Laufblaðið - Fréttablað Skógræktarfélags Íslands



Fréttablað skógræktarfélags Íslands

Kolviður
●
Ólafur Ragnar Grímsson forseti
kolefnisjafnar fyrsta bílinn
●
Geir H. Haarde forsætisráðherra kynnir Kolviðarverkefnið
●
Einar K. Guðfinnsson
sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra
gróðursetur fyrsta tré Kolviðar
●
Hvernig á að kolefnisjafna
bílinn?
●
Mengaðu minna
●
Áhugavert jarðvinnslutæki
●
Ný skógræktarfrímerki
●
Strandavíðir
●
Garðabær kolefnisjafnar
●
Fyrstu skógfræðingarnir frá
LBHÍ
●
Skógræktarferð til
Kamtsjatka 2008
●
Tímamótasamningur um
Landgræðsluskóga
●
Sérfræðingar um
borgarskógrækt í heimsókn
●
Asparglyttan
●
Skýrsla um birkiskóga
●
Islands skovsag gefin út
●
Skógargöngur
●
Góður árangur að Hálsi í
Eyjafirði

16. árg. 2007 2. tbl.

Sigríður Heiðmundsdóttir formaður Skógræktarfélags Rangæinga gróðursetur fyrstu trjáplöntur Kolviðar á skógræktarsvæðinu á
Geitasandi á Rangárvöllum. Á lítt grónum svæðum eins og Geitasandi eru mikil tækifæri í bindingu kolefnis með skógrækt með því
að byggja upp vistkerfin (Mynd RF) .

Mengaðu minna
og kolefnisjafnaðu afganginn
Í vor hleyptu Skógræktarfélag Íslands og Landvernd af stokkunum
umhverfisverkefninu Kolvið

V

erkefnið Kolviður gengur út á að auka meðvitund almennings og atvinnulífs um loftslagsmál og þann umhverfisvanda sem getur
hlotist af uppsöfnun koltvísýrings í andrúmsloftinu vegna brennslu á jarðefnaeldsneyti.
Óháð umræðu um eiginleg áhrif af slíkri uppsöfnun
skiptir miklu að almenningur og atvinnulíf beri ábyrgð
á þeirri mengun sem það veldur í andrúmsloftinu, líkt
og annarri mengun á landi og sjó.
Hugmyndin með verkefninu Kolviður er endurvinnsla
á koltvísýring með skógrækt og landgræðslu.
Það álit sumra að kolefnisjöfnun sé einhverskonar
aflátssala er í besta falli fáránleg. Til að ná árangri í umhverfismálum skiptir öllu að virkja fólk til að taka upp
umhverfisvænni neysluhætti. Það að við getum skilað
dagblöðum og dósum í endurvinnslu, gömlum fötum í
fatagám og bílnum í brotajárn að notkun lokinni er ekki
hvati eða aflát til réttlætingar aukinnar neyslu á þessum
vörum. Það eru raunhæfar leiðir fyrir fólk og fyrirtæki til
að skynja mikilvægi þess að draga úr neyslu og um leið að
tryggja eðlilega endurvinnslu afurða neyslunnar.
Í þeim anda starfar Kolviður. Kolviður hvetur til þess

að fólk mengi minna og bendir á það á heimasíðu sinni
hvaða leiðir eru færar í því. Hins vegar er það svo að ekki
er raunhæft að stoppa alla koltvísýringsmengun. Þó við
veljum umhverfisvænan bíl eins og Toyota Prius mengar
hann samt eitthvað, þó við tökum strætó í vinnuna mengum við samt, þegar við förum með fjölskylduna í frí á sólarströnd göngum við samt á umhverfið með útblæstri og
þó við drögum eins og hægt er úr akstri heimilisbílsins
veldur útblástur hans samt loftmengun.
Þessa afurð neyslunnar, koltvísýringinn, þarf umhverfismeðvitað fólk að koma í endurvinnslu, alveg eins og dósum og dagblöðum. Kolviður býður upp á að rækta skóg
til að binda og endurvinna þannig þann koltvísýring sem
daglegar athafnir okkar valda. Sem stendur er boðið uppá
að binda það sem fellur til við samgöngur.
Sjóðurinn starfar eftir formlegu vottunarferli sem
tryggir gagnsæi og eftirlit með starfsemi sjóðsins. Fyrsta
ræktunarsvæði sjóðsins er á Geitasandi á Rangárvöllum,
en þeim verður fjölgað eftir þörfum. Einnig er unnið að því
að sjóðurinn beiti sér í þróunarríkjum.
Hvetjum við alla félagsmenn til að kynna sér verkefnið
Kolvið á heimasíðunni www.kolvidur.is og kolefnisjafna
athafnir sínar.
Mengaðu minna – og kolefnisjafnaðu afganginn.
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Áhugaverð jarðvinnslutækni
Norska tækið Markus

Í

Inngangur

Noregi er rekin öflug skógrannsóknarstöð, Norsk Institutt för Skog og landskap að
Ási, skammt sunnan Oslóborgar. Einn sérfræðinga
stöðvarinnar, Per Holm Nygaard
hefur heimsótt Ísland nokkrum
sinnum, sérstaklega í kringum AFFORNORD rannsóknaverkefnið
sem Rannsóknastöð Skógræktar
ríkisins Mógilsá stýrir. Í Noregi
hefur Per stjórnað umfangsmiklum rannsóknum og þróun á jarðvinnsluaðferðum tengdum endurnýjun skóga. Laufblöðungur var
á ferð í Noregi í vor og hitti Per að
máli og kynnti sér áhugavert tæki
sem hann hefur þróað.

Jarðvinnslutækið Markus
Norska skógrannsóknastöðin
hefur þróað áhugavert jarðvinnslutæki, sem gæti hentað fyrir íslenskar aðstæður. Tækið nær hins
vegar svo grunnt niður að réttara
er að tala um að það framkvæmi
kröftuga flekkjun á yfirborði.
Ónóg flekkjun er einmitt algengt
vandamál í nýskógrækt hérlendis,
en þá situr plantan í gróðurlaginu
og nær ekki niður í jarðveginn.
Slíkar plöntur þorna og drepast
fljótt. Eftir góða flekkjun er hins
vegar afar fljótlegt að gróðursetja
með gróðursetningarörum (geispum) sem koma plöntunum djúpt
niður í jarðveginn.
Við hönnun tækisins var sérstök áhersla á það ylli sem minnstu
raski og væri jafnframt einfalt og
hagkvæmt í notkun. Hefðbundin
dráttarvél dugir til að knýja tækið

líkt og til er hjá flestum bændum
landsins.
Tækið, sem er kallað „Markus“, er fest aftan á þrítengi hefðbundinnar dráttarvélar og er drifið áfram af vökvakerfi vélarinnar.
Það samanstendur af stálramma á
skíðum, sem liggur létt á jörðinni.
Í rammanum er öflug tromla, með
áföstum sverum stálkeðjum, sem
snýst. Jarðvinnslan verður því
við að keðjurnar róta upp gróðurlaginu og efsta lagi jarðvegsins.
Þegar dráttarvélinni er ekið áfram
rís og hnígur tromlan reglulega,
þannig að vélin vinnur flekki sem
eru um 40 cm í þvermál eins og
sést vel á meðfylgjandi mynd.
Auðvelt er að stilla stærð flekkjanna, hversu djúpt jarðvinnslan
nær og eins millibil flekkjanna.
Í prófunum hafa afköst tækisins verið um 1/10 hektara (dekar) á klukkutíma.
Þannig verða til ákjósanlegir
flekkir til gróðursetningar skógarplantna eða sáningar á trjáfræi.
Per og félagar hafa gert umfangsmiklar rannsóknir á beinni sáningu furufræs í svona flekki og
hafa þar sýnt fram á mjög góða
spírun fræs, plöntumyndun og
lifun.
Tækið hefur verið prófað töluvert í Noregi, sérstaklega í útivistarskógum og eins á náttúruverndarsvæðum þar sem áhugi er á
aðferðum við endurnýjun skóga,
sem valda sem minnstu raski.
Virðist vera hægt að beita tækinu
á flestar jarðvegsgerðir og í raun
flestar landgerðir þar sem á annað
borð er hægt að aka dráttarvél.

Útblástur
ver›ur
innblástur
Vi› erum bakhjarlar Kolvi›ar og byrjum au›vita› á okkur sjálfum. Fyrst íslenskra fyrirtækja
kolefnisjöfnum vi› flugfer›ir vegna starfsemi okkar og einkabíla starfsfólks. Me› flví vonumst
vi› líka til a› veita ö›rum innblástur og hvetjum landsmenn til a› kvitta fyrir sitt kolefni.
fiannig græ›um vi› öll!

Kolvi›ur er sjó›ur sem stofna›ur er af Skógræktarfélagi Íslands og Landvernd. Markmi› Kolvi›ar er a› bjó›a
einstaklingum og fyrirtækjum a› kolefnisjafna útblástursáhrif samgöngutækja sinna me› skógrækt. Bakhjarlar
Kolvi›ar eru ríkisstjórn Íslands, Orkuveita Reykjavíkur og Kaupfling. Vefsí›a Kolvi›ar er www.kolvidur.is.
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Eftirtaldir aðilar hafa styrkt Skógræktarfélag Íslands
Reykjavík
Arentsstál ehf, Eirhöfða 17
Áltak ehf, Stórhöfða 33
Árni Reynisson ehf, Laugavegi 170
Bakarameistarinn ehf, Stigahlíð 45-47
Bergiðjan, Vatnagörðum
Beyki ehf, Tangarhöfða 11
Bílaleigan AKA, Vagnhöfða 25
Bílamálun Halldórs Þ Nikulássonar, Funahöfða 3
Bílastjarnan, Bæjarflöt 10
Björgun ehf, Sævarhöfða 33
Björn Traustason ehf, Vogalandi 1
Brim hf, Tryggvagötu 11
Byggingafélag Gylfa og Gunnars ehf, Borgartúni 31
Dynjandi ehf, Skeifunni 3h
Efling stéttarfélag, Sætúni 1
Eignamiðlunin ehf, Síðumúla 21
Endurvinnslan hf, Knarrarvogi 4
Faglagnir ehf, Funahöfða 17a
Félag pípulagningameistara, Skipholti 70
Fjölbrautaskólinn við Ármúla, Ármúla 14
Forval ehf, Grandagarði 8
G Hannesson ehf, Borgartúni 23
Garðsauki ehf, Neshömrum 5
Garðyrkjuþjónustan ehf, Bólstaðarhlíð 35
GB Tjónaviðgerðir ehf, Draghálsi 6-8
Gestamóttakan ehf - Ráðstefnuþjónusta, Þingholtsstræti 6
Gesthús Dúna hf, Suðurhlíð 35d
Gjögur hf, Kringlunni 7
Guðmundur Jónasson ehf, Borgartúni 34
Gunnar & Trausti-Merkismenn ehf,
Ármúla 36
Hagaskóli, Fornhaga 1
Hár ehf, Kringlunni 7
HGK ehf, Laugavegi 13
Hilmar D. Ólafsson ehf, Eldshöfða 14
Húsvirki hf, verktaki, Lágmúla 5
Höfðakaffi ehf, Vagnhöfða 11
Iðntré ehf, Draghálsi 10
Innheimtustofnun sveitarfélaga, Lágmúla 9
Ísloft blikk- og stálsmiðja ehf, Bíldshöfða 12
Kjörgarður, Laugavegi 59
Landslag ehf, Skólavörðustíg 11
Lindin, kristið útvarp FM 102,9, Krókhálsi 4
Lífstykkjabúðin ehf, Laugavegi 82
Meistarafélag húsasmiða, Skipholti 70
Mentis hf, Borgartúni 29
Myllan, Skeifunni 19
Oddgeir Gylfason, tannlæknir, Síðumúla 28
Ottó B. Arnar ehf, Skipholti 17
Rafstilling ehf, Dugguvogi 23
Rafteikning hf, Suðurlandsbraut 4
Raftíðni ehf, Eyjarslóð 3
Ráðhús Reykjavíkur, Ráðhúsinu
Reykjaprent ehf, Síðumúla 14, 2. hæð
Ríkisendurskoðun, Skúlagötu 57
RST Net ehf, Smiðshöfða 6
Ryðvörn ehf, Funahöfða 15

Saga Film hf, Laugavegi 176
Samiðn, Borgartúni 30
Samson eignarhaldsfélag ehf, Sigtúni 42
Saxhóll ehf, Nóatúni 17
Securitas hf, Síðumúla 23
Segull ehf, Hólmaslóð 6
Sía-Zeus heildverslun Sía verslun, Laugavegi 86-94
Sjúkravörur, Suðurlandsbraut 52
Skalli við Vesturlandsveg, Grjóthálsi 8
Skógræktarfélag Reykjavíkur, Elliðavatni
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs,
Skógarhlíð 14
Smith og Norland hf, Nóatúni 4
Stanislas Bohic garðhönnun, Súðarvogi 6
Stepp ehf, Ármúla 32
Subway, Austurstræti 3
Suzuki bílar hf, Skeifunni 17
Sveinbjörn Sigurðsson hf, Smiðshöfða 7
T. ark Teiknistofan ehf, Brautarholti 6
Tannlæknastofa Ögmundar M.
Ögmundarsonar, Tjarnargötu 16
Tölvar ehf, Síðumúla 1
Umhverfis og Garðyrkjusvið
Reykjavíkurborgar, Skúlagötu 19
Umslag ehf, Lágmúla 5 (bakhús)
Verðbréfaskráning Íslands hf,
Laugavegi 182
Verkfræðistofan VIK ehf, Laugavegi 164,
2. hæð hægri
Verslunin Stórar Stelpur, Hverfisgötu 105
Vélaverkstæðið
Kistufell ehf, Tangarhöfða 13
VSÓ Ráðgjöf ehf, Borgartúni 20
Þ Þorgrímsson og Co ehf, Ármúla 29
Þórtak ehf, Brúnastöðum 73

Seltjarnarnes
Seltjarnarneskaupstaður, Austurströnd 2
Kópavogur
ALARK arkitektar ehf, Dalvegi 18
Baltik ehf, Smiðjuvegi 14
Bifreiðaverkstæði
Friðriks Ólafssonar ehf, Smiðjuvegi 22
Byggðaþjónustan ehf, Auðbrekku 22
DK Hugbúnaður ehf, Hlíðasmára 17
Gæðaflutningar ehf, Krossalind 19
Hagblikk ehf, Smiðjuvegi 4c
Járnsmiðja Óðins ehf, Smiðjuvegi 4b
Kambur ehf, Geirlandi v/Suðurlandsveg
Litlaprent ehf, Skemmuvegi 4
Ljósvakinn ehf, Vesturvör 30b
Svansprent ehf, Auðbrekku 12
Veitingaþjónusta
Lárusar Loftssonar, Nýbýlavegi 32
Ömmubakstur ehf, Kársnesbraut 96
Garðabær
Ásgeir Einarsson ehf, Garðaflöt 37
Geislatækni ehf
Laser-þjónustan, Suðurhrauni 12c

Hurðaborg ehf, Sunnuflöt 45
Málmsteypa Þorgríms Jónssonar ehf,
Miðhrauni 6
Miklatorg hf, Kauptúni 4
Raftækniþjónusta Trausta ehf, Lyngási 14

Hafnarfjörður
Austurvöllur ehf, Rauðhellu 1
Ásklif ehf, Eskivöllum 7
Byggingafélagið Kambur ehf, Hólshrauni 2
Eiríkur og Einar Valur hf, Breiðvangi 4
Fura málmendurvinnslan ehf, Hringhellu 3
Hafnarfjarðarhöfn, Óseyrarbraut 4
Hagtak hf, Fjarðargötu 13-15
Hagvagnar hf, Melabraut 18
Mest ehf, Fornubúðum 5
Nýsir hf, Reykjavíkurvegi 74
Polarolje, sími 698-7999, Heiðvangi 26
Trésmiðjan okkar ehf, Lyngbergi 19a
Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64
Reykjanesbær
Hitaveita Suðurnesja, Brekkustíg 36
Húsanes ehf,
byggingaverktakar, Hafnargötu 20
Renniverkstæði Jens Tómassonar,
Fitjabakka 1c
Samband sveitarfélaga á
Suðurnesjum, Iðavöllum 12
Sparisjóðurinn í Keflavík, Tjarnargötu 12-14
Toyotasalurinn, Njarðarbraut 19
Verkfræðistofa Njarðvíkur, Brekkustíg 39
Vísir, félag skipstjórnarmanna á
Suðurnesjum, Hafnargötu 90
Keflavíkurflugvöllur
Flugmálastjórn Keflavíkurflugvelli,
Flugstöð Leifs Eiríkssonar
Grindavík
Veiðafæraþjónustan ehf, Ægisgötu 3
Rafþjónusta Birgis ehf, Seljabót 7
Þorbjörn hf, Hafnargötu 12
Sandgerði
Fiskmarkaður Suðurnesja hf, Hafnargötu 8
Garður
Sveitarfélagið Garður, Melbraut 3
Mosfellsbær
Byggingarfélagið Baula ehf, Arkarholti 19
Mottó-Magn ehf, Flugumýri 24
Reykjalundur - plastiðnaður ehf,
Reykjalundi
Akranes
Bifreiðastöð Þórðar Þ Þórðarsonar,
Dalbraut 6
GT Tækni ehf, Grundartanga
Skógræktarfélag Akraness,
Jörundarholti 122
Uppheimar ehf, Vesturgötu 45
Vélaleigan Þróttur, Ægisbraut 4
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KEÐJUSAGIR
-sniðnar að þínum þörfum

Laufblaðið
Fréttablað, 16. árgangur 2. tölublað 2007.

Laufblaðið er sent endurgjaldslaust til
allra félagsmanna í skógræktarfélögunum.
Með því að gerast
félagsmaður í skógræktarfélagi færð þú
Laufblaðið og
Frækornin send heim reglulega.
Útgefandi:
Skógræktarfélag Íslands
Skúlatúni 6, 105 Reykjavík
sími: 551-8150
heimasíða: www.skog.is
Ritstjóri:
Jón Geir Pétursson skógfræðingur,
netfang: jgp@skog.is
Ábendingar og upplýsingar varðandi efni
blaðsins eru vel þegnar.
Prófarkalestur:
Ragnhildur Freysteinsdóttir landfræðingur.

GOTT VERÐ Á GÆÐAVÖRUM

Ábyrgðarmaður:
Brynjólfur Jónsson framkvæmdastjóri.
Umbrot og prentun:
Ísafoldarprentsmiðja.

Stekkjarbakka 6 - Sími 540 3300 - www.gardheimar.is

Skógræktarritið

er vandað og fjölbreytt
tímarit fyrir alla
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Pantið áskrift í síma
551-8150 eða á skog@skog.is.
Nánari upplýsingar á www.skog.is.

Ný
skógræktarfrímerki

Ú

t eru komin tvö falleg
skógræktarfrímerki í
tilefni af 100 ára afmæli
Skógræktar ríkisins. Í
kynningu Íslandspósts
segir: „Skipulögð skógrækt á Íslandi hófst sem þróunaraðstoð frá
Dönum. Danskur skipstjóri, Carl
H. Ryder, sá að margir erfiðleikar
sem fylgdu almennri fátækt á Íslandi stöfuðu af skógleysi. Hann
fékk til liðs við sig skógfræðiprófessorinn Carl V. Prytz og skógfræðinginn Christian E. Flensborg, til að gera tilraunir með
skógrækt á Íslandi á árunum 1899
til 1906. Árið 1905 hvöttu þeir
hina nýju íslensku heimastjórn til
að taka skógrækt á sínar hendur.
Studdi Hannes Hafstein málið og
barðist fyrir setningu laga þar um.
Þeir Ryder og Prytz sömdu frumvarpið sem loks varð að lögum
um skógrækt og varnir gegn uppblæstri lands 22. nóvember 1907.
Á grundvelli þeirra var Skógrækt
ríkisins stofnuð og tók hún til
starfa 1. mars 1908. Frá upphafi
var sandgræðslumaður starfsmaður Skógræktar ríkisins en
árið 1914 skildu leiðir og frá því
þróuðust Sandgræðslan, sem síðan varð Landgræðsla ríkisins, og
Skógrækt ríkisins í sitt hvoru lagi
en þó sem systurstofnanir. Helstu
hlutverk Skógræktar ríkisins hafa
frá upphafi verið vernd skóga og
skógarleifa, ræktun nýrra skóga
og fræðsla um skóga og skógrækt.“

Stjórn Skógræktarfélags Íslands
kjörin á aðalfundi 2006:
Magnús Jóhannesson formaður,
Magnús Gunnarsson varaformaður,
Guðbrandur Brynjúlfsson gjaldkeri,
Þorvaldur S. Þorvaldsson ritari.
Meðstjórnendur:
Ólafía Jakobsdóttir,
Sigríður Jóhannsdóttir,
Þuríður Yngvadóttir.
Varamenn:
Vilhjálmur Lúðvíksson,
Páll Ingþór Kristinsson.
Jón Kr. Arnarson,

Eftirtalin fyrirtæki eru
aðalstyrktaraðilar
Skógræktarfélags Íslands
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Formáli:
Jóhann Björn
Arngrímsson á
Hólmavík setti
nýlega saman
ritgerð um
strandavíði.
Laufblaðið fékk
leyfi Jóhanns til
að birta hana en
strandavíði þekkir
ræktunarfólk
um allt land af
góðu.
Hópur í sumarferð á slóðir strandavíðis í Selárdal á vegum Skógræktarfélags Strandasýslu (Mynd JBA).

Strandavíðir

Á

Inngangur

rið 2001 var Tré ársins hjá
Skógræktarfélagi Íslands
gulvíðir. Þetta valda tré er í
garði við bæinn Tröllatungu
í Strandasýslu. Þessi planta
var upphaflega sótt inn í Selárdal einhvern tíma fyrir árið 1941. Til eru gögn
um hana frá því ári en 60 árum seinna
var hún valin tré ársins og er þá bæði
lágvaxin og margstofna.
Ég hef haft áhuga á þessum víði lengi
en valið jók áhuga minn og hér ætla ég
að taka saman það sem ég finn og veit
um uppruna hennar og strandavíðinn í
Selárdal.

‘Strandir’) er ræktunarafbrigði sem komið er úr Selárdal er gengur inn úr Steingrímsfirði. Strandavíðir er þéttvaxinn

og fíngerður og mjög harðgerður. Þetta
er runni sem verður oft 4 m hár við góð
skilyrði, jafnvel hærri þar sem hann vex

Selárdalur
Steingrímsfjörður er mestur fjarða í
Strandasýslu, um 28 km langur og nær
7 km breiður yst milli Drangsness og
Grindar. Hann gengur fyrst til vesturs en
sveigir síðan til norðvesturs og mjókkar
þá mjög, innsti hluti hans sveigir síðan
aftur til vesturs. Að firðinum eru lág og
ávöl fjöll beggja vegna og undirlendi
nokkurt, einkum með suðurströndinni.
Frá suðurströndinni og botni fjarðarins ganga margir dalir. Helstir þeirra
eru Heydalur, Miðdalur, Tungudalur,
Arnkötludalur, Ósdalur, Staðardalur og
Selárdalur.
Gulvíðir (Salix phylicifolia) er stærstur af íslensku víðitegundunum. Hann er
breytilegur í útliti, ýmist lágvaxinn runni
eða margstofna lítið tré og fær gullgulan
haustlit. Strandavíðir (Salix phylicifolia

Hjörtur Þór Þórsson bóndi á Geirmundarstöðum við gildvaxið strandavíðitré (Mynd JBA).

inni í þéttum skógi. Gulvíðir er algengur um allt land upp í 550 til 600 m hæð,
en vex sjaldan hærra. Hann kann oftast
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best við sig í deiglendi og velur sér lægri
og votari svæði innan birkiskógarins.

Strandavíðir
Algengasta afbrigði íslenska gulvíðisins í ræktun kallast „strandavíðir”.
Hann dregur nafn sitt af landshlutanum
Ströndum eða Strandasýslu. Gulvíðir
finnst víða í Strandasýslu, yfirleitt þó
lágvaxinn en á skjólgóðum stöðum verður hann samt hávaxnari.

Helstu einkenni
Strandavíðir er sumargrænn runni.
Blöð eru smátennt, nær heilrend,
lensulaga og gljáandi á efra borði en
grágræn að neðan. Á gulvíði eru engin axlarblöð. Börkur er rauðgulur eða
rauðbrúnn. Klónninn „strandavíðir“ eða
„tröllatunguvíðir“ er nauðalíkur en með
nokkru smærri blöð að jafnaði.
Strandavíðir vex ákaflega hægt en
er þéttur og hentar í skjólbelti, til dæmis
með hraðvaxnari víðitegundum eins og
alaskavíði sem er hraðvaxta en ekki eins
þéttur að neðan. Í ritinu Skjólbeltarækt
sem Björn B. Jónsson, Hallur Björgvinsson og Gunnar Freysteinsson tóku saman kemur fram að strandavíðirinn hentar
vel í skjólbelti á öllu landinu:
Er haust og vor frostþolin, en
brotnar undan snjóþunga, þolir í
meðallagi skaðvalda eins og skordýr
og maðka. Ákaflega vindþolin og
þolir salt í meðallagi. Gulvíðisstofnarnir lifa ekki nema nokkra áratugi
áður en þeir fara að fúna og feyskjast. Því er oft mikið um „kalvið“ í
gömlu víðkjarri sömuleiðis fúna
elstu ræturnar með tímanum en ný
og ný rótarskot taka við, þannig vex
víðirunninn frá upprunastaðnum til
allra átta en elsti hlutinn deyr jafnframt. Þetta kemur þó ekki að sök því
að stofnar og greinar frá yngri hlutum víðisins vaxa líka inn að miðju og
fylla eyðuna.

Útbreiðsla víðisins
Það var húsfreyjan í Tröllatungu,
Ragnheiður Árnadóttir (1890-1982),
sem gekkst í því að sækja víðiplöntur
inn í Selárdal til ræktunar á fyrri hluta
síðustu aldar og gróðursetti við bæinn
hjá sér. Stefán sonur Ragnheiðar sem
lengi var bóndi í Tröllatungu en er nú
látinn sagði mér, Einari Gunnarssyni og
Jóni Geir Péturssyni að hann myndi eftir
tveimur þróttmiklum víðiplöntum í garðinum við bæinn 1941, þá liðlega metra
háar. Þetta var árið 2001 og þá er plantan
2-3 metrar og margstofna og hrum að sjá
og þekur nokkra fermetra. Hin plantan
var þá dauð fyrir allmörgum árum.
Frumkvöðull að ræktun strandavíðis var væntanlega Jóhann Kr. Jónsson garðyrkjubóndi í Dalsgarði í Mosfellsbæ. En sá strandavíðir sem hann tók
til ræktunar var fenginn úr garðinum við
bæinn Miðhús í Reykhólsveit. Sá víðir
var hins vegar kominn upprunalega frá
Tröllatungu.
Það hefur alltaf verið mikill samgangur milli Tröllatungu og Reykhólasveitarinnar því að aðal leiðin vestur var
um hlaðið í Tröllatungu.
Einnig var hann ræktaður af Hauki

Einar Gunnarson skógfræðingur hjá Skógræktarfélagi Íslands hverfur í víðiskóginn í Selárdal (Mynd JBA).

heitnum Ragnarssyni fyrrverandi skógarverði á Vesturlandi og Vestfjörðum um
árabil, meðal annars í gróðrarstöðinni í
Norðtungu. Sóttu þeir Birgir Hauksson
núverandi skógarvörður og Guðmundur
Daníelsson einmitt mikið af græðlingaefni í garðinn að Tröllatungu til ræktunar
í Norðtungu.

Eigin athuganir
Ég fór í apríl 1996 að skoða víðinn
í fylgd með ábúandanum á Geirmundarstöðum í Selárdal Hirti Þór Þórssyni
og syni hans Úlfari, við fórum á bíl
Hjartar sem var þá Lapplander, því áin
var í meira lagi. Við fórum upp að Kópstaðagili og skoðuðum þar tvo runna,
annar runninn var áberandi beinvaxinn
en hinn skriðlægur og lengri, mældi ég
því stofninn frá jörðu og reyndist hann
vera á sjöunda metra. En greinar voru
jarðlægar. Sá beinvaxni var um tveir
metrar og fjörutíu sentimetrar, þessum
runnum hafði Hjörtur fylgst með því frá
1980 en vaxtarlagið á þeim hafði vakið
athygli hans.
Síðan fór ég sumarið 2000 með Einari Gunnarsyni og Hirti að áðurnefndum
runnum, Einar taldi að þessir tveir runnar væru sitt hvor klónninn.
Við fórum vítt og breitt um dalinn en
víðirinn er mestur í botni hans og nær
upp í miðjar hlíðar en er lágvaxnari þar.
Við fundum gömul víðitré og var víðirinn að mestu mannhæðar hár.
En munnmæli segja að víðirinn hafi
verið það hár á milli Geirmundarstaða
og Gilstaða Bólstaðahlíðarmegin í dalnum að það hafi ekki sést ríðandi maður
á hesti, víðirinn hafi verið það hár hér
áður fyrr. Vegna klakaburðar á vorin og
vegna þess að áin hefur aðeins breytt sér
þá er þessi hái víðir ekki til lengur enda

var vetrarbeit mikil á árunum 1960-1978
þegar mest var af fé í dalnum. Þar sem
slegið var á engjum í Parthólmum 19671968 er núna kominn mannhæðarhár
víðir.
Víðirinn í Selárdal varð fyrir áfalli
árin 2004 og 2005 vegna skordýra plágu
(maðka) og missti mikið af laufi. Sumarið 2006 var engin plága og fór víðirinn
að rétta úr kútnum, og er í örum vexti í
dag. Hjörtur Þór tók eftir að sumir runnar urðu ekki fyrir skordýraplágunni.
Áin er að brjóta víða úr bökkum, en
brotið er hægara á bökkunum þar sem
víðirinn er og virðist víðirinn þar binda
bakkana.
Árið 2000 var farið í sumarferð á
vegum Skógræktarfélags Strandasýslu,
labbað var um dalinn og fundinn góður
lundur sem grillað var í. Ferðin tókst vel
og góð þátttaka var enda var gott veður
þennan dag eins og sést á myndinni.
Í dag er engin vetrarbeit eða vorbeit

í dalnum, þannig að víðirinn er að vaða
upp.

Niðurlag
Mér finnst Selárdalurinn með öllum sínum gróðri vera áhugaverður fyrir
skógræktarfólk.
Þar er hægt að finna hinn eina sanna
strandavíði í sinni margbreytilegustu
mynd en þessi margbreytileiki gerir hann
að einum fallegasta víði í ræktun hér á
landi. Einn af kostum strandavíðisins
er hversu hann haustar sig vel. Strandavíðirinn er kröftugur og fallega grænn á
sumrin og ekki eru haustlitir hans síðri.
Seint verður strandavíðirinn nytjaskógur en hann er góður í skjólbelti,
bæði þéttur og fallegur. Fróðlegt verður
í framtíðinni að fylgjast með vexti og
framgangi víðisins í Selárdalnum nú
þegar sauðfé hefur fækkað á svæðinu.
Jóhann Björn Arngrímsson
Hólmavík
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Hæsta tré Reykjavíkur árið
1965 er enn glæsilegt

Í

Barri hefur boðið best í útboðum Landgræðsluskógaverkefnis undanfarin ár og hefur
verkefnið keypt verulegan hluta sinna trjáplantna þar. Þessar fallegu sitkagreniplöntur
eru framleiddar hjá Barra (Mynd JGP).

Gróðrarstöðin Barri stækkar

G

róðrarstöðin Barri sem sérhæfir sig í skógarplöntuframleiðslu er að auka
umsvifin. Stöðin verður
flutt, frá Egilsstöðum að
Valgerðastöðum við Fellabæ. Þar er
lokið byggingu tveggja stórra gróðurhúsa, auk frysti- og kæligeymslu,
aðstöðuhúss þar sem er sáningar- og
pökkunaraðstaða, starfsmannaaðstaða,
skrifstofa og rannsóknastofa.
Auk þess hefur Barri tekið á leigu
til tíu ára Gróðrarstöð Skógræktar ríkisins að Tumastöðum í Fljótshlíð. Einnig hefur leigusamningur
um Gróðrarstöð Skógræktar ríkisins
á Hallormsstað verið framlengdur um
þrjú ár.
Gert er ráð fyrir að taka upp þá aðferð að pakka plöntum í pappakassa og
geyma í frysti og rúma frystigeymslur
fyrirtækisins um 2 milljónir plantna.
Framkvæmdastjóri Barra er Skúli
Björnsson.

Askurinn að Laufásvegi 43 var
hæsta tré Reykjavíkur árið 1965
eða 10,5 m. Tréð er enn jafn
glæsilegt. Auka þarf gróðursetningu á þessari fallegu,
langlífu trjátegund til muna
(Mynd JGP)

Nýtt gróðurhús Barra að Valgerðarstöðum
við Fellabæ (Mynd SB).

Ræktaðu þína eigin kryddjurtir
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útgáfu
bókarinnar
Garðagróður frá árinu
1965 eru birtar hæðarmælingar á trjágróðri
víða á landinu. Hæsta
tré Reykjavíkur var þá askur
(Fraxinus excelcior) í garðinum við Laufásveg 43. Árið
1965 var þetta glæsilega tré
10,50 m hátt og fundust engin hærri í borginni.
Í könnunarferð Laufblöðungs í garðinn að Laufásvegi
43 er greinilegt að askurinn
er enn jafn glæsilegur eins og
sést á meðfylgjandi mynd.
Hins vegar vekur það
furðu af hverju askur er ekki
miklu meira notuð trjátegund
í garðrækt og borgarskógrækt
en raun ber vitni. Vonandi
verður þessi pistill til þess
að auka notkun á þessari fallegu, langlífu trjátegund sem
augljóslega hentar afar vel til
ræktunar hérlendis.
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Hópakort
Hópakort Olís hefur
RT
AKO
HÓP
nú verið sent öllum
félagsmönnum skógræktarfélaganna.
Kortið bæði tryggir félagsmönnum
sérkjör í verslunum Olís og
Skógræktarfélagi Íslands tekjur
í formi prósentu af þeirra veltu.

Skógræktarfélag Íslands

Olíuverzlun Íslands hf.

Meðan sumir bara tala láta Olís og Skógræktarfélag Íslands hendur
standa fram úr ermum. Nýr samstarfssamningur milli félaganna felur
í sér margvíslegan stuðning við skógrækt og aðgengi og kynningu á
skóglendum. Það er jafnframt hluti af verkefninu Opinn skógur en síðan
því var hleypt af stokkunum 2002 hafa átta skógarreitir verið opnaðir:
Daníelslundur í Borgarfirði
Sólbrekkur á Reykjanesi
Hrútey við Blönduósbæ
Snæfoksstaðir í Grímsnesi
Eyjólfsstaðir á Héraði
Tunguskógur við Ísafjarðarkaupstað
Hofsstaðaskógur á Reykjanesi
Tröð við Hellissand á Snæfellsnesi
Olís og Skógræktarfélag Íslands – samstarf sem vex og vex!
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Garðabær fyrsta sveitarfélagið sem
kolefnisjafnar bifreiðar sínar

B

æjarstjórn Garðabæjar samþykkti nýlega
tillögu Erlings Ásgeirssonar bæjarfulltrúa um að taka þátt í verkefninu Kolviður. Garðabær mun kolefnisjafna bifreiðar
bæjarins með því að greiða fyrir þann
fjölda trjáa sem þarf til þess að jafna út áhrif útblásturs bifreiðanna í andrúmsloftið.
Útblástur bifreiða losar koldíoxíð (CO2) út í andrúmsloftið sem er helsta ástæða loftslagsbreytinga.
Fjölmargir telja loftslagsbreytingar vera mestu ógn
við umhverfið sem við stöndum frammi fyrir. Með
skógrækt er unnið gegn þessum áhrifum þar sem tré
hafa þann eiginleika að binda kolefni (C) og losa súrefni (O2) út í andrúmsloftið.
Með samþykktinni vill bæjarstjórn Garðabæjar
leggja sitt af mörkum til að vinna gegn þeirri
óheillaþróun sem aukið koldíoxíð í andrúmslofti
veldur. Kostnaður við að kolefnisjafna hvern bíl fer
eftir eldsneytisnotkun og árlegum akstri, en þumalputtareglan er sú að árlega þurfi að greiða fyrir hvern
bíl sem svarar andvirði einnar áfyllingar (af www.
gardabaer.is).

Garðabær hefur tekið það skref, fyrst sveitarfélaga að kolefnisjafna allar bifreiðar sínar. Myndin er tekinn af glæsilegum 17. júní hátíðahöldum í Garðabæ 2007 (Mynd JGP)

Fyrstu skógfræðingarnir
útskrifast frá LBHÍ

L

andbúnaðarháskóli Íslands brautskráði í vor fyrstu skógfræðingana,
við athöfn í Reykholtskirkju. Þetta er
í þriðja skipti sem skólinn útskrifar
nemendur eftir stækkun hans og í ár
voru það 38 nemendur sem brautskráðust. Búfræðideild brautskráði 7 nemendur, 10 nem-

endur luku prófi í búvísindum og 15 á sviði
umhverfisskipulags. Þá útskrifuðust fyrstu
skógfræðingarnir en þeir voru þrír talsins.
Fyrstu skógfræðingar Landbúnaðarháskóla
Íslands eru Rakel Jónsdóttir, Valdimar Reynisson og Benjamín Örn Davíðsson.

Kaupþing afhenti starfsmönnum sínum plöntubakka í
vor (Mynd JGP).

Kaupþing afhendir
starfsmönnum
plöntubakka

K

Skógfræðistúdentarnir við LBHÍ hafa stofnað skógræktarfélag sem nefnist Dafnar. Á Hvanneyrarstað er
að finna þessi fallegu birkitré. Þau gróðursetti Vigdís Finnbogadóttir forseti í heimsókn árið 1989, eitt
fyrir drengi, eitt fyrir stúlkur og eitt fyrir ókomnu börnin (Mynd JGP).

aupþing ákvað í vor að afhenda öllum
starfsmönnum fyrirtækisins hér á landi
einn plöntubakka að gjöf. Fyrir valinu
urðu birkiplöntur af bæjarstaðauppruna frá Barra á Egilsstöðum.
Afhending plantnanna fór fram við Höfða í
Borgartúni og skipulagði Kaupþing hana í samstarfi við Skógræktarfélag Íslands. Alls voru afhentar um 60.000 trjáplöntur til starfsmannanna
sem munu verða vísir að myndarlegum skógi til
framtíðar.

Vatn_A5_tim.ai
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Í ÞÍNUM HÖNDUM
Hreint og ómengað drykkjarvatn er dýrmætasta auðlind
jarðarinnar. Við getum verið þakklát fyrir hversu rík við
erum af því. Stöndum vörð um þennan lífsbrunn okkar.

F í t o n / S Í A

F I 0 1 8 3 4 5

Þrátt fyrir að við höfum yfir að ráða nægum hreinum orkulindum
er loftmengun víða langt yfir viðmiðunarmörkum á Íslandi.

SÓLSKÓGAR

ALHLIÐA GRÓÐRARSTÖÐ OG SKÓGARPLÖNTUSTÖÐ

HÉRAÐI – REYÐARFIRÐI – AKUREYRI
Framleiðum flestar tegundir skógarplantna fyrir
einstaklinga og bændaskógrækt
Einnig mikið úrval garðplantna

Reynsla, þekking, fagmennska

Sjá nánar veffang: www.solskogar.is
Netfang: solskogar@simnet.is
Egilsstaðir 471 2410 • Akureyri 462 2400

Laufblaðið - Fréttablað Skógræktarfélags Íslands

12

Ólafur Ragnar Grímsson forseti opnar
heimasíðu sjóðsins og kolefnisjafnar fyrstu
bifreiðina, einkabíl forsetans. Soffía Waag
Árnadóttir, framkvæmdastjóri Kolviðar, fylgist með (Mynd JGP).

KOLVIÐUR
K

Hvað er Kolviður?

olviður er kolefnissjóður
sem var stofnaður síðastliðið sumar að frumkvæði
Skógræktarfélags Íslands
og Landverndar. Unnið
hafði verið að undirbúningi síðustu
misseri. Hlutverk Kolviðar er að gera
einstaklingum, fjölskyldum, stofnunum og fyrirtækjum kleift að jafna
kolefnislosun sína vegna samgangna
með skógrækt. Starfsemi Kolviðar er
alþjóðlega viðurkennd aðferð til að
sporna gegn hlýnun andrúmsloftsins
sem verður af völdum losunar koldíoxíðs (CO2).
Markmið Kolviðar er að auka vitund
almennings og fyrirtækja um losun gróðurhúsalofttegunda og gera þeim kleift að
taka ábyrgð á eigin losun og að bregðast
við með áþreifanlegum hætti. Þannig
mun Kolviður hvetja Íslendinga til þess
að verða fyrsta þjóð heims til að kolefnisjafna útblástursáhrif samgöngutækja
sinna með skógrækt.
Kolviður mun enn fremur stuðla að
gerð kennsluefnis um það jákvæða ferli
sem á sér stað þegar tré binda kolefni og
leysa súrefni úr læðingi. Unnið verður
með grunnskólabörnum, en einnig er
stefnt að því að vinna með nemendum á
fleiri skólastigum.

Upphafið
Hugmyndin að stofnun Kolviðar
kom frá hljómsveitinni Fræbbblunum,
sem árið 2003 hélt minningartónleika
um Joe Strummer, söngvara hljómsveitarinnar Clash sem var þekktur fyrir
áhuga á loftslagsmálum. Tónleikarnir
voru haldnir í samvinnu við Landvernd

og Skógræktarfélag Íslands. Ágóði tónleikanna rann til Kolviðar en ríkisstjórn
Íslands gerði aðstandendum Kolviðar
kleift að stofna sjóðinn formlega. Bakhjarlar sjóðsins auk ríkisstjórnar eru
Kaupþing og Orkuveita Reykjavíkur.

Hvernig kolefnisjafnar
maður samgöngur sínar?
Á vefsíðu Kolviðar www.kolvidur.
is gefst landsmönnum kostur á að reikna
út á einfaldan hátt það magn koldíoxíðs

(CO2) sem þeir losa út í andrúmsloftið með samgöngum sínum. Jafnframt
gefst þeim tækifæri til að greiða fyrir
þann fjölda trjáa sem þarf til að kolefnisjafna samgöngurnar. Kostnaður

Hugmyndafræðin
Styrkur gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu, einkum koldíoxíðs (CO2),
hefur aukist gríðarlega á síðustu fimmtíu
árum. Að óbreyttu mun sú aukning halda
áfram af vaxandi þunga með geigvænlegum afleiðingum fyrir umhverfi og
lífsskilyrði jarðarbúa. Þennan vöxt í
styrk koldíoxíðs má fyrst og fremst rekja
til aukinnar brennslu jarðefnaeldsneytis.
Hugmyndafræðin að baki Kolviði byggir á bindingu kolefnis úr andrúmsloftinu
með skógrækt en tré binda kolefni (C)
en leysa súrefni (O2) út í andrúmsloftið.
Fjölmargir telja hlýnun í lofthjúpi
jarðar vegna gróðurhúsalofttegunda í
andrúmsloftinu mestu ógn við umhverfið
sem við stöndum nú frammi fyrir. Ýmsar þjóðir hafa gripið til mótvægisaðgerða
og víða um heim eru í undirbúningi lög
og reglugerðir varðandi málefnið. Evrópusambandið hefur ákveðið að beita sér
fyrir 20-30% samdrætti koldíoxíðslosunar til 2020 og Bretar eru með löggjöf
í undirbúningi sem gerir ráð fyrir 60%
samdrætti á CO2 losun til ársins 2050.
Ríkisstjórn Íslands samþykkti í febrúar
s.l. nýja langtímastefnu í loftslagsmálum sem gerir ráð fyrir 50-75% minnkun
losunar gróðurhúsalofttegunda frá 1990
(sem er viðmiðunarár Kyoto bókunarinnar) til 2050. Þá samþykkti Alþingi nýlega
lög um losun gróðurhúsalofttegunda.

Geir H. Haarde forsætisráðherra kynnti stofnun verkefnisins í Þjóðminjasafninu (Mynd
JGP).
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við að kolefnisjafna hvern bíl fer eftir
eldsneytisneyðslu og árlegum akstri, en
þumalputtareglan er sú að árlega þurfi
að greiða fyrir hvern bíl sem svarar
andvirði einnar áfyllingar á bílinn – einn
tankur á ári!
Jafnframt er boðið upp á kolefnisjöfnun á vefsíðum flugfélaganna Icelandair og Iceland Express. Reiknað hefur verið út hversu mikið koldíoxíð (CO2)
að meðaltali tengist flugi hvers farþega
til allra áfangastaða félaganna. Þannig
geta flugfarþegar nú með ábyrgum hætti
lagt sitt lóð á vogarskál aðgerða gegn
loftslagsbreytingum.

Kolviðarskógar
Kolviðarskógar eru skógar sem eru
ræktaðir eða friðaðir í þeim tilgangi að
sporna við uppsöfnun koldíoxíðs (CO2)
í andrúmsloftinu. Með ljóstillífun breyta
tré koldíoxíði og vatni í sykrur (kolefnasambönd) og skilja út súrefni. Kolefni
binst í stofni, rótum og greinum en einnig í skógarbotni og í jarðvegi. Kolviður
hefur valið þá leið að reikna aðeins með
þeirri bindingu sem á sér stað í trjábolum
og rótum trjánna. Þannig á sér stað umtalsverð binding umfram þá sem Kolviður reiknar sér til bókar.
Bindigeta skóga er breytileg eftir landgæðum og tegundasamsetningu
skógarins. Samkvæmt rannsóknum
Rannsóknarstöðvar Skógræktar ríkisins
getur árleg binding numið um og yfir
20 tonnum af CO2 á hektara. Val trjátegunda hefur einnig áhrif. Sumar trjátegundir lifa um mannsaldur en aðrar vaxa
í mörg hundruð ár. Fái náttúran að hafa
sinn gang fellur gamli skógurinn og kolefnið binst í sverðinum og ný kynslóð
tekur við.
Á illa förnu landi verða ræktaðir fjölbreyttir skógar sem binda kolefni auk
þess sem þeir gegna fjölþættu hlutverki
fyrir menn og lífríki. Kolviðarskógar
sem ræktaðir eru á Íslandi skulu verða
opnir almenningi sem yndisskógar. Þá
má grisja og hirða en ekki er gert ráð
fyrir að viður sé numinn á brott úr skóginum. Gengið er þannig frá samningum
við landeigendur að ef skógur þarf að
víkja fyrir öðrum landnotum fái Kolviður tapaða bindingu að fullu bætta.
Kolviður vinnur eftir leiðbeiningum
Skógræktarfélags Íslands „Skógrækt í
sátt við umhverfið“ og rammasamning
Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar. Leiðbeiningar um Skógrækt í sátt
við umhverfið voru unnar í samvinnu
við allar helstu stofnanir á sviði náttúruverndar og landgræðslu og umhverfisverndarsamtök. Þar eru upplýsingar
um hvaða þættir það eru sem þarf að
taka tillit til eða varast við skógrækt, t.d.
hvað varðar náttúruvernd. Kolviður gerir
langtímasamninga við landeigendur og
skógræktendur um ræktun kolefnisskóga
á áður skóglausu landi.

Kolviðarskógur á
Geitasandi
Geitasandur kallast sandflákar milli
Kirkjubæjar og Eystri Rangár við Stóraog Minna Hof á Rangárvöllum. Sandurinn var girtur af Landgræðslu ríkisins
árið 1945 og hefur verið landgræðslusvæði frá því. Áhugaverðar tilraunir hafa

Einar Kristinn Guðfinnson sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra gróðursetti fyrsta tré verkefnisins á Geitasandi. Honum til aðstoðar voru
þeir Ingólfur Helgason forstjóri Kaupþings á Íslandi og Brynjar Stefánsson frá Orkuveitu Reykjavíkur, bakhjarlar verkefnisins (Mynd RF).

verið gerðar á svæðinu í landgræðslu og
skógrækt. Land það er Kolviður hefur
leigt af Landgræðslu ríkisins til 99 ára
undir Kolviðarskóg er um 190 ha að
flatarmáli og liggur samsíða veginum
upp að Keldum. Gróður á spildunni
sem Kolviður hefur fengið til afnota er
víðast hvar veikburða og flokkast víða
sem lítt eða ógróið land (gróðurþekja
0-33%).z Rannsóknir og reynsla hafa
sýnt að nokkuð auðvelt er að koma upp
skógi á svipuðum landgerðum og á við
um Geitasand, sé réttum aðferðum beitt.
Á Geitasandi verða notaðar svokallaðar
skógarplöntur sem eru eins til tveggja ára

gamlar plöntur (bakkaplöntur) u.þ.b. 1020 sm ræktaðar í gróðurhúsum og stikklingar. Ef gróðursettar eru stórar plöntur
geta afföll hins vegar orðið umtalsverð.
Nauðsynlegt er að gróðursetja í gróp
sem gerð er í sandinn með vélum en ummerki þess hverfa á innan við 10 árum.
Við þessar aðstæður ná plöntur frekar í
vatn, ná betri rótfestu og í grópinni er
skýlla. Smáplöntur sem gróðursettar eru
beint í slíka sanda eiga aftur á móti á
hættu á því að veslast upp og drepast í
þurrkatíð þar sem yfirborð þeirra getur
þornað afar fljótt. Í jafn næringarsnauðu
umhverfi er forsenda fyrir góðum ár-

angri að bera áburð á plönturnar a.m.k.
fyrstu fimm árin. Eftir það virðist niðurbrot og hringrás næringarefna, ásamt
sambýli við sveppi og svepprætur, komið í þann farveg að ungskógurinn þarf
ekki á áburðargjöf að halda. Ungskógur
þar sem krónuþak trjánna nær saman er
sjálfbjarga.
Lögð verður áhersla á það við ræktun Kolviðarskógar á Geitasandi að nota
nokkrar tegundir sem algengar eru í
ræktun hér á landi. Með fjölbreyttu tegundavali er leitast við að tryggja stöð-

Sjá næstu síðu

Kolviður, Rás 2 og
samstarfsfyrirtæki efna til
sumarleiks frá 22. júní-24. ágúst

S

amstarfsfyrirtæki Kolviðar eru; Skeljungur, Kaupþing, Icelandair, Olís,
Íslandspóstur, Iceland Express og
Hertz bílaleiga.
Leikurinn felst í því að allir þeir
sem kolefnisjafnað hafa bifreiðar sínar eða flugferðir geta sett nafn sitt í pott og ef heppnin er
með þeim unnið glæsilega vinninga. Veglegir
vinningar verða dregnir út alla föstudaga í beinni
útsendingu á Rás 2, í þættinum „Brot úr degi“.
Þegar þú hefur kolefnisjafnað bílinn þinn
eða flugferðina á www.kolvidur.is prentar þú út
greiðslukvittun þína og afhendir hana á næstu
bensínstöð Olís eða Skeljungs og ert þar með
kominn í pott.
Á kvittanir þurfa allir þátttakendur að skrá
nöfn sín, heimilisföng og símanúmer.

Með því að afhenda kvittun fyrir kolefnisjafnaðan bíl færðu auk þess límmiða til að setja í
afturgluggann á bílnum þínum.
Í tengslum við dagskrá Rásar 2 um verslunarmannahelgina munu dagskrárgerðarmenn
ferðast um og leita að bifreiðum sem eru með
merki Kolviðar í bakglugga bifreiða sinna. Þeir
sem dregnir verða út og eru að hlusta á Rás 2
fá veglega vinninga frá samstarfsaðilum verkefnisins. Jafnframt verður dregið úr potti þeirra
sem hafa kolefnisjafnað bíla sína eða flugferðir í
beinni útsendingu.
Jafnaðu þig, komdu með kvittunina á
næstu bensínstöð Olís eða Skeljungs og þú
gætir haft heppnina með þér!
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Kolviður

Við upphaf gróðursetningar á Geitasandi handsöluðu Guðfinna S. Bjarnadóttir formaður
stjórnar Kolviðar og Sigríður Heiðmundsdóttir formaður Skógræktarfélags Rangæinga þjónustusamning, en félagið mun hafa umsjón með öllum skógræktarframkvæmdum á Geitasandi
(Mynd RF).

Kolviður er samstarfsverkefni Skógræktarfélags Íslands og Landverndar. Hér fær Þorsteinn
Jónsson frá Skógræktarfélagi Rangæinga aðstoð frá ungum áhugamanni við gróðursetninguna (Mynd RF).

ugleika skógarins til langrar framtíðar.
Fjölbreyttur skógur verður fyrir minni
skakkaföllum en ella m.a. af völdum
meindýrafaraldra, veðurfarsbreytinga og
einnig vegna mismunandi líftíma viðkomandi trjátegunda. Þá er einnig þekkt
að skógar sem eru fjölbreyttir að tegundasamsetningu nýta betur þau gæði
sem eru til staðar en einsleitir skógar,
þ.m.t. alla umhverfisþætti, ljós, næringu,
vatn o.fl.
Þá verður einnig að hafa í huga bindigetu kolefnis í skóginum auk þess sem
fjölbreyttur skógur er mun áhuga- og
eftirsóknarverðari til útivistar heldur en
fábreytt tegundasamsettur skógur. Helstu
tegundir sem notaðar verða á Geitasandi
eru birki, reynir, ösp, elri, sitkagreni og

framkvæmdastjóri Landverndar. Framkvæmdastjóri Kolviðar er Soffía Waag
Árnadóttir. Kolviður leggur áherslu á
að vera í nánu samstarfi við helstu vísindamenn á þessu sviði sem miðla af

stafafura. Gert er ráð fyrir því að skógur
Kolviðar á Geitasandi verði í framtíðinni
opinn almenningi til útivistar.
Endurskoðunarfyrirtækið
KPMG
mun í samvinnu við óháða fagaðila á
sviði skógræktar og landgræðslu votta
ferlið og staðfesta að Kolviður sjái fyrir
þeirri bindingu kolefnis sem sjóðurinn
tekur að sér.

þekkingu sinni og því nýjasta sem er að
gerast í þessum efnum. Viðamiklar rannsóknir eru í gangi á bindingu kolefnis.
Vegna þessa var fagráð Kolviðar stofnað
en þar eiga sæti sextán fagaðilar.

Myndavíxl:

Stjórn og fagráð

Brúðhjón í Tröð við Hellissand

Stjórn Kolviðar skipa: Guðfinna S.
Bjarnadóttir, stjórnarformaður, Magnús Jóhannesson, formaður Skógræktarfélags Íslands, Brynjólfur Jónsson,
framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Íslands, Björgólfur Thorsteinsson, formaður Landverndar og Bergur Sigurðsson,

Í síðasta Laufblaði birtum við myndir af brúðhjónum í skóginum í Tröð við
Hellissand. Hins vegar víxluðust myndatextarnir og biðjum við hlutaðeigandi
velvirðingar á því. Hér birtast því þessar glæsilegu myndir aftur og nú með
réttum myndatextum.

KOLVIÐUR
Svona ferð þú að:
1.
2.
3.
4.

Farðu inn á kolvidur.is
Veldu reiknivél fyrir einstakling eða fyrirtæki
Sláðu inn bílnúmer og fjölda ekinna kílómetra á ári
Þá sérðu losun þína af CO2 og hversu mörgum trjám
þarf að planta til að jafna þá losun
5. Fylltu inn upplýsingar um greiðslukortanúmer
6. Þá ert þú búin/n að kolefnisjafna þig og getur prentað
út kvittun

Kolviður sér um að gróðursetja trén.

Brúðhjónin Hanna Metta Bjarnadóttir og
Jón Jóhann Tryggvason í fallegu rjóðri í
Tröðinni (Mynd JGP).

Brúðhjónin Þuríður Jóhannesdóttir og
Magnús Birgisson frá Ólafsvík komu
í Tröðina á brúðkaupsdaginn og voru
mynduð í stórbrotnu umhverfinu (Mynd
JGP).
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Skógræktarferð til
Kamtsjatka 2008
Ferð austur að Kyrrahafsströnd Síberíu

U

ndirbúningur er hafinn að kynnisferð Skógræktarfélags Íslands
haustið 2008. Stefnan er tekin í austurveg og undirbúningur hafinn að því að halda austur til Kamtsjatka, en það er skagi sem
gengur upp af Japan, austast á Kyrrahafsströnd Rússlands. Skógræktarfélag Íslands hefur reglulega staðið fyrir kynnisferðum
til annarra landa. Hafa verið skipulagðar ferðir til Skotlands, Austurríkis,
Danmerkur, Alaska, Finnlands, Írlands, Nýfundnalands, Rússlands og Sviss.
Þess má geta að uppselt er í ferðina til Sviss núna í haust.
Þetta hafa verið fjölsóttar og vel lukkaðar ferðir, sem yfirleitt leiða fólk
um óhefðbundnar slóðir, fela í sér mikla náttúruskoðun, góða leiðsögn og
viðkynningu heimamanna og er ætlað að sameina gagn og gaman.
Á næsta ári er komið að mikilli ævintýraferð. Hyggst félagið standa fyrir
tveggja vikna ferð í lok ágúst/byrjun september 2008 til Kamtsjatka í Rússlandi. Ætlunin er að fljúga, með viðkomu í Moskvu, austur til Petropavlosk
borgar og ferðast um þennan magnaða skaga. Á heimleiðinni er síðan ætlunin að dvelja í 2-3 daga í Moskvu.
Árið 1993 fóru þeir Óli Valur Hansson og Brynjólfur Jónsson í fræsöfnunarferð á þessar slóðir og skrifuðu um það mjög áhugaverða grein í Skógræktarritið árið 1995. Sú grein er nú aðgengileg fyrir áhugasama á heimasíðu
SÍ www.skog.is undir Ferðir.

Kronotskaya eldfjallið á Kamtsjatka (Mynd BJ).

Stefnum við að tveggja vikna ferð með íslenskum leiðsögumönnum og
túlkum. Pétur Óli Pétursson, sem skipulagði og leiðsagði í ferðinni til Arkhangelsk og Pétursborgar haustið 2006, mun einnig skipuleggja þessa ferð.
Verð ferðarinnar liggur ekki enn fyrir. Hins vegar er hægt að skrá sig
strax á þátttakendalista á skrifstofu félagsins í síma 551-8150 eða í tölvupósti til skog@skog.is.
Í þessa ferð okkar, líkt og aðrar, gildir það að fyrstur kemur - fyrstur
fær.

Skógræktarfélag Íslands gerir samning um
Landgræðsluskóga

M

iðvikudaginn 2. maí
2007 var undirritaður tímamótasamningur um verkefnið
Landgræðsluskóga
milli Skógræktarfélags Íslands og
landbúnaðar- og fjármálaráðherra
fyrir hönd ríkissjóðs, á Snæfoksstöðum í Grímsnesi.
Samstarfssamningurinn lýtur að
framlögum ríkisins til Landgræðsluskógaverkefnisins og felur í sér
plöntukaup, umhirðu, grisjun og bætt
aðgengi að svæðum Landgræðsluskóga. Samningurinn hljóðar upp á
framlag ríkisins sem nemur 35 milljónum króna árlega til ársins 2013.
Svæði Landgræðsluskóga eru í
umsjón og á vegum skógræktarfélaganna og eru nú um 130 víðs vegar um
land.
Með þessum nýja samningi sem
undirritaður var af Magnúsi Jóhannessyni, formanni Skógræktarfélags
Íslands, Guðna Ágústssyni landbúnaðarráðherra og Árna M. Mathiesen
fjármálaráðherra, mun skógræktarhreyfingin eflast til muna.
Í nýja samningnum verða auknir möguleikar á því að gera merkur
Landgræðsluskóga aðgengilegar almenningi og um leið er lögð áhersla
á að skapa góða útivistaraðstöðu á
svæðum þeirra.

Á myndinni má sjá t.v. Guðna Ágústsson þá
landbúnaðarráðherra, Magnús Jóhannesson
formann Skógræktarfélags Íslands, Árna M.
Mathiesen fjármálaráðherra og Óskar Þór
Sigurðsson formann Skógræktarfélags Árnesinga handsala nýjan samning um Landgræðsluskóga sem veita mun skógræktarfélögunum stóraukin tækifæri á næstu árum.
Í bakgrunni er skógurinn á Snæfoksstöðum
(Mynd BJ).

Ræktunarsvæði Landgræðsluskóga eru um
130 talsins. Þessi mynd er tekin af Ássandi
í Kelduhverfi þar sem glæsilegur árangur
hefur náðst í ræktuninni (Mynd JGP).

Laufblaðið - Fréttablað Skógræktarfélags Íslands

16

Sérfræðingar í borgarskógrækt í heimsókn

R

annsóknastöð Skógræktar
ríkisins Mógilsá er aðili
að Norrænum skógræktarrannsóknavettvangi sem
kallast SNS (SamNordisk
Skogforsking), sem er fjármagnaður
af Norrænu ráðherranefndinni. Eitt
verkefna SNS kallast Care-For-Us og
er ætlað að leiða saman vísindamenn
og sérfræðinga á vettvangi borgar- og
útivistarskógræktar á Norðurlöndunum
og Eystrasaltsríkjunum. Að Íslands
hálfu hafa þeir Jón Geir Pétursson og
Samson B. Harðarson fyrir hönd Landbúnaðarháskóla Íslands, tekið þátt í
starfi verkefnisins frá árinu 2006.
Care For Us hópurinn hélt vinnufund í Reykjavík í apríl. Í tengslum
við hann var haldin fjölsótt ráðstefna
um landslag, borgarskóga og útivist
í sal Orkuveitu Reykjavíkur. Þar
voru frummælendur tveir sérfræð-

CARE FOR US verkefnið

Roland Gustavson prófessor við sænska Landbúnaðarháskólann flutti áhugaverðan fyrirlestur á ráðstefnunni í Orkuveituhúsinu (Mynd JGP).

ingar hópsins, þeir Roland Gustavson prófessor við SLU í Svíþjóð
og Anders Busse Nilsen lektor við
Kaupmannahafnarháskóla.
Sérstaka athygli vakti erindi Rolands, er fjallaði um hvernig hanna
má sérstaka útirannsóknastofur í
skógum (landscape laboratory) þar
sem hægt að rannsaka fjölþætta
virkni þeirra, bæði gagnvart útivist
og lýðheilsu svo og tegundasamsetningu og fjölbreytileika. Hefur
hann mikla reynslu af útirannsóknastofum frá Alnarp í Svíþjóð. Verið
er að athuga hvort koma megi upp
slíkri aðstöðu hér á landi.
Áhugasamir geta kynnt sér betur inntak erinda Rolands og Anders Busse á heimasíðu Skógræktarfélags Íslands www.skog.is undir
tenglinum Ráðstefnur og Fundir.

Skýrsla um vernd og
endurheimt birkiskóga

S

íðasta vetur starfaði nefnd
að vegum umhverfisráðherra um vernd og endurheimt birkiskóga.
Umhverfisráðherra skipaði nefndina í júní á síðasta ári og
henni var falið að móta tillögur um
eftirfarandi þætti:
- Að kortleggja ógnir sem steðja að
íslenskum birkiskógum.
- Að móta tillögur um hvernig megi
efla vernd og endurheimt birkiskóga á Íslandi.
- Að gera tillögur að leiðbeiningum vegna athafna sem hafa áhrif á
birkiskóga.
Í nefndina voru skipaðir fulltrúar frá
umhverfisráðuneytinu,
landbúnaðarráðuneytinu, Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Skógræktarfélagi Íslands.
Danfríður Skarphéðinsdóttir, sérfræðingur í umhverfisráðuneytinu, var for-

maður nefndarinnar. Aðrir þátttakendur voru Ása L. Aradóttir, Bjarni Diðrik
Sigurðsson, Borgþór Magnússon, Jón
Geir Pétursson, Skúli Björnsson, Trausti
Baldursson og Þröstur Eysteinsson.

Nefndin skilaði skýrslu nú á
vordögum
Meðal þess sem nefndin leggur til
er að beitarstýring verði aukin, unnið verði að friðun birkiskóga og að
sett verði opinbert markmið um að
birkiskógar þeki í framtíðinni 10% af
flatarmáli landsins og að birki verði
gróðursett í auknum mæli á skógræktarsvæðum þar sem lögð hefur verið
áhersla á innfluttar tegundir. Þá leggur
nefndin til að rannsóknir á íslenskum
birkiskógum verði efldar, að fræðsla
um gildi birkiskóga verði aukin og
að gefnar verði út leiðbeiningar um
hvernig forðast má eða draga úr rösk-

Útbreiðsla birkis er ekki svipur hjá sjón, eða einungis um 5% af áætluðu flatarmáli við
landnám. Því getum við Íslendingar væntanlega gert tilkall til heimsmeistaratitils í eyðingu skóga. Birkitré geta tekið á sig ýmsar myndir. Þessi mynd er af fallegu nýra á
birkitré í Akurgerði í Öxafirði, svæði Skógræktarfélags Norður-Þingeyinga. Slík nýru eru
vinsæl í hverskonar handverk (Mynd JGP).

un birkiskóga í tengslum við framkvæmdir.

Flatarmál birkiskóga nú á tímum
er um 1.200 ferkílómetrar en er talið
hafa verið 25.000–30.000 ferkílómetrar við landnám. Útbreiðsla birkiskóga
á Íslandi nú er því einungis um 5% af
áætluðu flatarmáli þeirra við landnám.
Helsta ástæða fyrir eyðingu birkiskóga
er talin vera nýting mannsins, þ.e. viðarhögg til kolagerðar og eldiviðar,
sviðningur og búfjarbeit. Uppblástur
í kjölfar ofnýtingar, óhagstæðar veðurfarsbreytingar og náttúruhamfarir
hafa síðan magnað afleiðingarnar.
Um ástand íslenskra birkiskóga
segir í skýrslunni að í flestum þeirra
séu trén á svipuðum aldri og óvíða
eldri en 60–80 ára.
Skýrsluna í heild má nálgast á
heimasíðu umhverfisráðuneytisins.
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Útbúnaður – Þriggja laga kerfið

E

Kynning frá framleiðanda
einangrunin en þó ber að hafa í huga
að flís er ekki það sama og flís. Mikilvægt er að þekkja muninn á góðu
og slæmu flísefni til þess að geta valið rétta útbúnaðinn.
Allt flísefni á rætur sínar að rekja
til heimsleiðtogans í framleiðslu flísefnis, Malden Mills, sem hannaði og
þróaði Polartec flísefni á níunda áratug síðustu aldar. Síðan þá hefur orðið
gífurleg bylting í þróun og framleiðslu
útivistarfatnaðar og til eru margar
mismunandi tegundir af Polartec flís
sem uppfylla ólíkar þarfir notandans.
Upprunalega Polartec flísið er létt og
hlýtt og hentar mjög vel sem miðlag
en helsti kostur flísefnis umfram ullina sem einangrun er það hversu hlýtt
það er, miðað við þyngd.
Nú á seinni árum hefur ný tegund
af flís verið áberandi í útivist og er sú
tegund kölluð softshell. Softshell efnið frá Polartec er kallað Power Shield
og er frábrugðið venjulegu flísefni að
því leyti að það er 98% vindþétt en
hleypir 2% af vindinum í gegn til að
mynda hringrás lofts. Þetta er gert til
þess að öndunin verði góð og er sér-

staklega gott að nota softshell við aðstæður þar sem fólk svitnar mikið. Í
ákveðnum tilfellum getur gott grunnlag og softshell verið nægur fatnaður,
sérstaklega á sumrin, en þó ber alltaf
að hafa í huga að veðurfar á Íslandi er
breytilegt og því nauðsynlegt að vera
við öllu búinn.
Polartec er enn í dag einn virtasti
framleiðandi flísefnis í heiminum
og nota margir af stærstu og virtustu framleiðendum útivistarfatnaðar
flísefni frá Polartec. Sem dæmi má
nefna The North Face, Arc’teryx og
66°Norður. Ef flísvara er merkt Polartec getur þú verið viss um að þú
sért með gott flísefni í höndunum.
Gott miðlag úr Polartec flísefni er
t.d. Tindur flíspeysa frá 66°Norður en björgunarsveitir um allt land
nota þær auk þess sem lögreglan og
slökkvilið eru í Polartec flíspeysum.
Ysta lag fatnaðarins, skelin, er
helsta vörnin gegn veðri og vindum.
Þessar flíkur eru notaðar yfir flísið og
eru regn- og vindheldar. Hægt er að
velja ólík efni eftir því sem aðstæður
krefjast. Háþróuð efni með góða vatns-

heldni og öndun, s.s. eVENT öndunarefnið og Dermizax, geta skipt sköpum
við íslenskar aðstæður. Til þess að fá
sem mest út úr skelinni er mikilvægt að
kynna sér hvernig meðhöndlun á efninu er ráðlögð af framleiðendum. Til
dæmis mæla margir með því að skel sé
skoluð með hreinu vatni eftir að hafa
verið í aðstæðum þar sem sjávarselta er
mikil. Margar mismunandi skeljar eru
til sem hannaðar eru fyrir mismunandi
aðstæður. Glymur jakki frá 66°Norður
er t.d. hannaður fyrir aðstæður þar sem
fólk er í mikilli hreyfingu og öndunin
þarf að vera mjög góð. Vatnajökull
jakki frá 66°Norður andar einnig mjög
vel en er aftur á móti hannaður fyrir
erfiðari veðuraðstæður eins og t.d.
verða á jöklum.
Hér er einungis farið í helstu
atriðin sem hafa ber í huga við val
á útivistarfatnaði og því er gott að
kynna sér betur hvað er í boði áður en
útbúnaður er keyptur. Í flestum útivistarverslunum eru starfsmenn sem
hafa þekkingu á útbúnaði og geta
ráðlagt ykkur um val á rétta útbúnaðinum.

AäEJJFEC<ËD8:BJac%`jJà8

itt af því sem skógræktarfólk hérlendis þekkir vel
er hversu síbreytilegt veðurfarið á Íslandi getur verið og því er mikilvægt að
kunna að klæða sig rétt. Á síðustu
árum hafa vinsældir s.k. þriggja laga
kerfis, þar sem hvert lag af fatnaði
hefur sinn tilgang, aukist verulega
meðal útivistarfólks. Kostur þessa
þriggja laga kerfis er að notandinn
getur raðað flíkunum saman eftir mismunandi veðurskilyrðum og
þannig hámarkað notagildi fatnaðarins í hvert sinn.
Innsta lagið eða grunnlagið eins
og það er yfirleitt kallað, dregur í
sig raka frá líkamanum og kemur í
veg fyrir að rakinn liggi á húðinni.
Grunnlagið dregur úr kælingu líkamans, eykur þægindi og veldur því
að líkaminn helst þurr við erfiðar
aðstæður. Dæmi um gott grunnlag
er ullarbolur t.d. Básar ullarbolur frá
66°Norður.
Fyrir utan grunnlagið er miðlag
en það hefur það hlutverk að einangra líkamann. Flísefni er ein helsta

Tilvalið fyrir Smuguna, Jan Mayen
og allar styttri ferðir niður Laugaveg.

Höfuðborgarsvæðið: Smáralind, Kringlan, Bankastræti 5, Faxafen 12, Miðhraun 11 Garðabæ.
Akureyri: Glerárgata 32. Keflavík: Leifsstöð og söluaðilar um land allt.

www.66north.is

Klæddu þig vel

Laufblaðið - Fréttablað Skógræktarfélags Íslands

18

Eftirtaldir aðilar hafa styrkt Skógræktarfélag Íslands
Borgarnes
Margrét Guðjónsdóttir, Dalsmynni
Skorradalshreppur, Grund
Grundarfjörður
Berg - vélsmiðja ehf, Ártúni 4
Ólafsvík
Litlalón ehf, Skipholti 8
Hellissandur
Hjallasandur ehf, Helluhóli 3
KG Fiskverkun ehf, Hafnargötu 6
Sjávariðjan Rifi hf, Hafnargötu 8
Skógræktar- og
landverndarfélag undir Jökli
Þorgeir Árnason ehf, Háarifi 27
Búðardalur
Dalabyggð, Miðbraut 11
Reykhólahreppur
Reykhólahreppur, Reykhólum
Ísafjörður
Ásel ehf,
Garðplöntustöð Ásthildar, Sindragötu 27
Hólmberg ehf, Sindragötu 12b
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf, Aðalstræti 26
Bolungarvík
Sparisjóður Bolungarvíkur, Aðalstræti 14
Súðavík
Súðavíkurhreppur, Grundarstræti 3
Víkurbúðin ehf, Grundarstræti 1-3
Flateyri
Skógræktarfélag Önundarfjarðar, Hjallavegi 3
Patreksfjörður
Ferðaþjónustan í
Örlygshöfn ehf, s: 456-1596, Hnjóti
Oddi hf, fiskverkun, Eyrargötu 1
Skógræktarfélag Patreksfjarðar, Sigtúni 7
Vesturbyggð, Aðalstræti 63
Tálknafjörður
Bjarmi BA 326
Bíldudalur
Veitingastaðurinn Vegamót, Tjarnarbraut 2
Hólmavík
Skógræktarfélag Strandasýslu, Svanshóli
Kjörvogur
Hótel Djúpavík ehf, Árneshreppi
Hvammstangi
Skjanni ehf, Hafnarbraut 3
Sparisjóður Húnaþings og
Stranda, Höfðabraut 6

Blönduós
Blönduósbær, Hnjúkabyggð 33
Skagaströnd
Elfa ehf, Oddagötu 22
Sauðárkrókur
Byggðastofnun, Ártorgi 1
Friðrik Jónsson ehf, Borgarröst 8
Náttúrustofa
Norðurlands vestra, Aðalgötu 2
Varmahlíð
Akrahreppur, Skagafirði
Álftagerðisbræður ehf, Álftagerði
Siglufjörður
Fjallabyggð, Gránugötu 24
Skógræktarfélag Siglufjarðar, Hafnartúni 2
Akureyri
Bessi Skírnisson ehf, Kaupangi Mýrarvegi
Bútur ehf, Njarðarnesi 9
Gerði eggjabú ehf, Þórsmörk
Girðir ehf, Lónsbakka
Höldur - Bílaleiga Akureyar,
Tryggvabraut 12
Kartöflusalan ehf, Fjölnisgötu 2b
Kjarnafæði hf, Fjölnisgötu 1b
Líkamsræktin Bjarg ehf, Aðalstræti 16
Rafröst ehf, Gránufélagsgötu 49b
Tannlæknastofa
Árna Páls Halldórssonar, Mýrarvegi
Virkni ehf, Lyngholti 28
Ösp sf, trésmiðja, Furulundi 15f

Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf,
Einhleypingi 1
Hraðbúð ESSO, www.khb.is, Kaupvangi 6
Verkfræðistofa Austurlands ehf,
Kaupvangi 5
Verslunarmannafélag Austurlands,
Miðvangi 2-4

Neskaupstaður
Pálmi Þór Stefánsson, Hafnarbraut 1
Síldarvinnslan hf, útgerð, Hafnarbraut 6
Tónspil ehf, Hafnarbraut 22
Höfn í Hornafirði
Bókhaldsstofan ehf, Krosseyjarvegi 17
Skeggey ehf / Ósland, Miðósi 17
Skinney - Þinganes hf, Krossey
Þrastarhóll ehf, Kirkjubraut 10
Selfoss
Bakkaverk ehf, Dverghólum 20
Búnaðarsamband Suðurlands, Austurvegi 1
Garðyrkjustöðin Furubrún,
Reykholti, Biskupstungum
Hitaveita Frambæja, Skarði
Jóhann Helgi og Co ehf, Vatnsholti 2
Set ehf, plaströraverksmiðja, Eyravegi 41
Skeiðahreppur og
Gnúpverjahreppur, Árnesi
Skógræktarfélag Árnesinga, Sigtúni 9
Sunnlenska fréttablaðið, Austurvegi 22
Umhverfisdeild Árborgar,
Austurvegi 2, Ráðhúsi

Dalvík
Blómabúð María Snorradóttir, Hafnarbraut 7
Promens Dalvík, Gunnarsbraut 12
Stefán Rögnvaldsson ehf, Sunnubraut 3

Hveragerði
Aðalsalan - Reikningsskil, Breiðumörk 20
Eldhestar ehf, Völlum
Garðyrkjustöð Ingibjargar, Heiðmörk 38
Litla kaffistofan, Svínahrauni
Tölvutak ehf, Sunnumörk 2

Ólafsfjörður
Árni Helgason vélaverkstæði, Hlíðarvegi 54

Þorlákshöfn
Bæjarbókasafn Ölfuss, Hafnarbergi 1

Húsavík
Alli og Helga ehf, Baughóli 56
Bókasafnið á Húsavík
Skóbúð Húsavíkur, Garðarsbraut 13

Flúðir
Flúðafiskur, Borgarási

Mývatn
Eldá ehf, Helluhrauni 15
Jarðböðin við Mývatn
Þórshöfn
Langanesbyggð, Fjarðarvegi 3
Bakkafjörður
Skógræktarfélagið Lurkur, Skólagötu 5
Vopnafjörður
Mælifell ehf, Háholti 2
Egilsstaðir
Fljótsdalshérað, Lyngási 12

Hella
Rangárþing - Ytra, Suðurlandsvegi 1
Vörufell ehf, við Suðurlandsveg
Hvolsvöllur
Anna og Árni á Akri, Akri
Byggðarsafnið í Skógum, Skógum
Kirkjubæjarklaustur
Landbúnaðar og byggingarvörur, Iðjuvöllum 3
Skaftárhreppur, Klausturvegi 10
Vestmannaeyjar
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
Pétursey ehf, Flötum 31
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Asparglytta – Nýtt meindýr

E

ins og fram hefur komið í
á tré af víðiætt og verpa eggjum í 3-4
fréttum hefur nýtt skordýr,
vikur. Eggin klekjast út á 5-8 dögum
asparglytta (Phratora vitellog lirfan er orðin fullþroskuð innan
inae) fundist í skógunum við
14-21 dags. Hún skríður svo niður að
Mógilsá. Asparglyttan, sem
rótum plantnanna og púpar sig. Þó svo
eins gæti heitið víðiglytta, er bjöllutegað þekkt séu dæmi um þrjár kynslóðir á
und af laufbjallnaætt og er þekkt meinsumri í Mið-Evrópu, benda rannsóknir
dýr á trjám af víðiætt. Kvikindið er
til þess að á norðlægari slóðum sé einalþekkt meindýr á Bretlandseyjum og
ungis ein kynslóð á ári og athuganir á
víðar. Asparglyttunnar varð fyrst vart
lífsferli hennar á Mógilsá benda til þess
í einhverjum mæli á Mógilsá síðastliðað svo sé einnig hér.
ið sumar þegar hún át upp viðjurunna
Það er ljóst að asparglyttan getur
í nágrenni rannsóknastöðvarinnar. Þá
valdið skaða á plöntum af víðiætt. Þrátt
fannst hún einnig á öspum og í ár heffyrir að engar rannsóknir hafi farið fram
ur hún fært sig í enn meira mæli yfir á
á því hérlendis hvaða plöntur bjallan
aspir og hefur verið sérstaklega skæð á
leggst á, sýna erlendar rannsóknir að
blæösp. Hins vegar hefur hún ekki haft
bjöllurnar velja frekar plöntur sem innijafn mikil áhrif á alaskaösp þó hún leggi
halda mikið af salicyl sykrum. Lausleg
sér hana til munns. Auk skógræktarinnathugun á Mógilsá bendir til þess að
ar á Mógilsá hefur asparglyttan fundist
bjallan leggist einkum á blæösp, viðju,
við Leirvogsá og í skógræktarreit Skóggulvíði og alaskaösp. Hins vegar virðræktarfélags Mosfellinga við Hamraast plönturnar verða fyrir mismiklum
Asparglyttan er stór bjalla sem sést hér skríða á alaskaasparlaufi (Mynd JGP).
hlíð.
skemmdum. Þannig hafa verið talsEkki er vitað hvernig eða hvenær
verðar skemmdir á blæösp en alaskaösp
asparglyttan barst til landsins, en að sögn Guðmund- frá Finnlandi benda til þess að köld og vætusöm vor virðist þola ágang asparglyttunnar mun betur. Sömuar Halldórssonar, skordýrafræðings, fundust lirfur sem hafi áhrif á þroskun lirfunnar. Asparglyttan liggur leiðis virðist vera klónamunur a.m.k. innan alaskaaspar
e.t.v. voru lirfur asparglyttunnar í garði á Kjalarnesi í í vetrardvala sem fullorðið dýr og þá jafnan í skjóli, og gulvíðis.
kringum 1995. Hvað það er sem veldur því að asp- svo sem undir berki dauðra trjábola og er því snögg
Edda S. Oddsdóttir, sérfræðingur
arglyttan hefur fjölgað sér í jafn miklu mæli og raun af stað þegar hlýna tekur á vorin. Lífsferill hennar hér
Rannsóknastöð Skógræktar ríkisins, Mógilsá
ber vitni á Mógilsá er heldur ekki vitað. Ekki er ólík- á landi er óþekktur en í Finnlandi vakna fullorðin dýr
Guðmundur Halldórsson
legt að veðurfar hafi þar einhver áhrif en niðurstöður úr dvala seinnipartinn í maí eða byrjun júní, leggjast
sérfræðingur Landgræðslu ríkisins

Girðingaefni í miklu úrvali!
Hafðu samband við sölumenn okkar og fáðu ráðleggingar og/eða tilboð í stærri verk

JARDA skrautnet

Rörahlið, stækkanleg frá 1 upp í 4 metra,
einnig fáanlegar fastar stærðir

TRADY skrautnet

Plasthúðað og galvanhúðað
skrautnet í garðinn í miklu úrvali
RYLOCK er hágæða grængalvaníserað túngirðinganet í
100 og 300 m rúllum. Einnig
bjóðum við upp á spænsku
netin frá MOREDA.
Rafstöðvar og rafgirðingaefni
fyrir kröfuharða

Lynghálsi 3 Sími: 540 1125
www.lifland.is
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Skógræktar
málefni
Íslands
(Islands
skovsag)
gefin út

Ú

t er komið merkt rit, Islands
skovsag, í tilefni aldarafmælis laga nr. 54/1907 um
skógrækt og varnir gegn
uppblæstri lands. Í bókinni er að finna skýrslur og ritgerðir
dönsku skógræktarmannanna, sem
um aldamótin 1900 hófu tilraunir með
ræktun innfluttra trjátegunda hérlendis
ásamt friðun og meðhöndlun á íslenskum birkiskógi og kjarri. Ná þær yfir
tímabilið 1900-1916. Þetta eru afar
merkilega heimildir um þennan mikilvæga hluta skógræktarsögu landsins.
Formála ritaði Sigurður Blöndal fyrrverandi skógræktarstjóri. Útgefandi
er landbúnaðarráðuneytið. Einnig er
rétt að benda á að þessar ritgerðir eru
einnig aðgengilegar á www.islandsskovsag.net/

Í ritinu Skógræktarmálefni Íslands (Islands
skovsag) er fjallað um frumherjastarf í
skógrækt í landinu. Fjalla höfundar um
fjöldamarga staði á landinu, meðal annars
reitinn við Rauðavatn þar sem Skógræktarfélag Reykjavíkur hið fyrra, þá almenningshlutafélag, hófst handa við ræktun árið
1902 með því að grafa holur fyrir plöntur
sem síðan voru gróðursettar árið 1903.
Þessi mynd er tekin árið 2006 við nokkrar
af elstu fjallafurunum (Mynd JGP).

Ein gangan var um umhverfi Elliðavatns undir leiðsögn Kristjáns Bjarnasonar frá Skógræktarfélagi Reykjavíkur (Mynd RF).

Sívinsælar skógargöngur
Í sumar hafa skógræktarfélögin á höfuðborgarsvæðinu staðið fyrir skógargöngum, þar sem ýmis svæði innan
Græna trefilsins hafa verið skoðuð. Meðfylgandi svipmyndir eru úr göngunum, sem njóta stuðnings Kaupþings.

Í Garðabæ var gengið umhverfis Vífilsstaðavatn og var Erla Bil Bjarnardóttir frá Skógræktarfélagi Garðabæjar leiðsögumaður (Mynd RF).

ARGUS / 07-0258

Vaxtabót og Viðbót

Tveir sterkir

– sparnaðarreikningar á Netinu!
SPRON Vaxtabót

SPRON Viðbót

Óverðtryggður sparnaðarreikningur á Netinu
sem ber háa, stighækkandi vexti eftir upphæð
– auk þess stighækkandi vaxtaálag eftir lengd
sparnaðartímabils. Alltaf laus.

Verðtryggður sparnaðarreikningur á Netinu,
bundinn til 36 mánaða. Háir, verðtryggðir
grunnvextir og vaxtaálag að binditíma loknum.

Þú getur stofnað reikning á spron.is
Upplýsingar í næsta útibúi SPRON í síma 550 1200,
í þjónustuveri SPRON í síma 550 1400 eða á spron.is

Eftir

Góður árangur
á Hálsi í Eyjafirði

A

ð Hálsi í fyrrum Saurbæjarhreppi í Eyjafirði leigir Skógræktarfélag Eyfirðinga út
landnemaspildur. Þar hefur náðst eftirtektarverður árangur í skógræktinni. Eiríkur Páll Sveinsson læknir er einn þeirra sem þar hafa gerst landnemar, er þar með
3,5 ha spildu og hefur gróðursett þar síðan árið 1995.
Þessar tvær svipmyndir eru af spildu Eiríks Páls og sýna vel hversu vel hefur
tekist til með skógræktina þarna.

Skógræktarfélag Mosfellsbæjar
Grundartanga 1
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rtaldir hafa styrkt Skógræktarfélag Íslands

sími 567 7860 - www.frjo.is

Logo/form

Dalvegi 30 - Kópavogur
Sími 564 4383 - Fax 568 6691
stord@stord.is

Austfjarðaleið ehf
Óseyri 1

Skógræktarfélag
Reyðarfjarðar
Ásgerði 3 - 730 Reyðarfirði
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Nú er komið annað hljóð í strokkinn:

Í S L E N S K A AU G L Ý S I N G A S TO FA N / S I A . I S TOY 3 1 6 2 8 0 3 / 2 0 0 6

Þögn...

Prius - Framtíðin hefst í dag
Forfeður okkar fundu upp hjólið en nú hefur Hybrid-kerfið
verið fundið upp: Lykillinn að umhverfisvænum þægindum í
akstri. Með Hybrid-kerfinu er Prius bæði knúinn bensínvél og
rafmagnsvél. Í hægum akstri og þegar numið er staðar ræður rafmagnsvélin

ríkjum. Þetta veldur því að bíllinn er afar hljóðlátur, ótrúlega sparneytinn og
með útblástur í lágmarki. Þeir bjartsýnu og framsæknu sjá framtíðina fyrir sér
sem veröld þæginda í heilbrigðu umhverfi. Komdu og reynsluaktu Prius. Hann
er framtíðin.

Verð: 2.440.000 kr.

Toyota
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 421-4888

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

