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Á ferð og flugi til Noregs

Höfundar Brynjólfur Jónsson, Böðvar Jónsson og Johan Holst

Ferð skóg rækt ar fólks til Nor egs, þann 3.–9. sept em ber árið 2009, 
var öðr um þræði af mæl is ferð, því 60 ár eru lið in frá því að skipti
ferð ir á milli land anna hófust, en þeim var fyrst kom ið á fyr ir til stilli 

fyrr ver andi sendi herra Nor egs á Ís landi Tor geirs And ers sensRysst og Há
kon ar Bjarna son ar. Nokkrum þess ara skipti ferða hef ur ver ið lýst í Skóg
rækt ar rit inu. Þeirri fyrstu í rit inu árið 1949 og þeirri síð ustu árið 2000, en 
hún var far in það sama ár til Salt en í Norð urNor egi. 

Ferð ina sem nú var far in skipu lagði heima mað ur inn Jo han Holst, fram
kvæmda stjóri Skóg rækt ar fé lags Ey firð inga og Ferða skrif stof an Trex. Þátt
tak end ur voru 33 og komu víða af land inu. 

Við und ir bún ing ferð ar inn var haft í huga að kynn ast því sem skóg rækt 
í Nor egi hef ur fram að færa.

Bergen í Noregi.
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Fyrsti dag ur:
Grasa garð ur inn og trjásafn ið í Milde
Lagt var af stað að morgni dags og stefn an tek in á 
Bergen, en á þessu herr ans ári 2008 ári hafa Flug
leið ir ver ið með bein ar áætl ana ferð ir og var þetta 
síð asta ferð árs ins. Eft ir um tveggja tíma flug var 
lent í Bergen og þar mætti okk ur blíð viðri, sem var 
ein stök heppni, því rignt hafði í ein ar tvær vik ur nær 
stans laust. Þeg ar út úr flug stöð inni kom, sem óhætt 
er að segja að sé hæfi lega lít il, þá beið okk ar rúta og 
bíl stjóri, hvoru tveggja ætt að úr Hall ing dal. Það átti 
eft ir að koma í ljós að Ósk ar bíl stjóri var greini lega 
ýmsu van ur á þeim þröngu stig um sem við átt um 
eft ir þræða næstu daga. 

Við höfð um mælt okk ur mót við leið sögu mann í 
trjásafn inu upp úr kl. 13 en við vor um nokk uð tím
an lega, þannig að ákveð ið var að fá sér snarl í „Bón
us“ þeirra stað ar manna sem REMA 1000 nefn ist. 
Hrukku þá marg ir Ís lend ing ar við þeg ar svim andi 
hátt verð lag ið var um reikn að í ís lenska mynt. Það 
sem eft ir lifði ferð ar var stöðugt ver ið að setja heims
met í verð lagi og m.a. sígilt um ræðu efni að morgni, 
hvað bjór glas ið hefði kost að á þess um og hin um 
barn um. 

En hvað um það. Eft ir nokk uð stutt an stans og bita 
var hald ið í grasa garð inn og trjásafn ið sem reynd ist 
nokk uð snú ið að finna í fyrstu en tókst um síð ir. 
Þar tóku á móti hópn um Björn Mo grasa fræð ing
ur og Alf Hel ge Söland deild ar stjóri, ásamt Arn stein 
Orlund skóg fræð ingi, sem reynd ist gam all bekkj ar
bróð ir Sig urð ar Blön dals fyrr ver andi skóg rækt ar
stjóra og bað hann fyr ir kær ar kveðj ur yfir haf ið. 

Þess ir ágætu menn leiddu okk ur í all an sann leik
ann um þá fjöl breyttu starf semi og þann mikla fjöl
breyti leika jurta og plantna sem þarna er að finna. 
Segja má að við höf um kannski feng ið nokkurn 
smjör þef af her leg heit un um, en hóp ur inn hefði hæg
lega get að var ið næsta degi þarna og kannski tveim 
dög um bet ur og stöðugt kynnst ein hverju nýju. Það 
er því sann ar lega hægt að mæla með því, fyr ir þá 
sem leið eiga þarna um, að heim sækja plöntu og 
trjásafn ið í Milde.

Síð deg is, þeg ar klukk an var langt geng in í sex, 
voru þeir fé lag ar kvadd ir og hald ið inn í hinn forna 
höf uð stað Bergen, þar sem hóp ur inn gisti í hjarta 
bæj ar ins á Hót el Nept un og var geng ið snemma til 
náða það kvöld.

Ann ar dag ur:
Skóg rækt ar fé lag ið í Bergen
Snemma var ris ið úr rekkju og sól ar skíma í heiði. 
Lagt var upp frá hót el inu og geng ið þar sem leið lá 
með fram höfn inni að snar brattri fjalls hlíð sem rís 
norð ur af mið bæn um. Þar var far ið í kláf (kall að ur 
FlåmbanenFlöyen) sem lið að ist áfram á tein um upp 
snar bratta hlíð ina. Þarna uppi er fag urt út sýni yfir 
bæ inn og út fjörð inn og á haf út. Þar efst uppi má 
á góð um degi sjá til ol íu bor p alla í Norð ur sjó. Eft ir 
nokkurn stans gerði vart við sig snagg ara leg ur þunn
hærð ur mað ur, en þar var kom inn fram kvæmda
stjóri Skóg og trjá rækt ar fé lags ins í Bergen, Jörgen 
Fröns dal, en í fylgd með hon um var Kjet il André 
Röd land, sem vinn ur hjá fylk is skóg rækt inni Hörða
landi og fylgdi hann okk ur dag inn eft ir í Voss sem 
til heyr ir einnig hans um dæmi. Saga fé lags ins og úti
vist ar svæð is ins (sem þeir kalla By fellskogen) er sam
tvinn uð. Fyr ir rúm lega 140 árum, þeg ar fé lag ið var 
stofn að, var vart tré að sjá á svæð inu. Meg in á stæða 
þess hljóm ar kunn ug lega í eyr um okk ar Ís lend inga; 
beit og ósjálf bær nýt ing, öld eft ir öld. Meg in til gang
ur fé lags ins var að koma upp skógi sem þek ur nú 
yfir 600 ha. Úti vist ar svæð ið (Byfjellskogen) er lang
vin sælasta úti vist ar svæði Bergen og hing að koma 
gest ir allt árið. Það sem vakti sér stak lega at hygli var 
að skóg ur inn og svæð ið er mið punkt ur heim sókna 
er lendra ferða manna. Til Bergen koma yfir 200 

Kortið sýnir í meginatriðum þá leið sem hópurinn fór um 
Noreg. Kort: Ragnhildur Freysteinsdóttir
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Grasa garð ur og trjásafn ið í Milde
Milde er um 23 km sunn an við Bergen og nær 
yfir um 50 ha en þar er að finna yfir 5000 
plöntu teg und ir víðs veg ar að úr heim in um. 
Meg in mark mið ið er að vinna að rann sókn um, 
kennslu og fræðslu jafn framt því sem afl að er 
reynslu á rækt un teg unda við norskar að stæð
ur. Þá er svæð ið einnig vin sælt úti vist ar svæði og 
rek ið sér stak lega með það í huga. Grasa garð ur
inn og trjásafn ið er rek ið sem sjálf stætt rekstrar
fé lag fyr ir til stilli op in berra stofn ana, rík is, sýslu 
og sveit ar fé laga. Garð in um og trjásafn inu er 
skipt upp í nokk ur svið þar sem m.a. hef ur ný
lega ver ið opn að ur „Jap ans garð ur“ og þá þyk
ir „Rhododendron“ – Dísarunna hluti garðs ins 
vera einn sá áhuga verð asti í Norð urEvr ópu og 
þekkt ur fyr ir teg unda fjöl breytni. Þá er í garð in
um rek ið kaffi hús af sjálf boða lið um, „Blúndu
hús ið“, þar sem einnig er að finna fund ar að
stöðu. Garð ur inn er op inn allt árið og þar starfa 
yfir 20 manns. 

Við „Blúndu hús ið“ í grasa garð in um í Milde. Björn Mo seg ir frá starf sem inni og Jo han snar ar á ís lensku.

Einstaklega fallegar næfur á birkikirsuberjatré (Prunus 
serrula) ættuðu frá Kína.
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stór far þega skip ár lega og er far ið með far þeg ana 
upp í skóg inn á Flöyen og geng ið um skóg inn og 
um hverf is „Skom ar kerdi ket“, litla tjörn sem sam
svar ar u.þ.b. fjórð ungi af flat ar máli Tjarn ar inn ar í 
Reykja vík. Þetta mun vera há punkt ur í heim sókn 
margra er lendra gesta. Þess ar upp lýs ing ar vöktu 
okk ur um fram ann að til um hugs un ar. Hvað er það 
sem vek ur helst áhuga er lendra ferða manna? Hér er 
það alla vega skóg ur og lít il tjörn. Ann að sem vakti 
at hygli okk ar var af skap lega vel skipu lagt og full
kom ið stíga kerfi. All ir meg in stíg ar voru mal bik að
ir eða lagð ir með mjög var an legu efni sem gott var 
að ganga á. Rétt er að hafa í huga að hér rign ir af
skap lega mik ið og víða er snar bratt, þannig að hér 
dug ar ekk ert hálf kák, enda fara hér um hund ruð
ir þús unda gesta ár lega. Eft ir frísk lega göngu, sem 
Jörgen Fröns dal leiddi með hæfi legri dvöl á áhuga
verð um stöð um, var hóp ur inn kom inn efst upp á 
fjall ið, þar sem beið her leg veisla með smur brauði 
og Hansa pilsner. Hér hafa göm ul timb ur hús ver ið 
varð veitt og nýtt sem bæki stöðv ar fyr ir starfs menn 
og hluti hús næð is ins leigt út til við burða og funda

halda. Þeg ar all ir voru orðn ir mett ir og skóg rækt
ar kór inn hafði sung ið nokk ur snjöll lög og þar með 
þakk að fyr ir sig, þá seig hóp ur inn af stað nið ur af 
fjall inu, með við komu í sög un ar myll unni, þar sem 
allt timb ur, sem fell ur til í skóg um svæð is ins, er sag
að og nýtt en ann að selt á mark að. Þá eru einnig 

Haust lyng (Er ica tetral ix L.) í ótal lita af brigð um enda afar vin sælt til skreyt inga í Evr ópu. Vex hér á landi á ör fá um 
stöð um sem slæð ing ur.

Hugað að rósum.
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starf rækt ir tveir leik skól ar fyr ir börn á svæð inu. Það 
er góð ur vitn is burð ur um það hve Norð menn leggja 
mikla rækt við það að tengja skóla starf og upp eldi 
við skóg og úti veru í nátt úru lands ins. Þetta er úti
leik skóli, þar sem börn in leika sér al far ið í skóg in

Jörgen Fröns dal seg ir frá 
starf semi skóg rækt ar fé
lags ins í Bergen. Í bak
grunni má sjá vin sæl ustu 
perlu úti vist ar svæð is ins 
„Skoma gerdi ket“.

Engin hætta á að týnast í skóginum. Merkingar til fyrir
myndar.

Skóg og trjá rækt ar fé lag ið í Bergen
– Úti vist ar svæð ið 
Fé lag ið var stofn að árið 1868 í þeim til gangi að 
vinna að rækt un skóga við Bergen, afla plantna 
og lands svæða. Land fékkst og hófst í kjöl far
ið girð ing ar vinna og frið un lands ins um leið og 
haf in var stíga gerð frá bæn um og upp á fjall ið 
Flöien

Úti vist ar svæð ið tel ur nú um 600 ha og þar 
hef ur ver ið lagt mjög öfl ugt stíga kerfi um svæð
ið. Talið er að a.m.k. ein millj ón heim sókna séu 
á svæð ið ár lega. Stund að er hefð bund ið skóg
ar högg á svæð inu og eru að með al tali höggn ir 
um 2000 m3 og 70% af því selt á mark að. Mik il 
áhersla er lögð á það að virkja klúbba og fé lags
starf semi sem teng ist verk efn um fé lags ins, enda 
hækk ar fé laga tal an. Fast ráðn ir starfs menn eru 
fimm en á anna tím um er laus ráðn um fjölg að. 
Stuðn ing ur Bergen bæj ar við fé lag ið nem ur um 
27 millj ón um ísl. kr. á ári
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um ut andyra og reynsl an sýn ir að börn in, sem sækja 
þenn an leik skóla, eru nán ast aldrei veik.

Af trjá teg und um má nefna það að hér hef ur ver ið 
rækt að mik ið af sitka greni sem reynst hef ur hvað 
best teg unda á þessu svæði og sýn ir ein stak lega mik
inn vöxt. Þá er tölu vert af skóg arfuru efst á fjall
inu en í suð ur hlíð un um, sem snúa móti bæn um, er 
mik ill lauf skóg ur og er beyki mest áber andi, en þar 
er einnig fjöldi ann arra teg unda, s.s. hlyns, asks og 
linditrjáa. 

Hóp ur inn var kom inn nið ur á jafn sléttu um kl. 
15.30 og Norð mönn um þökk uð afar fróð lega leið
sögn. Fyr ir hug að var að leggja af stað um kl. 18, 
áleið is til Voss og því höfðu menn nokkurn tíma til 
þess að spranga um mið bæ inn, en þar er tölu vert líf 
og stór fiski mark að ur, þar sem hægt var að fá að 
smakka mar iner að hrefnu kjöt og margt ann að sjáv
ar kyns. 

Svo var brun að af stað inn í land ið í gegn um ótal 
jarð göng og áfram hélst blíð an. Áfanga stað ur inn 
var Voss, sem er þekkt land bún að ar svæði með tölu
verðu und ir lendi, en það er oft ast frem ur tak mark að 
við firð ina hér vestra. Nátt stað ur inn var svo Hótel 
Fleischers, gam alt timb ur hót el sem hef ur feng ið að 
halda göml um sjarma. Þetta var ein af ör fá um bygg
ing um í Voss sem ekki voru sprengd ar í loft upp 
þeg ar Þjóð verj ar her námu land ið í seinni heim styrj
öld inni. 

Góðir hvíldarstaðir eru 
gulli betri.

Þriðji dag ur:
Skóg ar bænd ur og göm ul hús
í Harð ang urs firði
Árla morg uns var stig ið úr rekkju og geng ið til morg
un verð ar, þar sem ekk ert var til spar að. Þar var þá 
mætt ur bjart ur mað ur yf ir lit um sem tal aði Sogna
mál. Var það Olav Taskjelle, sem hef ur um margra 
ára skeið ver ið í fyr ir svari fyr ir skóg ar eig end ur í 
Vest urNor egi, Ís lands vin ur og margt fleira sem hér 
er of langt upp að telja. Eitt verð ur engu að síð ur að 
koma fram. Jo han Holst, vor ágæti far ar stjóri, hafði 
fyr ir fram haft mikl ar áhyggj ur af því að erfitt væri 
að skilja mann inn og við ur kenndi að hann ætti oft 
í mesta basli með það. Það fór þó þannig að flest ir 
skildu Olav bet ur en aðra Norð menn sem við hitt
um í ferð inni. Mörg orð á Sogna máli eru nær þau 
sömu og við höfð eru á ís lensku og von að gutti aust
an úr Nor egi bæri kvíð boga í brjósti. En hvað um 
það, Olav tal aði ekki bara Sogna mál. Hann hafði 
frá unga aldri les ið Ís lend inga sög ur og Kon unga sög
ur Nor egs og áður en hann var læs hafði amma hans 
les ið reglu lega upp úr Heimskringlu fyr ir strák inn. 

Þessi dag ur var því afar áhuga verð ur, ekki bara 
vegna þess að hér er að finna ræt ur Harð ang urs
fiðl unn ar, held ur fræddi Olav okk ur um allt á milli 
him ins og jarð ar og sagði m.a. sög ur frá her nám inu, 
rakti jarð fræði Vest urNor egs og þjóð leg an fróð leik 
fyrr og nú og kynni af Ís lend ing um og verk efni sem 
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Eft ir þessa ágætu morg un æf ingu í snar brött
um hlíð um var okk ur boð ið á sveita bæ, hvar hjón 
höfðu gert upp gamla hlöðu, þar sem boð ið var upp 
á ágæt is kjöt súpu, ásamt kaffi og skúffuköku. Eft ir 
há degi var síð an ekið um þrönga stigu út með Gran
vin firð in um, ein um af inn fjörð um Harð ang urs og 
þeg ar kom ið var út í Kvann dal var tek in ferja yfir 
til Utne og ekið það an sem leið lá inn Suð ur fjörð að 
gam alli sveita þyrp ingu, Aga, sem sam anstend ur af 
mjög forn um bygg ing um sem varð veitt ar hafa ver
ið. Hér er helsta ávaxta rækt í Nor egi og m.a. rækt
uð epli, plóm ur, jarða ber o.fl. Með al hiti er hár yfir 
sum ar ið og hver blett ur nýtt ur í brött um hlíð un um. 
Ann ar bú skap ur virð ist nán ast ekki vera stund að ur 
að neinu marki. 

Aga tu net sam anstend ur af um 30 frið lýst um bygg
ing um og er meg in þorri bygg ing anna frá því um 
miðja 19. öld en elsta bygg ing in, lög manns stof an, 
er tal in vera frá því um 1250. Á þeim tíma réði hér 

hann hafði tek ið að sér, en það var að afla viða í 
Auð un ar stofu að Hól um í Hjalta dal. 

Fyrsti við komu stað ur inn okk ar var Gran vin, þar 
sem við heim sótt um skóg ar eig end ur í sam nefndu 
sveit ar fé lagi. Við þetta tæki færi var opn að ur nýr 
skóg ar veg ur, en í þeirri at höfn tók þátt odd viti sveit
ar fé lags ins, Jan Ivar Röd land. Olav Haugse skóg ar
eig andi í Gran vin hafði orð fyr ir nokkrum þeirra 
bænda sem tek ið hafa sig sam an um gerð veg ar ins 
og leiddi okk ur í sann leik ann um gildi skóg ar ins. 
Hér hafa bænd ur lagt hart að sér til þess að auka 
enn frek ar nýt ing ar mögu leik ana skóg anna, um leið 
og tek ið er til lit til nátt úr vernd ar sjón ar miða, svo 
sem vegna fugla lífs. Kom ið hef ur ver ið upp skíða að
stöðu sem er mik ið nýtt og þá er mik ið rækt að hér 
af jólatrjám. Hin hefð bundna áhersla hér um slóð ir 
hef ur hins veg ar ver ið á því að rækta sitka greni sem 
selst eins og heit ar lumm ur beint á Þýska lands mark
að. 

Bekkir eru merktir með ljóðum eða fleygum tilvitnunum.

Eft ir tveggja tíma göngu ferð upp fjall ið tók við her leg 
veisla. 

Sitka gren ið er teg und sem þrífst hvað best. Hér get ur að 
líta, að talið er, stærsta tré Nor egs, gróð ur sett árið 1900. 
Árið 2007 mæld ist það 45,9 m á hæð og 25 m3.
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ríkj um Sig urð ur Brynj ólfs son lög mað ur, valda mik ill 
emb ætt is mað ur Ei ríks Magn ús son ar kon ungs, elsta 
son ar Magn ús ar laga bæt is. 

 Eft ir góð an yf ir lest ur heima manna og kaffi og 
vöffl ur með rjóma, var hald ið heim á leið til Voss, 
þar sem gist var aðra nótt í góðu yf ir læti.

Fjórði dag ur: 
Yfir fjöll og firði
Nú er að geta þess að breyt ing ar urðu á ferða á ætl un 
okk ar vegna skriðu falla. Það hafði rignt í tvær vik
ur stans laust, áður en við kom um með góða veðr ið 
og dag inn áður en við kom um hafði fall ið stór aur
skriða á Evr ópu veg inn E18 í Aur lands firði, þannig 
að við urð um af þess um sök um að taka krók á leið 
okk ar. En þessi dag ur var að mestu ætl að ur til akst
urs yfir Jöt un heima. Að venju var lagt snemma af 
stað og stopp að víða á leið inni. Ekið var fram hjá 
foss um og í fyrstu var E19 veg in um fylgt en síð an 
sveit í átt að Vika fjalli og ekið upp fyr ir skóg ar mörk 
og upp á enda lausa heiði, en að lok um hall aði und
an fæti og við blasti fal legt þorp í Sogn firði; Viköri. 
Þar var gerð ur stutt ur stans til þess að mynda Hopp
er stad stafa kirkj una. Við hlið kirkj unn ar vex afar 
fal legt blóð beyki. Síð an var hald ið sem leið lá út 

Skóg arn ir í Gran vin eru víð feðm ir. 

fyr ir Vangs nes og inn að litl um ferju bæ sem heit ir 
Feios og það an yfir Sogn fjörð yfir að Hermans verk. 
Þar rétt utar í firð in um er Leik an ger og í ná grenni 
við kirkj una og kirkju garð inn er m.a. að finna eina 
stærstu eik í Nor egi og risafuru, val hnetu tré og fagra 
hlyni. Ekki var að sök um að spyrja. Þeg ar heima
menn sáu að hér voru Ís lend ing ar á ferð, þá kom 
ekki ann að til mála en drífa þá sem í kirkj una komu 
í messu kaffi og kruð erí. Prest ur inn, Egon As kvik, 
sýndi það og sann aði að hjálp fýsi Norð manna er 
við brugð ið, sem sýndi sig m.a. þeg ar hann sendi 
mynda vél sem gleymd ist á kirkju bekk, til eig and
ans í Mos fells bæ. Eft ir þessa ágætu við kynn ingu af 
Leik an ger var hald ið inn með Lustrafirð in um hægt 
og bít andi. Eft ir stutt an stans var aft ur lagt í hann 
og há tign ar legt var að klífa upp snar bratta, mjóa og 
hlykkj ótta veg ina sem liggja upp á fjöll in í Jöt un
heim um. Sam hliða hækk un inni breytt ist gróð ur far
ið og minnti meira og meira á gróð ur far ið heima á 
Ís landi, eft ir því sem ofar dró. Trjá gróð ur inn hvarf 
til tölu lega fljótt og við tók lá vax inn víð ir og síð an 
lyng og mosi sem uxu á milli jök ul sorfinna klappa. 

Veg ur inn yfir heið ina fer hæst þeg ar ekið er á milli 
jöklanna Fann ara ken, Storbreen og Gald höpp ingen 
og nær veg ur inn þar lík lega í 1500 m h.y.s. á með
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an jök ul tind arn ir mæl ast í 2400–2500 m h.y.s.. Það 
fór ekki fram hjá okk ur, þeg ar við fór um yfir hæsta 
punkt inn. Við höfð um greini lega far ið yfir vatna
skil. Jök ul árn ar, sem enn voru sak leys is leg ar, voru 
skyndi lega farn ar að renna til suð aust urs eða í sömu 
stefnu og við ókum. Gerð ur var stutt ur stans í skíða
bæn um Lom (Kannski hef ur hér orð ið brott fall og 
ætti að heita Flom) sem er neðst í Ut ta daln um. Hér 
þurfti bíl stjór inn okk ar, hann Ósk ar, að hvíl ast í 45 
mín út ur sam kvæmt akst urs regl un um. Far þeg arn
ir voru fegn ir því að fá að rétta úr sér og gera sig 
klára fyr ir loka á fang ann. Eft ir að við lögð um af stað 
aft ur, þá fór fljót lega að rökkva. Far þeg arn ir voru 
farn ir að lýj ast og svengd far in að gera vart við sig. 
Hóp ur inn hlakk aði til þess að kom ast í mat. Hon
um varð að ósk sinni þeg ar kom ið var á Rica Hot el 
skammt utan við Ham ar upp úr kl. 21, eft ir 12 tíma 
akst ur frá Voss.

Fimmti dag ur:
Skóg ar safn ið og fræ bank inn 
Deg in um eft ir rútu dag inn langa vörð um við í Heið
merk ur fylki sem er 30.000 km2 að flat ar máli, eða 
sem nem ur um þriðj ungi af flat ar máli Ís lands. Heið
mörk hef ur í gegn um tíð ina ver ið öfl ug asta timb
ur fram leiðslu fylki Nor egs en það an hafa um 25% 
timb ur fram leiðsl unn ar kom ið. Á síð ustu 30 árum 
hafa orð ið breyt ing ar í trjá fell ing um. Í stað þess að 
fara inn í skóg inn og velja tré til fell ing ar og draga 
þau síð an út, þá tíðkast nú svo kall að ar rjóð ur fell

Odd vit inn í Gran vin og starfs mað ur Vestskog Jan Ivar 
Röd land og Olav Haugse skóg ar eig andi eru ánægð ir eft ir 
að nýr skóg ar veg ur var tek inn í notk un. „Veg ur inn mark
ar leið ina“ stend ur á granít bjarg inu.

Rjóð ur þar sem skóg ur 
hef ur ver ið höggv inn en 
þeir vaxa vel í Vest
urNor egi. Séð nið ur 
að Gran vin vatni. Fyr ir 
miðri mynd má sjá Olav 
Taskjelle með bak poka. 
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ing ar, þar sem ákveð ið svæði er tek ið fyr ir og öll tré 
felld, end ur gróð ur sett eða nátt úr leg end ur nýj un lát in 
vinna sitt verk. Þessi að ferð skóg ar höggs hef ur bætt 
að stæð ur elgs ins vegna þess að mik ið af ljóselsk um 
teg und um skjóta upp koll in um, birki, elri, ösp og 
reyn ir. Elg ur inn þrífst vel á ung plönt um sem vaxa 
upp í rjóðr un um. Nú er svo kom ið að bænd ur í 
Heið mörk hafa meiri tekj ur af sölu veiði leyfa en af 
sölu timb urs. Þeg ar ekið er áleið is til El ver um er fur
an hvað mest áber andi, enda er hér víða að finna 
kjör lendi henn ar, send inn og ófrjósam an jarð veg. 

Rækt un eplatrjánna er stund uð á þröngu belti neðst í snar brött um hlíð um Suð ur fjarð ar. 

Hoppestad stafa kirkj an 
og stórt blóð beyki.

Áfanga stað ur okk ar var skóg arminja safn ið í El
ver um. Áður fyrr lagði safn ið mesta áherslu á að 
kynna skóg ar högg, vinnslu skóg ar af urða og þau 
tól og tæki sem til heyrðu þeirri starf semi. Nú hef
ur meiri áhersla ver ið lögð á dýra líf ið í skóg in um, 
fjöl breytni veiði dýra, fugla og fiska sem og rán dýra. 
Mik il vægi veiði mennsk unn ar fyr ir skóg ar eig end ur 
varð aug ljóst, þeg ar okk ur var sagt að ár lega væru 
felld ir 37.000 elg ir. Til sam an burð ar má benda á það 
að 1200–1500 hrein dýr eru felld ár lega á Ís landi. 

Í ferð á þess um slóð um ætti eng inn að láta skóg ar
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Fræ setr ið á Hamri
Norska fræ setr ið var stofn að árið 1895 í þeim 
til gangi að verka fræ úr skóg un um og afla þess 
fyr ir gróðr ar stöðv ar. Nú er Fræ setr ið á Hamri 
rek ið sem sjálfs eign ar stofn un og er að stærst um 
hluta í eigu Norska skóg rækt ar fé lags ins. Víð
tæk starfs semi fer fram á veg um fræ set urs ins á 
Hamri. Þar má nefna; 

fræ söfn un,
inn og út flutn ing á fræi,
fræverk un og hreins un,
fræ með höndl un,
fræ próf an ir, 
trjá kyn bæt ur,
frost þol stil raun ir á skógarplönt um,
op in ber ar upp lýs ing ar um fræ og 
skógarplöntu fram leiðslu,
út gáfu leyfa vegna sölu, inn og út flutn ings 
af trjá fræi og skógarplönt um.
Auk þess er rétt að vekja at hygli á sér stöku 
ís lensku vef svæði á vef fræ set urs ins.

Veg leg hengi björk við kirkju garð inn í Lom.

safn ið fram hjá sér fara. Ytra um hverfi safns ins hef ur 
ver ið hann að og fegrað af mikl um hag leik og mik ið 
hef ur ver ið lagt í leik svæði fyr ir börn. Hin vatns
mikla á, Glomma, renn ur fram hjá safn inu á leið til 
sjáv ar, vatns mik il, kraft mik il og ýfð af flúð um.

Frá skóg ar safn inu var hald ið í fræ bank ann. Fán
ar þjóð anna höfðu ver ið dregn ir að húni okk ur til 
heið urs og for stöðu mað ur inn, Öy vind Meland Ed
vard sen, tók á móti okk ur úti á hlaði (bíla stæði) að 
göml um og góð um nor ræn um sið og bauð hóp inn 
vel kom inn á ís lensku. Hann hafði ágæt is vald á mál
inu eft ir að hafa unn ið á Ís landi um nokk urra ára 
skeið, auk þess að vera gift ur ís lenskri konu.

Öy vind sýndi okk ur fyrst rann sókn ar stof una, þar 
sem fræ fara í gegn um spírun ar próf og spírun ar pró
sent an er met in. Hún þarf helst að ná 97% svo við
un andi sé. Hefð bund ið spírun ar próf ið tek ur 21 dag, 
við að stæð ur þar sem líkt er eft ir dag sveifl um, bæði 
hvað varð ar hita og birtu. Þess ar þrjár vik ur sem 
fara í spírun ar próf ið eru of lang ur tími fyr ir skóg
ar höggs menn sem hringja og segj ast vera að byrja 
á fell ing um og hvort þeir megi byrja að týna köngla 
fyr ir bank ann. Það geng ur ekki fyr ir starfs menn fræ
bank ans að segja: „Send ið okk ur sýn is horn, við lát
um ykk ur vita eft ir þrjár vik ur“. Fræ bank inn hef ur 
því kom sér upp röntgentækni sem býð ur upp á það 
að meta fræá stand ið strax, t.d. hvort fræ ið sé tómt, 
hvort það inni haldi eðli leg an nær ing ar forða og kím. 
Ef röntg en skoð un kem ur vel út er gef ið grænt ljós á 

Skóg arminja safn ið í El ver um
Norska skóg arminja safn ið var stofn að árið 
1954 og hef ur upp frá því vax ið og dafn að en 
jafn framt tek ið mikl um breyt ing um. Nú er ekki 
síð ur lögð áhersla á það að sýna og kynna í safn
inu all ar teg und ir sport veiði, þró un í iðn aði og 
hönn un á vör um, jafn framt því að kynna gamla 
at vinnu hætti, verk færi og að bún að fyrri tíma. Þá 
er hægt að sjá í safn inu alla þekkta ferskvatns
fiska í Nor egi. Stað ið er fyr ir ým iss kon ar þema
tengdu efni, m.a. haldn ar hunda sýn ing ar. Starf
rækt er bóka safn og þar er að finn um 25.000 
titla, auk þess sem rek in er gjafa vöru versl un og 
veit ing ar stað ur. Yfir 110.000 gest ir heim sækja 
safn ið ár lega, m.a. skól ar og vinnu staða hóp ar, 
auk er lendra sem inn lendra ferða manna. Við 
safn ið starfa að stað aldri um 30 manns. 
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Við fræverk un ar setr ið í Hamri var tek ið á móti hópn um með kost um og kynj um.

tínslu, en reynsl an hef ur sýnt að góð röntg en skoð un 
gef ur fyr ir heit um ásætt an lega spírun ar pró sentu.

Spírun ar pró sent an er mik il væg, því það er kostn
að ar samt fyr ir gróðr ar stöðv ar að leggja vinnu í sán
ingu á fræi með lágri spírun ar pró sentu, þar sem 
að eins hluti kem ur upp. Fræ um búð irn ar eru því 
merkt ar með spírun ar pró sent unni, þannig að gróðr
ar stöðv arn ar vita að hverju þær ganga.

Okk ur voru síð an sýnd ar fræ hreinsi vél arn ar sem 
eru stærð ar inn ar fyr ir brigði og ganga nið ur í gegn
um þrjár hæð ir í hús inu. Efst á vél un um er stór trekt 
sem tek ur 2 rúmmetra af köngl um. Úr trekt inni 
skammt ast köngl arn ir nið ur í gataða tromlu sem 
snýst í hæfi lega heitu um hverfi. Við þess ar að stæð ur 
opn ast köngl arn ir, fræ in losna og falla síð an út um 
göt in á troml unni og fara nið ur rennu, en við enda 
henn ar safn ast fræ in síð an í bréf poka á jarð hæð inni. 
Í þeim um búð um bíða fræ in frek ari vinnslu, sem fel

ur í sér ryk hreins un og það að væng ir eru brotn ir 
af vængj uð um hnet um. Þetta er gert í litl um steypu
hræri vél um með til heyr andi ryksugu bún aði. Hreins
un in er mik il væg, því hvers kyns óhrein indi, ryk og 
alls kyns korn geta vald ið trufl un í sán ing ar vél um 
gróðr ar stöðv anna. Eft ir end an lega þurrk un eru 
hreins uðu fræ in síð an geymd í sér stök um blikk ílát
um í kæld um kjall ara fræ bank ans (12°C). Okk ur 
var sagt frá ýms um sér tæk um at rið um, t.d. hvern ig 
hægt er að auka spírun ar pró sent una ef hún fer að 
dofna o.fl. 

Fræverk un ar stöð in er sú eina í Nor egi og var 
byggð af mikl um mynd ar skap á 6. ára tug síð ustu 
ald ar, þeg ar gróð ur setn ing var marg falt meiri en nú 
er. Hún get ur af ka stað meiru en þær fjór ar fræ stöðv
ar sem er að finna í Sví þjóð gera til sam ans. 

Deg in um lauk síð an með því að skoð að ar voru 
rúst ir mið alda kirkju í ná grenni fræ bank ans.
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Sjötti dag ur:
Osló og ferða lok
Dag inn eft ir héld um við til Os ló ar og ókum að 
Sogns vatni í jaðri borg ar inn ar. Þar kynnt umst við 
skóg ar há tíð Norska skóg rækt ar fé lags ins sem einu 
sinni á ári gef ur börn um 5. bekkj ar grunn skóla kost 
á að kynn ast skóg in um og því sem þar fer fram, 
s.s. gróð ur setn ingu, skóg ar höggi, flett ingu stofna í 
smíða við og að lok um smíði úr borð um og tálg un 

greina. Þarna var fríð ur hóp ur grunn skóla barna og 
mik ið um að vera. Fram kvæmda stjóri Det Nor ske 
Skogsel skap, Tryg ve En ger, tók á móti okk ur og 
sagði okk ur frá meg in á hersl um fé lags ins á síð ustu 
árum. Mikl ar breyt ing ar hafa t.d. orð ið í rekstri að
ild ar fé lag anna sem mörg hver ráku gróðr ar stöðv ar. 
Nú hef ur rekstri flestra gróðr ar stöðv anna ver ið hætt 
og veru lega hef ur dreg ið úr gróð ur setn ingu í Vest
ur og Norð urNor egi. Skóg rækt ar fé lag ið hef ur á 

Æsk an í Nor egi er alin 
upp við það að þekkja 
skóg inn og kynn ist jafn
framt starfi og göml um 
hefð um. Norska skóg
rækt ar fé lag ið stend ur 
ár lega fyr ir slík um við
burð um. 

Þrír norsk ir kapp ar í 
skóg in um. Frá hægri; 
Tryg ve En ger fram
kvæmda stjóri, Tore 
Molteberg ráð gjafi og svo 
far ar stjór inn frá Ís landi.
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Norska skóg rækt ar fé lag ið  
Fé lag ið er frjáls fé laga sam tök sem stofn uð voru 
árið 1898 en þá höfðu Norð menn ákveð ið að 
grípa til varna gegn skóg areyð ingu. Slag orð ið 
var „Klæð um fjall ið“. Fjöldi fé lags manna er nú 
um 11.000 í 19 hér aðs skóg rækt ar fé lög um. Nú
ver andi áhersl ur í starf sem inni eru m.a. þær að 
auka skiln ing í sam fé lag inu á; 

skóg rækt sem sjálf bærri fram leiðslu auð lind, 
þjón ustu hlut verki skóg ar ins í nátt úru
lands ins,
skóg in um sem hluta af sögu og menn ingu, 
mik il vægi skóg ar ins fyr ir úti vist og lýð heilsu 
lands manna.

Fé lag ið vinn ur að því að miðla upp lýs ing um um 
strauma og stefn ur er varða skóg rækt, jafn framt 
því að auka þekk ingu á skóg og nátt úr vís ind um. 
Þá vinn ur fé lag ið að út gáfu mál um, við burð um 
og stund ar ráð gjöf um skóg rækt, plöntu upp eldi 
og er auk þess að al hlut hafi í Norska fræ bank
an um sem er sjálfs eign ar stofn un.

síð ustu árum unn ið að því að auka al manna tengsl 
og auka skiln ing á mik il vægi skóga. Fé lag ið hef ur 
einnig lagt áherslu á mik il vægi skóga og að gerða til 
þess að sporna við lofts lags breyt ing um. 

Eft ir að við yf ir gáf um upp renn andi skóg ar menn 
Nor egs var hald ið upp að hin um fræga Hol men
kollen skíða stökk palli. Búið er að rífa gamla, fræga 
stökk pall inn sem hafði ver ið not að ur ára tug um 
sam an við góð an orðstír. Það var Svíaskratti (eins 
og Jo han Holst far ar stjóri orð aði það) sem eyði lagði 
þetta allt sam an. Hann tók upp á því að stökkva 
á breið um skíð um og í stað þess að hafa fæt urna 
sam an og skíð in beint fram, þá vís aði hann fram
hluta skíðanna út, svo minn ir á vængi, eins og svo 
vel er þekkt í dag. Með þessu lagi stökk hann 20–30 
metr um lengra en aðr ir, lenti niðri á jafn sléttu og 
stórslas aði sig. Stökkstíln um var fyrst mót mælt en 
þeg ar hann var við ur kennd ur, þá var ekk ert ann að 
að gera en að rífa pall inn og byggja nýj an. Sá nýi er 
enn í bygg ingu og er bygg ing ar kostn að ur inn bú inn 
að fara tí falt fram úr áætl un, þó pall ur inn virð ist, 
fyr ir leik mann að sjá, varla meira en hálf byggð
ur. Eft ir að hafa feng ið okk ur kaffi í Frogner set er 
skíða skál an um, stórri bjálka bygg ingu sem minnti á 
skíða skál ann í Hvera döl um eins og hann var fyr ir 

„Os lomarka“
Úti vist ar svæð ið, sem kall að er Os lomarka, 
um lyk ur höf uð borg ina en þar koma einnig 
við sögu 19 aðliggj andi sveit ar fé lög. Um 70% 
lands ins er í einka eigu og eru þeir eig end ur um 
2000 tals ins, en þar af á einn að ili, Lövenski old, 
um 25%. Þau 30% sem eft ir standa eru í eigu 
sveit ar fé lag anna. 

Os lomarka er úti vist ar svæði einn ar millj ón ar 
íbúa. Sam kvæmt ný leg um könn un um nota yfir 
82% íbúa Os lomarka a.m.k. einu sinni á ári og 
þar af nota 7 % þeirra skóg ana dag lega. 

Þann 1. sept em ber 2009 gengu í gildi sér stök 
lög um Os lomarka. Þar eru mörk svæð is ins 
tryggð fyr ir kom andi kyn slóð ir og íbúa. Mörk
in er ætl uð sem ævar andi auð lind til úti vist ar 
og lýð heilsu og nátt úr upp lif un ar. Með lög un um 
er bann að að byggja inn an svæð is ins nema með 
sér stök um und an þág um, svo sem vegna að
stöðu fyr ir úti vist. 

Heim ild ir: 
http://www.aga tu net.no/
http://byfjellskogene.no/skogsel skapet/
http://www.friluft seta t en.oslo.kommune.no
http://www.os lomarka.no/
http://www.regjer ingen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/

ot prp/20082009/ot prpnr2320082009.
html?id=541061

http://www.skog froverket.no
www.skog m us.no
http://www.skogsel skapet.no/
http://www.uib.no/arbor et et

50 árum, nema miklu stærri, þá var hald ið út í skóg 
með fyrr ver andi fram kvæmda stjóra Os ló marka; Jan 
M. Fred rik sen. 

Hann út skýrði fyr ir okk ur til gang inn og mark mið
ið með borg ar skóg in um, sem kall ast Os lom ar ken, 
eða Os ló ar mörk in upp á ís lensku. Hann út skýrði 
þá miklu breyt ingu sem átt hef ur sér stað á með al 
al menn ings gagn vart skóg in um og laga setn ing ar til 
frið un ar með það að mark miði að vernda vatns bú
skap svæð is ins og tryggja úti vist og heilsu sam legt 
líf erni þeirr ar tæp lega millj ón ar manna sem búa í 
Osló. Um fjöll un skóg rækt ar stjór ans fyrr ver andi var 
ýt ar leg og áhuga verð.


