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Milljarði trjáa plantað
í Skotlandi?
Planta þarf einum milljarði trjáa
til að ná markmiði skógræktar í
Skotlandi, sem er að 25% landsins
verði þakið skógi árið 2050, en til að
ná því þarf að nær tvöfalda núverandi gróðursetningu, upp í rúmlega
10.000 hektara á ári. Til samanburðar
má geta þess að í lögum um landshlutabundin skógræktarverkefni hér
á landi er miðað við að stefna að því
að 5% láglendis (undir 400 m) verði
þakið skógi.
Skógareyðing í Skotlandi var
veruleg í aldanna rás, alveg eins og
á Íslandi, og náði stærð skóglendis lágmarki í byrjun 20. aldar, þegar
það þakti tæplega 5% lands (sem er
þó meiri þekja en núverandi markmið
skógræktarverkefnanna hér á landi).
Ræktun á 20. öldinni hefur aukið

skógarþekju í um 17% í dag, sem
er þó innan við fjórðungur upprunalegrar skógarþekju Skotlands. Hægt
hefur á endurheimt skóga í Skotlandi
undanfarna tvo áratugi og kynnti því
skoski umhverfisráðherrann, Michael Russel, fyrir skemmstu áætlun
skosku stjórnarinnar um útþenslu
skóglendis.
Innan skógargeirans eru um 13
þúsund störf í dag, auk um 18 þúsund starfa í ferðaþjónustu og útivist
tengdri skóglendi. Vonir standa til að
nýja áætlunin geti viðhaldið þessum
störfum, fjölgað störfum á sviði lífbrennis, stutt við dreifbýlissamfélög,
aukið möguleika til lýðheilsu og
útikennslu, og hjálpað til við að ná
markmiðum stjórnvalda í málefnum
loftslagsbreytinga. Áætlunin er alls

ekki óumdeild og má þar sérstaklega
telja til hugmyndir um leigu 25%
skóglendis Forestry Commission
Scotland (Skoska skógræktarnefndin) til einkaaðila, til allt að 75 ára, en
ýmis skógræktar- og umhverfissamtök, sem og stjórnarandstæðingar,
hafa mótmælt þeirri fyrirætlun harðlega. Einnig skiptir miklu máli hvar
nákvæmlega þessi aukning í flatarmáli skóglendis eigi að koma til,
en samkvæmt áætluninni er sjónum
sérstaklega beint að hinum dreifðari
byggðum Skotlands, Hálöndunum og
eyjunum undan strönd Skotlands.
Nálgast má áætlunina á heimasíðu Forestry Commission Scotland
- http://www.forestry.gov.uk/woodlandexpansion.
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Fulltrúafundur skógræktarfélaganna á Austurlandi
Fulltrúafundur skógræktarfélaganna á Austurlandi var haldinn á
Hótel Héraði á Egilsstöðum laugardaginn 21. mars. Fundurinn hófst
með ávarpi Magnúsar Gunnarssonar,
formanns Skógræktarfélags Íslands,
þar sem hann fór stuttlega yfir helstu
viðfangsefni félagins nú um stundir,
sérstaklega atvinnuátak 2009-2011,
sem lesa má nánar um annars staðar í blaðinu. Því næst flutti Eiríkur
B. Björgvinsson, bæjarstjóri Fljótsdalshéraðs, stutta tölu þar sem hann
fjallaði um mikilvægi skóga og
skógræktar á Héraði. Að ávörpum
loknum fluttu erindi þeir Hallgrímur
Indriðason og Þröstur Eysteinsson,
hjá Skógrækt ríkisins. Fjallaði erindi Hallgríms um stöðu skógræktar í skipulagsferlinu, helstu lög sem

Fundargestir á fulltrúafundi skógræktarfélaganna á Austurlandi (Mynd: RF).

um þau mál gilda, almennt verklag
og almenna stöðu skógræktar. Erindi Þrastar hét „Hvar á að pota niður
blessuðum trjánum?“ og fór hann þar
yfir viðhorf til skógræktar eins og þau
koma fram í könnunum og opinberri
umræðu í dagblöðunum, en viðhorf
til skógræktar skiptir miklu máli upp
á landval fyrir skógrækt. Að loknum

hádegisverði kynntu skógræktarfélög
starfsemi sína, en mættir voru fulltrúar
frá Skógræktarfélagi Austurlands, ASkaftfellinga, Djúpavogs, Fáskrúðsfjarðar og Reyðarfjarðar. Spunnust
nokkrar umræður í kjölfar þeirra.
Að kynningum loknum var haldið í
skoðunarferð til Gróðrarstöðvarinnar
Barra á Valgerðarstöðum.
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Frystar skógarplöntur
bæta árangur skógræktarstarfsins
Margir skógræktendur hafa beðið
þess með óþreyju að eiga þess kost að
hefja gróðursetningu fyrr að vori, um
leið og klaki fer úr jörðu og raki er nægur. Framleiðendur skógarplantna hafa
um nokkurt skeið og í vaxandi mæli
boðið upp á plöntur sem pakkað er í
pappakassa, eða svokallaða laupa, og
geymdar á frysti við stöðugt hitastig,
u.þ.b. - 4°C.
Ef rétt er á haldið hefur geymsla á
plöntum við stýrðar aðstæður marga
kosti. Fyrir gróðrarstöðvar má nefna
minni vetrarafföll, öruggari afhendingar,
dreifingu vinnuálags og betri vöru fyrir viðskiptavini. Hér verður þó fyrst og
fremst leitast við að kynna hverju þetta
breytir fyrir skógræktendur.
Þetta fyrirkomulag hefur ýmsa kosti.
Gróðursetning getur hafist fyrr á vorin.
Plöntur eru í vetrardvala og hafa ekki
orðið fyrir skaða í vetrargeymslu á útiplönum þar sem rótarkal og orkutap er
meðal algengra fylgikvilla, auk þess sem
þær eru í dvala eða starfsemi hæg meðan
þær bíða gróðursetningar. Plöntur eiga
að hafa meiri orku til að gefa hafið vöxt
þegar eftir gróðursetningu og afhending
er öruggari og möguleg með skemmri
fyrirvara.
Dreifing og flutningar verða mun
hagkvæmari og ræktunarbakkarnir fara
aldrei úr gróðrarstöðinni. Þannig sparast
í birgðahaldi og flutningi á bökkum, oft
landshorna á milli, og ekki þarf að senda
bakka til baka. Fyrir verkefni eins og
Landgræðsluskóga þar sem skógræktarsvæði eru dreifð um allt land skiptir þetta
vitaskuld miklu máli. Þá fellur flutningur á plöntum sem pakkaðar eru í kassa
eða laupa að almennu flutningakerfi án

sérsmíðaðra flutningagrinda sem kosta
þarf flutning á fram og til baka.

Afhending, geymsla og meðferð
Skógræktendur geta nú fengið plöntur
afhentar mun fyrr að vori, t.d. í apríl og
maí, en áður hefur afhending yfirleitt ekki
hafist svo nokkru nemur fyrr en í byrjun
júní. Móttakandi plantnanna hefur nú
möguleika á að skipuleggja vinnu sína
vel en hefur um leið talsverðan sveigjanleika vegna styttri afhendingatíma.
Tökum dæmi: Skógræktarfélag ætlar að
gróðursetja 50 þúsund plöntur í vorgróðursetningu og áætlar að verkið taki 5 vikur. Skógræktarfélagið óskar eftir því að
fyrstu 10 þúsund plönturnar verði sendar
til félagsins viku áður en gróðursetning
hefst og óskar jafnframt eftir því að fá
slíka sendingu vikulega upp frá því. Einum til tveim dögum eftir að plönturnar
eru teknar úr frysti eru þær komnar til
viðtakanda í viðráðanlegum umbúðum.
Þiðnun hefst þegar í flutningi og svo
þarf móttakandi að geyma plönturnar á
svölum og skuggsælum stað, en varast
skal hátt hitastig við þiðnun og geymslu
plantna. Ef aðstæður og afköst breytast
er alltaf hægt að breyta stærð eða tíðni
sendinga. Plöntur geymdar á frysti verða
þó að vera komnar út af frysti fyrir miðjan júní og gróðursetningu þeirra lokið
tveim vikum síðar.
Plöntur í pappakössum eru nokkra
daga að þiðna og gæta verður þess að
gróðursetja ekki plöntur fyrr en rótarköggull hefur þiðnað. Hægt er hafa
áhrif á hraða þiðnunar með því að opna
kassana og hitastig hefur vitaskuld mikil
áhrif. Opna má hluta kassanna sem svo
er byrjað á að gróðursetja úr. Hraðþíða

Kostur við frystiplöntur er að hægt er að senda þær með venjulegum póstsendingum (Mynd:
EG).

má plönturnar með því að dýfa þeim í
kalt vatn í nokkra klukkutíma. Þær eru
því tilbúnar til gróðursetningar við móttöku en geymast skemur í umbúðunum.
Æskilegt er að gróðursetja plöntur

Hleðslunámskeið á Elliðavatni
Á haustdögum 2008 bauð Skógræktarfélag Reykjavíkur upp á námskeið í hleðslu úr grjóti og torfi.
Námskeiðið var haldið í samvinnu
við Endurmenntunarskólann, líkt og
fleiri námskeið sem í boði eru hjá
félaginu. Það voru meistari Guðjón
Kristinsson og bróðir hans Benjamín
Kristinsson Strandamenn sem leiðbeindu mönnum.
Kennt var tvo heila laugardaga með
tveggja vikna millibili. Útkoman var
glæsilegur hlaðinn torf/grjót sófi með
myndarlegu skjólbaki og öskutunnuskýli fyrir tvær tunnur.
Mikill áhugi var á námskeiðinu,
um 20 manns komust að og fengu
skírteini í lokin.
Nánar má sjá um hleðslukennarana
á heimasíðunni www.simnet.is/stokkarogsteinar/.

sem fyrst eftir að rótarklumpur er þiðinn. Plöntur sem geymdar hafa verið á frysti eru í nokkurn tíma í dvala
en fara að bæra á sér eftir viku til tíu
daga og fer það einkum eftir hitastigi
og tegund hve langan tíma það tekur.
Eftir að plöntur hafa sýnilega vaknað
af vetrardvala rýrnar geymsluþolið í
kössunum hraðar og fylgjast þarf með
að nægur raki sé á rótarklumpi. Hægt
er að vökva í umbúðunum. Temprun
hitastigs (5-10°C) er æskileg, sem og
að koma í veg fyrir beint sólarljós, en á
þessu stigi þurfa plönturnar á dagsbirtu
að halda. Dæmi um hentuga geymslustaði eru undir trjám í skógarlundum,
norðan undir húsveggjum eða í svölum
byggingum. Hindra skal hitasveiflur af
völdum frostnátta eða ofhitnunar vegna
beins sólarljóss.

Gróðursetning

Benjamín Kristinsson fer yfir réttu handtökin við hleðslu (Mynd: Unnur Jökulsdóttir).

Að því tilskildu að gróðursetning
dragist ekki á langinn fram úr hófi eru
sömu gróðursetningaverkfæri notuð en í
stað beltis sem sniðið er að plöntubakka
eru ýmist notuð belti með höldum fyrir
pappakassa eða belti með vösum fyrir
plöntur. Með þessu móti hefur sá sem
gróðursetur fleiri plöntur á sér þegar
gengið er til verks og eykur það afköst
við gróðursetningu.
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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:
Ragnhildur Freysteinsdóttir.
Ábendingar og upplýsingar varðandi
efni blaðsins eru vel þegnar.
Prófarkalestur:
Ragnhildur Freysteinsdóttir umhverfisfræðingur.
Ábyrgðarmaður:
Brynjólfur Jónsson framkvæmda
stjóri.
Umbrot og prentun:
Ísafoldarprentsmiðja.
Stjórn Skógræktarfélags Íslands
kjörin á aðalfundi 2008:
Magnús Gunnarsson formaður,
Sigrún Stefánsdóttir varaformaður,
Guðbrandur Brynjúlfsson gjaldkeri,
Aðalsteinn Sigurgeirsson ritari.
Meðstjórnendur:
Gísli Eiríksson
Gunnlaugur Claessen
Þuríður Yngvadóttir.
Varamenn:
Páll Ingþór Kristinsson
Rannveig Einarsdóttir
Vilhjálmur Lúðvíksson.

(Mynd: Nikulás Magnússon).

Allir lesa Laufblaðið!
Í 4. tölublaði Laufblaðsins 2008
birtist mynd af tíkinni Tátu að lesa
Laufblaðið, undir fyrirsögninni „Allir
lesa Laufblaðið!“. Að þessu sinni tekur ný fyrirsæta við lestrinum, en það
er hún Lukka, sem sést hér kynna sér
efni blaðsins. Lukka er 50% Chihuahua, 50% Silk Terrier og 100% krútt!
Hér með er auglýst eftir fleiri
svona skemmtilegum myndum undir sömu fyrirsögn, sem birtar munu

verða í Laufblaðinu. Fyrirsætur hér
verða ekki settar undir hinn þrönga
fegurðarstaðal hins hefðbundna
tískuiðnaðar, heldur verður þvert á
móti ætlast til þess að þær séu sem
fjölbreytilegastar hvað varðar stærð,
þyngd, litarhaft, hárprýði, kyn eða
tegund! Sendið mynd, nafn ljósmyndara og nafn fyrirsætu til ritstjóra
á netfangið rf@skog.is

Skógarfrímerki
Íslandspóstur gaf á síðasta ári út nýtt frímerki prýtt mynd úr Vaglaskógi,
í tilefni þess að 100 ár eru liðin frá því skógrækt hófst þar. Frímerkið er
jafnframt hægt að fá í gjafamöppu með þremur öðrum frímerkjum, þar sem
myndefnið er fengið úr skógrækt á Íslandi. Hin þrjú frímerkin prýða mynd
úr Hallormsstaðaskógi (kom út 2005), mynd af birkilaufi (kom út 2007) og
mynd af reynilaufi (2007). Með þessari nýju gjafamöppu og frímerkjaröð
lýkur umfjöllun Íslandspóst um íslenska skógrækt á frímerkjum.
Það er hins vegar engin ástæða fyrir skógræktarfólk að láta þar við sitja.
Hjá Íslandspósti er nú hægt á einfaldan hátt að útbúa frímerki með mynd að
eigin vali og er upplagt fyrir áhugafólk um skóga og skógrækt hérlendis að
búa til frímerki með myndum úr fleiri skógum og af fleiri tegundum trjáa sem
vaxa hérlendis.
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Eftirtaldir aðilar hafa styrkt Skógræktarfélag Íslands
Reykjavík

Trésmiðjan Jari ehf, Funahöfða 3

Sandgerði

Alþýðusamband Íslands,
www.asi.is, Sætúni 1
Árni Reynisson ehf, Laugavegi 170
Ásbjörn Ólafsson ehf, Köllunarklettsvegi 6
Bílasmiðurinn hf, Bíldshöfða 16
Björgun ehf, Sævarhöfða 33
Björn Traustason ehf, Vogalandi 1
Blómagallerí ehf, Hagamel 67
Bókhaldsþjónusta Gunnars ehf, Ármúla 29
Brim, Bræðraborgarstíg 16
E.T. ehf, Klettagörðum 11
Efling stéttarfélag, Sætúni 1
Endurvinnslan hf, Knarrarvogi 4
Eyrir fjárfestingafélag ehf,
Skólavörðustíg 13
Faxaflóahafnir sf, Hafnarhúsinu
Tryggvagötu 17
Fjölbrautaskólinn við Ármúla, Ármúla 12
Garðmenn ehf, Skipasundi 83
Garðyrkjuþjónustan ehf, Skipholti 29b
Gátun ehf, Lágmúla 5
GB Tjónaviðgerðir ehf, Draghálsi 6-8
Gjögur hf, Kringlunni 7
Hár ehf, Kringlunni 7
HGK ehf, Laugavegi 13
Hilmar D. Ólafsson ehf, Eldshöfða 14
Höfðakaffi ehf, Vagnhöfða 11
Innheimtustofnun sveitarfélaga, Lágmúla 9
Íslandspóstur hf, Stórhöfða 29
Ísól ehf, Ármúla 17
Landsnet hf, Gylfaflöt 9
Laugarnesskóli, Kirkjuteigi 24
Lífstykkjabúðin ehf, Laugavegi 82
Löndun ehf, Pósthólf 1517
Nexus afþreying ehf, Hverfisgötu 103
Oddgeir Gylfason, tannlæknir, Síðumúla 28
Rafstilling ehf, Dugguvogi 23
Reykjavíkurborg
Reykjavíkurborg/ Umhverfis- og
samgöngusvið, Ráðhúsinu
Ríkisendurskoðun, Skúlagötu 57
Samband íslenska sparisjóða,
Rauðarárstíg 27
Samiðn, Borgartúni 30
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja,
SSF, Nethyl 2 e
Skúlason og Jónsson ehf, Skútuvogi 6
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs,
Skógarhlíð 14
Suzuki bílar hf, Skeifunni 17
T. ark Teiknistofan ehf, Brautarholti 6
Tjaldstæðið Laugardal, sími 568-6944,
www.reykjavikcampsite.is

Verðbréfaskráning Íslands hf,

Fiskmarkaður Suðurnesja hf, Hafnargötu 8

Laugavegi 182
Verkfræðistofan VIK ehf, Laugavegi 164
Vélaverkstæðið Kistufell ehf,
Tangarhöfða 13

Mosfellsbær
Glertækni ehf, Völuteigi 21
Nýja bílasmiðjan hf, Flugumýri 20

VSÓ Ráðgjöf ehf, Borgartúni 20

Akranes

Þ Þorgrímsson og Co ehf, Ármúla 29

Akraneskaupstaður, Stillholti 16-18

Kjalarnes

GT Tækni ehf, Grundartanga

Klapparholt ehf, Esjugrund 68

Seltjarnarnes
Seltjarnarnesbær, Austurströnd 2

Skógræktarfélag Akraness, Furugrund 28
Skógræktarfélag Skilmannahrepps,
Furugrund 28

Borgarnes

Kópavogur

Eyja- og Miklaholtshreppur, Hofstöðum

Bílaþvottastöðin Löður ehf, Bæjarlind 2

Landbúnaðarháskóli Íslands, Hvanneyri

Byggðaþjónustan ehf, Auðbrekku 22

Laugaland hf, Laugalandi

Eggja- og kjúklingabúið, Elliðahvammi,

Margrét Guðjónsdóttir, Dalsmynni

Vatnsenda

Skorradalshreppur, Grund

Einar Beinteins ehf Dúklagningameistari, Grófarsmára 8
Ferðaþjónusta Þ.I.Þ. ehf, Álfaheiði 22
Gróðastöðin Storð ehf, Dalvegi 30

Stykkishólmur
Málflutningsstofa Snæfellsness ehf,
Aðalgötu 2

Gæðaflutningar ehf, Krossalind 19

Hellissandur

Íslandsspil sf, Smiðjuvegi 11a

KG Fiskverkun ehf, Melnesi 1

Kambur ehf., kamburehf@simnet.is,

Skógræktar og landverndarfélag undir Jökli

Geirlandi v/Suðurlandsveg

Ísafjörður

Kópavogsbær, Fannborg 2
Smári Guðmundsson skrúðgarðyrkjumeistari, Þinghólsbraut 1

Ferðaþjónustan í Heydal, Mjóafirði
Félag opinberra starfsmanna á
Vestfjörðum, Aðalstræti 24

Garðabær

Guðrún Dagný Einarsdóttir

Hurðaborg ehf, Sunnuflöt 45

Lyngholti 6

Loftorka Reykjavík hf, verktaki, Miðhrauni 10

Kjölur ehf, Urðarvegi 37

Manus ehf, Smiðsbúð 7

Skógræktarfélag Ísafjarðar,

Raftækniþjónusta Trausta ehf, Lyngási 14

Seljalandsvegi 38

Suðurtún ehf, Súlunesi 12
Öryggisgirðingar ehf, Suðurhrauni 2

Hafnarfjörður
Aflbinding ehf, Lónsbraut 6
Alexander Ólafsson ehf, Álfhellu 1
Hafnarsport.is, Fornubúðum 8

Bolungarvík
Agnes M Sigurðardóttir, Völusteinsstræti 16
Bolungarvíkurkaupstaður, Aðalstræti 12

Patreksfjörður
Skógræktarfélag Patreksfjarðar, Sigtúni 7

Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð,

Hvammstangi

Gullhellu 1

Húnaþing vestra, Hvammstangabraut 5

Hvalur hf Hafnarfirði

Skagaströnd

Rafrún ehf, Gjótuhrauni 8

Elfa ehf, Oddagötu 22

Reykjanesbær

Sveitarfélagið Skagaströnd, Túnbraut 1-3

Reykjanesbær, Tjarnargötu 12

Sauðárkrókur

Bókasafn Reykjanesbær, Hafnargötu 57
Slakki ehf, Stekkjargötu 51

Byggðastofnun, Ártorgi 1
Kaupfélag Skagfirðinga, Ártorgi 1

Grindavík

K-Tak ehf, Borgartúni 1

Einhamar Seafood ehf, Verbraut 3a

Skagafjarðarveitur ehf, Borgarteigi 15

Stakkavík ehf, Bakkalág 15b
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Afmælisferð til Noregs
Í tilefni þess að 60 ár eru frá því
Skógræktarfélag Íslands stóð fyrst fyrir kynnisferð á erlenda grund stendur
Skógræktarfélagið fyrir ferð til Noregs, fyrsta landsins sem var heimsótt.
Fyrirhuguð er ferð 3.-9. september og
er stefnan tekin á suðurhluta Noregs.
Flogið verður til Bergen og heim frá
Osló. Meðal atriða á dagskránni er
skoðun á Oslomarka – Græna trefli
Osló-borgar, heimsókn í Norska skógarfræbankann (Det Norske Skogfrøverk) í Hamar og heimsókn í Norska
skógarsafnið (Norsk Skogsmuseum).
Nánari upplýsingar eru á heimasíðu
Skógræktarfélagsins – www.skog.
is. Skráning á áhugalista er á skrifstofu félagsins í síma 551-8150 eða í
tölvupósti til skog@skog.is. Athugið
að sætaframboð er takmarkað og hér
gildir fyrstur kemur – fyrstu fær.

Úr ferð Skógræktarfélags Íslands til Noregs 1994 (Mynd: BJ).

Eftirtaldir hafa styrkt
Skógræktarfélag Íslands

Haustlitir í skógum Kamtsjatka (Mynd: RF)

Opið hús skógræktarfélaganna
Fyrsta Opna hús ársins 2009 var haldið þriðjudagskvöldið 24. febrúar, í fundarsal Kaupþings í Borgartúni 19. Þar
sögðu Brynjólfur Jónsson og Ragnhildur Freysteinsdóttir,
Skógræktarfélagi Íslands, í máli og myndum frá hópferð
til Kamtsjatka í Síberíu, sem Skógræktarfélagið stóð fyrir
á síðasta ári. Ferðasagan var rakin og farið yfir það helsta
sem fyrir augu bar í ferðinni, en einnig var sagt frá skógum
Kamtsjatka, áhugaverðum tegundum þaðan og reynslu af
nokkrum tegundum þaðan hér á landi. Fyrir áhugasama

má benda á að fyrirhuguð er skógarferð til frænda vorra í
Noregi í byrjun september. Annað Opna hús vetrarins var
haldið þriðjudaginn 31. mars, en þá sagði Ólafur Njálsson,
garðyrkjusérfræðingur, sem rekur Gróðrarstöðina Nátthaga í Ölfusi, frá fágætari trjá- og runnategundum, sem
áhugavert gæti verið að nota til að auka fjölbreytni í útivistarskógum skógræktarfélaganna og fleiri.
Þriðja og síðasta Opna hús vetrarins verður í lok apríl
(nánar auglýst síðar á heimasíðu).
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Krossnefur – nýr skógarfugl á Íslandi
Töluvert hefur borið á krossnefum í vetur og er
vitað um nokkur varptilfelli, en eingöngu er vitað
um eitt tilfelli varps áður, sem var í desember 1994.
Krossnefur er smáfugl af ætt finka. Nafn sitt dregur hann af sérstakri lögun goggsins en efri og neðri
skoltar hans víxlast. Þetta er aðlögun að því að éta
fræ úr könglum, goggurinn er þá notaður til að klippa
upp fræhlífina og spenna hana í sundur, en tunguna
notar svo fuglinn til að sækja fræið sjálft. Krossnefirnir eru nokkuð skrautlegir á litinn, fullorðnir karlar rauðir en kvenfuglar grængulir. Ungfuglarnir eru
hinsvegar gráleitir og rákóttir. Krossnefa verður oft
fyrst vart þegar að þeir fljúga á milli trjálunda en þá
kalla þeir hljómþíðu bjölluhljóði sem er ólíkt hljóðum annarra íslenskra smáfugla.
Krossnefur er útbreiddur varpfugl um norðurhvel
jarðar, en kjörlendi hans eru barrskógar barrskógabeltisins og barrskógar til fjalla þegar að sunnar
dregur, til dæmis við Miðjarðarhafið. Útbreiðsla
krossnefs hefur verið að breytast mikið og aukast á
meginlandi Evrópu og á Bretlandseyjum á undanförnum áratugum. Eru breytingarnar taldar tengjast
ræktun barrskóga víða um álfuna, hérlendis sérstaklega rauðgrenis og sitkagrenis, en einnig skógarfuru
og annarra furutegunda. Þessi útbreiðsluaukning er
ekki ósvipuð og hjá ýmsum öðrum fuglategundum
sem að hefur orðið vart á Íslandi á undanförnum
árum og sem hafa sumar sest hér að, til dæmis glókollur. Aðrar álitlegar „landnámstegundir“ eru til

Litfagur krossnefur á grein (Mynd: Örn Óskarsson)

dæmis barrfinka, sem að varp í miklum mæli víða á
Austur-, Suður- og Vesturlandi síðast liðið sumar en
hefur enn ekki tekið upp fasta búsetu, og silkitoppa,
sem kemur inn á milli til Íslands í hópum, en þeirra
hefur einmitt orðið töluvert vart hér á landi í vetur.
Með nokkurra ára millibili verður vart við krossnefi á flakki þar sem þeir sjást annars ekki að jafnaði og á það einnig við um Ísland. Ef að skilyrði eru
fyrir hendi (nóg af könglum með fræi) þá verpa þeir
gjarnan á þessum stöðum sem að annars eru utan

þeirra eiginlegu varpheimkynna. Um ástæður útrásanna er ekki nákvæmlega vitað en þær eru þó taldar
fæðutengdar, svo sem skortur á könglum eða aukin stofnstærð sem hvetur fuglana til að leita nýrra
svæða. Hér á landi verður krossnefana oft fyrst vart
á sumrin og sjást þeir stundum koma niður á jörðina
til að éta fræ túnfífla, en annars er aðal fæða krossnefs hér á landi fræ sitkagrenis, rauðgrenis, stafafuru
og lerkis.
Í vetur hefur töluvert borið á krossnefum í helstu
barrskógum, sérstaklega sitkagreniskógum, enda
myndaðist óvenju mikið af könglum með fræi á
sitkagreninu síðast liðið sumar. Krossnefanna hefur
aðallega orðið vart á Suður- og Vesturlandi, til dæmis
á Snæfoksstöðum, í Þrastarskógi, Haukadal, Þjórsárdal, Brynjudal og Skorradal, en eflaust finndust þeir
víðar ef að væri gáð. Á nokkrum þessara staða hefur
orðið vart við fullorðna fugla að mata unga í haust
og í vetur, en krossnefurinn getur orpið á því sem
næst öllum árstímum. Hvað algengast mun þó vera
að hann verpi í febrúar og mars en það er sá tími sem
að mest er um aðgengileg þroskuð fræ. Krossnefirnir
eru því með afar ólíkan varptíma miðað við það sem
venja er með aðra fugla, er verpa á vorin og sumrin.
Af þessum ástæðum er hreiðrið, sem er vanalega í
þéttu og skjólgóðu grenitré, afar vandað – þéttofin
karfa úr smágreinum og stráum en að innan fóðruð
með dýrahárum og fiðri, til dæmis rjúpnafiðri.
Einar Ó. Þorleifsson, náttúrufræðingur.

Eftirtaldir aðilar hafa styrkt Skógræktarfélag Íslands
Varmahlíð

Vopnafjörður

Skinney - Þinganes hf, Krossey

Álftagerðisbræður ehf, Álftagerði

Bókasafn Vopnafjarðar, Lónabraut 12

Þrastarhóll ehf, Kirkjubraut 10

Siglufjörður

Egilsstaðir

Selfoss

Egilssíld ehf, Gránugötu 27

Dagskráin Austurlandi, Miðvangi 1

Skógræktarfélag Siglufjarðar, Hafnartúni 2

Fljótsdalshérað, Lyngási 12

Akureyri

Héraðsskjalasafn Austfirðinga,

Búnaðarfélag Grafningshrepps,
Villingavatni
Búnaðarsamband Suðurlands, Austurvegi 1
Grímsneshreppur og Grafningshreppur,
Stjórnsýsluhúsinu Borg
Halli parket ehf, Hörðuvöllum 2
Hitaveita Frambæja, Skarði

ÁK smíði ehf, Hjallatröð 7
Eggjabúið Gerði ehf, Þórsmörk
Kartöflusalan ehf, Fjölnisgötu 2b
Kjarnafæði hf, Fjölnisgötu 1b
Raftákn ehf, Glerárgötu 34

Laufskógum 1
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf,
Einhleypingi 1
Miðás hf (Brúnás innréttingar), Miðási 9
Verkfræðistofa Austurlands ehf,

Hveragerði

Kaupvangi 5

Toyota Akureyri, Baldursnesi 1

Seyðisfjörður

Ösp sf, trésmiðja, Furulundi 15f

Seyðisfjarðarkaupstaður, Hafnargötu 44

Eldhestar ehf, Völlum
Ficus ehf, Laufskógum 39
Heilsustofnun NLFÍ Hveragerði
www.hnlfi.is, Grænumörk 10

Dalvík

Neskaupstaður

Promens Dalvík, Gunnarsbraut 12

Hella

Rafgeisli Tómas R Zoéga

Verkalýðsfélag Suðurlands,

Laugar

ehf, Hafnarbraut 10

Suðurlandsvegi 3

Sella tannlæknar ehf, Hofsbót 4

Gistiheimilið Stóru Laugar s:
464-2990, Stóru Laugum

Mývatn
Jarðböðin við Mývatn

Kópasker
Vökvaþjónusta Eyþórs ehf, Bakkagötu 6

Síldarvinnslan hf, útgerð, Hafnarbraut 6
Tónspil ehf, Hafnarbraut 22

Breiðdalsvík

Kirkjubæjarklaustur
Ferðaþjónustan Hunkubökkum
Skógræktarfélagið Mörk,

Jóhanna Sigurðardóttir, Ásvegi 19

Kirkjubæjarklaustri, Klausturvegur

Höfn í Hornafirði

Vestmannaeyjar

Hornabrauð ehf, Dalbraut 10

Bókasafn Vestmannaeyja, Safnahúsinu
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Fyrirhugað er að tengja Græna stíginn við helstu núverandi útivistarsvæði höfuðborgarsvæðisins, eins og hinn vinsæla göngustíg upp á Esju (Mynd: RF).

Atvinnuátak 2009-2011
Atvinnuleysi hérlendis hefur stóraukist undanfarna mánuði og útlit er
fyrir mikið atvinnuleysi á næstu árum
í mörgum greinum atvinnulífsins. Til
að bregðast við því hafa komið upp
hugmyndir um mannaflafrek verkefni á ýmsum sviðum atvinnulífsins,
meðal annars á sviði skóga og útivistar. Skógræktarfélag Íslands setti því
í gang vinnu við mótun atvinnuátaks
árin 2009-2011, bæði á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. Á
höfuðborgarsvæðinu er aðaláherslan á Græna stíginn (sjá nánar síðar)
og tengd verkefni, svo sem umhirðu
skóga, bætt aðgengi að þeim og bætta
aðstöðu. Á landsbyggðinni yrði farið í sambærileg verkefni, einkum í
nágrenni þéttbýlisstaða. Hafa nú þegar fjórtán skógræktarfélög komið að
þessu verkefni.
Markmið þessa átaks er að þau
verkefni sem unnið er að séu mannaflafrek og nýtist fjölbreyttum hópi
atvinnuleitenda, ekki síst fólki á aldrinum 18-30 ára. Verkefnið á að stuðla
að aukinni þekkingu og nýsköpun
í samfélaginu, bættri lýðheilsu og
auknum lífsgæðum, vera viðbót við
núverandi verkefni, en ekki ógnun við
verkefni annarra og nýta þá þekkingu

sem til er við ráðstöfun á fjármagni og
skipulagi verkefna.
Ávinningur svona verkefnis er
margvíslegur. Í fyrsta lagi skapar það
vinnu fyrir marga hópa – arkitekta,
verkfræðinga, iðnaðarmenn og verkafólk. Það stuðlar að uppbyggingu
útivistarsvæða til framtíðar og bættri
lýðheilsu, eykur tækifæri í ferðaþjónustu og með notkun á innlendu hráefni
úr skógunum til uppbyggingar er verið að stuðla að þróun í nýtingu þess
hráefnis, sem og uppbyggingu og útbreiðslu þekkingar á meðferð skóga,
gerð stíga og öðrum tengdum iðnaði.
Ríkisstjórnin veitti styrk í atvinnuátak á vegum Skógræktarfélags Íslands þann 6. mars s.l. sem lið í átaki
ríkisstjórnarinnar í atvinnumálum.
Átak SÍ miðar einmitt að því að vinna
í útivistarsvæðum um land allt. Á
höfuðborgarsvæðinu verður unnið
í svæðum umhverfis Græna stíginn
eða svæði sem tengd verða við hann
með göngustígum. Verkefnin sem ráðist verður í verða fjölbreytt og felast
t.d. í skógrækt til skjóls, stígagerð að
áhugaverðum svæðum allt um kring,
merkingu gönguleiða, grisjun og uppbyggingu aðstöðu til útivistar.
Skógræktarfélag Íslands réð til sín
verkefnisstjóra til að sinna atvinnu-

átakinu og áframhaldandi vinnu í
kringum uppbyggingu Græna stígsins.
Um þessar mundir er verið að vinna að
því að ná samningum við sveitarfélög
um fjölda starfsmanna og þau verkefni
sem á að vinna í sumar. Starfsmenn
verða ekki ráðnir til Skógræktarfélags
Íslands heldur viðkomandi sveitarfélaga. Verið er að vinna að opnun
vefsíðunnar
www.graenistigurinn.
is en þar verður að finna allar nánari
upplýsingar um stíginn.
Töluvert hefur verið unnið að
Græna stígnum. Á síðasta ári ákvað
Skógræktarfélag Íslands að ráðast í
það verkefni að láta hanna stíginn en
þá hafði hann verið í umræðunni í um
tvö ár. Þráinn Hauksson hjá Landslagi
var fenginn í verkefnið og vann það í
samvinnu við skógræktar- og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, en
samstarfshópur þeirra aðila um Græna
trefilinn hefur verið fyrir hendi í nokkur ár og hefur unnið að hugmyndum
um uppbyggingu á Græna treflinum.
Græni stígurinn er hugsaður sem 3ja
metra breiður og 50 km langur malbikaður stígur sem liggur í upplandi
höfuðborgarsvæðisins um Græna trefilinn, allt frá Undirhlíðum í Hafnarfirði
yfir í Esjuhlíðar. Stígurinn mun hlykkjast um helstu náttúruperlur á svæðinu

í stað þess að liggja stystu leið. Hann
mun fela í sér óteljandi möguleika á
útivist í formi göngutúra, línuskauta,
hjólreiða, auk þess sem hlauparar
hugsa sér gott til glóðarinnar. Það er
hægt að sjá fyrir sér mikla möguleika
í ferðaþjónustu varðandi markaðssetningu á allt að 50 km hlaupi í jaðri
höfuðborgarsvæðisins. Þó að ekki sé
búið að festa endanlega legu stígsins
í skipulag má búast við að hann verði
stikaður í sumar eftir tillögunni sem
nú liggur fyrir svo almenningi gefist
færi á að prófa hann og koma með
athugasemdir. Hvert sveitarfélag og
borgarhluti mun eiga sitt græna hlið
þar sem auðvelt verður fyrir almenning að komast að stígnum. Fyrirhugað
er að hliðin verði einnig notuð sem
áningarstaðir á stígnum þar sem finna
má upplýsingar um útivistarmöguleika. Skógræktarfélag Íslands hyggst
fylgja verkefninu eftir þar til stígurinn
er orðinn að veruleika og eru hugmyndir uppi um að setja á laggirnar
þróunarteymi sem samanstendur af
arkitektum, verkfræðingum, hugmyndasmiðum o.fl. en teymið hefði
það hlutverk að skapa heildarmynd á
stíginn og koma með tillögu að allri
aðstöðu meðfram stígnum.
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Eftirtaldir hafa styrkt Skógræktarfélag Íslands
Barri hf. Skógræktarstöð
Egilsstöðum og Tumastöðum í Fljótshlíð
- www.barri.is

KNH ehf.
Grænagerði
400 Ísafjörður

Sveitarfélagið
Ölfus
Hafnarbergi 1

Stekkjarbakka 6

Barnahornið

Skógræktarfélag
Borgarfjarðar
Brúarlandi 2 - 310 Borgarnesi

Krakkar!
Hjálpið skógarbirninum að finna bangsann sinn.

