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Skógræktarfélag Íslands er landssamband 60 skógræktarfélaga 
sem starfa í flestum byggðarlögum landsins. Skógræktarfélögin 
mynda breiðfylkingu nærri 8.000 áhuga- og stuðningsmanna 
skógræktar. Skógræktarfélag Íslands er málsvari félaganna og 
hefur það m.a. að markmiði að stuðla að trjá- og skógrækt, 
gróðurvernd og landgræðslu og að fræða og leiðbeina um 
skógrækt. Skógræktarfélögin eru að sjálfsögðu öllum opin og 
eru allir sem skógrækt unna hvattir til þátttöku.

Skógræktarritið (áður Ársrit) hefur komið út samfellt frá árinu 
1932 og er eina fagritið sem fjallar sérstaklega um efni er varða 
skógrækt. Ritið kemur út tvisvar á ári og er hægt að fá það í 
áskrift (skog.is). Þeir sem hafa áhuga á að skrifa greinar í ritið 
eru hvattir til þess að hafa samband við ritstjóra (bj@skog.is).

Hægt er að fá helstu upplýsingar um fjölþætt starf Skógræktar-
félags Íslands og aðildarfélaganna á heimasíðunni skog.is.

Höfundar efnis í þessu riti:
ARI TRAUSTI GUÐMUNDSSON náttúrufræðingur
ÁRNI ÞÓRÓLFSSON viðskiptafræðingur, 
Skógræktarfélagi Hafnafjarðar
BRYNJÓLFUR JÓNSSON skógfræðingur, 
framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Íslands
DANÍEL BERGMANN náttúruljósmyndari
EINAR GUNNARSSON skógfræðingur, 
Skógræktarfélagi Íslands
HAFSTEINN HAFLIÐASON garðyrkjufræðingur
HALLGÍMUR INDRIÐASON skógfræðingur, 
Skógrækt ríkisins, Akureyri
HEIMIR ÞÓR GÍSLASON náttúrufræðingur
HREINN ÓSKARSSON skógfræðingur,
Skógrækt ríkisins á Suðurlandi
JÓN GEIR PÉTURSSON skógfræðingur,
Skógræktarfélagi Íslands
MARGRÉT LILJA MAGNÚSDÓTTIR sérfræðingur, 
Landbúnaðarháskóla Íslands
RAGNAR TH. SIGURÐSSON ljósmyndari
RAGNHILDUR FREYSTEINSDÓTTIR landfræðingur, 
Skógræktarfélagi Íslands
SIGURÐUR BLÖNDAL skógfræðikandídat, fyrrv. 
skógræktarstjóri, Hallormsstað
ÞORBERGUR HJALTI JÓNSSON skógfræðingur, 
Rannsóknastöð Skógræktar, Mógilsá
ÞORSTEINN TÓMASSON plöntuerfðafræðingur, 
skrifstofustjóri í landbúnaðarráðuneytinu
ÚLFUR ÓSKARSSON náttúrufræðingur,
Landbúnaðarháskóla Íslands

Skógræktarfélag Íslands
og Skógræktarritið





Um mynd á kápu

Kristín Guðrún Gunnlaugsdóttir er fædd á Akur eyri árið 
1963. Hún nam við Myndlistar skólann á Akureyri og 
Myndlista- og handíðaskóla Íslands og lauk námi þar 
árið 1987. Árið eftir dvaldi hún í klaustri í Róm á Ítalíu 
og lærði íkonamálun. Á árunum 1988−1993 stundaði 
Kristín nám í Ríkis akademíunni í Flórens á Ítalíu og 
lærði þar m.a. freskugerð. Hún hefur búið á Íslandi 
frá árinu 1996 og unnið að list sinni. Kristín á að baki 
margar einka- og samsýningar hér heima og erlendis. 
Fjöldi einstaklinga,  stofnana og listasafna hafa eignast 
verk hennar. 

Ritstjóri Skógræktarritsins sá eitt verka hennar í Sel-
tjarnar nesskirkju á liðnum páskum. Kveikti það áhuga 
hans á því að fá eitthvert verka hennar til þess að prýða 
for síðu Skógræktarritsins. Þeirri bón var vel tekið.  

Tré koma gjarnan við sögu í verkum Kristínar. Í mynd-
list hafa tré iðulega verið hluti táknmálsins, ekki síst í 
trúarbragðalist. Tré eru áberandi í trúarbrögðum fornra 
menningarþjóða í Mesópótamíu, ýmissa ættbálka í 
Afríku og nærtækt er dæmi úr ásatrú Norrænna manna: 
askurinn Yggdrasill − lífsins tré. E.t.v. er í þessu verki 
Kristínar skírskotun í einhvers konar lífsins tré sem veitir 
öllu lífi skjól og skugga ? 
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Birkið (Betula pubescens Ehrh.) 
á sér margar myndir. Oftast 
þekkjum við það sem birkikjarr, 
kræklótt með gróskumiklum 
undirgróðri. Birkið á sér 
einnig mynd sem stórvaxið og 
tignarlegt tré sem teygir sig, á 
annan tug metra, til himins. 
Hér sjáum við nærmyndir 
af gildum stofnum birkis í 
Bæjarstaðaskógi og Vaglaskógi.

fróðleiksmoli
MARGBREYTILEIKI BIRKIS

eftir Brynjólf Jónsson



Ræktaðu þínar eigin kryddjurtir
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REYKJAVÍK

AKSO ehf

Áburðarverksmiðjan hf 

Bakarameistarinn ehf

Bára Guðjónsdóttir 

Bílastjarnan

Brunamálastofnun

Faxaflóahafnir sf

Ferðafélag Íslands

Félag iðn- og tæknigreina

Gámaþjónustan hf

Gunnar Eggertsson hf

Hringrás ehf

Íslenskir aðalverktakar hf

Jarðvélar sf

JKE Design ehf

KPMG hf

Landbúnaðarráðuneytið

Landslag ehf

Landsvirkjun

Laugarnesskóli

Meistarafélag húsasmiða

Múr- og málningarþjónustan 

Höfn ehf

Nói-Síríus hf

Heiðursáskrifendur Skógræktarritsins
Ólafur Þorsteinsson ehf

Raftæknistofan hf

Rafverk hf

Rannsóknastöð Skógræktar 

ríkisins, Mógilsá

Rarik hf

Ríkisendurskoðun

Skalli við Vesturlandsveg

Ungmennafélag Íslands

Veðurstofa Íslands

Veiðimálastofnun

Veitingahúsið Jómfrúin

Verkfræðistofan Fjölhönnun

Vífilfell hf

VSÓ Ráðgjöf ehf

KÓPAVOGUR

Baltik ehf

Borgarvirki ehf

Gólfþjónusta Íslands ehf

Smurstöðin Stórahjalla ehf

HAFNAFJÖRÐUR

Hafnarfjarðarbær

Pappír hf
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Skeljungur er fúasveppur  sem 
lifir og nærist á trjáviði og 
er sólgnastur í birki. Aldin 
skeljungsins bætir við sig 
vaxtarlagi á hverju ári og fitnar 
eins og púkinn á fjósbitanum 
forðum. Talið er að um nokkrar 
tegundir geti verið að ræða.

fróðleiksmoli
SKELJUNGUR Á BIRKI

Myndir Einar Gunnarsson
Texti Brynjólfur Jónsson
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GRÁHEGRI Ardea cinerea

fróðleiksmoli

Gráhegri er nokkuð algengur flækingur á Íslandi. Hann er mest áberandi á 
veturna, er hér frá hausti og fram á vor en þá virðast flestir fuglarnir hverfa 
af landi brott. Nokkrir tugir gráhegra hafa hér vetrarsetu og allt að 25 
fuglar hafa sést saman í Ölfusforum. Merkingar gefa til kynna að þeir komi 
frá Noregi. Flestir eru á fyrsta eða öðrum vetri og það er sjaldgæft að sjá 
hér fullorðna fugla. Gráhegra er helst að finna nærri vatni, við ströndina 
eða í öðru votlendi, enda eru þeir fiskiætur.

Gráhegri er stór fugl, um 100 cm á hæð, með allt að 195 cm vænghaf og 
vegur 1−2 kg. Enn hefur hann ekki fundist verpandi á Íslandi. Gráhegrar 
verpa í trjám, byggja mikinn hreiðurpall úr trjágreinum og þurfa nokkuð 
stæðileg tré til að bera hreiðrið. Nokkrir gráhegrar í Reykjavík nátta sig 
þó reglulega í trjáræktarlundi, svo það er líklega aðeins tímaspursmál um 
hvenær en ekki hvort þeir fari að verpa hér á landi. Myndirnar eru teknar 
í Valencia héraði á Spáni í janúar 2007.

eftir Daníel Bergmann danielbergmann.com
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Þeg ar ekið er út Dýra fjörð norð an verð an, í átt að 
Núpi, blas ir við það sem í fyrstu virð ist vera einn 
af þess um ung menna fé lags skóg ar reit um, sem sumir 
kalla „frí merki“, nokk uð uppi í hlíð inni und ir 
Núpnum, all fjarri stað ar hús um. 

En ekki er allt sem sýn ist, því er nær kem ur og 
far ið er upp af leggjara frá veg in um, áður en heim 
að Núpi er kom ið, má sjá að hér eru önn ur vegs-
um merki en venju lega eru við gömlu skóg ar reit ina: 
Firna mikl ir, upp reist ir hval skjálk ar sjást vel frá þjóð-
veg in um og á vest ur mörk un um er eink ar sér kenni-
legt og fal legt hlið, græn mál að í hvítri og ris mik illi 
port um gjörð. 

Sam an mynda hlið grind in og port ið hvelft kúpul-
form sem gef ið er ít ar legri reisn með því að eins konar 
hyrn ing ar steinn er mál að ur upp í portris ið. Til sýndar 

nem ur aug að því eins kon ar „spaða ás“ sem minn ir 
á kúpul aust ur kaþ ólskr ar kirkju eða − svo ekki sé 
leitað langt yfir skammt − á „næpu turn inn“ á gamla 
Lands höfð ingja hús inu við Þing holts stræt ið í Reykja-
vík. Aust an frá séð er ekki þessi „hyrn ing ar steinn“ 
yfir bog an um, en þar er letr að á þver bit ann:

„Mað ur inn sáir og plant ar − Guð gef ur ávöxt inn“
Það er ekki al veg víst að all ir sem í garð inn koma 

rek ist á þessi ein kunn ar orð. Til þess þarf að líta upp 
um leið og geng ið er út úr garð in um. En ein kunn ar-
orð in eru í raun það sem þessi garð ur snýst um. Önn-
ur áletr un blas ir við á hlið port inu þeg ar geng ið er 
inn: „SKRÚÐ UR − 7/8 1909“. − Þá vit um við það; 
hér erum við kom in í garð inn sem all ir skrúð garð ar 
lands ins draga nafn sitt af. 

SKRÚÐ UR Á NÚPI

Texti og myndir Hafsteinn Hafliðason

Núpur í Dýrafirði. Ljósmynd Mats Wibe Lund - www.mats.is
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Sag an
Garð ur inn Skrúð ur á sér merki lega sögu. Stofn andi 

hans var séra Sig trygg ur Guð laugs son (1862−1959) 
sem kjör inn var sókn ar prest ur til Dýra fjarð ar þinga, 
fjöru tíu og þriggja ára gam all, árið 1905. Áður 
hafði hann ver ið sókn ar prest ur á Þór odds stöð um í 
Köldu kinn, síð ast ur presta til að sitja þann stað. Á 
Þór odds stöð um mun Sig trygg ur hafa ver ið byrj að ur 
að huga að garð rækt en lít ið varð úr ann að en kart-
öflu rækt og ein hverj ar mat jurtir til sjálfs þarfa. Fyrri 
kona hans, Ólöf Sig tryggs dótt ir, veikt ist og lést úr 
þeim veik ind um. 

Eft ir lát Ólafar þyngd ist hug ur sr. Sig tryggs, svo 
að hann festi ekki leng ur yndi við garð rækt ar á form-
in á Þór odds stöð um og fór að hugsa sér til hreyf ings 
það an. Krist inn bróð ir hans var þá orð inn bóndi 
á Núpi og um þetta leyti losn aði prests emb ætt ið í 
Dýra fjarð ar þing um. Krist inn hvatti bróð ur sinn til 
að sækja um brauð ið, hvað Sig trygg ur gerði og hlaut 
kosn ingu. Úr því flutti Sig trygg ur til Krist ins bróð ur 
síns og átti síð an heima á Núpi til ævi loka.

Þeir bræð ur munu hafa ver ið mjög sam rýnd ir um 
mennt un ar- og fram fara mál. Og á fyrstu mán uð un-
um eft ir að Sig trygg ur kom að Núpi eru þeir bræð ur 
bún ir að leggja drög að „ung menna skóla“ sem þeir 
svo stofna til haust ið 1906. 

Nú var líf ið létt ara og garð rækt ar á hugi sr. Sig-
tryggs glædd ur á ný. Krist inn bróð ir hans bauð hon-
um að velja sér blett til garðs hvar sem hann vildi í 
Núps land inu. Sig trygg ur velti svo lít ið fyr ir sér garð-

stæð inu en valdi svo þenn an reit, í svo kall aðri Stekkj-
ar lág sem ligg ur í hlíð ar fæt in um kipp korn aust an 
við tún ið á Núpi, utan í mel hrygg sem Kross gil in 
vest an við og ofar höfðu bor ið fram og í góðu skjóli 
af Núpn um. 

Þarna taldi hann vera ákjós an leg ast skjól gegn inn-
vind in um og einnig áleit hann að á þess um stað væri 
hent ugra að verja garð inn gegn ágangi bú fjár og hlað-
fylgju gróð urs. Meira næði feng ist líka, stæði garð ur-
inn einn út af fyr ir sig, þar sem hann ræk ist ekki á 
við hið dag lega búamst ur heima við. Einnig fannst 
sr. Sig tryggi rétt ara að hafa garð inn af síð is vegna 
þess að „þetta átti að vera nýr rækt un ar auki“. Þótt 
held ur væri nú jarð veg ur inn grýtt ur og rýr, skemmdi 

ekki fyr ir að nær tækt var í 
vatn úr læk sem renn ur í 
Kross gilj un um vest an vert 
við garð inn og auð velt að 
leiða það að í píp um. Ann ar 
kost ur er líka að víð sýnt er 
þarna úr hlíð ar fæt in um og 
sér vel yfir Dýra fjörð. 

Sig trygg ur hóf und ir bún-
ing að garð in um haust ið 
1906 með því að viða að 
grjóti í vegg hleðsl ur. Garð-
ar, úr grjóti og sniddu aust-
an vert og ein vörð ungu úr 
grjóti vest an vert, voru svo 
hlaðn ir á næstu árum og 
lok ið á miðju sumri 1909. 

Aðkoman að garðinum.

Núpshyrnan.
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Garð veggirn ir voru 150 cm háir, en til frekara 
ör ygg is voru strengd ir tveir gadda vírs streng ir ofan 
á þá. Til end anna, að ofan og neð an, var svo 6−7 
strengja gadda vírs girð ing. Þar með var búið að loka 
af rétt hyrnd an reit sem að flat ar máli var 33 × 66 m. 

Í til efni af því að hinn 7. ágúst 1909 voru lið in ná-
kvæm lega 150 ár frá því að sr. Björn í Sauð lauks dal 
setti fyrstu kart öfl urn ar nið ur á Vest fjörð um, þótti 
sr. Sig tryggi vel til fund ið að nota þenn an dag til 
að opna garð inn með „of ur lít illi vígslu ræðu“. Við 
þessa vígslu at höfn var hlið ið og hlið um bún að ur inn 
sett ur upp og garð in um gef ið nafn ið Skrúð ur. 

Nafn ið seg ir sr. Sig trygg ur vera þannig til kom ið 
að hjá hon um á Þór odds stöð um hafi dval ið reyk-
vísk stúlka á ferm ing ar aldri, Sig ríð ur Ein ars dótt ir 
að nafni. Og þar sem hann var að stúss ast við að 
setja nið ur kart öfl ur í Þór odds staða garð in um, sem 
lít ið varð úr og stúlk an hon um til að stoð ar spurði 
hann hana hvað garð inn skyldi kalla. „Kall aðu hann 
Skrúð“, sagði stúlk an. Þetta fannst sr. Sig tryggi vel 
til fund ið og gott nafn á þenn an nýja reit.

Hug sjón ir
Séra Sig trygg ur var hæfi leik a rík ur mað ur margra 

áhuga mála. Fyr ir utan lif andi trú ar sann fær ingu og 
inni lega þjón ustu við safn að ar fólk sitt, vakti í hon-
um mik il þrá til um bóta á ald ar hætt in um. Hann var 
mað ur nýrra tíma þar sem al þýðu fræðsla og jöfn uð-
ur milli manna var að nema land í þjóð líf inu. Hvar 
sem grip ið er nið ur í skrif hans og verk má sjá að 
hann fylgist með og fylg ir eft ir þeirri bylgju þjóð fé-
lags bylt ing ar sem gekk yfir ná granna lönd in á nítj-
ándu öld og vel fram á þá tutt ug ustu. 

Danski klerk ur inn, bisk upinn, heim spek ing ur inn 
og skóla mað ur inn Niko lai Grund tvig (1783−1872) 
hafði víð tæk áhrif sem vara enn um öll Norð ur lönd. 
Hann var upp hafs mað ur lýð há skóla hreyf ing ar inn-
ar sem ruddi sér braut um ná granna lönd in − og er 
enn að vinna ný lönd í „þriðja heim in um“. Hér á 
landi stuðl aði lýð há skóla hreyf ing in að því að „al-
þýðu skól ar“ voru sett ir á stofn á nokkrum stöð um. 
Ung menna skól inn sem þeir bræð ur, Krist inn og sr. 
Sig trygg ur, stofn uðu á Núpi var af þess um meiði.

Sr. Sig trygg ur var kenni mað ur í öll um skiln ingi 
þess orðs. Ekki á þurr an krist in dóm og bók stafs trú, 
held ur vildi hann, í takti við þess ar „grund tvig sku“ 
hug sjón ir, kenna allt sem máli skipti fyr ir hvern 
mann að kunna til að farn ast vel í lífi og trú. Hvað-
eina sem jók kunn áttu manna í dag leg um störf um, 
þekk ingu og skiln ing á nátt úr unni, sögu mann kyns 
og krist inn ar trú ar var lyk ill inn að betra lífi fyr ir alla 
al þýðu og stytti skref in inn í sælu ríki þessa heims, 
þar sem all ir lifðu án ánauð ar og fá tækt ar, sadd ir 
og sæl ir í friði hins kristna sam hjálp ar þjóð fé lags. 
„Grund tvig-ism inn“ er sá grund völl ur sem nor rænu 
vel ferð ar þjóð fé lög in byggj ast á. Í þess um anda hugs-
aði sr. Sig trygg ur skól ann á Núpi og í þess um anda 
hugs aði hann sér garð inn Skrúð. Kannski ekki í ber-
um orð um, en það skín í gegn. 

Það var aldrei mark mið sr. Sig tryggs að gera Skrúð 
að lysti garði, held ur var: 

„Að al til gang ur inn að sýna eft ir mætti hvað gró ið 
gæti úr mold á Ís landi til fæðu, fjöl nytja og feg urð-
ar, eða að vera mat jurta garð ur skrýdd ur verð leik-
um ís lenzkra blóma.“ 

Hliðið að garðinum 2006. Hliðið að garðinum 1989.
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Og hann held ur áfram síð ar og set ur upp í liði að 
garð ur inn skuli:

 
„1. Vera til hjálp ar við kennslu á al mennri plantna-
fræði og garð rækt (nám skeið) og eink um að því er 
snert ir að hlynn ing trjá gróð urs − skóla garð ur −. 
2. Sýna nemönd um hvað vax ið get ur í ís lenzk um 
jarð vegi og jafn vel hrjóst ug um ef at hug un og ná-
kvæmni fylg ir og tek ið er til lit til ís lenzks veð ur-
fars. 
3. Venja nem end ur á að neyta garð jurta og við ur-
kenna ágæti þeirra til fæðu bóta og heil brigði.“

Fyrstu árin og reynd ar öll ár sr. Sig tryggs og hinn-
ar drjúgu hjálp ar hand ar hans, seinni kon unn ar, frú 
Hjalt línu Guð jóns dótt ur, sem hann kvænt ist í júlí-
mán uði 1918, mót að ist garð ur inn mest af mat jurta-
rækt inni. 

Vissu lega voru samt gróð ur sett tré, með al ann ars 
hið stóra og stæði lega evr ópulerki sem stend ur efst 
í norð vest ur horn inu og er lík lega frá allra fyrstu ár-
un um. Og á fyrstu fimm ár un um gafst þeim nem end-
um Núps skól ans, sem vildu, kost ur á að leggja sitt 

af mörk um með því að gróð ur setja hver sitt tré sem 
síð an var skráð og stað sett í bók. Nokk ur þess ara 
reyni trjáa lifa enn. 

Auk reyni trjánna og lerk is ins voru gróð ur settr ar 
þær trjá plönt ur sem gafst kost ur á, auk ým is kon ar 
berja runna, eink um rifs berja. Byrj un arörð ug leik ar 
voru með birki og vænk að ist ekki með það fyrr en 
birki frá Vögl um barst í garð inn upp úr 1930. Dýrf-
ir skt birki og birki úr Reykja vík (lík lega Bæj ar staða-
birki) náði ekki að teygja sig upp í eðli legt trjá form. 

Um mat jurta rækt ina og aðra rækt un þeirra hjóna 
má lesa í bók sem þau tóku sam an um fyrstu fjöru tíu 
árin í Skrúði. Hann las fyr ir en hún skrif aði. Bók-
in kom út á veg um Fram kvæmda sjóðs Skrúðs árið 
2004 og heit ir: „Skrúð ur á Núpi, græðsla og gróð ur 
í fjöru tíu ár (1909−1949)“. Bók ina má nálg ast með 
því að hafa sam band við Skóg rækt ar fé lag Ís lands 
eða Skjól skóga á Vest fjörð um. Séra Sig trygg ur féll 
frá 1959 en frú Hjalt lína lifði til 1981. Þau hvíla 
sam an í kirkju garð in um á Sæ bóli á Ingj alds sandi, 
heima sveit frú Hjalt línu. Evrópulerkið í júní 2006.

Uppdráttur af garðinum frá 1936. Uppdrátturinn var 
gerður af Ragnari Ásgeirssyni.
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Milli bils á stand ið
Á út mán uð um 1959 af hentu sr. Sig trygg ur og frú 

Hjalt lína Núps skóla Skrúð til eign ar og varð veislu 
ásamt nokkrum grip um og sjóði sem hon um fylgdi. 
Þá tóku við vörslu garðs ins − og höfðu reynd ar gert 
það óform lega árið áður − hjón in frú Ing unn Guð-
brands dótt ir og Þor steinn Gunn ars son á Leiti. Þor-
steinn var kenn ari við skól ann og á hon um mæddi 
mest vinn an við garð inn. 

Þor steinn hætti allri mat jurta rækt í garð in um en 
lagði áherslu á að fjölga teg und um, eink um fjöl ærra 
plantna sem hann fékk víða að. Í hans tíð kom ég 
fyrst í Skrúð sum ar ið 1969 og dáð ist að allri snyrti-
mennsk unni og al veg sér lega að því upp á tæki að 
merkja plönt urn ar með því að skrifa nöfn þeirra 
á steina sem kom ið var nett lega fyr ir við hlið ina á 
þeim. 

Eft ir að þjón ustu Þor steins og hans fjöl skyldu við 
garð inn lauk 1976, tók hús freyj an á Núpi, frú Vil-
borg Guð munds dótt ir, að sér um sjón ina og sinnti 
henni af smekk legri rögg semi svo að skein af lang ar 
leið ir. Eft ir að  hún hafði flutt til Ísa fjarð ar kom hún 
á sumr in að Núpi og sá til þess að um garð inn væri 
sinnt. En í byrj un ní unda ára tug ar ins fóru henni að 
þverra kraft ar til af skipta og eft ir það fór um hirð an 
að mestu í handa skol. 

Sum ar ið 1989 kom ég í garð inn til þess að gera 
um hann sjón varps þátt. Mér brá við það að koma 
að garð in um óum hirt um og sam grón um, svo að lít-
ið sjón varps efni var tek ið upp ann að en inn skot í 
þröng um töku vinkl um og yf ir lits mynd ir úr fjarska. Í 

vik unni á eft ir sett ist ég nið ur við 
sím ann og hringdi í ýmsa sem ég 
taldi hafa áhuga á og áhrif til að 
gera eitt hvað garð in um til bjarg-
ar, með al ann ars frú Vil borgu. 
Hvort það hef ur orð ið til þess að 
við var brugð ist með þeim mynd-
ar skap og þeirri virð ingu sem 
nú rík ir í um önn un Skrúðs, skal 
ósagt lát ið. En mik ið gladd ist ég 
við að frétta af því átaki sem fór 
af stað til að end ur reisa garð inn í 
upp hafi tí unda ára tug ar ins.

End ur reisn in
Sum ar ið 1992 var kom in á lagg-

irn ar nefnd sem ætl að var að skipu leggja og sjá um 
end ur gerð, við hald og upp bygg ingu Skrúðs. Garð-
yrkju skóli rík is ins, stjórn hans og nem end ur, tóku 
end ur gerð ina að sér. Odd ur Hemanns son lands lags-
arki tekt og Þór hall ur Heið mars son, þá báð ir kenn-
ar ar við Garð yrkju skól ann, byrj uðu á því að mæla 
garð inn upp og skrá setja all an gróð ur í hon um. Eft ir 
upp drætti þeirra, og með hlið sjón af frum upp drætti 
sr. Sig tryggs sjálfs, var svo unn ið næstu ár. Áhersla 
var lögð á að færa garð inn sem næst sínu upp runa-
lega horfi. 

Grjót garð ur inn á vest ur hlið var t.d. end ur gerð-
ur, en hann hafði ver ið fjar lægð ur og rimla gerði út 
timbri sett í hans stað ein hverj um árum fyrr. Aðr ar 
grjót hleðsl ur voru yf ir farn ar og end ur hlaðn ar. Vatn-
ið var aft ur leitt í garð inn og gos brunn ur inn gerð ur 
upp. Tek ið var til hönd um við að fjar lægja tré sem 
illa voru far in og ný sett í þeirra stað. Allt var yf ir-
far ið, end ur gert og fært eins ná lægt upp runan um og 
unnt var. En áhersl urn ar á mat jurtirn ar eru nú hafð-
ar í lág marki þótt þær fái dá lít inn reit út af fyr ir sig 
næst gróð ur hús inu. 

Sá sem hélt utan um end ur reisn ar vinn una, af festu, 
mildi og snilld, var Grét ar J. Unn steins son skóla stjóri 
Garð yrkju skól ans. Sum ar ið 1996 var end ur reisn inni 
að mestu lok ið og garð ur inn end ur vígð ur með há tíð-
legri við höfn að við stödd um for seta Ís lands og konu 
hans. 

Frá 1996 hef ur vel ver ið fylgt eft ir að halda Skrúð 
í topp standi og unn ið eft ir settri áætl un og skil grein-
ing um. Um hverf is nefnd Ísa fjarð ar bæj ar hef ur veg 
og vanda af því. Þetta er sér verk efni, styrkt af Fram-
kvæmda nefnd Skrúðs og Mennta mála ráðu neyt inu 

Austurhliðin í ágúst 1989.



17SKÓGRÆKTARRITIÐ 2007

Við gosbrunninn í ágúst 1989.

Við gróðurhúsið í júní 2006.

Rýnt í beð í ágúst 1989.

Kryddjurtagarðurinn í júní 2006.

sam kvæmt sér stakri reglu gerð og sam starfs samn-
ingi.

Geng ið um garð inn
Að al inn gang ur garðs ins er á vest ur hlið inni. Gert 

hef ur ver ið þar stæði þar sem hægt er að leggja bíl-
um en svo þarf að ganga svo lít inn spöl upp að garðs-
hlið inu. Þeg ar inn í garð inn er kom ið og svip ast um, 
verð ur flest um ljóst að garð ur inn hef ur afar ákveð-
ið form. Gang stíg arn ir langs og þvers í garð in um 
mynda rétt an kross og meg in svæði garðs ins eru fjög-
ur, auk við bót ar inn ar sem er neð an hvalkjálkanna. 
Garð ur inn er sam hverf ur og hlut föll reit anna fjög-
urra, sem stíg arn ir af marka, eru sem næst þau sömu 
og eru í ís lenska fán an um. 

Og það er gam an að velta því fyr ir sér að 
þversumma taln anna af upp runa legu flat ar máli 
garðs ins er hin heilaga tala 9 sam kvæmt hin um 
gömlu kenn ing um núm er ólóg í unn ar en þar er tal an 
9 tal in tákna full komn un ina − þ.e. hinn hreina anda 

og end ur komu hins smurða sem stofn ar guðs ríki á 
jörð. Ekki veit ég hvort sr. Sig trygg ur hafi velt fræð-
um núm er ólóg í unn ar fyr ir sér og stuðl að með vit að 
að þessu eða hvort þetta er bara skemmti leg til vilj-
un. Ef við tök um mark á þessu, er Skrúð ur garð ur 
full komn un ar inn ar og ígildi helgi stað ar. Í öðr um 
lönd um þarf oft minna til að fólk fyllist átrún aði og 
flykk ist að „blessuð um blett um“ á borð við Skrúð.

Á vinstri hönd, í NV-horni garðs ins, stend ur stórt 
og mik ið evr ópulerki sem senni lega hef ur ver ið gróð-
ur sett á ár un um 1909−1914 en sr. Sig trygg ur get ur 
„læ virkja trés“ sem hann fékk frá Reykja vík vor ið 
1912. Það gæti ver ið þetta tré. 

Fyr ir miðj um norð ur enda stend ur svo gos brunn ur-
inn sem upp haf lega var gerð ur af Birni Guð munds-
syni og þótti mik ill undra grip ur. Gos brunn ur inn 
hafði marga stúta og gat spýtt allt að sjö metra háum 
vatns súl um upp í loft ið. Enga dælu þurfti á vatn ið, 
fall ið í vatns lögn inni frá Kross gilja lækn um var það 
öfl ugt. Gos brunn ur inn var end ur gerð ur í end ur reisn-
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ar átak inu og virk ar vel, þótt hem ill sé hafð ur á bun-
un um. 

Þarna við norð ur end ann eru líka set bal ar („að set-
urs hvamm ar“, seg ir sr. Sig trygg ur) og hlað ið er fyr ir 
brekk una með grjóti til að draga úr fram skriði yfir 
gróð ur beð in og vermi reit ina sem þarna voru sett í 
skjóli henn ar. 

Sé geng ið í gegn um garð inn að aust ur hlið inu, sér 
áfram inn Núps dal inn. Þar eru grund ir sem freyju-
brá er óðum að leggja und ir sig, um vaf in rauð leit um 
bugðupunti. 

Skóg rækt ar girð ing hef ur ver ið sett á lagg irn ar aust-
an Skrúðs. Þar er kom ið upp haf að skóg ar reit sem 
með tím an um get ur tek ið aust an gust inn og skafrenn-
ing inn af garð in um. En gæta verð ur þess í fram tíð-
inni að halda þess um tveim reit um að skild um, skóg-
in um og garð in um. Það þarf þó varla að ótt ast að 
sam an gangi, því að skóg in um mun ein ung is ætl að 
að vera skjöld ur Skrúðs gegn vondri veð ur átt.

Með fram stíg un um eru reyni við ir í röð um, nokkr-
ir þeirra eru frá fyrstu árum garðs ins, en flest ir samt 
yngri. Eitt hvað er eft ir af birki frá dög um sr. Sig-
tryggs en meg in þorri birkitrjánna er frá síð ari tím-
um. Und ir gróð ur inn eru ýms ir harð gerð ir runn ar og 
rifs ið er dá lít ið áber andi. Á vinstri hönd, þeg ar geng-

ið er nið ur stein lagð an lang stíg inn að gróð ur hús inu, 
er álm hekk og upp úr því vex einn álm ur, ber sýni-
lega af Bei arn-upp runa, sem virð ist spjara sig furðu 
vel. Ofar og aust an við þenn an stíg er svo minn is-
varði um sr. Sig trygg og frú Hjalt línu, á hann er fest 
vanga mynd þeirra hjóna, gerð af Rík harði Jóns syni 
mynd höggv ara.

Und ir barð inu, aust an meg in við lang stíg inn, er 
svo gróð ur hús ið með hvíta og reisu lega stein steypu-
veggi á þrjá vegu en gler þak og gler vegg á móti 
suðri. Gróð ur hús ið er nokk uð rúm gott og er nú not-
að fyr ir mót töku á gest um garðs ins. Þar er gesta bók-
in, sem all ir ættu að skrifa í og ým is legt fræðslu efni 
um garð inn og ná grenni hans. Við hlið gróð ur húss-
ins er mat jurtareit ur þar sem skoða má flest ar mat- 
og krydd jurt ir sem þrif ist geta á Vest fjörð um, þar 
á með al eru nokkr ar ís lensk ar. Ofar í brekkunni er 
svo að al að set ur fjöl æru blómanna. Inni í og ofan á 
stein hlöð un um má svo rekast á margs kon ar kletta- 
og fjalla plönt ur.

Við enda lang stígs ins er svo eins kon ar sig ur bogi: 
Tveir ris vaxn ir hvalkjálk ar standa þar upp á end ann. 
Þess ir hvalkjálk ar, úr feikna stór um skíð is hval, eru 
upp runa lega komn ir frá norskri hval veiði stöð sem 
rek in var á Höfða odd an um í Dýra firði. Þar höfðu 

Yfir hliðið til vesturs í júní 2006.
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þeir upp haf lega ver ið reist ir til heið urs lands höfð-
ingj an um Magn úsi Steph en sen er hann heim sótti 
stöð ina á síð asta kvart ili nítj ándu ald ar. 

Þeg ar hval stöð in var lögð nið ur, rétt fyr ir eða um 
alda mót in, urðu kjálk arn ir eft ir uns þeir voru gefn ir 
Ung menna skól an um á Núpi. 

Mik ið fyr ir tæki var að koma kjálk un um heim að 
Núpi, nota þurfti bát og eig in lík ams burði. Sætt var 
fær is á svell um til að losna við fyr ir stöð ur. Ákveð-
ið hafði ver ið að reisa kjálk ana við Skrúð. Þang að 
voru þeir dregn ir en þurftu að bíða nokk ur ár, liggj-
andi á grund inni, þar til þeir voru reist ir í nú ver andi 
stöðu sum ar ið 1932. Um hverf is hvalkjálk ana eru 

gras svæði með strjál um trjá gróðri. Þar er hægt að 
setj ast nið ur til að snæða nest ið sitt áður en hald ið 
er til baka sömu leið.

End ur reisn Skrúðs er ekki lok ið, í görð um er ekk-
ert end an legt. Skrúð ur er lif andi minn is varði sem 
ár ferði, skin og skúr ir, setja sí fellt mark sitt á. Form-
inu er hald ið og sú hugs un sem mót aði garð inn í 
upp hafi er höfð í há veg um. En unn ið er með lif andi 
efni og auð nátt úr unn ar. Tré vaxa upp og hníga. 
Steina hleðsl ur aflag ast. Mold moltn ar, skol ast til 
eða fýk ur burt. End ur reisn in og við hald ið held ur 
garð yrkju mann in um við efn ið. Ómæld ur tími fer 
í að halda öll um hand ar verk um í horf inu, dag frá 
degi þarf að dytta að og laga til að veð ur öfl in hafi 
ekki vinn ing inn.

Fram tíð Skrúðs er von andi tryggð um mörg ókom-
in ár. Tvö ár eru í það að garð ur inn eigi ald ar af mæli 
og nú mun vera unn ið að því að und ir búa veg leg 
há tíða höld af því til efni. Ým is legt þarf að laga í um-
hverfi og að komu garðs ins, sjá út, skipu leggja og 
setja nið ur. 

Og oft vakn ar hjá mér sú hugs un hvort að ein stak-
ir garð ar og önn ur verð mæt úti mann virki frá fyrri 
öld eða öld um, sem þurfa ár lega um sinnu og við-
hald, ættu ekki að falla sjálf krafa und ir þjóð minja-
lög in. Það þarf að tryggja það að eng inn komi að 
rúst um eða rest þess sem eitt sinn var og hafði gildi 
fyr ir horfn ar kyn slóð ir. 

Það eru ekki bara torf bæ ir, kirkj ur og naust sem 
þarf að varð veita fyr ir af kom end ur okk ar. Ekki held-
ur ein ung is Flat ar tungu fjal ir, bisk ups hökl ar, skinn-
hand rit eða Snorra laug. Allt í kring um land ið eru 
minj ar eft ir það fólk sem var kall að „alda mó ta kyn-
slóð in“, oft garð ar eða skóg ar reit ir, jafn vel ein stök 
tré eða varða á fjall vegi. Þetta eru þjóð minj ar, ekk ert 
síð ur en Snorra laug eða hök ull Jóns bisk ups Ara son-
ar. Skrúð ur á Núpi er ein þess ara þjóð minja. Það er 
jafn vel hægt að segja að Skrúð ur á Núpi sé „þjóð ar-
minn is merk ið“ fyr ir kyn slóð „alda móta mann anna“ 
sem færðu okk ur hið nýja Ís land sem við byggj um 
nú − og fær um áfram til kom andi kyn slóða.

Hvalkjálkarnir.
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Rann sókn ir á birki eru áhuga verð ar til þess að auka skiln ing á sam spili 
erfða og um hverf is við þró un ólíkra teg unda og hvern ig þær bregð ast 
við breytt um um hverf is þátt um með því að deila með sér erfða efni eft ir 
ferli sem nefn ist erfða flæði (hy brid in trogression). Þetta fyr ir brigði hef ég 
ver ið að kanna síð ustu ára tug ina, eink um með víxl un um milli birk is og 
fjall drapa og skoð un á af kom end um þeirra. Erfða flæði milli fjall drapa 
og birk is er lík leg ast ein meg in á stæð an fyr ir mikl um fjöl breyti leika í ís
lensku birki. Ger ir það báð um teg und un um og þó eink um birk inu, fært 
að sækja inn í eða hald ast við í um hverfi þar sem það myndi ann ars 
hverfa af vett vangi. Erfða flæði hef ur eink um ver ið rann sak að með vist
fræði leg um og frumu fræði leg um að ferð um. Í þess ari grein er fjall að um 
fyr ir brigð ið erfða flæði, áhrif þess á birk ið og gerð grein fyr ir ár angri af 
stýrð um víxl un um milli teg und anna beggja og af kom anda þeirra, skóg
við ar bróð ur, sem stað fest ir virkni þessa ferl is.

Skógviðarbróðir
 erfðamiðlari í íslensku birki

Hafnarskógur ber einkenni umfangsmikils erfðaflæðis milli fjalldrapa og birkis.

Texti og myndir Þorsteinn Tómasson
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Um erfða flæði
Teg und ir verða til vegna kyn ferð is legr ar ein-

angr un ar vensla hópa (inter breed ing populations). 
Breyti leiki sem skap ast inn an hóps ins, svo sem við 
stökk breyt ing ar og aðr ar breyt ing ar í erfða meng inu 
sam fara úr vali til að lög un ar að breyti legu um hverfi, 
er upp haf ið að mynd un vist brigð is (eco type), und ir-
teg und ar og að lok um teg und ar. Auk in sér hæf ing 
teg und anna skap ar þeim iðu lega vanda ef um hverf-
ið breyt ist of hratt til þess að að lög un ar hæfni þeirra 
nái að fylgja því eft ir. Jarð sag an geym ir upp lýs ing-
ar um marg ar teg und ir, bæði plönt ur og dýr, sem 
dáið hafa út þeg ar þær náðu ekki að þró ast þannig 
að þær mættu breytt um að stæð um í um hverfi sínu. 
Milli skyldra teg unda ger ist það stund um að þær 
æxl ast yfir teg unda mörk. Blend ing arn ir, sem þá 
skap ast, eru í sum um til fell um frjó ir og geta æxl ast 
við for eldra teg und irn ar og einnig sín á milli. Kann 
slíkt að gagn ast annarri eða báð um teg und un um til 
bættr ar að lög un ar með því að þær öðl ast nú nýja 
eig in leika sem nýt ast þeim til að bregð ast við örum 
breyt ing um í um hverf inu. Nefn ist fyr ir brigði þetta 
erfða flæði. Banda ríski erfða fræð ing ur inn Edg ar 
And ers son (1953) var einna ötulast ur  í að beina at-
hygl inni að þessu fyr ir brigði, á fjórða og fimmta ára-
tug síð ustu ald ar, en síð an hafa marg ir kom ið þar 
að. Ber þar hæst nafn grasa fræð ings ins C. B. Heiser 
sem rit aði fjölda greina um þetta við fangs efni. Erfða-
flæði er fyr ir brigði sem sam ein ar erfða mengi tveggja 
eða fleiri teg unda, eyk ur með því breyti leik ann og er 
þannig séð and staða teg unda mynd un ar sem bein ist 
að auk inni sér hæf ingu erfða hóps ins og varð veislu 
þeirr ar sér hæf ing ar með kyn ferð is legri ein angr un 
hóps ins.

Lengi vel var deilt um um fang og þýð ingu erfða-
flæð is í þró un skyldra teg unda á bú svæð um sem 
tóku mikl um og örum breyt ing um. And er son (1948) 
nálg að ist þetta með því að setja fram hug mynd ina 
um víxl um hverfi (hy brid en viron ment). For senda 
þess að erfða flæði yrði um fangs mik ið, að mati hans, 
er að til verði blend ings um hverfi sem hygli plöntu-
blend ingn um og gefi hon um for skot til vaxt ar. Sem 
dæmi má taka til tek ið bú svæði, sem teg und in A 
þrífst í, sem væri þurrt, óbeitt og frjósamt og ann-
að aðliggj andi, þar sem skyld teg und B réði ríkj um, 
sem væri blautt, beitt og súrt. Beit væri nú hleypt á 
fyrra bú svæð ið og við þau skil yrði lenti teg und in A í 
vanda. Hins veg ar gæti kyn blend ing ur teg und anna A 
og B nú átt mögu leika sem ekki voru til stað ar áður 

og þrif ist þarna í ná grenni beggja for eldra teg unda. 
Í plöntu rík inu er nokk uð al gengt að teg und ir víxl-

frjóvg ist og blend ing ar vaxi upp og mun al geng ara 
en að svip að ger ist í dýra rík inu. Meg in á stæða fyr ir 
þessu er kyn ferð is leg inn ræt ing dýra sem setja þeim 
mjög skýr mörk hvað varð ar val á maka á með an 
plönt ur búa við það að njóta að stoð ar skor dýra 
eða vinda og stýra því ekki nema að tak mörk uðu 
leyti hvaða frjó kveðja dyra. Í öðru lagi eru plönt-
ur sjálf bjarga vegna ljóstil líf un ar inn ar þannig að þó 
af kvæm ið kunni að vera hálf gerð ur „bast arð ur“ þá 
á það sér nokkr ar lífslík ur sem blend ing ur í dýra rík-
inu á sér ekki. Blend ings plant an get ur því tórt lengi 
og þá skil að af sér kyn frum um sem gætu tek ið þátt 
í að byggja upp næstu kyn slóð jafn vel þó frjó semi 
henn ar væri mjög tak mörk uð.

Að plöntu teg und ir víxlist og myndi líf væn leg af-
kvæmi er frek ar óal gengt og þá helst þar sem teg und-
irn ar eru skyld ar. Enn óal geng ara er að blend ing ur-

Fjalldrapi er að jafnaði rauður í haustlit. Birki er oftast gult 
á haustin.
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inn sé sæmi lega frjór og geti með ár angri æxl ast við 
ann að eða bæði for eldri sín eða jafn vel sjálf an sig.

Það er því mjög áhuga vert að slíkt fyr ir brigði er að 
finna í bjarka rætt kvísl inni en birki er ríkj andi trjá teg-
und á Ís landi og grunn ur inn að ís lensk um skóg lend um. 
Á Ís landi vaxa tvær teg und ir birk is, ilm björk in Betula 
pubescens Ehrh. og fjall drap inn Betula nana L.

Birk ið er ferlitna með 56 litn inga. Það merk ir að 
í kjarna hverr ar frumu eru fjór ar sam stæð ur af litn-
ing um, 14 tals ins í hverri þeirra. Fjall drap inn er hins 
veg ar tví litna með 28 litn inga, tvær sam stæð ur með 
14 í hvorri. Í að drag anda þess að kyn frum ur mynd ast 
fer fram rýri skipt ing sem helm ing ar fjölda litn inga, 
þannig að af kom and inn sem mynd ast við sam runa 
tveggja kyn fruma verð ur með sama litn inga fjölda og 
for eldr arn ir. Kyn frum ur birk is bera 28 litn inga og 
kyn frum ur fjall drapa 14 og af kom andi þeirra, skóg-
við ar bróð ir, á því að vera með 14 plús 28, sam tals 
42 litn inga.

Runni er nefnd ur skóg við ar bróð ir
 Á árum áður olli breyti leiki í ís lensku og nor rænu 

há lend is birki plöntu kerf is fræð ing um mikl um heila-
brot um og marg ar at lög ur voru gerð ar að flokk un 
þess og er af því löng saga sem ekki verð ur rak in hér. 
Fljótt komst á sú skoð un að kræ klu kent runna laga 
birki væri sjálf stæð teg und og fékk hún heit ið Betula 
alpestr is í norskri Flóru en skóg við ar bróð ir hér á 
landi. Elsta þekkta heim ild um þessa sér ís lensku 
nafn gift er að finna í sendi bréfi Séra Sig tryggs Guð-
laugs son ar (1967) sem var prest ur og skóla stjóri á 
Núpi í Dýra firði og löng um kennd ur við þann stað. 

Sig trygg ur skrif aði lýs ingu af æsku stöðv um sín um 
í Eyja firði árið 1885 og þar stend ur með al ann ars 
eftir  far andi lýs ing: „Smá skóg ur er í Þver ár gili og fyr
ir skömmu var nokk uð af skóg við ar bróð ur í Foss gils
hlíð.“ Eng in ástæða er til að ætla ann að en Sig trygg-
ur hefði get ið þess ef vöxtu leg birki tré væri að finna 
í Garðsár dal. Er þetta elsta þekkta heim ild in um 
þessa nafn gift, sam kvæmt upp lýs ing um Orða bók ar 
Há skóla Ís lands.

Í Bún að ar riti árið 1899 seg ir: „Skóg við ar bróð ir 
(Betula alpestr is) og fjall drapi (B.nana) vaxa báð ir 
í smár unn um um all an Nor eg“. Næsta heim ild um 
skóg við ar bróð ur er að finna í 1. út gáfu Flóru Ís lands 
(Stef án Stef áns son 1901): „Betula nana L *pubescens 
Ehrh. Skóg við ar bróð ir.− Krækl ótt ur runni.“ Er því,  
þeg ar hér er kom ið sögu, búið að slá föstu um blend-
ings upp runa þessa runna, það er að skóg við ar bróð ir 
sé blend ing ur birk is og fjall drapa. 

 
Hvern ig verð ur erfða flæði sann að?

Al þekkt er að erfða hóp ar plantna taka breyt ing um 
og laga sig að til tekn um um hverf is að stæð um. Sænski 
pró fess or inn Göte Tureson (1922) lýsti þess um stað-
bundnu til brigð um í út liti plantna og kom fyrst ur 
fram með hug tak ið „eko type“ sem hef ur ver ið nefnt 
vist brigði eða stað brigði á ís lensku. Þeg ar birki skóg-
ar taka að þró ast í þá átt að tíðni fjall drapa ein kenna 
vex, gæti or sök in ver ið  úr vals þrýst ing ur eins og 
er til dæm is lík legt þar sem beit er mik il. Birk ið er 
ótrú lega breyti legt þó ekki komi til sam neyti við fjall-
drapa. Spurn ing in vakn ar því hvort nú ver andi marg-
breyti legt út lit birk is ins sé af leið ing erfða fræði legr ar 

Mikil nýmyndun, frá rót í birki í Hafnarskógi, bendir til 
áhrifa erfðaflæðis úr fjalldrapa.

Rauður haustlitur í birkirunnum í Þjórsárdal bendir til erfða-
flæðis úr fjalldrapa.
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að lög un ar að ís lensk um stað hátt um vegna úr vals í 
birki meng inu sjálfu eða hvort erfða flæði milli birk is 
og fjall drapa sé þar áhrifa vald ur. Hér er því kom ið 
að ætt fræði rann sókn um sem er sígilt og vin sælt við-
fangs efni Ís lend inga. 

Þrjár leið ir má fara til að svara þess ari spurn ingu. 
Sú fyrsta er að nota að ferð sem Edg ar And ers son 
þró aði á sín um tíma og nefn ir „hy brid index“. Þess-
ari að ferð beitti grasa fræð ing ur inn Elk ington (1968) 
við rann sókn ir á ís lensku birki á Vest fjörð um. Þar 
voru eig in leik ar, sem eru nokk uð eins leit ir í hvorri 
teg und fyr ir sig, mæld ir í nokkrum fjölda ein stak-
linga þar sem þær uxu án þess að lík ur væru tald ar 
til erfða flæð is og síð an voru sömu mæl ing ar fram-
kvæmd ar á plöntu hópi sem grun ur lék á að væri 
mót að ur af erfða flæði. Nið ur staða Elk ington var sú 
að mikl ar lík ur væru til þess að erfða flæði væri virkt 
í birk inu. Í öðru lagi er nú frumu fræði leg um að ferð-
um beitt í rík um mæli í rann sókn um af þessu tagi 
þeg ar kann að er hvort til tekn ar erfð ir, sem eru ein-
kenn andi fyr ir aðra teg und ina en ekki hina, finn ist 
í erfða hópn um sem er til skoð un ar. Nýjasta grein in 
í rann sókn um hér lend is, þar sem bæði er stuðst við 
„hy brid index“ að ferð ina og frumu fræði leg ar að-
ferð ir, er í grein Ægis Þórs son ar og fleiri (2007). Þar 
er því sleg ið föstu að erfða flæði sé mjög áhrifa mik ill 
þátt ur í þró un ís lenska birk is ins.

Í þriðja lagi er hægt að fara þá leið að fram kvæma 
víxl an ir milli teg und anna, fram leiða þannig skóg við-
ar bróð ur plönt ur og kanna síð an hvort hægt er að 
víxla þeim til baka til ann ars hvors for eldr is ins eða 
jafn vel ná fram líf væn legu fræi með sjálf frjóvg un. 
Tak ist slík víxl un má skoða áhrif þess ara víxl ana á 
út lit af kom enda hóps ins og þá er nokk uð víst að nátt-
úr an ræð ur við svip að ferli. Vinna mín við þetta á 
und an förn um árum er kveikj an að þess ari grein.

Skóg við ar bróð ir á rjúpna slóð
Á haust dög um árið 1978 gekk höf und ur til rjúpna 

í Út hlíð ar hrauni í Bisk ups tung um. Fjöl skyld an slóst 
í för og dval ið var í or lofs húsi í Brekku skógi sem er í 
jaðri hrauns ins. Allt er svæði þetta vax ið birkikjarri 
og einnig fjall drapa. Um þess ar mund ir stóð fjöl skyld-
an í hús bygg ing um og hug ur inn var þeg ar far inn að 
dvelja við þær plönt ur sem rækta skyldi í vænt an-
leg um garði. Á með an höf und ur hug aði að rjúpu 
söfn uðu aðr ir úr fjöl skyld unni fræi af fjall drapa sem 
hug ur stóð til að rækta í stein beði í garð in um. Þeg ar 
fræ inu var sáð reynd ist spírun góð og marg ar plönt-

Í Fossgilshlíð við Garðsá, þar sem áður óx „nokkuð af 
skógviðarbróður“, má nú sjá stæðilegar bjarkir sem 
gætu hafa skilað sér úr skógviðarbróðurmenginu eftir að 
reiturinn var friðaður. Hallgrímur Indriðason stendur hér 
hjá fallegum trjám.

Á Vöglum í Fnjóskadal er mikið um falleg birkitré en einnig 
fjöldi runnakenndra trjáa sem eru sennilega til orðin vegna 
erfðaflæðis.
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ur feng ust. Tvær þeirra skáru sig þó mjög úr í út liti 
og voru þrótt meiri en fjall drapa plönt urn ar en báru 
samt mörg ein kenni fjall drapa. Fengu þær nafn gift-
irn ar 1A og 1B. Á myndinni efst til vinstri má sjá 1A 
og dæmi gerð ar fjall drapa plönt ur úr sömu sán ingu. 
Við eft ir grennsl an með al skóg rækt ar manna kom í 
ljós að Ís leif ur Sum ar liða son og Sig ur laug Jóns dótt-
ir, sem þá störf uðu á Vögl um í Fnjóska dal, höfðu 
nokk uð gert af því að fram leiða fjall drapa plönt ur. 
Þau höfðu jafn an upp skor ið nokkurn fjölda af svip-
uð um af brigði leg um plönt um úr sín um sán ing um og 
í það mikl um mæli að þær voru seld ar sem slík ar. 
Varð þetta kveikj an að því að ég fékk áhuga á erfða-
flæði í birk inu og flutti með al ann ars fyr ir lest ur um 
fyr ir brigð ið á sam nor ræn um dokt or antakúrsi sem 
hald inn var í Sví þjóð í árs lok 1980. Í þá tíð starf-
aði Kes era-Anamt hawat-Jóns son á Rann sókna stofn-
un land bún að ar ins og veitti for stöðu verk efni sem 
beind ist að mögu legri víxl un mel gres is og hveit is 

með þá fram tíð ar sýn að rækta fjöl ært hveiti með 
kynbótum fyr ir ís lensk ar að stæð ur. Í því starfi beitti 
hún frumu fræði leg um að ferð um og fylgd ist með ör-
lög um litn inga í af kom end um þess ara teg unda. Kes-
era tók nú að sér að kanna erfða vísa í 1A og er mynd 
af þeim hér að ofan. Við taln ingu reynd ust þeir vera 
42 (Anamt hawat-Jóns son K. og Tóm as son T. 1990).
Var þar kom in stað fest ing á því að plant an 1A er 
sann ur skóg við ar bróð ir, þar sem fjöldi litn inga í kyn-
frumu fjall drapa er 14 og í kyn frumu birk is 28, eins 
og að fram an er get ið. Summa þess ara talna er 42 
og geng ur því dæm ið upp. Plant an 1A er því fyrsta 
plant an á Ís landi sem er frumu fræði lega stað fest ur 
skóg við ar bróð ir.

Skóg við ar bróð ir og víxl an ir við birki og fjall drapa.
Í barna skóla var okk ur kennt að teg und ar mörk 

helgist af því hvort ein stak ling ar inn an hóps ins geti 
af sér frjóa af kom end ur. Jafn framt var upp lýst að 

Skógviðarbróðurplönturnar 1A og 1B við hlið fjalldrapa, 
lengst t.h., úr sömu sáningu.

Litningarnir eru 42 í skógviðarbróðurplöntunni 1A.

Í gróðurhúsi er hægt að framkvæma víxlanir áður en loftið 
fyllist af birkifrjói og þannig er hægt að tryggja tiltekið 
faðerni.

Tveir afkomendur skógviðarbróður 1A, annar í rauðum 
haust lit með birkilaga laufblöðum en hinn gulur með lauf-
blöðum sem svipar meir til fjalldrapa að lögun.



25SKÓGRÆKTARRITIÐ 2007

teg und ir geti stund um eign ast af kvæmi sam an en að 
blend ing ur inn sé þá jafn an ófrjór. Múla sninn, sem 
er af kvæmi hests og asna, er til greindur sem gott 
dæmi um þetta. Hann mynd ar ekki frjó ar kyn frum-
ur nema í und an tekn ing ar til fell um. Múla sninn er 
því þró un ar fræði leg blind gata og ekki far veg ur fyr ir 
flutn ing erfða milli þess ara teg unda. 

Við fyrstu sýn væri ástæða til að ætla að ástand ið 
væri svip að með skóg við ar bróð ur inn. Hér er kom-
inn planta þar sem for eldr arn ir eru hvor af sinni 
teg und, veru lega ólík ir og með mis marga litn inga. 
Með nokk urri ein föld un má lýsa ferl inu með þeim 

hætti að þeg ar kem ur að því að plant an myndi kyn-
frum ur skap ist vandi vegna þess að hin mik il væga 
rýri skipt ing get ur ekki far ið eðli lega fram. Mik il væg-
ur hluti þess ferl is er að sömu litn ing ar úr báð um 
for eldr um drag ast sam an. Á þessu stigi ger ist það 
að erfða vís ar fær ast á milli litn ing anna sem er meg in 
for senda þess að eig in leik ar erf ist að mestu óháð ir 
hvor öðr um en síð an drag ast litn ing arn ir hvor að 
sín um póln um og verða að kjarna kyn frum anna. Í 
blend ingn um trufl ast þetta ferli. Litn ing ar úr öðru 
for eldr inu eru stak ir í hverri frumu og af leið ing in er 
rugl ing ur í ferl inu. Breyti leg ur fjöldi litn inga dregst í 

Skógviðarbróðurplantan 1A vex lítið en gefur jafnan mikið fræ.
Frjósemi hennar er lítil en þó fást jafnan nokkrir lífvænlegir afkomendur.

Höfundur situr við birkibreiðu sem er ein planta og í hæsta máta skógviðarbróðurleg.
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Góðum árangri af kynbótum á Emblu má lýsa þannig, að vel hafi gengið að hreinsa fjalldrapann úr erfðamenginu.

Svartstofna og runnakennt birki, með örfáum ljósstofna trjám, var dæmigert í reykvískri
gróðursetningu þar til Emblan tók að setja svip sinn á birkigróðursetningar í höfuðborginni.
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hvora átt og mik ið ójafn vægi rík ir sem leið ir til þess 
að kyn frum urn ar sem mynd ast eru í raun ófrjó ar. Í 
skóg við ar bróð ur er stað an þó ekki svona af ger andi. 
Vegna skyld leika for eldra teg und anna er nokk ur en 
lít ill hluti kyn frum anna eðli leg ur, með 14 eða 28 litn-
inga og því fær um að gegna hlut verki sínu við gerð 
nýs ein stak lings.

Skóg við ar bróð ir inn 1A gef ur af sér mik ið fræ á 
hverju ári. Runn inn var hafð ur í stór um potti ut an-
húss í nánd við birki þannig að lík leg asti upp runi 
frjós hef ur ver ið af því þó einnig  sé mögu leiki á að 
sjálf frjóvg un hafi átt sér stað. Þeg ar þessu fræi var 
sáð gerð ist það af og til að eitt hvert þeirra spíraði 
og mynd aði plönt ur. Hlut fall fræja sem spíraði var 
þó mjög lágt þó ekki hafi sú tala ver ið met in af ná-
kvæmni. Nokkr ar plönt ur, af þess um af kom end um 
skóg við ar bróð ur ins 1A, voru rækt að ar. Það vakti 
at hygli hversu „birki leg ar“ þær voru en báru mun 
minni ein kenni fjall drapa eða skóg við ar bróð ur. Ann-
að sem vakti at hygli var hversu lík ar þess ar plönt ur 
voru inn byrð is.

Þessi ár ang ur leiddi til þess að ég gerði nokkr ar 
stýrð ar víxl an ir á milli skóg við ar bróð ur plönt unn ar 
1A og glæsi legr ar bjark ar af yrk inu Embla. Einnig 
voru fram kvæmd ar víxl an ir milli fjall drapa og 1A 
og loks  voru nokkr ir kvenrekl ar á 1A frjóvg að ir 
með frjói af sömu plöntu. Í öll um til fell um fékkst 
fræ og sömu leið is feng ust nokkr ar plönt ur úr þess-
um víxl un um öll um. Eins og fyrr líkt ust af kom end-
ur skóg við ar bróð ur ins og emblu birk is ins birki en úr 
hin um víxl un um komu mjög kræklu leg ir smár unn-
ar sem féllu að lýs ingu á skóg við ar bróð ur. Fylgja 
nokkr ar mynd ir af þess um plönt um sem sýna glöggt 
að þær hafa ekki út lit fjall drapa. 

Því mið ur hef ur enn ekki náðst að telja litn inga í 
þess um plönt um en það mun gefa verð mæt ar við bót-
ar upp lýs ing ar. Ljóst er þó að víxl an ir á milli birk is 
og fjall drapa eru auð fram kvæm an leg ar og einnig 
að af kom end um úr þess um víxl un um má víxla til 
beggja for eldra. Er þetta í sam ræmi við nið ur stöðu 
Ægis Þórs son ar og fl. 2007 um háa tíðni plantna 
með 42 litn inga, bæði í „birki leg um“ og „fjall drapa-
leg um“ plönt um.  Víxl un ar til raun irn ar, sem hér er 
gerð grein fyr ir, styðja vissu lega þá nið ur stöðu að 
flæði milli teg und anna sé mjög virkt. Loka hnykk ur-
inn á þess um rann sókn um hlýt ur að vera að fram-
kvæma meira af stýrð um víxl un um sam fara litn inga-
rann sókn um.

Nið ur staða
Rjúpna ferð in 1978 varð upp haf ið að heil miklu 

rann sókna- og kyn bóta starfi á ís lensku birki. Inn-
sæi í erfð ir ís lenska birk is ins hef ur leitt til stór stígra 
fram fara í kyn bót um þess sem sést víða í rækt un, 
t.d. í Reykja vík (Tóm as son T. 1995). Frjósamt rann-
sókna starf á erfða flæði í birki hef ur leitt til skiln ings 
á þýð ingu þess fyr ir að lög un birk is að nátt úru leg um 
skil yrð um í land inu og einnig að lög un að þeim beit-
ar bú skap sem hér hef ur ver ið stund að ur um ald ir. 
Erfða flæð ið ger ir birk inu kleift að fá erfða vísi „að 
láni“ frá fjall drap an um sem eyk ur þol þess gagn vart 
beit, ekki síð ur en erf ið um veð ur fars skil yrð um. Þeg-
ar beit tek ur af, mun í tím ans rás vaxa upp birki-
skóg ur þar sem nátt úru legt úr val dreg ur úr tíðni 
fjall drapa eig in leika í birki skóg un um. Ein stök birki-
tré verða þá bein vaxn ari og hærri en áður og það 
dreg ur úr fjölda kræklu vax inna svart stofna runna. 
Með tíð og tíma mun þá birki þró ast í átt að þeirri út-
lits gerð sem víða er að finna í ná granna lönd um okk-
ar. Þessu ferli má flýta með mark vissu kyn bóta starfi 
í birk inu sem vissu lega bein ist mest að því í upp hafi 
að „hreinsa“ fjall drapa ein kenni úr erfða hópn um. 
Ár ang ur af rækt un Emblu, fyrsta yrk inu af ís lenska 
birki, er til marks um það.
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Víða um land hafa ver ið reist ir heið ur svarð ar í skóg um, oft ast til heið
urs ákveðn um ein stak ling um. Slík ir varð ar eru fjöl marg ir í ís lensk um 
skóg lend um, ekki síst í eigu og/eða um sjá skóg rækt ar fé lag anna og Skóg
rækt ar rík is ins. Hef ég vit neskju um nokkra tugi slíkra heið ur svarða frá 
ýms um tím um.

Heið ur svarð ar eru oft tengd ir ein hverj um frum kvöðl um eða velunn ur
um rækt un ar á ákveðnu svæði og við kom andi um sjón ar að ili hef ur talið 
við eig andi að minn ast þeirra með þess um hætti. Í mörg um til vik um ber 
síð an rækt un ar svæð ið nafn við kom andi ein stak lings. Í sum um skóg lend
um eru fleiri en einn heið ur svarði. 

Skóg rækt ar fé lag Ís lands hef ur nú haf ist handa við að safna upp lýs ing
um um þessa áhuga verðu þætti skóg rækt ar og menn ing ar sögu þjóð ar
inn ar. Ekki er til nein heild stæð sam an tekt eða yf ir lit um þá svo kunn
ugt sé. Með skrá setn ing unni eru minni lík ur á að heið ur svarð arn ir falli í 
gleymsku eða hverfi. Ætl un in að gera grein fyr ir þeim upp lýs ing um hér í 
Skóg rækt ar rit inu.   

Hér er fjall að um þrjá heið ur svarða sem eru í skóg um skóg rækt ar fé laga 
á Vest ur landi.

heiðursvarðar
Í SKÓGUM LANDSINS

I. HLUTI

Texti og myndir Jón Geir Pétursson

Stað setn ingu heið ur svarð anna á Vest ur landi.
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DAN Í ELSLUND UR Í SVIGNA SKARÐI
HeiðursvarðiDaníelsKristjánssonar

Dan í elslund ur í Svigna skarði heit ir eft ir Dan í el Krist jáns syni frá Hreða-
vatni. Dan í el var mik ill frum kvöð ull um skóg rækt í hér að inu og beitti 

sér með al ann ars fyr ir skóg rækt í Svigna skarði. Í dag er þarna fal leg ur úti-
vist ar skóg ur. Stjórn Skóg rækt ar fé lags Borg ar fjarð ar reisti Dan í el þenn an heið-
ur svarða og nefndi skóg inn eft ir hon um. Heið ur svarð inn er gerð ur úr ljósu 
líp ar ít stuðla bergi úr fjall inu Baulu.  

Dan í elslund ur er vöxtu leg ur skóg ur í þjóð braut og opið og að gengi legt úti-
vist ar svæði í um sjón Skóg rækt ar fé lags Borg ar fjarð ar. Árið 2002 var Daníels-
lund ur,  fyrst ur skóga,  opn að ur und ir merkj um „Op ins skóg ar“.
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MARGRÉTARLUNDUR Í HROSSHOLTI
Í EYJA- OG MIKLAHOLTSHREPPI

HeiðursvarðiMargrétarGuðjónsdóttur

Áað al fundi Skóg rækt ar fé lags Ís lands í ágúst 2005 var rækt un ar svæði Skóg rækt-
ar fé lags Heið synn inga, í Hross holti í Eyja- og Mikla holts hreppi, nefnt Mar-

grét ar lund ur til heið urs sóma kon unni Mar gréti Guð jóns dótt ur frá Dals mynni. 
Mar grét hef ur ver ið for mað ur fé lags ins og öt ull bar áttu mað ur fyr ir auk inni skóg-
rækt í land inu. Í heið ur svarð ann er not að ur steinn úr Hross holts land inu og á hann 
fest áletr uð plata.

Mar grét ar lund ur er upp vax andi skóg rækt ar svæði þar sem mik ið hef ur ver ið 
gróð ur sett und an far in ár.  Hér að neðan til vinstri er Mar grét, ásamt Hall dóri Hall-
dórs syni, við fal legt sitka greni tré í skóg in um.
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TRÖÐ VIÐ HELLISSAND
HeiðursvarðiKristjónsJónssonar

Árið 1950 hóf Krist jón Jóns son, sjó mað ur frá Gil bakka á Hellisandi, rækt un í 
Tröð ofan við Hell issand. Náði hann undra verð um ár angri á þess um fal lega 

stað í hraun inu og varð svæð ið í kjöl far ið vel þekkt á með al áhuga fólks um skóg- 
og trjá rækt. Tröð in er ein stök gróð ur vin við ut an verð an Snæ fells jök ul. Árið 1997 
var Krist jóni reist ur heið ur svarði í skóg in um,  fal leg ur bauta steinn með áletraðri 
kop arplötu.  Skóg rækt ar- og land vernd ar fé lag ið und ir Jökli er um sjón ar að ili með 
skóg in um í Tröð. 

Tröð er í stór brotnu um hverf ið í jaðri Snæ fells jök uls þjóð garðs ins. Þar er nú góð 
að staða fyr ir gesti. Út sýn ið úr skóg in um er óvið jafn an legt. Tröð var opn uð und ir 
merkj um „Op ins skóg ar“ árið 2006.
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Í sátt við náttúruna?

Hugvekja byggð á erindi fyrir
Skógræktarfélag Íslands veturinn 2007

Texti Ari Trausti Guðmundsson
Myndir Ragnar Th. Sigurðsson arctic-images.com
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Ósnortna Ís land − í al vöru
Land ám á Ís landi er ekki með öllu ljóst ferli. Í þess-

ari hug vekju dug ar að líta á það sem hálfr ar ald ar 
langt tíma bil frá um það bil 870 til 920. Einnig dug-
ar að setja íbúa töl una við lok þessa tíma bils fasta 
við 30.000 manns með til heyr andi búsmala. Fólk ið 
virð ist hafa haft þörf fyr ir og óraun hæfa ósk um að 
lifa svip uðu lífi og það fór frá í heima land inu. Það 
skýr ir mun á lífs hátt um Ís lend inga þessa tíma (evr-
ópsk ar land nytj ar) og lífs hátt um eyja byggja í vest ur 
frá Ís landi (sjálf bær ar nátt úr u nytj ar). Auð vit að er 
ekki hægt að áfell ast fólk fyr ir þessa ómeð vit uðu 
hug mynda fræði, næst um því á röng um stað vegna 
frem ur erf iðs nátt úru fars og langra að komu leiða. En 
það er hollt að greina hana og læra af henni. 

Marg vís leg gögn heim ila nú orð ið að dreg in sé upp 
gróf mynd af nátt úru fari í nýja bú setu landi land nem-
anna. Lofts lag var all hýtt, ívið hlýrra en nú, jökl ar 
10−20% minni að flat ar máli, dýra líf (sjáv ar dýr, 
fugl ar, haga mýs og ref ir) í ágætu jafn vægi og ef laust 
ríku legt og það í prýð is standi. Lofts lag hafði far ið 
vel hlýn andi um nokk urra alda skeið, eft ir kulda kast 
allöngu fyr ir Krists burð. Reynd ar gengu kald ir ára-
tug ir yfir á 9. og 10. öld, eins og ætla má t.d. af 
haf ískom um og rost ung um sem veidd ir voru hér á 
landi, ef marka má ör nefni og forn minj ar. Hitafars-
sveifl urn ar sjást að nokkru í mæli nið ur stöð um úr 
rann sókn um á græn lensk um ís kjörn um.

Grös, víð ir, kjarr og reyni við ar skotn ir birki skóg-
ar (1−8 m trjá hæð) þöktu mun stærra svæði en nú. 
Vel eða sæmi lega gró ið land var ekki und ir helm ingi 
flat ar máls þurr lend is (frá dregn ir jökl ar og vötn) en 
auðn ir varla yfir 30% þess sama lands. Um helm-
ing ur vel eða sæmi lega gró ins lands bar kjarr og 
skóga eða sem svar ar að lág marki í nánd við 20.000 
fer kíló metra. Skóg ur inn stóð föst um rót um í döl-
um, drög um og hin um skjól sælli hlíð um en kjarr ið 
skreytti frem ur mýr ar, skjól lít ið flat lendi og heið ar. 
Fjöldi rán dýra í hafi, á landi og í lofti hafði stillst af 
í sam ræmi við fæðu fram boð og sam keppni í nátt úru 
án mann legra at hafna.

Eld gos og jök ul hlaup höfðu orð ið ár þús und um 
sam an og skap að að hluta sanda, gróð ur lít il hraun 
eða vikurauðn ir sem auð vit að hafa stækk að síð ast-
lið ið ár þús und en varla hrað ar en ár þús und in á und-
an og sumt af þessu hef ur þeg ar gró ið upp, eink um 
hraun in. Gjósku gos gátu skert gróð ur um tíma en 
víð ast hvar náði hann sér á strik á ný þeg ar tím ar 
liðu.

Í þessu nátt úru lega um hverfi − ósnortna Ís landi 
− hófust veru leg um svif manna, bú skap ur, veiði í 
sjó, fugla veið ar, eggja taka, hús bygg ing ar, hús hit-
un, heim il is iðn að ur, land brot til beit ar og rækt un ar 
og ým is legt fleira. Erfitt er að gera sér grein fyr ir 
hraða og um fangi breyt ing anna sem allt þetta olli 
á nátt úru lands ins en mið að við þétt leika byggð ar 
(land und ir 400−500 m hæð ar lín um) og jarð vegs-
snið urðu þær býsna hrað ar. Hafi mest af um svif um 
30.000 manna far ið fram á 50.000 fer kíló metr um 
hafði hvert manns barn við stofn un Al þing is ná lægt 
1,5 fer kíló metr um til brúks.

Ósnortna Ís land − goð sögn
Þjóð in stækk aði (í 50.000−70.000) og sam bland 

land bún að ar og sjó sókn ar hélt velli.
Enn streitt ust menn við að lifa mið evr ópsku lífi 

svo langt sem það gat náð. Forn leifa fund ir stað festa 
þá skoð un. Frá lok um 19. ald ar til loka þeirr ar 20. 
fjölg aði fólki úr um 100.000 manns í nærri 300.000 
og iðn væð ing jók um svif í land inu marg falt á við 
það sem lengt af hafði ver ið. Veð ur far breytt ist líka 
á þús öld Ís lands byggð ar, til óvenju langs tíma lit ið. 
Frá því á mið öld um (upp úr 1250) og fram yfir 1900 
gekk kalt og úr komu samt tíma bil yfir, að vísu með 
smá um hlý inda köst um en djúpri kulda lægð á ára bil-
inu um það bil 1750 til 1890. Við það kreppti að 
dýra lífi og gróðri. Og auð vit að að mann líf inu.

Haf ið er yfir vafa að land náms menn og mið alda-
menn sáust lítt fyr ir í land nytj um sín um. Þurfta frek ir 
hest ar og naut grip ir voru marg ir, svína rækt lík lega 
út breidd og sauð- og geit fé gekk eins mik ið sjálfala 
og hægt var. Beit var afar mik il væg því hey nytj ar 
voru frum stæð ar. Beit ar stýr ing var tölu verð í fyrstu 
með garð hleðsl um en hélst ekki til fram búð ar, og 
ekki á af rétt um. Smám sam an varð stýr ing in ekki 
önn ur en sú sem or sak að ist af rýrn andi beit ar þoli. 
Menn fluttu beit af einu svæði á ann að og höfðu 
ekki getu til að skipu leggja hana nema í gróf ustu 
drátt um. Auk þess minnk aði vægi flestra hús dýra 
ann arra en sauð fjár sem gekk í út haga á af rétt um.

Kjarr lendi og skóg um var lít ið eða ekki hlíft og 
hrís tekja og skóg ar högg gild ur þátt ur í bú skapn um 
jafnt sem dag legu lífi (mat ar gerð, hit un, kola gerð). 
Rit að ar heim ild ir skýra frá alls kon ar iðju tengd um 
skóg ar nytj um og víða eru vís bend ing ar um horf inn 
gróð ur. Ör nefni segja sömu sögu; öll „Hrís nes in“ 
og all ar „Birki hlíð arn ar“ eða „Blá skóg ar“ þar sem 
hvergi er birki hríslu að sjá. 
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Ekki er unnt að fella harð an dóm yfir kyn slóð-
un um. Hegð un þeirra var ekki bund in af vit neskju 
um af leið ing arn ar (nema að sára litlu leyti) og fólk 
varð að gera það besta úr því sem um hverf is það 
var, í sam ræmi við tíð ar and ann. Menn höfðu lært, 
í gjöf ul um Evr ópu lönd um, að nátt úr an var veitul 
og þoldi álag. Mann virki, tæki og úr gang ur voru 
nán ast ein göngu úr lítt unn um nátt úru efn um og af-
rakst ur mann legr ar iðju hvarf til síns upp runa með 
tím an um. Hug tak ið meng un á því vart við á þess um 
öld um en vissu lega höfðu orð ið óaft ur kræf ar breyt-
ing ar á líf ríki Ís lands, eink um gróðri. Óum deil an legt 
er að skóg lendi, bæði kjarr og stór vaxn ari tré, hafði 
minnk að gríð ar lega þeg ar kom ið var fram yfir mið-
ald ir, beit hafði breytt gróð ur sam setn ingu og jarð-
vegseyð ing var haf in um fram end ur nýj un jarð vegs. 
Það sýna rit að ar heim ild ir. Enn frem ur verð ur að 
gera ráð fyr ir að köldu, úr komu sömu ald irn ar, eink-
um 17. 18. og 19. öld in, hafi ýtt hressi lega und ir 
rýrn un gróð ur lend is ins.

Þeg ar vélöld in rann upp fyr ir al vöru, í kring um 
1920, gjör breytt ist um gengni Ís lend inga við nátt úr-
una. Nú marg fald að ist get an til þess að sveigja nátt-
úr una und ir hag stjórn manna.

Um 80 árum síð ar, við lok 20. ald ar var svo kom-
ið að byggð, tún, fram ræst ar mýr ar, veg ir, virkj an ir, 
mann gerð lón, há spennu lín ur, skurð ir, hafn ir, flug-

vell ir og sælu hús lit uðu allt land ið utan jökla. Í svo 
mikl um mæli að lagt hef ur ver ið til að „ósnort in víð-
erni“ telj ist reit ur sem er a.m.k. 5 km á hverja hlið 
og án mann virkja. Ósnort in nátt úra Ís lands hlýt ur 
að vera goð sögn.

Af leið ing ar véla ald ar
Síst skal syrgt að vél ar komu til sögu og léttu 

vinnu og t.d. sam göng ur. En kapp veiði manns ins, 
land nytja hyggja bónd ans og nýj unga girni iðn jöf urs-
ins fór ekki alltaf vel sam an við getu vél anna. Ég hef 
not að nokk ur dæmi þessu til stað fest ing ar og tel þau 
upp hér:

− tíma bund in of veiði fiski stofna
− óheft tog veiði um tíma
− vís vit andi eyði legg ing sjáv ar botns (slétt un) með 

botn plóg um
− of mik il fram ræsla mýra til rækt un ar túna og 

beiti landa
− yfir 3.000 mal ar- og grjót nám ur

Auk alls þessa hélt af rétt ar beit án nægr ar stýr ing ar 
áfram og mann virkja gerð laut fáum tak mörk un um 
eða regl um, hvorki vega lagn ing né gerð orku mann-
virkja. 

Það var svo reynsla manna af því nei kvæða sem 
smám sam an tók að móta mót væg is að gerð ir. Menn 

Bakhlið Heklu (miðað við byggðina) handan við kjarvalskt mosahraun.
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lærðu ein fald lega sína lex íu af vax andi vanda mál-
um. Eða þeir höfðu náð ákveðnu marki. Með al 
við bragða við af leið ing um rangra eða þving aðra 
að ferða við nátt úr u nytj ar voru ým ist regl ur til tak-
markanna eða til raun ir til að bæta fyr ir mis tök. 

Þannig hófst sand græðsla ná lægt alda mót um 
1900 og breytt ist smám sam an í al hliða land græðslu 
sam hliða hug mynd um um og að gerð um í skóg rækt. 
Nauð syn frem ur en nátt úru vernd ar hug sjón kall aði 
að gerð irn ar fram. Ekki þótti þá nóg að veðja að al-
lega á hæg vaxta birki og uppi voru hug mynd ir um 
breið ar skóg ar nytj ar. Þess vegna voru er lend ar trjá-
teg und ir gerð ar að þunga miðju skóg krækt ar. 

Land helgi og fisk veiði lög saga voru stækk að ar af 
bráðri nauð syn og ekki sett ar æ strang ari regl ur 
um leyfi leg ar veið ar og hegð un á mið un um fyrr en 
ís lensk ein ok un á mið un um var tek in að stað festa 
of veiði. 

Það dró úr fram ræslu mýra, ekki vegna þess að 
menn höfðu áhyggj ur af skorti á vot lendi und ir 200 
m hæð ar línu, held ur vegna þess að yfrið nóg var orð-
ið af fram ræstu landi og sauð fjár stofn inn að minnka 
með an hest um fjölg aði held ur. 

Sumu var þó ekki gef in neinn sér stak ur gaum ur. 
Þannig var t.d. hald ið áfram að kroppa í laus jarð lög 
út um allt og skilja sár in eft ir. Svo seint sem 2002 
sam ein ast að il ar um að gefa út leið bein ing ar um slík-

ar nám ur en flest ar þær ónot uðu lýta enn land ið, en 
áður var til kom ið mats skylda á um hverf is á hrif um 
stórra náma.

Nátt úru vernd verð ur til
Um gengni um land ið var lengst af 20. öld inni ekki 

áber andi í um ræðu, þrátt fyr ir ein staka rödd sem 
heyrð ist, eink um í jarð vegs- og skóg ar geir an um; ekki 
fyrr en und ir 1970. Á ára tugn um þar á eft ir jókst 
um ræð an hratt og hug tök eins og nátt úru vernd, vist-
kerfi, um hver fís á hrif og sjálf bærni taka að lita hana. 
Hugs uð ir og fræði menn draga sam an þræði úr heim-
speki, póli tík, nátt úru fræði og sam fé lags fræði og 
bæta við nýj um þönk um þannig að úr verð ur hug-
mynda fræði þar sem nátt úru vernd, virkni manns ins 
í um hverf inu og nytja hyggja veg ast á. 

Eins og ávallt verða und ir grein ar fræð anna marg ar 
og „stefnu teg und ir“ eða fjöldi „skóla“ í fræð un um 
sömu leið is. Fram vind an verð ur flók in og skýr ing ar 
á skjót um vexti nátt úru vernd ar hug sjóna ger ast líka 
flókn ar. 

 Í efn um nátt úru vernd ar má enn telja að nauð syn-
in kenni mönn um, þ.e. menn neyð ast til að huga að 
nátt úru vernd, ella fer þeim að ganga illa. Auk ið álag 
á um hverf ið vegna fleira fólks og auk inna krafna 
kem ur líka við sögu og sam þjöpp un fólks í þétt býli 
ýtir und ir breytta sýn á nátt úr una.  

Frumuppgræðsla með lúpínu á Hólasandi.



SKÓGRÆKTARRITIÐ 200736

Í stjórn mál um tek ur að bera minna á átök um um 
kaup og kjör og stétt ar völd en þeim mun meira á um-
hverf is mál um og völd yfir þekk ingu en allt er þetta 
þó flétt að sam an.

Al þjóð leg ir hug mynd straum ar eru gild ur þátt ur í 
upp komu nátt úru vernd ar á Ís landi og leiða má lík-
ur að því að fjöl breytt nám Ís lend ing a í nær ótal 
lönd um skipti þar veru legu máli. Auk þess er nátt-
úru vernd um margt al þjóð leg. Einnig ber að hafa í 
huga að mörg rök fyr ir nátt úru vernd hljóta að vera 
mjög hug læg og víð feðm, þó ekki væri nema vegna 
þess að þau snerta feg urð ar skyn fólks og vænt ing ar 
um lífs gæði.

Sið fræði nátt úr u nytja 
Ný sam fé lags mál efni, nátt úru vernd og nátt úr u-

nytj ar í þessu til viki, kalla ávallt á mynd un skoð ana-
hópa með and stæð ar eða mót væg ar skoð an ir. Slík 
skaut mynd un (pólarís er ing) er einn af drif kröft um 
fram vindu inn an hins nýja efn is flokks. 

Í eina tíð voru sem mest ar nátt úr u nytj ar ómeð vit-
uð eða með vit uð skylda allra. Eðli lega lét fátt und an 

víð ast hvar því mann fjöld inn og tæki hans og tól 
tóku sjaldn ast þann toll að ami varð að. Áföll voru 
frek ar heim færð upp á veð ur far, ham far ir eða jafn-
vel mátt ar völd. 

Velta má því fyr ir sér hvað menn hugs uðu á mið-
öld um þeg ar skóg ur vék hratt und an nytj um og end-
ur nýj að ist ekki, eða á 19. öld þeg ar eng inn geir fugl 
sást leng ur. Lík lega var sagt sem svo: − Við finn um 
okk ur eitt hvað ann að. Bú hætt ir eða veiði fang breytt-
ust ein fald lega. Menn bjarg ast án skóg ar nytja og 
menn finna nýj an fugl að veiða. 

Sið fræði lítt eða ótak mark aðra nátt úr u nytja, sem 
botn ar í skorti á fyr ir hyggju og í hug mynd um sem 
kalla má „nota-kasta“-hug mynda fræði, hef ur ávallt 
ver ið mjög sterk hér á landi. Hún er að nokkru leyti 
af rakst ur lífsmáta lít ill ar þjóð ar í stóru og frem ur 
erf iðu landi. 

Þeg ar skaut mynd un in hefst í nátt úru vernd ar mál-
um verð ur til afar stór hóp ur sem held ur fast í hug-
mynd ina um gjöf ula nátt úru. Hana er sjálf sagt að 
nýta til hins ítrasta. Þessi hóp ur hef ur mjög þröngt 
og sjálf hverft sjón ar horn. Sterk eigna í tök í nátt-

Hvannbreiður skammt frá Skaftafelli.



37SKÓGRÆKTARRITIÐ 2007

úr unni koma þar til að nokkrum hluta. Ákefð og 
fyr ir hyggju leysi þess sem grípa þarf gæs ina þeg ar 
hún gefst lit ar líka skaut mynd un ina. Um það vitn-
ar einmitt um gengni stórra hópa við nýj ung ar eða 
„gæs ir sem gef ast“: Síld in 1930−1960, loð dýra rækt-
in, óhóf leg fram ræsla mýra, ítr ustu áætl an ir um 
vatns virkj an ir, öll ein hliða málm iðj an og til vilj ana-
kennd ferða þjón ust an fram und ir 1990; oft ast skipu-
lags lít ið kapp hlaup þar sem frum skóg ar lög mál eru 
við lýði öðru frem ur. 

Enn í dag sjást gam al dags rök færsl ur á prenti 
á borð við þá að í Móse bók standi að menn skuli 
gera sér nátt úr una und ir gefna. Sá öfgi krist all ar það 
lengsta sem unnt er að ganga í óheft um, nú tíma nátt-
úr u nytj um. Ná skyld ur hon um er óbeit á sam keppni 
líf vera við mann inn. Her flug vél ar að granda há hyrn-
ing um, eitr un fyr ir fugl um eða hug mynd ir um að út-
rýma ref um á Ís landi eru ekki úr fornöld.

 
Sið fræði nátt úru vernd ar 

Kjarni nú tíma nátt úr u nytja stefnu sem flest ir að-
hyll ast telst vera hug mynd um sjálf bær ar nytj ar. 
Slík ar nytj ar eru auð vit að til efni fjöl margra ólíkra 
skil grein inga og lang vinnra um ræðna. Og meg in hug-
myndin er, þeg ar öllu er á botn inn hvolft, ná tengd 
vernd un nátt úr unn ar. 

Um sið fræði nátt úru vernd ar og hóf lega sýn manna 
á nátt úr una hafa ver ið rit að ar marg ar bæk ur. For-
vitni leg rit. Mest af hug mynd un um botna í tvennu. 
Í einn stað í  skiln ingi á mann in um sem hluta nátt úr-
unn ar og á sam spili hans og um hverf is ins. Í ann an 
stað í áhyggj um af fram tíð hvers og eins, eða af vel-
ferð af kom end anna. Ótal þætt ir í um hverfi okk ar 
benda til þess að mis al var leg ur um hverf is vandi blasi 
við hverri kyn slóð inni á fæt ur annarri á mörg um 
svið um, svo sem hækk un sjáv ar borðs, vatns skort ur, 
stór felld ir flutn ing ar fólks og aukn ar svipt ing ar í veð-
ur fari. Við því öllu verð ur að bregð ast. 

Tengja má hug mynda fræði nátt úru vernd ar við 
heim speki og trú ar brögð langt aft ur í ald ir en það er 
að gerða þörf in sem skýr ast skil ur að ýmsa hugs uði 
for tíð ar og fjölda hreyf ingu nú tíð ar manna. Í kjöl far-
ið verða til ótal hags muna á rekstr ar og deil ur um að-
gerð ir eða stefnumið. Hug tak eins og sjálf bærni er 
margrætt þeg ar kem ur að fram kvæmd um eða gerð 
áætl ana. Sama gild ir um hug tök eins og verð mæti 
nátt úru, vernd ar gildi, feg urð, jafn vel hag kvæmni. 

Við skaut mynd un í þjóð fé lag inu verð ur til afar 
stór en ósam stæð ur hóp ur sem dreg ur hverja fram-
kvæmd í nátt úr unni í efa og vill greina hana með 
til liti til þess hvort um of sé geng ið á nátt úru gæði. 
Lík lega mynd ast um leið tveir meg in hóp ar með al 

Herflugvélar að granda háhyrningum, eitrun fyrir fuglum eða
hugmyndir um að útrýma refum á Íslandi eru ekki úr fornöld.

Birkistofnar í landi Höfða við Mývatn.
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þess ara nátt úru vernd ar sinna. Í öðr um eru þeir sem 
sam þætta nátt úr u nytj ar og nátt úru vernd á marga 
vegu, t.d. með því að vilja leyfa sjálf bær ar veið ar 
á ætum stofn un eða virkja orku lind ir að til teknu 
marki. Í hin um eru þeir sem eru mjög áfram um að 
nátt úru vernd in hafi mik inn for gang t.d. með því að 
hafna að mestu hefð bundn um nátt úr u nytj um svo 
sem dýra veið um til mann eld is, öll um frek ari vatns-
virkj un um eða nýt ingu ís lenskra steinda og ann arra 
berg teg unda en venju legs grjóts, svo ein hver dæmi 
séu nefnd. Auð velt er að týna sér í öfg um. Þeg ar 
ekki má t.d. tína verð mæta og fagra geisla steina úr 
fjöru á frið uðu svæði held ur láta sjó inn mylja þá, 
eru menn komn ir á slóð ir vitnenda til Móse bók ar, 
en á öf ug um veg ar helm ingi.

Hvar er nátt úr an?
Oft má velta fyr ir sér hvað gerst hef ur í vit und Ís-

lend inga um nátt úru lands ins við ör skjóta breyt ingu 
sam fé lags ins úr bænda- og fiski manna í iðn vætt þétt-
býl is sam fé lag. Er sá grun ur rétt ur að fólk hafi, al-

mennt lit ið, fjar lægst nátt úr una og tek ið að horfa 
á hana sem fram andi, þrátt fyr ir vissu um hlut sinn 
í henni og þrátt fyr ir aukna stað reynda þekk ingu á 
henni? Margt bend ir til þess. Eðli leg skýr ing á þessu 
gæti ein fald lega ver ið sú að dag legt mann líf fer að 
mestu fram í mann gerðu um hverfi og fátt eða ekk ert 
er sótt það an til nátt úr unn ar ann að en dægradvöl. 

Fram and leiki nátt úr unn ar kann að skýra auk inn 
áhuga þétt býl is fólks á að njóta lítt eða óspilltr ar 
nátt úru, helst í ein rúmi, og aukna til hneig ingu til 
að upp hefja nátt úr una og gera hana að tákn mynd-
um. Fyrra at rið ið á sér þá býsna aug ljósu skýr ingu 
að mað ur inn finn ur sig (hver á sinn hátt), eða fyllist 
vissri lotn ingu, úti í óbeisl aðri nátt úru og gild ir 
einu hver veg ferð ein stak lings ins hef ur ver ið. Borg-
ar barn í fjóra ætt liði finn ur ótal þægi leg ar eða 
örvandi kennd ir fyr ir fram an nátt úru vætti, víð erni, 
ólma nátt úru eða smá blóm í haga. Síð ara at rið ið, 
upp hafn ing in og tákn mynda væð ing in, gæti átt sér 
skýr ingu í óljósri þörf fólks fyr ir stór ar tákn mynd ir 
eða mátt ugt afl en þær til finn ing ar botna ým ist í trú-

Haustlitir í Herðubreiðarlindum.
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ar brögð um eða ein hverj um stað gengli þeirra. Mörg 
orð ræð an um ægi feg urð og æv in týra lega heill andi 
yf ir bragð ein stæðr ar ís lenskr ar nátt úru ber þessu 
vitni. Yf ir drif in við brögð við um hverf is spjöll um eða 
skyn sam leg um nátt úr u nytj um gera það líka, eins 
þótt þau séu stund um rétt lætt með því að þar fari að-
eins eðli leg við brögð við lang vinnu skeyt ing ar leysi 
gagn vart nátt úr unni. Mað ur sem verð ur óða mála 
yfir þrast ar hreiðri eða bann ar út lend ingi að hirða 
heim með sér marg lita steina úr áreyri eða græt ur 
af gleði yfir að sjá lif andi hrefnu stend ur harla fjarri 
þeirri nátt úru sem hann er í raun og sann hluti af. 
Hann ber minnsta ábyrgð á of leikn um sjálf ur því 
meg in or sök in felst í því að hann er hluti af nokk-
uð lang vinnu þró un ar ferli sem flest sam fé lög eiga í. 
Hans við brögð eru skilj an leg og ekki má hæða hann 
með nei kvæðri gagn rýni. 

Æski leg ast væri að yf ir veg uð en þó til finn inga bund-
in virð ing fyr ir nátt úr unni héld ist í hend ur við svo 
tak mark að ar nátt úr u nytj ar að skerð ing nátt úr unn ar 
eða breyt ing ar á henni ógn uðu hvorki vist kerf um, 

nátt úru leg um breyt ing um á þeim né heild ar á sýnd 
ólíf ræna um hverf is ins, utan við bú svæði manna. Til 
þess að svo verði, þarf að færa nátt úr una beint inn 
í þétt býl is sam fé lög in og færa þétt býl is sam fé lög in út 
í nátt úr una svo fólk kynn ist henni milli liða laust og 
ótil reiddri, allt frá blautu barns beini.   

Hvað með skóg rækt?
Þrjú hund ruð þús und manna nú tíma til vist á 

hund rað þús und fer kíló metr um skil ur eft ir sig spor 
sem ekki sam ræm ast full kominni um gegni við nátt-
úr una. Hún er að eins kleif í smá sam fé lög um sem 
geta lif að af sjálfs þurft ar bú skap. Eitt spor anna er 
dap ur legt ástand trjá gróð urs í heild mið að við hnatt-
stöðu lands ins. Auð velt er að leggja á borð ein fald ar 
stað hæf ing ar í um ræðu um þessi spor, eins og þá að 
beit bú fjár hafi ein rú stað land gæð um, að fram ræsla 
mýra hafi ekki skert vot lendi um fram brýna þörf 
eða að skóg ur sé fram andi ís lenskri nátt úru nema 
á ör fá um stöð um, rétt eins hún hafi haft nú ver andi 
yf ir bragð í 1.000 ár. 

Úr Búrfellshrauni nyrðra.
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Um skóg rækt hef ur ver ið deilt í eina öld. Skaut-
mynd un í skóg rækt ar mál um fer eft ir svip uð um 
nót um og al mennt í nátt úru vernd. Til eru þeir sem 
telja trjá gróð ur að mestu óþarf an, til lýta eða vilja 
óbreytt ástand. Þá eru aðr ir sem rækta skóg án fyr ir-
hyggju eða til lits til að stæðna og helst sem mest og 
víð ast. Svo ein hverj ir sem hafna öllu öðru en birki 
og reyni við sem fær að breið ast út af eig in ramm-
leik en síð ast skulu tald ir þeir sem tekst að sam þætta 
nátt úr u nytj ar og nátt úru vernd. Í þann flokk falla 
flest ir skóg rækt ar menn, að því er virð ist. Þeir hafa 
skiln ing á að barr tré eiga jafnt heima hér og menn 
en um leið að meg in stofn ís lenskra skóga eða kjarrs 
er og verð ur birki og reyni við ur. Þeir hafa skiln ing 
á að end ur heimt land gæða og sam þætt un hefð bund-
inn ar land græðslu og skóg rækt ar er skyn sam leg leið 
nú þeg ar hlýn ar á jörð inni og kolefn is bind ing er mik-
il væg leið til að hægja á því ferli. 

Fimm- til tíföld un á skóg lendi á Ís landi er öll um 
í hag, líkt og t.d. tvö föld un gró ins lands. Af 10.000 
fer kíló metra skóg lendi væru 90% með inn lend um 

teg und um en stór vöxn ustu hlut arn ir, e.t.v. 1.000 
fer kíló metr ar í dreifð um skóg ar hlut um eða skóg um, 
af er lend um upp runa. Slík fram tíð ar sýn er ekki önd-
verð við varð veislu lítt gró inna víð erna, heið ar landa 
eða vot- og mó lend is, að því gefnu að veru legt vot-
lendi sé end ur heimt og upp græðsla skili nýju mó-
lendi. 

Sér kenni legt er að heyra sér fræð inga vara við skóg-
rækt eða hall mæla er lend um teg und um, rétt eins og 
ekki eigi að nota handafl við að end ur heimta mik ið 
af fyrri land gæð um. Áhrif manns ins á land í ár þús-
und merkja ekki að nátt úr an skuli sjá um sig sjálf 
þeg ar bæta á úr né held ur duga ein göngu „inn lend 
úr ræði“, enda voru upp á tæki lands manna sann ar-
lega ekki „inn lend“ þetta sama ár þús und. Nytja-
skóg rækt er ekki óeðli legri en bygg rækt eða rækt un 
er lends græn met is til mann eld is. 

Sér kenni legt er líka að heyra sér fræð inga vara við 
skóg rækt á þeim grunni að hún raski dýra rík inu. 
Hver var rösk un in vegna skóg ar hulu fyr ir 1.000 
árum? 

Vetrarskjól.
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Auð vit að hafa marg ir þætt ir haft áhrif á t.d. mó- 
eða vað fugla stofna Ís lands, jafnt byggð sem jarð-
vegseyð ing og breytt land notk un. Vissu leg mun 
skóg rækt þrengja að mófugl um á lág lendi, rétt eins 
og ráða má af spám um 70.000 sum ar hús inn an ára-
tugs eða svo. Skóg rækt er hluti land græðslu. Það er 
þá okk ar að búa í hag inn fyr ir mó fugla með end ur-
heimt mó lend is í takt við skóg rækt ina og það er okk-
ar að end ur heimta vot lendi handa vað fugl um. Auk 
þess eru kjör lendi mó fugla víða yfir 200 m hæð ar-
línu þar sem skóg rækt er ekki á döf inni. 

Al mennt er rétt að stað hæfa að okk ar er að bæta 
þá nátt úru sem við átt um þátt í að skerða um fram 
veð ur fars þætti. Með handafli þar sem slíkt þarf til. 
Með völd um, inn flutt um land græðslu jurt um og er-
lend um trjám.   

Við brögð í nú tím an um
Eitt er að velta fyr ir sér við brögð um ís lensks sam-

fé lags við margaukn um þrýst ingi á um hverf is þátt-
inn, bæði vegna lofts lags breyt inga og vegna öfl ugri 
krafna fólks um nýj ar lífs hátta á hersl ur, en ann að að 
leggja fram óska lista um æski lega stefnu. 

Spurn ing arn ar eru marg ar. Hvað merkja um hverf-
is væn ar, sjálf bær ar fisk veið ar? Þær gætu þýtt enda-
lok hefð bund inna tog veiða. Þær gætu þýtt stór aukna 
fiski rækt. Þær gætu þýtt al þjóða stýr ingu veiða, 

Hvað með varg inn? Á að drepa gegnd ar laust til-
tekn ar dýra teg und ir af sam keppn is á stæð um eða 
verða menn að lifa með hin um líf ver un um í land inu 
og leyfa ástandi líf rík is að vera eins og það var fyr ir 
fá ein þús und árum þeg ar hvergi örl aði á út rým ingu 
einn ar teg und ar vegna ann arr ar. Hvern ig ná „vond-
ar“ líf ver ur að fjölga sér uns hrun verð ur í öðr um 
stofn um? Er sú tál sýn rétt læt ing of sókna. Eða er það 
ein ung is fjár hags legt tjón sem fær menn til að drepa 
ým ist líf ver ur sem alltaf hafa ver ið hér (sbr. ref inn) 
eða komu hing að, ým ist af eig inn ramm leik (sbr. 
máva teg und ir) eða voru flutt ar hing að (sbr. hrein-
dýr og mink). Eru þá hæfi leg ar (?) veið ar hin réttu 
við brögð?  Eða eng ar veið ar? Góð ar bæt ur?

Öll opnu mal ar námin eru enn mörg í hverju sveit-
ar fé lagi. Verða þau lýti skipu lega af máð af land inu 
og nauð syn leg um námu svæði stýrt og þeim skammt-
að til verk taka? 

Land bún að ur á Ís landi er sam fé lags leg skylda. 
Ástæð ur eru marg ar. Þjóð in verð ur að vera nokk uð 
sjálf bjarga í átaka heimi, lang ar flutn ings leið ir sumra 
mat væla verða brátt harð lega gagn rýnd ar vegna 
meng un ar varna, ís lensku af urð irn ar eru hreinni en 
marg ar aðr ar, jarð veg ur lands ins er mik il væg auð-
lind og í land nýt ingu ligg ur einmitt einn veg anna úr 
þétt býli á vit nátt úr unn ar. Af urð irn ar mega vera dýr-
ari en af urð ir ann ars kon ar landa, um það er lík lega 
meiri hluti Ís lend inga sam mála. Margt má vissu lega 
lag færa, t.d. beit og nýt ingu lands, end ur heimt vot-
lend is og dýra raf orku. 

Ef vant ar meiri raf orku til margra verka, hvar skal 
taka hana? Hvar er síð asta vatns orku ver ið? Hvar 
skal stansa við virkj un jarð varma með nú ver andi að-
ferð um og hvar, ef hægt verð ur að virkja 5-6 km 
djúp ar bor hol ur? Endi mörk orku öfl un ar á Ís landi 
eru til og þau þarf að ákveða og end ur á kveða í sátt 
við mik inn meiri hluta lands manna. Síð bún ar áætl an-
ir verða að koma fram og um þær verð ur að nást 
grund vall ar sátt. 

Andúð meiri hluta fólks á svo kall aðri stór iðju á sér 
marg ar or sak ir: Ein hæfni fram leiðsl unn ar, meng un, 
mik il orku notk un á hverja vinnu stöðu eða mið að 
við skila tekj ur til þjóð fé lags ins og loks andúð á því 
að byggja meg in þræði fram leiðslu iðn að ar á ein faldri 
hrá efn is fram leiðslu. Fólk vill fjöl þætta at vinnu og 
aukna áherslu á þekk ing ar- og há tækni iðn að, í takt 
við hækk andi mennt un ar stig. 

Þeg ar kem ur að ferða þjón ust unni, er stefnu mót un 
afar götótt eða jafn vel eng in á sum um svið um. Enn 
er ekki rætt um af al vöru hvort tak mörk séu á fjölda 
ferða manna eða hvern ig skipta skuli þjón ust unni 
eft ir árs tíð um, áhuga gesta eða getu land svæða til 
mót töku þeirra.

Samræmdar náttúrunytjar og náttúruvernd eru 
að slíta barns skón um á Ís landi. Of þensla og mik ill 
hraði sam fé lags þró un ar ýtir und ir að veik leik ar eins 
og skamm sýn nytja hyggja og ákefð nýj unga girni 
hamli því að vel gangi að greina og stýra því hvern-
ig sam þætta megi nátt úr u nýt ingu og nátt úru vernd á 
eyj unni sem er löngu hætt að vera eyland í marg vís-
leg um skiln ingi.

Almennt er rétt að staðhæfa að okkar er að bæta þá
náttúru sem við áttum þátt í að skerða umfram veðurfarsþætti.
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Heim kynni
Rauð greni (RG) með deili teg und inni ssp. obovata 

er út breidd ast allra greni teg unda. P. abies ssp. obo
vata, sem Rúss ar telja raun ar sér staka teg und − 
Picea obovata − nær frá Úr al fjöll um til Kyrra hafs. 
Við Khatangafljót í Vest ur-Sí ber íu kemst það norð-
ur fyr ir 72° n. br., næst um eins og dár íulerki, sem 
nær nyrst allra trjá teg unda á jörð inni.

Á kortinu á 2. mynd eru sýnd heim kynni hins 
hreina RG og mörk in milli þess og deili teg und ar-
innar obovata.

Í Mið- og Suð ur-Evr ópu er RG fjalla tré, en þek ur 
lág lendi í Aust ur- og Norð ur-Evr ópu. Á Kili milli 
Nor egs og Sví þjóð ar teyg ir það sig þó upp í 7−800 
m y.s. Að eins á ein um stað á vest ur mörk un um kemst 
RG út að opnu hafi. Það er í Naumu dal, nyrsta hér-
aði Þrænda laga í Nor egi (sjá ramma grein á bls. 45).

Vert er að vekja sér staka at hygli á eft ir far andi: 
RG er „ung trjá teg und“ í meg in hluta Evr ópu í þeim 
skiln ingi, að það hóf göngu sína eft ir síð ustu ís öld 
frá af drep um (refugi er), sem það hrakt ist til und an 
fram rás íss ins (sjá teikn ingu eft ir Schmidt-Vogt á 
bls. 45). Það náði aldrei að breið ast út nátt úr lega til

− Dan merk ur,
− Vest ur-Nor egs frá Vest ur-Ögð um að
 Norð ur-Mæri,
− Norð ur-Nor egs frá Salt fjalli (sem norð ur-

heim skauts baug ur ligg ur yfir) að Pasvík ur-
dal í Aust ur-Finn mörk.

  A.m.k. í Dan mörku hef ir land nám manns ins 
hugsan lega ver ið ein að al hindr un in fyr ir, að það 
gæti af sjálfs dáð um kom ist þang að.

Ein kenni og eig in leik ar
RG er stór vax ið tré á kjör stöð um í heim kynn um 

sín um. Það fer að vísu alltaf hægt af stað, nær 1−2 
m á fyrstu 10 ár un um við bestu skil yrði, en við erf-
ið ari skil yrði tek ur það 20−25 ár að ná 1,3 m hæð 
(„brjóst hæð“). Síð an lengj ast árs sprot ar jafnt og 
þétt, stundum í 50−100 cm.

Lengd ar vöxt ur er mest ur við 30−40 ára ald ur. 
Við góð skil yrði verð ur RG 30−35 m hátt, en hæsta 
tré, sem vit að er um af teg und inni, mæld ist 65 m í 
Risa fjöll um, sem eru á mörk um Tékk lands og Þýska-

Rauðgreni (Picea abies (L.) Cast.)

1. mynd. Rauðgreni í Harz í Þýskalandi – S.Bl., júní 1952 

Höfundur Sigurður Blöndal

Innfluttu skógartrén IV
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lands. Hæsta RG í Nor egi mæld ist 48 m og var 
142ja ára gam alt. Það var í Suð ur-Nor egi.

Form RG er tal svert breyti legt, og eru greind-
ar sund ur 4 arf geng ar að al gerð ir eft ir lög un grein-
anna. Að eins ein þeirra skal nefnd hér, svo kall að 
„kambgreni“. Þar skipt ast smá grein arn ar nán ast 
ekk ert, en hanga nið ur af að al grein inni og minna 
þá frá hlið séð á hár kamb. Fund ist hafa tré með 
þessu formi á Ís landi¹ (sjá 7. mynd). Til gam ans má 
geta þess, að hinn kunni þýski trjá fræð ing ur Gerd 
Krüssm an tel ur hvorki meira né minna en 107 mis-
mun andi arf geng ar form gerð ir af RG. Dæmi um 
þýska ná kvæmni!

Enn frem ur má nefna, að nyrst í heim kynn un um er 
krón an yf ir leitt mjórri en sunn ar (sjá 14. mynd).

RG verð ur gjarn an 2−300 ára gam alt. Hæg vaxta 
tré geta orð ið 4−500 ára. Í frum skógi í Alpa fjöll um 
eru til 1000−1200 ára göm ul tré. Í Jamta landi í Sví-
þjóð hef ur fund ist nær trjá mörk um sveiggrædd ur 
runni, sem gæti ver ið vax inn af stofni, sem er 9 þús-
und ára gam all. 

Eitt af gömlu trján um á Hall orms stað er far ið að 
fjölga sér með sveiggræðslu.

RG get ur bor ið köngla 20 ára gam alt, en í sam-
felld um skógi varla fyrr en 40−50 ára, og verð ur þá 
fyrst kyn þroska. Eldri tré bera mik ið fræ.

RG hef ir dæmi gerða flat rót og er því hætt við að 
falla í stormi, eink an lega ef jarð veg ur er grunn ur (sjá 
12. mynd). Hið grunna rót ar kerfi er að lag að góð um 
vatns bú skap í efstu 30−40 cm jarð vegs ins, því að 
dýpra ná ræt urn ar varla að neinu ráði. Ef þar er lít-
ið um vatn, vex tréð lít ið, eins og mjög víða má sjá 
dæmi um hér á Ís landi.

Við ur inn er ákaf lega góð ur til margra nota: Kvista-
lít ill, ef skóg ur inn vex upp hæfi lega þétt ur; trefja-
lengd in er um 3 mm; ein stak lega góð ur í beð mis-
fram leiðslu og fínn borð við ur.

Svarthvíta mynd in í upphafi greinarinnar sýn-
ir einmitt tré, sem gefa af sér úr vals efni til dæmis 
í pí anó- og fiðlu botna. Þannig er rauð greni botn í 
marglof uð um fiðl um fræg ustu fiðlu smiða. En þá 
verða ár hring ir að vera jafn breið ir og senni lega ekki 
vera nema 1−3 mm.

2. mynd. Heimkynni rauðgrenis.
P. abies (ljósgrænt) og P. obovata (dökkgrænt)

Teikning Ragnhildur Frey steins dóttir eftir Meusal / Dengler

¹ Eitt kambgreni er í elstu rauð greni þyrp ing unni á 
Hallorms stað við Jök ul læk.
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3. mynd. Ytri einkenni rauðgrenis. Teikning Erik Suneson og 
Preben Dahlström, úr Træer og Buske í Skov og Hegn, 1958.

Skýringarviðmynd:
6a – Sproti með köngli
6b – Fræ í réttri stærð
6c – Hluti úr grein með nál

6d – Kambgreni
6e – Burstagreni
6f – Norðurskógagreni
6g – Dæmi um nýtingu
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Á leið ar enda − rauð greni við ysta haf
Ef lögð eru sam an heim kynni hinna ná skyldu teg unda 
rauð gren is (P. abies) og sí ber íu gren is (P. obovata), ná 
þau milli Kyrra hafs í austri og Frakk lands og Norð ur-
Þrænda laga í Nor egi í vestri. Fáar trjá teg und ir geta 
stát að af annarri eins út breiðslu.

Samt hafði það kom ist að út hafi á að eins ein um 
stað. Það er á litlu nesi norð ar lega í Naumu dal í Nor-
egi. Naumu dal ur er nyrsta hér að í Þrænda lög um.

Stað ur inn heit ir Rynes set. Þar er rauð gren ið kom-
ið á leið ar enda eft ir langa ferð. Hún hófst vest an við 
Úr al fjöll sunn an verð, er síð ustu ís öld lauk fyr ir um 
10 þús und árum. Þarna hafði rauð gren ið feng ið hæli 
(eitt af mörg um) við rönd ís skjald ar ins, sem huldi 
norð ur hluta Rúss lands, Finn lands og Skand in av íu. 
Þeg ar meg in lands ís inn bráðn aði, hóf rauð gren ið í Úr-
al hæl inu eft ir för og sótti norð ur og vest ur og fylgdi 
ís rönd inni. Sum ar sveit ir þess sóttu norð ur um Finn-
land fyr ir Hels ingja botn og inn í Sví þjóð. Ein sveit in 
fór yfir Jamta land og tókst að brjót ast yfir Kjöl inn 
vest ur í Norð ur-Þrænda lög og á Rynes set náði það 
opnu Atl ants hafi, ein um staða enn sem kom ið er. Á 
þessu litla nesi var rauð gren ið kom ið í um hverfi ólíkt 
öllu, sem finnst í hin um geysi víð lendu heim kynn um 
þess: Salt ir storm ar Atl ants hafs ins buldu á nál um þess 
og það þoldu þær ekki. Né held ur sprot ar og brum, 
sem voru sköp uð til að lifa og vaxa í lygnu veðri við 
þægi leg an sum ar hita, en mik inn vetr ar kulda.

Samt náði skóg ar jað ar inn nið ur að flæð ar máli á 
Rynes set, en trén eru þar dverg vaxn ir krypp ling ar. 
Fáar græn ar nál ar sjást á þeirri hlið inni, sem veit móti 
haf inu. 

Um 100 m frá jaðr in um er skóg ur inn aft ur kom inn 
í jafn vægi, nokk uð hár og bein vax inn. En grein arn ar 
þakt ar flétt um. Ég reyndi að lýsa þeim fyr ir Herði Krist-
ins syni, mesta fléttu sér fræð ingi okk ar. Hann stakk 
upp á því, að þetta gæti ver ið Al ect oria sar mentosa, 
sem hann nefndi á ís lensku Flóka kræðu (sjá nán ari lýs-
ingu í Árs riti Skf. Ís lands 1989, bls. 114−116).

 Að ofan t.v. 5. mynd. Rauðgreni við ysta haf á Rynesset í Ytri-Namdal, Noregi. – S.Bl.  18-08-88.
 Að ofan t.h. 6. mynd. Rauðgreni þakið fléttum um 100 m inni í skóginum (sbr. 5. mynd). – S.Bl.  18-08-88.

4. mynd. Framrás RG til vesturs eftir ísöld.
Eftir Schmidt -Vogt.
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7. mynd. Kambgreni í Norðtunguskógi, Borgarfirði.
– S. Bl. 06-07-04

RG er mjög skugga þolið, get ur stað ið ára tug um 
sam an kúg að und ir öðr um trjám, en nær sér á strik, 
ef það fær ljós.

Ef þétt ur skóg ur er skyndi lega opn að ur fyr ir ljósi, 
spring ur börk ur inn gjarn an fyr ir sterkri sól, og 
krónu lít il tré geta dáið af þurrki.

Kröf ur til lofts lags
Talið er, að RG þurfi 8,4°C sum ar hita (júní-sept) 

að lág marki til að geta þrif ist. Til þess að blómg ast 
og bera þrosk að fræ þarf það 1°C hærri júní-sept 
hita (9,4°C). Ný leg rann sókn bend ir til, að suð ur- 
og vest ur mörk RG liggi við jafn hita línu -2°C fyr ir 
kaldasta mán uð, reikn að við hæstu staði í lands lagi. 
Ef vet ur inn er mild ari, þjást sjálfsáð ar smá plönt ur af 
streitu og vesl ast upp. Á slík um svæð um get ur RG 
ekki dreift sér af sjálfs dáð um. Þetta gæti skýrt, hvers 
vegna hafa að eins fund ist ör fá ar sjálfsáð ar plönt ur 
af RG á Ís landi.

RG kýs tals verða úr komu, sem m.a. leið ir af hinu 
grunna rót ar kerfi.

RG þol ir ekki mik ið vindgnauð. Það er minnst 
vind þolna greni teg und, sem rækt uð er á Ís landi. Vel 
sést á trján um, hversu illa þau stand ast vindgnauð-
ið: Vind ur inn skef ur krón una burt þeim meg in, sem 
hann blæs, ef hann gnauð ar of mik ið.

Kröf ur til jarð vegs
RG er ákaf lega kröfu hart. Það 

kýs helst 1. grósku flokk með 
góðri loft un og mikl um fersk um 
raka (=auð ugt af súr efni). Þá get-
ur það vax ið frá bær lega. Í heim-
kynn um sín um kýs það sér stak-
lega kalkríkan jarð veg. Af því 
að rót ar kerf ið er svo grunnt, er 
RG mjög háð nægri úr komu eða 
að rennsli vatns. Á ís lensk um 3. 
grósku flokki (blá berja lyng, kræki-
lyng, sortu lyng) vex það löt ur-
hægt − kannski að eins fáa cm á 
ári, en get ur þó tórt.

Fjær t.v. 8. mynd. Börkur á ungum 
stofni – S. Bl. 10-03-07
Nær t.v. 9. mynd. Börkur á eldri 
stofni – S. Bl. 10-03-07
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10. mynd. Rauðgreniskógur í Arvidsjaur
í Norrland, Svíþjóð.  – S. Bl. 04-07-88

11. mynd. Við vatnið Storjorn í Jamtalandi,
Svíþjóð, 450-500 m y.s. – S. Bl. 23-09-81

12. mynd. Rótarkerfi á einu af gömlu RG-trjánum í Neðri-
Mörk á Hallormsstað.  – S. Bl. 10-03-07
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15. mynd. RG fallið í stormi í Suorka-friðsvæðinu í Arvid-
sjaur í sænska Norrland.  – S. Bl. 04-07-88

14. mynd. Við Storvatn, Næröy, Ytri-Namdal, Noregi.  Mjóu 
krónurnar dæmigerðar fyrir RG á norðurslóðum.
– S. Bl. 19-08-88

13. mynd. Gróðursett RG á bænum Holand í Holandsfirði, 
Noregi, sem gengur inn í ströndina norðan við Svartisen, 
nokkuð norðan við heimskautsbaug. Á myndinni er Alf 
Angell sem ræktaði þennan skóg. Hann var í skógræktarferð 
til Íslands 1973. – S. Bl. 07-07-88

16. mynd. Rauðgrenirót með heljartak á stóru bjargi í 
Vestur-Noregi.  – S. Bl., júlí 1956
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Staða í vist kerf inu
Í Skand in av íu eru að al fé lag ar RG skóg arfura 

(Pin us sylv estr is L.), ilm björk og vörtu birki (Betula 
pendula Roth.), en einnig blæösp á smærri svæð um. 
Í Rúss landi og Sí ber íu bæt ast rússa- og sí ber íulerki í 
hóp fé laga RG.

Til eru land svæði, þar sem RG er nær einrátt. 
Norð ur-Þrænda lög í Nor egi eru dæmi um það. Þar 
er RG 90% af öllu skóg lendi. Það má rekja til árs ins 
1837, er ofsa veð ur felldi nær all an skóg inn í þessu 
fylki á einni nóttu, 11−12. októ ber. Þá dreifð ist um 
leið svo mik ið fræ af trjám, sem féllu, í sár in eft ir ræt-
urn ar, að upp kom nær ein ráð ur RG-skóg ur (nátt úr-
leg ein rækt = monocult ure).

Þýð ing í skóg rækt heims ins
RG er eitt af mestu nytjatrjám í norð læga barr-

skóga belt inu og þar með heims ins. Lönd in, þar sem 
það er út breidd ast, eru sum hver hin sterk ustu í 
heims versl un með trjá vöru: Sví þjóð, Finn land, Rúss-

land, Þýska land og jafn vel Nor eg ur og Aust ur ríki. 
Eink an lega hin þrjú fyrst nefndu. 

Í Dan mörku var RG mik il væg asta nytja tréð í við ar-
fram leiðslu, þótt það hafi ver ið flutt inn þang að. En 
stór lega hef ir dreg ið úr rækt un þess þar, m.a. vegna 
þess að ofsa veð ur hafa fellt mik ið af RG-skógi og 
breyttr ar stefnu í skóg rækt. Á Bret landseyj um vex 
það á rúm lega 100 þús und ha, en hef ir vik ið fyr ir 
sitka greni eft ir 1960. Í Nor egi vex það ekki nátt úru-
legt frá heim skauts baug til Aust ur-Finn merk ur, en 
hef ir ver ið gróð ur sett all mik ið á þessu svæði og vex 
fá dæma vel við góð jarð vegs skil yrði þar norð ur frá. 

RG hef ur ver ið próf að í Aust ur-Kanada og vex 
þar mjög vel, en er ekki mik ið rækt að, enda er skóg-
rækt mjög ung þar vestra.

Rækt un á Ís landi
RG var ein þeirra er lendu trjá teg unda, sem Christ i-

an Flens borg og Sig urð ur Sig urðs son hófu rækt un ar-
til raun ir með um síð ustu alda mót. Elstu trén á Hall-

17. mynd. RG á Hallormsstað, gróðursett 1976 á 3. grósku-
flokki.  – S. Bl. 10-03-07 (bæði 17. og 18. mynd)

18. mynd. RG úr sama hópi í sama teig á 1. gróskuflokki.  
Göngustafurinn er hengdur á trén sem viðmiðun um hæð.



SKÓGRÆKTARRITIÐ 200750

19. mynd. Rauðgrenitrén við Jökullæk á Hallorms-
stað voru gróðursett 1908 (sjá Skógræktarritið 1999, 
bls 108). – S. Bl. 20-04-98

22. mynd. Glæsilegt RG í Staðarfjalli í Suðursveit, 
reit Skf. A-Skaftfellinga. – S. Bl. 03-08-02

21. mynd. Fallegt RG á Grund í Eyjafirði.
– S. Bl. 20-08-94

20. mynd. Fallegt RG á Vöglum á Þelamörk, Eyja-
firði. Hið fyrsta, sem gróðursett var þar 1958, 250 
pl., kvæmi Snåsa í Þrændalögum. Á myndinni eru 
Tómas Ingi Olrich og Oddur Gunnarsson.
– S. Bl., september 1978
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orms stað eru af fræi, sem sáð var á árum Flens borgs 
þar 1903−1906. Á Ak ur eyri gerði Rækt un ar fé lag 
Norð ur lands líka til raun ir með RG á sama tíma. 
Elstu trén í Gróðr ar stöð inni og Minja safns garð in-
um eru frá þeim árum (sjá Skóg rækt ar rit ið 1998, 
bls. 86−87).

Í gróðr ar stöð inni á Hall orms stað var RG frá fyrsta 
ára tug ald ar inn ar að velt ast fram um 1940 og selt í 
garða hér og þar. En hvergi sjást nú RG-tré í görð-
um á Aust ur landi nema við Hall orms staða bæ inn 
og Hús stjórn ar skól ann á Hall orms stað. Þar standa 
nokk ur fög ur tré, sem voru gróð ur sett um 1940.

Eina gróð ur setn ing RG á Hall orms stað frá upp-
hafi ald ar inn ar, þar sem ár tal er ör uggt, er í Inn skóg-
in um ofan þjóð veg ar við Jök ul læk. Þau tré voru 
gróð ur sett 1908 og eru nú hin næst hæstu af þess ari 
teg und á Ís landi (sjá 19. mynd og töflu 4). Enn frem-
ur standa tvær þyrp ing ar í trjásafn inu í Efri-Mörk-
inni sitt hvoru meg in við elstu blá greni trén (í þyrp-
ing unni neð an við blá greni trén stend ur nú hæsta 
RG á land inu, 19,5 m) og ein þyrp ing með þrem ur 
af burða fögr um trjám í Neðri-Mörk inni. Eng inn veit 
um kvæm in. Skipt ir svo sem ekki miklu, því að trén 
hafa vax ið áfalla laust og í örfá skipti bor ið köngla 

með þrosk uðu fræi. Í ramma grein  á næstu opnu er 
reynt að graf ast fyr ir um það, hvað an rauð greni fræ-
ið var, sem sáð var um og eft ir alda mót in 1900.

Áður en rækt un RG komst al menni lega í gang í 
gróðr ar stöðv un um hér, voru árin 1948−1950 flutt-
ar inn frá Norð ur-Nor egi 140 þús und plönt ur, sem 
gróð ur sett ar voru víða um land með ákaf lega mis-
jöfn um ár angri.

Fyrsta RG var sáð í gróðr ar stöð hér lend is eft ir 
síð ari heims styrj öld árið 1948. Mjög lít ið kom úr 
stöðv un um fyrr en 1954, en fer hrað vax andi og nær 
260 þús und plönt um 1958. Á þess um árum var það 
ein göngu gróð ur sett í birki skóg og birkikjarr hjá 
Skóg rækt rík is ins og hjá þeim skóg rækt ar fé lög um, 
sem áttu slíkt land. Síð an verð ur RG ein að al trjá teg-
und in í skóg rækt á Ís landi fram á átt unda ára tug inn. 
Það skýrist eink um af því, að í vor hret unum 9. apríl 
1963 og 13. maí 1964 skemmd ist RG sára lít ið á 
með an am er ísku greni teg und irn ar og lerk ið urðu fyr-
ir áfalli. Um miðj an átt unda ára tug inn hafði dreg ið 
stór lega úr fram leiðslu RG í gróðr ar stöðv un um, og 
er næst um úr sög unni eft ir 1990.

Grafið  á bls. 52 sýn ir fjölda gróð ur settra rauð  greni-
plantna á öld inni sem leið og í byrjun þessarar.

23. mynd. Kollótt, gamalt RG í skógarreit Nýherja á Stöðvarfirði, nærri sjó. – S. Bl. 26-09-02
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Upp lýs ing ar um fyrstu sán ing ar og gróð ur setn ingu
Í skýrsl um C.E. Flens borgs 1900−1906 um starf semi Is lands Skovsag er ná kvæm lega skýrt frá trjá teg und um, 
sem hann flutti frá Dan mörku, hverju var sáð af fræi og hvað dreif sett í ís lensku gróðr ar stöðv un um. Rauð-
greni var ein þess ara teg unda. Í lang flest um til fell um kall ar hann það „Pol ar gr an“ (mætti nefna „norð ur-
slóða greni“), á lat ínu Picea excelsa bor eal is (bor eal is=norð læg ur). Í tvö skipti var sáð Picea excelsa (finsk) á 
Hall orms stað og við Rauða vatn (=fræ feng ið frá Finn landi). Árið 1902 nefn ir hann í skýrsl unni um Þing velli 
„Pol ar gra nene fra Trolle borg“, sem þá hafi ver ið gróð ur sett, og 1905 seg ir hann, að þetta rauð greni (frá 
Trolle borg) sé að ná sér á strik. Af nafn inu að dæma er Trolle borg ein hvers stað ar í Sví þjóð. Ég hafði sam-
band við helsta skóg ar sögu sér fræð ing Svía, pró fess or Lars Kar dell, og spurði hvort hann kann að ist við „Pol ar-
gr an“ og Trolle borg. Hann hef ir nú skrif að mér, og kann ast við hvor ugt. En ætl ar að reyna að grafa dýpra. 

Nú er spurn ing in: Hvaða af brigði af rauð greni er „Pol ar gr an“? Það má ætla, að það sé ein hvers stað ar í 
norð an verðri Skand in av íu. Svo er þetta finnska rauð greni, sem ekki er borealis.

Þannig er lík legt, að í elstu rauð greni lund un um á Hall orms stað sé fyrst og fremst „Pol ar gr an“, en einnig 
gæti ver ið eitt hvað af finnsku rauð greni. Svo mik ið er víst að á þeim sést áber andi mun ur á út liti. Einnig reyn-
ast þau mis þol in gagn vart vetr ar veðr áttu. Nál ar á til tekn um trjám sviðna stund um und ir vor, með an ekki sér 
á öðr um við hlið ina.

Sig urð ur Sig urðs son skrif ar um trjá rækt ar til raun irn ar á Ak ur eyri í Árs riti Rækt un ar fé lags Norð ur lands 
1909, og er eft ir far andi um rauð greni:

Greni (Picea excelsa).
„Greni teg und þessi mynd ar að al lega greni skóg ana á Norð ur lönd um og víð ar.
Fræ inu var fyrst sáð árið 1900. Það mis heppn að ist. Til raun un um var hald ið áfram. 
Fyrstu árin þrifust plönt urn ar vel, en við dreif ingu frá fræ beð un um og gróð ur setn ingu 
á vaxt ar staðn um hafa marg ar þeirra dáið. Þó eru enn all marg ar plönt ur, sem náð hafa 
góð um þroska og gefa bestu von ir um, að þær muni fram veg is þríf ast.
Elstu plönt urn ar eru 7 ára. Hæð þeirra er 20−30 þuml ung ar. Árs sprot ar síð asta árs 
urðu 6−12 þuml ung ar.“

Þar eð Sig urð ur Sig urðs son hlaut skóg rækt ar mennt un sína í Nor egi, verð ur að telj ast lík legt, að hann hafi 
sjálf ur út veg að sér rauð greni fræ það an.

Rauð greni þyrp ing arn ar í Gróðr ar stöð inni og í Minja safns garð in um eru sýni legi ár ang ur inn af þess um 
fyrstu til raun un um (sjá Skóg rækt ar rit ið 1998, bls. 86−87).

24. mynd. Graf, sem sýnir fjölda afhentra rauðgreniplantna  
úr gróðrarstöðvum 1947-2005. Teikning Jón Geir Pétursson
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Fræ bank ar rauð gren is fyr ir Ís land
Lang sam lega mest af RG á Ís landi á ætt að rekja 
til Nor egs. Fyrsta fræ sýni, sem skráð er hjá Rann-
sókn a stöð Skóg rækt ar rík is ins (RASK), var sáð 
1948 og kom frá Háloga landi í Nor egi (á norsku 
Helgeland). Næstu 40 árin bár ust alls 395 kg 
af RG-fræi til Skóg rækt ar rík is ins (eini inn flytj-
andi). Af því voru 52% frá Háloga landi. All stór 
sýni bár ust úr syðri hér uð um Nor egs, eink um 
Trysil (sjá kafla um vaxt ar mæl ing ar), en næst 
eft ir Háloga landi voru flest kvæmi og mest fræ-
magn úr Þrænda laga fylkj un um tveim ur.

Í ann ari ramma grein er sér stak lega sagt frá 
RG-kvæm um sem sótt voru lengra að.

Á kort inu hér að neðan eru Háloga land og 
Norð ur-Þrænda lög merkt sér stak lega. Þetta er 
nyrsti hluti heim kynna RG á Nor egs strönd inni, 
en þau ná norð ur að heim skauts baug. Næst sunn-
an Háloga lands er Naumu dal ur, nyrsta hér að 
Þrænda laga. Það an bár ust all mörg stór fræ sýni. 
Stærst ur hluti fræs ins frá Háloga landi kem ur úr 
nyrsta hluta hér aðs ins (Gra ne-Drevja-Rana).

Lær dóm ar
RG var fyrstu 20−30 árin eft ir 1950 ætl að stærra 

hlut verk en það gat ris ið und ir. Alltof víða var það 
gróð ur sett í of rýr an jarð veg og á of vinda söm um 
stöð um. Það óx sára lít ið, en gat hjarað bækl að eða 
koll ótt (sjá 23. mynd). Þar sem það var gróð ur sett 
í nægi lega góð an jarð veg og á skjól góð um stöð um 
eins og í birki skógi, óx það fram an af þokka lega og 
hef ir síð ustu 5−10 árin sprett virki lega úr spori. Eink-
an lega vekja teig ar frá 6. og byrj un 7. ára tug ar ins 
mikla at hygli þessi síð ustu ár (sjá 22. mynd).

Kunn ur norsk ur skóg rækt ar mað ur, sem ferð að ist 
fyrst um Ís land 1982 og síð an tvisvar aft ur, síð ast 
1994, skrif ar:

„Norskt rauð greni er held ur ekki gott jað ar tré á 
storma söm um stöð um í Nor egi. Sitka greni, stafa-
fura og lerki duga þar bet ur. Samt sem áður virð ist 
mér, að rauð greni sé van met ið á Ís landi um þess ar 
mund ir. Ég skal vara mig á full yrð ing um, en ég 
held, að norskt rauð greni muni skipa stærri sess 
í fram tíð ar skógi á Ís landi en nú er reikn að með.“ 
(Sjá „Skóg rækt ar rit ið“ 1996, bls. 145). Nán ar um 
þetta í kafl an um um vöxt.

Kvæmi
Sam kvæmt Fræ skrá 1933−1992 I. Barr tré, eft ir 

Bald ur Þor steins son var rúm lega 80 kvæm um af 
rauð greni sáð í ís lensk um gróðr ar stöðv um á tíma bil-
inu 1948−1992. Hér er átt við fræ, sem feng ið var 
frá út lönd um. Þetta eru fleiri kvæmi en af nokk urri 
annarri trjá teg und, sem hér hefur ver ið reynd . En ég 
tel þó víst, að mörg kvæm in hafi aldrei kom ist út úr 
gróðr ar stöð.

Í ramma grein inni Fræ bank ar RG fyr ir Ís land er 
sýnt, hvað an mest af fræ inu kom.

Fræ fall og plönt ur af ís lensku fræi
Fyrsta veru lega fræ fall af ís lensku RG varð á Hall-

orms stað 1969. Mest fræ féll af trján um frá 1908 (sjá 
26. mynd). Spírun var reynd ar lág, en 1.100 plönt ur 
af þessu kvæmi voru gróð ur sett ar á Hall orms stað.

Árið 1974 var fræ fall af RG á Hall orms stað, í 
Hauka dal í Bisk ups tung um og á Stálpa stöð um í 
Skorra dal. Þessu fræi var sáð 1975. Loks féll RG-
fræ á Hall orms stað 1988. Alls hafa ver ið gróð ur sett-
ar 8.100 plönt ur af kvæm inu „Hall orms stað ur“ á 
Hall orms stað, en ég hefi ekki vit neskju um ís lenskt 
rauð greni ann ars stað ar.

25. mynd. Frá Hálogalandi og
Norður-Þrændalögum kom mest
af RG-fræi, sem sáð var á Íslandi.

Teikning Ragnhildur Freysteinsdóttir
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Land nám
Á Hall orms stað hafa að eins fund ist tvær sjálfsáð-

ar rauð greni plönt ur. Ég veit ekki um aðra staði. Hér 
á und an var bent á skýr ing ar á því, hvers vegna RG 
hefði ekki náð að nema hér land. 

Mæl ing ar á vexti
Fyrstu mæl ing ar á land vísu á vexti RG (og ann-

arra helstu trjá teg unda í rækt un á Ís landi) voru 
unn ar af Rann sókn a stöð Skóg rækt ar ríkisins, und-
ir stjórn Hauks Ragn ars son ar skóg fræð ings og for-
stöðu manns stöðv ar inn ar, árin 1973−1977 (sjá 
Skóg ar  mál 1977, bls. 224−247).

Nið ur staða er sýnd sem með al hæð ar vöxt ur á ári 
í cm. Sam kvæmt henni tek ur það RG 23,2 ár að 
ná 1,3 m hæð. Í Norð ur-Nor egi tekur það RG við 

skógar mörk 23 ár skv. rann sókn um, sem þar fóru 
fram um ára bil.

Í þess ari út tekt Hauks voru RG og sitka greni einu 
teg und irn ar, sem áttu mæli fleti í öll um lands hlut um. 
Sitka gren ið óx alls stað ar bet ur. Sam kvæmt rann-
sókninni var með al hæð ar vöxt ur RG 3,6−6,0 cm á 
ári hverju.

En at huga verð ur, að þessi landsút tekt fór fram, 
þeg ar ný lok ið var kulda skeiði ár anna 1963−1970, 
auk þess sem sum ir teig arn ir, sem mæld ir voru, 
höfðu ekki meira en rétt náð 1,3 m hæð.

Mæl ing ar á stærsta úr taki
Þær áttu sér stað á Hall orms stað 1992, er mældir 

voru rauð greni teig ar með þrem ur kvæm um, sem 
gróð ur sett ir voru árin 1954, 1955 og 1956. Úr tak 

Rauð greni kom ið lengst að til Ís lands
Mér er kunn ugt um RG kvæmi utan Skand in av íu, sem hér hafa ver ið gróð ur sett, frá eft ir töld um svæð um:

1. Graubünden í Sviss - úr 1.400−1.600 m h.y.s.
2. Ivdél í Úr al fjöll um (61°n.br.,60°a.l.), en að eins úr 100 m h.y.s.
    Ætti raun veru lega að vera P.obovata.
3. Baden í SV-Þýska land (Schwartzwald). 
4. Tatra fjöll um í Slóvak íu.

Árið 1961 voru gróð ur sett 9.500 rauð greni frá Ivdél í Úr al fjöll um á þrem ur stöð um á Hallormsstað. Eins 
og geng ur lenti það á mis mun andi grósku flokk um. T.d. voru 5.500 plönt ur gróð ur sett ar und ir raf línu í hól-
óttu landi. Hug mynd in var, að trén yrðu felld sem jóla tré, eins og Norð menn voru þá farn ir að gera. Aldrei 
voru þó felld þar jóla tré, helst fyr ir þá sök, að köngul ing ur áreitti þetta kvæmi meira en önn ur. Á 1. grósku-
flokki gef ur þetta kvæmi þó þeim norsku ekki eft ir. Þar mæld ust nú tré yfir 10 m há.

Sviss nesku kvæm in eru tvö, gróð ur sett 1963, alls 3.100 plönt ur. Ann að kvæ manna er frá stað í Graubünden 
− kantónu skammt frá hinni þekktu borg St. Moritz. Nafn hins kvæm is ins fann ég ekki á korti.

Þessi sviss nesku kvæmi hafa ann an svip en nor rænu kvæm in. Nál arn ar eru mun dekkri og yf ir bragð grein-
anna ann að. Eitt sinn með an ég var fyr ir sunn an fékk ég sent frá Hall orms stað jóla tré af öðru þessara kvæma. 
Tréð var sett upp á skrif stof unni á Rán ar götu 18. Dökk græni nál ar lit ur inn var áber andi bor ið sam an við 
norsk / ís lensku jóla trén. Það hélt nál un um miklu leng ur en við átt um að venj ast.

Við höf um nú mælt 11,5 m hátt tré af öðru þess ara sviss nesku kvæma, og er það ekk ert eins dæmi.
Baden-kvæm ið var hið 12. í rauð grenitil raun inni miklu 1958 (sjá bls. 56). Yf ir hæð in á því er 10,17 m á 

Hall orms stað og 9,82 á Stálpa stöð um (sjá bls. 58). 
Árið 1963 voru 25 plönt ur af RG, kvæmi „Tatra“, gróð ur sett ar í Hall ormsstaða skógi upp með svo nefnd-

um Jök ul læk. Um leið voru gróð ur sett ar þarna 9 aðr ar trjá teg und ir, og er því þarna áhuga vert trjá safn með 
m.a. risa líf viði, skráp greni, mar þöll og dögl ingsviði. En það er nú önn ur saga. Í skýrslu skóg ar varð ar er ekki 
skýrt frá aldri þess ara plantna merkt um „Tatra“ eins og alltaf var ann ars gert. Eng ar upp lýs ing ar er að finna 
um þetta RG-kvæmi í skýrsl um gróðr ar stöðv ar inn ar á Hall orms stað. Bend ir það til þess, að plönt urn ar hafi 
kannski kom ið frá ein hverri annarri gróðr ar stöð. En ekki tjó ar að brjóta heil ann um þetta.

Þetta „Tatra“- kvæmi var gróð ur sett í eina röð sem auð velt er að finna. Þar standa nú 11 tré (ein hver 
grisjuð burt) og eru tvö hæstu þeirra 9,75 m − 15,3 cm í brh. og 9,50 m − 16,5 cm í brh. Þau líta ágæt lega út, 
bæða nál ar- og bark ar lit ur.

Ég minn ist þess þeg ar þess ar plönt ur voru minni, svo hægt væri að skoða þær ná kvæm lega, voru árs sprot-
arn ir gild ari en á norsk um kvæm um. Þetta átti einnig við um Baden-kvæm ið.
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mældra trjáa var hvorki meira né minna en 25%, 
sem er langt um fram hið venju lega í skóg ar lönd um. 
Þar þykja 1−2% jafn vel stórt úr tak (sjá Skóg rækt ar-
rit ið 1995, bls. 115−122).

Tafla 1 sýn ir með al ársvöxt og ár leg an vöxt í hin-
um 4 teig um skv. mæl ing un um.

Til sam an burð ar finnst mér rétt að sýna í töflu 2 
dæmi um vöxt RG í Norð ur-Nor egi. Töl urn ar eru 
fengn ar frá norsku skóg rann sókn arstofn un inni.

All ir þess ir stað ir eru norð an við nátt úr leg heim-
kynni RG í Nor egi. RG-teig ur inn í Skjer stad hef ir 
vax ið hrað ar en víð ast er raun in í Nor egi.

Reitur: Rana
1955

Solör
1955

Trysil
1954

Trysil 
1956

A  |  B A  |  B A  |  B A  |  B

Meðaltal 1,2  |  4,6 1,8  |  6,8 1,7  |  6,6 1,8  |  6,7

Neðri 95% vikm. 0,7  |  2,8 1,5  |  5,8 1,4  |  5,7 1,5  |  5,7

Efri 95% vikmörk 1,6  |  6,3 2,1  |  7,9 2,0  |  7,5 2,1  |  7,7

26. mynd. Fyrsta þroskaða rauðgrenifræ á Íslandi kom 
úr könglunum á þessari mynd, sem er af einu trjánna við 
Jökullæk, sem gróðursett voru 1908. − S. Bl. 09-10-69

27. mynd. RG, Trysil, gróðursett 1956, sem segir frá á þessari 
opnu. Hér er nýlokið grisjun.  − S. Bl. 13-09-05

Tafla 1
Með al ársvöxt ur (A) og ár leg ur viðarvöxt ur (B)
rauð grenis í fjór um reit um á Hall orms stað

A = Meðalársvöxtur m³ / ha
B = Árlegur vöxtur m³ / ha

Sveitarfélag Breiddar-
gráða

Aldur frá
fræi (ár)

Meðal-
hæð (m)

Heildar-
vöxtur (m³)

Meðalárs-
vöxtur (m³)

Árlegur
vöxtur(m³)

Alstahaug, Hálogaland 65°50' 59 18,6 539 9,1 11,5

Skjerstad, Sálpti 67°08' 68 23,8 1,015 14,9 18,1

Andöy, Vesterålen 69°05' 55 12,5 344 6,3 11,1

Lyngseidet, Troms 69°30' 64 15,7 410 6,4 8,7

Talvik, Finnmörk 70°00' 74 11,9 309 4,2 6,4

Tafla 2    Vöxt ur rauð gren is á nokkrum stöð um í Norð ur-Nor egi
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Sam an burð ar til raun með tólf RG-kvæmi
Árin 1958 og 1959 var lögð út sam an burð ar til raun 

á fjór um stöð um á land inu með tólf RG-kvæmum 
og til við bót ar í til raun inni á tveim ur stöð um þrjár 
teg und ir gren is frá Alaska.

Þetta var fyrsta al vöru kvæma til raunin, sem lögð 
var út hér á landi. Hauk ur Ragn ars son skipu lagði 
hana og var þetta fyrsta rann sókn a verk efn ið, sem 
hon um var falið, nýráðn um til rauna stjóra Skóg rækt-
ar rík is ins.

Svo vildi til, að 1953 hafði höf undi þess ar ar grein-
ar borist fræ pakki frá Nor egi. Í hon um reynd ist 
vera sýn is horn af tíu kvæm um af norsku rauð greni, 
200 g af hverju. Þau voru val in svo, að þau væru 
eins kon ar lang skurð ur af út breiðslu svæði rauð gren-
is ins í Nor egi; frá Vest fold í suðri til Rana í norðri. 
Send and inn var pró fess or Alf Brantzeg á norsku 
skógtil rauna stofn un inni á Ási. Grein ar höf und ur og 
Brantzeg höfðu orð ið góð ir vin ir og hon um þótti 
skóg rækt ar við leitn in á Ís landi áhuga verð.

Vor ið 1953 var fræ sýn um þess um sáð í gróðr ar-
stöð inni á Hall orms stað. Tókst sán ing in mjög vel. 
Svo vildi til, að á sama tíma voru í gróðr ar stöð inni 
tvö önn ur rauð greni kvæmi, ann að norskt, en hitt 
þýskt frá Baden í SV-horni lands ins, og voru þau 
tek in með í til raun ina. Einnig hvít greni, sitka greni 
og sitka bast arð ur frá Alaska, sem voru á sama aldri 
í gróðr ar stöð inni.

Þannig voru sext án lið ir í til raun inni: 12 rauð-
greni, 2 hvít greni, 1 sitka greni og 1 sitka bast arð ur.

Ákveð ið var að gróð ur setja til raun ina í fjór um 
lands hlut um: Á Hall orms stað, Vögl um í Fnjóska dal, 
Stálpa stöð um og Hauka dal. Am er ísku teg und irn ar 
voru þó bara gróð ur sett ar á Hall orms stað og Stálpa-
stöð um.

Til raun in var lögð út í þrem ur blokk um (end ur-
tekn ing um). Hvert kvæmi var einu sinni í hverri 
blokk, 100 plönt ur í hverj um reit, 1.600 plönt ur í 
blokk. Alls voru því 4.800 plönt ur í til raun un um 
á Hall orms stað og á Stálpa stöð um, en 3.600 plönt-
ur á Vögl um og í Hauka dal. Lif un eft ir gróð ur setn-
ingu var mjög góð. Ég get full yrt, að á Hall orms stað 
a.m.k. var hún 95-100%.

Hæð ar vöxt ur var mæld ur á öll um stöð um 1969 
og 1970 og aft ur 1980. Var hann áber andi lægst ur 
á Vögl um. Ala ska teg und irn ar æddu fram úr RG á 
milli 1970 og 1980.

Nið ur stöð ur þess ara mæl inga voru birt ar í skýrslu 
eft ir Þór ar in Bene dikz og Tore Skröppa í rit röð Skog-

for sk í Nor egi 1992. Er til raun in þannig kom in í al-
þjóð leg ar skóg rækt ar bók mennt ir.

Ólaf ur Ólafs son mældi upp Hall orms stað ar eit inn 
1999 og not aði sem efni í að al rit gerði sína í skóg-
rækt ar fræði við skóg rækt ar há skól ann í Ekenäs í 
Finn landi, svo að til raun in er kunn þar í landi.

Vet ur inn 2005-2006 voru reit irn ir á Hall orms stað 
og á Stálpa stöð um mæld ir og síð an grisjað ir. Unnu 
að því á Hall orms stað Þór ar inn Bene dikz og Lár us 
Heið ars son, en í Skorra dal Þór ar inn Bene dikz og 
Þórð ur Þórð ar son.

Lár us Heið ars son reikn aði út all ar breyt ur á ha 
fyr ir og eft ir grisj un. Hér eru birt á bls. 58 sam an-
burð ar súlu rit á fimm breyt um: Trjá fjölda, yf ir hæð, 
þver máli, rúmtaki og með al ársvexti.

Súlu rit in yfir rúm tak og með al ársvöxt eru auð vit-
að þau, sem mestu máli skipta í skóga bú skap.

Grisj un in varð ólík á þess um tveim ur stöð um: Á 
Hall orms stað voru tek in út 68,2% af trján um og 
stóðu eft ir 1.300 á ha, en á Stálpa stöð um voru tek in 
út 48,9% af trján um og eft ir stóðu 1.610 tré.

Þeg ar súlu rit in eru bor in sam an, vekja eft ir far andi 
at riði eink um at hygli:

1. Öll sýn in í til raun inni vaxa miklu bet ur á Stálpa-
stöð um en á Hall orms stað (með al ár l. vöxt ur).

2. Hjá RG má greini lega sjá auk inn vöxt kvæ manna 
frá norðri til suð urs og vex þýska kvæmið frá 
Baden mest.

3. Ala ska kvæm in þrjú frá Kenaiskag an um æða 
fram úr rauð gren inu á Stálpa stöð um. Sitka-
gren ið frá Seward vex mest með með al ársvöxt 
7,5 m³. Bast arð ur inn fylg ir fast á eft ir, hvít gren-
ið frá Grani te Creek veru lega lak ara, en hvít gren-
ið frá Falk River lakast af öll um 16 kvæm un um. 
Yf ir hæð sitka gren is ins 13,5 m og bastarðs ins 
rúm ir 13 m. Á sama tíma er yf ir hæð RG-kvæm-
anna í Skorra dal 8-10 m, en á Hall orms stað er 
hún ívið hærri, þótt und ar legt sé (þver mál greini-
lega meira í Skorra dal. Það veg ur þyngra í rúm-
máls vext in um en hæð in).

4. Á Hall orms stað er með al ársvöxt ur ótrú lega slak-
ur á öll um RG-kvæm un um, nema helst á Andebu 
í Vest fold. Á Hall orms stað vex sitka bast arð ur 
bet ur en bæði sitka greni og hvít greni.

5. Á heild ina lit ið eru að eins Ala ska teg und irn ar 
þrjár ásætt an leg ar í timb ur skóg rækt, þar sem 
með al ársvöxt ur = 3 m³ telst lág mark þess, sem 
krefjast má í timb ur skógi, sem styrkt ur er af al-
manna fé.²  
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29. mynd. Úr einum tilraunafletinum á Hallormsstað, 
15 árum eftir gróðursetningu. Bragi Jónsson er á 
myndinni. Hann vann hjá Skógræktinni á Hall ormsstað 
í hálfa öld. – S. Bl., apríl 1973

28. mynd. Upprunastaðirnir í Alaska og Noregi og tilraunafletirnir á Íslandi.
Teikning Ragnhildur Freysteinsdóttir  

30. mynd. Í einum fletinum á Hallormsstað eftir 
grisjun 2006.  – S. Bl.  30-01-06
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6. Til raun in leið ir í ljós, að RG get ur ekki keppt 
við sitka greni og sitka bastarð sem timb ur skóg-
ar tré í Ís landi.

7. Eink ar fróð legt er að bera hæð ar töl urn ar nú 
sam an við hæð ar töl ur frá árinu 1970. Þá var 
hæð ar mun ur enn mjög lít ill milli allra sext án 
liða í til raun inni. 1980 voru Ala ska kvæm in 
kom in langt fram úr RG. Sá mun ur hef ir enn 
auk ist í þess ari síð ustu út tekt.

8. Sýnt er nú að á 6. og 7. ára tugn um höf um við 
sóst of mik ið eft ir norð læg ustu kvæm um.

Á kortinu á bls. 57 eru sýnd ir stað irn ir, sem kvæm-
in eru kennd við og núm er kvæ manna. 

Hér skulu að lok um nefnd ir þess ir stað ir. Röð in á 
súlu rit un um er sú sama.

1. Rana
2. Drevja
3. Vefsen
4. Bin dal
5. Ytre-Nam dal
6. Höyland et
7. Spar bu
8. El ver um
9. Sör-Odal
10. Vang
11. Andebu, Suð ur-Nor eg ur, Vest fold
12. Baden, Suð ur-Þýska land, Schwartzwald
13. Falk River, Knik Arm, Alaska
14. Grani te Creek
15. Seward
16. Lawing

Háloga land (nr. 1-4)
Norð ur-Þrænda lög (nr. 5-7)
Aust ur-Nor eg ur (nr. 8-10)
Kenai Peninsula, Alaska (nr. 14-16)

Landsút tekt á skóg rækt ar skil yrð um 1997-2002
RG var ein af tíu trjá teg und um í út tekt inni. Í töflu 

3 eru tek in sjö dæmi úr hverj um hinna fimm lands-
hluta, sem út tekt in nær yfir og þeim er rað að eft ir 

² Pró fess or Alf Lang sæt er, fremsti skóg hag fræð ing ur 
Norð manna og skóg rækt ar stjóri í Nor egi 1949-1967, 
taldi með al ársvöxt = 3 m³ þurfa til að for svar an legt 
væri að styrkja með rík is fé.
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Tafla 3    Rauðgrenireitir með mesta yfirhæð í 5 landshlutum 1997–2002

Kóði Staður Grs.
ár

Kvæmi Aldur
ár

Yh
m

Fjöldi
stk / ha

Bolrúmm.
m³ / ha

MÁV
m³ / ha/ ári

Grisjun
GS GF SG

BJ Stálpastaðir 1952 Rana 47 8,40 3.472 197,96 4,21 1 2 1993

CA Jafnaskarð 1948 Rana 51 9,35 1.500 104,45 2,05 3 1 1997

BU Reykholt 1947 ? 52 8,20 922 69,99 1,35 0 0

BS Oddsstaðir 1965 ? 34 6,50 3.409 61,55 1,81 0

BJ Stálpastaðir 1962 N-Helgel. 37 6,30 3.893 104,42 2,82 0

CE Daníelslundur 1962 ? 37 6,20 2.400 85,26 2,30 0

BJ Stálpastaðir 1969 Frosta 30 6,05 7.165 65,28 2,18 0

KC Laugaból 1953 ? 47 10,80 3.100 305,01 6,49 1 1 >10 ár

I8 Garðsárreitur 1952 ? 48 10,15 1.300 204,54 4,26 2 ca 5 ár

Á9 Úlfsstaðir 1953 ? 47 9,80 1.400 169,15 3,60 0

IJ Vaglir, Þel. 1952 ? 48 9,00 2.800 135,19 2,82 2 1

IP Kristnes 1953 47 8,50 2.300 158,59 3,33 0

IS Grund 1958 Hálogal. 43 9,65 1.400 147,33 3,43 3 1 1999

GZ Reykjarhóll 1959 ? 42 8,50 1.100 177,12 4,22 0

MC Hallormsstaður 1908 ? 93 17,80 859 337,74 3,63

MC Hallormsstaður 1954 Trysil 46 12,05 2.800 214,11 4,65

MC Hallormsstaður 1948 Rana 52 9,34 1.500 111,53 2,14

MY Neskaupsstaður 1955 Rana 45 8,55 2.200 186,4 4,10 0

OQ Kvísker 1951 ? 50 8,10 3.013 127,71 2,55 0

ON Staðarfjall 1956 ? 45 7,90 2.900 87,15 1,94

MC Hallormsstaður 1958 Drevja 42 9,48 3.800 110,99 2,64

RP Vatnsleysa 1950 ? 51 11,85 2.600 164,94 3,23 2 1 2000

03 Kirkjub.klaustur 1955 ? 46 11,00 1.531 154,21 3,35 1 1 >10 ár

RM Haukadalur 1949 Rana 52 11,85 1.900 149,17 2,87 2 1 1986

OZ Þjórsárdalur 1949 Rana 52 10,65 2.000 151,45 2,91 2 1 >10 ár

OJ Skarfanes 1952 Rana 48 10,00 3.700 137,13 2,86 1 1 1975

QÞ Stóri-Núpur 1952 ? 49 9,30 1.100 139,22 2,84 2 1 >10 ár

RM Haukadalur 1958 Bindal 43 9,25 2.500 110,76 2,58 2 1 ca 3 ár

ÐE Barmahlíð 1960 ? 42 5,10 1.200 31,24 0,75 0 0 0

ÐO Mórudalur 1960 ? 42 5,07 5.400 113,17 2,73 0

ÐZ Arnarstapi 1957 ? 44 4,10 2.000 44,02 0,99 0

Ð6 Haukadalur 1960 ? 41 4,35 3.600 23,63 0,58 0

ES Tunguskógur 1960 ? 41 4,80 3.000 40,94 1,00 1 1

ÐÆ Bíldudalur 1960 ? 41 3,30 3.333 17,99 0,44 0

DK Smiðjukleif 1959 ? 42 3,05 4.800 3,24 0,08 0

VeSTuRlAnd 1997−2001

VeSTFiRðiR 1997−2001

noRðuRlAnd 1997−2001

AuSTuRlAnd 1997−2002

SuðuRlAnd 1997−2002
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rauð greni kvæma og einnig mik ill mun ur milli ein-
stak linga.“

Hreinn Ósk ars son skóg ar vörð ur á Suð ur landi seg-
ir mér, að gren iryð svepp ur inn hafi grass er að mik ið í 
rauð greni í Þjórs ár dal. En kvæm ið frá Baden í Þýska-
landi hafi al veg slopp ið.

Sitka lús virð ist ekki hrjá RG nema í algjörum 
undantekningartilvikum, og er það einn af kost um 
þess um fram am er ísku greni teg und irn ar. Lús in er 
nátt úru leg ur óvin ur RG í heim kynn um þess. Þar hef-
ur teg und in þró að við nám gegn áreiti hennar.

Köngul ing ur (Oligonychus un ungu is Jak obi) er 
að al skað vald ur inn á RG hér lend is (sjá „Heil brigði 
trjá gróð urs“, bls. 57-59). Hann virð ist að vísu ekki 
draga veru lega úr vexti trjánna, en ger ir þau ónot hæf 
sem jóla tré, og veld ur þannig miklu fjár hagstjóni. 
En nú er sýnt, að þetta er „barna sjúk dóm ur“. Trén 
hrista þetta kvik indi af sér með aldr in um. Þannig er 
hann nú að heita má horf inn í teign um frá 1948 á 
Hall orms stað, þar sem hans varð fyrst vart. Til raun-
ir benda til þess, að eyða megi eggj um köngul ings 
með eit ur efn un um Pentac og Kelta ne (Brynjólf ur Sig-
ur jóns son, 1998).

Bland að við aðr ar teg und ir
Þeg ar er feng in reynsla fyr ir því, að RG fell ur ein-

stak lega vel að vaxa með lerki. 
Elsta dæmi um þetta er í teig af sí ber íulerki, sem 

gróð ur sett var á Hall orms stað 1955. Einu eða tveim-
ur árum síð ar var RG gróð ur sett í stað lerki plantna, 
sem höfðu dáið. Þarna er mjög góð ur 1. grósku flokk-
ur með tals verðu af um feðm ings grasi. Er skemmst 
frá því að segja, að RG hef ir nú far ið fram úr lerk inu 
í hæð, og allt út lit þess er eins og best get ur orð ið, 

Staður Kvæmi Grs.
ár

Hæð
m

Þvermál
cm

Mælt 
ár

Hallormsstaður, Efri-Mörk Óþekkt 1910? 19,50 28,00 2006

Hallormsstaður, við Jökullæk Óþekkt 1908 18,50 38,50 2006

Haukadalur Rana 1949 16,80 19,50 2006

Hallormsstaður, við Hússtj.skólann Óþekkt 1940? 16,70 29,50 2006

Akureyri, Minjasafnsgarður Óþekkt 1910? 15,10 33,00 2006

Akureyri, Gróðrarstöð Óþekkt 1910? 14,30 29,00 2006

Hallormsstaður, í lerkireit Solör 1957 14,20 26,00 2006

Hallormsstaður, við Kliftjörn Drevja 1958 14,10 18,50 2006

Stálpastaðir N-Helgeland 1953 14,00 – 2006

Tafla 4    Nokkur af hæstu RG-trjám á Íslandi

yf ir hæð í hverj um mæli reit. Yf ir hæð in (=með al hæð 
100 gild ustu trjáa á ein um hekt ara) er eina sam an-
burð ar hæfa breyt an. Ef töl urn ar í þess ari töflu eru 
born ar sam an við töfl una yfir sitka greni (sjá Skóg-
rækt ar rit ið 2004, 1. tbl., bls. 22), leyn ir sér ekki 
mun ur inn! Sitka gren ið vex langt um meira.

Vöxt ur RG við bestu skil yrði
Þrátt fyr ir hina al mennu nið ur stöðu um vöxt RG 

hér á und an, eru sem bet ur fer und an tekn ing ar. Þær 
sjá um við sums stað ar á allra besta grósku flokki. Á 
Hall orms stað eru til þó nokk ur dæmi um frá bær an 
vöxt RG og þrif eft ir því. Við höf um séð, að RG hef ir 
tek ið vel við sér síð ustu tíu árin, þar sem það vex við 
bestu skil yrði. Lengd árs sprota er þar al geng 40-50 
cm og jafn vel hafa þeir mælst 65-70 cm á 30-40 ára 
göml um trjám. Lit ur RG er alls stað ar miklu betri en 
var víða fyr ir 10-20 árum. Í töflu 4 eru sýnd dæmi 
um hæstu RG tré á nokkrum stöð um á land inu.

Sjúk dóm ar og mein dýr
Ný lega hef ir orð ið vart svepp sjúk dóma á RG hér-

lend is. Áður voru dæmi um einn og einn dauð an 
topp af völd um barr við ar átu, Phaci di um con i fer ar
um.

Gren iryð svepp ur (Chrysomyxa abiet is) er nýjasti 
skað vald ur inn á RG. Fannst fyrst 1999 og „er enn 
sem kom ið er bund inn við sunn an- og vest an vert 
land ið“, skrif ar Guð mund ur Hall dórs son í „Barr tré 
á Ís landi“ (bls. 85). Hann lýk ur um sögn sinni svona: 
„Er lend is líkt og hér, veld ur gren iryð ekki veru legu 
tjóni á trjám nema í jólatrjáa rækt. Hér hafa ver ið 
mik il ára skipti í þess um sjúk dómi og einnig virð ist 
vera tölu verð ur mun ur á smit næmi mis mun andi 
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sem m.a. sést á berk in um. Nokk ur sams kon ar dæmi 
er að finna á Hall orms stað, og er það sama sag an: 
RG þrífst þar bet ur en eitt sér í teig. 

Nytj ar og hlut verk
RG á sér ekki mikla fram tíð í nytja skógi til við ar-

fram leiðslu, nema það sé rækt að á völd um stöð um. 
Við ur inn er kvistaminni en á sitka greni og ár hring ir 
mjórri. Rúmtaksvöxt ur er vissu lega minni. En við ur-
inn er senni lega betri en í öðr um greni teg und um sem 
hér eru rækt að ar. 

Enn um sinn mun RG gegna hlut verki í fram leiðslu 
jólatrjáa, sem hef ir ver ið að al hlut verk ið hing að til. 
En það held ur nál um síð ur en blá greni.

Ný lega hef ir ver ið hægt að selja tal vert af greni 
í fisk hjalla spír ur, vegna þess að ekki má flytja til 
lands ins við með berki, vegna hættu á skor dýr um, 
sem lifa í hon um. Eng in trjá teg und er betri í þetta en 
RG, sem vax ið hef ir upp hæfi lega þétt. Þá eru bol irn-
ir hæfi lega grann ir.

RG ætti að skipa tals verð an sess í úti vist ar skógi, 
þar sem skil yrði eru fyr ir það vegna fag urs greina-

31. mynd. Fjórtán ára gömul jólatré af rauðgreni borin úr skógi á Hallormsstað. Páll Reynisson
kvikmynda tökumaður myndar, en Sigrún Stefánsdóttir fréttamaður fylgist með. – S. Bl. 08-12-87

burð ar og krónu lags, en kannski fyrst og fremst 
vegna hins gul græna barr lit ar, sem eyk ur lita fjöl-
breytni mið að við am er ísku greni teg und irn ar, sem 
all ar eru með blá græn um litar tóni. Helst bland að 
við lerki.

Sem garð tré myndi hraust og vel vax ið RG sóma 
sér ákaf lega vel. Hing að til hef ir það ekki ver ið rækt-
að til þeirra nota, nema í ör fá um til fell um, og má 
segja, að það sé í raun inni slys. Það myndi sóma sér 
í görð um enn bet ur en sitka greni, sem lengi vel var 
eina greni tréð, sem rækt að var þar.

Og ekki má gleyma því, að sitkalús in vinn ur ekki 
á RG, en áreiti henn ar er einmitt sér lega hvim leið ur 
ókost ur á am er ísku greni teg und un um í görð um og á 
úti vist ar svæð um. Þetta er mik ils vert at riði, sem ætti 
að hvetja til gróð ur setn ing ar RG á þess um stöð um.

Ég þakka Þresti Ey steins syni og Þór Þor finns syni 
ábend ing ar og leið rétt ing ar og Lárusi Heið ars syni 
fyr ir hæð ar mæl ing ar.



SKÓGRÆKTARRITIÐ 200762

Helstu heim ild ir
Arn ór Snorra son og Þór Þor finns son, 1995. Mælingar á 

rauðgreni í Hallormsstaðaskógi  1992. Skóg rækt ar rit ið, 

bls. 115-122.

Bald ur Þor steins son 1994. Fræ skrá 1935-1992. I. Barr tré. 

Skóg rækt rík is ins.

Brynjólf ur Sig ur jóns son, 1998. Köngulingur (Oligonychus 

un ungu is Jak obi). Lífsferill og varnir. Líffræðistofnun 

Háskóla Íslands. Reykjavík.

Christ i an E. Flens borg. Is lands Skovsag II-VII. Köben-

havn 1902-1907.

Guð mund ur Hall dórs son og Hall dór Sverr is son 1997. 

Heil brigði trjá gróð urs. Bls. 53-59. Ið unn, Reykja vík.

Hauk ur Ragn ars son, 1977. Um skóg rækt ar skil yrði á Ís-

landi. Bls. 221-247. Skóg ar mál, Reykja vík. 

Kjell Dani el sen, 1996. Nýtt land nám. Skóg rækt ar rit ið, 

bls. 145-147.

Landsút tekt á skóg rækt ar skil yrð um 1997-2002. Rit Mó-

gils ár nr. 5, 6, 7, 13, 14.

Ola Bör set: Skogskjöt sel 1. Skogöko logi. Bls. 308-322. 

Land bruks forlaget. Oslo 1985.

Ólaf ur Er ling Ólafs son, 2000. Gra nens framtid på Is land! 

Udredn ing av et proveni ens for sök av gran (Picea abies), 

vit gr an (Picea glauca), sitka gr an (Picea sitchens is) och 

hy bridgr an (Picea x lutzii) placera de på skilda lands del-

ar på Is land. Yrkeshögskolan Sydväst. Ekenäs.

Sig urð ur Blön dal 1981. Kvæmi inn an trjá teg unda. Árs rit 

Skóg rækt ar fé lags Ís lands, bls. 17-22.

Sig urð ur Blön dal, 1993-1998. Skóg fræði 2. Helstu trjá-

teg und ir í Skóg rækt á Ís landi. Til rauna kennslu hefti bls. 

57-69. Mennta skól inn á Eg ils stöð um (fjöl rit).

Sig urð ur Blön dal, 1998. Rauð greni trén í Minja safns garð-

in um á Ak ur eyri. Skóg rækt ar rit ið, bls. 86-87.

Sig urð ur Blön dal, 1999. Rauð greni trén við Jök ul læk. 

Skóg rækt ar rit ið, bls. 108.

Sig urð ur Sig urðs son 1909. Til raun ir með trjá rækt á Norð-

ur landi. Árs rit Rækt un ar fé lags Norð ur lands, bls. 71.

Skóg ar vörð ur inn á Aust ur landi. Starf skýrsl ur 1955-1996.

Þór ar inn Bene dikz o.fl. 2006. Barr tré á Ís landi. Sum ar hús-

ið og garð ur inn, bls. 85.

Þór ar inn Bene dikz, Tore Skröppa. A provinence tri al with 

Norway spruce (Picea abies L.) Korst. på Is land. Met del-

elser fra Skog for sk 44.9. Ås 1992.

Munn leg ar heim ild ir
Brynj ar Skúla son, Hreinn Ósk ars son, Lars Erik Holm berg, 

Lars Kar dell, Lár us Heið ars son, Þórð ur Þórð ar son.

32. mynd. Fiskhjallaspírur af rauðgreni raðaðar upp á Hallormsstað.    S. Bl. 24-02-03
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GRINDAVÍK

Stakkavík ehf

GARÐUR

Sveitarfélagið Garður

MOSFELLSBÆR

Glertækni ehf

Mottó ehf

Skógræktarfélag Mosfellsbæjar

BORGARNES

Borgarbyggð

Kaupfélag Borgfirðinga 

Skorradalshreppur

Skógræktarfélag Borgfirðinga

HELLISSANDUR

Skógræktar- og land verndarfélag 

undir Jökli

Snæfellsbær, Snæfellsási 

BÚÐARDALUR

MS Búðardal

REYKHÓLAR

Glæðir, áburður

Heiðursáskrifendur Skógræktarritsins
ÍSAFJÖRÐUR

Ísafjarðarbær

PATREKSFJÖRÐUR

Oddi hf, fiskverkun

HVAMMSTANGI

Stýrihópur um forvarnir 

Húnaþingi vestra

SKAGASTRÖND

Höfðahreppur

SAUÐÁRKRÓKUR

Háskóli á Hólum í Hjaltadal

Kaupfélag Skagfirðinga

SIGLUFJÖRÐUR

Egilssíld ehf

Skógræktarfélag Siglufjarðar

AKUREYRI

Eyjafjarðarsveit

Girðir ehf
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Skóg rækt ar fé lag Ís lands stóð fyr ir kynn is ferð skóg
rækt ar á huga fólks til Rúss lands, dag ana 28. ágúst 
til 6. sept em ber 2006. Þátt tak end ur í ferð inni voru 
tæp lega 90. Ferð in var und ir bú in í sam starfi við 
Pét ur Óla Pét urs son, sem bú sett ur hef ur ver ið í 
nokk ur ár í St. Pét urs borg og rek ur fyr ir tæki þar, 
en hann hef ur einnig ver ið far ar stjóri fyr ir marga ís
lenska ferða hópa. Einnig fannst góð ur liðs mað ur í 
Ark hang elsk; Páll Sig urðs son sem er þar í skóg fræði
námi og var hann fé lag inu inn an hand ar á þeim slóð
um. Far ar stjór ar frá Skóg rækt ar fé lagi Ís lands voru 
Ein ar Gunn ars son og Jón Geir Pét urs son. Ferð in 
gekk í alla staði vel. Gert var út frá tveim ur afar 
mis mun andi stöð um, Ark hang elsk og ná grenni og 
svo St. Pét urs borg. Ferð in hófst þann 28. ágúst með 
flugi til Helsinki í Finn landi en það an var ekið yfir 
landa mær in til Rúss lands og fyrstu nótt inni eytt í 
bæn um Vy borg, þar sem bruna lykt frá ná læg um 
skóg ar eld um tók á móti hópn um. Byrj að var á því 
að skoða lerki lund inn í Rai vola en eft ir heim sókn í 
hann var flog ið til Ark hang elsk, þar sem hóp ur inn 
dvaldi næstu fjóra daga. Í Ark hang elsk var margt að 
sjá og heim sótti hóp ur inn m.a. sög un ar myllu, trjá
safn há skól ans í Ark hang elsk og byggða safn. Einnig 
var ekið um sveit ir Rúss lands í einn dag og þorp ið 
Pinega heim sótt. Frá Ark hang elsk var flog ið til St. 
Pét urs borg ar, þann 2. sept em ber og var gert út það
an það sem eft ir lifði ferð ar en flog ið var með beinu 
flugi heim þann 6. sept em ber. Í þess ari grein verð
ur fjall að al mennt um skóga og skóg ar iðn að í Rúss
landi og meg in við komu stað ina tvo. Meiri áhersla er 
lögð á Ark hang elsk og ná grenni, enda St. Pét urs borg 
meira í al fara leið og auð veld ara fyr ir fólk að nálg ast 
upp lýs ing ar um hana.

ARK HANG ELSK 
Borg in Ark hang elsk stend ur við bakka fljóts ins 

Dvínu, þar sem það fell ur út í Hvíta haf ið. Borg in var 
form lega stofn uð árið 1584 að skip an Ívans grimma 
og fékk nafn sitt af munka klaustri sem ver ið hafði á 
staðn um frá því á 12. öld. Borg in er núna mið stöð 

stjórn sýslu, vís inda, sam gangna og fram leiðslu fyr ir 
norð vest ur Rúss land. Hún telst þó ekki stór á rúss-
nesk an mæli kvarða (er t.d. í 875. sæti yfir fjöl menn-
ustu borg ir Rúss lands) en íbú ar henn ar eru um 365 
þús und ir og fer þeim held ur fækk andi. Und ir staða 
efna hags borg ar inn ar er skóg ar iðn að ur, efna iðn að-
ur, fisk veið ar og véla fram leiðsla og er skóg ar iðn að-
ur inn (timb ur, beðmi (sellu lósi), papp ír) þar lang 
mik il vægast ur. Skóg ar iðn að ur inn er líka greini leg-
ur í borg inni. Mik il vægi skóg anna fyr ir svæð ið sést 
líka greini lega í hefð bundn um bygg ing um eins og sjá 
mátti í heim sókn í Malye Kar ely, sem er byggða safn 
á svæð inu (nokk urs kon ar Ár bæj ar safn), þar sem öll 

Rússlandsferð

Skóg ar  eru mikl ir um hverf is Ark hang elsk borg, trén mörg 
með bein um og há vöxn um bol um.

Texti Einar Gunnarsson og Ragnhildur Freysteinsdóttir
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mann virki eru úr tré; hús, kirkj ur, varð turn ar, vind-
myll ur og brunn hús. Út hverfi borg ar inn ar einkennast 
líka að mestu af lágreist um timb ur hús um, í mis jöfnu 
ástandi og sums stað ar að eins hallandi, enda Ark-
hang elsk reist við ós hólma og því lít ið um fast und-
ir lag. Mið bær inn og stærri bygg ing ar eru hins veg ar 
úr var an legra efni. Nýrri hús eru gjarn an stór ar stein-
steypu blokk ir, í bland við 18.−19. ald ar glæsi hýsi úr 
steini. Ark hang elsk hef ur því að vissu leyti dá lít ið 
tví skipt an per sónu leika − ann ars veg ar eru hóg vær 
timb ur hús en hins veg ar stein- og steypu há hýsi. 

Skóg ar iðn að ur í Ark hang elsk
Fljót ið Dvína, með sín um ótal hlið arám − að fljót-

inu Pinega með töldu, hef ur frá fyrstu tíð gegnt mik il-
vægu hlut verki sem flutn ings- og sam göngu æð. Vest-
ar í hér að inu renn ur Onega út í sam nefnd an flóa og 
aust ar er fljót ið Mezen en bæði eru þau tals vert minni 
en Dvína. Með fram fljót un um eru víð feðm ir og verð-
mæt ir skóg ar. Marg ar teg und ir, svo sem skóg arfura, 
rauð greni, rússalerki, hengi birki og blæösp, ná þar 

mikl um þroska og verða allt að 40−45 m á hæð, 
rússalerk ið þó sýnu hæst. Við ar gæði eru eins og best 
verð ur á kos ið frá nátt úr unn ar hendi. Trjá iðn að ur-
inn, sem byggst hef ur upp við ós hólma Dvínu þar 
sem hún bugð ast til móts við Hvíta haf ið, er einn und-
ir stöðu at vinnu veg a Ark hang elsk. Þótt enn séu um 
20 km til strand ar Hvíta hafs ins, sigla stór skip upp 
Dvínu og lengi var þar að al höfn Rúss lands. Við lok 
nítj ándu ald ar opn að ist land leið in til Moskvu með 
lagn ingu járn braut ar. Eins og svo víða á slétt um 
Rúss lands er jarð veg ur víða botn laus og ger ir það 
vega- og mann virkja gerð erf iða í fram kvæmd. Því 
hafa fljót in gegnt hlut verki sínu sem sam göngu æð-
ar í rík ari mæli og leng ur en á Vest ur lönd um, þótt 
ef laust komi þar fleira til af sam fé lags leg um toga. 
Sög un ar myll ur komu með iðn væð ing unni í byrj un 
19. ald ar. Þá byggð ist hrá efn is öfl un á „val höggi“ 
(sel ect i ve cutt ing), þar sem vænstu trén urðu ex inni 
að bráð. Skóg ar högg ið þró að ist hægt á Ark hang elsk-
svæð inu (gjör fell ing (cle arcut) hafði átt sér stað á 
1% svæð is 1914) en marg fald að ist frá 1929, þeg ar 

Svip mót Ark hang elsk er fjöl breyti legt; nú tímalegar blokk ir (til vinstri), hefð bund in
timb ur hús (fyrir miðju) og eldri glæsi hýsi (til hægri). Mynd: Ragnhildur Freysteinsdóttir (RF)
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gjör fell ing varð við tek in venja. Til sam an burð ar var 
skóg ar högg 1956 um 5,5 sinn um meira en 1914.

Tækni væð ing, eða öllu held ur út breiðsla henn-
ar, hef ur ver ið mun hæg ari en í mark aðs kerfi Vest-
ur landa. Í og við Ark hang elsk er fjöld inn all ur af 
sög un ar myll um og nokkr ar trjá kvoðu- og papp írs-
verk smiðj ur. Við, ferða lang arn ir frá Ís landi, feng-
um að skoða sög un ar verk smiðju sem stað sett var á 
hólma úti í Dvínu. Siglt var á pramma út í hólmann 
en þar blasti gúlag ið við. Fljót lega eft ir bylt ingu var 
iðn væð ing sett of ar lega á dag skrá − sam an ber slag-
orð ið: „Komm ún ismi er vald ráð anna og raf væð ing 
lands ins“1. Vald ráð anna smal aði sam an óþekk um 
þegn um hvort sem það voru glæpa menn eða and-

stæð ing ar bylt ing ar inn ar. Þannig var iðn væð ing in 
keyrð áfram á ódýru vinnu afli sam fara raf væð ingu, 
námu greftri (þ.á.m. skóg ar höggi) og ol íu vinnslu. 
Trjá bol irn ir flutu nið ur Dvínu sem aldrei fyrr, enda 
þurfti mik ið timb ur til upp bygg ing ar inn ar, auk þess 
sem út flutn ing ur skap aði gjald eyr is tekj ur. Bær inn 
Ark hang elsk varð að borg, sög un ar verk smiðj um 
fjölg aði og fengu sitt núm er. Börn in gengu í skóla 
núm er 34 og þeg ar skóla göngu lauk unnu þau jafn-
vel í sög un ar verk smiðju með sama eða áþekku núm-
eri. Ráð valds ins var skipu lagt skipu lag.

Verk smiðj an sem við skoð uð um hafði þjón að sov-
éska al þýðu lýð veld inu vel og lengi en rekst ur þar 
lagst af fyr ir nokkrum árum. Ný lega keyptu at hafna-
menn frá Hollandi og Rúss landi verk smiðj una og 
hófu þar rekst ur. Þeir kaupa timb ur á mark aði. Bjóð-
end ur eru iðn rek end ur á svæð inu en einnig er tals-
vert af bol viði flutt sjó leið is eða með lest til fjar læg-
ari staða. Mót taka timb urs og sög un var með sama 
sniði og áður, ansi forn fá leg og vinnu að staða- og 
ör ygg is mál með þeim hætti að kalla mátti glópa lán 
að all ir kæmust heil ir í gegn um þessa skoð un ar ferð. 
Einnig vakti það at hygli hvað með ferð og flokk un 
timb ur bol anna, sem inn í sög un ar verk smiðj una röt-
uðu, var ólík þró aðri gæða stýr ingu frá skógi til neyt-
enda sem við þekkj um frá Norð ur lönd un um. Er það 
synd, því eins og áður er vik ið að, vekja skóg ar þeir 
sem við sáum í ferð inni að dá un og víst er að marg-
ir skóg ar eig end ur í ná granna lönd un um vildu glað ir 
skipta.

Eft ir hættu för milli óvar inna saga og færi banda 
með fljúg andi borð um og plönk um, var kom ið á 
stað þar sem hálfsjálf virk flokk un og bún t un fór 
fram og því næst í nýja þurrk un ar deild og lag er. Þar 
fóru vest ræn ir skóg ar menn loks að kann ast við sig. 
Eig end urn ir sem tóku á móti hópn um sögðu okk ur 
að rekst ur inn gengi vel. Timbrið er selt til Hollands 
og ný verk smiðja í bí gerð. Á hin um fljóts bakk an um 
var ný sög un ar verk smiðja ris in. Því virð ist sem mik il 
upp bygg ing og end ur nýj un eigi sér stað í skóg ar iðn-
aði og ekki að undra, því skóg ar auð lind ir á svæð inu 
eru mikl ar og nýir mögu leik ar opn ast með upp bygg-
ingu á innvið um sam fé lags ins. Hér er ekki ástæða 
til þess að tí unda töl ur um við ar magn í skóg um Ark-
hang elsk hér aðs, enda ber heim ild um ekki sam an, 
Lík legt er að af kasta geta skóg anna í Ark hang elsks 
sé af ámóta stærð argráðu og finnsku og sænsku 
skóg anna.

Trjá bol ir bíða þess á Dvínu að verða tekn ir til vinnslu í sög-
un ar myllu. Mynd: Jón Geir Pétursson (JGP)

Ör ygg is mál starfs manna eru frek ar bág bor in mið að við vest-
ræn ar venj ur. T.d. eru starfsmenn ekki með hjálm a, hlífð ar-
gler augu eða heyrn ar hlíf ar. Mynd: RF
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Skóg ar land ið Rúss land
Rúss land er mesta skóg ar land jarð ar og er nán ast sama hvern ig á það er lit ið. Þeir yf ir burð ir eru þó 

ekki sjá an leg ir á heims mark aði timb ur af urða. Rúss ar hafa einnig varð veitt skóg inn flest um þjóð um bet ur 
og telst þriðj ung ur skóga Rúss lands  frum skóg ur, auk þess sem um 2/3 skóg ar ins telst hálf upp runa leg ur 
(modified natural). Skóg ar Rúss lands eru nán ast al far ið í rík is eign en borg ar skóg ar og ein staka vernd ar-
skóg ar heyra und ir við kom andi borg ar yf ir völd.

Skóg ar Rúss lands og líf ríki þeirra eru því ger sem ar á heims vísu. 10% af flat ar máli skóga Rúss lands eru 
í NV-Rúss landi og inn an við 3% í Ark hang elsk hér aði (um 23 millj ón ir ha) sem er ríf lega tvö falt flat ar mál 
Ís lands.

 

Níu helstu skóg ar lönd heims ráða yfir um 2/3  af skóg um jarð ar og er Rúss land skóg rík asta land heims, 
á mæli kvarða flat ar máls skóga, með um 8,1 millj ón ir km2. Skóg ur, í þessu sam hengi, mið ast við skil grein-
ingu Mat væla- og land bún að ar stofn un ar Sam ein uðu þjóð anna (FAO): Land stærra en 0,5 ha að flat ar máli, 
vax ið trjám hærri en 5 m og með blað þekju yfir 10% eða land með trjám sem vax ið geta upp í þessi við mið. 
Land bún að ar land vax ið skógi og borg ar skóg ar falla utan þess ar ar skil grein ing ar sem og kjarr skóg ar.

PINEGA
Bær inn Pinega er á norð ur bökk um Pinega-fljóts-

ins, tölu vert ofan ár móta þess og Norð ur-Dvínu. Á 
leið okk ar upp með fljót un um gat að líta fjöl breytta 
og glæsi lega skóga en eins og gef ur að skilja vöktu 
stöku lerki tré, sem teygðu sig upp fyr ir krónu þak ið, 
at hygli Ís lend inga. Skóg ar eld ar hafa tals verð áhrif á 
skóg ar vist kerf ið og síð ustu 1000 ár hafa ver ið mörg 
þurrka ár og skóg ar eld ar geis að.

Mal ar veg ur ligg ur til Pinega mest alla leið ina frá 
Ark hang elsk. Veg ur inn er frek ar sein far inn og veðst 
mjög upp í rign ing um og þeg ar klaki er að fara úr 
jörðu. Tals verð um ferð var af Úr al trukk um á leið-

Svæði
Heild af 

bolviði í skógi
Fura

Pinus ssp.
Greni

Abies ssp.
lerki

larix ssp.
Birki

Betula ssp.
Ösp

Populus ssp.

Rússland allt 76.060 15.006 10.009 23.108 9.883 3.086

NV-Rússland 8.831 2.537 4.138 33 1.594 407

Arkhangelskhérað 2.227 556 1.382 9 246 34

Ríkjandi trjátegundir skóga sem herya undir Auðlindaráðuneyti Rússlands

Mælieining: Milljónir rúmmetra af bolviði
Heimild: Lesnoy fond Rossii (2003) Í: Karvinen o.fl. (2006)

Að al gat an í Pinega-þorpi. Mynd: JGP

Rússland: 809, 20%
Brasilía: 478, 12%
Kanada: 310, 8%
Bandaríkin: 303, 8%
Kína: 197, 5%
Ástralía: 164, 4%
Kongó: 134, 3%
Indónesía: 88, 2%
Perú: 69, 2%
Indland: 68, 2%
Önnur lönd: 1.333, 34%

Tíu lönd með mesta skógarþekju í milljónum hektara
og hlutfall þeirra af heildarskógarþekju jarðar
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inni, út bún um til timb ur flutn inga, en lít il um ferð 
önn ur. Rút urn ar, sem voru til ráð stöf un ar í Ark-
hang elsk, voru ekki af nýj ustu gerð en komust þó 
á leið ar enda (með einni „punkt er ingu“ þó). Bæ irn-
ir upp með fljót inu gerð ust mið alda legri eft ir því 
sem ofar dró og ákaf lega fal leg ir með sín um gömlu 
bjálka hús um með þakskíf um úr blæösp sem slær á 
silfruð um gljáa. Vél ar og bíl ar voru ekki á hverju 
strái og und an tekn inga lít ið frá seinna stríði. Vatn er 
sótt í brunna og úti kamr ar gegna sínu hlut verki.

Við fór um til Pinega til þess að kom ast á upp runa-
slóð ir þekktra rússalerki teiga á Ís landi en talið er að 
hluti efni við ar Rai volalerk is ins hafi ver ið sótt ur á 
þess ar slóð ir. Einnig kom stór send ing af lerkifræi, 
sem safn að var við Pinega, af rakst ur ferð ar Sig urð ar 
Blön dals og Arn órs Snorra son ar til Rúss lands². Um-
sjón með þeirri söfn un hafði frú Ljúbov Petr ovna 
Tsjerkas sem tók á móti okk ur í Koldorsky skógi 
utan við Pinega. Þar get ur að líta vöxtu leg an skóg.

Uppi á jök ul hrygg er skóg arfur an ráð andi,  há vax-
in og spengi leg, með stöku lerkitrjám en í sand jörð-
inni njóta greni, hengi björk og blæösp sín vel. Elstu 
lerki teig arn ir eru um 200−300 ára gaml ir og hæstu 
trén slaga í 40 m hæð og eru með með um 1,5 metra 
þver mál í brjóst hæð. Þarna mátti einnig sjá um 10 
ára gamla lerki plantekru, af sama upp runa og sáð 

var á Ís landi 1991 og get ið var um hér að fram an. 
Ljúbov taldi að góð fræár væru á 5−6 ára fresti. Nú 
er bann að að höggva lerki en þó má höggva helm-
ing lerkitrjánna þar sem þau eru í bland við aðr ar 
teg und ir. Það var mik il og góð upp lif un fyr ir okk ur 
að fá að hitta Ljúbov og geta sagt henni frá af drif um 
fræs ins, sem hún safn aði fyr ir til stuðl an þeirra Sig-
urð ar og Arn órs, enda vaxa nú upp væn ir lerki teig ar 
af því á Hér aði. Einnig var það áhugavert að kom-
ast á upp runa slóð ir fræs ins og sjá þessa vöxtu legu 
skóga. Að ferð ast eins og í tíma vél aft ur í mið ald-
ir, með því að aka nokk ur hund ruð kíló metra inn 
í djúpa skóga Ark hang elsk, er svo auð vit að öll um 
ógleym an legt sem það reyna.

ST. PÉT URS BORG OG NÁ GRENNI
St. Pét urs borg stend ur við bakka fljóts ins Nevu, 

skammt frá ár ós un um við Finnska flóa og er ein 
fjöl menn asta borg Evr ópu, með um 4,7 millj ón ir 
íbúa. Borg in var stofn uð af Pétri mikla árið 1703 
til þess að Rúss land ætti höfn við Eystra salt ið og 
var borg inni ætl að að vera „gluggi“ til Vest ur-Evr-
ópu. Borg in var höf uð borg Rúss lands frá 1710 til 
1917. Í dag er St. Pét urs borg al mennt tal in ein mesta 
menn ing ar borg Evr ópu, auk þess að vera mik il væg 
hafna borg við Eystra salt ið. Efna hag ur borg ar inn ar 
bygg ir á ýms um iðn aði (eink um málm- og véla iðn-
aði, efna iðn aði, prent verki og bjór fram leiðslu) og 
þjón ustu og borg in er mik il væg mið stöð sam gangna 
og stjórn sýslu. Þá skip ar ferða þjón usta þar tals verð-
an sess, enda er margt skoð un ar vert í St. Pét urs-
borg og ná grenni og aug ljós eru um merki tveggja 

Ljúbov, sem safn aði fræi sem fór til Ís lands,
ásamt skóg ar verði frá Pinega. Mynd: EG

Skóg ur inn í kring um Pinega býð ur upp á ým is legt ann að 
en bara tré og marg ir nýttu sér tæki færi til þess að kom ast í 
berja mó. Mynd: RF
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Gróðr ar stöð in Shapki
Gróðr ar stöð in Shapki er skammt utan við Pét urs borg. Hún er í eigu rík is valds ins, sem er stærsti kaup andi 
plantn anna, en ár lega af hend ir stöð in um 5 millj ón ir plantna, að al lega rauð greni og skóg arfuru. Stöð in er 
með lið lega 50 ha land, þar sem stund uð er ber rót ar fram leiðsla. Fram leiðsl an geng ur þannig fyr ir sig að 
sand- og leir kennd jörð in er unn in og sáð með raðsán inga vél í beð (um 70 kg af fræi á ha). Plönt urn ar vaxa 
í sáð beði í þrjú ár og eru því af hent ar sem 3 / 0 plönt ur. Við þetta spar ast dreif setn ing in sem venja er í ber-
rót ar fram leiðslu á Norð ur lönd um (þar með talið á Ís landi). Skor ið er und ir með rót ar skera fyr ir upp töku 
en sá hátt ur er hafð ur á að gróð ur setn inga menn koma og taka plönt urn ar upp, búnta og ganga frá rót um í 
mosa. Vökvað er með trakt ors-úð ara en vatn ið er tek ið í stöðu vatni á staðn um sem er vin sæll bað stað ur á 
sumr in. Reynt er að vél væða fram leiðsl una eins og kost ur er og fast ir starfs menn í stöð inni eru því að eins 
þrír. Skjól belta net eru með ákveðnu bili á milli reita, að al lega mynd uð af úlfa berja runn um og greni. Þeg ar 
búið er að taka plönt urn ar upp er sáð höfr um sem síð an eru plægð ir nið ur með hús dýra á burði og full unn ið 
og gert klárt fyr ir sán ingu trjá fræs vor ið eft ir.

Ný lega hef ur stöð in haf ið inni rækt un í gróð ur hús um með finnsku fjölpotta kerfi, með sán inga- og torf-
fyll inga línu, sem mun vænt an lega leysa ber rót ar fram leiðsl una af hólmi, líkt og gerð ist á Norð ur lönd um 
á 8. og 9. ára tug síð ustu ald ar. Við það losn ar um mik inn hluta þess lands sem stöð in not ar í dag. Þrjár 
aðr ar gróðr ar stöðv ar eru í grennd við Pét urs borg með svip aða fram leiðslu getu sem ger ir sam an lagt um 20 
millj ón ir plantna.

alda veru rúss nesku keisar anna og hirð ar inn ar. Of 
langt mál er að telja upp allt áhuga vert í borg inni en 
með al staða sem heim sótt ir voru í ferð inni eru Vetr-
ar höll in og Hermita gesafn ið, St. Ís aks kirkj an (ein 
stærsta hvolf þaks bygg ing í heimi), Blóð kirkj an, Pet-
er hof-gos brunna garð ur inn, Virki heilags Pét urs og 
Páls og grasa garð ur borg ar inn ar. Þess má líka geta 
að mið bær inn (ásamt öðr um menj um í ná grenn inu 
sem tengj ast keis ara tím an um og þá sér stak lega Pétri 
mikla) er á Heimsminja skrá Sam ein uðu þjóð anna. 

LOKA ORÐ
Skóg ar og skóg ar iðn að ur Rúss lands, eru að flestu 

leyti frá brugðn ir því sem við eig um að venj ast  hér 
á landi. Rúss land er eitt mesta skóg ar land í heimi 
og um fimmt ung ur flat ar máls skóga í heim in um er 

inn an landamæra Rúss lands. Skóg ar nýt ing á sér því 
langa sögu eins og sjá má í hefð bundn um timb ur hús-
um Ark hang elsk og hefð bundn um sveppa- og berja-
rétt um, þar sem hrá efn ið er sótt í skóg ana. Hrá efni til 
skóg ar nytja skort ir ekki, hvorki hvað varð ar magn 
né gæði en nokk uð vant ar upp á að tækni hlið úr-
vinnsl unn ar sé sam bæri leg við það sem ger ist víð ast 
á Vest ur lönd um. Vinnu eft ir lit ið hér á Íslandi hefði 
a.m.k. séð ým is legt að finnslu vert í vinnu um hverfi 
því sem blasti við í heim sókn til sög un ar myll unn ar 
í Ark hang elsk. Þeir tveir stað ir sem heim sótt ir voru, 
Ark hang elsk og St. Pét urs borg, reynd ust skemmti-
lega ólík ir. Ark hang elsk er að stofni til lít il (á rúss-
nesk an mæli kvarða) frumúr vinnslu borg á út hjara, á 
með an St. Pét urs borg er heims borg í fyllsta skiln ingi 
þess orðs og sögu legt hlið til Vest ur-Evr ópu. Það var 

Sáð beð í gróðr ar stöð inni. Mynd: JGP
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Gúlag
Gúlag er al þjóð legt heiti yfir vinnu búð ir þær sem 
fund ust um Sov ét rík in öll.

Heit ið gúlag er dreg ið af Glavnoe uprav lenie lag-
eri, sem má þýða sem Að al búða stjórn. Gúlag á sér 
nokkra for sögu í nauð ung ar vinnu í Sí ber íu, sem 
stund uð var frá því á 17. öld og allt þar til keis-
ara veldi Rúss lands leið und ir lok í kjöl far Októ-
ber bylt ing ar inn ar 1917. Strax árið 1918 var byrj-
að að koma á búð um fyr ir „óæski lega að ila“ en 
gúlag ið sem slíkt varð til stjórn sýslu lega árið 1930. 
Skömmu fyr ir seinni heim styrj öld ina fór þess um 
búð um mjög að fjölga. Alls urðu nálægt 500 
gúlag-þyrp ing ar sem sam an stóðu, hver um sig, af 
þús und um minni búða með nokk ur hund ruð um til 
nokkurra þús unda manna. Talið er að á árabilinu 
1929 og 1953 hafi um 18 millj ón ir manna ver ið 
sendar í gúlag og 6 millj ón ir í við bót sendar í út-
legð. Fólk ið í gúlag inu vann við hina ýmsu geira 
at vinnu lífs ins, allt eft ir að stæð um á hverj um stað. 
Það vann við skóg ar högg, náma vinnslu, mann-
virkja gerð, land bún að og ýmis fram leiðslu störf í 
verk smiðj um. Eft ir and lát Stalíns, árið 1953, var 
byrj að að leggja gúlag ið nið ur sem vinnu búð ir og 
það var form lega aflagt með til skip un árið 1960. 
Eft ir það héld ust þó áfram nokkr ar búð ir sem 
breytt var í fang elsi.

því fjöl breytt land sem blasti við ferða löng un um frá 
Ís landi og áhuga vert land til heim sókna fyr ir margra 
hluta sak ir.

ÞAKK IR
Grein ar höf und ar vilja þakka ferða fé lög un um fyr ir 

ánægju lega sam veru í ferð inni. Pétri Óla Pét urs syni 
ber að þakka sér stak lega fyr ir alla um sjón í ferð inni. 
Pét ur Óli hélt sér lega vel utan um hóp inn og leysti 
greið lega úr hverju vanda máli sem upp kom. Að-

Blóð kirkj an er eitt af kenni leit um St. Pét urs borg ar. Kirkj an er 
fag ur lega skreytt stein fellu mynd um (mósaík). Mynd: JGP

stoð ar konu Pét urs Óla, Val ent ínu Bala banóvu, eru 
einnig færð ar þakk ir sem og Páli Sig urðs syni sem 
var hópn um inn an hand ar í Ark hang elsk. Öll um 
þeim sem tóku á móti okk ur eru færð ar þakk ir.

ENG LISH ABSTRACT
The Icelandic forestry association organised a trip to 

Russia, from August 28th to September 6th 2006, for 
forestry enthusiasts. The trip started with a flight to 
Helsinki in Finland and a bus ride from there across the 
border into Russia. The first night was spent in the city 
of Vyborg, but the remainder of the trip was divided 
between two places: Arkhangelsk and surroundings and 
St. Petersburg. The trip provided a good insight into the 
vast forests of Russia and forestry related industries. 
This applies particularly to the sojourn in Arkhangelsk, 
which the article focuses for the most part on, including 
the forests and forestry in the Arkhangelsk area (near 
Pinega in particular) and the city of Arkhangelsk itself. 
The article also contains a brief description of St. 
Petersburg. Numerous sites were visited during the trip, 
but a visit to a local sawmill in Arkhangelsk proved 
particularly memorable, as did a visit to the small vill-

„Ein kenn is tákn“ gúlags ins. Mynd: RF



71SKÓGRÆKTARRITIÐ 2007

age of Pinega, but trees grown from seeds collected in 
the forest around Pinega are now thriving in Iceland. 
The importance of forests and the products from them 
to the Arkhangelsk area was clearly evident, from the 
traditional timber structures, the logs floating on the 
river Dvina and the number of factories utilising the 
timber dotting the riverbank. In many places there were 
also signs of the past political landscape – remnants 
of gulags, including the factory visited. The sojourn 
in St. Petersburg for the most part focused on more 
traditional tourism venues, like the Hermitage museum, 
but the forestry angle was maintained through a visit 
to the local botanical gardens and a tree nursery in 
Shapki, outside St. Petersburg. Overall the trip proved 
to be informative, enjoyable and memorable for the 
travellers.
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Sam ræmt skipu lag
skógi vax inna úti vist ar svæða og þétt býl is

Texti og myndir Hallgrímur Indriðason

Plantað í tilraunareit Gróðrarstöðvarinnar við Akureyri 1908−1909. Tilgangurinn með tilrauninni var að kanna hvort 
skógrækt í óhreyfðu landi væri framkvæmanleg. Mynd: Minjasafn Akureyrar

Hér er fjall að um að drag anda og þró un fyrstu skóg
rækt ar svæð anna sem köll uð voru úti vist ar skóg ar. 

Höf und ur tel ur nauð syn legt að sam ræma skipu
lag úti vist ar skóga og þétt býl is. Lagt er til að úti vist
ar skóg ar, í og við þétt býli, verði í fram tíð inni hluti 
af deiliskipu lögðu landi þétt býl is svo tryggja megi 
stöðu svæð anna og auð velda  al menn ingi að gengi að 
skógi vöxn um úti vist ar svæð um á byggða mörk um.

Breyti leg mark mið skóg rækt ar
Til gang ur og mark mið skóg rækt ar hafa frá fyrstu 

tíð ver ið breyti leg á Ís landi. Upp hafs menn skóg rækt-
ar hér,  þeir Ryder og Prytz, ætl uðu að stuðla að 
rækt un eldi við ar skóga með skóg rækt inni sem hófst 
um alda mót in 1900. Hug mynd ir þeirra og ann arra 
snér ust um að koma þyrfti upp skóg ar reit um við 
sem flest býli á lands byggð inni til þess að leysa eldi-
við ar skort inn og draga úr notk un sauða taðs.1 

Rækt un ar fé lag Norð ur lands var stofn að árið 1903 
og hóf skipu lagt til rauna starf í skóg rækt í Gróðr ar-

stöð inni við Ak ur eyri árið 1908. Til gang ur inn var, 
eins og Ár mann Dal manns son orð aði það; „að fá úr 
því skor ið hvort trjá plönt ur gætu vax ið og dafn að 
sæmi lega í óvöldu landi án nokk urr ar um hirðu, fyrr 
en að því kæmi að þyrfti að grisja.“2

Frá ár inu 1909, þeg ar Skóg rækt rík is ins var sett á 
stofn og fram und ir 1950, var skóg rækt in þó fyrst og 
fremst varn ar starf gegn eyð ingu skóga og upp blæstri 
lands. Á þessu tíma bili fóru fram veiga mikl ar til raun-
ir og próf an ir á teg und um og kvæm um sem lögðu 
grunn inn að fram för um og ár angri í skóg rækt. 

Fyrstu skóg rækt ar fé lög in voru stofn uð um og eft ir 
1930 og varð skóg rækt fljót lega áhuga mál al menn-
ings sem stefndi að því að klæða land ið skógi. Það 
var ekki fyrr en um 1965 að skóg rækt ar á ætl un um 
nytja skóga á bú jörð um var fyrst sett fram, svoköll-
uð Fljóts dals á ætl un, en meg in mark mið henn ar var 
að fram leiða timb ur. 

Með Fljóts dals á ætl un  var gert ráð fyr ir því að 
rík ið styrkti bænd ur til skóg rækt ar á eig in jörð um. 
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þeim sem við áður höfð um séð. Hann stakk svo 
mjög í stúf við kulda lands ins og klæð leysi. 

Vin sæld ir úti vist ar í ís lensk um skóg um hafa vax ið 
ár frá ári og virð ist hafa marg ar hlið stæð ur við það 
sem ger ist í ná granna lönd um okk ar þó að gengi að 
ís lensku skóg um megi í fljótu bragði telja tak mark-
aðra. Fólk hef ur þörf fyr ir leita frá ys og þys þétt-
býl is ins og sæk ist eft ir frið sæld og feg urð skóg anna. 
Ný leg könn un sem Skóg rækt rík is ins lét gera, sýn ir 
svo ekki verð ur um villst, að Ís lend ing ar eru eng ir eft-
ir bát ar ná granna sinna í nýt ingu skóga til úti vist ar.5

Skóg ar heim sókn ir í Dan mörku, Bret landi og Ís landi 
 

Fyrstu skóg rækt ar svæð in sem köll uð voru úti vist-
ar skóg ar eru Heið mörk við Reykja vík (frið uð 1950) 
og Kjarna skóg ur við Ak ur eyri (frið að ur 1952). Þessi 
svæði voru í eigu sveit ar fé lag anna sem gerðu síðar 
sérstaka samninga við skóg rækt ar fé lögin þar sem 
svæðin eru skil greind sér stak lega sem úti vist ar svæði, 
eins og fram kem ur hér að fram an. 

Upp haf lega voru bæði svæð in í góðri fjar lægð 
frá þétt býli; frá mið bæ Ak ur eyr ar í útjaðar Kjarna-
skógar eru um sex kílómetrar en frá mið borg Reykja-
vík ur í útjaðar Heið merkur eru um 15 km. Svæð in 
voru ekki val in vegna sér stakra skil yrða fyr ir starf-
semina, sem þar var fyrirhuguð, öllu frem ur vegna 
þess að þau voru ekki tal in að gengi leg til ann arra 
nota nema þá ef til vill til beit ar. 

Það verð ur að telj ast ákveð in fram sýni hjá sveit ar-
fé lög un um að gera svæð in að  starfs vett vangi skóg-
rækt ar fé lag anna. Fé lög in hófu nýja land nýt ingu, 
lönd voru frið uð fyr ir beit og ágangi bú fjár og skóg-
arn ir fengu að vaxa og dafna. Þeg ar þeir stækk uðu 
sköp uð ust ákjós an leg skil yrði til úti vist ar á svæð um 
sem voru í þægi legri fjar lægð frá þétt býli.

Áætl un in varð síð ar fyr ir mynd að nú ver andi lands-
hluta verk efn um í skóg rækt og for veri þeirr ar rík is-
styrktu skóg rækt ar sem stund uð er á bú jörð um um 
þess ar mund ir.3

Árið 1950 var gerð ur samn ing ur á milli Reykja vík-
ur borg ar og Skóg rækt ar fé lags Reykja vík ur um að 
Heið mörk skyldi verða op in bert úti vist ar svæði og 
var þá frið að sem slíkt. Samt sem áður má segja að 
fram kvæmd ir sem mið uðu að beinni úti vist al menn-
ings hafi ekki haf ist fyrr en um og eft ir 1970 en um 
það leyti fóru skóg rækt ar menn að tala um mik il vægi 
úti vist ar skóga og gildi þeirra fyr ir þétt býli. 

Kjarna skóg ur við Ak ur eyri var frið að ur árið 1952 
en samn ing ur Skóg rækt ar fé lags Ak ur eyr ar og Ak-
ur eyr ar bæj ar um úti vist ar svæð ið í Kjarna var ekki 
gerð ur fyrr en árið 1972. 

Gera má ráð fyr ir að áhrifa hafi gætt frá Norð-
ur lönd un um þar sem úti vist var al mennt stund uð 
og fólk gerði sér grein fyr ir mik il vægi henn ar fyr ir 
heilsu og lífs gæði. Bæði Dan ir og Sví ar og þó eink-
an lega Norð menn voru á þess um árum að tryggja 
þétt býl is stöð um að gengi til úti vist ar í nær liggj andi 
nátt úru skóg um. 

Skóg rækt ar fé lög in hér á landi höfðu vissu lega 
frum kvæði að skóg rækt í og við þétt býli og smám 
sam an var gert ráð fyr ir að skóg ur inn væri bæði um-
gjörð og hvatn ing til hollr ar úti vist ar. 

Að drátt ar afl skóga til úti vist ar
Þótt hugtakið úti vist ar skógur hafi ekki ver ið 

þekkt höfðu ís lensku nátt úru skóg arn ir löng um ver-
ið vett vang ur ferða hópa og fólks í leit að úti vist og 
æv in týr um. 

Skömmu eft ir að Vagla skóg ur var frið að ur árið 
1907 varð hann vin sæll ferða á fangi Ak ur eyr inga. 
Árið 1914 gekkst Ung menna fé lag Ak ur eyr ar til dæm-
is fyr ir hóp ferð í Vagla skóg. Eft ir erf iða göngu yfir 
Vaðla heið ina seg ir svo í grein ar gerð um ferð ina: 4

Það er erfitt að gera sér ljósa grein fyr ir hvaða til-
finn ing ar eru rík ast ar hjá okk ur þeg ar við kom um 
inn í skóg inn og lít um trjá grein arn ar yfir höfð um 
vor um, sem vefj ast sam an og mynda alla vega lag-
aða lauf skála, sem veita okk ur þægi leg an svala í 
sól ar hit an um og sjá all an þann fjöl skrúð uga gróð-
ur sem lifði þarna og dafn aði í skjóli trjánna, vernd-
að ur af þeim fyr ir veð ur átroðn ingi og ýmsu öðru. 
Við fund um skóg arilm inn fylla loft ið og önd uð um 
hon um að okk ur. Þessi blett ur var svo ólík ur öll um 
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Leiktæki, útigögn og útilistaverk auka fjölbreytni útivistar-
svæðanna og hvetja til aukinnar útivistar. Tvær efri mynd-
irnar eru úr Kjarnaskógi og sú neðsta frá Kanada. 

Rækt un úti vist ar skóga
Rækt un úti vist ar skóg anna fór í upp hafi fram með 

nokk uð til vilj ana kennd um hætti. Ekki voru gerð ar 
sér stak ar rækt un ar á ætl an ir en rækt un ar skil yrð in lát-
in ráða vali trjá teg unda og til rækt un ar starfs ins var 
hvatt til áhuga fólk, starfs manna fé lög og land nema-
hóp ar sem sáu að mestu um gróð ur setn ing ar. Þeg-
ar ár ang ur inn er skoð að ur virð ist vel hafa tek ist til 
að mörgu leyti. Skóg rækt ar svæð in hafa til að bera 
þann fjöl breyti leik í teg unda vali sem ger ir úti vist ar-
svæði að lað andi.

Þeg ar skóg ur inn í Kjarna og í Heið mörk óx urðu 
svæð in fljótt eft ir sótt til úti vist ar og dag ferða. Verk-
efn um skóg rækt ar fé lag anna fjölg aði, rekst ur tók 
við af rækt un ar starfi. Starf semi á úti vist ar svæð un-
um þró að ist nokk uð hratt á tíma bil inu 1970−1980. 
Miklu var plant að og skóg rækt ar fé lög in þurftu ekki 
leng ur að treysta á áhuga fólk við plönt un ina. Nú 
leystu ung ling ar í vinnu hjá sveit ar fé lög un um sjálf-
boða lið ana af hólmi. Segja má að á þessu ára bili hafi 
innra skipu lag svæð anna smám sam an orð ið til. Það 
mót að ist fyrst og fremst af lands lagi og stað hátt um. 

Innra og ytra skipu lag úti vist ar svæða
Skipu lag úti vist ar svæð is fer að miklu leyti eft ir 

því hvern ig skóg ur inn fell ur að lands lag inu og því 
er nauð syn legt að taka sér stak lega til lit til þessa við 
alla áætl ana gerð. Veiga mikl ir þætt ir í því skipu lagi 
er lagn ing stíga og vega og all ar merk ing ar. Fyr ir-
komu lag að stöðu inn an svæð is fer einnig eft ir fjöl-
breytni trjá teg unda og hvar best má stað setja úti-
gögn og leik svæði. 

Ytra skipu lag úti vist ar svæða helg ast af öðr um 
þáttum en innra skipu lag ið. Hér er átt við það skipu-
lag sem er í nán asta um hverfi úti vist ar svæð is ins 
og teng ist því. Það ákvarð ast af því hvern ig þetta 
nán asta um hverfi úti vist ar skóg anna hef ur þró ast 
og á hvern hátt ýms ir sam eig in leg ir skipu lags þætt-
ir tengj ast, s.s. akst ursleið ir og um ferða rteng ing ar, 
bíla stæði og göngu leið ir, veitu kerfi, reið leið ir, hvern-
ig land notk un er næst svæð un um og síð ast en ekki 
síst; hvort og þá hvernig svæð ið teng ist deiliskipu-
lagi sveit ar fé lag ins.

Í upp hafi var staða úti vist ar skóg anna í skipu lagi 
þétt býl is ins veik. Skóg rækt in hafði feng ið að þró-
ast á svæð um sem ekki voru not hæf til bygg inga 
eða ann ara fram kvæmda. Þessi svæði voru ekki í 
nokkrum tengsl um við skipu lag bæja eða borg ar. 
Þau mörk uð ust af skörp um lín um rækt aðs lands og 
af rétt ar. Í að al skipu lagi sveit ar fé laga er landi deilt í 
land nýt ing ar flokka sem eru stefnu mót andi fyr ir nýt-
ingu lands til langs tíma. Land bún að ar lönd in nærri 
þétt býl is stöð um hafa núna að mestu horf ið und ir 
bygg inga svæði. Eft ir standa skarp ar lín ur úti vist ar-
skóga á ytri byggða mörk um og bygg inga svæða.

Vegna veikrar skipu lags stöðu úti vist ar svæð anna í 
skipu lagi þétt býl is ins í árarað ir hef ur mynd ast eins-
kon ar mis gengi milli innra og ytra skipu lags. Við 
nú ver andi að stæð ur, þar sem ekk ert lög form legt 
skipu lag er til um úti vist ar svæði og tengls þeirra við 
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Steinbogi að rómverskri fyrirmynd, hlaðinn úr grjóti, getur 
fallið vel að íslenskri skógarnáttúru og þjónað bæði sem 
samgöngu mannvirki og útilistaverk. Úr Kjarnaskógi.

Verklegar framkvæmdir, svo sem byggingar, stígar, brýr og 
vegir, á skógivöxnum útivistarsvæðum í þéttbýli eru skipu-
lagskyldar samkvæmt lögum. Myndin er frá Kanada og 
sýnir göngustíg um viðkvæmt mýrlendi.

Aðkoma og upplýsingaskilti við skógivaxin útivistarsvæði 
skipta miklu máli, bæta aðgengi að svæðunum og auðvelda 
gestum að sjá hvað þau bjóða upp á. Frá Kanada.

vax andi byggð, geta mynd ast átaka lín ur og skap ast 
óvissa um fram tíð úti vist ar svæð anna. 

Göngu stíg ar, hjóla braut ir og akst ursleið ir tengj ast 
gjarn an innra skipu lagi úti vist ar svæða á óeðli leg an 

hátt, ef um teng ing ar á ann að borð er að ræða. Veitu-
kerfi veitu stofn ana sveit ar fé laga hafa því mið ur oft 
ver ið lögð skipu lags laust í gegn um úti vist ar svæð in 
og spilla ásýnd og nýt ingu svæð anna.

Í fyrsta Að al skipu lagi Reykja vík ur sem gilti frá 
ár inu 1962−1983, var Heið mörk ekki sýnd á upp-
drætti að al skipu lags ins en þá var gert ráð fyr ir að 
um úti vist ar svæð ið í El liða ár dal lægi Foss vogs braut 
að Vest ur lands vegi. 6 

Kjarna skóg ur á Ak ur eyri þró að ist á þess um tíma í 
álíka ör ygg is leysi. Í fyrsta Að al skipu lagi Ak ur eyr ar, 
fyr ir árin 1972−1990, var um land nýt ingu Kjarna-
skóg ar sagt: „opið grænt svæði til ann arra nota,“ 
og árið 1973 og aft ur 2003 var bygg ing ar landi út-
hlut að í neðsta hluta skóg ar ins. Í síð ustu til lögu að 
að al skipu lagi, fyr ir árin 2006−2018, er land notk un 
breytt í: „opið svæði til sér stakra nota.“7 

Ný lega var tek ið til bygg inga í Kópa vogi all stórt 
svæði (Rjúpna hæð) sem áður hafði ver ið út hlut að 
til Land græðslu skóga og úti vist ar.  Á fleiri stöð um á 
land inu er staða úti vist ar svæða að þró ast með svip-
uð um hætti. Það á t.d. við um Hafn ar fjörð, Ísa fjörð 
og Siglu fjörð. Eina sveit ar fé lag ið á land inu sem gert 
hef ur deiliskipu lag af skógi vöxnu úti vist ar svæði á 
ytri byggða mörk um er Fljóts dals hér að.8

Bygg inga svæði ógna úti vist ar svæð un um
Skóg rækt ar fé lög in, sem í upp hafi hófu skóg rækt 

á ytri byggða mörk un fjarri öllu áreiti frá þétt býli 
verða áþreif an lega vör við nálg un þétt býl is ins á síð-
ustu árum. Oft á tíð um þarf ekki nema ein falda breyt-
ingu á að al skipu lagi til þess að byggð in fær ist með 
mikl um hraða inn á svæði sem áður voru ætl uð til 
skóg rækt ar og úti vist ar. Á Ak ur eyri, í Reykja vík og 
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Skógivaxin útivistarsvæði og bygginga-
svæði mætast nú með skörpum beinum 
línum. Skipulagið væri betra ef þessar línur 
flæddu saman. Þá myndu útivistarsvæðin 
teygja sig inn í byggingarsvæðin og mynda 
grænar tengingar við skóginn. Deiliskipulag 
útivistarsvæða getur tryggt skipulagslega 
stöðu þeirra gagnvart byggingarhverfum 
þéttbýlisins. Myndin sýnir landnýtingu 
samkvæmt Aðalskipulagi Akureyrar sunnan 
Glerár.

Í Naustahverfi, norðan Kjarnaskógar, sveiflast nú bygginga-
kranar yfir trjátoppum útivistarsvæða. Auðveldara virðist 
að verðleggja byggingarlóðir en skógivaxin útivistarsvæði. 
Það sama er að gerast í Kópavogi og víðar í þéttbýli. Ekki 
er hægt að sjá að deiliskipulag byggingahverfa sé aðlagað 
að skógræktarsvæðunum. Mynd frá Akureyri að ofan og 
Kópavogi að neðan.

í Kópa vogi sveifl ast nú bygg inga kran ar yfir trjátopp-
um úti vist ar svæða. Skarp ar lín ur úti vista skóg anna, 
sem á sín um tíma mynd uð ust vegna þess að hag stæð-
ast var að girða í bein um lín um, standa nú and spæn-
is steypt um veggj um íbúð ar húsa.

Eins og sjá má, á kortinu að ofan, ligg ur skipu lag 
þétt býl is í Nausta hverfi við Ak ur eyri fast upp að úti-
vist ar svæð inu í Nausta borg um norð an Kjarna skóg-
ar. Rétt ara hefði ver ið að draga úti vist ar svæð ið inn 
í byggð ina, leggja hjóla stíga og göngu stíga úr íbúða-
byggð inni inn í úti vist ar svæð ið og skapa þannig eðli-
lega teng ingu milli úti vist ar svæð is ins og þétt býl is ins. 
Besta lausn in á skipu lagi úti vist ar svæða og þétt býl-
is er þeg ar byggð og skóg ur flétt ast sam an. Stíg ar 
og veg ir þurfa að lúta sam eig in leg um hags mun um 
íbúða byggð ar og úti vist ar svæða og forð ast þarf mis-
gengi og átaka lín ur. 

Úti vist ar svæði hafa veiga miklu hlut verki að gegna 
í skipu lagi þétt býl is staða. Mark mið ið felst í að 
tryggja al menn ingi að gengi að skjól góð um úti vist-
ar svæð um all an árs ins hring. Þau geta tví mæla laust 
auk ið lífs gæði fólks og þurfa að vera þannig skipu-
lögð að fólk vilji og geti sótt til þeirra.

Því er brýnt er að þróa sam eig in lega deiliskipu lag 
þétt býl is og skógi vax inna úti vist ar svæða skóg rækt ar 
utan þétt býl is ins. Nauð syn legt er að úti vist ar svæð in 
falli að deiliskipu lagi, í sam ræmi við bygg ing ar- og 
skipu lags lög, á sama hátt og aðr ar verk leg ar fram-
kvæmd ir í sveit ar fé lög um. Með því móti get ur skap-
ast betra sam ræmi á milli mis mun andi land nýt ing ar 
inn an sveit ar fé laga.9
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hægt að leysa upp skarp ar átaka lín ur sem mynd ast 
milli úti vista skóga og þétt býl is. Ástæða er að hafa í 
huga að sveit ar fé lög bera ábyrgð á skipu lags mál um 
og skipu lag er aldrei eitt og end an legt held ur háð 
breyt ing um. Um fjöll un um breyt ing ar á deiliskipu-
lagi í fram tíð inni verð ur að geta tek ið mið af þró un 
úti vist ar skóga ekki síð ur en þró un þétt býl is. 

Heim ild ir 
1 Sig urð ur Blön dal og Skúli Björn Gunn ars son (1999). 

Ís lands skóg ar. Hund rað ára saga.

 Reykja vík: Mál og mynd.
2 Bjarni Guð leifs son (2000). Rækt un ar fé lag Norð ur lands. 

Í Eyfirsk ir frum kvöðl ar í trjá rækt. Bjarni Guð leifs son 

(Rit stj.). Ásýnd Eyja fjarð ar skóg ar að fornu og nýju.

 Ak ur eyri: Skóg rækt ar fé lag Eyja fjarð ar.
3 Sig urð ur Blön dal og Skúli Björn Gunn ars son (1999). 

Ís lands skóg ar. Hund rað ára saga.

 Reykja vík: Mál og mynd.
4 Jón Hjalta son (2004). Saga Ak ur eyr ar (IV. bindi).

 Ak ur eyri: Ás prent.
5 Skóg rækt rík is ins og Gallup (2005). Trén með rauðu 

berjunum.
6 Að al skipu lag Reykja vík ur 1963−1983 (1963).

 Reykja vík: Reykja vík ur borg.
7 Að al skipu lag Ak ur eyr ar 1972−1990 (1972).

 Ak ur eyri: Ak ur eyr ar bær. 
8 Sel skóg ur deiliskipu lag (2006).

 Fljóts dals hér að: Eg ils staða bær.
9 Skipu lags- og bygg ing ar lög (nr. 73, 1997; 24gr.). 

Reykja vík: Um hverf is ráðu neyt ið.

Skógivaxin útivistarsvæði hafa aðdráttarafl bæði sumar og 
vetur. Snjór fellur með  öðrum hætti í skógi en á víðavangi 
og tekur upp síðar. Úr Kjarnaskógi.

Á skipulagskortinu hér að ofan sést hvern ig úti vist-
ar svæð in teygja sig inn í þétt býl ið og mynda skógi-
vaxna tengi ganga fyr ir stíga og braut ir. Með slíku 
skipu lagi verð ur auð veld ara að taka á móti vax andi 
um ferð á úti vist ar svæð un um í fram tíð inni. Upp lýst-
ir göngu stíg ar svæð anna verða hluti af um ferðar neti 
þétt býl is ins og bet ur verð ur séð fyr ir nauð synj um 
eins og vatns veitu, raf magni, snyrt ing um og hrein læt-
is að stöðu. Um er að ræða deiliskipu lag af svæð um 
þar sem skóg rækt er veiga mik ill hluti af skipu lags-
verk efn inu og tryggð er um fjöll un um heild ar skipu-
lag svæð anna. Hluta af mark mið um Stað ar dag skrár 
sveit ar fé lag anna verð ur einnig bet ur náð með sam-
eig in legu deiliskipu lagi. 

Af stætt verð mæta mat
Á þenslu tím um má gera ráð fyr ir að land sem 

áður var skóg rækt ar land og gjarn an af gangs stærð 
í skipu lagi sveit ar fé lags, geti skyndi lega orð ið eft ir-
sókn ar vert bygg ing ar land. Bygg inga verk tak ar leita 
að hag kvæm um bygg inga kost um og allt virð ist falt. 
Það virð ist einnig vera ein fald ara fyr ir sveit ar fé lög 
að verð meta bygg ing ar land en úti vist ar svæði til al-
manna nota. Í flest um til fell um, þar sem lín ur bygg-
ing ar lands og skóga rækt ar lands í skipu lagi þétt býl is 
sker ast, er skóg rækt ar land inu fyrst fórn að.

Full yrða má að með deiliskipu lagi skógi vax inna úti-
vist ar svæða í þétt býli verði staða þeirra bet ur tryggð 
og betra sam ræmi má koma á milli þess sem kalla má 
innra og ytra skipu lag svæða. Með slíku skipu lagi er 
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Texti og myndir Árni Þórólfsson

TRÉ
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Hvað er tré?
Fá rán leg spurn ing, barna leg og óþörf hugsa ef-

laust ein hverj ir. Einn mesti hug s uð ur allra tíma; Al-
bert Ein stein (1879 − 1955) sagði eitt sinn: „Ég hætti 
aldrei að hugsa eins og barn“ og það ætt um við held-
ur ekki að gera því hvern ig skyldi barn svara þess ari 
spurn ingu? Kannski með þess um hætti: „Tré er stór 
planta með staur upp úr miðj unni.“ Ef laust þyk ir 
sum um þetta nægi legt svar en lík lega myndi ein hver 
full orð inn fletta upp í orða bók og fá svar sem væri 
þá ein hvern veg inn svona: „Tré er stór vax in fjöl ær 
planta sem bæt ir ár lega við sig ár hring úr viði og 
hef ur einn heil an stofn.“ Fyr ir þá sem fást við tré 
er þetta alls ekki full nægj andi svar því hvað merk ir 
orð ið stór í þess ari skil grein ingu? Hvern ig skil greina 
trjá vís inda menn fyr ir bær ið tré? Banda rísk ir trjá-
fræð ing ar skil greina tré ein hvern veg inn með þess-
um hætti: „Tré er trjá kennd planta með upp rétt an 
fjöl ær an stofn sem er minnst 7,5 cm að þver máli í 
brjóst hæð (130 cm frá jörðu), með af ger andi lag aða 
krónu og er minnst 4 metr ar á hæð.“ Ís land hef ur 
eng in hæð ar mörk í sín um skóg rækt ar lög um en í út-
tekt um á út breiðslu birk is hér á landi og þar með 
stærð villtra ís lenskra skóga, hef ur ver ið mið að við 1 
til 2 metra en yfir 80% af ís lenska birk inu nær ekki 
tveggja metra hæð og að eins um 4 til 5% ná yfir fjög-
urra metra hæð. Ekki er til ein al þjóð leg skil grein ing 
á því hvað sé tré en á síð ustu árum hef ur ver ið mik ið 
rætt um nauð syn þess m.a. vegna kolefn is bind ing ar-
á kvæða Kyoto bók un ar inn ar. Flest ríki Norð ur-Evr-
ópu miða við það að tré þurfi að ná 3 til 6 metra 
hæð til þess að geta kall ast tré. Dan ir miða t.d. við 6 
metra hæð ar mörk in. 

Hvaða þýð ingu hef ur það fyr ir ís lenska skóga 
ef við mið um við að tré þurfi að vera 4 metr ar á 
hæð hið minnsta til þess að kall ast tré í stað tveggja 
metra? Í stað þess að 1,35% af flat ar máli lands ins 
væru skógi vax in yrðu það að eins 0,2%. „Hverju 
skipt ir það?“ kann ein hver að spyrja því þetta lít ur 
ekki út fyr ir að vera svo mik ill sam drátt ur en þetta 
er þó hvorki meira né minna en rúm lega 85% sam-
drátt ur á skóg lendi Ís lands. Af þess um 0,2% af flat-
ar máli Ís lands, sem er skógi vax inn mið að við þessa 
4 metra skil grein ingu á því hvað er tré, eru ¾ hlutar 
inn flutt ar trjá teg und ir sem gróð ur sett ar hafa ver ið 

Til vinstri: Sumareik (Quercus robur) í haustlitum í 
trjásafninu í Höfðaskógi við Hvaleyrarvatn í Hafnarfirði. 
Myndin var tekin 17. október 2006. Óli finnski, Ólafur Erling 
Ólafsson, skógarvörður í Heiðmörk gaf Skógræktarfélagi 
Hafnarfjarðar þetta tré en hann ræktaði þessa plöntu upp 
af fræi sem hann safnaði í bænum Tammisaari í Finnlandi 
en það er tæplega 15 þúsund manna bær syðst í Finnlandi. 
Um 83% bæjarbúa eru af sænskum uppruna en nafn 
bæjarins á sænsku er Ekenäs og þýðir Eikarnes á íslensku. Í 
skjaldarmerki bæjarins er mynd af eik með akörnum. Nafn 
sumareikar á finnsku er Metsätammi.

Gunnar Þórólfsson trésmiður, Sigvaldi Ásgeirsson skóg-
fræðingur, framkvæmdastjóri Vesturlandskóga og Þor kell 
Þorkelsson flugvirki ræða áhugmál sitt (TRÉ) í Gutt orms-
lundi í Hallormsstaðaskógi þar sem standa mörg síberíu-
lerkitré (Larix sibirica) yfir 20 metra há.

Gunnar og Sigvaldi skoða finnska hengibjörk (Betula 
pendula) í Freyshólamýri við Lagarfljót.
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hér á landi á síð ustu 100 árum og birki skóg ar eru 
því að eins ¼ hlutar og eru því aðeins 0,05% af flat-
ar máli Ís lands mið að við þessa skil grein ingu. Ýms-
ir kunna þá að velta því fyr ir sér hvort hægt sé að 
flokka birki til trjáa. Eng inn vafi leikur á því að birki 
(Betula pubescens) eða ilm björk, eins og ýms ir vilja 
kalla teg und ina, telst til trjá teg unda og hér á landi 
eru mörg birki tré sem ná yfir 4 metra hæð og hæsta 
birki tré lands ins er um 15 metra hátt. En hvers 
vegna verða að eins ör fá ar birki plönt ur að trjám en 
flest ar að krækl ótt um runn um? Aðal skýr ing in er lík-
lega sú að birk ið bland ast við fjall drapa en fjall drapi 
er birki teg und sem nefn ist Betula nana á lat ínu og 
er alltaf lág vax inn jarð læg ur runni. Hvað eru þá til 
marg ar teg und ir af birki? Birki er af bjarka rætt og 
telst til birki ætt kvísl ar en til henn ar telj ast um 40 
teg und ir sem vaxa á norð ur hveli jarð ar í Evr ópu, 
Asíu og Norð ur-Am er íku. Sum ar þess ara teg unda 
eru runn vaxn ar og telj ast ekki til trjáa en aðr ar geta 
orð ið stór vax in tré.

Ef til eru um 40 teg und ir af birki, hvað eru þá til 
marg ar teg und ir af trjám á jörð inni? Ein falt svar við 
þess ari spurn ingu er að það veit í raun inni eng inn 
en til þess að svara ein hverju þá hafa menn gisk að á 
töl ur frá 60 til 100 þús und. Hvers vegna vita menn 
þetta ekki? Vand inn ligg ur í því að skyld ar teg und-
ir mynda með sér blend inga, þannig að erfitt get ur 
ver ið fyr ir grasa fræð inga að ákveða hvenær um er 
að ræða sjálf stæða teg und og hvenær er um að ræða 
blend ing teg unda. 

Trjám er eins og öðr um plönt um skipt upp í ætt ir 
og ætt kvísl ir. Eins og all ar aðr ar plönt ur þá heitir 
trjá teg und  tveim ur lat nesk um nöfn um sam kvæmt 
kerfi sem sænski grasa fræð ing ur inn Carl von Linné 
eða Carolus Linna eus (lindi tré) setti fram á 18. öld. 
Fyrra orð ið í heit inu er heiti ætt kvísl ar inn ar og hefst 
alltaf á stór um staf en það síð ara á litl um staf og er  
það oft lýs ing ar orð, sam an ber Betula nana þar sem 
orð ið nana eða nan us á lat ínu, merk ir lág vax inn.

Hvað er trjá við ur? 
Fyr ir skóg rækt ar menn er þetta sem hér hef ur ver ið 

sagt, kannski nægi legt svar við spurn ing unni: „Hvað 
er tré?“ en þeir sem fást við tré sem trjá við, eins og 
t.d. tré smið ir gera, vilja ef til vill vita að eins meira. 
Úr hvaða efni eru tré gerð, hvað an kem ur það efni 
og hvern ig verð ur við ur til? Við ur er í raun eitt af 
undr um al heims ins. Ef við ur hefði ekki ver ið til og 
ein hver hefði fund ið hann upp í dag, þá væri það án 
vafa mesta upp götv un fyrr og síð ar. Í raun er við ur 
það merki legt efni að ef við mynd um safna sam an 
öll um fær ustu hönn uð um, verk fræð ing um og upp-
finn inga mönn um frá upp hafi vega og fengj um þeim 
það verk efni að finna upp efni sem hefði sömu eig-
in leika og við ur, hvað varð ar styrk, end ingu, feg urð 
og nota gildi, þá myndu þeir ekki kom ast ná lægt því. 
Engu að síð ur er við ur að mestu leyti bú inn til úr 
ósýni legu og lykt ar lausu efni sem trén taka upp úr 
and rúms loft inu.

 Lif andi tré eru full af vatni og í raun gegn ósa. 
Rak inn er mest ur í byrj un sum ars, þeg ar þau eru að 
sprengja brum, en minnst ur þeg ar þau eru í dvala 
um miðj an vet ur . Ný fellt tré get ur inni hald ið 40 til 
50% af vatni sem bund ið er að hluta í frumu veggj-

Sverir bolir af alaskaösp (Populus balsamifera ssp. tricho-
carpa) í viðarvinnslunni á Hallormsstað bíða þess að vera 
sagaðir í smíðavið.

Gunnar trésmiður við einn teningsmetra (einn rúmmetra) 
af viði úr stærsta tré sem fellt hefur verið í Danmörku; 200 
ára gamall evrópuþinur (Abies alba), sem felldur var árið 
1965 þá tæplega 50 metra hár. Tréð er varðveitt í Skógar- og 
veiðisafninu í Hørsholm.



81SKÓGRÆKTARRITIÐ 2007

um og að hluta laust í hol rúm um frumn anna á milli 
frumu veggja. Þeg ar við ur inn þorn ar gufar lausa vatn-
ið fyrst úr hon um. Það fer eft ir því í hvað á að nota 
við inn hversu mik ið hann er þurrk að ur. Oft ast er 
við ur inn þurrk að ur þar til raka magn ið er 10 til 12% 
en í hús gagna smíði er raka magn ið yf ir leitt haft um 
6% og til smíða ut an húss er það haft um 20%. 

Vegna þess hve raka stig við ar ins er mis munandi 
þá er efna sam setn ing hans skoð uð út frá þurr efni 
við ar ins en þar er um að ræða flókn ar kolefn is sam-
eind ir og því um líf rænt efni að ræða. Í þurr efni 
trjá við ar eru þessi frum efni: Kolefni (C) = 49%, 
súr efni (O) = 44%, vetni (H) = 6%, köfn un ar efni 
eða nit ur (N) = 0,1% og ýmis stein efni og önn ur 
efni sem eru sam tals um 0,9%. Til þess að vaxa og 
dafna með eðli leg um hætti verða all ar plönt ur að fá 
yfir 20 frum efni í mjög mis miklu magni en í sum um 
plöntu teg und um hafa fund ist meira en 60 frum efni 
en það þýð ir þó alls ekki að þau séu öll nauð syn leg 
plönt unni. Tré taka þessi efni upp ým ist úr lofti eða 
jarð vegi. Stór an hluta af þess um efn um taka tré upp 
í gegn um ræt urn ar og þar á með al er vatn, sem er 
eitt mik il væg asta efn ið, en án þess geta trén ekki lif-
að, eink um vegna þess að öll frumu starf semi þeirra 
fer fram í vatni. Frum ur trjánna flytja öll efni, hvort 
sem þau eru líf ræn eða ólíf ræn, um plönt una í vatni. 
Tré nota að eins ör lít ið brot af öllu því vatni sem um 
þau streymir til eig in legs vaxt ar og því verð ur að eins 
lít ið brot af vatninu bund ið í þeim. Samt sem áður 
er vatn það efni sem langmest er af í plönt um. Mjög 
mis jafnt er eft ir trjá teg und um hve mik ið vatn þau 
þurfa en einnig hve mik ið vatn þau geta not að en 
til að fram leiða 1 kg af líf rænu efni þarf allt að 500 
lítra af vatni. Birki og sitka greni geta t.d. þurft að 
nota 1.000 tonn af vatni til þess að bæta við sig sem 
nem ur einu tonni af þurr efni í skógi. Mik il væg asta 
bygg ing ar efn i sitt, kolefn ið, taka tré úr and rúms loft-
inu sem er blanda margra gasefna. Þeg ar efn is þætt ir 
and rúms lofts ins eru skoð að ir þá er efna sam setn ing 
þess mæld út frá þurru lofti og hún gef in upp sem 
rúm máls pró senta. Næst jörðu skipt ist sam setn ing 
and rúmslofts ins þannig: Köfn un ar efni eða nit ur (N2) 
er 78,084%, súr efni (O2) er 20,946%, argon (Ar) 
er 0,934%, koldí oxíð eða koltví sýr ing ur (CO2) er 
0,0383%, neon (Ne) er 0,01818%, hel í um (He) er 
0,000524% og auk þess önn ur efni eins og krýpton 
(Kr), vetni (H2) og xen on (Xe) sem varla mæl ast. 

Kolefn ið (C), sem er nærri helm ing ur af þurr-
efni trjá við ar, fá trén úr koltví sýr ingi (CO2) sem af 

þessum töl um að dæma virð ist ekki vera svo mik ið 
af. Til þess að búa til eitt tonn af þurr um viði þarf 
um 490 kíló af kolefni eða 3.667 kg af koltví sýr ingi. 
Þótt hlut fall koltví sýr ings í and rúms loft inu virð ist lít-
ið þá verð ur að hafa í huga að gufu hvolf jarð ar er 
gríð ar stórt og áhrifa þess gæt ir upp í 100 km hæð 
frá yf ir borði jarð ar. Vegna að drátt arafls jarð ar inn ar 
þá gæt ir áhrifa andrúmsloftsins mest næst jörðu og 
um helm ing ur af massa þess er fyr ir neð an 6 km hæð 
frá yf ir boðinu. 

Hvað er kolefn is bind ing?
Tré og aðr ar plönt ur vinna koltví sýr ing úr and-

rúms loft inu í gegn um lauf blöð eða barr nál ar sem 
gerð eru úr plöntu frum um. Í plöntu frum um eru 
grænu korn sem eru ör smá, eða um 0,003 mm í þver-
mál, en flest ar plöntu frum ur eru 0,01 til 0,1 mm í 
þver mál. Í hverri plöntu frumu geta þess vegna ver-
ið allt að 100 grænu korn. Í lauf blöð um geta ver ið 

Gunnar og Þorkell við stærstu stafafuru (Pinus contorta var. 
latifolia) landsins (um 20 metra há) við Atlavíkurstekk í 
Hallormsstaðaskógi.
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um 500.000 grænu korn á hvern mm2 (fermilli metri), 
þannig að í venju legu birki lauf blaði, sem er 4 cm 
á hvern kant, geta ver ið allt að 800 millj ón grænu-
korn. Í þess um ör smáu en geysi mörgu grænu korn-
um fer fram efna ferli sem nefn ist ljóstil líf un eða 
til líf un. Í þess um efna skipt um breytast ólíf ræn  efn i, 
eins og koltví sýr ingur (CO2) og vatn (H2O), í líf ræn 
efna sam bönd vegna geisl a sól ar inn ar. Í grænu korn-
un um á lit ar efni sem kall ast blað græna mest an þátt 
í þess ari til líf un. Það sem ger ist við ljóstil lífun ina er 
að geisl ar sól ar inn ar losa súr efn ið (O2) í vatn inu frá 
vetn inu (H2) og við það binst vetn ið við kolefn ið (C) 
úr koltví sýr ingn um og úr verð ur líf rænt efni sem 
kall ast syk ur eða sykr ur en það eru kol vetn is sam-

bönd. Þessu efna ferli má lýsa með ein faldri jöfnu fyr-
ir glúkósa eða þrúgu syk ur;

6 CO2 + 12 H2O + ljóseind ir –> C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O

koltví sýr ing ur (gas) + vatn (vökvi) + ljósorka –>
glúkósi + súr efni + vatn

Það ferli sem hér er lýst er í raun tals vert flókn ara, 
en þetta er það sem al mennt er kall að kolefn is bind-
ing. Það sem hef ur gerst er að með hjálp orku sól ar-
inn ar hef ur kolefn ið (C) ver ið bund ið í plönt unni, 
þeg ar það binst í líf rænt efna sam band við vetn ið 
(H2) sem losn að hef ur frá súr efn inu í vatn inu, en súr-
efn ið (O2) streym ir frá plönt unni út í and rúms loft ið 
sem úr gangs efni í þessu efna ferli. Tré nota sér þessi 
ein földu líf rænu  efni til þess að búa til önn ur flókn-
ari sem þau nýta sér síð an til þess að næra plöntu-
frum urn ar, geyma til síð ari nota í forða vefj um eða 
mynda sellu lósa eða beðmi sem er fjöl sykra og jafn-
framt að al bygg ing ar efni plantna og mynd ar oft trefj-
ar. Með öðr um orð um þá búa tré til sína líf rænu 
fæðu úr um hverf inu og þurfa því ekki að fá líf ræn 
kolefn is sam bönd úr um hverf inu og geta held ur ekki 
náð þeim úr um hverf inu. Þetta er það sem átt er við 
þeg ar sagt er að plönt ur séu frum bjarga. 

Plöntu frum ur eru þannig gerð ar að utan um þær 
er þykk ur líf vana frumu vegg ur sem gerð ur er úr 
sellu lósa eða beðmi. Þarna er um að ræða dautt efni 
sem er risa stór fjöl sykra sem mynd uð er úr mörg þús-
und þrúgu syku r ein ing um eða glúkósa eins og lýst er 
í jöfn unni hér að ofan. Tré telj ast til fjöl frum unga 
enda geta þau ver ið gerð úr hund ruð um eða þús-
und um billjóna sam hang andi frumna. Frum ur í fjöl-
frum ung um eru sér hæfð ar til þess að sjá um ákveð in 
verk efni í lífs ferl inu í plönt unni og geta að eins gegnt 
þeim störf um. Þannig sjá sum ar frum ur um æxl un, 
aðr ar sjá um að flytja nær ingu og enn aðr ar sjá um 
ljóstil lífun ina. Þær frum ur sem sjá um sömu verk efni 
raða sér síð an sam an í vefi. Mis mun andi vef ir tengj-
ast síð an sam an og mynda einhvers  kon ar líf færi 
plönt unn ar sem eru rót, stöng ull og blöð. Vöxt ur 
trjánna fer þannig fram að nýj ar frum ur mynd ast 
við sí end ur tekn ar frumu skipt ing ar í sér stök um vaxt-
ar vefj um. Þeg ar nýj ar frum ur mynd ast ýt ast þær frá 
þess um vaxt ar vefj um og stækka marg falt þeg ar þær 
fara að taka upp vatn í miklum mæli. Vöxt ur trjáa 
stafar þannig bæði af frum skipt ingu og vökva stækk-
un þess ara nýju frumna. Trjá við ur mynd ast við svo-

Á norðlægum breiddargráðum mynda allar trjátegundir 
árhringi í síðviðarvef sínum. Þessi stafafura var 45 ára 
gömul þegar hún var felld með keðjusög.

Blöð á broddhlyn (Acer platanoides) frá Bergen í Noregi. Tré 
vinna koltvísýring úr andrúmsloftinu í gegnum laufblöð.



83SKÓGRÆKTARRITIÐ 2007

nefnd an síð vöxt sem leið ir til gildn un ar á rót um 
og sprot um. Þessi síð vöxt ur á sér stað í sér stök um 
vaxt ar vefj um sem kall ast æða vaxt ar lag og kork vaxt-
ar lag. 

Líf færi trjánna, þ.e. ræt ur, stöngl ar og lauf blöð, 
eru háð hvert öðru. Þannig fá ræt urn ar þann syk ur 
sem þær þurfa frá lauf blöð un um sem fá í stað inn 
vatn og stein efni frá rót un um. Þessi efni eru flutt 
um tréð eft ir sér hæfðu og marg slungnu leiðslu kerfi 
sem gert er úr æða vefj um. Leiðslu kerf ið ligg ur frá 
rót un um, upp í gegn um stöngla og út í lauf blöð in 
en það er gert úr tveim ur að skild um vefj um sem 
kall ast við ar vef ur og sáld vef ur. Við ar vef ur inn ligg-
ur inn ar und ir berk in um og sér um að flytja vatn 
og upp leyst stein efni frá rót un um og upp tréð. Sáld-
vef ur inn ligg ur utar eða nær berk in um og sér um 
að flytja þau líf rænu efni, sem verða til við ljóstil-
lífun ina, upp og nið ur tréð eft ir þörf um. Við vöxt 
trjánna fjölga frum ur æða vaxt ar lags ins sér í sí fellu 
þannig að ný frumu lög mynd ast bæði inn an og utan 
við það. Inn an æða vaxt ar lags ins verða frumu lög in 
að síð við ar vef en lög in utan við það verða að síð s-
áld vef. Æða vaxt ar lag ið ýt ist síð an út eft ir því sem 
síð við ar vef ur inn hleðst meira utan á við inn sem fyr ir 
er í stofn in um en auk þess þrýsta ný lög af síð s áld-
vef eldri sáld vef út. Á þenn an hátt gildna grein ar og 
stofn ar trjáa jafnt og þétt með hverju ári sem þau 
vaxa. Við gildn un greina og stofna rifna eldri vef-

ir sem liggja utan við ný mynd að ar sáld frum ur. Þar 
með hefst kork mynd un úr síð gerðu kork vaxt ar lagi. 
Frum ur sem mynd ast inn á við og eru lif andi nefn ast 
kork húð en ytri lög in verða að korki og eru úr dauð-
um frum um. Með ár un um leið ir gildn un stofns ins 
til þess að hann spreng ir af sér áður mynd að an kork 
þannig að til verð ur nýr kork ur úr nýju kork vaxt ar-
lagi. Þessi kork húð, sem er einhvers kon ar hlífð ar lag 
utan um sáld vef inn, nefn ist einnig börk ur. Ef hon um 
er flett af tré hring inn í kring svelt ur rótin í hel vegna 
þess að sykrurn ar sem mynd að ar eru við ljóstil lífun-
ina geta ekki leng ur borist nið ur til hennar með sáld-
vefn um og tréð deyr. 

Á norð læg um breidd argráð um mynda all ar trjá-
teg und ir ár hringi í síð við ar vef sín um. Vegna þess að 
trén fara í vetrardvala stöðvast vöxt ur þeirra og því 
fær hver ár hring ur sitt fæð ing ar ár. Þannig er vöxt-
ur síð asta sum ars í fyrsta ár hring fyr ir inn an börk-
inn og elsti ár hring ur inn inni við kjarna trés ins. Í 
ung um trjá plönt um er all ur við ar vef ur inn virk ur 
við flutn ing efna en eft ir því sem tréð vex og stofn ar 
þess gildna þá dreg ur smátt og smátt úr þess um efna-
flutn ingi innst í trjá boln um. Innsti hluti trjá við ar ins 
nefn ist kjarn við ur en ytri og jafn fram virki hlut inn 
nefn ist rysja eða safa við ur. Auk þess að vera stoð-
vef ur þá sér rysj an um að flytja vatn og upp leyst 
stein efni frá rót trés ins upp til lauf blaða. Á hverju 
ár i mynd ast ný rysja og eldri rysja um breyt ist í kjarn-

Könglar á kóreuþin (Abies koreana) í trjásafninu í Hørsholm á Sjálandi í Danmörk.
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við. Mjög mis jafnt er eft ir trjá teg und um hve breið 
rysj an er eða allt frá ör fá um ár hringj um til margra 
senti metra. Eft ir því sem trjá stofn inn gildn ar dreg ur 
úr virkni við ar ins til þess að flytja vatn og stein efni 
upp eft ir hon um og við það mynd ast kjarn við ur inn. 
Þeg ar tré af sum ra  teg und a eld ast setj ast oft ýmis 
efni í kjarn við þeirra og stífla hann þannig að hann 
lit ast, herð ist og þyng ist. Þessi að skota efni hafa þau 
áhrif að fúa svepp ir ná ekki að þríf ast þar þannig að 
þess hátt ar við ur er mjög end ing ar góð ur ut an húss. 
Með aukn um aldri trjánna eykst hlut fall kjarn við ar-
ins. Trjá við ur með hátt hlut fall kjarn við ar er mjög 
eft ir sótt ur vegna þess hve end ing ar góð ur hann er. 
Þannig eru til yfir 700 ára göm ul timb ur hús í Nor egi 
og Sví þjóð úr ófún um kjarna viði úr skóg arfuru. Hér 
á landi er það rússalerk ið sem hef ur hæsta hlut fall ið 
af kjarna viði í trjá viðn um enda er lerk ið sér lega end-
ing ar góð ur við ur en mest af reka viði hér við land er 
rússalerki.

Hvað eru gróð ur húsa á hrif?
Á und an förn um árum hafa fyr ir bæri eins og 

kolefni, koltví sýr ing ur, kolefn is bind ing, gróð ur húsa-
loft teg und ir, gróð ur húsa á hrif og hnatt ræn hlýn un 
af manna völd um ver ið mik ið í frétt um fjöl miðla og 
í um ræð unni al mennt. Hér að fram an var því lýst 
hvern ig plönt ur sjá um að binda koltví sýr ing úr 
and rúms loft inu þannig að kolefn ið binst í rót um, 
stofn um og blöð um eða nál um plantn anna. Þeg ar 
tré smið ur hand fjatl ar trjá bút til smíða þá er hann 
með kolefni í hönd un um. En hverj ar eru þess ar gróð-
ur hús lof t eg und ir, hvern ig eru þessi gróð ur húsa á hrif 
og hvern ig teng ist hnatt ræn hlýn un jarð ar inn ar af 
manna völd um trjám og skóg rækt?

Í raun eru gróð ur húsa á hrif rang nefni á mjög 
flóknu fyr ir bæri sem upp götv að var árið 1824 en 
þetta nafn yfir fyr ir bær ið virk ar vel sem ein föld skýr-
ing á því. Þetta nátt úru fyr ir bæri er reynd ar það flók-
ið að vís inda menn hafa ekki enn náð að skilja það til 
fulls og eru fjarri því að vera sam mála. Oft eru menn 
í vafa um hvort þeir eru að skoða or sök eða af leið-
ingu í þessu fyr ir bæri. Gróð ur húsa loft teg und ir eru 
þær lof t eg und ir í and rúms loft inu nefnd ar sem valda 
þess um gróð ur húsa á hrif um. Þess ar loft teg und ir eru 
flest ar í and rúms loft inu af nátt úru leg um ástæð um 
en aðr ar eru til komn ar af mannavöld um. Þær loft-
teg und ir sem eru í and rúms loft inu af nátt úru leg um 
ástæð um eru m.a. vatns guf ur (H2O), koltví sýr ing ur 
(CO2), met an (CH4), tví k öfn un ar efn is oxíð (N2O) og 

óson (O3). Ýms ar at hafn ir mann anna valda því að 
magn þess ara efna eykst í and rúms loft inu. Ýms ar 
aðr ar loft teg und ir eru tald ar valda gróð ur húsa á hrif-
um svo sem brenni steins hexa flú or ið, ýmis klór flú-
or sam bönd og haló genefni. Mik il virkasta gróð ur-
húsa loft teg und in er vatns gufa sem tal in er valda 
36 − 70% af gróð ur húsa á hrif un um á jörð inni, koltví-
sýr ing ur er tal inn valda 9 − 26%, met an 4 − 9% og 
óson 3 − 7%. 

Sól in send ir frá sér heita og orku ríka geisla en 
þetta eru sýni leg ir stutt bylgju geisl ar. Hluti af þess ari 
orku ríku geisl un berst til jarð ar inn ar en að eins tæp-
ur helm ing ur af þeirri geisl un berst nið ur á yfir borð 
jarð ar inn ar. Jörð in end ur varp ar um 31% af þess ari 
geisl un strax út í geym inn, ský og vatns guf ur draga í 
sig um 23% þannig að um 46% af henni nær nið ur 
á yf ir borð jarð ar inn ar. Þeir geisl ar sól ar inn ar sem 
ná yf ir borði jarð ar inn ar eru ljós og önn ur raf seg ul-
geislun með stuttri bylgju lengd en það er þetta ljós 
sem plönt urn ar nýta sér við ljóstil lífun ina. Auk þess 
nær orka þess ara geisla að verma yf ir borð jarð ar inn-
ar en vegna þess að yf ir borð henn ar er miklu kald-
ara en sól in þá end ur varp ar jörð in geisl un um aft ur 
frá sér sem lang bylgju geisl um en þessi varma geisl un 
er einnig nefnd inn rauð geisl un. Vegna þess að þetta 
eru lang bylgju geisl ar draga áður nefnd ar gróð ur-
húsa lof t eg und ir þessa varma geisl un til sín þannig að 
þess ar gaseind ir hitna við það og þar með hitn ar and-
rúms loft ið. Gróð ur hús aloft teg und irn ar end ur varpa 
síð an þess ari varma geisl un frá sér í all ar átt ir en það 
sem þær varpa frá sér nið ur á við er í raun það sem 
átt er við með gróð ur húsa á hrif um. Talið er að allt 
að 90% af þess um geisl um, sem gróð ur húsa loft teg-
und irn ar end ur varpa frá sér, ber ist aft ur til jarð ar 
sem hitar hana aft ur þannig að hún end ur varp ar 
þeim varma aft ur sem lang bylgju geisl um út í and-
rúms loft ið. Þetta geng ur þannig fyr ir sig aft ur og aft-
ur. Þannig má líkja þess um áhrif um við gróð ur hús 
þar sem loft teg und irn ar halda varm an um inn an loft-
hjúps ins ekki ólíkt því sem gler í gróð ur húsi ger ir.

Eins og áður sagði þá er vatns gufa mik il virkasta 
gróð ur húsa loft teg und in en hún er til kom in í and-
rúms loft inu af nátt úru leg um ástæð um og at hafn ir 
mann anna eru al mennt ekki tald ar hafa bein áhrif á 
hana. Við hlýn un and rúms lofts jarð ar inn ar þá eykst 
upp guf un vatns frá yf ir borð inu þannig að vatns gufa 
í and rúms loft inu eykst sem leið ir til aukn ing ar á hita 
og áfram til aukn ing ar á upp guf un. Auk in upp guf un 
get ur einnig leitt til auk ins skýja fars og þannig dreg-
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ið úr því geisla magni sem nær að ber ast til yf ir borðs 
jarð ar og þannig leitt til kóln un ar á and rúms loft inu. 
Þetta eru það flók in fyr ir bæri að vís inda menn vita 
í raun ekki hvort um er að ræða or sök eða af leið-
ingu en eitt er víst að þetta eru áhrif sem mað ur inn 
hef ur enga stjórn á. Öðru máli gegn ir um koltví sýr-
ing inn (CO2) því þar er vit að að auk ið magn af hon-
um í and rúms loft inu veld ur hlýn un þess og mað ur-
inn hef ur þar vald ið mik illi aukn ingu á styrk hans í 
and rúms loft inu. Rann sókn ir á ís kjörn um frá Suð ur-
skauts land inu hafa sýnt að við upp haf iðn bylt ing ar 
árið 1750 var magn koltví sýr ings í and rúms loft inu 
um 0,0278% en í dag er þetta hlut fall um 0,0383% 
og aukn ing in á þess um 257 árum því 37,8%. Úr 
sömu ís kjörn um lesa vís inda menn að magn koltví sýr-
ings í and rúms loft inu hef ur ver ið á bil inu 0,026% til 
0,028% síð ustu tíu þús und ár. 

Þess mis skiln ings virð ist gæta hjá mörg um að gróð-
ur húsa á hrif in séu eitt hvað ónátt úru legt fyr ir bæri og 
stafi allt af manna völd um. Í raun eru gróð ur húsa á-
hrif in for senda fyr ir því að líf geti þrif ist hér á jörð-
inni en án þeirra er talið að með al hita stig á jörð inni 
við yf ir borð væri -18°C þ.e. 18 gráðu frost en á síð-

asta ári mæld ist með al hiti jarð ar inn ar rúm lega 15°C 
sem þýð ir að hita stig jarð ar inn ar er um 33°C hærra 
en ef gróð ur húsa á hrif anna gætti ekki. Gróð ur húsa-
á hrif in eru nátt úru legt fyr ir bæri en á síð ustu árum 
hef ur ver ið sýnt fram á að at hafn ir mann anna hafa 
haft áhrif á þau til hækk un ar á hita stigi jarð ar inn ar. 
Á síð ustu öld er þannig talið að hita stig á yf ir borði 
jarð ar inn ar hafi auk ist um 0,6 til 0,9°C. Þetta kann 
að virð ast lít il hækk un en hafa verð ur í huga að hér 
er um með al hit ann á allri jörð inni að ræða þannig 
að sum stað ar hef ur hlýn un in ver ið miklu meiri og 
nægj an leg til þess að valda mikl um breyt ing um á um-
hverf inu og þar með hög um fólks. 

Það kann að hljóma und ar lega að koltví sýr ing-
ur geti haft svona mik il áhrif þeg ar haft er í huga 
hve magn hans í and rúms loft inu er sára lít ið. Ef við 
ein föld um mál ið og hugs um okk ur að við hefð um 
safn að sam an öll um koltví sýr ingi úr and rúms loft inu 
og hann lægi óbland að ur við aðr ar loft teg und ir í 
þunnu lagi við yf ir borð jarð ar inn ar þá væri það lag 
að eins rúm ir þrír metr ar að þykkt. Reynd ar er magn 
koltví sýr ings í and rúmslot inu það lít ið að það hef ur 
tak mark andi áhrif á vöxt plantna. Gróð ur inn gæti 

Krónuhjörtur á ferð í 240 ára gömlum beykiskógi í Jægersborg Dyrehave á Sjálandi.
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not að miklu meira magn. Til raun ir í gróð ur hús um 
hafa sýnt að yfir há dag inn er upp taka plantn anna af 
koltví sýr ingi það mik il að hluta fall ið í loft inu inni í 
gróð ur hús inu get ur fall ið nið ur fyr ir 0,020%. Þess 
vegna verð ur að dæla koltví sýr ingi af gaskút um inn 
í gróð ur hús þar sem fer fram mik il rækt un allt árið 
eins og í rósa rækt. Rann sókn ir hafa sýnt að hægt er 
að auka vöxt plantna um allt að 50% með því að 
auka styrk koltví sýr ings í gróð ur hús um upp í 0,1% 
en mest ur verð ur vöxt ur inn ef styrk ur inn er um 
0,4% en þá er hann kom inn að hættu mörk um fyr ir 
menn en þau eru al mennt tal in vera við 0,5%. Á síð-
ustu ís öld var hlut fall koltví sýr ings í and rúms loft inu 
að eins á milli 0,019% og 0,020% enda var þá um 8 
til 10°C kald ara á jörð inni en nú er og með al hiti jarð-
ar inn ar því á bil inu 5 til 7°C. Þeg ar fyrstu plönt urn-
ar námu land á jörð inni fyr ir um 400 millj ón árum 
er talið að magn koltví sýr ings í and rúms loft inu hafi 
ver ið um 0,7% eða hátt í tutt ugu falt það sem það er 
í dag enda var þá gríð ar lega heitt á jörð inni. 

Hvað an kem ur koltví sýr ing ur inn?
Auk inn styrk ur koltví sýr ings í and rúms loft inu er 

að langstærst um hluta vegna bruna á jarð efna elds-
neyti. Út streymi koltví sýr ings af manna völd um á 
síð ustu 20 árum var 75 til 80% vegna bruna á jarð-
efna elds neyti en af gang ur inn 20 til 25% vegna land-
eyð ing ar og skóg ar bruna af manna völd um. Talið er 
að út streymi koltví sýr ings af þess um völd um muni 
aukast gríð ar lega á þess ari öld þannig að í lok henn-
ar verði styrk ur hans í and rúmslot inu 0,0541 til 
0,097% sem er 41 til 153% aukn ing. 

Jarð efna elds neyti er að mestu kol, þá olía og jarð-
gas. Þetta eru kol vetn is sam bönd sem orð ið hafa til 
úr dauð um plönt um og dýr um á hund ruð um millj-
óna ára. Kol in eru tal in hafa byrj að að mynd ast fyr ir 
um 400 millj ónum ára úr plöntu leif um á mýra- og 
fenja svæð um. Kol in mynd uð ust með þeim hætti að 
dauð tré og ann ar dauð ur gróð ur féll í vatns mett að 
um hverf ið og varð við það vatns ósa. Eft ir því sem 
meira féll til af dauð um gróðri grófst það sem fyr ir 
var und ir og við það ein angr uð ust þær gróð ur leif ar 
og náðu ekki að rotna. Bakt er í ur sáu síð an um að 
losa súr efni, vetni og önn ur efni úr þess um gróð ur-
leif um þannig að til varð mór. Orku rík ustu kol in; 
harð kol mynd uð ust úr þess um mó við mik inn þrýst-
ing und ir miklu jarð vegs fargi. Olía og jarð gas eru 
tal in hafa mynd ast úr plöntu svifi og þör ung um í 
sjó. Efna sam setn ing kola er þannig að kolefni (C) 

er 78%, vetni (H) er 5%, brenni steinn (S) er 3%, 
köfn un ar efni eða nit ur (N) er 4%, súr efni (O) er 8% 
og vatn (H2O) er 2%. Olía er 86% kolefni og 14% 
vetni. Jarð gas hef ur sömu efna sam setn ingu og met-
an (CH4). Brennsla eða bruni er flók ið efna ferli þar 
sem elds neyt ið og súr efn ið vinna sam an að því að 
mynda hita eða bæði hita, og ljós, í formi  glóð ar 
eða loga. Bruni er and hverfa við ljóstil líf un þar sem 
úr g ans efn in við bruna eru þau sömu og bind ast við 
ljóstil líf un. Þessu efna ferli er hægt að lýsa með ein-
faldri jöfnu sem lýs ir bruna á metangasi ut andyra;

CH4 + 2O2 + 7,52N2 + eld ur –>
CO2 + 2H2O + 7,52N2 + varmi

Þar sem þessi bruni er ut an húss þá er nit ur lang 
stærsti þátt ur inn í þessu ferli en hef ur samt eng-
in nettó á hrif. Tal an 7,52 vís ar til þess að nit ur er 
75,52% af massa and rúms lofts ins (78,08% af rúm-
máli þess). Út streymið við þenn an bruna er þannig 
að mið að við þyngd er koltví sýr ing ur (CO2) 15,1%, 
vatns gufa (H2O) er 12,4% og köfn un ar efni er 

Eldur brennur í viðarbút og koltvísýringur streymir út í 
andrúmsloftið.
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72,5%. Koltví sýr ing ur frá bruna kola er 24,9% og 
olíu 20,3%. Álíka ferli á sér stað í dýr um og þar 
með okk ur mönn un um. Þeg ar við hreyf um okk ur þá 
brenn um við kol vetni og önd um frá okk ur koltví sýr-
ingi og vatns gufu sem við sjá um með ber um aug um 
ef við önd um á speg il. Elds neyt ið er þá þau efni sem 
við fáum úr fæð unni, þ.e. kol vetni, fita og prótein. 
Ef við hugs um okk ur stórt og safa ríkt rautt epli sem 
er 300 gr að þyngd þá er í því 41,4 gr af kol vetni og 
ork an í því 150 hita ein ing ar eða kílókalor í ur sem 
næg ir til þess að hita 150 kg af vatni um 1 gráðu C.

Hvern ig voru fyrstu trén?
Fyrstu trén voru trjá burkn ar og risa elft ing ar eða 

eski sem mynd uðu mikla skóga á kola tím an um fyr ir 
um 400 til 250 millj ón árum en þykk kola lög frá 
þess um tíma benda til þess að gríð ar legt magn líf-
rænna  efna hafi hlað ist upp. Barr trén komu fram fyr-
ir um 250 til 70 millj ón árum á perm tíma, tr í as tíma, 
júra tíma og allt að krít ar tím an um þeg ar lauftrén 
komu fram. Frá þeim tíma, þeg ar fyrstu trjá teg und-
irn ar komu fram, hafa oft orð ið stór felld ar loft lags-
breyt ing ar á jörð inni sem skýr ast bæði af hnatt ræn-
um loft lags breyt ing um og reki meg in land anna milli 
loft lags belta. Við all ar þess ar miklu rask an ir á lífskil-
yrð un um dóu út flest ar teg und ir plantna og dýra. 
Gróð ur ríki jarð ar inn ar hef ur því tek ið mikl um breyt-
ing um á öll um þess um millj ón um ára þannig að í 
nú tím an um lif ir að eins ör lít ið brot af öll um þeim 
teg und um trjáa sem áður lifðu á jörð inni. 

Á síð ustu öld fund ust þrjár teg und ir trjáa sem 
vís inda menn töldu löngu út dauð ar en nú er tal að 
um þess ar þrjár teg und ir sem lif andi stein gerv inga. 
Af þess um teg und um er fyrst að nefna must er is tré 
(Ginkgo biloba) sem var áður talið löngu út dautt í 
nátt úr unni og að eins til sem rækt uð tré við búdda-
klaust ur í Kína, Jap an og Kóreu. Must er is tré hafa 
fund ist villt á tveim ur litl um svæð um í Zheji ang hér-
aði í aust ur Kína. Must er is tré er ber fræv ing ur og þar 
með skylt barr trjám en það er þó ekki barr tré held ur 
er það sum ar grænt lauf tré sem fell ir lauf in á haustin. 
Það verð ur venju lega 20 til 35 metra hátt en hæstu 
must er is trén ná allt að 50 metra hæð í Kína. Must-
er is tré eru ein kynja, þ.e. karl tré og kven tré, þannig 
að á sama tré nu eru ann að hvort ein göngu karl- eða 
kven blóm en ekki bæði. Þeg ar tal að er um must er is-
tré sem lif andi stein gerv inga er átt við að teg und in 
hafi lif að svo lengi á jörð inni að til séu stein gerð ar 
leif ar af henni. Fund ist hafa stein gerv ing ar af teg und-

um ná skyld um must er istrjám sem eru allt að 270 
millj óna ára gaml ir. 

Önn ur trjá teg und, sem telst til lif andi stein gerv-
inga, er fenja greni (Meta sequoia glyptostro boides). 
Þessi trjá teg und var fyrst upp götv uð sem stein gerv-
ing ur í Jap an árið 1941 en lif andi tré fund ust fyrst 
í Kína árið 1944. Þar sem síð ari heim styrj öld in geis-
aði á þess um árum var ekk ert gert við þess ar upp lýs-
ing ar fyrr en árið 1946 þeg ar far ið var að vinna að 
því að greina þessa nýju trjá teg und og árið 1948 var 
henni form lega gef ið teg und ar nafn á lat ínu. Þetta 
sama ár sendi Arnold trjásafn ið við Harvardhá skóla 
í Banda ríkj un um leið ang ur til Kína að safna fræj um 
af þess ari nýju teg und og út frá þeirri söfn un hef ur 
teg und in breiðst út víða um heim. Þessi teg und hef ur 
reynst mjög hrað vaxta í nýj um heim kynn um og víða 
eru til 25 til 40 metra há tré sem þó eru ekki nema 
50 til 55 ára göm ul. Síð an þessi teg und var fyrst 
upp götv uð sem stein gerv ing ur hafa fund ist víða um 
heim stein gerv ing ar af henni m.a. hér á landi á Vest-
fjörð um. Fenja greni er barr við ur og ekki í raun inni 
greni held ur teg und af allt ann ari ætt kvísl en þetta er 
barr fell ir líkt og lerki. 

Þriðja teg und in, sem telst til þess ara merku lif andi 
stein gerv inga, er wollem ia (Wollem ia nobil is) sem á 
ensku kall ast Wollemi Pine en þetta er þó alls ekki 
fura. Þessi teg und var upp götv uð árið 1994 þeg ar 
hún fannst á af skekktu svæði í regn skóg um Wollemi 
þjóð garðs ins sem er 150 km norð-vest ur af Sydn ey 
í Ástr al íu. Þetta er sí græn barr við artrjá teg und sem 
verð ur 25 til 40 metra há. Þessi furðu lega trjá teg und 
er ná skyld apa skrekk (Araucaria araucana). Börk ur-
inn á þess um trjám er sagð ur mjög sér stak ur og minn-
ir helst á hraun bit ana frá Sæl gæt is gerð inni Góu. 
Fund ist hafa allt að 200 millj ón ára gaml ir stein gerv-
ing ar af skyld um teg und um í Ástr al íu, Nýja-Sjá landi 
og á Suð ur skauts land inu. Þessi trjá teg und er ákaf-
lega sjald gæf og í raun í mik illi út rým ing ar hættu þar 
sem inn an við 100 villt vax andi tré eru til af henni. Á 
síð asta ári var fyrst hægt að kaupa plönt ur af þess ari 
teg und. Teg und inni er nú fjölg að í stór um stíl með 
græðling um. Græðlinga plönt urn ar hafa kom ið með 
karl blóm að eins 4 árum eft ir að græðling un um er 
stung ið og trén koma með köngla (kven blóm) eft ir 
að eins 7 ár. Köngl arn ir koma á trén í lok sum ars og 
frjó ið berst á þá vor ið eft ir en frjóvg un á sér ekki 
stað fyrr en um það bil ári síð ar, nokkrum mán uð-
um áður en fræ ið þroskast þannig að köngl arn ir eru 
á tré nu í allt að tvö ár áður en fræ ið í þeim er þrosk-
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að en þá falla þeir af trján um. Köngl arn ir eru mjög 
fal leg ir og hentug ir í jóla skraut þannig að nú er far ið 
að tala um wollem ia sem ástr alska jóla tréð.

Af aug ljós um ástæð um hef ur wollem ia ekki ver ið 
reynd hér á landi en must er is tré og fenja greni hafa 
lít il lega ver ið reynd með litl um ár angri. Gróðr ar stöð-
in Þöll ehf. gerði til raun ir með að sá fenja greni fyr ir 
fjór um árum en fræ ið var lé legt þannig að það spír-
uðu að eins þrjú fræ en þær plönt ur lifðu síð an ekki 
af vet ur inn. Síð asta vor var feng ið betra fræ sem 
spíraði vel en spurn ing in er hvort fræ plönt urn ar lifa 
af vet ur inn. Fyr ir Ís lend inga er lík lega auð veld ast 
að sjá fenja greni og must er is tré í Kaup manna höfn 
og ná grenni því þess ar teg und ir dafna þar afar vel 
og eru mjög al geng ar í al menn ings görð um sem og 
einka görð um.

Hvern ig tré var skiln ings tréð góðs og ills?
Tré eru sam of in menn ing ar sög unni því hægt er að 

finna sög ur af trjám í næst um öll um trú ar brögð um 
og ýmsri fornri þjóð trú. Í Bibl í unni seg ir þannig frá 
því í Fyrstu bók Móse í Gamlatesta ment inu þeg ar 
Guð skap aði heim inn. Þar er sag an um Para dís sem 
grein ir frá því að Guð plant aði ald in garð í Eden 
langt aust ur frá. Þar lét hann upp vaxa alls kon ar tré 
þar á með al lífs ins tré og skiln ings tréð góðs og ills. 
Þar seg ir ekk ert til um það hvers kon ar tré þetta hafi 
ver ið held ur að eins að það hafi bor ið ávöxt sem Guð 
bann aði Adam og Evu að bragða á. Flest ir kristn ir 

menn trúa því að þessi for boðni ávöxt ur hafi ver-
ið epli enda var epla tréð eina ald in tréð sem menn 
í norð ur Evr ópu þekktu og þar varð krist in  trú lang 
út breidd ust. Lat neska orð ið yfir epli er Malus sem er 
skylt orð inu Mal um sem þýð ir ill ur eða illt. Raun ar 
er eplatré sú trjá teg und sem lang oft ast er nefnd í 
þess um sög um í trú ar brögð un um og í þjóð trú, þar 
sem tré koma fyr ir, enda var eplið eina ávaxta tréð 
sem hinn læsi og skrif anda heim ur þekkti við upp-
haf sögu rit un ar. Snorri Sturlu son seg ir frá nor rænni 
goða fræði í Eddu þar sem epli koma við sögu. Þar 
seg ir frá því að Ið unn, sem var ein af ásynj un um, hafi 
haft það hlut verk að gæta gulleplanna sem tryggðu 
goð un um ei lífa æsku. Í upp hafi Skálda mála í Eddu 
er skemmti leg saga af því þeg ar Loki stal þess um 
gullepl um og hvern ig goð in náðu þeim aft ur. 

En hvern ig tré er epli og hvern ig hef ur mað ur inn 
kom ið að þró un þess? Nú tíma mat ar epli kall ast á 
lat ínu Malus pumila og er af rósa ætt. Venju lega eru 
epla tré um 5 til 12 metra há og með breiða krónu. 
Ný leg ar rann sókn ir fær ustu vís inda manna í grasa-
fræði, við Ox fordhá skóla á Englandi, hafa leitt í ljós 
nýj ar og merki leg ar upp lýs ing ar um epla teg und ir og 
þró un ar sögu epl is ins. Þess ar rann sókn ir hafa m.a. 
leitt til þess að teg und un um hef ur ver ið fækk að en 
núna telj ast epla teg und ir vera um 40. Í gegn um tíð-
ina hafa mörg þús und af brigði eða yrki kom ið fram í 
epla rækt un þannig að í dag eru til yfir 20.000 skráð 
yrki af mat ar eplinu Malus pumila sem varð veitt eru 

Grein af fenjagreni (Metasequoia glyptostroboides), lifandi steingervingur.



89SKÓGRÆKTARRITIÐ 2007

eplið Malus sylv estr is, sem er nán ast al ger lega óætt 
vegna þess hve beiskt og súrt það er (og auk þess 
grjót hart) verða mjög bragð góð við snögga þurrk un. 
Í þannig formi er mun auð veld ara að flytja þau, með-
höndla og geyma. Vit að er að stein ald ar menn söfn-
uðu epl um í Evr ópu fyr ir um 11.000 árum og að á 
brons öld fyr ir um 4.500 árum söfn uðu menn epl um 
og þurrk uðu til geymslu í Evr ópu og Kína. 

Rann sókn ir vís inda mann anna við Ox fordhá skóla 
hafa koll varp að fyrri hug mynd um grasa fræð inga 
um til urð hins nú tíma lega mat ar eplis Malus pumila. 
Fram að því var það al menn skoð un að það hefði 
orð ið til í ald anna rás við enda lausa blönd un margra 
epla teg unda. Ná kvæm ar rann sókn ir og þar á með-
al DNA grein ing ar hafa hins veg ar sýnt að það er 
nán ast úti lok að að blanda öðr um epla teg und um við 
mat ar eplið Malus pumila. Þess ar rann sókn ir sýna 
að margt er ólíkt með Malus pumila og öðr um epla-
teg und um en það sem lík leg ast veld ur því að þessi 
epla teg und get ur ekki víxl ast við aðr ar er það að 
hjá henni vant ar nær al ger lega fræ hvít una í fræ ið en 
hún er forða vef ur í fræ inu. Fræ hvíta mynd ast í fræj-
um flestra blóm strandi plantna við frjógv un en hún 
um lyk ur kímið eða plöntu fóstrið og sér því fyr ir nær-
ingu en nú er auk þess talið að það gegni hlut verki 
eins kon ar frjóvg un ar nema sem finni frjó korn sem 
passi ekki við teg und ina og hindri frjóvg un þeirra.

Rósa ætt in er tal in hafa byrj að að mynd ast fyr ir 
um 50 millj ónum ára og fyrstu eplin hugs an lega 

Hinn forboðni ávöxtur? Matarepli (Malus pumila) í „Pometum“ í Taastrup í Danmörku.

vítt og breitt um heim inn í sér stök um trjá söfn um 
eða „Pomet um“ þar sem erfða lind ir í ávaxta rækt 
við kom andi landa eru varð veitt ar. Orð ið pomet um 
er dreg ið af lat neska orð inu „pom um“ sem þýð ir 
epli, þ.e. ávöxt ur epla trés. Þrátt fyr ir all an þenn an 
gríð ar lega fjölda af brigða eða yrkja þá eru að eins 
örfá af brigði til sölu í mat vöru versl un um. Heims-
fram leiðsl an á epl um er um 50 millj ónir tonna á ári 
og helm ing ur þess ar ar upp skeru kem ur frá Kína. Í 
Banda ríkj un um, þaðan sem um 8% af heims fram-
leiðsl unni kem ur, eru yfir 7.500 epla bú en helm ing ur 
þeirr ar upp skeru kem ur frá Was hington ríki þaðan 
sem hið þekkta af brigði „Red Delici ous“ kem ur en 
það hef ur ver ið í rækt un frá ár inu 1920. 

Eplið hef ur ver ið einn mik il væg asti ávöxt ur fyr ir 
mann kyn ið í þús und ir ára og þá eink um á norð ur-
hveli jarð ar. Eplið er ríkt af ýms um nær ing ar efn um 
og þá sér stak lega C-vítamíni en mjög breyti legt er eft-
ir af brigð um og teg und um hve það er mik ið en það 
ligg ur á bil inu 5 mg í 100 g af epli og upp í 30 mg í 
hverj um 100 g hjá sum um af brigð um. Maður inn er 
háð ur C-vítamíni úr fæðu og þarf á því að halda allt 
árið. Sér staða epl is ins felst m.a. í því að það er einn 
ör fárra ávaxta sem hægt er að geyma yfir langa og 
harða vet ur án þess að það tapi nokkru af nær ing-
ar efn um sín um og auk þess er auð velt að flytja það 
lang ar leið ir. Jafn vel þótt það sé þurrk að al ger lega 
þá tap ar það nán ast engu af nær ing ar efn un um. Í 
raun er það svo að villi epli, eins og evr ópska skóg ar-
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fyr ir um 10 millj ónum ára. Fyr ir um 1,75 millj-
ónum ára byrj aði jök ull að leggj ast yfir Vest ur- og 
Mið-Evr ópu en stór hluti af Mið-Asíu fór aldrei 
und ir jök ul á síð ustu ís öld. Vís inda menn irn ir við 
Oxfordhá skóla telja sig hafa rak ið upp runa mat ar-
epl is ins Malus pumila til þessa hluta Asíu eða nán ar 
til tek ið til Tian-Shan fjalla sem teygja sig yfir 1.600 
km í austri frá Xinji ang Uyg ur, sem er sjálf stjórn ar-
hér að í vest ur hluta Kína og í vest ur til Ús bekist ans 
og liggja m.a. í gegn um Kasakst an. Nafn fjall anna 
þýð ir Himnesku fjöll. Eft ir að jökl ar ís ald ar hurfu þá 
ein angr uð ust Tian-Shan fjöll vegna þess að í norðri 
reis hin mikla há slétta Mongól íu en í suðri hin al-
ræmda Góbí eyði mörk. Þarna náði Malus pumila 
að þró ast í millj ón ir ára, m.a. með hjálp bjarn dýra 
sem átu eplin og dreifðu fræj um þeirra víða, þannig 
að teg und in náði að víxl ast mik ið inn byrð is en við 
það byggð ist upp gífu leg ur breyti leiki inn an teg und-
ar inn ar. Fáar eða eng ar aðr ar trjá teg und ir hafa svo 
mik inn breyti leika í erfða efn inu og Malus pumila. 
Þannig er þessi epla teg und ótrú lega breyti leg hvað 
varð ar vaxt ar lag, blóm lit, lög un eplanna, lit þeirra, 
ilm og bragð.

Fyr ir um 10.000 árum og hugs an lega fyrr, er talið 
að mann kyn ið hafi byrj að að rækta plönt ur sér til 
gagns og nytja. Þetta er talið hafa gerst á svip uð um 
tíma á tveim ur stöð um í Asíu, þ.e. í Mesópótam íu 
á milli fljót ana Efrat og Tígris og á nán ast sömu 
breidd argráðu 6.000 km aust ar í Tian-Shan fjöll um 
í Kína. Mat ar eplið Malus pumila er lík lega með því 
fyrsta sem menn rækt uðu á þess um tíma í Tian-Shan 
fjöll um. Fyrstu eplin hafa ver ið rækt uð upp af fræi 
þannig að menn fengu upp ýmis af brigði sem hafa 
ver ið mjög mis stór og auk þess mis góð til átu. Fyr ir 
um 7.000 árum er talið að sam skipti og við skipti hafi 
haf ist á milli þess ara menn ing ar heima. Þeg ar menn 
fóru að nota hesta og kamel dýr til þess að flytja fólk 
og varn ing þarna á milli fyr ir um 6.000 árum byrj aði 
eplið frá Tian-Shan fjöll um Malus pumila að flytj ast 
í vest ur átt. Hest arn ir og kamel dýr in átu eplin á leið 
sinni í vest ur og báru fræ ið í melt ing ar fær um sín um 
en vit að er að hest ur get ur bor ið epla fræ í sér allt að 
65 km á ein um degi og það án þess að skemma það. 
Babýlon íu-menn, sem bjuggu í Mesópótam íu, voru 
fyrst ir til að stunda ágræðslu trjáa fyr ir um 3.800 
árum. Þannig völdu þeir epla tré af teg und inni Malus 
pumila sem báru stór og safa rík epli og skáru af þeim 
sprota sem þeir græddu á epla ræt ur. Með tím an um 
víxl uð ust þess ar ágræddu plönt ur sín á milli þannig 

að upp af fræj um spruttu ný og ný af brigði epla sem 
oft gáfu af sér mun betri epli en for eldr arn ir. Þar 
með voru kyn bæt ur í trjá rækt hafn ar.

Hvaða trjá teg und ir eru stærst ar og elst ar?
Tré eru merki leg fyr ir marg ar sak ir, t.d. eru þau 

með al hæstu, þyngstu og elstu líf vera á jörð inni. Þeg-
ar mestu tré heims eru skoð uð, hvort sem það er 
með til liti til hæð ar þeirra, um máls, rúm máls eða 
ald urs, þá eru það allt sam an barr tré en öll af sitt 
hverri teg und inni. Hvað varð ar hæstu tré heims þá 
hafa ver ið sögu sagn ir um ótrú lega há tré sem menn 
segj ast hafa mælt áður en þau voru felld og töl ur 
um allt að 150 metra há tré hafa heyrst en í dag eru 
þess ar töl ur dregn ar í efa og flokk að ar sem ýkju sög-
ur eða hrein lega sem skáld skap ur. Trjá vís inda menn 
hafa lengi velt fyr ir sér spurn ing unni hversu há tré 
geti mögu leg orð ið. Fyr ir þrem ur árum voru birt ar 

Risafura (Sequoiadendron giganteum) í Forstbotanisk Have 
í Charottenlund á Sjálandi. Stærsta trjátegund í heimi að 
rúmmáli.
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Gunnar við risafuru (Sequoiadendron giganteum) í 
Forstbotanisk Have í Charottenlund á Sjálandi. Fyrsta trjá-
safn Danmerkur opnað árið 1838, staðsett rétt norður af 
Kaupmannahöfn. Tréð var gróðursett árið 1944.

Gunnar við eitt af stærstu trjám Danmerkur nærri 50 m 
háum og 240 ára gömlum evrópuþin (Abies alba) í Nørre 
Skov á Sjálandi.

nið ur stöð ur banda rískra vís inda manna, við há skól-
ann í Norð ur-Arizona í Banda ríkj un um, þar sem 
þeir kom ast að því að mesta mögu lega hæð trjáa sé 
á milli 122 og 130 metr ar. Ástæð una fyr ir þess um 
mörk um segja þeir vera þá að erfitt sé fyr ir trén að 
draga vatn upp fyr ir 110 metra hæð sem veld ur því 
að topp ar trjánna skrælna og trén hætta að vaxa 
meira upp á við. Talið er að hæsta tré í heimi hafi ver-
ið dögl ings við ur (Pseu dot suga menzies ii) sem felld ur 
var fyr ir meira en einni öld en það tré er talið hafa 
ver ið um 125 metra hátt. Áður fyrr var hæð stórra 
trjáa mæld með frum stæð um, að ferð um eins og t.d. 
með því að nota prik á ákveð inn hátt, en í dag eru 
tré hæð ar mæld með full komn ustu leiser tækni. 

Fimm hæstu trjá teg und ir í heimi eru eft ir far andi:

1. Rauð við ur Sequoia sempervirens: 115,55 m í Red-
wood National Park í Kali forn íu. Þetta tré fannst 
sum ar ið 2006 og var þá nefnt Hyper ion, en alls 
hafa fund ist 15 rauð við ar tré sem mælst hafa yfir 
110 m á hæð.

2. Dögl ings við ur Pseu dot suga menzies ii: 100,3 m í 
Brummit Creek í Coos County í Or egon.

3. Gúm við ur Eucalypt us regn ans: 97 m í Styx Valley á 
Tasman íu.

4. Sitka greni Picea sitchens is: 96,7 m í Prairie Creek 
Red woods State Park í Kali forn íu.

5. Risafura Sequoi adendron gig an te um: 94,9 m í Red-
wood Mounta in Grove í Kings Canyon National 
Park í Kali forn íu.

Gild leiki trjáa er mæld ur í brjóst hæð sem er í 1,3 m 
hæð yfir jörð. Þrjár sver ustu trjá teg und ir í heimi eru 
eft ir far andi:

1. Sýpr us Taxodi um mucronat um: 11,42 m, í Ár bol 
del Tule í Santa Maria del Tule í Oaxaca í Mexíkó.

2. Risafura Sequoi adendron gig an te um: 8,85 m, 
General Gr ant tréð í Gr ant Grove í Kali forn íu.

3. Rauð við ur Sequoia sempervirens: 7,44 m, í Prairie 
Creek Red woods State Park í Kali forn íu.

Þeg ar trjá vís inda menn tala um stærstu tré í heimi 
þá eiga þeir venju lega við þau tré sem eru mest að 
rúm máli og því eru þetta tré sem eru bæði há og gild 
langt upp eft ir stofn in um. Fjög ur stærstu tré í heimi 
að rúm máli eru eft ir far andi:
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Tegund – latneskt heiti Íslenskt heiti Vaxtarstaður Hæð í m Þvermál í b.h. cm Aldur

Populus balsamifera trichocarpa Alaskaösp Hallormsstaður 24,2 40,5 36

Picea sitchensis Sitkagreni Kirkjubæjarklaustur 23,7 – 58

Larix sibirica Síberíulerki Hallormsstaður 21,3 45,0 67

Larix decidua Evrópulerki Hallormsstaður 20,7 65,0 102

Picea engelmannii Blágreni Hallormsstaður 20,5 60,5 102

Pinus contorta var. latifolia Stafafura Hallormsstaður 19,8 25,7 65

Pseudotsuga menziesii Döglingsviður Hallormsstaður 19,1 42,4 65

Picea abies Rauðgreni Hallormsstaður 18,3 39,2 97

Abies lasiocarpa Fjallaþinur Hallormsstaður 16,8 90,0 98

Picea glauca Hvítgreni Hallormsstaður 16,2 22,7 50

Pinus sibirica Lindifura Hallormsstaður 15,8 47,0 101

Ulmus glabra Álmur Múlakot í Fljótshlíð 15,8 40,0 67

Pinus sylvestris Skógarfura Hallormsstaður 15,3 36,6 73

Betula pubescens Birki Akureyri 15,0 – ?

Larix x marxschlinsii Lerkiblendingur Mógilsá 14,6 28,7 45

15 hæstu tré á Íslandi

Þorkell fyrir framan svera fjallaþininn í Mörkinni á Hall-
ormsstað. Þetta tré er örugglega stærsta tré landsins miðað 
við rúmmál en rúmmál þess hefur ekki enn verið mælt.

Þorkell við stofn sverasta trés landsins sem er fjallaþinur 
(Abies lasiocarpa). Þessi fjallaþinur er ættaður frá Colorado 
í Bandaríkjunum. Ýmsir grasafræðingar vilja telja fjallaþin, 
sem vex inn til landsins á vesturströnd Norður-Ameríku, til 
sérstakrar tegundar og nefna hann þá Abies bifolia.
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Hæsta tré á Íslandi; 24,2 metra há alaskaösp (Populus 
balsamifera ssp. trichocarpa) við Húsmæðraskólann á Hall-
ormsstað. Sigvaldi og Gunnar standa við tréð í skugganum 
neðst á myndinni

1. Risafura Sequoi adendron gig an te um: 1.489 m3, 
Gener al Sherm an tréð.

2. Rauð við ur Sequoia sempervirens: 1.045 m3,
 Del Nor te Titan tréð.
3. Risa líf við ur Thuja plicata: 500 m3,
 Quinault Lake Redced ar.
4. Kauri Ag at his austral is: 400 m3, Tane Ma huta tréð.

Ald ur trjáa er hægt að finna út með því að telja 
ár hringi þeirra ann að hvort á trjám sem búið er að 
saga nið ur eða með því að taka borkjarna úr trján-
um. Þetta er þó ekki al gilt því að t.d. mynda tré sem 
vaxa við mið baug ekki ár hringi. Fimm elstu trjá teg-
und ir heims sem hafa ver ið ald urs greind ar eru:

1. Fura Pin us longa eva: 4.844 ára. Áður var þessi teg-
und tal in vera af brigði af brodd furu og þá nefnd á 
lat ínu Pin us arista var. longa eva.

2. Al erce Fitzroya cupressoides: 3.622 ára.
3. Risafura Sequoi adendron gig an te um: 3.266 ára.
4. Huon-fura Lag arostro bos frank linii: 2.500 ára.
5. Brodd fura Pin us aristata: 2.435 ára.

Elsta lauf tré heims er 2.293 ára fíkju tré sem heit ir 
á lat ínu; Ficus religi osa en eins og sum af þess um 
stærstu og elstu trjám heims hef ur þessi teg und ekk-
ert ís lenskt nafn. En þetta fíkju tré er jafn framt elsta 
gróð ur setta tré í heimi svo vit að sé en það var gróð-
ur sett á Sri Lanka árið 288 fyr ir Krist s burð. 

Hvaða tré eru stærstu tré á Ís landi?
Þeg ar skipu lögð skóg rækt hófst á Ís landi árið 1899 

voru hæstu tré lands ins um 8 metra há og þá trúðu 
menn því að hér á landi myndu tré aldrei ná mik ið 
meira en 10 metra hæð. Sex tíu árum síð ar náði sí ber-
íulerki (Larix si birica) í Mörk inni á Hall orms stað 13 
metra hæð og þá töldu menn ólík legt að hér á landi 
myndu tré ná meira en 15 metra hæð. Hvað skyldi 
hæsta tré á Ís landi vera hátt, hvað er það gildasta 
svert og hversu gam alt er elsta tréð? Ná kvæm ar og 
ýt ar leg ar upp lýs ing ar um þetta efni liggja ekki fyr ir 
um all ar trjá teg und ir en sam kvæmt þeim upp lýs ing-
um sem fyr ir liggja þá hafa nú þeg ar 6 trjá teg und ir 
náð yfir 20 metra hæð hér á landi og mikl ar lík ur á 
því að tvær aðr ar teg und ir bæt ist í hóp inn í sum ar 
(2007). Þess ar teg und ir eru ala ska ösp, blá greni, evr-
ópulerki, fjalla þin ur, rússalerki og sitka greni. Hæsta 
tré lands ins var mælt síð asta haust og reynd ist það 
vera ala ska ösp sem stend ur við Hjalla á Hall orms-

stað, skammt frá Hús stjórn ar skól an um. Tréð mæld-
ist 24,2 metr ar á hæð og þver mál þess í brjóst hæð 
(1,3 metr ar frá jörð) mæld ist 40,5 cm. Rúm mál þess 
reynd ist vera 1,07 m3 og hafði það bætt við sig 50 
lítr um á ári síð ustu fimm ár. Hér á landi er það ekki 
spurn ing hvaða trjá teg und er og verð ur risi ís lenskra 
skóga en það er sitka greni en alls hafa nú þeg ar 
mælst 10 sitka greni tré sem eru yfir 20 metr ar á hæð 
og vit að um mörg önn ur sem ekki hafa ver ið mæld 
ný lega. All ar þess ar teg und ir gætu mjög lík lega náð 
allt að 30 metra hæð hér á landi og jafn vel gæti sitka-
gren ið náð allt að 40 metra hæð eft ir nokk ur hundr-
uð ár en það gæti hugs an lega náð yfir 600 ára aldri 
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hér á landi. Sver ustu tré lands ins eru 98 ára gam all 
fjalla þin ur í Mörk inni á Hall orms stað sem er um 90 
cm að þver máli í brjóst hæð og 102 ára gam alt evr-
ópulerki í Mörk inni á Hall orms stað sem er um 65 
cm í þver mál. Elstu tré sem greind hafa ver ið hér á 
landi eru nokk ur birki tré í Hall orms staða skógi sem 
hafa náð yfir 180 ára aldri en ann ars er mjög sjald-
gæft að birki nái meira en 100 ára aldri og með al ævi 
birk is er al mennt ekki nema um 40 til 60 ár.

Er hægt að binda koltví sýr ing
með skóg rækt á Ís landi?

„Hvaða bjána spurn ing er þetta?“ hugsa ef laust 
flest ir þeir sem les ið hafa það sem sagt var hér að 
fram an um kolefn is bind ingu því þetta er jafn vit laus 
spurn ing og sú hvort það vaxi tré á Ís landi. Þar sem 
tré vaxa þar er bund inn koltví sýr ing ur úr and rúms-
loft inu; svo ein falt er það. Hér á landi vaxa tré með 
mikl um ágæt um, eins og töl urn ar hér að fram an 
stað festa og raun ar vaxa tré al mennt mun bet ur á 
Ís landi en á sömu breidd argráð um ann ars stað ar í 
heim in um. En það er alls ekki sjálf gef ið að út lend ing-
ar viti það og sér stak lega þeg ar þeir heyra hvað land-
ið okk ar heit ir. En hvers vegna þurfa út lend ing ar að 
vita eitt hvað um það hvort hér á landi vaxi tré eða 
ekki? Þá kom um við aft ur að svo nefndri Kyoto bók-
un en þar er um að ræða við bót við Ramma samn-
ing Sam ein uðu þjóð anna um lofts lags breyt ing ar af 
manna völd um frá ár inu 1992. Ramma samn ing ur inn 
er kennd ur við borg ina Ríó de Jan eiró í Bras il íu þar 
sem samn ing ur inn var und ir rit að ur af að ild ar þjóð-
um Sam ein uðu þjóð anna á ráð stefnu sem hald in var 
í borg inni þann 4. júní árið 1992. Mark mið samn-
ings ins er að koma í veg fyr ir hættu lega rösk un á 
and rúms loft inu af manna völd um og tryggja þannig 
m.a. ör ugga mat væla fram leiðslu í heim in um og að 
efna hags þró un in geti hald ið áfram á sjálf bær an 
máta. Meg in mark mið samn ings ins er þó að draga 
úr hraða loft lags breyt inga af manna völd um. Með 
und ir rit un samn ings ins skuld binda að ild ar rík in sig 
til þess að draga úr los un gróð ur húsa loft teg unda og 
að auka bind ingu kolefn is, m.a. með ný skóg rækt. 
Jafn framt skuld binda rík in sig til þess að halda bók-
hald um los un sína og bind ingu og að veita upp lýs-
ing ar um það til hvaða að gerða þær ætli að grípa 
til þess að ná þess um mark mið um. Í samn ingn um 
eru ein ung is al menn ákvæði um að iðn ríki skuli ekki 
auka los un sína af gróð ur húsa loft teg und um á milli 
ár anna 1990 og 2000. 

Í Kyoto bók un inni, sem sam þykkt var í borg inni 
Kyoto í Jap an í lok árs 1997, voru sett ströng ákvæði 
um los un ar heim ild ir að ilda þjóð anna á gróð ur húsa-
loft teg und um. Mjög mis jafnt er hve mikla heim ild 
þjóð irn ar hafa til þess að losa af þess um helstu gróð-
ur húsa loft teg und um en að með al tali skuld binda iðn-
rík in sig til þess að draga úr los un þeirra um sem 
nem ur 5,2% á milli ár anna 2008 og 2012 mið að við 
það sem var á ár inu 1990. Vegna þess hve þessi ríki 
eru mis stór og hve þau eru mis langt kom in í iðn þró-
un sinni, þótti sann gjarnt að sum þeirra fengju að 
auka los un sína á þessu ára bili, t.d. vegna stór iðju. 
Í þessu sam bandi er oft tal að um ís lenska ákvæð ið 
vegna þess hve eitt stór iðju ver hef ur mik il áhrif í 
litlu hag kerfi eins og því ís lenska. Vegna þessa sér-
á kvæð is er los un ar heim ild Ís lands tví þætt; ann ars 
veg ar er Ís lend ing um heim ilt að auka los un sína al-
mennt af gróð ur húsa loft teg und um á þessu ára bili 
um 10% mið að við það sem var árið 1990 en þá var 
heild ar los un in 3,1 millj ónir tonna reikn að í koltví-
sýr ingsí gild um. Hins veg ar er sér á kvæði sem heim il-
ar heild ar los un á koltví sýr ingi frá nýrri stór iðju, frá 
ár inu 1990, sem má vera allt að 1,6 millj ónir tonna 
að með al tali á ári á milli ár anna 2008 og 2012. Þessi 
sér staka heim ild er bund in því að þessi stór iðja noti 
end ur nýt an lega orku og að notk un henn ar í þess ari 
stór iðju leiði til sam drátt ar á los un á heims vísu. Í 
þessu sam bandi má benda á að ál ver ið í Reyð ar firði 
mun losa um 540 þús und ir tonna af koltví sýr ingi, 
þeg ar það verð ur kom ið í full af köst, en ef raf ork an 
sem það fær væri fram leidd með kol um yrði heild ar-
los un in 4,5 millj ón ir tonna (rúm lega átt falt meiri). 

Hug tak ið fjöl nytja skóg ur öðl að ist aukna merk-
ingu við Kyoto bók un ina, vegna þess að þar er 
ákvæði sem heim il ar þjóð um heims að draga frá í út-
reikn ingi á kolefn islos un sinni þá kolefn is bind ingu 
sem á sér stað í skóg um sem rækt að ir hafa ver ið á 
skóg lausu landi frá ár inu 1990. Þessi heim ild er þá 
hugs uð sem mót væg is að gerð gegn auk inni los un á 
koltví sýr ingi í and rúms loft ið.  Ljóst er að ungskóg-
ur í hröð um vexti á gróð ur lausu landi get ur bund ið 
koltví sýr ing úr and rúms loft inu mjög hratt og bind-
ing in er mest í jarð veg in um. Eft ir því sem skóg ur-
inn eld ist og líf rænt efni safn ast upp í hon um, dreg-
ur úr þess ari bind ingu en það fer eft ir hita stig inu í 
skóg ar botn in um hvort hún hætt ir al veg eða held ur 
hægt áfram. Ef hit inn í skóg ar botn in um er hærri en 
25°C rotna gróð ur leif arn ar það hratt að allt kolefn-
ið streym ir frá þeim í formi koltví sýr ings. Þetta á við 
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í hita belt inu þar sem skóg ar vaxa í mjög þunn um 
jarð vegi. Á norð læg um slóð um er skóg ar botn inn 
ekki svona heit ur og þá sér stak lega í barr skóg un um 
þar sem sól ar ljós ið nær ekki nið ur í botn inn. Þannig 
geta skóg ar bæði geymt kolefni og bund ið á sama 
tíma. Í þess ari um ræðu gleym ist oft að kolefn ið losn-
ar ekki strax úr skóg in um, nema hann sé felld ur og 
við ur inn brennd ur um leið eða skóg ur inn brennd ur 
þar sem hann stend ur en það er langt frá því að vera 
mark mið ið með fjöl nytja skógi. Í nú tíma skóg rækt 
er raun ar mest af því efni sem til fell ur við skóg ar-
högg not að í eitt hvað var an legt. Þannig eru nokk ur 
tonn af koltví sýr ingi bund in í var an legu efni inni á 
hverju heim ili. Í park et gólfi sem þek ur 67 fer metra 
eru t.d. bund in 3.667 kg af koltví sýr ingi. Allt gól f-
efni og loft efni í hús um er úr viði eða ein hverju öðru 
efni sem hef ur bund ið í sér kolefni. Í hús gögn un um 
er einnig bund ið kolefni og all ar bæk urn ar eru með 
mik ið magn af kolefni bundnu í blað síð un um. Þetta 
kolefni er ekki að fara neitt í burtu held ur verð ur 
það bund ið þarna í ára tugi eða jafn vel ald ir. Mæl-
ing ar, sem gerð ar hafa ver ið á stór um sorp haug um 
í Banda ríkj un um, sýna að mjög lít ið losn ar af koltví-
sýr ingi frá þeim og sér stak lega þar sem timb ur hef ur 
ver ið urð að und ir þykku jarð vegs fargi.

Hversu mik ið er hægt að binda af koltví sýr ingi úr 
and rúms loft inu, með ný skóg rækt á skóg lausu landi, 
er mjög breyti legt eft ir rækt un ar skil yrð um á hverj um 
stað og þeim trjá teg und um sem not að ar eru við skóg-
rækt ina. Þess vegna varð að gera við a mikl ar rann-
sókn ir á að stæð um til skóg rækt ar hér á landi. Eitt 
af fyrstu verk efn um ís lenskra skóg ar vís inda manna 

í þeim rann sókn um var að kanna hve mik ið þeir 
skóg ar og þau tré sem fyr ir voru í land inu hefðu náð 
að binda. Til þess að fá þær upp lýs ing ar varð m.a. 
að fella tré og grafa upp all ar ræt ur þeirra til þess 
að hægt væri að vigta allt líf rænt efni þeirra. Aðr-
ar rann sókn ir hafa m.a. snú ist um það að mæla allt 
flæði koltví sýr ings til og frá trjám í skóg ar reit um, 
sem gróð ur sett ir hafa ver ið eft ir árið 1990, til þess 
að fá sem allra ná kvæm ast ar upp lýs ing ar um þetta 
flæði. Þess ar mæl ing ar fara fram með mjög full komn-
um og ná kvæm um mæli tækj um sem m.a. byggja á 
svo kall aðri iðu fylgni að ferð. Þess ar mik il vægu rann-
sókn ir hafa skil að marg vís leg um upp lýs ing um, m.a. 
þeim að með al bind ing ís lenskra skóga er tæp lega 
5 tonn af koltví sýr ingi (CO2) á hvern hekt ara á ári 
og er þá átt við alla skóga gróð ur setta frá 1990 og 
all ar trjá teg und ir, þar með talið birki og víð ir. Þessi 
bindi geta sam svar ar því að á ein um hekt ara lands 
sé hægt að binda ár lega það magn koltví sýr ings sem 
mynd ast við bruna á því bens íni sem með al bif reið 
eyð ir á hverju ári. Það eru um 2.100 lítr ar en við 
bruna hvers lítra losna um 2,32 kg af koltví sýr ingi 
út í and rúms loft ið eða sam tals um 4,9 tonn. Flest ar 
trjá teg und ir, sem not að ar eru í skóg rækt hér á landi, 
geta bund ið marg falt meira en þetta við góð rækt-
un ar skil yrði. Þannig get ur t.d. lerki bund ið 16 tonn 
af koltví sýr ingi á hekt ara við bestu skil yrði, stafa-
fura 7−9 tonn við ýmis skil yrði, sitka greni 20 tonn 
og ala ska ösp 23 tonn. Þarna verð ur að hafa í huga 
að ala ska öspin er hrað vaxta og skamm líf á með an 
sitka gren ið vex hægt fyrstu árin en verð ur stór vax-
ið og mjög gam alt. Eitt af því sem feng ist hef ur út 
úr þess um rann sókn um eru svoköll uð lífmassa föll 
en það eru eins kon ar for múl ur sem gera mönn um 
kleift að áætla með tölu verðri ná kvæmni bol rúm mál 
og lífmassa trjánna of anjarð ar. Þessi lífmassa föll eru 
þannig sam an sett að ein ung is þurfa að vera fyr ir 
hendi upp lýs ing ar um þver mál trés ins í brjóst hæð 
(1,3 metra frá jörðu) og hæð þess. Þess hátt ar föll 
hafa nú ver ið gerð fyr ir ell efu trjá teg und ir sem not að-
ar eru í skóg rækt hér á landi. Ef við hugs um okk ur 
10 metra hátt tré sem er 20 cm í þver mál í brjóst hæð 
þá segja þessi föll okk ur að brúttó rúm mál dm3 (lítr-
ar) sí ber íulerk is sé 144 lítr ar og lífmassi þess ofan 
jarð ar er 94 kg. Í þessu tré eru því bund in 47 kg af 
kolefni sem sam svara 344 kg af koltví sýr ingi. Jafn-
stórt og jafnsvert sitka greni er 148 lítr ar og það er 
100 kg að þyngd og í því eru bund in 50 kg af kolefni 
sem sam svara 366 kg af koltví sýr ingi. Til þess að 

Bjarki Matthíasson Ingurt mælir stórt skógarbeykitré (Fagus 
sylvatica) með priki upp á gamla mátann í trjásafninu í 
Hørsholm.
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menn átti sig bet ur á því hvað þess ar töl ur þýða, þá 
má geta þess að dæmi gerð ur jeppi með dísel vél, sem 
ekið er frá Hafn ar firði til Hall orm stað ar og aft ur til 
baka, los ar 366 kg af koltví sýr ingi út í and rúms loft-
ið eða það sama og dæmi gert sitka greni tré sem er 10 
metra hátt og 20 cm í þver mál í brjóst hæð hef ur náð 
að binda af koltví sýr ingi.

Nú kann ein hverj um, sem ekki er van ur að fást 
mik ið við töl ur, að finn ast þetta vera ein um of 
mik il talna leik fimi og spyr þá hugs an lega hvaða til-
gangi svona út reikn ing ur þjóni. Því er til að svara 
að einmitt í Ramma samn ingi Sam ein uðu þjóð anna, 
sem við Ís lend ing ar erum skuld bundn ir af, er kveð ið 
skýrt á um það að að ild ar rík in skuli halda ná kvæmt 
bók hald um út streymi sitt á gróð ur húsa loft teg und-
um. Með bók hald inu á að vera hægt að fylgj ast náið 
með los un þess ara loft teg unda út í and rúms loft ið og 
bind ingu þess ara sömu loft teg unda. Hvað seg ir þetta 
bók hald um Ís land og hvern ig höf um við stað ið okk-
ur í því að standa við þess ar skuld bind ing ar? Á ár-
inu 2005 var heild ar los un okk ar Ís lend inga, mæld 
í koltví sýr ingsí gild um, 3,7 millj ón ir tonna þannig 
að aukn ing in, mið að við árið 1990, er tæp lega 20% 
ef mið að er við 3,1 millj ón tonna los un árið 1990. 
Reynd ar er nú mið að við að los un in hafi ver ið 3,4 
millj ón ir tonna þannig að aukn ing in reikn ast því 
11%. Hluti af þess ari aukn ingu er vegna nýrra og 
stækk aðra ál vera en með mark viss um að gerð um hef-
ur tek ist að draga mjög veru lega úr los un frá þeim. 
Þannig var t.d. heild ar los un gróð ur húsa loft teg unda 
frá ál ver inu í Straums vík helm ingi minni á síð asta 
ári en hún var árið 1990, þrátt fyr ir að fram leiðsl-
an hafi tvö fald ast á þess um tíma bili. Mesti vand inn 
er vegna auk ins fjölda bif reiða en út blást ur koltví-
sýr ings vegna sam gangna mun halda áfram að vaxa 
veru lega á næstu árum vegna mik ill ar fjölg un ar 
þeirra. Heild ar fjöldi bif reiða í land inu var tæp lega 
230 þús und í byrj un þessa árs en verð ur hugs an lega 
yfir 260 þús und í árs lok. Ljóst er að flug veld ur mikl-
um út blæstri en í Kyoto bók un inni var ákveð ið að 
telja það ekki með. Ástæð an fyr ir því virð ist helst 
vera sú að flug vél ar fljúga frá einu landi til ann ars og 
þess vegna telji menn að það sé ekki hægt að segja 
til um það til hvaða lands eigi að telja los un ina á 
gróð ur húsa loft teg und un um. Þeg ar kem ur að því að 
gerð ur verð ur nýr samn ing ur um loft lags breyt ing ar, 
í stað inn fyr ir þann sem gild ir til árs loka 2012, er 
mjög lík legt að flug ið verði tek ið inn í bók hald ið. 
Þess má geta að flug ferð frá Kefla vík til Kaup manna-

hafn ar þýð ir los un á koltví sýr ingi sem nem ur um 
230 kg á hvern far þega aðra leið. 

Mið að við hina hröðu efna hags þró un hér á landi 
á und an förn um árum verð ur að telja lík legt að út-
streymi gróð ur húsa loft teg unda muni halda áfram 
að aukast í stað þess að drag ast sam an eins og þyrfti. 
Lík legt verð ur því að telja að los un okk ar Ís lend inga 
fari fram yfir mörk in sem við höf um skuld bund ið 
okk ur til þess að ná. Þá verð ur að grípa til heim ild ar 
okk ar til þess að draga frá, í út reikn ingi á kolefn-
islos un okk ar, þá kolefn is bind ingu sem á sér stað í 
skóg um sem rækt að ir hafa ver ið á skóg lausu landi 
frá ár inu 1990. Hve mik il sú bind ing mun reikn ast 
er erfitt að segja til um. Ekki er ólík legt að hún verði 
ná lægt 168 þús und um tonna á ári, að með al tali árin 
2008 til 2012, eða 5% af heild ar los un inni á ár inu 
1990 sem mark mið ið mið ast við. Í næsta samn ingi, 
um að gerð ir til að draga úr lofts lags breyt ing um af 
manna völd um, verða að öll um lík ind um gerð ar 
strang ari kröf ur til þjóða heims til þess að draga úr 
los un og ekki er ólík legt að flug ið verði þá tek ið inn. 
Ef sú verð ur raun in eru okk ur Ís lend ing um fáar leið-
ir fær ar aðr ar en að stór auka skóg rækt í land inu. 
Halda verð ur áfram með þær rann sókn ir sem nú eru 
í gangi varð andi kolefn is bind ingu með skóg rækt hér 
á landi og fara út í aukn ar rann sókn ir á þessu sviði. 
Stór auka þarf fram lög til skóg rækt ar bæði frá rík is-
sjóði og ekki síð ur frá sveit ar fé lög un um. 

Við Ís lend ing ar töl um oft um land náms öld þeg ar 
við fjöll um um upp runa okk ar. Forn leifa fræð ing ar 
fjalla um stein öld og brons öld. Síð ustu ár hef ur ver-
ið tal að um að við lif um á upp lýs inga öld en í meira 
en 400 millj ón ir ára hafa all ar ald ir ver ið trjá ald ir 
og sú sem við lif um á núna ekki síð ur en þær sem 
liðn ar eru. Ef spár vís inda manna um hnatt ræna hlýn-
un af manna völd um ræt ast þá verða kom andi ald ir 
enn frem ur trjá ald ir því án víð áttumik illa og stór vax-
inna skóga mun ekk ert mann líf þríf ast á jörð inni. 
Í allri um ræðu um varn ir gegn loft lags hlýn un ættu 
tré að gegna meg in hlut verki, því mikl ar breyt ing ar 
á veð ur far inu hafa áhrif á þau sem aft ur geta haft 
af drifa rík áhrif á veð ur far ið. 

Fyr ir um 90 millj ón um ára, þeg ar síð ustu teg und ir 
risa eðla voru að deyja út, þá tóku nokkr ar teg und ir 
smárra spen dýra upp á því að færa bú svæði sín af yfir-
borði jarð ar og upp í trén í skóg in um. Þar á með al 
var for fað ir okk ar manna og í trján um bjuggu þessi 
spen dýr í um 80 millj ónir ára. Í trján um þró að ist 
það dýr sem seinna varð hinn viti borni maður. Líf ið 
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í trján um krafð ist sam hæf ing ar handa og augna sem 
skýr ir vaxt ar lag og hreyfi getu manna. Fyr ir um 500 
þús undum áru síð an lærði mað ur inn að höndla eld-
inn og fyrsta elds neyt ið var við ur. Talið er að mað-
ur inn hafi fyrst far ið að ferð ast út úr skóg in um fyr ir 
um 200 þús und árum síð an. Mað ur inn hef ur aldrei 
far ið langt frá skóg in um því í hon um fann hann allt 

Heimildir:
Arnór Snorrason og Aðalsteinn Sigurgeirsson. 2006. 

2.3. Trjátegundir. Í; Skógarbók Grænni skóga 
(ritstjóri Guðmundur Halldórsson), bls. 37−55. Land-
búnaðarháskóli Íslands.

Arnór Snorrason and Stefán Freyr Einarsson. 2006. 
Single −tree biomass and stem volume functions for 
eleven tree species used in Icelandic forestry. Icelandic 
Agricultural Sciences 19 (2006), 15−24.

Arnór Snorrason, Þorbergur Hjalti Jónsson, Kristín 
Svavarsdóttir, Grétar Guðbergsson og Tumi Traustason. 
2000. Rannsóknir á kolefnisbindingu ræktaðra skóga á 
Íslandi. Skógræktarritið 2000, 1. tbl., bls. 71−89.

Arnór Snorrason. 2006. Langtímaspá um 
kolefnisbindingu nýskógræktar. Skógræktarritið 2006, 
2. tbl., bls. 58−64.

Arnlín Óladóttir og Bjarni Diðrik Sigurðsson. 2006. 
3.1. Skógarvistkerfi. Í; Skógarbók Grænni skóga 
(ritstjóri Guðmundur Halldórsson), bls. 59−72. 
Landbúnaðarháskóli Íslands.

Ágúst H. Bjarnason. 1990. Gerð og starfsemi plantna. 
Í; Skógræktarbókin (ritstjóri Haukur Ragnarsson), 
bls. 19−35. Skógræktarfélag Íslands.

Baldur Þorsteinsson. 1990. Vöxtur og vistþættir. Í; 
Skógræktarbókin (ritstjóri Haukur Ragnarsson), 
bls. 37−49. Skógræktarfélag Íslands.

Bjarni Diðrik Sigurðsson, Arnór Snorrason, Bjarki 
Þór Kjartansson og Brynhildur Bjarnadóttir. 2005. 
Kolefnisbinding með nýskógrækt. Hvar stöndum 
við og hverjir eru möguleikarnir? Rit Fræðaþings 
landbúnaðarins 2005, bls. 20−24.

sem hann þurfti til þess að halda sér á lífi. Þar var 
efni við ur til að smíða hús, báta, vopn og verk færi. 
Einnig var þar að finna æti eins og hnet ur og ávexti 
auk veiði bráð ar. Þrátt fyr ir að við menn irn ir höf um 
fyr ir löngu kom ið nið ur úr trján um þá höf um við 
ekki yf ir gef ið trén í huga okk ar og hjarta því við vor-
um, erum og verð um ávallt líf ver ur skóg ar ins.

Brynhildur Bjarnadóttir og Bjarni Diðrik Sigurðsson. 
2007. Kolefnisbinding með nýskógrækt. Nýjustu 
rannsóknaniðurstöður. Rit Fræðaþings landbúnaðarins 
2007, bls. 139−145.

Greenwood, N.N. and Earnshaw, A. 1990. Chemistry og 
the Elements. Pergamon Press plc. Oxford, England. 

Johan Holst og Ólafur Eggertsson. 2006. 5.1. Trjáviður 
− bygging og eiginleikar. Í; Skógarbók Grænni skóga 
(ritstjóri Guðmundur Halldórsson), bls. 197−202. 
Landbúnaðarháskóli Íslands.

Juniper, Barrie E. & Mabberley, David J. 2006. The 
Story of the Apple. Timber Press, Inc. Portland, Oregon, 
U.S.A.

Morrison, Robert Thornton and Boyd, Robert Neilson. 
1987. Organic Chemistry. Allyn and Bacon, Inc. 
Newton, Massachusetts, U.S.A. 

Pakenham, Thomas. 2002. Remarkable Trees of the 
World. Weidenfeld & Nicolson. London, England.

Tudge, Colin. 2005. The Secret Life of Trees. How 
They Live and Why They Matter. Allen Lane. London, 
England. 

Vefsíður:
www.co2.is
www.conifers.org
www.rt.is/ahb/sol
www.umhverfisraduneyti.is
www.ust.is
www.visindavefur.is
www.en.wikipedia.org



SKÓGRÆKTARRITIÐ 200798

Í þess ari grein vilj um við kynna les end um efna sam
band ið glycinebetaine (GB) og ræða mögu leika á að 
nýta það í plöntu upp eldi og skóg rækt, m.a. í tengsl
um við áburð ar gjöf. Áhugi okk ar á efna sam band inu 
stafar af eðli þess, reynslu er lend is frá og vís bend ing
um úr til raun um okk ar sem benda til þess að veru
lega sé hægt að draga úr af föll um skógar plantna 
með því að „hlaða“ plönt ur með þessu efni í gróðr
ar stöðv um.

Inn gang ur
Mik il af föll ásamt hæg um æsku vexti eru al var leg 

vanda mál í skóg rækt á Ís landi og reynd ar víða um 
heim. Kostn að ur við dauða plöntu er tap að fé og 
kostn að ur við að koma upp skógi vex í hlut falli við 
af föll in. Vaxt ar stöðn un eft ir gróð ur setn ingu leng-
ir þann tíma sem líð ur þar til skóg ur inn kem ur að 
þeim not um sem hon um var ætl að  og eyk ur einnig 
hætt una á skakka föll um vegna ill gres is. Því má tölu-
vert á sig leggja til að trén lifi sem flest og vaxi skjótt 
upp. En það skipt ir máli hvað lausn irn ar kosta. Dýr 
að ferð get ur veg ið upp ávinn ing inn af bættri lif un 
eða meiri æsku vexti sem að ferð in gef ur. Við þurf um 
að finna lausn ir sem kosta litlu meira en nú ver andi 
að ferð ir og helst minna.

Vaxt ar mögu leik ar skóg rækt ar á Ís landi næstu ára-
tug ina fara að tölu verðu leyti eft ir því hve sam keppn-
is fær á mark aði skóg græðsla á Ís landi er mið að við 
aðra kosti til bind ing ar koltví sýr ings úr and rúms lofti 
eða tak mörk un ar á los un gróð ur húsa loft teg unda. 
Við þurf um að hafa það leið ar ljós að bund ið tonn 
af koltví sýr ingi kosti sem minnst. Ann að hlut verk 
skóg rækt ar, sem senni lega mun verða snar þátt ur í 

skóg græðslu næstu ára tuga, er að hindra jarð vegs-
rof og tryggja stöð ug leika vist kerfa í ösku gos um. 
Heklu skóg ar eru dæmi um stórt verk efni þar sem 
meg in mark mið in eru að hindra ham fara rof eft ir 
ösku gos, binda koltví sýr ing úr and rúms lofti og end-
ur reisa horf in birki- og víði lönd.

Á ár inu 2002 mynd uðu grein ar höf und ar rann-
sóknateymi dokt ors- og mastersnema með það mark-
mið að finna hag kvæma leið til að koma upp skógi á 
snauð um sönd um í Þjórs ár dal. Nálg un hóps ins var 
að beita nýrri þekk ingu á sviði plöntulíf eðl is fræði, 
líf fræði og skóg fræði til að ná of an greind um mark-
mið um. Við höf um þeg ar vís bend ing ar um að það 
sé ger legt. Hér verð ur sagt frá nest un skógar plantna 
með áburði í rót ar köggul inn og hleðslu trjá plantna 
með efn inu glycinebetaine (GB) en það eru tvær af 
þeim leið um sem skil að hafa spenn andi nið ur stöð-
um í til raun um okk ar. GB er efni sem sum ar þurrk- 
og salt þoln ar plönt ur mynda sér til varn ar í seltu, 
þurrki og frosti á vaxt ar tíma. Mel gresi og tún ving-
ull eru dæmi um ís lensk ar plönt ur sem mynda GB. 
Þetta efni er ekki bund ið við plönt ur held ur mynda 
nokkr ar ör ver ur og sjáv ar dýr GB í sama til gangi.

Bana mein skógar plantna
Smá plönt um get ur orð ið margt að ald urtila svo 

sem skað ar eft ir saltá komu, hörð frost og þurra-
kulda, skor dýr, sjúk dóma, beit, frost lyft ingu, svör-
f un í sand bylj um og skara veðr um svo fátt eitt sé 
nefnt. Sam keppni við ill gresi, eink um grös, er plönt-
un um ekki síð ur hættu leg. Samt sem áður, er það 
geta plönt unn ar til að ná góðri rót festu strax eft ir 
gróð ur setn ingu sem oft ast ræð ur ör lög um henn ar. 

Glycinebetaine
 nesti og betra líf trjáplantna

HÖFUNDAR

Þor berg ur Hjalti Jóns son, Rann sókna stöð skógræktar ríkisins á Mógilsá
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Plönt urn ar þurfa að skjóta nýj um rót um út fyr ir 
köggul inn, sem fylgdi þeim úr gróðr ar stöð, til að 
tryggja næg að föng vatns og nær ing ar efna. Fyrstu 
vik urn ar eft ir gróð ur setn ingu hef ur plant an að eins 
eig in forða og það vatn og þau nær ing ar efni sem hún 
nær úr upp haf lega rót ar köggl in um. Vatn og nær ing-
ar efni ber ast mjög hægt úr jarð vegi í köggul mið að 
við þörf plönt unn ar til upp töku. Því er plant an álíka 
sett í upp hafi eins og hún væri enn í pott in um.

Ljóstil líf un plönt unn ar er for senda rót ar vaxt ar. 
Því skipt ir miklu máli fyr ir plönt una að ljóstil líf un 
sé sem mest í heild ina og sem mest á flat ar ein ingu 
lauf blaða. Ljóstil lífun in krefst þess að vara op in á 
lauf blöð un um hald ist opin svo koltví sýr ing ur kom-
ist inn í lauf blöð in. Skorti plönt una vatn lok ar hún 
vara op un um til að draga úr út guf un. Við það tek ur 
fyr ir koltví sýr ingsinn streymið og ljós til líf un stöðvast. 
Plant an er fljót að klára vatn ið í köggl in um og vatn 
berst hægt úr jarð veg in um ut an við. Þurrk ur inn veld-
ur því að rót ar vöxt ur inn stöðvast. En rót ar vöxt inn 
þurfti til að tryggja vatns föng in svo plant an gæti 
ljóstil líf að. Til við bót ar þessu þá taka vax andi ræt-
ur upp vatn miklu hrað ar en gaml ar ræt ur. Plönt ur 
með ræt ur í full um vexti utan við köggul inn hafa því 
miklu betri stöðu vegna þess að þær hafa að gang að 
meiri vatns forða og eru sneggri að grípa vatn ið upp 
úr þess um vatns sjóði.

Plönt ur sem ná ekki rót festu deyja oft á fyrsta 
sumri en þótt þær lifi þá eru þær í kreppu. Vet ur inn 
eft ir er þeim hætt við að frjósa upp þar sem rót fest-
una vant ar, eru van bún ar til að mæta vetr ar frost um 
og þurrki og hafa lít inn forða til að hefja vöxt næsta 
vor. Þessi úlfa kreppa get ur stað ið árum og ára tug um 
sam an. Sam keppni frá ná læg um gróðri, eink um grös-
um, ger ir síð an lífs horf ur þess ara plantna enn verri. 

Áburð ur í nesti
Hér kem ur fleira til. Við laufg un plönt unn ar þenj-

ast lauf blöð in út og í kjöl far ið fer sumarvöxt urinn af 
stað með áfram hald andi út þenslu. Þessi út þensla og 
ný mynd un vefja ger ir mikl ar kröf ur til að fanga. Trjá-
plönt ur geyma forða prótín í berk in um sem not uð 
eru til að mynda önn ur prótín í ný vext in um. Þar eru 
prótín ljóstil líf un ar fer ils ins lang sam lega mik il væg ust 
og stærst ur hluti þarfar inn ar. Ljóstil líf un á hvern fer-
sentí metra lauf blaða með opn um vara op um fer að 
öðru jöfnu eft ir því hve þétt ljóstil líf un ar pró tín in eru 
í blað flet in um og þar af leið andi köfn un ar efn is styrk 
í blöð un um. Þynn ing in vegna vaxt ar veld ur því að 

ljóstil líf un ar get an minnk ar nema plant an taki upp 
köfn un ar efni til að mæta þynn ing unni. Auk in ljóstil-
líf un stuðl ar að meiri rót ar vexti út úr köggl in um og 
dreg ur þannig úr hætt unni á að þurrk ur hamli ljóstil-
líf un og vexti. Áburð ur bæt ir vöxt inn beint með 
auk inni ljóstil líf un og óbeint með meiri rót ar vexti 
sem dreg ur úr hætt unni á að þurrk ur loki vara op un-
um. Þetta er að al á stæða þess að áburð ar gjöf skil ar 
aukn um vexti ný gróð ur settra plantna og í sum um 
til vik um bættri lif un. Eins og áður seg ir hafa plönt-
urn ar bara að gang að nær ing ar efn um í rót ar köggl-
in um fyrst í stað. Áburð ur utan kögg uls ins gagn ast 
því lít ið fyrr en ræt urn ar hafa vax ið út í jarð veg inn 
um hverf is. Til raun ir rann sókna hóps ins hafa sýnt að 
0,2g áburð ar skammt ur (blá korn) í köggul inn skil ar 
sama ár angri og 10g dreift við plönt una. Vaxt ar á-
hrif 10g skammts ins eru trú lega að tölu verðu leyti 
vegna korna sem lenda á eða við rót ar köggul inn.

En áburð ar gjöf er ekki al veg svona ein föld lausn. 
Áburð ar efn in lækka vatns spennu jarð vegs ins en við 
það eiga plönt urn ar erf ið ara með að ná upp vatni. 
Það er að al á stæða þess að plönt ur geta drep ist af 
of stór um áburð ar skammti. En þótt þessi saltá hrif 
áburð ar ins væru ekki svo mik il að plant an dræp ist 
geta þau vald ið næg um þurrki til að loka vara op um 
og taka fyr ir ljóstil líf un og þar með rót ar vöxt. Önn-
ur hlið á þessu máli er að áburð ur utan við köggul-
inn er að gengi leg ur sam keppn is gróðri og þar er gras 
hættu leg ast. Sam keppn is plönt urn ar ná þó ekki til 
áburð ar í köggl in um fyrr en ræt ur þeirra hafa vax ið 
þang að inn. Gras ræt ur eru mjög þétt ar og snögg ar 
að taka upp vatn. Þær þurrka yf ir borðs jarð veg inn 
fljótt svo vatn skort ir fyr ir trjá ræt ur sem vaxa út úr 
köggl in um. Áburð ar gjöf í köggul inn gef ur því færi 
á að koma áburði strax til plönt unn ar og tryggja 
ljóstil líf un snemm sum ars og draga úr hætt unni á 
sam keppni frá öðr um gróðri síð ar um sum ar ið og 
næstu ár á eft ir. Ann ar kost ur er sá að áburð ar gjöf 
í köggul inn kost ar mun minna, er auð veld ari og ein-
fald ari en áburð ar gjöf við eða eft ir gróð ur setn ingu. 
En þurrká hrif áburð ar ins tak marka hve mik inn 
áburð má setja í köggul inn. 

Hvern ig get ur GB hjálp að plönt un um?
Plönt ur sem mynda GB setja það í um frymið og 

sér stak lega í grænu korn in. GB veld ur því að safa-
spenna frumunn ar lækk ar og við það held ur frum an 
bet ur í vatn og þol ir meiri þurrk. Frost þolið eykst 
einnig um 1-4°C og það get ur skipt sköp um í sum-
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ar hret um. Plönt ur sem hlaðn ar eru með GB halda 
vara op un um leng ur opn um í þurrki án þess að bíða 
skaða. Það veld ur því að þær ljóstil lífa meira. Reynd-
ar örv ar GB ljóstil líf un plantna þótt þær séu ekki 
þjáð ar af þurrki eða salti. GB ver einnig ljóstil líf un ar-
fer il inn í plönt unni. Það hindr ar að ens ím og prótín 
af lag ist sem spill ir virkni þeirra. 

Eins og fyrr seg ir verk ar salt (og áburð ar efni) í 
jarð vegi eins og þurrk ur á plönt ur. En áhrif in eru 
einnig bein á plönt una. Óhóf leg salt upp taka veld ur 
eitr un í frumunni. Það gild ir einnig um óhóf lega upp-
töku áburð ar efna. Til að verj ast þessu dæla frum urn-
ar sölt un um (þar með töld um áburð ar efn un um) í 
stóra safa bólu í frumunni. Við þessa dæl ingu lækk ar 
safa spenn an í safa bólunni og vatn myndi leita í safa-
bóluna úr um frym inu ef ekk ert væri að gert. GB safn-
ast ekki í safa ból ur og upp hleðsla þess í um frymi 
lækk ar vatns spenn una og held ur í vatn ið. Plönt ur 
nota einnig fleiri efni í þess um til gangi og sum þeirra 
eru senni lega mik il væg ari en GB hvað varð ar bráða-
við brögð við sölt um.

GB nýt ist á tvenn an hátt í skóg græðslu. Það eyk-
ur þurrk þol og ljóstil líf un ný gróð ur settra plantna og 
gef ur færi á að láta stærri áburð ar skammta fylgja 
plönt unni í köggl in um. Þetta hef ur ver ið leið ar ljós 
rann sókn ateym is ins í Þjórs ár dal.

Þótt til raun ir með GB hleðslu trjá plantna séu enn 
afar tak mark að ar hafa þær sýnt veru lega aukna lif-
un birki plantna í þurrki. Í til raun um okk ar í Þjórs-
ár dal, þar sem nán ast önn ur hver við mið un ar planta 
dó, lifðu um 70% þeirra plantna sem fengu hæfi leg-
an GB skammt í gróðr ar stöð árið áður.

Ódýr og um hverf is væn leið
GB er unn ið úr plönt um sem mynda efn ið. Syk ur-

róf an er ein þess ara plantna og GB er auka af urð við 
vinnslu syk urs úr henni. Syk ur fram leið end ur þurfa 
að losna við efn ið úr sykrin um þar sem það er beiskt 
á bragð ið. GB er til tölu lega ódýrt. Í tjá plöntu upp-
eldi þarf mjög lít ið magn til að ná ár angri. Því er 
úðað yfir plönt urn ar í mjög veikri lausn eða vökvað 
í mold ina.

GB er skað laust mönn um og dýr um og er reynd ar 
hollt í hófi. Sem dæmi má nefna að sum stað ar er GB 
bland að í svína fóð ur til að bæta melt ingu dýr anna. 
Sumt mjög hollt græn meti, t.d. spínat, hef ur mik ið 
af GB í blöð un um. Það er einnig not að í snyrti vör ur, 
m.a. vegna já kvæðra áhrifa þess á húðraka. Notk un 
GB er marg breyti leg og vax andi.

Rann sókn ir á GB
GB var ein angr að árið 1863 úr eyði merk urrunn-

an um Lyci um bar bar um. Í meira en öld var það ráð-
gáta hvert hlut verk efn is ins væri í plönt um. Þó var 
ljóst að sum ar plönt ur mynda efn ið en aðr ar ekki 
og GB-plönt ur vaxa eink um á þurr um eða sölt um 
stöð um. Rann sókn ir á ör ver um skömmu fyr ir 1970 
sýndu að sum ar ör ver ur mynda ýmis efni sem einu 
nafni kall ast osmólít ar til að verj ast salt skemmd-
um. Þessi efni hafa mikla leysni í vatni og geta náð 
mjög háum styrk í fru mun um án þess að hafa áhrif á 
ens ím virkni eða lög un prótína. Frum urn ar geta því 
safn að efn un um upp til mót væg is við háan salt styrk 
utan við frumuna og þannig hald ið í vatn sem ann-
ars drægist úr frumunni út í salt lausn ina. Um miðj an 
átt unda ára tug 20. ald ar færðu þeir Wyn Jo nes, pró-

Dauð birki planta í Þjórs ár dal tveim ur vik um eft ir gróð ur-
setn ingu. Mynd: Hreinn Ósk ars son (HÓ)

Gróð ur sett í Þjórs ár dal vor ið 2005.
Mynd: HÓ
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fess or í há skól an um í Bangor í Wa les og nem andi 
hans Stor ey, rök fyr ir því að GB væri osmó líti sem 
gerði plönt um fært að þola salt og þurrkálag. Í kjöl-
far ið fylgdu mikl ar líf eðl is fræði leg ar og líf efna fræði-
leg ar rann sókn ir á efn inu.

Plönt ur mynda GB úr efn inu chol ine sem er í 
nokkrum skref um af leiða amínó sýrunn ar glycine. 
Árið 1985 bentu Banda ríkja menn irn ir Han son og 
Gru met á að ein fald ar erfð ir eru fyr ir GB mynd un 
og trú lega mætti finna gen in fyr ir fram leiðslu þess 
og færa þau á milli plantna. Í fram haldinu fund ust 
gen sem stjórna mynd un glycinebetaine úr choline í 
plönt um, ör ver um og dýr um. Ferl arn ir voru nokk uð 
frá brugðn ir á milli líf veru hópanna. Með erfða tækni 
var hæfi leik inn til að mynda GB færð ur í erfða breytt-
ar plönt ur af teg und um sem ekki mynda það nátt-
úru lega. Ný lega fund ust gen í ör ver um sem mynda 
GB beint úr amínó sýrunni glycine. Gen fyr ir öll um 
GB-ferlun um hafa ver ið not uð við erfða breyt ing ar. 
Þótt erfða breyttu plönt urn ar hafi í flest um til vik um 
mynd að GB er langt í frá að þær myndi það í álíka 
magni og nái við líka þoli og nátt úru leg ar GB-plönt-
ur.

Á ní unda ára tug 20. ald ar var úðun plantna með 
GB lít il lega not uð í rann sókn um. Fram an af var hald-
ið að það væri ekki hægt að gefa plönt um efn ið með 
úðun á lauf blöð eða vökv un í jarð veg nema í sótt-
hreins uðu um hverfi. Ástæð an er sú að ör ver ur geta 
brot ið efn ið nið ur. Síð ar kom í ljós að nið ur brot ið 
skipt ir afar litlu máli þar sem plönt urn ar taka efn ið 
hratt upp bæði af laufflet in um og í ræt ur. Árið 1998 
benti Finn inn Pirjo Mäkelä á að úða mætti mat jurtir 
með GB og auka þannig þol þeirra.

Árið 2001 fóru tveir okk ar, Hreinn Ósk ars son og 
Þor berg ur Hjalti Jóns son ásamt Brynj ari Skúla syni, 
á dokt or snem a nám skeið og ráð stefnu í Helsinki-
há skóla. Þema nám skeiðs ins og ráð stefn unn ar var 
nýjasta þekk ing á kulda þoli plantna. Á nám skeið inu 
kenndi Pirjo Mäkelä og fjall aði með al ann ars um 
hleðslu plantna með GB. Í sam ræð um við Pirjo kom 
fram að eng ar rann sókn ir væru til á áhrif um GB gjaf-
ar á skógarplönt ur. Rann sókn ir á GB-gjöf tak mörk-
uð ust við mat jurtir, korn teg und ir, ávaxta tré og vín-
við. Þær væru auk þess óveru leg ar.

Eft ir nám skeið ið skrif aði Þor berg ur grein ar gerð 
á ensku um mögu leik ana sem fælust í erfða breyt-
ing um trjá plantna eða hleðslu þeirra með GB til 
að auka þol þeirra í sæ roki og bæta lif un ný gróð ur-
settra plantna. Mar grét Lilja Magn ús dótt ir gerði síð-
an hleðslu trjá plantna með GB til að auka seltu og 
þurrk þol að meist ara prófs rann sókn sinni. Með að-
stoð Pirjo Mäkelä og sam starfs manna henn ar komst 
Þor berg ur í sam band við Dan isco syk ur fram leið and-
ann sem gaf fimm kíló af hreinu GB til rann sókn-
anna. Pirjo hef ur einnig reynst ómet an leg ur ráð gjafi 
í rann sókna starf inu. Rann sókn ir okk ar eru enn þá 
einu rann sókn irn ar í heim in um á hleðslu skógar-
plantna með GB. Í ný mæl inu felst mik ið tæki færi 
fyr ir ís lenska skóg rækt og rann sókn ir. 

Hag nýt ing GB í rækt un
Þrátt fyr ir já kvæð ar nið ur stöð ur af GB með ferð 

er hag nýt ing efn is ins enn  tak mörk uð. Til að ná ár-
angri í GB hleðslu þarf að úða oft með veikri lausn. 
Ef not uð er sterk blanda þá skemm ast plönt urn ar. 
Með ferð með ná kvæm um styrk krefst tækni þekk ing-

Vantar myndatexta.
Mynd: HÓ

Plönt ur hlaðn ar með glycinebetaine. Mynd: Mar grét Lilja 
Magn ús dótt ir.
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ar og góðr ar að stöðu. Ör úðun er dýr þótt efn ið sé 
ekki mjög dýrt. Með ferð in hent ar því að eins þar sem 
mjög verð mæt fram leiðsla er á litlu svæði í þró uðu 
sam fé lagi. Þörf in fyr ir bætt þol mat jurta er mest í 
fá tæk um sam fé lög um á rýru, þurru og söltu landi. 
Við korn yrkju og mat væla fram leiðslu í fá tæk um 
lönd um er stórt land not að und ir fram leiðslu sem 
hef ur lít ið verð mæti á flat ar ein ingu. Vatns skort ur á 
sölt um og þurr um svæð um ger ir tíða vökv un einnig 
erf iða. Erfða breytt ar plönt ur sem mynda GB væru 
frek ar lausn á mat væla fram leiðslu erf iðra rækt un ar-
svæða í fá tæk um lönd um en GB hleðsla. Pirjo fékkst 
mest við tómata í gróð ur húsi og við þær að stæð ur 
er auð velt að úða eða vökva plönt urn ar oft. Þörf in 
fyr ir auk ið þol er mun minni í gróð ur hús rækt, þar 
sem um hverfi er hald ið sem hag stæð ustu fyr ir plönt-
urn ar, en í úti rækt un á þurru eða söltu landi. Það 
skýr ir þá miklu áherslu sem lögð er á rann sókn ir á 
erfða breyt ingu plantna svo þær myndi GB en mun 
minni áherslu á hleðslu rann sókn ir.

GB-mögu leik ar  í skóg rækt
Við upp haf rann sókna okk ar skoð uð um við hvort 

erfða breytt GB-tré væru fýsi leg leið til að auka þol 
trjá plantna. GB-gen hafa ver ið færð í trjá plönt ur, 
t.d. sagði pró fess or Tony Chen frá Or egon há skóla 
Þor bergi frá því að hann hefði búið til GB-breytta 
ala ska ösp í rann sókna skyni. Grein ar hafa einnig 
birst um erfða breytt GB-ávaxta tré. Hjá Orf líf tækni 
er öll þekk ing sem þarf til þess að færa GB-gen í 
tré. Tækni lega er því ekk ert því til fyr ir stöðu að gera 
erfða breytt GB-tré hér á landi.

Erfða breytt GB-tré virð ist ekki álit leg lausn þótt 
horft sé fram hjá sið ræn um og vist ræn um sjón ar-
mið um. Ár ang ur inn af efa breyt ing um plantna, til 
að mynda GB, er enn þá fræði leg ur. Það hef ur ekki 
tek ist að búa til erfða breytt ar GB-plönt ur með þol 
sam bæri legt við nátt úr leg ar GB-plönt ur. Það er dýrt 
fyr ir plönt una að mynda GB bæði í orku og köfn-
un ar efni. GB er um 12% köfn un ar efni eða álíka og 

al geng ur áburð ur. Plönt ur geta ekki brot ið GB nið-
ur aft ur þannig að köfn un ar efn ið er þeim tap að. Ör-
ver ur brjóta GB nið ur og köfn un ar efn ið er því ekki 
tap að vist kerf inu. Þessi kostn að ur fyr ir plönt una 
er senni lega ástæða þess að til tölu lega fáar plönt ur 
mynda GB og þær eru bundn ar við erfitt vaxt ar land, 
yf ir leitt salt og þurrt. Erfða breytt GB-tré myndu lík-
lega vaxa tölu vert hæg ar en óbreytt tré. Rýrt land 
er yf ir leitt köfn un ar efn iss nautt þannig að ávinn ing-
ur inn virð ist lít ill af hæg vaxta, köfn un ar efn is frek um 
en þurrk- og seltu þoln um trjám. 

Í skóg rækt er þörf in á auknu þoli fyrst og fremst 
með an trén eru að festa ræt ur og á það bæði við góða 
og erf iða vaxt ar staði. Eins og fyrr seg ir þá er þörf in 
mest fyrstu dag ana og vik urn ar eft ir gróð ur setn ingu. 
GB-hleðsla gæti einnig dreg ið úr skakka föll um vegna 
ógæti legr ar með ferð ar plantn anna fyr ir gróð ur setn-
ingu. Í gróðr ar stöð standa skógarplönt urn ar mjög 
þétt og plönt urn ar eru vökvað ar reglu lega með vatni 
og stund um nær ing ar lausn. Það er því nán ast eng-
in við bót í vinnu, að stöðu né út lögð um kostn aði að 
bæta smá skömmt um af GB í vökv un ar vatn ið. Kostn-
að ur á plöntu er smá vægi leg ur. Nið ur stöð ur okk ar 
sýna ótví ræða svör un eft ir GB-hleðslu í plöntu upp-
eldi á fyrsta sumri eft ir gróð ur setn ingu. GB-hleðsla 
trjá plantna í gróðr ar stöð virð ist því mjög álit leg leið 
til að bæta líf lík ur skógar plantna.

Nest un skógar plantna með smá áburð ar skammti 
í köggul inn kost ar u.þ.b. þriðj ung af kostn aði við 
áburð ar gjöf við gróð ur setn ingu eða eft ir gróð ur setn-
ingu en skil ar samt nán ast sama ár angri. GB-hleðsla 
kost ar mjög lít ið en bæt ir lífs horf ur plantn anna. Þær 
nið ur stöð ur sem liggja fyr ir í rann sókn um okk ar 
sýna að við get um nú þeg ar náð betri ár angri í skóg-
græðslu með minni til kostn aði en nú. Sam tvinn un 
þess ara lausna við svepp rót arsmit un og fleiri að ferða 
sem við erum að skoða gæti gef ið enn betri ár ang ur. 
Á þessu sviði er mik ið verk óunn ið en vís bend ing in 
er skýr; við get um stór bætt ár ang ur af skóg græðslu 
og sam hliða lækk að bein an rækt un ar kostn að.
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Á fal leg um vor degi í lok apr íl, þeg ar veðr ið er með 
endem um gott, nán ast að trén sjá ist vaxa, er kom ið 
til Eski fjarð ar. Ef marka má nafn ið gæti það ver ið 
dreg ið af eski. Ég veit svo sem ekki hvort það er al
gengt hér en kló elft ingu var víða að skjóta sprot um 
þeg ar ark að var um hlíð arn ar ofan bæj ar. Það má 
velta því fyr ir sér hvort eski hafi skírskot un í trjá
gróð ur eða skóga sem hér voru í ár daga. Eski þýð ir 
einmitt tré og á langa sögu í tung unni. Að sleppt um 
þess um vanga velt um þá fer það ekki fram hjá nein
um, sem fer um kaup tún ið, að fyr ir ofan byggð ina 

Brynjólfur Jónsson ræðir við Ölver Guðnason
formann Skógræktarfélags Eskifjarðar

Ölver á Eskifirði

er trjá gróð ur og skóg ar teig ar sem setja nota legt yf ir
bragð á stað inn. Þenn an fal lega dag tök um við hús 
á for manni Skóg rækt ar fé lags Eski fjarð ar en marg ir 
í skóg rækt ar hreyf ing unni kann ast við hann frá fund
um og sam kom um skóg rækt ar manna und an far in 
ár sem hann hef ur ver ið ið inn við að sækja. Öl ver 
Guðn as son, eins og þessi snagg ar legi ná ungi heit ir, 
er dæmi um þann mikla áhuga á rækt un sem er að 
finna í skóg rækt ar fé lög un um. Ég bið Öl ver að rekja 
í nokkrum orð um lífs hlaup ið og rækt un ar sög una á 
Eski firði.

Texti og myndir Brynjólfur Jónsson
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Ætt ir og upp runi
Ég er fædd ur árið 1925 á Kirkju bóls höfn í Helgu-

staða hreppi á milli Krossa ness og Vöðla vík ur. Pabbi 
hét Guðni Þor leifs son og er ætt að ur frá Krossa nesi 
en móð ir mín Mar ía Tóm as dótt ir er ætt uð af Suð ur-
landi og úr Borg ar firði. Hún kom aust ur að leita sér 
vinnu og kynnt ist þá pabba. For eldr ar mín ir byrj uðu 
sína bú skap ar tíð í Kirkju bóls höfn. Þetta var afar lít-
ið bú og í raun bara skiki úr jörð. Þeg ar flest var áttu 
þau 14 kind ur. Við vor um til að mynda ekki með 
neina kú og öll mjólk sótt inn á Krossa nes og Kirkju-
ból en eins og víða á út nesj um byggð ist af kom an 
að al lega á sjó sókn. Við vor um fjög ur systk in in. Það 
er svo um 1930 að for eldr ar mín ir bregða búi og 
flytja inn á Eski fjörð en þá hafði pabbi búið þarna í 
14 ár sam fleytt. Berkl ar voru alltaf að hrjá hann og 
kannski í og með ástæð an fyr ir því að við flutt um á 
möl ina. 

Æsku ár á Eski firði
Á þess um árum var stund uð út gerð og bú skap ur 

jöfn un hönd um á Eski firði. Við vor um með tvær 
kýr sem dugði fyr ir heim il ið og rúm lega það og ég 
man að við gátt um oft hjálp að öðr um með mjólk 
því oft hag aði þannig til að fjöl skyld ur áttu enga kú 
og voru upp á aðra komn ar. Svo vor um við með 
nokkr ar kind ur auk þess sem for eldr ar mín ir ráku 
litla versl un en pabbi varð að hætta sjó mennsku út 
að þess ari berkla veiki sem ég nefndi. Á þess um árum 
var innsta hús ið í bæn um gam alt ís hús en þar bjó 

móð ir Aðal steins Jóns son ar síð ar út gerð ar mann. 
Íbúð ar hús næði var svo lít ið í bæn um að þeg ar hún 
flutti í bæ inn, þá orð in ekkja, var ekki í önn ur hús 
að venda. Það var alltaf gam an að koma til þeirra 
og þrátt fyr ir fá tækt var glatt á hjalla. Gamla kon an 
vildi spila á spil og svo man ég að hún gaf okk ur 
alltaf klein ur og pönnu kök ur. Þetta var nú dæmi um 
skemmi legt fólk og and ann í bæn um. Það var gott 
að al ast hér upp og sam gang ur á milli fólks. 

Á þess um árum bjuggu á Eskifirði hátt í 800 manns 
þannig að það var mik ið um að vera. Flest ir bát arn-
ir fóru reynd ar burtu á vet urn ar en á þeim tíma var 
ekki kom ið frysti hús. Þarna var salt að og ég byrja 
snemma að stússa í kring um bryggj ur og beit inga-
skúra en hug ur inn sner ist fljótt að sjó mennsk unni. 

Sjó mennsk an
Það er lík lega árið 1939 sem ég fór fyrst á sjó inn, 

14 ára gam all, en það var nú frek ar enda sleppt, því 
við vor um fljót lega rekn ir í land út af stríð inu. Á 
þess um árum var ég að al lega á trill um en skaust út 
á báta þeg ar færi gafst en í raun var lít ið um stærri 
báta á Eski firði öll ófrið ar ár in þar sem tund ur dufl 
voru hér um firði og flóa. Það er ekki fyrr en frið-
ur kemst aft ur á að stærri skip koma hér. Ég afl aði 
mér fljót lega vél stjóra rétt inda en síð an fór ég í Stýri-
manna skól ann, fyrst á Nes kaups stað og síð an til 
Reykja vík ur vet ur inn 1951-52. Á þess um árum var 
ég lengst fram an af á Skrúði frá Eski firði og var svo 
enn leng ur á Víði sem há seti og stýri mað ur hjá Sig-

Klóefling (til vinstri) og vetrarblóm (til hægri) í vorbúningi.
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urði Magn ús syni sem var afar vand að ur skip stjóri 
og hafði þann metn að að koma með góð an fisk að 
landi. Þar var hirðu semi og um gengni öll frá bær 
og til fyr ir mynd ar. Mér fannst þetta góð ur tími hjá 
kall in um. En svo fara nú hlut irn ir ekki alltaf eins og 
mað ur helst ósk ar. Ég slas að ist illa á hendi á sjón um 
og átti lengi í þeim meiðsl um þannig að ég var nauð-
beygð ur að fara í land. 

Fisk vinnslu skól inn
Þarna var ég orð inn land krabbi allt í einu og þá 

fór ég fyrst í stað að taka að mér stjórn á ung ling-
um í bæj ar vinn unni. Þessi vinna átti vel við mig. 
Þetta var skemmti legt og ég átti góð ar stund ir með 
þess um krökk um og á marga vini frá þess um tíma. 
Þarna fann ég vel fyr ir því hvað mér þótti rækt un og 
gróð ur skemmti legt við fangs efni. En ég hafði lít ið 
upp úr þessu og átti varla salt í graut inn. 

Það var svo eig in lega að áeggj an Bene dikts Sveins-
son ar, sem þá var í Fisk vinnslu skól an um og síð ar 
framá mað ur í sjáv ar út vegi, að ég dreif mig árið 1976 
í Fisk vinnslu skól ann, rúm lega fimm tug ur að aldri. 
Þetta voru nátt úru lega við brigði. Nem end ur voru yf-
ir leitt rétt um tví tugt, þannig að þarna kynnt ist mað-
ur ann ari kyn slóð. Nám ið gekk vel og ég var bara bú-
inn að vera þarna einn vet ur þeg ar mér bauðst vinna 
sem verk stjóri á Grund ar firði hjá Júl íusi Geirs syni. 

Næsta sum ar var ég svo í Stóru millj ón í Kefla vík. 
Á þess um árum var mik ið um að vera í land vinnslu. 
Nem end ur með rétt indi voru eft ir sótt ir enda tel ég 
að skól inn hafi út skrif að góða fag menn. 

Eft ir að skól an um lauk þá flutti ég aust ur og fór 
að vinna hjá Sölu mið stöð inni í eft ir liti með fiskaf urð-
um. Var þá oft kall að ur til víða um land en að al lega 
hafði ég eft ir lit hér á Aust fjörð um. Á þess um árum 
kom ég mér upp hest um hér á Eski firði sem lengi 
hafði ver ið draum ur minn.

 
Nátt úru skoð un og úti vist

Ég hef alla tíð ver ið mik ill nátt úru unn andi. Sem 
strák ur var ég bú inn að hlaupa upp á hvert ein asta 
fjall hér í ná grenni við Eski fjörð. Í ein um af þess um 
fjall göng um var ég í sam floti við Hrafn kel Jóns son 
sem var verka lýðs fröm uð ur hér á árum áður. Við 
vor um komn ir upp í Sauða tind en það er fjall fyr-
ir ofan Harð skafa. Þá rák umst við á und ar legt fyr-
ir brigði. Ég sá þetta úr fjar lægð og fannst við mega 
til með að skoða þetta nán ar. Þeg ar við kom um nær 
þá  sáum við svona 100 fer metra svæði, þar sem tré 
stóðu upp úr fönn inni sem var byrj uð að bráðna. 
Þetta voru stein gerð ir trjá bol ir, þeir minnstu um 30 
cm háir og sum ir yfir hálf an metra. Mesta þver mál 
hef ur ver ið svona 20-30 cm. Þá fund um við líka á 
þess um sama stað stein gerv inga með lauf blöð um 

Enn má sjá á Eskifirði gamlar sjóbúðir og bryggju sem minna á gamla atvinnuhætti.
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sem voru á stærð við hendi. Um ári seinna þá ætl aði 
ég að sýna fólki þetta en þá hafði snjó flóð greini lega 
sóp að þessu nið ur í einn haug og allt meira og minna 
brot ið. Þetta er nú eitt af því merki legra sem ég hef 
rek ist á í ferð um mín um hér fyr ir aust an. 

Síð an hef ég far ið í ótal ferð ir hér inn an lands og 
mik ið um há lend ið. Á náms ár un um í Fisk vinnslu-
skól an um fór ég með skóla fé lög um mín um í þriggja 
vikna göngu ferð um Horn strand ir og þrædd um við 
hverja ein ustu vík og fjörð og fór um upp á Dranga-
jök ul. Á síð ari árum hef ég ver ið svo hepp inn að kom-
ast í æv in týra ferð ir með góðu fólki sem dótt ir mín 
og tengda son ur kynnt ust í Banda ríkj un um. Sigld um 
við m.a. frá Banda ríkj un um á skútu til Hawai-eyja 
og skoð uð um eyj arn ar. Síð an var stefn an tek in á 
Alaska. Við sigld um víða með strönd um fram upp í 
Jök ul firði (Glaci er Bay), upp til Alaska og nið ur með 
strönd inni aft ur til Seattle. Þetta var um þriggja mán-

aða ferða lag. Eitt árið fór ég til Kamtsjatka í Rúss-
landi og vann þar í nokkra mán uði og gat um leið 
skoð að dá lít ið af stór brot inni nátt úr unni þarna. Í 
sum ar er mér aft ur boð ið af þessu góða fólki að sigla 
með þeim á skútu um Mið jarð ar haf ið. Við reikn um 
með að ferð in vari í um 3 mán uði og endi langt Mið-
jarð ar haf ið verð ur skoð að í krók og kring. 

Á með an á sam tal inu stend ur hef ur reykt hrossa
kjöt og kart öfl ur mall að í potti frammi í eld húsi 
og berst nú ilm ur inn fram í stofu. Öl ver seg ir nauð
syn legt að borða vel áður en skóg ar brekk urn ar séu 
gengn ar. Við tök um því til við feitt ket ið og ger um 
því góð skil og það berst í tal að ís lenskt hrossa kjöt 
ku vera afar eft ir sótt í Jap an. 

Eft ir þessa góðu mál tíð göng um við fyrst út í garð, 
þar sem Öl ver hef ur kom ið sér upp rækt un ar horni. 
Þar sting ur hann græðling um eða fram rækt ar áhuga

verð ar plönt ur sem „rek ur 
á fjör urn ar“. Öl ver not ar 
tæki fær ið, eins og hann seg
ist alltaf gera þeg ar hann 
geng ur um brekk ur nar, tek
ur með fötu, fyll ir hana af 
áburði og hníf og klipp ur. 
Það er eng in und an tekn ing 
í þetta skipti. Við tygj um 
okk ur af stað og Öl ver seg ir 
mér næst frá rækt un ar starf
inu:

Frá Hornstrandagöngunni árið 1977. Skólafélagar og 
vinir úr Fiskvinnsluskólanum. Frá vinstri talið: Valdimar, 
Brynjólfur, Björn Ágúst, Ölver og Sæmundur.

Frá siglingu í Alaska. Ölver í skut og fylgist grannt með 
umhverfinu. Neðan hans er Stanley Paris, eigandi skútunnar 
og sjúkraliðaháskóla í Flórída.

Fjörður í Alaska. Athyglisvert 
er að sjá hve sitkagreni þolir 
þar vel seltuna og vex niður í 
flæðamálið.
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Rækt un á Eski firði
Gam al gró in hefð er fyr ir rækt un á Eski firði. Hefð-

bund in rækt un á kart öfl um, róf um og öðru græn-
meti var býsna al geng. Þá var far ið að gróð ur setja 
tré ótrú lega víða í garða og lík lega þau fyrstu fyrir 
árið 1920. Svo var það kven fé lag ið á Eski firði sem 
hafði for göngu um að koma upp skrúð garði við 
Bleiksána. Það er lík lega rétt í byrj un stríðs ins og þar 
átti mað ur nokk ur hand tök sem ung ling ur. Síðar var 
far ið að rækta tré hér í kirkju garð in um og mér þótti 
gam an að vinna með þess um kon um. Ég tók að mér 
að stjórna ung ling um í ung linga vinn unni hér hjá 
bæn um, eft ir að ég hætti á sjón um og fann þá að 
þessi snert ing við jarð veg og gróð ur átti vel við mig. 
Það varð nú reynd ar nokk uð löng bið á því að ég 
sneri mér af meiri krafti að þessu. 

Rækt un ar á tak á Eski firði upp úr 1990 
Frænka mín Sól veig Ei ríks dótt ir var í for svari fyr ir 

Fegr un ar fé lag Eski fjarð ar. Þetta fé lag er í raun und-
an fari Skóg rækt ar fé lags ins. Fegr un ar fé lag ið tók við 
plönt um úr Land græðslu skóga verk efn inu sem byrj-
aði 1990. Ég varð svona við loð andi og tók þátt í 

þessu eins og fleiri. Á þess um tíma var ég með hesta 
og raun ar fátt ann að sem komst að hjá mér. Eft ir að 
„strák ur að sunn an“ var bú inn að suða lengi í mér 
(hér á Öl ver við fyr ir spyrj anda), þá lét ég loks til leið-
ast og Skóg rækt ar fé lag Eski fjarð ar var stofn að árið 
1996. Þeg ar ég tók for mennsk una að mér, þá los aði 
ég mig við hest ana og sneri mér að þessu af full um 
krafti. Í stað inn fyr ir hesta voru kom in tré og þau 
hlupu ekk ert frá mér! Þá var hérna eldri mað ur sem 
féll frá í vet ur, Þor móð ur Ei ríks son, mik ill öðling ur 
og fróð ur mað ur. Hann var alltaf að hirða grein ar 
af ösp og stakk þeim hér í hlíð ina. Ég fékk hann í 
lið með mér og við byrj uð um að gróð ur setja, að al-
lega plönt ur úr Land græðslu skóga verk efn inu. Marg-
ir hafa síð an ver ið virkj að ir til verka. Ég kom t.d. 
íbú un um í efri byggð un um upp á að taka nokkra 
plöntu bakka. Kenndi þeim vinnu brögð in og svo 
fengu þau ákveð inn fjölda af plönt um og sáu um 
að koma þessu nið ur. Sum ir hafa ver ið stór tæk ir og 
tek ið fyr ir stór ar spild ur. Svo áttu golfar arn ir frum-
kvæð ið að því að gróð ur setja í kring um golf völl inn 
og við lögð um því lið. Þannig að það er margt sem 
hef ur hjálp ast að í þessu. 
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Með vel ferð bæj ar ins að leið ar ljósi
Rækt un in er að því leyti eins og hesta mennsk an 

að hún veit ir manni mikla ánægju. Það er gam an að 
sjá plönt ur vaxa og dafna. Kom ast upp á lag með og 
átta sig á hvað geng ur bet ur en ann að. En um leið er 
rækt un sem þessi miklu meira virði. Skóg ur inn sem 
hér er að vaxa á eft ir að veita bæj ar bú um skjól, gleði 
og ánægju næstu árin, ára tugi og enn leng ur. Það 
er líka þessi ánægja sem mað ur fær af þessu streði. 
Skila ein hverju af sér og bætta bæ inn sinn og gera 
hann eft ir sókn ar verð ari til bú setu. En eins og ég 
sagði; það hafa marg ir kom ið að þessu starfi og ekki 
má gleyma að nefna krakk ana. Við feng um lengi vel 
stálp aða skólakrakka úr ung linga vinn unni sem var 
hægt að hafa mik ið gagn af. En svo var okk ur til-
kynnt eitt vor ið að við fengj um enga eldri krakka en 
við höf um þó feng ið ferm ing ar krakk ana. Þau eru þá 
oft ast að vinna sér fyr ir ein hverri ferð. Ef ein hver ár-
ang ur á að nást, verð ur verk stjórn in að vera góð og 
það hef ur svo sem ekki vaf ist fyr ir mér! 

Við steðj um áfram upp brekk urn ar í þessu endem
is blíð viðri. Öl ver er kom inn á stutt bux ur og fyrsti 
við komu stað ur inn er Mel bær. Plönt urn ar fá áburð 
og sum ar sér staka snyrt ingu. Ef grein hef ur brotn að 
af snjó eða topp kalið beit ir skóg ar vörð ur inn klipp

un um af natni. Þess á milli gef ur Öl ver sér tíma til að 
segja frá rækt un og ör nefn um. Verst er að átta sig á 
öll um þess um lækj um sem hér renna. En fal leg ir eru 
þeir og setja fal leg an svip á Eski fjörð. Reynd ar sýna 
þeir á sér aðra hlið þeg ar leys ing ar eru en það er ann
að mál! Mér telst til að Öl ver nefni eina fimm læki; 
Bleiksá sem er innst, Grjótá, Lamb eyr ará, Ljósá og 
Hlíð ar endaá. Við stöldr um við þar sem heit ir Mel
bær inn an við Lamb eyrarána og Öl ver hef ur orð ið:

Nauðsynlegt er að snyrta og klippa einstakar plöntur.

Birkið lætur ekki hlýindin blekkja sig.

Stássplönturnar fá smá áburðarskammt.
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Mel bær
Hér er sam komu hús eldri borg ara og við get um 

skropp ið í kaffi til þeirra seinna í dag. En í þess um 
hvammi, sem er kennd ur við gamla Mel bæ, er ég að 
koma upp stás strjám, vísi að trjásafni. Bú inn að viða 
að mér nokkrum teg und um sem gam an er að fylgj ast 
með. Hér eru hlyn ur, ask ur, stein bjarkir og ým is legt. 
Ég hef mik ið ver ið að færa hing að reyni við sem kem-
ur upp sjálfsáð ur í fjall inu en þrest irn ir éta mik ið af 
reyni berj um niðri í bæ og drita þessu svo hér í hlíð-
inni. Mað ur sting ur upp litl ar plönt ur og fær ir út 
en þær vaxa oft marg ar í ein um hnapp á ákveðn um 
stöð um þar sem fugl arn ir eru van ir að sitja. 

Við göng um áfram eft ir fag urri hlíð inni og enn hef
ur Öl ver orð ið:

Gunn ars blett ur
Hér utan við Bleiksána byrj uð um við Þor móð ur 

okk ar sam starf en hér hafði Gunn ar Gunn ars son 
ver ið með fjár hús. Við köll uð um þetta alltaf Gunn-
ars blett og við vor um að gróð ur setja langt fram eft ir 
þetta fyrsta haust. Ég man að ég var þá með jeppa 
sem Sölu mið stöð in átti og mis not aði hann grimmt 
til þess að ná í plönt ur upp á Hér að. Það var alltaf 
föst regla hjá okk ur áður en vinn an hófst að Þor-
móð ur tæki dug lega í vör ina og ég fékk mér í nef ið. 
Þeg ar tó baks rull an var far in að leka úr vör inni á Þor-
móði, þá var tími til kom inn að fara að vinna. Svona 
brölt um við langt fram eft ir hausti og varð bara vel 
ágengt. 

Að breyta mel í skóg
Við ökum nú upp Norð fjarð ar veg inn og í fyrstu 

beygj unni bið ur Öl ver mig um að stöðva bif reið
ina. „Ég ætla að sýna þér dá lít ið“. Við göng um svo 
eft ir slóða sem Raf magns veit an hef ur lagt þarna í 
brattri hlíð inni. Við göng um fram á hrygg og þá blas
ir Ljósá in við. Þarna get ur að líta leif ar af stíflu og 
Ölver bend ir svo nið ur í bæ inn.

Sérðu gula hús ið? Þarna var stöðv ar hús ið byggt 
1911. Ein af fyrstu raf stöðv un um á Ís landi. Svo 
sérðu hér í kring um þig ann að sem er ekki síð ur stór-
merki legt. Hér kom mað ur að nafni Sig urð ur Magn-
ús son sem síð ar fékk nafn ið Siggi í bank an um. Hann 
var bú fræð ing ur og stund aði fræði sín af krafti uppi 
á Hér aði og var að al lega í því að leið beina bænd-
um. En svo fór hann á sjó hér á Eski firði, náði sér 

í konu hér og fór ekk ert meir upp á Hér að. Nýju 
hjón in byggðu sér hús en mönn um þótti stað ar val ið 
skrít ið og ekki sér lega gáfu legt, þar sem þetta var 
á al gjör um drullu mel og ókræsi legt á að líta allt í 
kring. Siggi byrj aði á því að sá lúpínu af krafti og 
græddi upp mel inn og í kjöl far ið fór hann að setja 
nið ur tré. Þetta rækt aði hann að mestu sjálf ur af asp-
argræðling um sem hann klippti og þú sérð að hér er 
kom inn þessi glæsi legi asp ar skóg ur. Hann kom svo 
af full um krafti með okk ur í rækt un ina þeg ar við 
byrj uð um og hélt hér áfram langt upp eft ir beggja 
meg in við Ljósána og upp und ir Norð fjarð ar veg. 

Það væri hægt að nefna all mörg fleiri nöfn eins og 
Stein Jóns son sem var dug leg ur við Lamb eyrarána 
þar sem el rið er hvað vöxtu leg ast. Þá má líka nefna 
Egil Karls son á Hlíð ar enda sem af rek aði það, á 
Hellu kambi inn an við Mjó eyr ina, að berja nið ur 
lerki með járn karli. Þetta hef ur allt meira og minna 
kom ið upp. Í upp hafi voru mjög marg ir lið tæk ir og 
tóku virk an þátt í þessu. Nokkr ir eru enn þá með en 
það hef ur nú fjar að mik ið und an þessu eft ir því sem 
þetta hef ur kall að á meiri um hirðu. Nú er þarna víð-
ast hvar að vaxa upp skóg ur og í raun kom ið að 
næsta versi, sem er ekki síð ur mik il vægt að huga að 
í fram tíð inni. 

Næst skoð uð um við elrigróð ur setn ing ar ofan 
Norð fjarð ar veg ar ins, gróð ur sett ar upp úr 2000. 
Þetta lof ar allt mjög góðu. Hæstu plönt urn ar eru 
um mann hæð. 

Jæja, seg ir Öl ver, nú skul um við fara upp í Kola-
botna.

Kola botn ar 
Þetta hef ur nú reynd ar ver ið basl hjá okk ur síð-

ustu árin, þar sem að girð ing in hef ur ekki hald ið og 
Fjarða byggð ekki stað ið við sitt að halda henni við. 
Það er til skamm ar. Hér hef ur leg ið fé og bit ið nið ur 
el rið, sum ar eft ir sum ar, þannig að ef þetta held ur 
svona áfram þá er allt þetta mikla starf unn ið fyr ir 
gíg. Ég hef reynd ar von um það að nýji bæj ar stjór-
inn, hún Helga, kippi þessu í lag. Hún hef ur skiln ing 
og metn að til þess að láta þetta ekki við gang ast. 

Við tök um nú lykkju af mal bik inu og komumst 
í þriðju til raun upp stór grýtta og bratta brekku á 
gamla Norð fjarð ar veg in um. Ökum svo greið lega 
upp í dal verpi sem heit ir Kola botn ar. Þetta er dýrð ar
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Yrkjuskógur í Kolabotnum. Sjá má gamla Norðfjarðarveginn ofar í hlíðinni.

Girðingin er víðast hvar í slæmu ástandi
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stað ur í góðu skjóli og fjarri byggð inni. Eina hljóð ið 
er hjalandi læk ir og fugla kvak. Öl ver hef ur orð ið:

Hér hafa með al ann ars skólakrakk arn ir úr grunn-
skól an um feng ið út hlut að svæði til að gróð ur setja í 
á veg um Yrkju sjóðs ins. Þetta er allt að koma til og 
verð ur fal leg ur skóg ur þeg ar fram í sæk ir. Hér er 
líka nægi legt land rými til þess að gróð ur setja næstu 
ára tugi, þannig að þetta verð ur sann kall að ur Yrkju-
skóg ur. En hér eins og ann ars stað ar þá datt mönnum 
eitt árið í huga að koma hér upp skot svæði. Þetta 
var nátt úr lega af skap lega van hugs að. Ég þurfti að 
beita mikl um þrýst ingi og djöf ul gangi til þess að 
koma þessu út fyr ir skóg rækt ar svæð ið og vona að 
menn hafi átt að sig á því í dag að þetta get ur aldrei 
far ið sam an. 

Um lúpín una
En af því að þú spurð ir um lúpín una, þá hef ég 

skoð an ir og reynslu af henni. Það blas ir kannski 

bein ast við að benda á dæm ið af Sig urði sem byrj-
aði á því að setja nið ur lúpínu og rækt aði asp ar skóg-
inn. Það var ekki sting andi strá á þess um stað. Þetta 
var leir mel ur sem aur rann úr á hverju ári. Nú er 
kom ið þarna 20 cm djúpt jarð vegslag af frjósamri 
mold. Þarna vex skóg ur og víða gras en lúpín an er 
að hverfa þar sem skóg ur inn er þétt ast ur. En reynd-
ar eru til dæmi af öðr um stöð um, þar sem fólk hef ur 
ver ið að henda lúpínu fræj um í hugs un ar leysi í lyng 
og berja land og jafn vel kaf fært lít il tré. Mér finnst 
al veg sjálf sagt að nota lúpín una þar sem þörf er á 
henni en það á ekki að sá henni hvar sem er. Ég er 
nú reynd ar kom inn upp á lag ið með að ferð til að 
halda henni í skefj um, þar sem ég vil ekki að hún sé 
að þvæl ast. Ég gef henni dug leg an áburð ar skammt 
og það sýn ir sig að þá læt ur hún und an. Hún fær þá 
of mik ið af köfn un ar efni og hrein lega drepst.   

Við kom um næst nið ur í gamla skrúð garð inn við 
Bleiksána og Öl ver hef ur orð ið: 

Gamli skrúð garð ur inn
Hér sérðu hvern ig skóg ur inn í hlíð inni verð ur. 

Hér hef ur ver ið kom ið upp leik tækj um og að stöðu 
fyr ir tjald gesti. Hand an við Bleiksána er kirkja Esk-
firð inga. Þar ofan við, í hvamm in um við ána, var 
gróð ur sett tölu vert af lerki á fyrstu árum Land-
græðslu skóga en það hreint og beint drapst. Það var 
eft ir hörku frost, lík lega í maí 2002. Þá var allt lerki 
orð ið grænt og far ið að vaxa en fékk svo held ur bet-
ur frostakafla á sig. Þetta sýn ir manni hve mik il vægt 
er að veðja ekki bara á eina teg und held ur vera með 
nokkr ar, kannski 5-6 að al teg und ir. En þetta er líka 
lexía um að það má alltaf bú ast við áföll um. 

Loka orð  
Ég sé þetta land fyr ir mér sem skógi vax ið. Svo 

þarf að gera hér góð an stíg ofan við bæ inn og teng i-
stíga á hann frá bæn um. Þetta er heil mik ið fyr ir tæki 
en gæti orð ið mjög vin sælt. Það er líka mik il vægt 
að hlut um verði þannig fyr ir kom ið að trjá gróð ur inn 
njóti ein hverr ar um hirðu og fylgst verði með hon um 
í fram tíð inni. Hér verða bæj ar bú ar að sam ein ast um 
að leggja sitt af mörk um til þess að gera Eski fjörð að 
betri bæ. Bæ þar sem gott verð ur að búa, al ast upp 
og lifa. Bæ sem eft ir sókn ar vert verð ur að heim sækja 
og dvelja í til skemmri eða lengri tíma. Það á Eski-
fjörð ur skil ið.

Mjóeyrin og Hólmaborgin handan fjarðar. Í forgrunni er 

elri í vexti.
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Hér er allt að verða skógi vaxið. Séð út Eskifjörð.

 Úr Skrúðgarðinum. Svona verður þetta víðar eftir nokkur ár.
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á tímum skógræktar
Rjúpan

Texti og myndir Daníel Bergmann
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Heit ar um ræð ur hafa sprottið upp und an farin 
ár vegna hugs an legra nei kvæðra áhrifa skóg-

rækt ar á fugla stofna. Fugla vernd ar fólk hef ur áhyggj-
ur af af drif um stórra stofna vað fugla, líkt og spóa 
og heið lóu, en á Ís landi verp ur um helm ing ur heims-
stofns þess ara teg unda. Menn grein ir á um hversu 
af drifa rík áhrif in verða á mó fugla þeg ar þús und ir 
fer kíló metra verða skógi vaxn ir. Raun in er sú að 
það vant ar ákveðn ar grunn upp lýs ing ar varð andi 
skör un skóg rækt ar svæða og mó fugla bú svæða til að 
hægt sé að svara því með vissu hversu mik il áhrif in 
verða. Þó er ekki hægt að líta fram hjá því að við 
skóg rækt missa mó fugl ar bú svæði sín og þeir hverfa 
af skóg rækt ar svæð um á frek ar skömm um tíma 
(15−20 árum), þeg ar skóg ur inn hef ur lok ast. Hvort 
mó fuglar sem missa bú svæði sín hafi mögu leika á að 
færa sig til mót ast af því hvort öll mögu leg bú svæði 
séu set in eða ekki en það er erfitt að meta nema 
með víð tæk um þétt leika mæl ing um. Rjúp an til heyr ir 
þess um hópi mó fugla og í upp hafi um ræð unn ar um 
áhrif skóg rækt ar á fugla var áhersl an á af drif rjúp-
unn ar, enda er hún mönn um hug leik in sem okk ar 
helsta veiði bráð.

Það er freist andi að halda því fram að rjúp an sé 
skóg ar fugl, alla vega að ein hverju leyti, eða geti að-
lag ast lífi í skógi. Sumt at ferli henn ar bend ir til þess 
að svo sé. Hún leit ar í skjól skóg ar ins, er fim að 
klifra í trjám og étur birki brum á vet urna. En þrátt 
fyr ir það er rjúp an ekki eig in leg ur skóg ar fugl. Á 
með an ný skóg ur vex upp nýt ur hún já kvæðra áhrifa 
beit ar frið un ar, hún sæk ir í skjól trjánna en verð ur 
þó ekki ann að en jað ar fugl skóg rækt ar inn ar. Í eðli 
sínu er hún fugl ber svæða og hrjóst urs sem lif ir á 
þeim plönt um sem slík svæði bera, mest á brumi og 
sprotum ým issa smár unna, rjúpna laufi og berj um.

For móð ir rjúp unn ar, sem og ann arra villtra 
hænsna fugla (orra), kem ur úr skóg in um. Sum ar 
teg und ir úr ætt rjúp unn ar eru enn ein dregn ir skóg-
ar fugl ar, líkt og þið ur inn evr ópski og hinn am er íski 

trjá orri, sem eru íbú ar norð lægra barr skóga. Þær teg-
und ir eru að lag að ar skóg ar lífi af slíkri full komn un 
að jafn vel barr nál ar eru lyk il hluti fæð unn ar. Rjúp an 
hef ur hér enga sam keppni við skyld ar teg und ir en 
bæði á meg in land inu fyr ir vest an okk ur og aust an 
er hún sam lend dal rjúpu, ná skyldri teg und og út-
breiðsla þeirra skar ast að ein hverju leyti þótt ná býl-
ið hafi þró að sér hæft bú svæða val. Rjúp an sæk ir þar 
jafn an í hærra land en dal rjúp an eins og ann að ís-
lenskt heiti henn ar vís ar til − fjall rjúpa. 

Í Skotlandi, þar sem fjór ar teg und ir hænsna fugla 
skipta með sér land inu, sést rjúp an nán ast aldrei und-
ir 600 m hæð. Hin ar þrjár teg und irn ar, lyngrjúpa 
(und ir teg und dal rjúpu), orri og þið ur, byggja lág-

Til hægri: Rjúpukarri við Goðafoss á Norðurlandi í byrjun 
júní 2006. Enn er mikið eftir af hvítu vetrarfiðrinu.

Til vinstri: Óðalskarri stekkur upp af setstað til að takast 
á við óboðinn gest um landamæri óðalsins. Í nágrenni 
Reykjavíkur, maí 2007.
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lend ið. Lyngrjúpa er bund in við heiða lönd, orri er 
á mörk um þroskaðra skóga og ber svæða og þið ur 
er mest í öldnum furuskóg um. Staða rjúp unn ar á Ís-
landi er því nokk uð sér stök. Hér fann hún í fyrnd inni 

óska land þar sem sam keppni var eng in. Þeg ar mað-
ur inn nam síð an land og hóf eyð ingu birkikjarrs ins 
og beitti búsmala sín um óhóf lega á land ið mynd uð-
ust víð áttu mikl ir lyng mó ar sem eru nú varp kjör lendi 
rjúp unn ar. Í því menn ing ar lands lagi hef ur rjúp an 
dafn að og stofn henn ar á Ís landi ver ið nokk uð stór 
þeg ar hann er í há marki. Stofn sveifl ur ein kenna ís-
lenska rjúpna stofn inn líkt og raun in er með flest ar 
plöntu æt ur á norð ur slóð um. Stofn inn nær há marki 
með um 10 ára milli bili og er sveifl an að mestu nátt-
úru legt ferli þó vafa lít ið hafi mað ur inn þar áhrif með 
skot veið um sín um. Und an far in 50 ár hef ur rjúp um 
fækk að jafnt og þétt með fram stofn sveifl un um og 
topp arn ir hafa far ið lækk andi. Af þeim sök um eru 
nú víða góð rjúpna lönd auð, ann ars stað ar eru óðöl 
færri og dreifð ari.

Ef að rjúpna stofn inn nær sér ekki upp úr þeirri 
lægð sem hann er í um þess ar mund ir og stofn sveifl-
ur jafn ast út, verð ur hér það lít ill stofn að hann 
mun ekki nýta nema brot af þeim bú svæð um sem 
set in eru þeg ar stofn inn hef ur náð hæstu topp um. 
Er þá nokk uð víst að skóg rækt kom andi ára tuga 
muni hafa áhrif á rjúp una? Því er erfitt að svara þar Kvenfugl í fullum sumarbúningi í byrjun júní 2006.

Par hefur sig til flugs í nágrenni Reykjavíkur vorið 2006. Í 

tilhugalífinu koma eldrauðir kambar fram á höfði karrans og 

hefur bæði stærð þeirra og litstyrkur áhrif á kvenfuglana.
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Karri á grenitopp. Boðberi nýrra tíma? Á Austurheiði Reykjavíkur í byrjun maí 2007.
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hvar þeir lenda í gogg un ar röð inni. Kven fugl ar heim-
sækja þá reglu lega og karl inn í miðjunni hef ur mesta 
mögu leika á að makast. Þetta at ferli kall ar ekki á 
sömu yf ir sýn og rjúp an þarf í sínu til huga lífi enda 
haml ar skóg ur inn víð sýni og landa merkja deil ur á 
stór um svæð um því ómögu leg ar.

Þó svo að rjúp unni sé kært skjól skóg ar jaðra og 
rjóðra utan varp tíma er ber svæð ið nauð syn legt á 
varp tíma. Eins ein dreg inn ber svæða fugl og fjall rjúp-
an er í eðli sínu er skringi legt hvað hún kann þrátt 
fyr ir allt að meta skjól skóg ar ins. Það er kúnstugt 
að sjá skjanna hvít ar rjúp ur að vor lagi sitj andi í 
grenitopp um, eða á vet urna að feta sig eft ir birki-
grein um. Eða er það svo skrýt ið? Get ur ver ið að 
hvíti vetr ar bún ing ur inn sé einmitt ástæða þess að 
hún sæk ir í skjól skóg ar ins? Rjúp an hlýt ur að skynja 
hvað hún er ber skjöld uð í snjó lausu um hverfi, hvít 
fram á sum ar. Í skóg in um fær hún þó alla vega frið 
fyr ir fálk an um. Ef hún lær ir þannig í aukn um mæli 
að forð ast fálk ann, en hann fer ekki á eft ir henni inn 
í skóg inn, er óvíst um fram tíð hans í land inu því án 
rjúp unn ar helst fálk inn ekki við. En það er önn ur 
saga sem ger ist í óráð inni fram tíð.

sem marg ir óvissu þætt ir eru til stað ar. Jafn vel þó að 
kreppi um nú ver andi bú svæði vant ar sam keppni við 
aðr ar skyld ar teg und ir sem hafa sér hæft bú svæða val 
og því hef ur rjúp an meira svig rúm í vist fræði leg um 
skiln ingi til að nýta sér ólík bú svæði. Þó mun hún 
seint verða skóg ar rjúpa. Til þess yrði hún að þróa 
ann að at ferli í kring um til hug líf og varp. Karr ar 
helga sér óðul á opnu landi þar sem þeir hafa góða 
yf ir sýn. Þeir hreykja sér á út sýn is stað inn an óð als-
ins, ropa og laða með því at ferli til sín kven fugla. 
Óð alið verja þeir fyr ir öðr um körr um og kven fugl-
inn verp ur inn an þess, vel fal inn í mó an um, enda þá 
kom inn í fullan varp bún ing sem fell ur að lands lag-
inu. Frænd ur rjúp unn ar sem eru að lag aðir skóg ar lífi 
haga til huga líf inu á ann an hátt, þeirra á með al orr-
inn. Fjöldi orra koma saman í skóg ar rjóðri eða jaðri 
skógar, á stöðum sem hafa jafnvel verið notaðir 
af forfeðrum þeirra í áratugi. Þar takast þeir á um 
virð ingu hvors ann ars með láta lát um og hljóð um. 
Sá sem er hæst  í virð ing ar stig an um er í miðj unni og 
aðr ir orr ar hafa sitt svæði um hverf is hann, eft ir því 

Kvenfugl í nágrenni Reykjavíku í byrjun maí 2007.
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E in ar í Odda, eins 
og hann var oft-

ast nefnd ur í mín eyru, 
fædd ist á Fag ur hóls mýri 
4. júní 1920 en and að-
ist á Höfn í Horna firði 
15. nóv em ber 2006.   

 Ein ar ólst upp á bæn-
um Bakka í Ein holts sókn 
í Horna firði. Sá bær 
stóð nán ast á bökk um 

Hólmsár sem er eitt margra jök ul vatna á þess um slóð-
um. Skammt var til sjáv ar frá Bakka þar sem brim ald-
an svarraði löng um. Auk þess að vera mik ill far ar tálmi 
veitti Hólmsá bú end um í ná grenni sínu mikl ar búsifj ar 
með því að naga úr gróð ur lend inu ellega bein lín is að 
flæm ast yfir gró ið land og leggja í auðn. Hér við bætt-
ust svo Vatns dals hlaup in svo nefndu, sem engu eirðu 
þeg ar þau æddu þarna yfir nán ast ár lega. Þess á milli 
geis aði stund um sand storm ur svo dimm ur að vart sáust 
handa skil þeg ar mest gekk á.

Skyldu þess ar öm ur legu kring um stæð ur ekki hafa 
mót að barns sál ina? En það voru ekki bara eyð ingaröfl 
nátt úr unn ar sem dreng ur inn á Bakka kynnt ist í upp-
vext in um. Haf ið gat t.d.ver ið gjöf ult. Auk góðra fiski-
miða, rétt utan land steina, færði Ægir bænda fólk inu 
stund um happ alla leið upp á fjöru kamb inn. Ekki er 
ólík legt að Ein ar litli á Bakka hafi ver ið hugsi þeg ar 
hann velti fyr ir sér mynd ar legu reka tré sem spak ir 
menn töldu vera kom ið frá Sí ber íu. Land svæð ið þar 
sem kvað vera meira að segja kald ara og óbyggilera en 
í Horna firði. Gat hugs ast að hægt væri að að rækta svo 
mik ið af trjám í Hell is holti að þau dyggðu til að reisa 
bónda bæ, þar sem væru „18 hurð ir á járn um“, eins og 
sagn ir herma að eitt sinn hafi ver ið á Bakka?

Lung ann úr starfsæf inni bjó Ein ar á Höfn í Horna-
firði. Þar átti hann heima í húsi sem heit ir Oddi.  (Móð-
ir Ein ars var frá bæn um Odda á Mýr um.) 

Ekki er mér fylli lega kunn ugt um hvenær Ein ar hófst 
handa í skóg rækt en það mun hafa ver ið ná lægt miðri 
síð ustu öld sem hann fór í skóg rækt ar ferð til Nor egs.

Snemma á ferl in um „nam hann land“ í Hell is holti 
og hófst handa með gróð ur setn ingu þar. Hell is holt er 
kletta borg með gróð ur sæl um hlíð um við Hólmsá, stein-
snar frá nú ver andi þjóð vegi. Þarna byggði hann sér nett 
íveru hús sem reynd ar er að hverfa í skóg inn. Mér er 
grun ur á að hann hafi ekki ver ið þar mik ið inn an dyra í 
gró and an um. Ætli rækt un ar hug sjón in hafi ekki kall að 
hann seint og snemma út á vett vang inn til dáða.  

Auk sinna eig in trjá lunda, sem voru víð ar en í Hell-
is holti, var Ein ar fram taks sam ur í Skóg rækt ar fé lagi 
Aust ur-Skaft fell inga í ára tugi. Þar af var hann lengi for-
mað ur fé lags ins. Í þessu fé lagi, eins og mörg um öðr um 
hug sjóna fé lög um, vildi áhug inn dvína inni á milli. Fáir 
mættu á fundi og kannski enn færri til starfa. En þessu 
var ekki þannig var ið með Ein ar Hálf dán ar son. Eld ur-
inn brann þar alltaf jafn skært.  

Nú á vor dög um 2007, þeg ar þús und ir trjáa sem Ein-
ar gróð ur setti sprengja brum sín og teygja nýja ár sprota 
enn hærra og víð ar, hlýt ur mörg um að vera hugs að til 
frum kvöð uls ins í skóg rækt á slóð um Skóg rækt ar fé lags 
Aust ur-Skaft fell inga. Ég trúi því að það hafi ekki ver ið 
til vilj un að hann valdi einmitt Hell is holt til gróð ur setn-
ing ar barr- og lauftrjáa. Með því stork aði hann óvætt-
in um Hólmsá og sýndi fram á að tak mörk eru fyr ir því 
hvers hún er megn ug. Áin mun aldrei ná til þess að spilla 
þess um fal lega skóg ar reit, hvern ig sem hún ólm ast.

Nú eru þarna vax in úr grasi hund ruð vöxtu legra 
trjáa sem lík lega dygðu til að reisa mynd ar leg an bónda-
bæ „með 18 hurð ir á járn um“, ef ein hverj um dytti í 
hug að taka þann pól í hæð ina. Nú þarf ekki held ur að 
gera sér ferð út á fjöru kamb inn til að líta aug um mynd-
ar leg an trjá stofn af hafi, kom inn alla leið frá Sí ber íu. 
Nú blasa þeir við aug um í Hell is holti, stækk andi með 
hverju ár inu sem líð ur, ber andi þög ult vitni um einn af 
frum kvöðl um skóg rækt ar í Horna firði.

Heim ir Þór Gísla son

Einar Hálfdánarson frá Odda
Skógræktarfrömuðar minnst
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DALVÍK

Dalvíkurbyggð

Promens Dalvík

Umhverfissvið Dalvíkurbyggðar

HÚSAVÍK

Húsavíkurbær

Orkuveita Húsavíkur

LAUGAR

Þingeyjarsveit, Kjarna

MÝVATN

Skútustaðahreppur

ÞÓRSHÖFN

Langanesbyggð

Skógræktarfélag N-Þingeyjars.

EGILSSTAÐIR

Barri hf skógræktarstöð

REYÐARFJÖRÐUR

Skógræktarfélag Reyðarfjarðar

Heiðursáskrifendur Skógræktarritsins

BREIÐDALSVÍK

Breiðdalshreppur

HÖFN Í HORNAFIRÐI

Skinney - Þinganes hf

Sveitafélagið Hornafjörður

SELFOSS

Garðyrkjustöðin Furubrún

Ræktunarsamband

Flóa og Skeiða

Sorpstöð Suðurlands

Verkfræðistofa Guðjóns

HVERAGERÐI

Litla kaffistofan

FLÚÐIR

Flúðafiskur, Borgarási

Hrunamannahreppur

HVOLSVÖLLUR

Byggðarsafnið í Skógum

VÍK

Mýrdalshreppur
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Greniskógurinn iðar af lífi allan ársins hring. 

Þar finnast kjöraðstæður fyrir lífverur sem 

eru að lagaðar skugga og þéttum skógi með 

hærra rakastigi en er á berangri, Þörungar, 

eins og með fylgjandi mynd sýnir, þrífast 

hér ágætlega ásamt ótal öðrum lífverum,  

til dæmis sitkalús sem lifir og hrærist á 

neðra yfirborði greninála.

fróðleiksmoli

eftir Brynjólf Jónsson
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Reykjavík
Arentsstál ehf, Eirhöfða 17
Arkís ehf, Aðalstræti 6
Augasteinn sf, Súðavogi 7
Áltak ehf, Stórhöfða 33
Árni Reynisson ehf, Laugarvegi 170
Bergiðjan, Vatnagörðum
Bílaleigan AKA, Vagnhöfða 25
Bókhaldsþjónusta Gunnars ehf, Ármúla 1
Dynjandi ehf, Skeifunni 3h
Endurvinnslan hf, Knarrarvogi 4
Fjölbrautaskólinn við Ármúla, Ármúla 14
G Hannesson ehf, Borgartúni 23
Garðmenn ehf, Skipasundi 83
Garðyrkjuþjónustan ehf, Bólstaðarhlíð 35
Gesthús Dúna hf, Suðurhlíð 35d
Gjögur hf, Kringlunni 7
Hagaskóli, Fornhaga 1
Háskóli Íslands, við Suðurgötu
Híbýli og skip ehf, Hverfisgötu 105
Höfðakaffi ehf, Vagnhöfða 11
Innheimtustofnun sveitarfélaga, Lágmúla 9
Ísleifur Jónsson ehf, Draghálsi 14-16
Ísól ehf, Ármúla 17
J. Eiríksson ehf, Tangarhöfða 5
Jón Ásgeir Eyjólfsson tannlæknir, Borgartúni 29
Kemis ehf, Breiðhöfða 15
Kennarasamband Íslands, Laufásvegi 81
Kjaran ehf, Síðumúla 12-14
Kjarni.is, Snorrabraut 56a
Kjörgarður, Laugarvegi 59
Lindin, kristið útvarp FM 102,9, Krókhálsi 4
Lóðalist ehf, teiknun, hönnun, ráðgjöf og eftirlit, 
Síðumúla 31
Lögreglustjórinn í Reykjavík, Hverfisgötu 115
Mentis hf, Borgartúni 29
Rafteikning hf, Suðurlandsbraut 4
Rolf Johansen & Co ehf, Skútuvogi 10a
Saga Film hf, Laugarvegi 176
Samiðn, Borgartúni 30
Saxhóll ehf, Nóatúni 17
Sigurður Gunnlaugsson, garðyrkjufræðingur, 
Arahólum 4
Slippfélagið í Reykjavík hf, Dugguvogi 4
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, Skógarhlíð 14

Stanislas Bohic garðhönnun, Súðarvogi 6
Tandur hf, Hesthálsi 12
Tannlæknastofa Árna Þórðarsonar, Faxafeni 11
Tannsmiðjan Króna sf, Suðurlandsbraut 46
VBS fjárfestingabanki hf, Suðurlandsbraut 18
Verkfræðistofan Afl og Orka ehf, Hraunbergi 4
Vélaverkstæðið Kistufell ehf, Tangarhöfða 13
 
Seltjarnarnes
Seltjarnarneskaupstaður, Austurströnd 2
Umhverfisnefnd Seltjarnarness, Austurströnd 2

Kópavogur
Bílaþvottastöðin Löður ehf, Bæjarlind 2
BJ-verktakar ehf, Bergsmára 8
Eggja- og kjúklingabúið, Elliðahvammi, Vatnsenda
Gróðrarstöðin Storð ehf, Dalvegi 30
Gæðaflutningar ehf, Hvannhólma 12
Íslandsspil sf, Smiðjuvegi 11a
Kambur ehf, Geirlandi v/Suðurlandsveg
Landmótun ehf, Hamraborg 12
MHG verslun, Dalvegi 16a
Reynir bakari, Dalvegi 4
Smári Guðmundsson skrúðgarðyrkjumeistari, 
Þinghólsbraut 1
Stáliðjan, Smiðjuvegi 5

Garðabær
Engilbert ÓH Snorrason tannlæknastofa sf, 
Garðatorgi 3
Fag-val ehf, Smiðsbúð 4

Hafnarfjörður
Ásklif ehf, Fífuvöllum 7
Byggingafélagið Sandfell ehf, Reykjavíkurvegi 66
Fjörukráin - Hótel Víking, Strandgötu 55
Fura málmendurvinnslan ehf, Hringhellu 3
Hagtak hf, Fjarðargötu 13-15
Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð, Hringhellu 6
Kerfi ehf, Flatahrauni 5b
Raftaki ehf, Efstuhlíð 4
Spennubreytar, Trönuhrauni 5
Starfsmannafélag ÍSAL, Straumsvík
Sægeimur Arkitektar, Brattholti 1
Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64

Skógræktarfélag Íslands þakkar veittan stuðning
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Vogar
Grein ehf, Litlabæ, Vatnsleysuströnd

Reykjanesbær
ESSE ehf, Stekkjargötu  51
Hitaveita Suðurnesja, Brekkustíg 36
Toyotasalurinn, Njarðarbraut 19
Verkfræðistofa Njarðvíkur, Brekkustíg 39
Verslunarmannafélag Suðurnesja, Vatnsnesvegi 14
www.ork.is, frístunda og heilsárshús

Grindavík
Grindin ehf, trésmiðja, Hafnargötu 9a

Garður
Útgerðarfélagið Einhamar ehf, Verbraut 3a
 
Mosfellsbær
Byggingarfélagið Baula ehf, Arkarholti 19
Nýja bílasmiðjan hf, Flugumýri 20

Akranes
Glugga- og glerhöllin ehf, Ægisbraut 30
GT Tækni ehf, Grundartanga
Sjónglerið ehf, Skólabraut 25
Tækni- og umhverfissvið Akraneskaupstaðar,
Stilliholti 16-18

Borgarnes
Ferðaþjónustan Húsafelli ehf, Húsafelli 3
Margrét Guðjónsdóttir, Dalsmynni
Safnahús Borgarfjarðar, Bjarnarbraut 4-6

Hellissandur
Kristinn SH-112, Háarifi 53
Sjávariðjan Rifi hf, Hafnargötu 8
Vélsmiðja Árna Jóns ehf, Smiðjugötu 6

Reykhólahreppur
Reykhólahreppur, Reykhólum

Ísafjörður
Fjórðungssamband Vestfirðinga, Árnagötu 2-4
Fræðslumiðstöð Vestfjarða, Suðurgötu 12
KNH ehf, Grænagarði

Lögsýn ehf, Aðalstræti 24
Menntaskólinn á Ísafirði, Torfnesi
Skógræktarfélag Ísafjarðar, Seljalandsvegi 38

Bolungarvík
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf, Dísarlandi 14

Súðavík
Súðavíkurhreppur, Grundarstræti 3
Víkurbúðin ehf, Grundarstræti 1-3

Patreksfjörður
Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði, Stekkum 1
Skógræktarfélag Patreksfjarðar, Sigtúni 7

Tálknafjörður
Tálknafjarðarhreppur, Miðtúni 1

Þingeyri
F&S Hópferðabílar ehf, Aðalstræti 27

Hólmavík
Búnaðarfélag Nauteyrarhrepps, Laugarbóli

Blönduós
Skógræktarfélag A- Húnvetninga, Heiðarbraut 14
Umhverfisstjóri Blönduósbæjar, Húnabraut 6

Skagaströnd
Elfa ehf, Oddagötu 22

Sauðárkrókur
Aldan - stéttarfélag, Sæmundargötu 7a
Friðrik Jónsson ehf, Borgarröst 8
Garðyrkjustjóri Sveitarfélags Skagafjarðar, 
Skagfirðingabraut 21
Náttúrustofa Norðurlands vestra, Aðalgötu 2
Skagafjarðarveitur ehf, Borgarteigi 15
Sveitarfélagið Skagafjörður, Faxatorgi 1

Varmahlíð
Akrahreppur, Skagafirði
Lambeyri ehf, Lambeyri
Skógræktarfélag Skagfirðinga, Marbæli
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Siglufjörður
Fjallabyggð, Gránugötu 24
 
Akureyri
Girðingarþjónustan Litluhlíð ehf
Húsprýði sf, Múlasíðu 48
Kjarnafæði hf, Fjölnisgötu 1b
Líkamsræktin Bjarg ehf, Aðalstræti 16
Skógræktarfélag Eyfirðinga, Kjarnaskógi
Stella tannlæknir, Hófsbót 4
Tannlæknastofa Árna Páls Halldórssonar, Mýrarvegi
Virkni ehf, Lyngholti 28
Ösp sf, trésmiðja, Furulundi 15f

Dalvík
Daltré ehf, Böggvisstöðum

Ólafsfjörður
Árni Helgason vélaverkstæði, Hlíðarvegi 54
Fjallabyggð, Ólafsvegi 4

Húsavík
Alli og Helga ehf, Baughóli 56
Bókasafnið á Húsavík

Þórshöfn
Verkalýðsfélag Þórshafnar, Langanesvegi 2

Bakkafjörður
Skógræktarfélagið Lurkur, Skólagötu 

Vopnafjörður
Bókasafn Vopnafjarðar, Lónabraut 12

Egilsstaðir
Fljótsdalshérað, Lyngási 12
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf, Einhleypingi 1
Hraðbúð ESSO www.khb.is, Kaupvangi 6
Malarvinnslan hf, steinefnaiðnaður, Miðási 11
Miðás hf  (Brúnás innréttingar), Miðási 9
Verkfræðistofa Austurlands ehf, Kaupvangi 5

Reyðarfjörður
Hólmar, húsgagnaverslun ehf, Austurvegi 29

Neskaupstaður
Tónspil ehf, Hafnarbraut 22

Selfoss
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf, Hrísmýri 3
Bílamálun Agnars ehf, Eyrarvegur 33
Búnaðarfélag Grafningshrepps, Villingavatni
Búnaðarsamband Suðurlands, Austurvegi 1
Grímsneshreppur og Grafningshreppur, 
Stjórnsýsluhúsinu Borg
Jeppasmiðjan ehf, Ljónsstöðum
Jötunn vélar ehf, Austurvegi 69
Selós ehf, Eyravegi 51
Set ehf, plaströraverksmiðja, Eyravegi 41
Skeiðahreppur  og Gnúpverjahreppur, Árnesi
Skógræktarfélag Árnesinga, Sigtúni 9
 
Hveragerði
Eldhestar ehf, Völlum
Garðyrkjustöð Ingibjargar, Heiðmörk 38

Þorlákshöfn
Jarðefnaiðnaður ehf, Nesbraut 1

Flúðir
Fögrusteinar ehf, Birtingaholti 4
Gróðrastöðin Hvammi 2

Hella
Rangárþing - Ytra, Suðurlandsvegi 1
Verkalýðsfélag Suðurlands, Suðurlandsvegi 3

Hvolsvöllur
Anna og Árni á Akri
Sæmundur Holgersson tannlæknastofa, Hvolsvegi 9a

Kirkjubæjarklaustur
Mörk,skógræktarfélag, Klausturvegi 2
Tjaldstæðið Kirkjubæ 2, Vestur Skaftafellssýslu

Vestmannaeyjar
Frár ehf, Hásteinsvegi 49
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Landbúnaðarháskóli Íslands á Hvanneyri kennir nú 
skógfæði og landgræðslu til BS og MS gráðu. Um 

er að ræða þriggja ára nám, þar sem lögð er áhersla 
á að veita nemendum traustan vísindalegan grunn 
og um leið að búa þá undir störf sem fræðimenn, 

stjórnendur eða sjálfstæðir atvinnurekendur. 
Boðið er upp á fjarnám og sjálfstæð MS verkefni. 

Áhugasömum er bent á að hafa samband við 
kennsluskrifstofu skólans eða brautarstjóra 

Skógfræði og landgræðslubrautar,
Bjarna Diðrik Sigurðsson (bjarni@lbhi.is)

til að fá frekari upplýsingar.
Sjá einnig vef skólans: www.lbhi.is

Skógfræði og landgræðsla við
Landbúnaðarháskóla Íslands



Vor í Sauraskógi á Þórsnesi. Myndir: Daníel Bergmann
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