannsóknir á því hvaða
áhrif áburðargjöf á nýgróðursettar trjáplöntur
hefur á líf og vöxt á fyrstu árum eftir gróðursetningu. Vitað er eftir nokkurra ára tilraunastarf að rétt áburðargjöf við gróðursetningu
eykur ofanjarðarvöxt trjáplantna, sem og
lífslíkur þeirra. Hins vegar er minna vitað um
hvað gerist neðanjarðar. Alkunna er að það er
litlum bakkaplöntum lífsnauðsynlegt að skjóta
rótum fljótt og vel ef þær eiga að lifa fyrsta
veturinn af. Ef trjánum tekst hins vegar ekki að
skjóta rótum, standa þær verr að vígi m.a.
gagnvart þurrkum og frostlyftingu, en
hvorttveggja eru algeng vandamál á Íslandi.

Einn liður í rannsóknum á næringarþörf

Ársgamlar birkiplöntur af Markarfljótsaurum. Önnur fékk ríflegan skammt af auðleystri köfnunarefnis- og
fosfatsblöndu við gróðursetningu en hin ekkert. Athyglisvert er að rætur hafa nánast ekkert vaxið út úr
hnaus óábornu birkiplöntunnar nema hinar neðstu, þær sem hún notar til vatnsupptöku.

Vísbendingar fundust einnig um að hægt

drepast af völdum ranabjallna. Betri grein

trjáplantna er að kanna hvernig rótarkerfi ný-

væri að minnka afföll af völdum ranabjöllu með

gróðursettra plantna bregst við áburðargjöf.

áburðargjöf, þar sem nagaðar plöntur fundust

Tilraunin er styrkt af sjóði norrænu ráð-

Síðastliðið sumar var hleypt af stokkunum

bæði ábornar sem óábornar (sjá mynd). Skýr-

herranefndarinnar, Samnorrænum skógrækt-

áburðartilraun með birki (ilmbjörk, kvæmið

ingin er án efa sú að rótarháls áborinna plantna

arrannsóknum, Ingvari Helgasyni hf., Frjói hf. og

,Embla') sem staðsett er bæði á Markarfljóts-

er mun sverari en óáborinna, og því minni líkur

Áburðarverksmiðjunni. Ennfremur vilja Mó-

aurum, í Kollabæ í Fljótshlíð og á Végeirsstöð-

að ranabjöllulirfurnar nái að hringa rótina og

gilsármenn þakka landeigendum á Voðmúla-

um í Fnjóskadal. Reyndar voru ýmsar sam-

drepa plöntuna. Áburðargjöf minnkar hættu á

stöðum í Landeyjum, Háskólanum á Akureyri og

setningar af köfnunarefni (N) og fosfati (P) á

vaxtarstöðnun og minnkar því þann tíma sem

starfsmönnum á Tumastöðum fyrir veittan

auðleystu formi og var áburðinum dreift kringum

plöntum er hvað hættast við að

stuðning.

birkiplönturnar við gróðursetningu. Strax um

verður gerð fyrir niðurstöðum tilrauna síðar.

Hreinn Óskarsson, skógfræðingur,

haustið sást gríðarmikill munur á vexti

Rannsóknastöð Skógræktar, Mógilsá.

trjáplantnanna og voru þær plöntur sem fengu
stóra áburðarskammta (t.d. 2-4 g N með 10-15 g

Rætur áborins birkis úr Kollabæ samanborið við
óáborið birki (hægri). Örvarnar vísa á skemmdir
af völdum ranabjöllu.

P) allt að 20 cm hærri eftir sumarið en þær sem
ekkert köfnunarefni fengu. Fosfór einn og sér jók
ekki vöxt. Í síðasta mánuði voru tilraunasvæðin
á Markarfljótsaurum og í Kollabæ heimsótt
(tilraunin í Fnjóskadal var þá enn undir fönn) og
plöntur teknar upp úr völdum tilraunaliðum til
mælinga. Ýmsar athuganir voru gerðar á
plöntunum, t.d. var mæld hæð, þvermál við
rótarháls, rótlengd, lengd nývaxtar á rótum,
þurrvigt róta og topps, dýpt róta, ásamt því að
sýni voru tekin til að kanna svepprót. Það sem
helst kom á óvart, er sú staðreynd að rótarvöxtur
var hlutfallslega jafnmikill og ofanjarðarvöxtur
plantnanna. Með öðrum orðum voru þær plöntur
sem fengu hæfilega áburðargjöf með mun
víðfeðmara og hraustlegra rótarkerfi. Ef plöntur
fengu ekki áburð uxu rætur varla út úr
rótarhnaus (sjá mynd) en rætur áborinna plantna
náðu oft og tíðum 30-40 cm út frá plöntunum.
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„ALMENNINGSSKÓGUR ÁLPTANESHREPPS“
ENDURLÍFGAÐUR

Almenningsskógur Álftaneshrepps hins
forna náði yfir stórt svæði sunnan byggðar
og voru austur- og suðurmörk þessa lands af

Húsfelli um Þríhnúka í suðurenda Bláfjalla
og þaðan vestur á Kistufell hjá
Brennisteinsfjöllum, og af Kistufelli niður í
syðra horn á brún Fagradals, þaðan um
Markagil, eða Vatnsskarð, í þúfu á Fjallinu
eina og þaðan í Helguflöt norðan á
Búðarhólum. Þarna var skógar- og hrístekja
allt fram á þessa öld. Landið er nú mjög rýrt,
lítt gróið og skóglaust.
Skógræktarfélögin í Garðabæ og á
Álftanesi fyrirhuga að koma upp almenningsskógi á þessu forna skógarsvæði.
Föstudaginn 11. júní sl. var undirritaður
samningur um ræktun landgræðsluskóga í
Leirdal og hæðunum þar í kring. Það er
spilda innan hins forna Almenningsskógar,
suðvestur af Helgafelli sunnan Bláfjallavegar
í átt til Lönguhlíðar.
Næst liggur fyrir hjá skógræktarfélögSamninginn undirrituðu Jón G. Gunnlaugsson, formaður Skógræktarfélags Álftaness, Gunnar Valur
Gíslason, sveitarstjóri Bessastaðahrepps, Ingimundur Sigurpálsson, bæjarstjóri Garðabæjar, Hulda
Valtýsdóttir, formaður Skógræktarfélags Íslands og Erla Bil Bjarnardóttir, formaður Skógræktarfélags
Garðabæjar.
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unum að láta skipuleggja svæðið áður en
uppgræðsla hefst.

