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Barrf inka er lít il finka á stærð við auðnu titt ling 
en þó töluvert frá brugð in hon um í út liti. Hún hef
ur gul leitt yf ir bragð, karl fuglinn er gul græn leit ur 
með svarta koll hettu, kven og ung fugl lit dauf ari en 
með svip að væng og stél mynst ur. Barrf inka verp ur 
slitr ótt í barr skóg um Evr ópu og Asíu, næst okk ur í 
Skotlandi og Nor egi. Varp fugl ar eru að mestu stað
fugl ar en norð læg ir varp stofn ar færa sig þó sunn ar 
til vetr ar dval ar. Barrf ink ur eru frææt ur sem nær
ast að a l ega á fræj um barr trjáa en einnig á elri og 
birkifræi. Á sumr in éta þær líka ým iss kon ar skor
dýr.

Eins og nafn ið gef ur til kynna er barrf inka skóg
ar fugl sem held ur sig að mestu í barr skóg um. Hún 
er teg und sem fugla fræð ing ar hafa bú ist við að festi 
hér ræt ur í kjöl far auk inn ar skóg rækt ar. Barrf ink ur 
fund ust fyrst verp andi í Fljóts hlíð árið 1994. Síð an 
hafa þær fund ist nokkrum sinn um verp andi í greni
lund um á Suð ur landi og einu sinni á Aust ur landi. 
Þeim hef ur þó ekki tek ist að festa sig í sessi sem 
varp fuglar hér á landi.

Mögu legt er að þessi mikla ganga nú í októ ber 
muni skila sér í fjölda verp andi para á næsta vori og 
hugs an lega mun barrf inka festa hér ræt ur í kjöl far
ið. Álíka haust ganga glókolla sem skil aði sér í varp
fugl um að vori, var kveikj an að út breiðslu þeirr ar 
teg und ar hér á landi.

Barrf inka er jafn vel enn bet ur und ir það búin að 
takast á við ís lensk an vet ur en glókoll ur. Hún get
ur nýtt sér fjöl breytt ari fæðu lind ir, er ekki sér hæfð 
skor dýra æta líkt og glókoll ur, er stærri og þol ir bet
ur kulda. Í raun á barrf inka svip aða mögu leika á 
góðu lífi á Ís landi og auðnu titt ling ur. Svo fram ar
lega sem far eðlið vík i og stofn stað fugla mynd ist. 
Far flug til Evr ópu get ur tek ið drjúg an toll af litl um 
varp stofn um smá vax inna spör fugla og ekki víst að 
marg ir þeirra myndu skila sér til baka ef þeir lenda í 
ógöng um á far tíma.

Ef með fætt far eðli hef ur rek ið þenn an fjölda af 
barrf ink um hing að til lands nú í haust er allt eins 
víst að það kitli þær til frek ari ferða laga. Það kem ur 
í ljós á næsta sumri  hvort barrf ink ur festi loks ræt ur 
á Íslandi.

Hægt er að nálg ast eyðu blað til að til kynna um 
flæk ing á vef slóð inni: fuglavernd.is/spjald.pdf

Eyðu blað ið þarf síð an að  senda:

Flækingsfuglanefnd
Gunn laug ur Pét urs son
Blesu gróf 24
104 Reykja vík

Myndirnar eru af barrfinkum (Carduelis spinus), teknar í Fljótshlíðinni í október 2007 af Hrafni Óskarssyni á 
Tumastöðum. Karlfuglar á myndinni til vinstri og kvenfugl (ungfugl) að ofan.
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Skógræktarfélag Íslands er landssamband 60 skógræktar-
félaga sem starfa í flestum byggðarlögum landsins. Skóg-
ræktar félögin mynda breiðfylkingu nærri 8.000 áhuga- og stuð-
ningsmanna skógræktar. Skógræktarfélag Íslands er málsvari 
félaganna og hefur það m.a. að markmiði að stuðla að trjá- og 
skógrækt, gróð ur vernd og landgræðslu og að fræða og leiðbeina 
um skóg rækt. 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.

Að þessu sinn fylgir með Skógræktarritinu bæklingurinn Garð-
fuglar sem Fuglavernd gefur út. Bæklingurinn á áreiðan lega 
erindi til lesenda en þar er að finna fróðlegar upplýsingar um 
helstu garðfugla á Íslandi og hvernig hægt er að laða þá að 
híbýlum manna með ýmsum hætti.

Höfundar efnis í þessu riti:

BJÖRN JÓNSSON fyrrv. skólastjóri Hagaskóla

BRYNJÓLFUR JÓNSSON skógfræðingur,
framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Íslands

DANÍEL BERGMANN náttúruljósmyndari

EINAR GUNNARSSON skógfræðingur,
Skógræktarfélagi Íslands

JÓN GEIR PÉTURSSON skógfræðingur,
Skógræktarfélagi Íslands

MAGNÚS JÓHANNESSON ráðuneytisstjóri,
Umhverfisráðuneyti

RAGNHILDUR FREYSTEINSDÓTTIR landfræðingur,
Skógræktarfélagi Íslands

SIGURÐUR BLÖNDAL skógfræðikandídat,
fyrrv. skógræktarstjóri, Hallormsstað

SOFFÍA ARNÞÓRSDÓTTIR Ph.D., vistfræðingur

ÞORBERGUR HJALTI JÓNSSON skógfræðingur, 
Rannsóknastöð Skógræktar ríkisins, Mógilsá

ÞÓR SIGURÐSSON offsetljósmyndari,
Minjasafni Akureyrar

ÞRÖSTUR EYSTEINSSON Ph.D., trjákynbótafræðingur, 
fagmálastjóri Skógræktar ríkisins

Skógræktarfélag Íslands
og Skógræktarritið
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Um mynd á kápu

Ágúst Bjarnason er fæddur í Reykjavík árið 1956. Hann 
nam við Myndlista- og handíðaskóla Íslands á árunum 
1988−1990 og stundaði nám í listasögu við Stocholms 
Universitet á árunum 1991−93. Þá stundaði Ágúst nám í 
bókmenntum og heimspeki við Háskóla Íslands á árunum 
2000−2003. Ágúst hefur haldið fjölmargar sýningar 
hér á landi á undanförnum árum, m.a. í Reykjavík, á 
Akureyri og í Vestmanneyjum og fengist við fjölbreytt 
verkefni er snúa að listsköpun. 

Í verki Ágústs, sem prýðir Skógræktarritið að þessu 
sinni, kemur glöggt fram næmni höfundar á jarðar-
gróður. Blæbrigði haustsins, litir og form hafa löngum 
verið viðfangsefni í listsköpun. 

Myndin „Haustlauf“ minnir okkur á árvissar umbreyt-
ingar náttúrunnar. Í fræinu býr sköpunarkraftur sem 
leysist úr læðingi með tíð og tíma. Lauf og annað lífrænt 
efni sem fellur til, gengur um síðir í endurnýjun lífdag-
anna. Verður að ögnum og áburði sem nýgræðingurinn 
tekur til sín að vori þegar sól vekur til lífs að nýju. 
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Toyotaskógar
Toyota á Íslandi hefur allt frá árinu 1990 stutt 
dyggilega við skógrækt með samstarfi sínu við 
Skógræktarfélag Íslands. Með áframhaldandi 
samstarfi munu skilgreind skógræktar- og 
útivistarsvæði verða efld ennfrekar með jákvæð 
umhverfisáhrif og útivistargildi fyrir almenning 
að leiðarljósi. 

Stuðningur við skógrækt er mikilvægur þáttur í 
umhverfisstefnu Toyota um allan heim og er 
hluti af framlagi fyrirtækisins til þarfra verkefna í 
þágu samfélagsins. Toyota á Íslandi hefur 
fastmótaða stefnu í umhverfismálum og er fyrst 
bífreiðaumboða á Íslandi til að hljóta umhverfis-
vottun ISO 14001 gæðastjórnunarkerfisins. Það 
er markmið Toyota á Íslandi að lágmarka 
umhverfisáhrif af starfsemi fyrirtækisins og 
jafnframt að styðja ýmis þörf verkefni á sviði 
umhverfisverndar í þágu samfélagsins. 

Hægt er að nálgast frekari upplýsingar um 
umhverfisstefnu Toyota á Íslandi á vefsíðu 
fyrirtækisins www.toyota.is

Toyota á Íslandi hefur allt frá árinu 1990 stutt 
dyggilega við skógrækt með samstarfi sínu við 
Skógræktarfélag Íslands. Með áframhaldandi 
samstarfi munu skilgreind skógræktar- og 
útivistarsvæði verða efld ennfrekar með jákvæð 
umhverfisáhrif og útivistargildi fyrir almenning 
að leiðarljósi. 

Stuðningur við skógrækt er mikilvægur þáttur í 
umhverfisstefnu Toyota um allan heim og er 
hluti af framlagi fyrirtækisins til þarfra verkefna í 
þágu samfélagsins. Toyota á Íslandi hefur 
fastmótaða stefnu í umhverfismálum og er fyrst 
bífreiðaumboða á Íslandi til að hljóta umhverfis-
vottun ISO 14001 gæðastjórnunarkerfisins. Það 
er markmið Toyota á Íslandi að lágmarka 
umhverfisáhrif af starfsemi fyrirtækisins og 
jafnframt að styðja ýmis þörf verkefni á sviði 
umhverfisverndar í þágu samfélagsins. 

Hægt er að nálgast frekari upplýsingar um 
umhverfisstefnu Toyota á Íslandi á vefsíðu 
fyrirtækisins www.toyota.is

Við viljum vaxa með þérVið viljum vaxa með þér

Varmaland í Borgarfirði

Sandar 
í Dýrafirði

Reyðarfjörður

Esjuhlíðar
Brynjudalur

Kjarnaskógur 
við Akureyri

Toyota hefur ræktað skóga
á Íslandi frá 1990

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 421-4888

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss 
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir 
Sími: 470-5070
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Magnús var kosinn formaður Skógræktar
félags Íslands á aðalfundi félagsins sem

haldinnvaráEgilsstöðumíágústsl.Héráeftir
ferviðtalritstjóraviðnýjanformann.

HvaðankemurMagnúsGunnarsson?
Sagt er að þeir sem fæð ast í heima húsi í Hafn ar firði 
séu Gafl ar ar og ég fell því und ir þá skil grein ingu. 
Fað ir minn var Gunn ar Magn ús son hús gagna smið-
ur og móð ir mín er Ást hild ur Magn ús dótt ir versl un-
ar kona, bæði Hafn firð ing ar og ég á langa sögu að 
rekja í Firð in um. 

Ég er fædd ur árið 1950 í heima húsi á Ölduslóð 
og fór að loknu gunn skóla námi í Versl un ar skól ann. 
Það an lá leið in í fyr ir tæk ið Hval hf. sem þá var með 
mjög um fangs mik inn rekst ur og stund aði stór hvala-
veið ar eins og nafn ið bend ir til. Ég var ráð inn af 
Lofti heitn um Bjarna syni út gerð ar manni og átti því 
láni að fagna að geta flutt á sumr in upp í Hval fjörð 
með fjöl skyld una, á með an hval ver tíð stóð sem hæst. 
Skrif stof an var ein fald lega flutt frá Hafn ar firði upp 
í Hval fjörð að vori og svo aft ur í bæ inn á haustin. 
Mér lík aði þessi tími í Hvaln um af skap lega vel. Þar 
kynnt ist ég mörgu góðu fólki enda starf aði ég hjá 
Hval hf. í ein 22 ár. 

Skógræktaráhugi
Það má segja að ég hafi feng ið skóg rækt ar á hug ann 
með móð ur mjólk inni, því móð ir mín hafði sann ar-
lega „græna fing ur“ og naut dyggr ar að stoð ar föð-
ur míns í garð in um heima. En það var fyr ir til stilli 
afa bróð ur míns, Jóns Magn ús son ar í Skuld, eins og 
hann var gjarn an nefnd ur, að ég fór að starfa að fé-
lags mál um í skóg rækt inni. 

Jón stofn aði og rak gróðr ar stöð ina Skuld í Hafn-
ar firði og var einn af þess um miklu eld hug um og 
hug sjóna mönn um sem stóðu fyr ir skóg rækt ofan 
byggð ar í Hafn ar firði. Þess sér nú sann ar lega stað 
að Jón og sam herj ar hans unnu þrek virki í upp-
landi bæj ar ins. Á þeim árum var unn ið í þess um 

ung menna fé lags anda og ekki bara hér í Hafn ar firði 
held ur um allt land. Jón rækt aði fal leg an reit sem 
kennd ur var við hús er hann byggði þar og nefndi 
Smala skála. Þar kom hann upp gróðri úr mel og ör-
reit is holti og fannst öðr um þetta hálf gert óðs manns 
æði. Jón varð há aldr að ur og skóg rækt ar hug sjón ina 
bar hann alltaf fyr ir brjósti og af engu minni áhuga 
þeg ar árin færð ust yfir. 

Vera mín í sveit á Spóa stöð um í Ár nes sýslu mót-
aði mig einnig og vakti áhuga minn á nátt úru og um-
hverfi lands ins. Í mörg sum ur voru Spóa stað ir nán ast 
mitt ann að heim ili. Þar fann ég mig vel í sveita stör f-
un um með heim il is fólk inu og naut þess að vera inn-
an um dýr in í bú skap ar hátt um þeirra tíma. 

Fyr ir mig sem ung ling var þetta mjög dýr mæt ur 
tími enda hef ég ekki get að ann að en hald ið góðu 
sam bandi við þetta góða fólk. Mér finnst sér stak lega 
gam an að fylgj ast með því að á Spóa stöð um er nú 
að vaxa tal verð ur bænda skóg ur. Ég hef einnig not ið 
þess að eiga svo lít ið at hvarf fyr ir aust an, þar sem 
ég og fjöl skylda mín njót um þess að dvelja í kyrrð 
sveit ar inn ar.  

Mér finnst einnig áhuga vert að sjá hvern ig bú-
skap ar hætt ir hafa ver ið að breyt ast. Á sum um bæj-
um hef ur bú skap ur inn held ur ver ið að hopa og þá 
hef ur víða eitt hvað ann að tek ið við. Við höf um bæði 
séð þetta ger ast með skóg rækt og svo með ferða-
þjón ustu af marg vís leg um toga. 

ÍstjórnSkógræktarfélagsHafnarfjarðar
Það er svo í kring um árið 1990, þeg ar ég er orð-
inn að eins ráð sett ari, að ég er fer með Jóni í Skuld 
í Góð templ ara hús ið, á fund hjá Skóg rækt ar fé lagi 
Hafn ar fjarð ar og fyr ir ósk ir góðra manna er ég kos-
inn þar í vara stjórn. Þetta er í for mann s tíð Ólafs Vil-
hjálms son ar og síð ar kem ég inn í að al stjórn fé lags ins 
þegar Hólm fríð ur Finn boga dótt ir er kos in for mað-
ur. Á þeim árum er ég vara for mað ur Skóg rækt ar fé-
lags Hafn ar fjarð ar og gegndi um tíma for mennsku í 
Land nema ráði sem út hlut aði land nema spild um. 

Magnús Gunnarsson
formaður Skógræktarfélags Íslands
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Bæjarstjórar afhjúpa skilti við Skólalund í Undirhlíðum 
í Hafnarfirði. F.v.: Ingvar Viktorsson, fyrrv. bæjarstjóri, 
Lúðvík Geirsson bæjarstjóri og Magnús Gunnarsson, 
fyrrv. bæjarstjóri.

Land nema spild um var út hlut að til ein stak linga, 
fé laga sam taka og skóla, sem vildu taka land í fóst-
ur. Þetta hef ur skil að mjög áhuga verðri nið ur stöðu 
í upp græðslu. Þarna sjá þess ir að il ar al far ið um 
rækt un ina en eru samt með ákveðna leið ar stiku 
um hvern ig skuli standa að mál um. Þeir geta snú-
ið sér til Skóg rækt ar fé lags ins og leit að sér að stoð ar 
um hvern ig á að standa að rækt un inni ef á þarf að 
halda. Menn geta þó engu að síð ur far ið sín ar eig in 
leið ir ef svo ber und ir og hafa mjög frjáls ar hend ur í 
rækt un ar starf inu. 

Ekki leik ur nokk ur vafi á því að þessi leið; að gefa 
ein stak ling um, fyr ir tækj um og öðr um þetta tæki færi, 
hef ur flýtt fyr ir upp græðsl unni ofan Hafn ar fjarð ar. 
Það má því segja að mik il vakn ing hafi ver ið í fé-
lag inu á þess um árum og það er ekki síst að þakka 
Hólm fríði Finn boga dótt ur sem nú er fram kvæmda-
stjóri Skóg rækt ar fé lags Hafn ar fjarð ar. 

Á þess um árum ann ast ég um boð ið fyr ir Sjó vá í 
Firðinum en svo þarf ég að bregða mér frá fé lag inu 
um sinn er ég verð bæj ar stjóri í Hafn ar firði. Þá vík 
ég til hlið ar enda taldi ég það ekki ganga upp að 
ég væri í stjórn  fé lags ins sam hliða bæj ar stjóra starf-
inu. Þeg ar því tíma bili lauk kom ég aft ur inn í stjórn 
Skóg rækt ar fé lags Hafn ar fjarð ar. 

Síð an leið ir eitt af öðru. Ég er kos inn í stjórn 
Skóg rækt ar fé lags Ís lands árið 2003 og er þar vara-
for mað ur við hlið nafna míns, Magn ús ar Jó hann es-
son ar. Þeg ar Magn ús ákveð ur síð ast lið ið sum ar að 
láta af því emb ætti ákveð ég að gefa kost á mér sem 
for mað ur fé lags ins á að al fundi þess á Eg ils stöð um 
í ágúst.

ÍfarteskinuerfyrirmyndúrHafnarfirði
Það sem hef ur ein kennt starf ið í Hafn ar firði er hve 
bæj ar yf ir völd hafa ver ið hlynnt Skóg rækt ar fé lagi 
Hafn ar fjarð ar. Það er í raun al tal að að sam starf 
skóg rækt ar fé lags og bæj ar yf ir valda sé hvergi betra 
en einmitt í Hafn ar firði. 

Því má velta fyr ir sér hvern ig á þessu standi? Þessu 
til grund vall ar ligg ur það að við höf um bor ið gæfu 
til þessa að greina á milli stjórn mál anna og mál efnis-
ins skóg rækt ar. Í skóg rækt inni eru all ir sam herj ar, 
sama hvaða lit í póli tíska lit róf inu þeir til heyra. Við 
höf um náð af skap lega vel sam an og mik ill ein hug ur 
rík ir sem er yfir allt dæg ur þras haf inn. Það er stund-
um haft á orði í gríni að bæn um sé stjórn að af Skóg-
rækt ar fé lagi Hafn ar fjarð ar. Og þess má geta að það 
er að verða óskrif uð regla að all ir frá far andi bæj ar-
stjór ar sitji í stjórn fé lags ins, þar sem hið póli tíska 
lit róf er alls ráð andi. 

Áhersluránæstuárum
Það er ljóst að skóg rækt ar hreyf ing in er öfl ug sam tök 
fólks um skóg rækt, land græðslu og land bæt ur. Á að-
al fundi Skóg rækt ar fé lags Ís lands í sum ar voru lagð-
ar lín ur í stefnu mörk un fé lags ins frá 2007−2015. 

Eitt af meg in mark mið un um er að efla starf skóg-
rækt ar fé lag anna en í Skóg rækt ar fé lagi Ís lands er 61 
að ild ar fé lag með alls 7500 fé lags menn. Skóg ræktar-
fé lög in hafa yfir að ráða um 20 þús und hekt ur um 
lands, sem eru í eigu, um sjón eða samn ings bund in 
skóg rækt ar fé lög un um með ein hverj um hætti. Eitt 
mark mið ið er að fjölga fé lags mönn um í 15 þús und 
á tíma bil inu. Það er í sjálfu sér mik ið átak en stefnu-
mót un in lýt ur jafn framt að mörg um öðr um þátt-
um. 

Við stönd um frammi fyr ir þeirri stað reynd að 
um hverf is vit und er miklu meiri held ur en hún var 
fyr ir nokkrum árum. Þetta má m.a. sjá í auk inni eft-
ir spurn eft ir sum ar bú stöð um, þar sem fólk leit ast 
við að rækta fal leg an trjá gróð ur og skapa skjól. Þá 
er sí fellt meiri krafa um heil næmt um hverfi og um-
hverf is vernd. 

Við eig um því láni að fagna að eiga gott að gengi 
að nátt úru lands ins og stutt er í hana víða í ná grenni 
þétt býl is. Við verð um þó að gera okk ur grein fyr ir 
því að þessi gæði eru ekki sjálf gef in. Það verð ur að 
huga vel að fram tíð ar mögu leik um skóg rækt ar fé lag-
anna í því sam bandi og skipu lags mál eru þar grund-
vall ar at riði. 
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Skipulagsmál
Afar mik il vægt er fyr ir okk ur öll að íhuga með hvaða 
hætti skóg rækt ar fé lög in ætla að standa að skipu-
lags mál um á næstu árum. Eins og ég nefndi hér á 
und an eru svæði skóg rækt ar fé lag anna, sem þau eiga 
eða hafa í sinni um sjón, víð feðm og hags mun ir rík-
ir. Það er því mik il vægt að rétt indi þau, sem fé lög in 
eiga, séu skýr. Þetta tel ég að sé eitt af höf uð mál um 
skóg rækt ar fé lag anna. 

Þó er ekk ert síð ur skylda okk ar að nálg ast sveit-
ar stjórn irn ar og finna lausn ir sem duga. Það þarf 
að nálg ast hug mynd ir okk ar, sem eru á teikni borði 
sveit ar fé lag anna, með skil virk um hætti. Ábyrgð ar-
menn skóg rækt ar fé lag anna hafa rík ar skyld ur til að 
vinna í þess um mál um. 

Það verð ur að segj ast eins og er að hálf gert ófremd-
ar á stand hef ur skap ast í þess um mála flokki að und-
an förnu og við verð um að vinna í því að koma 
mál um í rétt horf. Það er hvorki heppi legt fyr ir skóg-
rækt ar fé lög in né sveit ar fé lög in að stríðs á stand skap-
ist og sé við loð andi eins og ver ið hef ur und an far ið. 
Þar tel ég að fara verði sam ráðs leið ir. Þetta verð ur 
eitt af okk ar höf uð verk efn um á næstu miss er um. 

Breytingarástjórnsýsluískógrækt
Í fram haldi af breyt ing um sem boð að ar hafa ver ið 
á stjórn kerf inu, hvað varð ar land græðslu og skóg-
rækt, var sam þykkt álykt un á að al fundi Skóg rækt-
ar fé lags Ís lands á Eg ils stöð um í 
ágúst síð ast liðn um. 

Breyt ing arn ar ganga út á það að 
færa alla land græðslu og skóg rækt 
yfir í um hverf is ráðu neyt ið en skilja 
lands hluta bund in skóg rækt ar verk-

efni eft ir í land bún að ar ráðu neyt inu. Í álykt un okk-
ar lýst um við áhyggj um af þess um breyt ing um og 
þeirri ósk að mála flokk ur inn beri ekki skarð an hlut 
frá borði. 

Í mín um huga er ekki aug ljóst að þess ar breyt-
ing ar séu til bóta. Þessi tví skipt ing mun hugs an lega 
leiða til flókn ari sam skipta og tor velda heild ræna 
yf ir sýn mála flokks ins. Ég horfi meira á þetta sem 
sveita mað ur þar sem aug ljós lega hef ur hall að und-
an fæti víða á lands byggð inni og því velti ég fyr ir 
mér hvort ekki hefði ver ið meiri styrk ur í því fyr ir 
lands byggð ina að halda þess um mála flokki áfram í 
land bún að ar ráðu neyt inu. 

Ég velti því jafn framt fyr ir mér hvort ekki hefði 
um leið ver ið vit ur legra að færa alla ferða þjón ust-
una yfir í það sama ráðu neyti til þess að styrkja 
enn frek ar und ir stöð ur land bún að ar og byggð ar á 
Ís landi, einmitt þar sem sókn ar fær in liggja í fram tíð-
inni. Það skipt ir veru legu máli fyr ir ferða þjón ustu á 
Ís landi að sveit irn ar séu blóm leg ar. 

Þess ar vanga velt ur eru mín ar eig in. Í sjálfu sér er 
ekk ert við breyt ing ar að at huga ef þær eru byggð ar 
á góð um og gild um rök semd um. Ég hef velt þess-
um mál um mik ið fyr ir mér að und an förnu, þar sem 
þess ar boð uðu breyt ing ar munu hafa a.m.k. óbein 
áhrif á stöðu skóg rækt ar fé lag anna á næstu árum og 
mér finnst satt að segja að tölu vert skorti á rök semd-
ar færsl una.  

„Viðstöndumframmifyrirþeirristaðreyndaðumhverfisvit
undermiklumeiriheldurenhúnvarfyrirnokkrumárum.“

Til hægri: Stjórn Skógræktarfélags 
Íslands eftir aðalfund á Egilsstöðum 
í ágúst sl. F.v.: Þuríður Yngvadóttir, 
Ólafía Jakobsdóttir, Sigrún Stefáns
dóttir, Magnús Gunnarsson, Jónína 
Stef áns dóttir, Páll Ingþór Kristinsson, 
Guðbrandur Brynjúlfsson, Aðalsteinn 
Sigurgeirsson og Vilhjálmur Lúðvíks
son. Á myndina vantar Þorvald S. 
Þor valds son.
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Getaskógræktarmennlærteitthvaðafviðskipta
lífinueðaöfugt?
Mér finnst gam an að velta þessu fyr ir mér þar sem 
ég kem úr hring iðu fjár mála geirans. Það er reynd ar 
ólíku sam an að jafna og kröf urn ar um arð semi og 
hraða eru á eng an hátt sam bæri leg ar. 

Árangur í skógrækt er mæld ur í ára tug um, ef ekki 
hund ruð um ára og oft sést af rakst ur af gróð ur setn-
ingu ekki fyrr en eft ir ára tugi. Við skipta líf ið ger ir 
kröf ur um ríku lega ávöxt un þar sem hrað inn og ár-
ang ur inn er mæld ur og þá ekki bara í vik um eða 
mán uð um, held ur skipta þar jafn vel mín út ur sköp-
um. Það er því mik ið að ger ast og gam an að vinna 
þar sem hlut irn ir hreyfast hratt. 

Engu að síð ur eru mik il væg ir þætt ir sem fjár mála-
geir inn get ur lært af skóg rækt. Þar horfa menn langt 
fram í tím ann og þurfa að sýna um tals verða þol in-
mæði. Þetta eru kannski at riði sem eiga oft ekki upp 
á pall borð ið í hraða við skipta lífs ins en skipta miklu 
máli fyr ir þá sem vilja ná ár angri til lengri tíma. 

Fólk í fjár mála geir an um get ur jafn framt sótt heil-
mikla orku í skóg rækt ina. Fyr ir utan alla þá lífs fyll-
ingu sem menn fá í skóg rækt er hún streitu los andi 
og ánægju legt tóm stund ar gam an. Einnig sjá fyr ir-
tæki og marg ir hugs andi að il ar í þjóð fé lag inu ým is-
legt merki legt í skóg rækt inni. Það eru hin já kvæðu 

skila boð og lang tíma mark mið sem skóg rækt ar fólk 
er jafn an með í fartesk inu og eru að lað andi fyr ir 
mörg fyr ir tæki. Að fé laga sam tök láti sig um hverf-
ið máli skipta og að þau bæti það með ein hverj um 
hætti er orð ið áhuga vert hjá fyr ir tækj um sem vilja 
sýna af sér ábyrgð og fram sýni með stuðn ingi við 
slík sam tök. Skóg rækt ar fé lag Ís lands og að ild ar fé lög 
þess víða um land ið njóta nú slíkra bak hjarla.

Í þessu sam bandi er rétt að taka fram að Op inn 
skóg ur, verk efni sem Skóg rækt ar fé lag Ís lands hef-
ur stað ið fyr ir und an far in ár, hef ur til dæm is not ið 
mik ill ar at hygli og vel vilja öfl ugra fyr ir tækja. 

Það er ómet an legt fyr ir skóg rækt ar hreyf ing una 
að verk efni sem þessi njóti góðs stuðn ings nokk urra 
öfl ug ustu fyr ir tækja lands ins. Það seg ir okk ur að 
starf okk ar er bæði eft ir tekt ar- og eft ir sókn ar vert. 
Að slíku sam starfi tel ég að við eig um að vinna.

Við þurf um að auð velda að komu fyr ir tækja og 
lofa þeim að taka þátt í að byggja hér upp líf væn-
legra um hverfi með það að mark miði að skapa betri 
líð an lands manna og meira og betra að gengi að góð-
um úti vist ar svæð um. 

Við meg um þó aldrei missa sjón ar af hin um al-
menna áhuga manni og kapp kosta verð ur að auka 
þátt töku al menn ings enn frek ar í starfi skóg rækt ar-
fé lag anna.

Frá ferð stjórnar og starfsmanna í Austurdal í Skagafirði.
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Kveðja frá Skóg rækt ar fé lagi Ís lands

Jónas Jóns son, fyrr ver andi bún að ar mála stjóri, átti 
langa og giftu ríka sam leið með Skóg rækt ar fé lagi 

Ís lands og skóg rækt ar hreyf ing unni í land inu. 
Jónas sat í stjórn Skóg rækt ar fé lags Ís lands frá ár-

inu 1969 til 1990 og var for mað ur fé lags ins 
á ár un um 1972 til 1981. Hann var kjör inn heið-

urs fé lagi fé lags ins á að al fundi þess árið 2000.
Jónas var mik ill áhuga mað ur um skóg rækt og 

rit aði fjöl marg ar grein ar um skóg rækt í Skóg rækt-
ar rit ið og lagði þannig sitt af mörk um til þess að 
vekja at hygli á mik il vægi trjá rækt ar og skóg rækt ar á 
Ís landi. Í for mann s tíð Jónas ar hjá Skóg rækt ar fé lagi 
Ís lands var hrint í fram kvæmd einu stærsta kynn ing-
ar átaki fyr ir al menn ing um skóg rækt, fyrr og síð ar, á 
veg um Skóg rækt ar fé lags Ís lands und ir merk inu „Ár 
trés ins“. Það var á fimm tíu ára af mæli fé lags ins, árið 
1980. Átak ið hafði mik il áhrif og átti tví mæla laust 
stór an þátt í því að auka al menn an skiln ing á mik il-
vægi skóg rækt ar með al þjóð ar inn ar og efla stór lega 
þátt töku al menn ings í skóg rækt eins og kunn ugt er. 

Jónas var mik ill rækt un ar mað ur, með óbilandi trú 
á mögu leika land bún að ar á Ís landi og átti sem bún-
að ar mála stjóri sinn þátt í því öðr um frem ur að bæta 
sam skipti skóg rækt ar fólks og hefð bund ins land-
bún að ar, sem höfðu fram að því ver ið skóg rækt-
inni erf ið og að vissu leyti haml að nokk uð fram-
gangi skóg rækt ar í land inu. Á þeim tíma, sem Jónas 
var bún að ar mála stjóri, voru stig in fyrstu skref in í 
bænda skóg rækt sem hef ur vax ið veru lega á und an-
förn um árum og eflt ís lensk an land bún að.

Jónas var mik ill áhuga mað ur um skóg rækt á 
æsku slóð um sín um við Kinn ar fell í landi Ysta fells 
sem Frið geir bróð ir Jónas ar hafði átt mik inn veg og 
vanda að. Jónas skrif aði afar merki lega grein í Skóg-
rækt ar rit ið árið 2001 um sögu skóg rækt ar í Kinn-

ar felli og Fells skógi. Jónas áleit Fell skóg  vera með 
feg urri skóg ar reit um á land inu og mik il vægt væri að 
fleiri fengju að njóta þeirr ar feg urð ar, t.d. með því 
að bæta þar að gengi og opna skóg inn fyr ir al mennri 
úti vist.

Jónas Jóns son var virk ur fé lagi í skóg rækt ar hreyf-
ing unni eft ir að hann hætti stjórn ar störf um í Skóg-
rækt ar fé lagi Ís lands og sátu þau hjón in Jónas og Sig-
ur veig flesta að al fundi fé lags ins hin seinni ár. Jónas 
setti jafn an svip á fundi fé lags ins, tók þátt í um ræð-
um og lagði gott til, því hann vildi Skóg rækt ar fé lagi 
Ís lands vel og vildi sjá hag þess sem mest an. 

Á full trúa fundi fé lags ins s.l. vet ur, þar sem rætt 
var um nýja stefnu mót un og fram tíð ar sýn skóg-
rækt ar hreyf ing ar inn ar, flutti Jónas af eld móði eft ir-
minni lega hvatn ing ar ræðu til fé lags manna og lagði 
of urá herslu á að fé lag ið héldi því for ystu hlut verki 
sem það hefði haft í ís lenskri skóg rækt. 

Skóg rækt ar fé lag Ís lands þakk ar Jónasi Jóns syni 
ómet an lega sam fylgd, um leið og fé lag ið send ir Sig-
ur veigu og fjöl skyld unni inni leg ustu sam úð ar kveðj-
ur. Lifi minn ing um góð an dreng.

MagnúsJóhannesson,fyrrverandiformaður

Jónas Jónsson
fyrrverandi búnaðarmálastjóri
Fæddur 9. mars 1930
Dáinn 24. júlí 2007

MINNINGARORÐ





Í HALLORMSSTAÐASKÓGI

Ljósmyndir eftir Daníel Bergmann
www.danielbergmann.com

Myndirnar í þessari myndaseríu eru teknar í Mörkinni í Hallormsstað og 
nánasta umhverfi í ágúst 2007. Við myndatökuna var notuð Canon 5D staf
ræn myndavél, 1740/4, 45/2.8 T/S, 50/1.4 og 70200/4 IS linsur. Vélin var 
oftast á þrífæti sem er grundvöllur fyrir því að fá skarpar ljósmyndir í lítilli 
birtu líkt og er við sólsetur.
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ÁsíðastaaðalfundiSkógræktarfélagsÍslands,
sem haldinn var á Egilsstöðum 17.−19.

ágúst sl., lét Magnús Jóhannesson af störfum,
eftir8árafarsælaformannstíð,enhannsatalls
12árístjórnfélagsins.Íviðtalinu,semhérferá
eftir,rifjarMagnúsupphelstuviðburðiogveltir
fyrirsérframtíðfélagsinsáþessumtímamótum.

Hvaðerfráfarandiformanniefstíhuga?
Það er fyrst og fremst þakk læti fyr ir frá bær kynni af 

góðu fólki en um leið ánægja yfir því að hafa feng ið 
að starfa að jafn skemmti legu og áhuga verðu mál-
efni. 

Það var frek ar óvænt, þeg ar ég var beð inn að 
koma til liðs við fé lags skap inn, en ég var að sumu 
leyti nokk uð vel und ir það bú inn. Ég hafði kynnst 
starf inu úr fjar lægð fyr ir til stuðl an tengda föð ur 
míns, Kjart ans Sveins son ar, sem marg ir eldri fé lag-
ar úr hreyf ing unni kann ast við og var braut ryðj andi 
gróð ur setn ing ar í El liða ár daln um. Ég gekk oft um 
dal inn með hon um og fór í skóg ar göng ur og hlust-
aði á hann tala af lotn ingu um skóg rækt og skóg-
rækt ar hreyf ing una. Þeg ar mér var boð ið að ganga til 
liðs við Skóg rækt ar fé lag Ís lands árið 1995, þá þurfti 
ég ekki að hugsa mig lengi um. Ég svar aði því ját-
andi og sé ekki eft ir þeirri ákvörð un. 

Ég tel að á þessu tíma bili, frá því að ég kom fyrst 
til liðs við fé lag ið, hafi starf þess ver ið í góð um far-
vegi og ég naut þess að starfa fyrstu árin í stjórn inni 

Magnús Jóhannesson

und ir for ystu Huldu Val týs dótt ur þá ver andi for-
manns fé lags ins. Það sem ég hef sér stak lega orð ið 
var við á und an förn um árum er að al menn ing ur ger-
ir sér æ bet ur grein fyr ir hinu marg þætta gildi skóg-
rækt ar. Ég tel þessa ánægju legu þró un að veru legu 
leyti að þakka fé lag inu og stefnu þess, en við höf um 
lagt upp úr því að sam tök in stund uðu skóg rækt í 
þágu al menn ings. 

Við höf um lagt aukna áherslu á skóg inn sem úti-
vist ar skóg. Eitt verk efna okk ar Op inn skóg ur, sem 
við kom um á fót árið 2002, er bein lín is ætl að að 
gera al menn ingi bet ur kleift að njóta svæða skóg-
rækt ar fé lag anna. Það var gam an að koma að því 

fyrrverandi formaður
Skógræktarfélags Íslands

Til hægri: Í að drag anda stofn un ar Kol við ar sjóðs ins var 
Ian And er son, for sprakka rokk hljóm sveit ar inn ar Jet hro 
Tull, boð ið að koma í Vina skógi á Þing völl um, en hann 
hef ur tengst svip uð um kolefn is jöfn un ar sjóði i Bret
landi og legg ur sjálf ur mik ið af mörk um við skóg rækt 
í Skotlandi. F.v.: Björgólf ur Thor steins son, for mað ur 
Land vernd ar, Ian Anderson og Magn ús Jó hann es son.
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verk efni og þar skipti sköp um þátt taka öfl ugra fyr-
ir tækja svo sem OLÍS og Alc an í upp hafi og síð an 
hafa fleiri fyr ir tæki stutt verk efn ið. Þess ir að il ar eiga 
mikl ar þakk ir skyld ar svo og þau fjöl mörgu fyr ir-
tæki og ein stak ling ar sem styrktu fé lag ið með fram-
lög um til marg vís legra verk efna. 

Auk inn áhugi fyr ir tækja end ur spegl ar hin al-
mennu við horf til skóg rækt ar í land inu. Án þeirra 
stuðn ings hefði fé lag ið ekki dafn að sem skyldi og ég 
geri mér von ir um að sá stuðn ing ur eigi eft ir að efl-
ast enn frek ar á kom andi árum. Stofn un Kol við ar er 
líka merki leg til raun og ekki bara í þágu skóg rækt ar 
á Ís landi, held ur og í þágu um hverf is vernd ar, því að 
Kol við ur er að takast á við eitt brýn asta um hverf-
is vanda mál heims ins sem eru lofts lags breyt ing ar af 
manna völd um. Með verk efn inu gefst ein stak ling um 
og fyr ir tækj um tæki færi á að leggja sitt að mörk-
um til að snúa þess ari óheilla væn legu þró un við. Þar 
geta bæði ein stak ling ar og fyr ir tæki lagt hönd á plóg 
með auk inni skóg rækt. Kol við ur teng ir þannig sam-
an skóg rækt og um hverf is mál. 

Umhverfisverndogskógrækt
Ég held að Skóg rækt ar fé lag Ís lands hafi unn ið mjög 
gott fyr ir mynd ar starf og ver ið í far ar broddi við að 
sam ræma sjón ar mið um hverf is vernd ar og skóg-
rækt ar. Ég minn ist þess að fyr ir nokkrum árum var 
mik il um ræða um skóg rækt og fugla sem var á tíma-
bili mjög harð skeytt. Í kjöl far ið stóð Skóg rækt ar fé-
lag Ís lands fyr ir ráð stefnu um þessi mál sem var vel 
sótt og mik il um ræða var í fjöl miðl um og þjóð fé lag-

inu um þessi mál efni. Það var líka mik il vægt inn legg 
þeg ar álykt un á að al fundi Skóg rækt ar fé lags Ís lands 
leiddi til sam starfs fjöl margra sam taka og stofn ana 
og til urðu leið bein ing ar um „Skóg rækt í sátt við 
um hverf ið“. Þetta sýn ir að með því að leiða sam an 
and stæð sjón ar mið geta fé lög eins og Skóg rækt ar fé-
lag Ís lands haft mik il og já kvæð áhrif á um hverf is-
mál og fram gang þeirra. 

Um ræð an leiddi líka af sér skóg vist fræði leg rann-
sókn ar verk efni nokk urra stofn ana en þar hafa ver ið 
skoð uð áhrif skóg rækt ar, ekki bara á fugla líf, held-
ur einnig, smá dýra líf og gróð ur fram vindu. Í fram-
hald inu hef ur ver ið hægt að byggja álykt an ir á vís-
inda leg um for send um frem ur en tif inn ing um. Ég tel 
að það megi m.a. þakka að komu Skóg rækt ar fé lags 
Ís lands sem lagði sig fram um að sætta sjón ar mið. 
Það er alla vega kom ið miklu meira jafn vægi en áður 
í um ræð una. Um ræð ur eru nú í skyn sam legri far-
vegi og meiri skiln ing ur ríkj andi á milli mis mun andi 
sjón ar miða. 

Ég tel að skóg rækt ar fé lög in hafi far ið fram með 
var færn um hætti í sinni skóg rækt og á viss an hátt er 
það sjón ar mið nú við tek ið í hreyf ing unni að skóg-
rækt eigi ekki all stað ar við í okk ar landi. Sjálf ur er 
ég þeirr ar skoð un ar að við eig um að fara var lega, 
t.d. í að gróð ur setja í ná grenni við þjóð vegi og þar 
sem hætta er á því að skóg ur byrgi fal legt út sýni. 

Stefnanmótuðoglögendurskoðuð
Skóg rækt ar fé lag Ís lands er fjölda hreyf ing sem þarf 
stöðugt að end ur skoða verk sín. Það er nauð syn legt 

Til vinstri: Magn ús gekk fyr ir hönd 
Skóg rækt ar fé lags Ís lands í júní sl. frá 
samn ingi við eig end ur Toyota um 
metn að ar fullt sam starfs verk efni um 
upp bygg ingu á að stöðu og gróð ur
setn ingu Toyota skóga á sjö svæð um 
á land inu. Við þetta tæki færi að stoð
aði Vig dís Finn boga dótt ir, fyrr ver
andi for seti Íslands og heið urs fé lagi 
Skóg rækt ar fé lagsins, við af hjúp un á 
kynn ing ar skilti verk efn is ins.
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fyr ir fé laga sam tök af þess ari stærð að taka stefnu-
mót un ina reglu lega til um fjöll un ar. 

Á síð asta ári var unn ið mik ið starf í þessa veru, 
enda mik il vægt að hafa við mið í starf sem inni en svo 
kem ur auð vit að í ljós hvern ig tekst að fram fylgja 
þeim. Jafn framt þessu var einnig unn ið að því að 
end ur skoða lög fé lags ins. 

Rót tæk asta til lag an, að breyt ing um á lög un um, er 
sú að for mað ur fé lags ins verði kos inn beinni kosn-
ingu á að al fundi fé lags ins ár hvert. Sam komu lag 
varð um að leggja fram þessa til lögu til sam þykkt-
ar á næsta að al fundi. Ef þessi breyt ing nær fram að 
ganga, hef ég trú á því að hún eigi eft ir að styrkja 
tengsl stjórn ar inn ar við gras rót ina í sam tök un um. 

Skóg rækt ar fé lag Ís lands er stór hreyf ing, regn-
hlíf ar sam tök 61 að ild ar fé lags og ég hef alltaf talið 
mik il vægt að sam band stjórn ar Skóg rækt ar fé lags Ís-
lands og ein stakra skóg rækt ar fé laga væri gott.

Skóg rækt ar fé lag Ís lands er til vegna skóg rækt ar fé-
lag anna og fyr ir þau. Von andi mun þessi breyt ing, ef 
hún geng ur eft ir árið 2009, styrkja fé lag ið og fé lög in 
enn frek ar til lengri tíma. 

Skiptarskoðanirumskógræktíþéttbýli
Ágrein ing ur um skóg rækt í þétt býli hef ur reynt hvað 
mest á skóg rækt ar fé lög in á und an förn um árum. 
Þetta var að áger ast á seinni árum mín um sem for-
mað ur.

Við höf um lagt áherslu á marg þætt gildi skóg rækt-
ar svæða í og við þétt býli. Þar höf um við m.a. nefnt 
skjólið og hvern ig trjá gróð ur dreg ur úr meng un og 
svifryki. Síð ast en ekki síst eru mörg þess ara svæða 
frá bær úti vist ar svæði í ná grenni byggð ar og gegna 
þannig mik il vægu hlut verki í lýð heilsu lands manna. 
Hvaða borg ar barn þekk ir t.d. ekki Heið mörk og 
Hólms heið ina?

Okk ur hef ur ekki tek ist nægi lega vel að vekja sveit-
ar stjórn ar menn til vit und ar um gildi skóg rækt ar í og 
við þétt býli fyr ir íbú ana. Með því að eyða þess um 
skóg ar reit um erum við í mörg um til vik um að fórna 
meiri verð mæt um fyr ir minni, þeg ar til lengri tíma 
er lit ið. Þetta starf skóg rækt ar fé lag anna, að búa til 
græn svæði í kring um þétt býl ið með það mark mið 
að íbú ar geti átt þess kost að kom ast í skjól sama 
lundi og úti vist ar svæði all an árs ins hring, tel ég því 
mið ur að sé enn veru lega van met ið. 

Ég tel það slæmt að ver ið sé að fórna skóg ar reit um 
sem hefðu orð ið dýr mæt ar perl ur fyr ir íbúa þétt býl is-
ins í fram tíð inni. Þarna þurfa skipu lags yfir völd sveit-
ar fé lag anna að koma að og hafa skóg rækt ar fé lög in 
með í sam ráði miklu fyrr. Það hlýt ur að vera besta 
leið in til að þessi lang tíma sjón ar mið verði meira ráð-
andi. Ef okk ur ber gæfa til þess að láta fyrir  hyggju og 
skyn semi ráða, get um við tryggt til fram búð ar þau 
ómet an legu lífs gæði sem fel ast í skóg ar reit um skóg-
rækt ar fé lag anna í og við þétt býlið. 
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Réttitíminntilaðhættaformennsku
Ég er viss um að sum um þætti það góð ur tími að 
vera for mað ur í stór um sam tök um eins og Skóg-
rækt ar fé lagi Ís lands í 8 ár. Auk þess er það líka 
hollt fyr ir fé lag s kap inn að eðli leg end ur nýj un verði í 
stjórn fé lags ins og nýj ir menn komi með nýj an kraft 
og áhersl ur. 

En það sem réði því fyrst og fremst, að ég ákvað 
að gefa ekki kost á mér áfram, var sú stað reynd að 
nú standa fyr ir dyr um mikl ar breyt ing ar í Stjórn ar-
ráði Ís lands. Verk efni, sem ver ið hafa á hendi land-
bún aðra ráðu neyt is ins, munu þann 1. jan ú ar nk. 
flytj ast yfir í um hverf is ráðu neyt ið, þ.á.m. skóg rækt 
og land græðsla. Þar sem ég er starf andi ráðu neyt is-
stjóri í um hverf is ráðu neyt inu var það mat mitt að 
það væri hvorki heppi legt fyr ir mig né fé lag ið að 
ég sæti áfram í stjórn Skóg rækt ar fé lags Ís lands við 
þess ar breyttu að stæð ur. 

Mikilvægifélagasamtaka
Það fer ekki á milli mála að mik il vægi frjálsra fé-
laga sam taka hef ur far ið vax andi í allri um hverf-
isum ræðu. Staða frjálsra sam taka inn an um hverf is-
geirans hef ur styrkst og stjórn völd vinna í vax andi 
mæli að því að auka sam vinnu við fé laga sam tök. Ég 

tel að það sama eigi við um gras rót ar sam tök eins og 
skóg rækt ar fé lög. 

Eitt nær tækt dæmi má nefna í þessu sam bandi, 
sem teng ist fé lag inu sjálfu, en það er samn ing ur, sem 
fram lengd ur var í vor, vegna Land græðslu skóga. Í 
því verk efni hef ur rík is vald ið falið Skóg rækt ar fé lagi 
Ís lands og að ild ar fé lög um þess að vinna að land-
græðslu skóg rækt frá 2009 til 2013 með aukn um 
verk efn um og gagn kvæm um skyld um. 

Með þess um nýja samn ingi tókst að tryggja að sú 
þró un haldi áfram að skóg lend in stækki og verði að-
gengi legri og bet ur í stakk búin að þjóna úti vist og 
öðr um þörf um al menn ings.

Lokaorð
Ég held að það séu skemmti leg ir tím ar framund an 
hjá Skóg rækt ar fé lagi Ís lands, bæði í sam skipt um við 
stjórn völd og önn ur sam tök á sviði um hverf is mála. 
Það er hins veg ar að al at rið ið að fé lag ið haldi góð um 
sam skipt um við að ild ar fé lög in og leit ist við að efla 
starf þeirra og nái að virkja sem best þann mikla 
áhuga sem er á þess um mál um í þjóð fé lag inu. Ég 
óska Skóg rækt ar fé lagi Ís lands og að ild ar fé lög um 
þess alls hins besta um ókomna tíð.

„Þaðferekkiámillimálaaðmikilvægifrjálsrafélagasamtaka
hefurfariðvaxandiíallriumhverfisumræðu.“
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Það er lindi fura í Mörk inni í Hall orms stað, 
13,20 m há og 50 cm í þver mál. Til kynnt var 
um val ið 18. ágúst sl. í við ur vist full trúa og 

gesta á að al fundi Skóg rækt ar fé lags Ís lands. Þetta 
tré er vax ið upp af fræi, þar sem það stend ur, en 
ekki gróð ur sett sem planta úr gróðr ar stöð. Christ i an 
Flens borg seg ir sög una af þessu í skýrslu sinni fyr ir 
árið 1906 í Islands Skovsag VII(Sjá www.is lands
skovsag.net): 

„Vorið 1906 var sáð í útjörð hér í Mörkinni
25kg*fræsafPinuscembrasibirica,einniggjöffrá
SkógfræskrifstofunniíKaupmannahöfn[fræverslun
JohannesRafn–þýð.].Helmingnumvarsáðífern
hyrntareitiídálítinnblettíkjarrinu,semvarvaxið
uppvestanviðgræðireitinn.Afganginumaffræinu
varsáðírjóðuríkjarrskóginum.“

Ár ang ur af sán ing unni lét lengi standa á sér. Talið 
er víst, að haga mýs hafi étið mest af fræ inu, enda 
lost æti fyr ir mýsn ar**. En eft ir nokk ur ár fór ein og 
ein lít il furu planta að birt ast hér og þar í Mörk inni 
og uxu svo smátt og smátt upp, en ákaf lega mis-
stór ar. Þeg ar far ið var að stækka græði reit inn eft ir 
1940, voru á þeim svæð um litl ar lindi furu plönt ur á 
stangli. Páll Gutt orms son, verk stjóri í gróðr ar stöð-
inni, stakk þær upp og gróð ur setti á tveim ur stöð um 
í litl ar þyrp ing ar, og eru þær nú dá lít ið sýn is horn af 
því, hvern ig lindi furu skóg ur mun líta út hér. Sum ar-

ið 1955 var ver ið að stækka Efstareit inn svo nefnda 
og voru þá fyr ir þar nokkr ar lindi fur ur, ein þeirra um 
3ja m há. Voru þær flutt ar í röð gegnt bú staðn um 
í Mörk inni, og hafa dafn að ljóm andi vel. Mynd var 
tek in af at höfn inni, þeg ar stóra fur an var flutt, og er 
hún birt ásamt frá sögn í Árs riti 1988, bls. 102.

Síð ast voru svona lít il lindi furu tré stung in upp og 
flutt til, þeg ar ver ið var að ryðja fyr ir græði reitn um, 
sem nefnd ur var „Sí ber ía“, 1957 og standa þau nú 
vest an við Sí ber íu.

Það var fyrst 1995, að lindi fur urn ar í Mörk inni 
voru tald ar ná kvæm lega. Þær reynd ust 87 tals ins. 
Ein hvern tíma eft ir 1970 fóru að sjást agn arsmá-
ar lindi furu plönt ur hér og þar í Mörk inni. Þá voru 
upp haf legu trén far in að bera köngla, mig minn ir 
það gæti hafa ver ið fyrst á ein staka tré um eða eft ir 
1960. Þau urðu brátt fleiri og fleiri, og nú bera flest 
þeirra köngla.

Við töld um líka 1995 all ar sjá an leg ar smá plönt-
ur af 2. kyn slóð. Reynd ust þær 90 tals ins. Nú, 12 
árum seinna, hef ir tala þeirra marg fald ast. Þannig 
gæti í fram tíð inni orð ið í Mörk inni gis inn lindi furu-
skóg ur.

Lindi fura ann ars stað ar
Flens borg lét gróð ur setja lindi fur ur á Þing völl um og 
á Grund í Eyja firði, vænt an lega af sama kvæmi og á 
Hall orms stað. Þær hafa dafn að ágæt lega. Þannig er 
kom in 100 ára reynsla af þess ari trjá teg und í þrem ur 
lands hlut um með ólíku veð ur fari, en reynd ar fjarri 
sjó á öll um stöð um. Eng in skor kvik indi eða skaða-
svepp ar hafa hrjáð þær. Má það telj ast ör uggt merki 
um, að teg und in eigi hér góða fram tíð. Enda virð ist 
nú loks að vakna áhugi hjá skóg rækt ar mönn um um 
að fara að rækta hana í nokkrum mæli. Mál til kom-
ið. Nán ar um það seinna. Og við höf um nær al veg 
van rækt að nota lindi fur una í garða.

Tré ársins 2007

Höfundur Sigurður Blöndal

* Í 1 kg af lindi furu fræi eru 4 þús und fræ korn, en til sam
an burð ar má nefna, að í 1 kg af sitka greni fræi eru 350 
þús und fræ korn og í 1 kg af rauð greni fræi eru 200 þús
und fræ korn.

** Lindi furu fræ er það, sem kall að er „sof andi”, sem þýð
ir, að það þarf að liggja a.m.k. einn vet ur úti á jörð inni, 
áður en það „vakn ar”, þ.e. spír ar, og er það því óvar ið fyr
ir mús um. Fyr ir því þurft um við að verja það tryggi lega 
fyr ir mús um, þeg ar við sáð um lindi furu í gróðr ar stöð.

Til hægri: Tré árs ins 2007 er lindi fura í Trjásafn inu í 
Mörk inni á Hall orms stað. Mynd: Þröst ur Ey steins son
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Lík lega hef ir mest ver ið gróð ur sett af henni á 
Hall orms stað, alls 11 kvæmi, nokk uð vel dreifð frá 
hin um geysi víð lendu heim kynn um henn ar. Vekja nú 
marg ir þess ara teiga at hygli og að dá un skóg ar gesta. 
Hæsta tréð í Mörk inni er nú 15,10 m. 

Upp runi fyrstu fræ send ing ar inn ar
Há kon Bjarna son sagði okk ur, að Jo hann es Rafn 
hefði feng ið þetta fræ frá borg inni Omsk í Vest ur-
Sí ber íu, og hefði dansk ur ap ó tek ari, sem þar starf-
aði, út veg að fræ ið.

Við Þór ar inn Bene dikz kom um í nátt úru leg an 
lindi furu skóg í Altai fjöll um haust ið 1979. Þar sem 
við kom um, mynd ar lindi fur an skóg ar mörk in til 
fjalla, líkt og syst ir henn ar í Alpa fjöll um.

Mér er afar minn is stætt, þeg ar við kom um í þenn-
an skóg, að mér fannst ég þekkja svip inn á trján-
um frá trján um í Mörk inni á Hall orms stað. Ég lýsti 
þeirri sýn lít il lega í frá sögn af ferð inni þang að í Árs-
rit inu 1980.

Ég skal ekki fara hér út í lýs ingu á heim kynn um 
lindi fur unn ar, en geta þess samt, að hún þek ur gíf-
ur legt land svæði, alls um 40 millj ón ir hekt ara, frá 
Úr al fjöll um til Mongól íu. Og kjör svæð ið er í Saj an-
fjöll um, norð aust an við Altai fjöll, og við Tel eskoje-
vatn í Altai fjöll um, þar sem lindi fur an nær 35 m 
hæð og allt að 1,5 m í þver mál. Og þó merki legt 
megi virð ast, er ör lít ið af henni á Kóla skaga í norð-
vest ur Rúss landi.

Í Alpa fjöll um
Í Alpa fjöll um vex ann að af brigði lindi fur unn ar. Þar 
mynd ar hún skóg ar mörk in ásamt evr ópulerki. Tvö 
kvæmi af Alpaf ur unni eru á Hall orms stað og þríf ast 
þau ágæt lega. Ég sá Alpa kvæmi af henni í skóg in um 
í Breivík, Beiðni í N-Háloga landi í Nor egi. Var sá 
teig ur afar fal leg ur. (sjá Árs rit 1989, bls. 65).

Nafn gift ir á latínu
Á lat ínu hef ir nafn ið ver ið dá lít ið á reiki. Flens borg 
nefn ir teg und ina Pinus cembra sibirica í frá sögn-
inni 1906. Lengi var hún köll uð Pinus cembra L. 
bæði frá Sí ber íu og úr Alpa fjöll um manna á með al 
í skóg rækt inni. Í fræ skrá 1933−1992, eft ir Bald ur 
Þor steins son, er greini lega skil ið þarna á milli. Fræ 
úr Alpa fjöll um er þar allt nefnt Pinuscembra. Það-
an bár ust fræ sýni 1959−1991. Allt fræ sem berst frá 
Sov ét ríkj un um, Finn landi og Nor egi (þar sem mik ið 
var gróð ur sett af henni í Troms) er nefnt Pinussi
birica. 

Í hinu frá bæra heim ild ar riti „Geographic Distri
butionofthePinesoftheWorld“ eft ir Critchfi eld og 
Little (Mis cella neous Publication 991, USDA For est 
service 1966) eru teg und irn ar tvær og út breiðslu-
kort af þeim hvorri í sínu lagi: Pinus cemraL. og 
PinussibiricaDuTour.

Nafngift á ís lensku
Við ar heit ið lindi fura er nefnt í kafl an um um reka við 
í Ferða bók Egg ert Ólafs son ar og Bjarna Páls son ar á 
bls. 299 í fyrra bindi út gáfu Arn ar og Ör lygs. Þar er 
lýs ing in svohljóð andi:

„Lindifuraermjúkur,seigur,létturogfallegurvið
ur.Líkisthannlinditré,ensúviðartegundhefirverið
kunn Íslendingum til forna.Má ráðaþaðafnafni
þessa viðar og einnig því, að bæði Íslendingar og
aðrarnorrænarþjóðirgerðuafhenni„skjöldu“.“

Há kon Bjarna son ákvað að nota þetta ramm ís-
lenska heiti yfir Pinussiberica, m.a. af því, að ætla 
varð, að hin rekna lindi fura væru kom in frá Sí ber íu, 
þar sem hin lif andi trjá teg und vex. Var þetta heiti 
löngu síð ar við ur kennt af hinni óop in beru trjá nafna-
nefnd (sjá Árs rit 1989, bls. 125). Á Mel rakka sléttu 
þekktu menn þessa teg und reka við ar, og var mér 
einu sinni sýnd spýta af lindi furu, lík lega kring um 
1960.

Á Að al fundi Skóg rækt ar fé lags Ís lands í ágúst sl. var sér
stök at höfn í Mörk inni þeg ar Tré árs ins var út nefnt. Að 
þessu sinni var það Skóg rækt rík is ins, eig andi lindi fur
unn ar og full trú ar stofn un ar inn ar, sem veittu við ur kenn
ing unni mót töku. F.v.: Jón Lofts son, skóg rækt ar stjóri, Þór 
Þor finns son skóg ar vörð ur og Magn ús Jó hann es son þá
ver andi for mað ur Skóg rækt ar fé lags Ís lands. Mynd: BJ
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Fræ send ing ar til Ís lands og fræöfl un í Mörk inni 
á Hall orms stað
Fyrsta send ing in frá Sov ét ríkj un um kom 1956, og til 
1988 (sbr. Fræ skrá) höfðu kom ið alls 188 kg. Fyrsta 
fræ ið af trján um í Mörk inni er skráð 1973 í Fræ skrá 
og síð ast 1989, alls 73,7 kg. Þór ar inn Bene dikz upp-
lýs ir, að haust ið 2005 hafi safn ast 66 kg. 

Rækt un á Ís landi al mennt
Ég hefi ekki á þess ari stundu upp lýs ing ar um, hve 

mik ið af þessu fræi hef ir skil að plönt um til rækt un-
ar. Það er því mið ur sorg lega lít ið, að ég hygg. Í hinu 
ágæta yf ir liti   Jóns Geirs Pét urs son ar „Skóg rækt ar-
öld in“ í Skóg rækt ar rit inu 1999, 2. tbl., er lindi fura 
ekki með al 11 teg unda sem mest voru gróð ur sett ar 
til og með 1999.

Á Hall orms stað voru rúm ar 13 þús und lindi furu-
plönt ur gróð ur sett ar 1960−1975. Eft ir 1992 hafa 
ver ið gróð ur sett ar tæp lega 3.400 plönt ur þar.

Að frum kvæði Helga Gísla son ar, fram kvæmda-
stjóra Hér aðs skóga, var far ið að gróð ur setja lindi-
furu á veg um verk efn is ins frá og með 1996. Nú 
hef ir hún ver ið gróð ur sett á 53 jörð um inn an Hér-
aðs skóga og Aust ur lands skóga. Alls 4 kvæmi (mest 

úr Mörk inni). Alls 67.417 plönt ur. Jó hann Þór halls-
son verk efn is stjóri seg ir mér, að al mennt sé út lit ið 
gott með lindi fur una á þess um stöð um. Sér stak lega 
verð ur nú fróð legt að sjá, hvern ig lindi fur an spjar ar 
sig hjá Aust ur lands skóg um, sem eru í strand byggð-
un um.

„Gott átt þú hrísla á græn um bala”. Kór skóg rækt ar fólks 
tók lag ið fyr ir lindi fur una. Myndir: BJ 

Það var smá súld ar vott ur við at höfn ina og leit uðu fund
ar menn skjóls und ir víð feðmri krónu lindi fur unn ar. 

Börk ur lindi fur unn ar.
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Mað ur inn skil ur eft ir ýms ar minj ar um 
bjástur sitt og bú setu. Á Ís landi eru forn 
manna verk af þessu tagi yf ir leitt lág í 

lofti og láta lít ið yfir sér. Oft gef um við þeim eng an 
gaum fyrr en við för um að venja kom ur okk ar á til-
tek ið svæði, þá verð ur okk ur smám sam an ljóst að 
minj ar leyn ast þar í moldu.

Jarð ýt an hef ur jafn að yfir margt síð ustu 60 árin, 
slétt að úr ýms um ójöfn um í sögu lands og þjóð ar. 
Eitt dæmi um það er mann virk ið Bjarna garð ur, 
7−8 km lang ur vörslu garð ur aust ur í Land broti. 
Fyrir 50 árum mátti rekja hann býsna heil leg an enda 
á milli en nú er hann að mestu horf inn und ir tún.

Í skóg rækt ar girð ing unni á Sól heim um er ótrú lega 
mik ið bú setu lands lag af þessu tagi er fyrr var á vind-
blásn um ber angri en nýt ur sín nú vel í skjóli skóg ar. 
Það er al veg ljóst að skóg rækt in ein hef ur skýlt þess-
um minj um. Án henn ar væru þær horfn ar, þurrk að-

ar út í nafni fram fara, auk inn ar fram leiðslu kinda-
kjöts og kúa mjólk ur, að ógleymdri traust ari bú setu 
í sveit um lands ins.

Að þessu sinni ætla ég að eins að nefna þau mann-
virki sem eru greini leg til raun til að stýra land nýt-
ingu fyrr á tíð – eld forn garð lög og trað ir ætl uð til að 
stjórna beit. Ég minn ist þess gjörla þeg ar ég færði út 
skóg rækt ar girð ingu fyr ir 30 árum til að vernda 800 
ára göm ul mann virki sem nú eru merk ustu leif ar af 
þessu tagi í Land broti og þótt víð ar væri leit að.

Garður er granna sættir
eftir Björn Jónsson

Að ofan: Leif ar af eld forn um tröð um eru í skóg rækt ar
land inu á Sól heim um. Þær tengj ast vænt an lega byggð
inni Skjald breið sem var aust ur á slétt lend inu þar sem 
nú eru lítt grón ir sand ar. Bænd ur í Skjald breið þurftu 
að reka fén að sinn í út hag ann vest an við Bjarna garð og 
urðu að hlaða trað ir til þess að grip ir þeirra spilltu ekki 
lönd um bænda í Land broti.  



25SKÓGRÆKTARRITIÐ 2007

Á þjóð veld is öld lögðu menn mikla áherslu á 
garða hleðslu í sveit um lands ins og taka lög bæk ur 
þeirra tíma af tví mæli um það. Í Grá gás er kveð ið 
svo á að þrjá af sex mán uð um sum ars skuli stunda 
garða hleðslu. Þar seg ir: „Á milli anna skal lög garð 
gera, en vor önn er til þess er mán uð ur er af sumri, 
en garð önn síð an tveir mán uð ir, þá er heyönn aðra 
tvo mán uði, en þá er lög garð sönn inn efsta mán uð 
sum ars.“

Í þá daga var lág lendi víð ast gró ið og því voru 
garð ar oft ast hlaðn ir úr torfi / hnaus um og mold, 
þótt einnig sé vik ið að grjót görð um í Grá gás. Ljóst 
er að garð ar þess ir ent ust mis vel eft ir landi og jarð-
vegs gerð. Þar sem vot lent var og jarð veg ur líf rænn 
sigu þeir sam an og sukku fljótt í jörð, en stóðu lengi 
á harð velli þar sem jarð veg ur var ólíf rænn og send-
inn. 

Þannig hef ur að lík ind um ver ið aust ur í Land broti 
þar sem menn virð ast hafa tek ið sig sam an og byggt 
mann virk ið Bjarna garð um alda mót in 1200. Ætla 
má að garð ur inn hafi gegnt hlut verki sínu sem skil 

milli út haga og heima landa í 1−2 ald ir en með tíð og 
tíma hef ur sest að hon um áfok og menn gef ist upp á 
að halda hon um við.

Bjarna garð ur er býsna hlykkj ótt ur og virð ast 
hlykk ir hans hafa ráð ist af tvennu: lands lagi og 
jarð vegs þykkt. Garð ur inn var hlað inn á ungu gjall-
hrauni og fokjarð veg ur víða þunn ur enn. Þurfti því 
að láta hann fylgja svæð um þar sem jarð veg ur dugði 
til hnausa s tungu. Garð ur inn sneiddi því víða hjá 
gervi gíg um þar sem sam an fór óheppi legt lands lag 
fyr ir garð og of þunn ur jarð veg ur til stungu.

Það sem nú sést af Bjarna garði í Land broti er 
raun ar ekki garð ur inn sjálf ur, hann er fyr ir löngu 
kaf færð ur af áfoki ald anna og ösku falli. Hið 
stöðuga áfok á eld virk um svæð um veld ur því að öll 
mann virki lið ins tíma eru sveip uð sí þykkn andi hjúpi 
fok mold ar sem fær ir þau í kaf með hægð og er nú 
90−100 cm þykk á þessu svæði.

Bjarna garð ur lá norð an frá Skaftá suð ur eft ir Land-
broti og virð ist hafa ver ið 7,7−7,8 km á lengd. Hann 
hef ur fylgt forn um staðli að mestu – ver ið „lög garð-

Bjarna garð ur gegndi hinu mik il væga hlut verki að skilja milli heima landa og út haga. Hann var „lög garð ur” – um 150 
cm á hæð og 150 cm þykk ur neðst, hlað inn úr hnaus um og mold, þver brött sú hlið in sem sneri í vest ur. Hann bugð að
ist um hóla og hvamma í Land broti og á 14. öld hef ur hann lit ið út eins og garð ur inn á síðu 29.
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ur“. Sam kvæmt Grá gás skal lög garð ur vera „fimm 
feta þykk ur við jörð niðri, en þriggja feta ofan“, er 
hæð lög garðs ins sam kvæmt því tæp lega 150 cm og 
breidd garðs ins svip uð neðst.

Ég ætla að rifja upp skoð un mína á Bjarna garði 
fyr ir all mörg um árum og hug renn ing ar mín ar um 
sögu byggð ar inn ar sem hvör fl uðu að mér þeg ar ég 
gróf mig nið ur í for tíð ina og kastaði brún leitri fok-
mold, kötlu vikri og lið inni tíð upp úr gryfj unni í leit 
að garð in um forna.

Vett vangs skoð un á Bjarna garði
Á góð um degi gekk ég út með ný brýnda skóflu og 
réðst á Bjarna garð, þar sem hann var all hár, nokk uð 
á ann að fet á hæð. Það var kom ið fram yfir há degi, 
hlý norð an átt og sól skin. Ég tók fyr ir spildu þvert 
yfir garð inn, þriggja metra langa og einn metra á 

breidd. Stakk grassvörð inn upp í skipu leg um hnaus-
um og lagði þá til hlið ar. Hér skyldi geng ið snyrti-
lega til verks.

Hvergi örl aði á garð in um sjálf um. Und ir grassverð-
in um tók við fín gerð fok mold, blás in ofan af ör æf-
um og aust an af sönd um í aust an veðr un um sem eru 
svo þrá lát hér um slóð ir. Og svo eru það ösku lög in, 
svart ur kötlu sand ur, gróf ur og fjand sam leg ur. Hér 
lifa menn í ná býli við eyð andi og skap andi öfl, eld-
stöðv ar á þrjár hlið ar, út haf ið í suðri, stór fljót og 
stríða vinda.

Ég gref mig nið ur í for tíð ina og kasta ár un um í 
snyrti leg an haug upp á bakk ann til vinstri. Kulda-
skeið ið sem kall að hef ur ver ið „litla ís öld in“ safn-
ast í haug inn ára tug eft ir ára tug. Brátt er ég kom inn 
nið ur fyr ir 1790, í ár móðu og mann fell is. Eld prest-
ur inn Jón Stein gríms son geng ur um með al sókn ar-
barna og seg ir svo frá í ævi sögu sinni: 

„Eftir því semkomað jólumogá veturinn leið
tókfólkaðdeyjaípestoghungri,svoaðþaðárdóu
ísóknminnihér76manneskjurafhungriogelds
instilverkunum,blóðsóttogþesskyns.Hlautégnú
allatíðinaafaðgangaogljáeinahestminnaðbera
líkintilkirkjunnar,þvíakfærigafstei.Þávarðað
safnalíkunumsamanþartilásunnudagaoggrafa
þá8og10,stundumfleiriíeinu,þvímannfólkvarei
fleira...aðtakagrafirogberjaklaka,ogvarðþvíaf
máttleysiþessaðlátamargaíeinagröfogútundir
jarðveginnábáðarsíður.“ 

Hérna skammt frá stóð bær inn Upp sal ir á þeirri 
tíð en er nú í eyði. Tíu manns voru í heim ili, þar á 
með al 5 börn. Hjón in lifðu harð ind in af með tveim-
ur börn um sín um, 6 manns dóu. Nóg er kom ið að 
sinni. „Hvíldu þig, hvíld er góð,“ seg ir skoð un ar-
mað ur við sjálf an sig, þurrk ar sér um enn ið og sest 
á gryfju bakk ann.

Skófl an bíð ur átaks og brátt er byrj að á ný; árin 
þyrl ast upp í haug inn sem hækk ar óðum: Kötlu gos 
1755, al mesta gjósku gos úr þeirri eld stöð síð an sög-
ur hófust – 60 jarð ir fara í eyði í ná granna sveit um; 
gos í Ör æfajökli 1727, heitt vatns flóð steyp ist nið ur 
á lág lend ið, eyði legg ur gróð ur land og sóp ar með sér 
seli með þrem ur mann eskj um; Kötlu gos 1625, 23 
jarð ir leggj ast í eyði í grennd inni. Ein hvers stað ar á 
milli gosa ger ist Dana kon ung ur ein vald ur á Ís landi 
og und ir næsta ösku lagi ligg ur upp haf ein ok un ar-
versl un ar falið í moldu. Þetta var erf ið lota! Skoð un-
ar mað ur rétt ir úr sér og sest á gryfju bakk ann, sem 
nálg ast nú metra á hæð. 

Minn ing ar ka pella um séra Jón Stein gríms son á Kirkju
bæj ar klaustri. Hún stend ur ör skammt frá gamla kirkju
garð in um, en í hon um er leiði séra Jóns. 

Gamli kirkju garð ur inn á Kirkju bæj ar klaustri. Til hans 
vís ar lýs ing séra Jóns Stein gríms son ar á mann dauða 
og fjölda greftr un um í móðu harð ind un um, enn frem ur 
göm ul lýs ing Nýja ann áls á mann falli og greftr un um í 
svarta dauða.
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Þetta er meiri blessuð blíð an. Það er heitt i veðri 
og nú má minn ast þess að stað ur inn er á aust urjaðri 
hlý svæð is ins á land inu, sum ur oft ast heit og vet ur 
tíð um mild ir. Þess vegna hélst lengst um byggð hér 
um slóð ir þrátt fyr ir allt. En djúpt er á garð in um, 
hvergi örl ar á hon um enn! Hér hef ur margt rykkorn-
ið fok ið að á liðn um eymd ar ár um, dekkt snjó á vetr-
um og horf ið nið ur í rót í næstu þíðu. Safn ast þeg ar 
sam an kem ur.

Bit ið í skófl unni er far ið að dofna í kötlu sand in-
um. Það kem ur ekki að sök; fok mold in er laus í sér. 

Senn þyrl ast siða skipta ár in upp úr gryfj unni. Nið-
ur und an leyn ast spor kaþ ólskra manna í jörðu. 
Nunnu klaust ur í grennd inni, ann að tveggja slíkra 
á land inu, er lagt nið ur, fólk er hrak ið fyr ir trú 
sína, kirkj ur rænd ar og helg ir dóm ar eyði lagð ir. Og 
þarna kem ur garð ur inn loks ins í ljós, skýr og greini-
leg ur niðri á gryfju botn in um! Marg ur hef ur hvílt sig 
af minna til efni. Skoð un ar mað ur veg ur sig upp úr 
gryfj unni og leggst á bak ið í grænt gras ið. 

Það er gott að láta þreyt una líða úr sér, horfa á 
smá ský uppi í heið ríkj unni og láta hug ann reika. 
Trú in á að lyfta huga manns ins til hæða, að minnsta 
kosti spöl korn frá jörðu, en skrýt ið er að hugsa til 
þess hve duttl ung ar ein stakra manna, þjóð höfð ingja 
eða ann arra, hafa ráð ið miklu um svip mót henn ar 
hér og þar í heim in um. Hverf ult skap tæki fær is-
manna gat ráð ið úr slit um um það hvort kaþ ólsk trú 
eða Lút ers trú yrði leið heill ar þjóð ar til sálu hjálp ar. 
Og ekki töldu menn eft ir sér að ganga af ná unga 
sín um dauð um, ef hann stefndi aðra hjálp ræð is leið 
en þeir sjálf ir. 

En nú er að gæta nán ar að garð in um forna þarna 
niðri á gryfju botni. Smám sam an rís hann upp úr 
ryki ald anna, en haug ur ár anna uppi á bakk an um 
hækk ar og breikk ar. Stór at burð ir leyn ast í hrúg-
unni á víð og dreif, en þeir fá að liggja í þagn ar gildi. 
Dýpra er graf ið, mold in er engu dekkri en fyrr, en þó 
er graf ið nið ur í gegn um mestu mann fellis ár í sögu 
þjóð ar inn ar er svarti dauði geis aði á Ís landi. Um 
nunnu klaustr ið í grennd inni seg ir svo í Nýja an nál: 

„Eyddistaðinnþrjátímaaðmanfólki,svoaðum

„Byrði sög unn ar“ er mynd verk eft ir Magn ús Tóm as
son á Kirkju bæj ar klaustri sem vel get ur minnt okk ur á 
nunnu klaustr ið er þar stóð fram til siða skipta, stofn að 
1186. Byrð in sýn ist erf ið enda er ekki allt skyn sam legt 
sem mað ur inn hef ur tek ið sér fyr ir hend ur og mörg árin 
þung sem mann kyn ið hef ur lif að.

Til vinstri: Tvenn ar trað ir eru í 
skóg rækt ar land inu á Sól heim um, 
þótt ótrú legt sé. Þær sem hér sjást 
tengj ast ef til vill þjóð leið inni er lá 
um ald ir norð an við Upp sala háls 
yfir Land brotsvötn aust ur í Fljóts
hverfi.
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síðirmjólkuðusysturnarkúfénaðinn,þærertilvoru,
ogkunnuflestallarlítiðtil,semvonvarað,erslíkan
starfa höfðu aldrei fyrri haft. Komu þar til kirkju
hálfur átti tugur hins sjöunda hundraðs dauðra
manna, svo taliðvarð, en síðanvarðekki reiknað
fyrirmannfjöldasakir;svodeyðimargtsíðan.“

Þetta voru þung ár og þreyt an sæk ir að. Skoð un-
ar mað ur veg ur sig upp og hvíl ir sig stund ar korn. 

Sól in er geng in nokk uð til vest urs og skín í slétt an 
gryfju vegg inn – hví lík röð af ösku lög um, gos á gos 
ofan. Oft hef ur líf ver ið erfitt í þessu landi og nátt-
úru val ið grimmt. Ýms um spurn ing um skýt ur upp í 
hug an um. Hvað ger ist til dæm is í vel ferð ar ríki þeg ar 
nátt úru val hef ur ver ið afnumið? Fær það stað ist til 
lengd ar? 

Og nú er það síð asta lot an. Gryfj an dýpk ar, hver 
ára tug ur er ærið þung ur. Skyndi lega blas ir við grá-
hvítt ösku lag niðri á gryfju botn in um. Ör æfa jök ull, 
1362. Gos ið það ár var lang mesta gjósku gos sem 
orð ið hef ur á Ís landi síð an um 800 e.Kr. enda var 
tjón ið eft ir því. Blóm leg og veð ur sæl byggð með 30 
býl um og 17 kirkj um og bæn hús um lagð ist í eyði af 
ösku falli og geig væn leg um vatns flóð um, svo að þar 
hef ur að mestu ver ið auðn til þessa dags.

Garð ur inn forni breikk ar nið ur, 
það sést enn fyr ir hnaus um í hon-
um þótt ótrú legt sé. Dá lít ill hraun-
salli er neð an í mörg um þeirra; 
jarð veg ur inn hef ur ekki ver ið nema 
skóflustunga á dýpt þeg ar garð ur-
inn var hlað inn, þótt hann nálgist 
2 metra þykkt nú. Hér er ryk Sturl-
unga ald ar und ir fót um. Ís lend ing ar 
glata sjálf ræði sínu í hend ur Nor-
egs kon ungs. Snorri Sturlu son rit ar 
forn ar sög ur á skinn og fell ur fyr ir 
exi á haust myrku síð kvöldi. Það 
urg ar í grjóti. Kom ið er nið ur á 
gjall kennt hraun.

Skoð un ar mað ur horf ir á þver-
snið ið af garð in um forna, sem nú 
er snið inn til grunna. Furðu legt 

hve hann er nauða lík ur görð un um sem menn hafa 
hlað ið hér í sveit inni til skamms tíma. Hleðslu hefð-
in hef ur lít ið hagg ast í 800 ár. Hinn forni lög garð ur 
hef ur hald ið gildi sínu fram und ir þenn an dag. Und ir 
fót um mér er á að giska 25 metra þykkt gjall hraun, 
sem talið er hafa runn ið fram um 934, garð inn telja 
menn hlað inn ná lægt 1200. 

Ég legg skófl una upp á gryfju barm inn, snið ið er 
nærri 2 metra þykkt, nú er ekki ann að eft ir en skila 
áfoki ald anna á sinn stað. Ég klöngr ast upp úr gryfj-
unni, hvíli mig dá litla stund og fer svo að moka ofan 
í. Nú renna lið in ár og ald ir sam an í nýja heild sem 
ekki verð ur í sund ur greind. Inn an um sand korn 
eld gosa og stór viðra leyn ist grun ur um unað bjartra 
morgna, hlýrra daga og hljóðra kvölda þeg ar menn 
gengu glað ir frá amstri dag legs lífs og lögð ust sadd-
ir til hvíld ar. Haug ur for tíð ar inn ar hjaðn ar, það 
hækk ar í gryfj unni, skoð un ar mað ur treð ur mold ina 
vand lega, hér eiga eng in mis smíði að sjást. Það fyrn-
ist yfir hið liðna. 

Brátt er gryfj an ná lega full en það er eins og eitt-
hvað af þunga lið inna alda sitji eft ir í hand leggj um 
og herð um. Grassvörð ur inn fell ur á sinn stað svo 
lít il mis smíði sjást. Garð ur inn ligg ur á sín um stað, 
breið ur, kúpt ur og grasi gró inn. Hvít ir jökl ar blasa 
við í austri og vestri, bjart ir og tindr andi, en eld ur 
leyn ist hið neðra; það eru þeir sem hafa aus ið ösku 
og vikri yfir þenn an kyrr láta stað á liðn um öld um. Í 
norðri leyn ist meg in eld stöð að fjalla baki og hand an 
henn ar reg injökl ar, í suðri er út haf ið sjálft. Und ir 
grassverð in um leyn ist lið in tíð, ef vel er að gáð. 

Að ofan: Fram und an ligg ur Bjarna garð ur í skjóli 20 
ára skóg ar og læt ur lít ið yfir sér. Þess hef ur ver ið gætt 
að gróð ur setja hvergi í forn ar minj ar. Harð velli er mik ið 
í Land broti, jarð veg ur ólíf rænn og send inn. Þess vegna 
stóðu garð ar vel og lengi og hleðslu hefð in ent ist lang
leið ina út 20. öld ina. 
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Horft til Ör æfa jök uls á haust kvöldi. Tvö stór gos hafa orð ið í hon um á sögu leg um tíma.

„Hver mað ur skal lög garð gera um töðu völl sinn,” seg ir í Jóns bók. Þetta er 110−120 
ára gam all tún garð ur við Dal bæ, enn rúm ur metri á hæð og fjár held ur á löng um kafla. 
Svona hef ur Bjarna garð ur lit ið út á 14. öld. Ætli nokkr ar girð ing ar nú tím ans verði fjár
held ar eft ir 100 ár?
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Regnskógur í Kosta Ríka
Regn skóg ar suð lægra landa eru um margt ólík-
ir skóg um hér á landi. Skóg ur inn ligg ur víða eins 
og þykk, djúp græn ábreiða á land inu. Þeg ar geng-
ið er um skóg inn get ur þurft að höggva leið í gegn-
um gróð ur þykkn ið sem vex á leir kennd um rauð um 
jarð veg in um. Loft ið er mett að af raka og þögn in í 
skóg in um er helst rof in af kliði og hljóð um dýra. 

Það kem ur á óvart hve fjöl breytt ur gróð ur skóg-
ar ins er og hversu marg ar gerð ir plantna er þar að 
finna. Stór og smá tré,  t.d. fíkju tré og pálm ar, eru 
áber andi. Hvar vetna eru klif ur plönt ur, sum ar af 
ætt kvísl inni Passiflora og ásæt ur, eins og brómel í ur, 
ork díe ur og flétt ur, sem skreyta trjá boli og grein ar. 
Þal mikl ir svepp ir nær ast á dauð um og lif andi trjá-
bol um. Þá get ur að líta úr val jurt kenndra plantna,  
t.d. blað mikl ar Heliconia plönt ur sem eru skyld ar 
ban ana plönt um og fín gerða burkna, ekki ósvip aða 
þeim stærstu sem vaxa hér á landi. 

Fjöl breytt líf keðja þrífst á gróðr in um. Þannig nær-
ist ara grúi af skor dýr um og lirf um þeirra á safa rík um 
lauf blöð un um, á með an önn ur sjúga blóma syk ur og 
fræva um leið lit rík blóm in. Fugl ar eru al geng ir við 
strönd ina og í skóg ar jaðr in um. Frosk ar og skrið dýr 
dvelja í tjörn um, ám og und ir stein um og spen dýr 
ferð ast hljóð lega um skóg inn. 

Regn skóg ar á lág lendi í hita belt inu telj ast til 
þeirra bú svæða jarð ar inn ar sem eiga hvað mest und-
ir högg að sækja. Þar er teg unda fjöldi líf vera mest-
ur, því þar má finna um helm ing allra teg unda líf-
vera er lifa á þurru landi en regn skóg arn ir þekja um 
7% af yfir borði jarð ar.1 Stór skóg ar svæði eru ár lega 
rudd til rækt un ar á hita belt is svæð um Am er íku, t.d. 
á Amazon svæð inu og í lönd um Mið-Am er íku.2 Bú-
svæði plantna og dýra geta glat ast þeg ar skóg ur inn 
hörfar og tengsl á milli stærri skóg ar svæða rofna.3, 4 

Á sum um regn skóga svæð um, t.d. í Kosta Ríka, er 
ver ið að byggja upp net þjóð garða og ann arra frið-

Höfundur Soffía Arnþórsdóttir

Um vöxt klifurplantna 
í regnskógi

Ég kom fyrst til Kosta Ríka fyr ir tæp lega fimmt án árum. Þar hófst ferð in í höf uð borg inni San 
José sem ligg ur í nokk urri hæð yfir sjó. Ferð inni var heit ið til suð vest ur hluta lands ins og 
ferð að ist ég með rútu yfir háan fjall garð, um akra og skóga og kaffi rækt ar hér uð í hæð un um 

og nið ur á lág lend ið, þar sem eru ban ana rækt ar hér uð. Áfanga stað ur inn var Korkó vað ó þjóð garð-
ur inn á Osaskag an um. Síð asta hluta leið ar inn ar inn í regn skóg inn gekk ég á gúmmí stíg vél um og 
klyfj uð stór um bak poka. 

Í Korkó vaðó kynnt ist ég æv in týra leg um gróðri og dýra lífi í regn skógi. Áhugi minn á gróðri og 
reynsla mín sem líf fræð ings, varð til þess að ég hóf rann sókn ir á áhuga verðri trjá kenndri klif ur-
plöntu; Passifloravitifolia. Þessi plöntu teg und vex í regn skóg in um og er nokk uð al geng á þess um 
slóð um. Á tíma bil inu frá 1993 til 1995 dvaldi ég í alls tólf mán uði á rann sókna stöð í þjóð garð-
in um. Í þess ari um fjöll un er ætl un in að kynna þjóð garð inn í Korkó vaðó, gróð ur far svæð is ins og 
hluta þeirra rann sókna sem ég vann að með an ég dvaldi þar. 

Kosta Ríka er fag urt land með fjöl breyttri nátt úru og mann lífi. Enda þótt margt sé ólíkt og fram-
andi því sem við þekkj um, er ann að sem minn ir á Ís land. Má þar nefna virk eld fjöll, klettótt ar 
strend ur og straum harð ar ár. Kosta Ríka er heill andi land og hvet ég alla sem eiga þess kost að 
ferð ast þang að og kynn ast af eig in raun töfr um lands ins.
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aðra svæða. Vel hef ur tek ist til við vernd un þjóð-
garða og frið aðra svæða en erf ið ar hef ur geng ið 
að við halda teng ing um á milli einstakra svæða og 
stærri jað ar svæð a. 

Á tíma bil inu 1993−1995 átti ég þess kost að 
dvelja við gróð ur rann sókn ir í ein um þess ara þjóð-
garða, þ.e. Korkó vaðóþjóð garð in um í Kosta Ríka. 
Þessi um fjöll un er að nokk ur leyti byggð á þeim 
rann sókn um.

Fyrstu áhrif rösk un ar í regn skóg in um eru þau að 
plöntu teg und um fækk ar 5 en fljót lega hefst land nám 
nýrra teg unda. Til lengri tíma lit ið er nátt úr leg og 
hóf leg rösk un skóg ar ins tal in stuðla að meiri fjöl-
breytni teg unda.6 Þannig eru opn ur í regn skóg in um 
tald ar eiga rík an þátt í því að við halda fjöl breytt um 
gróðri.7

Vegna árs tíða breyt inga í skóg in um, þurrka tíma, 
regn tíma og vinda sem skaða trjá gróð ur inn, mynd-
ast oft opn ur í sam fellu skóg ar ins og eru opn urn-
ar oft ákjós an leg ir stað ir fyr ir upp vöxt plantna. 
Marg ar plönt ur í regn skóg um Mið-Am er íku telj ast 
til fram vindu teg unda sem dafna best á opn um og 

rösk uð um svæð um á lág lendi (1. mynd). Í skóg ar-
rjóðr um mynd ast hent ug skil yrði fyr ir vöxt plantna, 
eink um fyrstu stig þeirra. 

Ný lið un trjá plantna í regn skóg in um eykst þeg-
ar utar dreg ur og nær skóg ar jaðr in um en þar eru 
gjarn an fleiri opn ur í skóg in um. Sam tím is eru opn-
ur í skóg in um mik il væg ar fyr ir frek ari vöxt margra 
plantna, eink um trjá kenndra teg unda sem þurfa 
mik ið af ljósi og nær ing ar efn um. Við hag stæð skil-
yrði geta trjá kennd ar plönt ur vax ið hratt og orð ið 
að stór vöxn um trjám eða öfl ug um klif ur plönt um 
(2. mynd). Klif ur plönt urn ar geta þá klifrað hátt sem 
vafn ing ar um trjá boli eða hang andi ról ur í grein um 
stórra trjáa. 

Regn skógi er gjarn an skipt í ann ars stigs skóg og 
há stigs skóg. Ann ars stigs skóg ur vex þar sem gróð ur-
inn er að ná sér eft ir rösk un. Skóg ur inn er þá nokk-
uð op inn og nýj ar teg und ir land nema eiga greiða 
leið þar inn. Há stigs skóg ur er lítt rask að ur skóg ur 
þar sem skóg ur inn hef ur náð að vaxa upp á löng um 
tíma. Í há stigs skógi eru gjarn an mörg lög af gróðri, 
frá botngróðri upp í hæstu lauf þekju skóg ar ins. 

1. mynd. Helicon ia teg und ir, eins og Helicon ia latispatha, eru áber andi á rösk uð um svæð um í regn skóg um MiðAm
er íku. Allar myndir í greininni eru eftir höfund.
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Til vinstri: 2. mynd. Klif ur plönt ur, eins og Syn gon i um 
podophyll um (Araceae), eru áber andi í regn skóg in um.

Að ofan: 4. mynd. Passi flora viti fol ia blóm í skóg in um.

Að neðan: 3. mynd. P. qu adrangul ar is er ein margra 
Passi  flora teg unda í Korkó vaðó.
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Regn skóg ur mynd ar oft ast mun fleiri lög af gróðri 
en þekk ist í skóg um hér á norð ur hveli. Regn skóg ar 
eru oft lengi að ná sér að fullu eft ir rösk un eða þeg-
ar land nýt ingu er hætt. Skóg arn ir hald ast gjarn an 
á ann ars stigs fram vindu stigi án þess að verða að 
há stigs skógi. 

Vegna mik ill ar rösk un ar á skógi á stór um svæð-
um í hita belt inu er víða leit að að plöntu teg und um 
sem örv að geta fram vind una8 þannig að auð veld ara 
sé að end ur heimta skóg. Á svæð um sem eiga und ir 
högg að sækja er talið að leif ar af ann ars stigs skógi 
gegni ekki síð ur mik il vægu hlut verki við end ur heimt 
skóg anna en há stigs skóg ur inn.9 

Mik il rösk un í skóg um held ur stór um svæð um á 
fyrri stig um fram vindu. Marg ir þætt ir tor velda skóg-
un um að ná sér,  t.d. eft ir land nýt ingu. Skógarplönt-
urn ar eiga erfitt upp drátt ar vegna mik ils af ráns á 
fræj um og beit ar á ung plönt um, lít ill ar fræ spírun ar, 
skorts á nær ing ar efn um og ljós magns sem ým ist get-
ur ver ið of mik ið eða of lít ið.10 

Þar sem víð feðmt land var áður nýtt til land bún-
að ar á lág lendi, hægist á fram vind unni yfir í skóg, 
vegna þess að grös, jurt ir og burkn ar tefja vöxt 
og við gang trjá kenndra plantna.11 Magn sól ar ljóss 
og nær ing ar efna í jarð vegi er mik il vægt fyr ir vöxt 
og ný lið un trjá kenndra plantna í regn skóg um.12, 13 
Önn ur ytri skil yrði í opn um í skóg in um geta sam-
tím is haft áhrif á vöxt plantn anna.14, 15 

Í regn skóg in um er fjöl breytt um hverfi fyr ir gróð-
ur og dýra líf og kann það og fæðu öfl un líf ver anna, 
að stuðla að því að svo marg ar þeirra geta lif að 
saman. 

Gerð jarð vegs hef ur mik il áhrif á vöxt plantn anna 
og lífslík ur þeirra. Plönt ur taka til sín nær ing ar efni 
með rót un um og vöxt ur plantna í regn skóg in um tak-
markast oft af fram boði á nær ing ar efn um, t.d. köfn-
un ar efni og fos fór.16, 17 Fram boð nær ing ar efna er 
breyti legt í skóg in um. Þannig er jarð veg ur oft frjórri 
á hæð ar brún um en á flat lendi og í stór um skóg ar-
opn um, eink um á fyrstu stig um fram vindu.18, 19 Aft-
ur á móti eru smærri opn ur í skóg in um oft lík ari 
skóg ar botn in um hvað nær ing ar efn in varð ar.20 

Nær ing ar efn in eru einnig mis dreifð um skóg inn 
vegna mis mun andi und ir lags og stað bund inn ar upp-
söfn un ar líf rænna og ólíf rænna efna. Þá get ur at ferli 
jarð vegs líf vera stuðl að að til færslu efna.21, 22 Þær 
plönt ur sem nema land í skóg ar opn um geta oft not-
fært sér meiri styrk nær ing ar efna þar.19 Á hinn bóg-
inn er jarð veg ur í regn skóg in um mjög súr og dreg ur 

það úr vexti plantna.23 Loks þarfn ast plönt ur vatns 
en marg ar regn skógarplönt ur eru við kvæm ar fyr ir 
þurrki og því get ur lang ur þurrka tími vald ið af föll-
um.24

Klif ur plant an – Passiforavitifolia
Hund ruð teg unda af ætt kvísl inni Passiflora (3. mynd) 
eru þekkt ar en ald in og fleiri hlut ar þess ara plantna 
eru nýtt sem fæða, lyf og skraut jurtir. Mörg skor dýr 
herja á plönt urn ar sem eru þó til tölu lega vel varð-
ar. Frævar ar eru mik il væg ir fyr ir æxl un Passiflora 
plantna.25 Marg ar teg und ir af ætt kvísl inni Passiflora 
vaxa í regn skóg um. Þeirra á með al er Passifloraviti
folia sem er hrað vax in trjá kennd klif ur planta í regn-
skóg um Mið- og Suð ur-Am er íku. 

Hér verð ur fjall að nán ar um rann sókn ir á áhrif-
um um hverf is á vöxt P. vitifolia (4.−5. mynd) en 
rann sókn irn ar fóru fram í Korkó vaðóþjóð garð in um 
í Kosta Ríka. P. vitifolia er ein þeirra rúm lega tíu 
Passiflora teg unda sem vaxa í Korkó vaðóþjóð garð-
in um og ein al geng asta Passiflora teg und in á svæð-
inu. Skoð uð voru áhrif ytri skil yrða, ljós magns og 
nær ing ar efna í jarð vegi á vöxt P.vitifolia og jafn-
framt áhrif árs tíma á vöxt plantn anna. 

Klif ur plönt ur eru mik il væg ur hluti af gróðri regn-
skóga og mun mik il væg ari í regn skóg um hita belt is-
ins en í lauf skóg um tempraða belt is ins.26, 27 Klif ur-
plönt ur eru oft um fjórð ung ur teg unda í regn skógi 
og jafn vel upp und ir helm ing ur á sum um svæð um.28, 

29 Lauf mikl ar klif ur plönt ur geta vax ið upp í lauf-
krón ur regn skóg ar ins og dreg ið úr vexti nær liggj andi 

5. mynd. Grein á P. viti fol ia.
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trjáa.30 Klif ur plönt ur gegna mik il vægu hlut verki í 
kolefn is bú skap regn skóga og eru oft um tí undi hluti 
af lífmassa skóg anna.31 Á und an förn um árum hafa 
rann sókn ir á klif ur plönt um í regn skóg um auk ist 32, 

33 en þó má enn auka við þekk ingu á teg und um og 
líf fræði klif ur plantna. 

Að al vaxt ar tími P. vitifolia er á regn tím an um 
en plönt urn ar blómg ast á þurrka tím an um og eru 
frævað ar af kóli brífugl um. P.vitifolia er háð opn-
um í skóg in um og rösk uð um svæð um, á langri ævi 
frá mjórri ung plöntu í stóra trjá kennda klif ur plöntu. 
Plönt urn ar þríf ast vel vegna sveigj an legs vaxt ar-
forms sem ger ir þeim kleift að vaxa hratt inn í nýj ar 
opn ur í skóg in um. Slík ur sveigj an leiki vaxt ar forms 
er einmitt að als merki klif ur plantna.34 P.vitifolia vex 
helst í rösk uð um gróðri á flat lendi, á hæð ar brún-
um og í opn um í regn skóg in um. Trjá kennd ir bol ir 
plantn anna eru rót fast ir í skugga skóg ar botns ins, á 
með an trjá kennd ar ról ur og jurt kennd ir vaxt ar ang-
ar teygja sig í ýms ar átt ir.

Vernd uð skóg ar svæði
Yfir fjórð ung ur lands í Kosta Ríka er frið að ur, ým-
ist sem þjóð garð ar eða önn ur frið uð svæði.35 Stór 
frið uð svæði eru á Osaskag an um, þar sem er mik ill 
fjöldi ein lendra teg unda sem vaxa einungis á þessu 

6. mynd. Úr þjóð garð in um í Korkó vaðó. Horft yfir regn skóg inn í átt að Kyrra hafs strönd inni.

8. mynd. Kókó spálmi (Cocos nuci fera) við strönd ina í 
Korkó vaðó.



35SKÓGRÆKTARRITIÐ 2007

svæði. Teg unda fjöl breytni er mikil þótt miðað sé við 
önn ur svæði Mið- og Suð ur-Am er íku. Þarna er net 
skóg ar svæða og aðliggj andi jað ar svæða og teng i-
svæða.36 Stærsta svæð ið er Korkó vaðóþjóð garð ur-
inn en skóg ur inn þar er flokk að ur sem hita belt is-
regn skóg ur á lág lendi (6. mynd). Breyti legt und ir lag 
jarð vegs og bergs er í skóg in um og tölu verð rösk-
un, eink um vegna fyrri land nýt ing ar. Margs kon ar 
um hverfi er þarna fyr ir fjöl skrúð ug an gróð ur og 
dýra líf.37, 38 Gróð ur inn breyt ir um ásýnd frá frum-
skógi hátt í hæð un um, nið ur að raskaðri svæð um 
á flat lendi, strönd um, ár bökk um og mangófenj um 
(7.−10. mynd). Árs meðal hit inn er 25−27°C og hit-
inn breyt ist lít ið yfir árið. 

Mik il fjöl breytni teg unda er í Korkó vaðóþjóð-
garð in um (8°28'N, 83°36'W) og á Osaskag an um 
og er fjöl breytn in tal in ein sú mesta sem þekk ist á 
litlu svæði (11.−20. mynd). Þjóð garð ur inn er 54.500 
hekt ar ar lands 39 og með stærsta sam fellda regn skóg-
inn á Kyrra hafs strönd Mið-Am er íku. Stór fenja-
mýri um mið bik svæð is ins eyk ur enn á fjöl breytni 
gras teg unda og runna sem þarna vaxa. Hund ruð ir 
trjá teg unda og þús und ir jurt kenndra plantna vaxa 
í þjóð garð in um og finn ast sum ar þeirra hvergi utan 
Osaskag ans. 

Í þess um heims hluta skipt ast á regn- og þurrka-
tími og er regn tím inn frá maí, fram í des em ber. Sól-
ar stund ir eru færri og ljós magn minna á regn tím-
an um en á þurrka tím an um, eink um vegna mik ill ar 
úr komu og þykkra skýja. Sá hluti þjóð garðs ins, sem 
ligg ur næst strönd inni, breyt ist meira yfir árið en 
svæði fjær sjó. Einnig er meira af rösk uð um gróðri 
nær strönd inni, vegna fyrri land nýt ing ar.37 Rann-
sókn ir þær á vexti klif ur plönt unn ar P.vitifolia sem 
hér er lýst, fóru fram í Korkó vaðóþjóð garð in um í 
Kosta Ríka.

Rann sókna svæð ið í Korkó vaðó
Rann sókna svæð ið náði bæði til raskaðra svæða á 
flat lendi og til skóg ar svæða í hæð un um. Á regn tím-
an um árið 1995, mynd að ist mik ið af nýj um opn um í 
skóg inn í Korkó vaðó. Gerð var könn un á vexti stór-
vax inna P.vitifolia í regn skóg in um og mæl ing ar á 
ljós magni og nær ing ar efn um í nærum hverfi plantn-
anna. 

Flest ar þess ar P.vitifolia uxu í ann ars stigs skógi, 
sem er frek ar op inn regn skóg ur. Lít ill stærð ar mun ur 
var á plönt un um eft ir því hvort þær uxu í ann ars stigs 
eða há stigs skógi. Flest ar plönt urn ar voru á flat lendi 
frek ar en á kömb um og plönt ur sem uxu í meiri hæð 

7. mynd. Risa vax ið fíkju tré, með stór ar ræt ur sem liggja að hluta til of anjarð ar og styðja tréð og hjálpa því til þess að 
afla nær ing ar efna úr jarð veg in um.
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9. mynd. Pálm ar við árós Sírenafljóts ins.

10. mynd. Stór trjá bol ur sem ligg ur yfir læk í regn skóg in um.
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12. mynd. Kókó spálmi með hnet um. Ap inn Cebus capucin us sit ur í pálm an um.

11. mynd. Car lu dovica pálm ar í skóg ar botn in um. 
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yfir sjó voru yf ir leitt smá vaxn ari (21.−22. mynd). Þó 
voru flest ar plönt urn ar stór vaxn ar klif ur plönt ur sem 
teygðu sig hátt í lauf þekj unni. Við hag stæð skil yrði 
mynd ar P.vitifolia bæði lág ar og háar grein ar sem 
gegna mis mun andi hlut verki. Mæl ing ar voru gerð ar 
á grein um í mis mun andi hæð, bæði lægri (<2 m) og 
hærri grein um (>2 m).

Mæl ing ar á P.vitifolia
Kann að var sam band ið á milli vaxt ar stórra P.viti
folia í Korkó vaðó og breyti leika í um hverf is þátt um, 
ljós magni og nær ing ar efn um. Alls voru gerð ar at-
hug an ir á fjör tíu P. vitifolia á svæð inu og vaxt ar-
mæl ing ar bæði snemma (júlí−ágúst) og seint (októ-
ber−nóv em ber) á regn tím an um. Vöxt ur var skráð ur 
á þrem ur hlut um hverr ar plöntu; (1) vaxt ar sprot um 
á lægri grein um, (2) innri hlut um lægri greina og (3) 
neðri hlut um hærri greina. Mæl ing ar fóru fram á 
breyt ing um á fjölda laufa á grein un um. 

Mæl ing ar fóru einnig fram á nær ing ar efn um í 
jarð veg in um í nán asta um hverfi P. vitifolia. Stök 
jarð vegs sýni voru tek in við meg in rót hverr ar plöntu, 
með 10 × 8 cm sýna töku. Jarð vegs sýni voru þurrk-

uð við 25°C í tvo sól ar hringa 
og þurr um sýn um pakk að í 
plast um búð ir. Áður en efna-
mæl ing ar fóru fram, voru sýn in 
þurrk uð á ný, sigt uð með fínu 
sigti og lausn ir og staðl ar út-
bún ir. Grein ing á fos fór og kal-
í um var gerð sam kvæmt að ferð 
Ol sen og Dean.40 Atóm grein-
ing á gleypni atóma var not uð 
til að ákvarða styrk fos fórs og 
kal íums. Grein ing á kals í um og 
magnesíni var gerð með lit rófs-
greini. Sýru stig jarð vegs sýn anna 
var mælt með pH-mæli í vatni. 
Ákvörð un á köfn un ar efni var 
gerð með Kjeldahl að ferð inni.41 
Töl fræði leg grein ing gagna var 
gerð sam kvæmt að ferð um Sokal 
og Rohlf 42 með töl fræði for rit-
inu SPSS. 

Jafn framt fóru fram til raun ir 
með gróð ur setn ingu P. vitifol

ia á til raun areit um í tvenns kon ar um hverfi; inni í 
skóg in um og í nær liggj andi opnu í skóg in um. 

Til raun irn ar voru gerð ar á regn tím an um sem er 
að jafn aði að al vaxt ar tími plantn anna. Af girt um til-
raun areit um var kom ið fyr ir í skóg in um, til þess að 
kanna svör un plantna við um hverf inu; sem ann ars 
veg ar var skóg ar rjóð ur og hins veg ar nær liggj andi 
skóg ar botn. Reit irn ir voru á flat lendi, í skógi nærri 
strönd inni. 

Þrír til raun areit ir (2 × 1.5 m) voru í hvoru lendi; 
skóg ar rjóðri og skóg ar botni. Botngróð ur á öll um 
reit un um var fjar lægð ur áður en P.vitifolia plönt-
urn ar voru gróð ur sett ar. Alls voru not að ar sjö tíu og 
tvær plönt ur, 18 kvæmi af hverri 4 móð ur plantna 
og gróð ur sett um miðj an regn tím ann. 

Gerð ir voru 3 reit ir á hvor um stað og 12 plönt ur 
gróð ur sett ar í hvern reit, 3 af hverju kvæmi. Síð an 
var fylgst með vexti plantn anna, með mæl ing um á 
hæð og fjölda laufa. Jafn framt voru gerð ar at hug-
an ir á lif un P.vitifolia. Mæl ing ar fóru fram á ljós-
magni og tek in voru jarð vegs sýni á til raun areit um; 
bæði á skóg ar botn in um og í skóg ar opn unni. 

Nið ur stöð ur
Lauf um fækk aði frek ar en fjölg aði á stór um P.viti
folia í skóg in um, hvort held ur mælt var á fyrri eða 

13. mynd. Lant ana camara runni vex í skóg ar jaðr in um. 
Blóm in eru kjör fæða fyr ir fiðr ildi á borð við An ar tia 
fatima. 
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seinni hluta regn tím ans. Ljós magn var mik il vægt 
fyr ir P. vitifolia eins og sjá mátti af fylgni á milli 
vaxt ar þátta og ljós magns í um hverf inu. Á hinn bóg-
inn minnk aði lauf miss ir við auk inn styrk magnesíns 
og kals íums í jarð veg in um. Aðr ir jarð vegs þætt ir 
sýndu ekki skýra fylgni við vöxt P.vitifolia en til-
hneig ing in var í sömu átt fyr ir önn ur nær ing ar efni 
og sýru stig jarð vegs. Þá sýndu til raun ir að P. viti
folia þreifst bet ur í skóg ar rjóðr um en í skóg ar botni. 
Þannig lifðu plönt urn ar frek ar og uxu bet ur í opn-
un um. Ljós magn var hærra í skóg ar opn un um. Nær-
ing ar efni voru einnig í meiri mæli á opna svæð inu, 
eink um var þar meira af kals í um. 

Mik ill mun ur var á vexti og lif un plantna eft ir 
lendi, skóg ar botni eða skóg ar rjóðri og eft ir kvæm-
um. Til rauna plönt ur uxu bet ur á til raun areit um í 
skóg ar opnu en í skóg botni. Tals verð ur mun ur var á 
vexti ólíkra kvæma P.vitifolia en þó uxu öll kvæmi 
bet ur í skóg ar opnu en í skóg ar botni. Þetta sést á 
mæl ing um á hæð (F = 15,86, P < 0,001, 23. mynd) 
og fjölg un laufa (F = 33,11, P < 0,001, 24. mynd). 

Plönt ur af ólík um upp runa höfðu líka mis mikla lif-
un en þessi svör un var ekki háð svæði, skóg ar rjóðri 
eða skóg ar botni. Lif un P.vitifolia var hærri í skóg-
ar rjóðri en skóg ar botni (F = 18,42, P < 0,001, 25. 
mynd). Lifun in var einnig breyti leg eft ir kvæm um 
(F = 5,47, P < 0,01, 26. mynd). Mæl ing ar á vaxt ar-
þátt um hjá plönt um sem uxu villt ar í skóg in um sýna 
að lauf miss ir á stór vöxn um P. vitifolia var minni 
seint en snemma á regn tíma (27. mynd). Fylgni var á 
milli lauf miss is á vaxt ar sprot um og ljós magns. Auk-
inn lauf miss ir á sprot um sýndi fylgni við auk ið ljós-
magn á síð ari hluta regn tím ans (r = 0,64, P < 0,01). 

Nokk ur mun ur var á gæð um jarð vegs á til raun-
areit um, í skóg ar rjóðri og nær liggj andi skóg ar botni 
(28. mynd). Þannig mæld ist sýru stig og styrk ur kals-
íums hærri á opnu svæði en í skóg ar botn in um. Önn-
ur nær ing ar efni, eink um kal í um og köfn un ar efni, 
sýndu svip aða til hneig ingu. 

Svip að ar nið ur stöð ur og á til raun areit un um, feng-
ust fyr ir styrk nær ing ar efna og pH-gildi þeg ar mælt 
var á vaxt ar stöð um P. vitifolia í skóg in um. Magn 

15. mynd. Bact r is pálmi með karl kyns blómaxi.14. mynd. Helicon ia wagner i ana í rösk uð um gróðri.
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nær ing ar efna var þó yf ir leitt að eins meira á til raun-
areit un um en í skóg in um (28. mynd). Á síð ari hluta 
regn tím ans var já kvæð fylgni á milli vaxt ar stór vax-
inna P.vitifolia í skóg in um og styrks magnesín (r = 
0,50, P < 0,05) og kals íu mjóna (r = 0,61, P < 0,01) 
í jarð vegi. Styrk ur nær ing ar efna í jarð vegi á vaxt ar-
stöð um P.vitifolia í skóg in um var nokk uð svip að ur 
og á til raun ar reit un um (29. mynd). Hlut fall ann arra 
jarð vegs þátta sýndi ekki fylgni við vöxt stór vax inna 
P.vitifolia en til hneig ing in var sú að lauf miss ir varð 
minni á þeim plönt um sem uxu í jarð vegi með meiri 
nær ing ar efn um, kal í um, fos fór og köfn un ar efni og 
jarð vegi með hærra sýru stig.

Um ræða
Það kom nokk uð á óvart að stór vaxn ar P.vitifol
ia í skóg in um urðu fyr ir aukn um lauf missi þeg ar 
ljós magn ið var mik ið. Auk ið álag á vatns bú skap 
plantn anna kann að ráða hér nokkru um. Smá vaxn-
ar plönt ur á til raun areit um döfn uðu aft ur á móti 
bet ur í ljós rík ara um hverfi í skóg ar opn um. Á svip-

að an hátt þarfn ast ung plönt ur margra ann arra regn-
skógar plantna ljósopa í skóg in um.43, 44 Stór vaxn ari 
P.vitifolia virð ast þola bet ur breyti legt ljós magn en 
smá vaxn ari plönt ur. 

Það er því ljóst að stór vaxn ar P.vitifolia sýna ekki 
endi lega já kvæð við brögð við auknu ljós magni. Við 
hag stæð skil yrði get ur P. vitifolia þó nýtt sér vel 
auk ið ljós magn. Álag á vatns bú skap plant anna kann 
að or saka lauf missi. Einnig geta mikl ar breyt ing ar á 
ytri skil yrð um haft áhrif . 45, 43

Vöxt ur P.vitifolia af fræi var sjald gæf ur í regn-
skóg in um í Korkó vaðó en í upp hafi nýs regn tíma 
verð ur end ur vöxt ur þess ara stóru klif ur plantna frá 
rót föst um, trjá kennd um hlut um. Skyld ar teg und ir af 
ætt kvísl inni Passiflora vaxa gjarn an mest á þurrka-
tím an um og fyrri hluta regn tím ans.46 

Þá virð ist skort ur á kals í um og magnesíni einnig 
hafa dreg ið úr vexti P. vitifolia en skort ur á nær-
ing ar efn um, m. a. kals í um og magnesíni, get ur vald-
ið lauf missi hjá plönt um.47, 44 Oft er súr jarð veg ur í 
hita belt inu snauð ur af magnesíni og get ur það einnig 
dreg ið úr upp töku ann arra mik il vægra nær ing ar-
efna.48 Ólíkt mörg um öðr um hita beltis plönt um 16, 17 
eru P.vitifolia plönt urn ar í regn skóg in um ekki mjög 
háð ar nátt úr leg um breyti leika á magni köfn un ar efn-
is og fos fórs. Auk ið magn nær ing ar efna teng ist þó 
aukn um vexti plantn anna. Eink um virð ist P.vitifol
ia svara auknu magni magnesíns og kals íums. Betri 
vaxt ar skil yrði í opn um í skóg in um tengj ast ekki að-
eins meira ljós magni, held ur einnig aukn um styrk 
nær ing ar efna.20, 19 Bæði ljós og nær ing ar efni eru tal-
in stuðla að aukn um vextiP.vitifolia í skóg ar rjóðr-
um sam kvæmt þess ari rann sókn. 

Loka orð
Regn skóg ar hita belt is ins eru í hættu vegna ágangs 
manna, hvort held ur er vegna við ar töku eða vegna 
þess að lönd eru rudd til rækt un ar. Vegna sam býl is 
manns og nátt úru á regn skóg ar svæð um er áform-
um um stækk un vernd ar svæða víða ógn að. Mik ill 
þrýst ing ur er vegna auk inn ar ásókn ar manna í rækt-
un ar svæði og nýt ingu veiði dýra inn an skóg anna. Þá 
gæt ir vax andi jarð vegseyð ing ar og vatns meng un ar 
vegna bú setu og námu graft ar á regn skóg ar svæð um. 
Það ríka forða búr fæðu og fjöl breytni sem regn skóg-
ur inn er, ætti þó að vekja alla til um hugs un ar um 
hvern ig stuðla megi að vernd un skóg anna. Marg-
ar teg und ir plantna í skóg un um eiga und ir högg að 
sækja. Þjóð garð ur inn í Korkó vaðó og önn ur frið uð 

16. mynd. Burkni í regn skóg in um. Burkn ar vaxa víða í 
skóg ar botn in um.



41SKÓGRÆKTARRITIÐ 2007

Að ofan: 17. mynd. Ásætu planta af Brómel íu ætt 
(Bromeli aceae).

Að neðan: 18. mynd. Ap helandra vex í skóg ar botn in
um.

Að ofan: 19. mynd. Philodendron (Araceae) í skógar
botninum.

Að neðan: 20. mynd. Helicon ia imbricata með rauð um 
blóm um.
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21. mynd. Fjöldi laufa á stór
vöxn um P. Viti fol ia á mis mun
andi regn skóg ar svæð um

22. mynd. Fjöldi laufa á stór
vöxn um P. viti fol ia sem uxu á 
flat lendi eða uppi í hæð un um.

23. mynd. Hæð smá vax inna P. 
viti fol ia til rauna plantna eft ir 
lendi þar sem þær uxu.

24. mynd. Fjöldi laufa á 
sm á vöxn um P. viti fol ia 
eft ir lendi þar sem þær 
uxu.
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25. mynd. Hlut fall lif un ar á sm á vöxn um 
P. viti fol ia eft ir lendi þar sem þær uxu.

26. mynd. Hlut fall lif un ar 
hjá mis mun andi P. viti fol ia 
kvæm um.

27. mynd. Hlut fall lauf miss is á mis
mun andi plöntu hlut um P. Viti fol ia, 
á fyrri og seinni hluta regn tím ans.

28. mynd. Styrk ur nær ing
ar efna og sýru stig jarð vegs á 
til raun areit um í skóg ar botni 
og skóg ar rjóðri.
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regn skóg ar svæði veita þó mörg um plöntu teg und um 
þá vernd sem þær þurfa enn um sinn.

Að lok inni margra mán aða dvöl í regn skóg in-
um kvaddi ég Korkó vaðó með nokkrum sökn uði. 
Þurrka tím inn var geng inn í garð en þá blómg ast 
marg ar regn skógarplönt ur. Áður fór ég þó einu 
sinni enn í göngu ferð eft ir kunn ug leg um skóg ar stíg-
um. Þarna hafði ég dval ið við rann sókn ir og búið í 
tjaldi mán uð um sam an en loks var kom ið að því að 
ferð ast aft ur á heima slóð irn ar. Flug völl ur inn í þjóð-
garð in um hafði lok ast um skeið í lok regn tím ans en 
lít il flug vél lenti þar einn dag inn og fékk ég far með 
henni aft ur út úr þjóð garð in um. Í Korkó vaðó kynnt-
ist ég líf ríki regn skóg ar ins og jók það enn áhuga 
minn á gróðri, dýra lífi og vernd un skóga. Nafn ið 
Kosta Ríka merk ir strönd in ríka og Korkó vaðó er 
sann ar lega ríkt svæði með alla sína fjöl breytni og 
gjöf ulan regn skóg. Ann ar auð ur lands ins ligg ur í 
fjöl breyttu og góðu mann lífi. Fólk ið í Kosta Ríka, 
líkt og við hér á landi, vita að land ið þeirra er dýr-
mætt. Ég vil að lok um þakka því ágæta fólki sem ég 
kynnt ist í Kosta Ríka.
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Hvað ef ?

Höfundur Þröstur Eysteinsson – Skógrækt ríkisins

Hugleiðingar um upphafsár skógræktar og landgræðslu

Á þessu ári minn umst við ald ar af mæl is laga um skóg rækt og varn ir gegn upp blæstri lands 
sem tvær stofn an ir; Skóg rækt rík is ins og Land græðsla rík is ins rekja upp runa sinn til. 
Lög in frá 22. nóv em ber 1907 eru ekki neinn doðrant ur. Þau rúm ast auð veld lega á 

einni A4 síðu og kveða ekki á í smá at rið um um hvern ig skuli stað ið að skóg rækt eða vörn um 
gegn upp blæstri lands. Hér er ætl un in að fjalla svo lít ið nán ar um lög in sjálf og kring um stæð-
ur í upp hafi skóg rækt ar- og land græðslu starfs á veg um ís lenska rík is ins. Einnig er lögð fram 
ný túlk un á ástæð un um fyr ir því að skóg rækt og sand græðsla voru upp haf lega sam an und ir 
stjórn skóg rækt ar stjóra og ástæð unni fyr ir því að sand græðsla var færð til Bún að ar fé lags Ís-
lands með lög um árið 1914.
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Lög in frá 1907
Sam kvæmt lög um um skóg rækt og varn ir gegn upp-
blæstri lands frá ár inu 1907 skyldi hefja skóg rækt 
með því mark miði að „friðaogbætaskógarleifar...,
ræktanýjanskóg...ogleiðbeinalandsmönnumum
meðferð skógs og gróðursetning.“ Svo stend ur: „Í
sambandi við það skal stund leggja á varnir gegn
uppblæstrilandsogsandfoki,þarsemþvíverðurvið
komið.“ Sam kvæmt lög un um var stofn að til emb-
ætt is skóg rækt ar stjóra og skyldi „hanneinnighafaá
höndumforstjórnopinberraráðstafana,semgjörðar
verðatilþessaðvarnasandfoki.“ Þá var gert ráð fyr-
ir að ráð herra mætti skipa skóg ar verði eft ir þörf um 
og setja þá yfir skóg ar jarð ir og trjá rækt un ar svæði 
lands sjóðs. Skyldu bæði skóg rækt ar stjóri og skóg ar-
verð ir hafa við ur kennda mennt un á sviði skóg rækt-
ar. Þá mátti fela skóg ar vörð um „athugunogskrá
setning sandfokssvæðaog eftirlitmeð framkvæmd
sandfoksráðstafana,ergjörðarkunnaaðverða.“

Lög in voru fyrst og fremst skóg rækt ar lög en land-
græðslu þátt ur inn fékk að eins að fljóta með. Af hverju 
var það? Nú hafði mik ið ver ið rit að um upp blást ur 
og slæmt ástand lands ekki síð ur en slæma með ferð 
skóga á ár un um áður en lög in voru sett.1 Þeir voru 
marg ir sem gerðu sér grein fyr ir að kreppu á stand 
ríkti á báð um svið um, ekki síst nokkr ir Dan ir sem 
vildu að stoða okk ur við að bæta ástand ið og koma 
okk ur inn í hina ný byrj uðu 20. öld. Það voru eink-
um þrír þeirra; C. H. Ryder skip stjóri og Ís lands vin-
ur, C. V. Prytz skóg fræði pró fess or og C. F. Da hler up 
yf ir sand græðslu fó geti Dana, sem sömdu laga drög in. 
Drög þeirra voru all mik ið ýt ar legri en end an legu 
lög in, sér stak lega varð andi sand græðslu.2

Dan ir höfðu þá rúm lega ald ar langa reynslu af því 
að fást við sand fok á Jót landi og hún var í stuttu 
máli þessi: Til þess að stöðva sand fok dugði að 
byggja háa garða með all löngu milli bili og sá til-
tekn um gras teg und um (eink um Ammophila aren
aria) í sand öld ur sem þá mynd uð ust. Svo var beiti-
lyngi dreift í lægð irn ar á milli sand ald anna, en til að 
binda sand inn var an lega var gróð ur setn ing til skóg-
ar síð asta skref ið og þar hafði berg fura reynst best.3 
Í hug um Dan anna sem rit uðu laga drög in, var skóg-
rækt eðli leg og nauð syn leg að ferð við upp græðslu 
lands, sem sjá má á laga text an um. Varn ir gegn upp-

blæstri lands og sand foki átti að stunda í sam bandi 
við skóg rækt. Þetta má einnig sjá á stað ar vali fyr ir 
fyrstu skóg rækt ar til raun ir á Ís landi. Furu lund ur inn 
á Þing völl um var gróð ur sett ur í rofna brekku og 
Grund ar reit ur í Eyja firði var utan í blásn um hól.

Skemmst er frá því að segja, að Al þingi hafn aði 
sand græðslukafl an um al far ið. Reynd ar náði frum-
varp ið að verða að lög um, með að eins eins at kvæð is 
meiri hluta, þrátt fyr ir að hafa ver ið rúið nær öllu 
bita stæðu inni haldi varð andi sand græðslu og skóg-
rækt. Eft ir voru í raun að eins al menn mark mið ásamt 
heim ild til að ráða skóg rækt ar stjóra og skóg ar verði. 
Skóg rækt ar stjóri var ráð inn; Agn er F. Kof oed-Han-
sen og kom hann til starfa 1. mars 1908. Þá voru 
fljót lega ráðn ir skóg ar verð ir í Hall orms staða skóg 
og Vagla skóg4 og sand græðslu mað ur5. Með því má 
segja að skóg rækt ar stjóri hafi far ið út fyr ir lög því 
eng in heim ild var til að ráða sand græðslu mann.

Fyrsta stóra verk efni Gunn laugs Krist munds son-
ar sand græðslu manns, var vinna við að hefta áfoks-
geira sem ógn aði byggð á Skeið um. Byrj að var að 
girða svæð ið og hlaða sand varn ar garða en frá upp-
hafi stóð styr um verk ið.5 Deil urn ar snér ust um girð-
ing ar, um ferð ar rétt um land og fleira en ljóst var að 
land eig end ur treystu ekki skóg rækt ar stjóra fyr ir 
landi sínu, þrátt fyr ir að hann væri starfs mað ur ís-
lenska rík is ins en ekki hins danska. Að lok um varð 
nið ur stað an sú að sand græðslu mað ur inn var færð ur 
frá Skóg rækt inni og und ir Bún að ar fé lag Ís lands með 
lög um um sand græðslu nr. 20 / 1914. Rík ið skyldi þá 
styrkja bænda sam tök þess tíma við að hefta sand fok 
en ekki vinna að því með bein um hætti. Þar með 
lauk ferl inu sem hófst með höfn un Al þing is á sand-
græðslukafla skóg rækt ar laga; tengsl skyldu ekki 
vera milli sand græðslu og skóg rækt ar, skóg rækt ar-
stjóri skyldi hætta af skipt um af sand græðslu. Þetta 
má lesa úr skýrsl um A. F. Kof oed-Han sen skóg rækt-
ar stjóra. Í skýrslu fyr ir árin 1907 til 1912 fjall ar 
hann um sand græðslu starf ið en árið 1916 minn ist 
hann ekki einu orði á það.6,7 Ekki er þó að finna 
að skóg rækt ar stjóri hafi nokkurn tíma op in ber lega 
gagn rýnt þessa nið ur stöðu.

Land nýt ing og eign ar hald 
Þessi nið ur staða, sem gekk þvert á reynslu og ráð-
gjöf Dan anna, er skilj an leg. Menn sáu að mögu legt 
var að vernda skóg ar leif ar sem fyr ir voru en Ís lend-
ing ar trúðu ekki á skóg rækt. Til raun irn ar á Þing-
völl um, Grund og Rauða vatni litu ekki vel út.6 Hér 

Til vinstri: Sjálfsáð birki á gömlu sand græðslu svæði 
sunn an Dimmu borga. Hefð um við e.t.v. átt að leggja 
áherslu á þetta í skóg rækt ar og land græðslu starf inu?
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voru eng in dæmi þess að hægt væri að rækta skóg 
yf ir leitt, hvað þá að hægt væri að græða upp erf ið 
sand svæði með skógi. 

Það var að öll um lík ind um einnig ann að at riði 
sem bjó að baki því að skóg rækt ar lög voru að eins 
naum lega sam þykkt af Al þingi, sand græðslukafl-
an um var hafn að og sand græðsla var að lok um að-
skil in frá skóg rækt; nefni lega það að í Dan mörku 
„keypti“ rík ið öll sand svæði sem tek in voru til upp-
græðslu með skóg rækt.3 Kaup in fóru þannig fram 
að sand græðslu skatt ur var lagð ur á sand svæði og ef 
land eig andi vildi ekki greiða skatt inn mátti hann af-
henda rík inu land ið í stað inn. Það var hluti af danska 
sand græðslu mód el inu að rík ið eign að ist land ið. Í 
Dan mörku hófust að gerð ir til að hefta sand fok um 
1790, en þær tók ust mis jafn lega. Eft ir tæp lega 70 
ára reynslu voru þar loks sett lög þess efn is, árið 
1867, að rík ið skyldi eign ast þau sand svæði og önn-

ur lönd sem tek in væru til skóg græðslu. Dan ir lögðu 
reynd ar einnig áherslu á skóg rækt á öðru landi en 
sand svæð um en lögðu aft ur á móti enga áherslu á 
end ur heimt beiti landa, enda dansk ur land bún að ur 
að þró ast yfir í ak ur yrkju á þess um tíma.

Ekki er erfitt að ímynda sér af hverju Dan ir 
komust að þess ari nið ur stöðu: Rétt ur land eig and-
ans til beit ar nytja eða til að plægja akur ann ars veg-
ar og upp græðsla með skógi hins veg ar fóru ekki 
sam an. Þessu kynnt ust ís lensk ir al þing is menn þeg ar 
þeir fóru þing manna för til Dan merk ur árið 1906. 
Al þingi bænda sam fé lags ins á Ís landi var ekki til bú-
ið til þess að sam þykkja að rík ið tæki til sín land, 
græddi upp og rækt aði skóg. Til þess var land ið of 
verð mætt til hefð bund ins beit ar bú skap ar, jafn vel 
ör foka land. Við höf um dæmi þess enn þann dag í 
dag að ekki megi græða upp sand foks svæði vegna 
mik il vægi þeirra til beit ar. 

Rússalerki í Hall orms staða skógi, upp haf lega gróð ur sett í birki skóg. Hefð um við e.t.v. misst af mögu leik an um á nytja
skóg rækt ef sand græðsla og skóg rækt hefðu þró ast sam an?
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Í end ur minn ing um sín um seg ir Gunn laug ur Krist-
munds son m.a. um Kof oed-Han sen að hann hafi 
ver ið vand að ur á all an hátt en að hann hafi ekki 
skil ið „ís lensk ar að stæð ur“.5 Allt eins mætti segja 
að „ís lensk ar að stæð ur” (bænd ur og stjórn völd) 
hafi ekki skil ið skóg rækt ar stjóra þeg ar hann var að 
reyna að miðla af reynslu Dana. Þeir voru þó til sem 
skildu boð skap inn, t.d. Guð mund ur Guð munds son 

skóla skáld (1874-1919) sem lýsti dönsku ráð gjöf-
inni ágæt lega í upp hafi ljóðs ins Vor menn Ís lands:

VormennÍslands,yðarbíða
eyðiflákar,heiðalönd.
Komiðgrænumskógi’aðskrýða
skriðurberar,sendnaströnd.

Hvað sem því líð ur, þá skild ust leið ir skóg rækt ar 
og sand græðslu árið 1914. Sú ákvörð un hafði af-
ger andi áhrif á þró un þess ara mála flokka og leiddi 
til þess að varn ir gegn jarð vegs rofi og upp græðsla 
lands höfðu hér nokkra sér stöðu mið að við flest 
önn ur lönd, því hér mátti ekki nota trjá gróð ur til 
verks ins. 

Sund ur þró un land græðslu og skóg rækt ar
Und ir stjórn Bún að ar fé lags ins þró að ist sand græðsla 
í þágu beit ar bú skap ar. Sand varn ar garð ar voru 
hlaðn ir og mel gresi var sáð í sand. Oft var land frið-
að fyr ir beit á með an ver ið var að græða það upp en 
oft ast var mark mið ið að skila því aft ur þeg ar það 
væri kom ið í beit ar hæft ástand. Með einni und an-
tekn ingu sem varð til af til vilj un, Gunn laugs skógi 
við Gunn ars holt, var stöðv un sand foks með mel-

Að ofan: Bald ur og Bragi Jóns syn ir gróð ur setja lerki á 
Hóla sandi. Nú er ekki hik að við að gróð ur setja tré í ör
foka land.

Að neðan: Lindi fura í Grund ar reit í Eyja firði. Ekki mis
tókst allt í fyrstu til raun um Dan anna, þrátt fyr ir allt.
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gresi aldrei fylgt eft ir með var an legri bind ingu und ir 
skógi. Svo tók við upp græðsla með grassán ingu og 
áburð ar gjöf úr flug vél um og síð an á jörðu niðri en 
ávallt með beit ar nytj ar í huga. Það er ekki fyrr en 
um og eft ir 1990 sem Land græðsl an hef ur í litl um 
mæli fikrað sig inn á þá braut að nota lúpínu og trjá-
kennd an gróð ur til var an legr ar upp græðslu á landi 
sem ekki stend ur til að nýta aft ur til beit ar, þ.e. það 
sem Dan irn ir lögðu til í upp hafi.

Skóg rækt slapp aft ur á móti við að þurfa sí fellt að 
glíma við sand inn og jarð vegs rof ið. Skóg rækt þró-
að ist út frá þörf um trjánna, þ.e. með því að val ið 
var frjósamt og skjól gott land til rækt un ar. Sú þró un 
gekk hægt í fyrstu og var alls ekki án erf ið leika og 
mis taka en loks var þekk ing in kom in á það stig á 9. 
ára tug síð ustu ald ar að hægt var að stunda skóg rækt 
til timb ur fram leiðslu sem bú grein. Skóg rækt ar menn 
hafa frá upp hafi hald ið fram þeirri skoð un að rétt 
væri að græða upp sanda og ör foka land með skógi 
en fengu litlu áork að í þeim efn um og voru lengi 
vel treg ir til að fórna dýr mæt um trjá plönt um í ör-
foka land. Það var ekki fyrr en um og eft ir 1990 
sem menn fóru að gróð ur setja tré beint í gróð ur laust 
land svo nokkru nemi.  

Hvað ef?
Nú get um við horft um öxl og án þess að álasa 
nein um, get um við spurt hvort besta leið in hafi ver-
ið val in? Hefði sand græðsla og skóg rækt feng ið að 
þró ast sam an, þá hefðu áhersl ur orð ið aðr ar. Frið-
un birki skóga leifa hefði að vísu senni lega gerst á 
svip að an hátt og varð og svip að hefði ef laust orð ið 
með hleðslu sand varn ar garða og sán ingu mel gres is. 
Þá hefði fljót lega kom ið til til rauna með að klæða 
sand svæði skógi og þar hefðu menn not að birki, því 
lengi fram an af var lít il og lé leg reynsla af notk un 
flestra inn fluttra trjá teg unda. Skóg rækt hefði ver ið 
stund uð með þarf ir lands ins að leið ar ljósi og minni 
áhersla lögð á þarf ir trjánna svo þau geti orð ið há 
og bein.

Lík legt er að menn hefðu lagt minni áherslu á 
sán ingu ann arra gras teg unda en mel gres is til upp-
græðslu. Flug véla tíma bil ið (áburða dreif ing úr lofti) 
hefði e.t.v. ekki orð ið og í Gunn ars holti hefði ekki 
ver ið rek ið stór bú held ur rækt að ur stór skóg ur. Að 
sama skapi hefði áhersl an í leit að nýj um trjá teg und-
um beinst að því að finna teg und ir sem nota mætti 
við upp græðslu og minna hefði ver ið gróð ur sett af 
inn flutt um teg und um í birki skóg ana. 

Lengst af hefði þó ver ið jafn erfitt að fá land eig-
end ur til að sjá af rof svæð um sín um til skóg rækt ar 
og því lík legt að orð ið hefðu fleiri árekstr ar eins og 
urðu á Skeið um í upp hafi. Þetta eina at riði, sem snýr 
að eign ar rétti á landi og leyst ist að ein hverju leyti við 
að skiln að inn 1914, var hins veg ar svo erfitt við fangs 
að ætla má að það hefði leitt til enda loka skóg rækt-
ar, a.m.k. tíma bund ið, hefði hann ekki kom ið til.

En hvað svo?
Þeg ar upp er stað ið var senni lega skyn sam legt að 
skilja sand græðslu frá skóg rækt árið1914. Á Ís landi 
þró að ist ís lenska mód el ið, þar sem land græðsla og 
skóg rækt áttu litla sem enga sam leið. Sand græðsl-
an og síð an Land græðsla rík is ins tóku til lit til þarfa 
beit ar bú skap ar og náðu lengra gagn vart land eig end-
um en ef áhersl an hefði ver ið á skóg rækt alla tíð. 
Skóg rækt rík is ins og síð an einnig skóg rækt ar fé lög in 
gátu ein beitt sér að þörf um trjánna án þess að þurfa 
að fást við aðra land nýt ingu og náðu fyr ir vik ið 
lengra í að þróa skóg rækt hér á landi en ella. 

En hvað svo? Er ekki ástæða til að við ur kenna að 
Dan irn ir höfðu þrátt fyr ir allt eitt hvað til síns máls 
fyr ir 100 árum síð an; að heft ing sand foks, upp-
græðsla ör foka lands og rækt un skóga eiga mikla 
sam leið. Eig um við ekki að leggja aukna áherslu 
á upp græðslu með skóg rækt nú, þeg ar við höf um 
þró að okk ar eig in að ferð ir í heila öld? Í raun var 
hug mynd in að verk efn inu Land græðslu skóg ar, sem 
hófst 1990, skref í þá átt og svo er einnig um verk-
efn ið Heklu skóg ar sem er ný haf ið. En hefð in er 
sterk, jafn vel þótt hún sé ekki nema 100 ára göm ul. 
Ekki er hlaup ið að því að hætta að horfa til beit-
ar nytja í land græðslu starf inu. Í skóg rækt er álíka 
erfitt að hætta að velja bestu að stæð ur fyr ir blessuð 
trén svo þau geti vax ið vel. Þetta er jafn vel erf ið-
leik um bund ið inn an þeirra verk efna sem þó stefna 
að upp græðslu ör foka lands með skóg rækt. Inn an 
Land græðslu skóga fer hluti gróð ur setn ing ar fram á 
al grónu landi. Inn an Heklu skóga er fyr ir hug uð mik-
il grassán ing, sem að hluta má rekja til land græðslu-
hefða frek ar en að hún sé nauð syn leg til að koma 
upp skógi. 

Sú skoð un að nýta beri skóg rækt til upp græðslu á 
rofnu og ör foka landi, hef ur á und an förn um árum 
öðl ast nýtt gildi, því þannig má hugs an lega ná mikl-
um ár angri í kolefn is bind ingu, bæði í jarð veg in um 
og trján um. Ekki er þó við eig andi að skipta al far-
ið um áhersl ur. Enn þá er full þörf á að vinna með 
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beiti lönd og hug mynd ir um timb ur nytj ar byggj ast á 
því að nýta land sem býð ur upp á góð vaxt ar skil yrði 
fyr ir tré. Þó er ástæða til þess að huga að því, í sam-
bandi við ný verk efni og eins þeg ar mark mið á eldri 
land græðslu/skóg rækt ar svæð um eru end ur skoð uð, 
hvort auk in áhersla á upp græðslu með skóg rækt sé 
ekki við hæfi? Við ætt um að minnsta kosti að við-
ur kenna að hefð ir og venj ur hafa áhrif á skoð an ir 
okk ar og þess vegna skul um við vera gagn rýn in á 
eig in af stöðu.

Fyr ir hund rað árum síð an vor um við Ís lend ing ar 
ekki í stakk bún ir til þess að með taka ráð gjöf manna 
sem vildu okk ur vel. Nú þurf um við ekki leng ur á 
ráð gjöf Dana að halda. Við höf um öðl ast eig in 
reynslu og get um fylgt eig in ráð um. Auk þess háir 
fá tækt okk ur ekki leng ur. Not fær um okk ur það. 
Breyt um auðn un um aft ur í skóga.  

Þakkarorð
Hallgrímur Indriðason fær bestu þakkir fyrir yfir
lestur og góðar ábendingar. Þakka einnig Sigurði
BlöndalogSveiniRunólfssynifyriraðhafagaukað
aðmérefni.

Heim ild ir
1  Andr és Arn alds (1988). 2. Braut in rudd: Saga land-

græðslu á Ís landi fyr ir 1907 og 3. Rödd braut ryðj and-
ans. Græð um Ís land: Land græðsl an 80 ára (bls. 33−48). 
Land græðsla rík is ins.

2  Frum varp til laga um skóg rækt og varn ir gegn upp-
blæstri lands (lagt fyr ir Al þingi 1907).

3  Thor bjørn Nørgård, munn leg ar upp lýs ing ar.
4  Sig urð ur Blön dal og Skúli Björn Gunn ars son (1999). 

Ís lands skóg ar (bls. 267). Reykja vík: Mál og Mynd.
5  Gunn laug ur Krist munds son (1958). Upp haf skipu lags-

bund inn ar sand græðslu. Sand græðsl an: Minnzt 50 ára 
starfs Sand græðslu Ís lands (bls. 187−249). Reykja vík: 
Bún að ar fé lag Ís lands og Sand græðsla rík is ins.

6  A. F. Kof oed-Han sen (1912). Skov- og sand flugts sagen 
paa Is land 1907−1912. End ur prent að í Is lands Skovsag: 
Land bún að ar ráðu neyt ið (2007). Skóg rækt ar mál efni 
Ís lands, skýrsl ur og rit gerð ir 1901−1916, Gunn ar 
Gutt orms son rit stj. (bls. 11−16 og 11−11). Reykja vík: 
Land bún að ar ráðu neyt ið. 

7 A. F. Kof oed-Han sen (1916). Skovbrug og skov-
dyrkning paa Is land. End ur prent að í Is lands Skovsag: 
Land bún að ar ráðu neyt ið (2007). Skóg rækt ar mál efni 
Ís lands, skýrsl ur og rit gerð ir 1901−1916, Gunn ar Gutt-
orms son rit stj. (bls. 12−1 og 12−11). Reykja vík: Land-
bún að ar ráðu neyt ið.

Víða á Ís landi eru auðn ir sem bera nöfn skóga en hið gagn stæða er sjald gæft. Þessi skóg ur heit ir þó Hálsmel ar.  



SKÓGRÆKTARRITIÐ 200752

Ynd is gildi
Feg urð og gæði lands til úti vist ar get um við kall að 
ynd is gildi þess. Skóg ar eru mis jafn lega ynd is leg ir. 
Við get um gef ið skóg ar feg urð ein kunn frá 0 til 1 og 
á sama hátt met ið úti vist ar gildi á milli 0 og 1. Ynd is-
gildi skóg ar ins (Y) má skil greina sem marg feldi feg-
urð ar og úti vist ar gild is og því gildir0 4 Y 4 1.

Haust ið 2003 mátu nem end ur við Garð yrkju skóla 
rík is ins, ásamt höf undi og að stoð ar kenn ur um, ynd-
is gildi átta skóg ar teiga á Reykj um í Ölf usi, í Þrasta-
skógi í Gríms nesi og í Öskju hlíð við Reykja vík ur-
flug völl. Reit irn ir voru mis þétt ir og ólíkt sam sett ir. 
Sum ir skóg ar teig arn ir voru eins leit ir og fá breytt ir 
en aðr ir mjög fjöl skrúð ug ir og marg slungn ir að allri 
gerð. Trén voru mæld, skráð þekja og teg unda sam-
setn ing und ir gróð urs og met ið feg urð ar- og úti vist-
ar gildi skóg ar ins. Þótt at hug an irn ar væru fáar, þá 

Höfundur Þorbergur Hjalti Jónsson

sýna þær tengsl ynd is gild is við eig in leika skóg ar ins.
Feg urð ar- og úti vist ar gildi virt ust ná tengd ir mæli-

kvarð ar (1. mynd, A). Nokk ur mun ur var á mati 
nem enda á feg urð skóg ar ins en nið ur staða þeirra um 
úti vist ar gildi var áþekk. Sem dæmi má taka þétt an 
sitka greni lund sem fékk lægsta úti vistar ein kunn 0,1 
± 0,01 en feg urð ar gildi 0,47 ± 0,17 og því ynd is gildi 
0,29 ± 0,09 (með al tal sex at hugenda ( stað al frá vik). 
Þessa ein kunn má túlka svo að lund ur inn sé ófýsi legt 
úti vist ar land en í með al lagi ásjá leg ur.

Yf ir hæð skóg ar lund anna (hy: hæð þykkasta trés 
í brjóst hæð á 100 m2 mæli fleti) var breyti leg, frá 
3,7 til 11 m, en ekk ert sam band reynd ist á milli yf-
ir hæð ar og ynd is gild is (1. mynd, B). Reit irn ir átta 
höfðu mjög mis þétt an skóg, frá 1400 til 5200 trjám 
á hekt ara. Ynd is gild ið virt ist minna í þétt um skógi 
og minnk aði af ger andi með vax andi hlut deild sí-

Um skógarins yndisarð
Smá vin ir fagr ir, fold arskart!
finn ég yður öll í hag an um enn;
veitt hef ir Fróni mik ið og margt
mis k unn ar fað ir; en blind ir menn
meta það aldrei eins og ber,
og unna því lítt, sem fag urt er,
telja sér lít inn ynd isarð
að ann ast blómg að an jurta garð.

JónasHallgrímsson,
Hulduljóð:Eggert,4.erindi.1

Ynd is gildi skóg ar, svo sem upp lif un þeirra sem ganga í skóg inn og njóta þar and ar taks-
ins, virð ist óbeint og óhöndl an legt verð mæti. Óbeint verð mæti, sem skil ar sér ekki til 
land eig anda, hef ur lít il áhrif á ákvarð an ir um land nýt ingu. Ynd is gild ið hef ur aug ljóst 

sam fé lags virði en við fyrstu sýn virð ist það vand séð hvern ig yndis virði skóg ar ins geti skil að 
sér í vasa land eig anda. Í þess ari grein er því hald ið fram að skóg græðsla til að skapa lífs fyll-
ingu gefi fjár hags leg an arð. Sett ar eru fram for múl ur til að skipu leggja ábata sama ynd is skóga 
og þær not að ar til að meta hvaða verð þarf að greiða fyr ir ynd is skóg til að rækt un in skili 
hagn aði.
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grænna barr trjáa af trjá fjöld an um (2. mynd). Ynd-
is gildi þess ara trjá lunda skýrð ist nán ast al ger lega 
(92% breyti leik ans, F2,7 = 19,3, P < 0,001) af hlut-
falli sí grænna barr trjáa og þétt leika skóg ar ins, skv. 
eft ir far andi for múlu: 

     

Þar sem Y er yndisgildi skógarins (0 ≤ Y ≤ 1), N er 
þéttleiki skógarins (tré ha-1), B er hlutfall barrtrjáa 
af heildartrjáfjölda (0 ≤ B ≤ 1) og a,b og c eru fastar 
sem ákvarðaðir voru með ólínulegri aðfallagreiningu 
(a = -1,31, b = 8005 og c = 0,49) í tölfræðiforritinu 
STATISTICA, útgáfu 5.5 A (StatSoft, Inc., Tulsa, 
OK).

For múl an er byggð á logit-lík ani til að tryggja að 
reikn að ynd is gildi verði á milli 0 og 1. Beri þétt leika 
skóga eða grisj un á góma, virð ast það nán ast ein-
róma við horf að skóg ar séu of þétt ir og þá þurfi 
að grisja meira. Hið út breidda við horf um of þétta 
skóga virð ist mót að af ynd is mati al menn ings og for-
múla 1 er í sam ræmi við það. Hún er einnig að því 

leyti trú verð ug að hún gef ur lík leg gildi langt út fyr ir 
töl fræði legt gild is svið sitt (1≤00 ≤ N 4 5200).

Seinni lið ur lík ans ins (1-cB) er stærð fræði lega línu-
legt fall af hlut falli sí grænna barr trjáa í skóg in um og 
má túlka sem svo að skóg ar, sem eru að mestu skip-
að ur sum ar græn um teg und um, hafi hærra ynd is gildi 
en jafn þétt ir sí græn ir barr skóg ar. Mun ur inn, á milli 
sum ar grænna trjáa og sí grænna barr trjáa, stafar 
senni lega að al lega af birt unni í skóg in um og þar 
með grósku, þekju og fjöl breytni und ir gróð urs og 
þá sér stak lega há plantna. Í skóg ar reit un um reynd-
ist ynd is gildi skóg ar ins línu legt fall af fjölda há-
plöntu teg unda (blóm jurt ir, star ir og grös), veg inni 
með þekju há plantna af skóg arsverði (1. mynd, C, 
3. mynd). Þetta sam band get ur einnig skýrt nei kvæð 
áhrif þétt leik ans á ynd is gildi skóg ar ins.

Að teknu til liti til birtu og und ir gróð urs, er ólík-
legt að ynd is gild ið sé línu legt fall af hlut falli sí-
grænna barr trjáa í skóg in um eða að barr tré í bland 
við sum ar græn ar teg und ir séu nei kvæð fyr ir ynd is-
gild ið. Höf undi virð ist að skóg ar feg urð og ynd is gildi 
skýrist af birtu í skóg in um og fag ur fræði leg um lög-
mál um um fjöl breytni, and stæð ur og hlut föll. Hæsta 

Mynd: BJ
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ynd is gild ið (Y = 0,93: úti vist ar gildi = 1, feg urð ar gildi 
= 0,85) fékk há vax inn og frem ur gis inn stafa f uru-
lund ur (N = 1000 tré ha-1, hy = 11,0 m), með stöku 
rauð greni, allt að 7 m háu (N = 300 tré ha-1), birki 
(N = 300 tré ha-1, h ≈ 3-5 m) og ör fá um berg fur um 
(N = 100 tré ha-1, h ≈ 5-6 m). Skóg ur inn var til tölu-
lega op inn, bjart ur og með fjöl breytt um und ir gróðri. 
Svörð ur inn var al þak inn mosa (100% þekja) og há-
plönt ur þöktu 82% yf ir borðs ins en flétt ur um 30% 
svarð ar ins. Tvær mosa teg und ir, sjö há plöntu teg und-
ir og ein fléttu teg und voru skráð ar í und ir gróðri en 
senni lega voru teg und irn ar vantald ar. Sjálf sprottn ar 
reyni plönt ur juku einnig á fjöl breytni und ir gróð urs 
og breyti leika í trjá stærð. Trjá teg und irn ar voru ekki 
jafn d reifð ar, held ur hnöpp uð ust sam an á köfl um en 
með stöku tré ann arra teg unda inn an um fur urn ar. 

Birki og barr tré eru sjón ræn ar and stæð ur. Birk ið 
er óreglu legt, með ávala krónu, mjúka áferð og bjart 
yf ir lit um. Sí grænu barr trén eru dekkri, með beina 
stofna, reglu lega greina setn ingu og ná lega keilu laga 
krónu. Und ir birk inu er bjart ara og meiri und ir gróð-
ur sem eyk ur and stæð urn ar. And stæð ur þurfa að 
vera í ójöfn um hlut föll um til að við njót um þeirra til 
fulls. Þannig skila hlut föll in einn þriðji á móti tveim-
ur þriðju á milli and stæðna gjarn an bestri út komu. 
Út frá fag ur fræði var þessi lund ur vel sam an sett ur. 
Þarna voru fur urn ar 2 /3 af trjá fjöld an um en birki og 
rauð greni um 18% hvor teg und. Hæð gren is ins var 
um 2/3 af hæð stafa f ur unn ar og birki og berg fura 
lít ið eitt lægri en gren ið.

1. mynd. A. Sam band feg urð ar (F) og úti vist ar gild is (U), 
hvort tveggja met ið á milli núll og einn. B. Ynd is gildi 
(úti vist ar gildi × feg urð ar gildi) eft ir yf ir hæð skóg ar (hæð 
þykkasta trés í metr um á 100 fer metra mæli fleti). C. 
Ynd is gildi (Y) eft ir fjöl breytni há plantna (H). Fjöl breytni 
há plantna var met in sem marg feldi fjölda og þekju há
plöntu teg unda (þekj an var skráð sem hlut fall af ein um) á 
mæli fleti. Skýrð ur breyti leiki (Adj. R2) með línu legu að
hvarfi, fjöldi mæli flata (N) og jafna töl fræði lega mark
tækr ar beinn ar línu er sýnd á mynd un um (mark tæk lína 
A og C, en ekki mark tæk við P ≤ 0,05 á B). At hug an ir 
frá átta skóg ar teig um á Suð ur og Suð vest ur landi (sjá 
texta).

2. mynd. Sam band þétt leika skóg ar ins (N, tré á hekt ara), 
hlut falls sí grænna barr trjáa (B, hlut fall af ein um) og 
met ins ynd is gild is skóg ar ins (Y, hlut fall af ein um) í átta 
skóg ar teig um á Suð ur og Suð vest ur landi (sjá texta). 
Lita flöt ur sýn ir besta ólínu legt að hvarf að for múlu 1 (sjá 
texta). Já kvætt ynd is gildi > 0,5.
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Fag ur fræði leg lög mál gilda inn an skóg ar lunda og 
á milli skóg ar teiga. Þeg ar far ið er um skóg þarf upp-
lifun in að vera fjöl breytt, með and stæð um í birtu, lit, 
áferð, form um og stærð. Þannig eiga all ar teg und ir 
og skóg ar gerð ir heima í ynd is skógi en það skipt ir 
máli hvern ig þeim er skip að sam an og hvern ig þær 
ríma við aðra þætti lands lags ins. Þar er mik ið svig-
rúm fyr ir inn sæi og góð an smekk.

Skóg ar sýnd
Út sýni og skynj un rým is ins skil ur á milli op ins lands 
og skóg ar. Opið land er svæði þar sem við sjá um yfir 

land og gróð ur þess en skóg ur er þar sem trén byrgja 
út sýni okk ar og um lykja á alla vegu.

Við sjá um yfir all an gróð ur sem er lægri en lá rétt 
sjón lína. Þeg ar trén vaxa yfir sjón línu í augn hæð, 
tek ur hann að byrgja út sýni. Sé horft eðli lega fram á 
við, þá nær sjón svið ið um 45° upp fyr ir lá rétta sjón-
línu. Skóg ar til finn ing in vex eft ir því sem út sýn ið yfir 
land ið hverf ur og trén fylla sjón svið ið. Hún nær há-
marki þeg ar tré fylla allt sjón svið ið, hvert sem lit ið 
er (4. mynd).

Þétt leiki trjánna hef ur áhrif á þessa upp lif un, þar 
sem horn ið að ná lægu tré er bratt ara en að jafn háu 

4. mynd. Skóg ur er land þar sem trjátopp arn ir ná yfir lá rétta sjón línu og 
byrgja út sýni yfir land ið. Opið skóg laust land er þar sem tré vant ar eða þau ná 
ekki upp í lá rétta sjón línu.

3. mynd. Við sama þétt leika eyk ur vax andi hlut deild sí grænna barr trjáa á skygg ingu skóg ar svarð ar ins og 
dreg ur úr grósku og þekju há plantna (sjá texta og 2. mynd).
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tré sem fjær stend ur. Stakt tré gef ur aldrei til finn-
ingu fyr ir skógi, hversu hátt sem það verð ur. Trén 
þurfa að um lykja at hug and ann á alla vegu til að 
telj ast skóg ur. Stærð fræði lega eru þrjú tré því lág-
marks fjöldi fyr ir skógi. Vegna geila á milli trjánna,  
þarf nokkr ar trjárað ir um hverf is at hug and ann til 
að mynda skóg ar til finn ingu. Út frá þessu get um við 
skil greint skóg inn.

Upp lifun ina af að vera í skógi, get um við nefnt 
skóg ar sýnd og há mark henn ar er þeg ar trén fylla allt 
sjón svið ið, hvert sem lit ið er. Skóg ar sýnd er hlut-
læg skil grein ing á skógi út frá upp lif un manns ins af 
skóg in um og ræðst af hæð og þétt leika trjánna og 
augn hæð þess sem í skóg inn geng ur og má reikna 
með for múlu 2.

      

Þar sem St er skóg ar sýnd á ári t,a er augn hæð at-
hug and ans, N er með al þétt leiki skóg ar is (tré ha-1) og 
ht er hæð trjáa (m) á t-a ári, � er fasti Py þagóras ar 
(pí, u.þ.b. 3,1415). Skóg ar sýnd er ekki skil greind á 
trjá lausu landi (N = 0) eða fyr ir enga augn hæð (a = 
0) en trjá hæð in núll er stærð fræði lega og líf fræði-
lega mögu leg. Skóg ar sýnd er því skil greind fyr ir h
≥ 0, N > 0, a > 0. Skóg ar sýnd nálg ast gild ið 1 með 
vax andi hæð og þétt leika skóg ar ins og því gild ir 0 
≤ St ≤ 1.

Mörk in á milli skóg ar og skóg lauss lands (skóg-
ar mörk) eru með þess ari skil grein ingu við skóg ar-
sýnd St = 0,5. Skóg ar sýnd fell ur hratt með gisnari 
trjá þekju und ir 1000 trjám ha-1 en ofan þess ara 
marka breyt ist hún lít ið með þétt ari skógi (5. mynd, 
A). Skóg ar sýnd vex að 0,5 með vax andi trjá hæð en 
hægt, eft ir að trén ná 2−3 m hæð (5. mynd, B).

Við fæð ingu eru börn um hálf ur metri að lengd 
og hæstu menn eru lið lega 2 m háir. Augn hæð ung-
barna er um 86% af lengd þeirra en augu full orð-
inna eru í um 93% af lík ams hæð. Augn hæð flestra 
þeirra sem njóta skóg ar ins er því á milli 0,5 og 2 
m frá jörðu. Í skógi með lægri trjám en 2 m (N = 
2.500 tré ha-1) fer skóg ar sýnd mik ið eft ir augn hæð 
en í skógi með hærri trjám en 3 m hef ur augn hæð 
lít il áhrif á skóg ar sýnd (5. mynd, B). Sjón ar horn 
(augn hæð) barna skýr ir af hverju börn skynja lág-
vax inn skóg (h<2 m) mun stór vaxn ari en full orðn ir 

gera. Skóg ar mörk (St = 0,5) fyr ir augn hæð á bil inu 
0,5−2,0, er við 2−2,7 m trjá hæð (5. mynd, B). Augn-
hæð skipt ir því litlu máli fyr ir skóg ar mörk ákvörð-
uð með for múlu 2 og fyr ir út reikn inga á skóg ar sýnd 
full orð inna (a: 1,5−1,8 m).

Land ið sjálft hef ur ynd is gildi en aug ljós lega er 
ynd is gildi skóg ar núll á skóg lausu landi. Ynd is-
gildi skóg ar verð ur til þeg ar tré vaxa upp og mynda 
skóg. Ynd is gildi skóg ar með háa skóg ar sýnd virð ist 
óháð trjá hæð (1. mynd, B). Í þétt um skógi (h>3 m, 
N>1000 tré ha-1) er ynd is gildi lands ins sjálfs hverf-
andi hluti upp lif un ar inn ar. Þá eru víð ern is á hrif og 
lög un, lit ur og áferð lands ins sjálfs að mestu hul in. 
Við lága skóg ar sýnd (St ≤ 0,6) eru bæði trén og lands-

5. mynd. A. Skóg ar sýnd (hlut falla af ein um) með for
múlu 2 (sjá texta) eft ir þétt leika (N: 1 til 5000 tré ha1) 
og hæð skóg ar ins (h: 1, 2, 3, 4 og 5 m) og augn hæð at
hug anda 1,7 m. B. Skóg ar sýnd eft ir trjá hæð (m), augn
hæð at hug and ans (sjö lín ur fyr ir mis mun andi augn hæð 
0,5−2,0 m með 0,25 m bili) og þétt leika skóg ar 2500 tré 
ha1. Brota lína á báð um mynd um sýn ir skóg ar sýnd 0,5 
(skóg ar mörk).
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lag ið um hverf is, hluti af upp lifun inni. Þá er erfitt að 
greina að ynd is gildi skóg ar og lands. En ynd is gildi 
skóg ar ins má þá meta í hlut falli við það ynd is gildi 
sem verð ur til með þroska skóg ar ins. Þetta vegna 
ynd is gildi get um við nefnt ynd is sýnd (YS). Ynd is-
sýnd er marg feldi skóg ar sýnd ar og ynd is gild is (YS= 
YSt) samskonar skógar með háa skógarsýnd (St≥ 
0,6). Um yndissýnd gildir 0 ≤YSt ≤ 1.

Yndis virði skóg ar
Yndis virði skóg ar er það pen inga lega verð mæti sem 
felst í þrá okk ar eft ir feg urð og upp lif un í skógi. 
Yndis virði skóg ar birt ist m.a. í ásókn ein stak linga 
og fé laga í að eign ast skóg lendi og skóg ar spild ur, til 
úti vist ar og fyr ir sum ar hús.

Fast eigna mark að ur inn er til tölu lega frjáls mark-
að ur í skiln ingi hag fræð inn ar. Þar eru marg ir kaup-
end ur og marg ir selj end ur sem eiga frjáls við skipti 
sín á milli. Á frjáls um mark aði end ur spegl ar mark-
aðs verð sam an lagt virði allra þátta sem mynda verð-
mæti vör unn ar. Mun ur inn á lands virði á milli skóg-
lend is og skóg lauss lands er mark aðsvirði skóg ar ins. 
Hér á landi er skóg ur fyrst og fremst keypt ur vegna 
ynd is gild is og mark aðs verð skóg ar ins er því yndis-
virði hans. Skóg ar eig andi get ur feng ið það verð mæti 
í vas ann með því að selja land ið eða leigja und ir 
sum ar hús eða aðr ar ynd is nytj ar.

Yndis virði skóg ar má því greina, með til liti til 
skóg fræði legra þátta, með eft ir far andi for múlu (3):

     
Þar sem, V er sölu verð skóg ar (kr. ha-1), Vs er verð-

mæti skógi vax ins lands og Vl er verð mæti sam bæri-
legs skóg lauss lands (sami eða ná læg ur stað ur og 
all ar að stæð ur sem hafa áhrif á land verð aðr ar en 
skóg ur, hin ar sömu eða svip að ar), YS er ynd is sýnd 
(0 ≤ YS ≤ 1) og v er yndis verð (ein ing ar verð skóg ar-
ynd is, kr. ha-1).

Ynd is sýnd skóg ar má meta út frá for múl um 1 
og 2. Um yndis verð skóg ar ins gild ir trú lega töl-
fræðilög mál ið um mið sækni. Þannig að með al gildi 
margra at hug ana ætti að liggja nærri réttu lagi. Út 
frá for múl um 1, 2, og 3 og upp lýs ing um um mark-
aðs verð á skógi vöxnu og skóg lausu landi, má því 
finna yndis verð skóg ar.

Ynd isarð ur
Hagn að ur eða tap er ein fald ur mis mun ur tekna og 
gjalda á sama reikn ings ári. En betri er einn fugl í 

hendi en tveir í skógi. Því þarf að gefa sjóðs streym-
inu vægi eft ir bið tím an um til að finna jöfn uð tekna 
og gjalda að skild um í tíma. 

Árið 1849 skrif aði skóg fræð ing ur inn Mart in 
Faust   mann (1822−1876) grein í þýska skóg fræði-
tíma rit ið All gemeine Forst und Jagd Zeit ung.2 Í 
grein inn birti hann for múlu til að reikna há marks 
ár legt af gjald skóg ar á nú virði. For múl an held ur enn 
nafni hans á lofti í skóg fræði og hag fræði.3 Hér að 
neð an er nú tíma leg út gáfa af for múlu Faust manns 
(for múla 4) frá M. Ma son Gaff n ey hag fræði pró fess-
or við Uni versity of Cali fornia, Riverside.3,4

     

Þar sem L er ár leg land skuld (kr. ha-1 ár-1), P er 
stofn- og rekstr ar kostn að ur (kostn að ur við að koma 
upp og reka skóg, kr. ha-1), V er sölu virði skóg ar-
ins (kr. ha-1), i er raun vaxtakrafa (hlut fall af ein um), 
n er rækt un ar lota (ára fjöldi fram að upp skeru eða 
sölu) og e er grunn tala Eulers.

Sölu verð ynd is skóg ar (V) er marg feldi yndis verðs 
og ynd is sýnd ar (for múla 3). Ynd is sýnd skóg ar ins 
(YS) ræðst af þétt leika skóg ar ins, hlut falli sí grænna 
trjáa, hæð trjánna og augn hæð at hug and ans (for-
múla 1 og 2). Í skóg græðslu er þétt leiki skóg ar ins 
og teg unda hlut föll, að mestu á valdi skóg rækt and-
ans, þ.e. hverju og hve miklu er plant að. Skóg ar eru 
keypt ir af full orðnu fólki og því er það augn hæð 
full orð inna sem ákvarð ar ynd is sýnd. Þétt leiki skóg-
ar ins, hlut fall barr trjáa og augn hæð eru því fast ar 
sem breyt ast sjald an með aldri skóg ar ins. Rétt er að 
hafa í huga að þess ar stærð ir geta breyst við inn grip 
manns ins, svo sem grisj un eða við stór fellt rask, t.d. 
vegna mein dýra, sjúk dóma og storma. Tré hækka 
ár frá ári og því vex ynd is sýnd og skóg ar virð ið (for-
múla 3) með tím an um. Hrað ari vöxt ur stytt ir rækt-
un ar lot una og um leið þann tíma sem til kostn að-
ur inn ber vexti (for múla 4). Góð ar upp lýs ing ar um 
hæð ar vöxt trjánna er því grunn for senda fyr ir mati á 
arð semi ynd is skóg græðslu.

Hæð ar vöxt ur
Hæð ar vexti trjáa má lýsa með margs kon ar vaxt ar-
for múl um. Höf und ur hef ur ákvarð að fasta í eft ir far-
andi for múlu (5) fyr ir nokkr ar trjá teg und ir á Ís landi. 
Lýs ing á for send um þessa vaxt ar lík ans bíð ur betri 
tíma.
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Sam kvæmt for múl unni er ht hæð trés á ári t (m), 
h0 er hæð trés í upp hafi (t.d. hæð plöntu við gróð ur-
setn ingu) plús Rimann summa frá ári t til n af for-
múlu þar sem Im er vaxt ar þrótt ur (m) og c1 og c2 eru 
fast ar fyr ir trjá teg und. Fyrir íslenskt birki er c1 = 2, 
c2 = 0,25 og Im ≤ 0,6 en fyrir alaskaösp er c1 = 0,4, c2 
= 0,35 og Im ≤ 2,6 (6. mynd, A og B).

Vaxt ar skil yrð um trjá teg und ar á til tekn um stað 
má lýsa með Im gildi og vaxt ar þrótt ur mis mun andi 
teg unda á sama stað er hlut falls leg ur. Þannig er 
sam band ið á milli Im birk is og ala ska aspar: Ialaska ösp 
≈ 4,2Ibirki. Sem dæmi má nefna að á Ak ur eyri (vild-
ar skil yrði) er Im birk is um 0,4−0,6 en 2−2,5 fyr ir 
alaska  ösp. Við miðl ungs skil yrði á lág lendi, fjarri 
opnu hafi, má reikna með Im fyr ir birki um 0,25 (7. 
mynd, A) en 1,25 fyr ir ala ska ösp. Hæð ar vöxt ur birk-
is sem gróð ur sett var án jarð vinnslu, áburð ar gjaf ar 
eða sér stakr ar að hlynn ing ar, í snöggt gras lendi og 
mó lend is brekk ur í Rafta hlíð á Hól um í Hjalta dal, 
er dæmi um birki vöxt með Im ≈ 0,25 (miðl ungs skil-
yrði).

Hvað kost ar skóg græðsla?
Kostn að ur við áform að verk er alltaf mats at riði. Í 
verk efna stjórn un er stund um stuðst við PERT-að-

ferð (Project Evolution Revi ew Technique) til að 
meta lík leg an kostn að og vinnu tíma.5 Með þess ari 
að ferð er met inn hæsti, lægsti og lík leg asti kostn-
að ur í hverj um lið. Gert er ráð fyr ir að beta-dreif-
ing lýsi lík ind um á milli jað ar marka. Besta gildi (te), 
þannig að jöfn lík indi (50%) séu á að kostn að ur sé 
yfir eða und ir mörk um, má meta með for múlu 6 og 
stað al frá viki (Sd) á mat ið með for múlu 7:

      

     

Þar sem te er besta gildi, a er há marks kostn að ur, 
m er lík leg asti kostn að ur, b er lág marks kostn að ur 
og Sd er stað al frá vik. Há marks- og lág marks kostn-
að ur er met inn þannig, að inn an við 1% lík indi séu 
tal in á að kostn að ur lendi utan marka.5

Skóg græðslu kostn að ur (P) skipt ist í beit ar frið un 
(girð ing ar), bein an rækt un ar kostn að og stjórn un ar-
kostn að. Girð ing er yf ir leitt eina raun hæfa að ferð in 
til að friða ung plönt ur fyr ir beit. Beinn rækt un ar-
kostn að ur er jarð vinnsla, plönt ur, plöntu flutn ing ur 
á rækt un ar stað, gróð ur setn ing og áburð ar gjöf og er 
því að mestu leyti í hlut falli við fjölda gróð ur settra 
plantna á flat ar ein ingu.

6. mynd. A. Hæð birk is (m) eft ir aldri trjánna við mis mun andi vaxt ar skil yrði. B. Hæð ala ska aspar (m) eft ir aldri 
trjánna og vaxt ar skil yrð um. Vaxt ar skil yrði (lín ur) eru tákn uð með Imgildi (sjá nán ar í texta).
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Það er til tölu lega auð velt að áætla girð ing ar kostn-
að og bein an rækt un ar kostn að. Erfitt er að finna 
traust ar upp lýs ing ar um stjórn un ar kostn að við 
skóg græðslu. Með stjórn un ar kostn aði telst skipu-
lagn ing, áætl ana gerð, fram kvæmda stjórn, verk eft ir-
lit, út tekt ir, skrán ing og grein ing á ár angri. Stjórn-
un ar kostn að ur fell ur mest megn is til vegna launa 
fram kvæmda stjóra (skóg fræð inga) og fag legra að-
stoð ar manna (skóg fræð inga eða skóg tækna) og 
vegna starfs að stöðu, þjón ustu og ann ars sem teng ist 
starfi þeirra við skóg græðslu.

Stjórn un ar kostn að má meta út frá fjölda fag-
starfa og um fangi skóg græðslu í land inu. Höf undi 
telst til að árið 2005 hafi ver ið 32 skóg fræði störf 
við skóg græðslu og 33.900 ha af rækt uð um skógi 
á land inu. Þá voru sam kvæmt því 0,9 árs störf á 
1000 ha skóg ar. Þetta er nokkru lægra hlut fall en 
t.d. á Bret landseyj um, þar sem læt ur nærri að 1,8 
fag mennt að ir skóg rækt ar menn séu á 1000 ha. Hlut-
fall ið einn skóg fræð ing ur á móti tveim ur skóg tækni-
mennt uð um að stoð ar mönn um er talið hæfi legt í 
einka skóg rækt á Bret landseyj um.6 Ger um ráð fyr ir 
tveim ur fag lærð um að stoð ar mönn um á hvern fram-
kvæmda stjóra og að með al tal launa þeirra þriggja 

sé kr. 516.667 á mán uði, 0,9 fag störf um á 1000 ha 
skóg ar, að launa tengd gjöld og starfstengd ur kostn-
að ur, s.s. rekst ur skrif stofu, akst ur og ann að sem 
teng ist skóg stjórn un, reikn ist 85% til við bót ar laun-
um (laun × 1,85). Stjórn un ar kostn að ur við skóg-
græðslu væri þá 10.323 kr. á ha á ári.

Stofn kostn að ur við girð ing ar, jarð vinnslu og 
plönt un er all ur í upp hafi rækt un ar inn ar en við-
halds kostn að ur girð inga og stjórn un ar kostn að ur er 
ár leg ur kostn að ur og safn ast því sam an í rækt un ar-
lot unni. Í 1. töflu er met inn skóg græðslu kostn að ur 
fyr ir birki og ala ska ösp vor ið 2007.

Virði bið tím ans
Það er álita efni hvaða vaxta kröfu (i í for múlu Faust-
manns) eigi að gera til skóg rækt ar sem skil ar ekki 
arði fyrr en eft ir manns ald ur eða meira. Í ynd is-
skóg rækt þarf ekki að bíða svo lengi, því ynd is gildi 
skóg ar ins verð ur að stærst um hluta til á tveim ur til 
þrem ur ára tug um frá gróð ur setn ingu. Fjár fest ing í 
ynd is skóg græðslu er því sam bæri leg við ýmsa aðra 
fjár fest ing ar kosti. Jað ar vext ir á fjár magns mark aði 
virð ast því eðli leg ávöxt un ar krafa í ynd is skóg rækt.

Á mark aði mót ast ávöxt un ar kraf an af áhættu fjár-

Kostnaðarliður Eining Lágmark Líklegt Hámark te ± Sd

Girðing (stofnkostnaður) a Kr. ha-1 28.099 42.583 61.039 43.245 ± 13.448

Viðhald girðinga Kr. ha-1 ár-1 1.124 2.129 4.069 2.285 ± 1.202

Stjórnun Kr. ha-1 ár-1 2.700 10.323 20.646 10.773 ± 7.326

Jarðvinnsla b Kr. plöntu-1 0,0 7,1b 30,0 10 ± 12

Plöntur Kr. plöntu-1 25,0 51,0 250,0 80 ± 92

Flutningar Kr. plöntu-1 0,0 1,0 3,0 1 ± 1

Áburðargjöf Kr. plöntu-1 0,0 1,0c 6,0 2 ± 2

Gróðursetning Kr. plöntu-1 8,0 12,0 28,0 14 ± 8

1. tafla. Lágmarks, líklegt, hámarks og besta kostnaðarmat (te) með 
staðalfráviki (Sd) fyrir skóggræðslu með birki eða alaskaösp vorið 2007. Besta 
kostnaðarmat og staðalfrávik voru reiknuð með formúlum 6 og 7 (sjá texta). 
Lágmarks og hámarksgildi voru lægstu og hæstu mörk raunhæfs kostnaðar að 
mati höfundar (1% líkindamörk).

Kostnaðarmat: a Netgirðing um liðlega 50 ha spildu á breytilegu landi. b Reiknað með handflekkingu (7,1 kr. 
plöntu-1) í gisinni nýmörk (N ≤ 1845 tré ha-1) en vélflekkingu (13.100 kr. ha-1) við þétta plöntun. c Samkvæmt 
taxta Norðurlandsskóga greiddu þeir 3,89 kr. plöntu-1 fyrir áburðargjöf á nýgróðursetningar og 5,86 kr. 
plöntu-1 fyrir áburðargjöf á eldri gróðursetningar (www.nls.is/baendurtaxtar.htm). Áburð má gefa sem nesti 
við afhendingu úr gróðrarstöð. Þá er settur smáskammtur í hvern jarðvegsköggul. Með þeirri aðferð er 
notaður 1 / 50 af venjulegum áburðarskammti og vinnan við áburðargjöfina er mun minni en við áburðargjöf 
úti á nýmörkinni en árangur nánast sá sami (óbirt gögn). Kostnaður við áburðarnestun er um 1 kr. á plöntu 
(áburður og áburðargjöf) og hér er miðað við þá aðferð
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fest is ins og hann get ur dreift áhætt unni með því að 
festa fé sitt í mis mun andi verk efn um. Í dreifðu eigna-
safni er áhættu þátt ur og áhættu laus grunn á vöxt un. 
Áhætt an er ann ars veg ar kerf is læg og hins veg ar í eðli 
hvers verk efn is. Kerf is læga áhætt an ligg ur í þátt um 
eins og verð bólgu og hag stjórn og kem ur skóg rækt 
lít ið við. Af koma í sum um grein um er sveiflu kennd 
en stöðugri í öðr um, sveifl ast mis mik ið með hag-
sveifl unni og stund um úr takti við hana. Áhætt an 
er minni í grein um sem hafa til tölu lega stöðuga af-
komu og þar er ávöxt un ar kraf an lægri en í óstöð ug-
um rekstri. McK ill op og Hutchin son7 sýndu fram á 
það, með grein ingu á lang tíma gögn um af fjár magns-
mark aði, að skóg rækt er áhættu lít il fjár fest ing. Þeir 

mátu 4,81% ávöxt un ar kröfu eðli lega fyr ir fjár fest-
ingu einka að ila í skóg rækt á Bret landi, að teknu til-
liti til fjár hags legr ar áhættu. Út frá raun vaxta kröfu 
í lang tíma fram kvæmd um, t.d. virkj un inni við Kára-
hnjúka (um 5,5%) og hús næð is lán um til 20−40 ára 
(um 4−6%), má ætla að ávöxt un ar krafa nærri 5% 
sé hæfi leg í ynd is skóg rækt hér á landi.

Arð semi ynd is birk is
Birki skóg ur er fag ur og eft ir sótt ur til ynd is nota. 
Mik ið af nátt úru leg um birki skógi og kjarr lendi hef-
ur ver ið lagt und ir sum ar bú staði og því er auð veld-
ara að átta sig á mark aðsvirði birki skóg ar en ann ars 
skóg lend is. Birk ið er inn lend teg und, mik ið rækt uð 
um allt land og það er meira en ald ar löng reynsla af 
skóg græðslu með birki. Hér er því byrj að á að skoða 
arð semi birki skóg græðslu til ynd is nota. Reikn að 
var grunn dæmi mið að við miðl ungs skil yrði birki 
Im ≈ 0,25) lið lega 50 ha girð ingu, augn hæð 1,7 m, 
enga barr viði í skóg in um (hreint birki) og að 90% 
gróð ur settra trjáa lifðu, lík leg asta rækt un ar kostn að 
(1. tafla) og 5% ávöxt un ar kröfu.

Mark aðs verð á skógi er frem ur óljóst mið að við 
traust ar upp lýs ing ar um rækt un ar kostn að og sæmi-
lega þekk ingu á trjá vexti. Því er betra að meta á 
hvaða verði skóg ur inn þarf að selj ast til að greiða 
all an rækt un ar kostn að með vöxt um en að reikna 
arð sem ina út frá þekktu skóg ar verði. Hugs um okk-
ur fjár festi sem kaup ir land og rækt ar þar ynd is skóg 
til end ur sölu. Spurn ing in er þá þessi: Hvenær get ur 
hann selt með mest um hagn aði og hvaða verð þarf 
hann að fá til að rækt un in skili hagn aði?

Með for múlu Faust manns (for múla 4) eru tekj ur 
og til kostn að ur jöfn, að teknu til liti til fjár magns-
vaxta, þeg ar land skuld in L = 0 (7. mynd, B). Sölu-
verð skóg ar, sem við það mark rétt dug ar til að 
greiða all an kostn að með vöxt um, er hér nefnt jað-
ar veð. Jað ar verð ið er á þess um mörk um jafnt jað-
ar kostn aði og eru þau hug tök not uð á víxl eft ir því 
hvort rætt er um tekj ur eða gjöld.

Kostn að ur við skóg græðslu hækk ar og skóg ar sýnd 
vex en ynd is gildi dvín ar með þétt ari skógi. Þannig 
veg ast á þætt ir sem mynda kostn að og skóg ar virði. 
Því þarf að finna besta þétt leika ný mark ar (N, tré 
ha-1) fyr ir alla val kosti. Hag kvæm asti fjöldi gróð-
ur settra trjáa er við lægsta yndis verð skóg ar ins (v) 
sem dug ar fyr ir öll um rækt un ar kostn aði með vöxt-
um (land skuld in L = 0). Besti þétt leiki ynd is birk is 
á miðl ungs landi, mið að við fyrr nefnd ar for send ur, 

7. mynd. A. Hæð (m) og skóg ar sýnd (hlut falla af ein um) 
birk is á miðl ungs landi (Im = 0,25) með aldri skóg ar frá 
gróð ur setn ingu. Brota lína sýn ir skóg ar sýnd 0,5. Skóg ar
sýnd vex hratt með trjá hæð að um þriggja metra hæð en 
eykst hægt hækk andi trjám yfir þeim mörk um. B. Jað ar
verð skóg ar (sölu verð sem greið ir all an kostn að með 5% 
vöxt um) og land skuld s.k.v. for múlu Faust manns (kr. 
ha1) eft ir aldri birk is á miðl ungs landi (Im = 0,25). Hag
kvæm asti sölu ald ur er við 23 ára ald ur (hæsta land skuld 
núll). Á þeim punkti er jað ar verð skóg ar ins (sölu verð 
sem rétt dug ar fyr ir öll um kostn aði með 5% vöxt um) 
960.948 kr. ha1. Brota lína sýn ir land skuld L = 0.
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var 1300 tré ha-1 (8. mynd, A). Þetta er gis inn skóg-
ur mið að við venju hér á landi (N = 2500−4000 tré 
ha-1).

Til að greiða all an rækt un ar kostn að með 5% 
vöxt um, þarf að selja skóg inn á 23. rækt un ar-
ári og fá fyr ir hann hið minnsta 960.948 kr. ha-1 
(8. mynd A). Þá er hæð birk is ins 2,7 m, ynd is sýnd 
0,43 og yndis verð skóg ar ins (v, for múla 3) reikn-
ast 2.230.000 kr. ha-1. Út mörk fyr ir jað ar verð skóg-
ar ins, mið að við há marks- og lág marks kostn að 
(1. tafla), voru 376.684 kr. ha-1 og 2.176.885 kr. 
ha-1 og besta gildi 1.066.227 kr. ha-1 (PERT-að ferð). 
Kostn að ar mörk in höfðu nán ast eng in áhrif á hag-
kvæm asta ald ur (23−24 ár), hæð (2,7−2,8 m) eða 
ynd is sýnd (0,39−0,43). Hag kvæm asti þétt leiki við 
út plönt un skóg ar ins dvín aði með vax andi kostn aði 
yfir mið gildi úr 1200 í 800 tré ha-1 en jókst lít ið með 
lægri kostn aði í 1300 tré ha-1 við lág marks kostn að 
(376.684 kr. ha-1, 2. tafla).

Nán ari grein ing á áhrif um kostn að ar liða á af-
kom una (3. tafla) sýndi að girð ing ar kostn að ur hafði 
veru leg áhrif á arð semi rækt un ar inn ar. Væri lausa-
ganga bú fjár bönn uð og eng in hrein dýr á svæð inu 
(eng inn girð ing ar kostn að ur), lækk aði jað ar kostn að-

ur um 30% í 667.478 kr. ha-1 (úr 960.948 kr. ha-1, 
50 ha girð ing). Stærð hins girta svæð is hafði einnig 
mik il áhrif á af komu rækt un ar inn ar (7. mynd, b). 
Beinn rækt un ar- og stjórn un ar kostn að ur hafa veru-
leg áhrif á arð sem ina (3. tafla) en raun hæf kostn að-
ar mörk eru þar mun minna en fyr ir girð ing ar kostn-
að.

2. tafla. Lágmarks, líklegt, hámarks og besta gildi (te) með staðalfráviki (Sd) fyrir 
þéttleika gróðursetningar, ræktunarlotu að hagkvæmasta söluári, trjáhæð, yndissýnd, 
yndisverð og jaðarverð skógar á hagkvæmasta söluári fyrir birkiskóggræðslu til 
yndisnota á miðlungslandi (sjá nánar í texta).

Kostnaðarliður Eining Lágmark Líklegt Hámark te ± Sd

Þéttleiki tré ha-1 1200 1300 800 1200 ± 163

Ræktunarlota ár 23 23 24 23 ± 0

Trjáhæð á besta söluári m 2,7 2,7 2,8 2,7 ± 0.1

Yndissýnd á besta söluári hlutfall 0,42 0,43 0,39 0,42 ± 01

Yndisverð Kr. ha-1 896.700 2.230.000 5.623.500 2.573.367 ± 1.929.708

Jaðarverð Kr. ha-1 376.684 960.948 2.176.885 1.066.227 ± 734.929

8. mynd. A. Hag kvæm asti þétt leiki gróð ur setn ing ar (tré 
ha1) er við lægsta yndis verð (blá lína) sem greið ir all an 
kostn að með vöxt um. Ör á mynd inni bend ir á jað ar verð 
(rauð lína) sem sýn ir hvað skóg ur inn þarf að kosta (kr. 
ha1) á hag kvæm asta sölu ári (birki, 23. ár, N = 1300 tré 
ha1). Mis mun ur lín anna er áhrif ynd is sýnd ar á skóg ar
verð ið. B. Áhrif vax andi kostn að ar á hverja gróð ur setta 
plöntu á besta þétt leika ynd is skóg ar. Stall arn ir í út reikn
uðu punkt un um eru vegna þess að út reikn ing ar voru 
gerð ir í 100 plöntu skref um (2. tafla gef ur fjölliðu fyr ir 
ferli á milli punkt anna, blá lína). 
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Mis mun andi for send ur gáfu nán ast all ar hag-
kvæm ustu hæð trjánna við 2,5−3 m og ynd is sýnd 
skóg ar ins 0,35−0,5. Hag kvæm asti ald ur var á milli 
20 og 25 ára (yf ir leitt 23 ára). Fjár festir inn í fyrr-
nefndu dæmi á að selja þeg ar trén eru tæp lega 
þriggja metra há og lið lega tví tug. Hann þarf að fá 
um eina millj ón króna fyr ir hvern ha að frá dregnu 
land verði sam bæri legs skóg lauss lands, til að greiða 
all an kostn að með 5% vöxt um. Allt um fram það 
er hagn að ur. Það virð ist ljóst, mið að við þau gögn 
um land verð sem liggja fyr ir, að a.m.k. sum stað ar 
á land inu, ætti ynd is skóg græðsla að vera ábata söm 
at vinnu grein.

En ef við vit um skóg ar verð ið (for múla 3), hver er 
þá vænt an leg ávöxt un af ynd is skóg græðslu? Til að 
svara þessu var jað ar verð skóg ar reikn að mið að við 
mis mun andi ávöxt un ar kröfu og lík leg an kostn að 
(1. tafla). And hverf an (ávöxt un á skóg ar verð) var 

felld að ann ars stigs fjölliðu sem gef ur innri ávöxt un 
á fjár fest ingu (i) mið að við skóg ar verð og lík leg an 
rækt un ar kostn að (9. mynd).

Bestu ynd is skóg ar
Í skóg græðslu snýr mik il væg asta ákvörð un rækt-
and ans að því hvaða trjá teg und ir og arf gerð ir þeirra 
(kvæmi, klón ar) eru vald ar til rækt un ar. Val ið ræð-
ur mestu um vöxt og ár ang ur, þótt rækt un ar að ferð 
og vinnu brögð skipti einnig veru legu máli.

Ala ska ösp er fljót vaxn ari trjá teg und en birki 
(6. mynd, A og B). Teg und irn ar gefa báð ar bjart-
an og gró inn skóg arsvörð og rækt un ar kostn að-
ur beggja er svip að ur. Rækt un ala ska aspar virð ist 
arð sam ari en birk is, eink um við erf ið ustu skil yrð in 
(10. mynd). Yfir miðl ungs skil yrð um lækk ar jað ar-
kostn að ur til tölu lega lít ið með aukn um vexti og þar 
dreg ur sam an í arð semi teg und anna.

Kostnaðarliður Kostnaðarbil N Lota Hæð YS Jaðarverð (jaðarkostnaður) R2-gildi (fjöldi)

Grirðingar 1−100.000 ha (og ∞) 1000−1800 23 2,7 0,39-0,47  V = 667.478 + 6,7894PG – 0,000003PG
2 R2 ≈ 1,00 (57)

Plöntun 0−300 kr. plöntu-1 500−2300 22−24 2,5−2,8 0,32-0,45  V = 692.746 + 47.266PP – 11,876PP
2 R2 ≈ 0,98 (61)

Stjórnun 0−20.646 kr. ha-1 ár-1 600−1600 23−25 2,7−3,0 0,37-0,46  V = 413.393 + 55.952PS – 0,0002PS
2 R2 ≈ 1,00 (21)

3. Tafla. Áhrif girð ing ar kostn að ar (PG, kr. ha1), beins rækt un ar kostn að ar (PP, kr. plöntu1) og stjórn un ar kostn að ar 
(PS, kr. ha1 ár) á jað ar verð ynd is skóg ar með birki á miðl ungs landi (V, kr. ha1). Gef in eru mörk fyr ir besta þétt leika 
(N, tré ha1), lengd rækt un ar lotu (ár), hæð skóg ar (m) og ynd is sýnd (YS, hlut fall) fyr ir at hug að kostn að ar bil og birt ar 
fjöllið ur fyr ir sam band kostn að ar og jað ar verðs með R2gildi og fjölda út reikn aðra punkta í arð semimati.

10. mynd. Jað ar verð ynd is skóg ar af birki (blá lína) og 
ala ska aspar (rauð lína) eft ir vaxt ar skil yrð um (lík leg 
hæð 50 ára birk is). Við erf ið rækt un ar skil yrði er öspin 
hag kvæm ari en birki (þarf lægra verð til að greiða all an 
kostn að með 5% vöxt um) en við bestu að stæð ur mun ar 
litlu á arð semi teg und anna.

9. mynd. Ávöxt un (%) fjár fest ing ar í ynd is skógi eft ir 
jað ar verði skóg ar ins (kr. ha1, verð sem dug ar fyr ir öll
um kostn aði með vöxt um). Blá lína sýn ir fall þar sem i 
er ávöxt un (hlut fall af ein um, til að fá % er marg fald að 
með 100), ln er nátt úru leg ur lógri og V er verð skóg ar ins 
(kr. ha1, s.k.v. for múlu 3).
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Besti ár ang ur af ynd is skóg rækt fæst ör ugg lega 
ekki með ein rækt un, hvorki birk is né asp ar. Frem ur 
gis inn en bland að ur skóg ur ólíkra teg unda, í hæfi-
leg um hlut föll um en með ljóselsk um teg und um í 
for sæti, gef ur trú lega besta út komu (11. mynd). Til 
að fá skóg ar á hrif in sem fyrst, þarf hluti trjánna að 
vera bráð þroska teg und ir eins og ala ska ösp, viðja, 
selja, ala ska víð ir, jörvavíð ir, hregg staða víð ir eða 
lerki. Stór vaxn ar víði teg und ir eru oft ast fljót ari en 
ösp og birki að ná 3−4 m hæð. Þess ar teg und ir eru 
einnig harð ari af sér við erf ið skil yrði. Þótt sí græn ar 
barr teg und ir í óhófi rýri ynd is gildi skóg ar ins, vegna 
skygg ing ar svarð ar ins, þá skapa þær kær komn ar 
and stæð ur í skóg ar mynd inni. Þær auka á ynd is gild-
ið, séu þær not að ar hóf lega og af list fengi. 

Sum ir vilja bara skóg úr ís lensk um teg und um 
(birki, reyni viði, blæösp, gul víði og loð víði). Engu 
að síð ur er hag kvæmara í upp hafi þeirr ar rækt un ar 
að  hluti trjánna sé hrað vaxn ar, er lend ar teg und ir. 
Skóg ur inn skil ar þá mun fyrr yndis virði. Þeg ar birk-
ið er orð ið tæp lega þriggja metra hátt má fella fóstr-
urn ar ofan af ís lensku teg und un um. En ár ang urs rík 
ynd is skóg græðsla margra teg unda er ekki ein föld 
rækt un.

Áhætta í fjár fest ing um felst í lík ind un um á að 
áform að ur ár ang ur ná ist. Hún velt ur fyrst og fremst 
á þekk ingu, færni og dugn aði stjórn enda og starfs-

manna og þeirri tækni þekk ingu sem býr í fyr ir tæk-
inu en einnig á um hverfi og mark aðs að stæð um.7 
Áhætta í skóg græðslu er fyrst og fremst óvissa um 
vöxt trjánna og van höld á gróð ur sett um trjám. 
Þannig felst óviss an í hæfni skóg rækt and ans til að 
lesa land ið, velja teg und, arf gerð og að ferð við hæfi 
og sjá fyr ir hvern ig skóg ur inn muni þroskast. Al var-
leg asta áhætt an eru van höld á gróð ur sett um trjám. 
En grein ing á af föll um bíð ur betri tíma.

Arð samt fold ar skart
Til tölu lega frjáls mark að ur með land er ung ur á 
Ís landi. Fram til þessa hef ur land verð ið hækk að 
mik ið og stöðugt. Land er tak mörk uð auð lind sem 
ekki er hægt að bæta við (nema lít il lega með land-
fyll ing um). Fólks fjölg un og batn andi efna hag ur eyk-
ur ásókn í land. Út frá því og reynsl unni frá öðr-
um lönd um er ósenni legt að land verð eigi eft ir að 
lækka nema þá lít il lega og tíma bund ið. Þótt erfitt sé 
að bæta við land ið er hægt að auka verð mæti þess. 
Með land græðslu og skóg rækt má breyta til tölu lega 
verð litl um auðn um í verð mætt ynd is land. Hversu 
marg ir njóta úti vist ar á sand auðn um Þjórs ár dals? 
Hversu marg ir gætu not ið þar úti vist ar ef búið væri 
að klæða dal inn ynd is skógi?

Ynd is skóg ur get ur þjón að fleiri mark mið um en 
þeim ein um að bæta ljúf um stund um við mannsæv-

11. mynd. Góð ur ynd is skóg ur er frem ur 
gis inn skóg ur ólíkra teg unda í hæfi leg um 
hlut föll um en með ljóselsk um teg und um í 
for sæti.
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ina. Hann nem ur koltví sýr ing úr and rúms lofti, dreg-
ur úr rof hættu, hæg ir á vindi, gríp ur skafrenn ing, 
fok sand og ösku fall, jafn ar vatns a f rennsli og í fyll-
ingu tím ans má sækja þang að nýti leg ar spýt ur. Þetta 
bæt ir allt krón um við arð sem ina, þótt sú arð semi 
sé meira þjóð hags leg en per sónu leg. En yndis virði 
skóg ar ins er land eig and ans og það ætti því að vera 
aug ljóst, jafn vel blind um mönn um á nátt úr unn ar 
fold ar skart, að skóg ur inn býð ur ynd is-arð í hörð-
um pen ing um.

Þakk ir
Höf und ur þakk ar nem end um sem hann kenndi 
Skóg fræði I, við Garð yrkju skóla rík is ins á Reykj um, 
haust ið 2003,  fyr ir sam starf ið. Að stoð ar kenn ur un-
um; Mar gréti Lilju Magn ús dótt ur og Úlfi Ósk ars-
syni, er kær lega þakk að fyr ir þeirra góða stuðn ing. 
Jóni Geir Pét urs syni og Brynjólfi Jóns syni er þakk að 
góð fús legt leyfi til birt ing ar ljós mynda sem prýða 
þessa grein. Brynju Hrafn kels dótt ur og Ólafi Egg-
erts syni er þökk uð að stoð við tölvu frá gang teikn aðra 
mynda. Höf und ur er afar þakk lát ur þeim Stein unni 
Sig urð ar dótt ur, Jóni Hjalta syni, Úlfi Ósk ars syni og 
Jó hanni Frí manni Gunnarssyni fyr ir yf ir lest ur hand-
rits og þarf ar ábend ing ar.
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B jarmaland er í fornum sögum landssvæðið
við Gandvík, sem nú heitir Hvítahafið. Er
fjallaðumferðirvíkingaþangaðímörgum

fornsögum. Þangað sóttu menn grávöru í greipar
Bjarma en svo kallaðist ættbálkurinn sem byggði
landssvæðiðíkringumfljótiðVínusemnúkallast
DvínaogerborginArkhangelskviðóshólmahenn
ar. Ferðir norður til Bjarmalands voru langar og
erfiðaroggjarnahættulegar,enefveltóksttilvoru
miklirmöguleikaráaðauðgasteðaeflastverulega.
Síðanhefurþaðmáltækifeststítungunniaðtalað
erum„Bjarmalandsföreinhvers“,íþeimskilningi
aðeinhverleggimikiðundirengetisíðanáttvoná
aðauðgasteðaeflastverulegaaðförlokinni. 

Um Bjarma lands ferð ir má lesa í forn sög um eins 
og Heimskringlu, Eg ils sögu og Örv ar Odds sögu. 
Kannski er einna þekkt ust frá sögn in í Ólafs sögu 
helga, af ráns ferð Þór is hunds þang að, þar sem hann 
náði að ræna mikl um ger sem um frá Björm um á 
bökk um Dvínu, vænt an lega þar sem Arka hng elsk-
borg stend ur nú. 

Skóg rækt ar fé lag Ís lands stóð fyr ir eig in legri 
Bjarma lands för haust ið 2006, þó ekki til þess að 
ræna og rupla eins og Þór ir hund ur og fé lag ar til 
forna! Mark mið ið með ferð inni var að kynn ast og 
fræð ast um heill andi tengsl ís lensk ar skóg rækt ar við 
þenn an heims hluta og hvern ig fram sýni Pét urs mikla 
rússa keis ara kem ur þar við sögu. 

Raviola, rússalerkið 
og Pétur mikli

Höfundur Jón Geir Pétursson

För Skógræktarfélags Íslands til 
norðvestur Rússlands – II 

Að ofan: Ein ar Gunn ars son stend ur hér við eitt glæsi
leg asta tréð í Rai vola. Þetta er u.þ.b. 50 metra hár risi. 
Þetta tré er kall að Fockel eft ir þýska skóg fræð ing un um 
sem kom skóg in um á legg. Mynd: Al ex and er Ro berts son
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Þetta er langt ferða lag um óhefð bundn ar slóð ir 
og líkt og í Bjarma lands ferð um til forna er hægt að 
auðg ast veru lega, en að þessu sinni frek ar af þekk-
ingu og lífs reynslu en silfri og grá vöru!   

Kom ið til Rúss lands
Fyrsti við komu stað ur var Helsinki í Finn landi og 
það an ókum við með rútu til Rúss lands. Það eru 
mik il við brigði að koma yfir finnsku landa mær in til 
Rúss lands. Eft ir ýt ar lega og margend ur tekna vega-
bréfa skoð un rúss nesku landamæra varð anna, ókum 
við í geng um þétt an skóg inn á Kirjála eyð inu í átt 
til St. Pét urs borg ar. Þung bruna lykt var í loft inu en 
und an farn ar vik ur höfðu mikl ir skóg ar eld ar geis-
að á svæð inu. Blóm leg bónda býli, sem höfðu ver ið 
áber andi Finn lands meg in, hurfu og við tóku yf ir gef-
in samyrkju bú. Aflagð ir akr ar tóku við af nýslegn-
um tún um og rækt un og skóg arn ir virt ust vera hægt 
og bít andi að sá sér óheft út á rækt un ar land ið. Í 
görð um hús anna voru ekki skraut blóm held ur þaul-
rækt að ir kart öflu- og mat jurta garð ar. Gaml ar kon-
ur voru við þjóð veg inn að selja kart öfl ur í föt um í 
lítra vís. Nærri þorp inu Roschino beygð um við út af 
veg in um, um 50 km utan við Pét urs borg. 

Við vor um á leið að skoða fræg asta lerki skóg í 
heimi, Rai vola lund inn við Lindulovska ya ána.

Fyr ir 300 árum
Lerki skóg ur inn í Rai vola á sér ein staka sögu en upp-
runa hans má rekja aft ur til daga Pét urs mikla rússa-
keis ara. Saga Rai vola hefst því fyr ir um 300 árum. 
Þá hafði ung ur keis ari, Pét ur mikli, tek ið við völd um 

í Rúss landi. Í upp haf i valda tíð ar hans höfðu Rúss ar 
ekki yf ir ráð land svæða að Eystra salti og í Ark hang-
elsk við Hvíta haf ið var eina höfn ríks ins. Höfn sem 
að mörgu leyti var óheppi leg, enda inni lok uð í ís á 
vetr um og sigl inga leið in löng norð ur fyr ir Nor d kapp 
á leið suð ur til Evr ópu. 

Sví ar réðu land svæði, þar sem nú eru Eystra salts-
rík in, Kirjála hér uð in og Finnski flói. Pét ur mikli átti 
í ára lögn um erj um við Svía um yf ir ráð við Eyst ar-
salt. Þeim erj um lyktaði með frægri úr slita orr ustu í 
Poltava (nú í Úkra ínu) árið 1709, þar sem Pétri tókst 
að brjóta her Karls 12. Svía kon ungs á bak aft ur.

Eft ir sig ur inn á Sví um náðu Rúss ar end an lega að-
gengi að Eyst ar salti. Pét ur mikli hafði haf ið bygg-
ingu Pét urs borg ar árið 1703 og árið 1712 varð hún 
höf uð borg ríks ins í stað Moskvu. 

Und ir stjórn Pét urs mikla, á ár un um 1672−1725, 
urðu mikl ar breyt ing ar á rúss neska rík inu. Pét ur 
lagði áherslu á að opna land ið til vest urs og varð 
fyr ir mikl um áhrif um frá evr ópskri menn ingu. Sést 
það kannski best í bygg ingu Pét urs borg ar sem byggð 
var í anda evr ópsk ar bygg ing ar hefð ar. Eft ir að hafa 
náð áhrif um við Eystra salt lagði Pét ur áherslu á að 
byggja upp rúss neska Eystra salts flot ann. Pét ur hafði 
mik inn áhuga á skipa smíð um og hafði feng ið þjálf-
un í þeim er hann dvaldi í Hollandi á yngri árum. 
Fram að því að Pét ur náði yf ir ráð um á Eystra salti, 
hafði hann byggt upp rúss neska flot ann í Ark hang-
elsk, við ós hólma fljóts ins Dvínu. Þar voru um fangs-
mikl ir skóg ar, ekki síst rússalerki skóg ar. sem gáfu 
ljóm andi trjá við til smíð anna. 

Rai vola skóg ur inn stend ur á bökk um Lindulovska ya ár. 
Ætl un in var að fleyta timbr inu nið ur ána til skipa smíða
stöðv ar inn ar Kron stadt.

Rai vola skóg ur inn var sett ur á heimsminja skrá UNESCO 
árið 1991. Á mynd inni sjást ferðalangarnir ganga inn 
um hlið ið í skóg inn.
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Með stofn un Pét urs borg ar flutt ust skipa smíð arn-
ar þang að og juk ust til allra muna. Í bæn um Kron-
stadt á eyj unni Kotlin, komu Rúss ar sér upp um-
fangs mikl um skipa smíða iðn aði en eyj an er í finnska 
flóa, skammt utan við ósa Nevu. 

Skip þessa tíma voru timb ur skip, gríð ar stór skip 
sem þurftu óhemju magn heppi legs timb urs. Í Ark-
hang elsk höfðu menn Pét urs kom ist upp á lag með 
það að nota rússalerki til skipa smíð anna og var 
lerki við ur not að ur í skip in ásamt eik. 

Skóg fræð ing ur rússa keis ara
Eft ir að skipa smíð arn ar flutt ust frá Ark hang elsk til 
Kron stadt virð ist Pét ur mikli hafa ver ið með vit að ur 
um að nauð syn legt væri að gera sér stak ar ráð staf an-
ir varð andi timb ur öfl un til skipa smíð anna. Í frægri 
Evr ópu för sinni árið 1697, kynnti Pét ur sér ýmis 
fram fara mál í álf unni og hef ur þá kom ist í tæri við 
þýska skóg fræði þekk ingu en upp haf skóg fræði sem 
vís inda grein ar má rekja þang að. Því var eðli legt fyr-
ir hann að leita þang að eft ir sér fræði þekk ingu þess 
tíma í skóg fræði. 

Að und ir lagi flota yf ir valda var því ráð inn til starfa 
þýsk ur skóg fræð ing ur, Ferdin and Gabriel Fockel 
að nafni, sem fékk það verk efni að afla heppi legs 

Að ofan: Stytta af Pétri mikla í Ark hang els borg. Mynd 
af þess ari styttu er einnig á 500 rúblu seðl in um.

Að neðan t.v.: Fal legt rússalerki á um ferð ar eyju í Ark
hang els borg.

Að neðan t.h.: Jarð nesk ar leif ar Pét urs mikla eru í virki 
Pét urs og Páls í Pét urs borg, ásamt hin um Roma novkeis
ur un um.
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fræs að lerki til þess að gróð ur setja og rækta nærri 
strönd inni.  

Rússalerki vex ekki nátt úru lega að strönd um 
Eystra salts. Við ur lerk is er hins veg ar eft ir sókn ar-
verð ur til skipa smíða. Hann er harð ur, eðl is þung-
ur og þeim eig in leika gædd ur að rotna seint. Einnig 
geta trén ver ið afar bein vax in og því gef ið beina, 
gilda boli sem henta m.a. vel sem siglu tré. Þá er lerk-
ið mjög hrað vaxta í æsku sem veit ir því ótví rætt for-
skot fram yfir ýmis hæg vaxta lauf tré, eins og eik sem 
al gengt er að nýta til skipa smíða. Fockel þurfti því 
að leita allt norð ur að strönd um Hvíta hafs til þess 
að finna ná læg ustu lerki skóg ana. Fór hann ásamt 
fjór um rúss nesk um að stoð ar mönn um, þeim Ivan 
Kupri ya nov, Mat vey Als hanskiy, Fedor Starost in 
og Pet er Popov Seli vanov, norð ur til Ark hang elsk-
hér aðs sem er vest asta út breiðslu svæði rússalerk is. 
Í Ark hang elsk fór hann um skóg ana og valdi fræ af 

úr val strjám til undan eld is og sneri það an til baka að 
átta árum liðn um, þó nokkru eft ir lát Pét urs mikla. 

Rai vola skóg ur inn 
Árið 1738 hófst Fockel handa við rækt un ina í Rai vola 
á frjósömu svæði á bökk um Lindolovska ja ár inn-
ar, stutt frá botni Finnska flóa. Á rækt un ar svæð inu 
hafði skóg ur inn ver ið höggv inn, land ið brennt og ak-
ur yrkja stund uð um tíma. Birki og víð ir úr ná grenn-
inu hafði síð an náð að sá sér í aflagða akrana. Að 
for skrift Fockel var svæð ið brennt aft ur og jarð unn ið 
og lerkifræ inu frá Ark hang elsk síð an sáð í um 17 ha 
lands. Fræ ið spíraði ágæt lega og upp af sán ing un um 
óx vöxtu leg ur lerki skóg ur. Hann kom nokk uð þétt 
upp og var hluti plantn anna því stung inn upp og trén 
gróð ur sett í ann an reit í nokkrum áföng um. Lerki-
skóg ur inn sem nú er í Rai vola er á mis mun andi aldri 
eða frá ár un um 1738−1750 á tæp lega 60 ha lands. 

Í Pinega var rússalerki víða að finna sem stakstætt yf ir hæðar tré í skóg un um. Mik ið skóg ar högg hef ur ver ið stund að í 
Pinega. Þar voru með al ann ars starf rækt Gúlög á Sov ét tím an um. Þar var fólk lát ið vinna nauð ugt við skóg ar högg og 
timbr inu síð an fleytt nið ur Pinegafljót ið og áfram nið ur Dvínu til Ark hang elsk borg ar. 
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Kom ið til Rai vola
Þorp ið Rai vola er um 50 km utan við Pét urs borg. 
Við ókum af að al veg in um og eft ir að hafa ekið í 
gegn um þorp ið, kom um við að snyrti leg um án ing-
ar stað. Geng um við skóg ar stíg inn nið ur í átt að 
Lindovk sa ánni, þar sem lerki trén vaxa. Í fyrstu er 
erfitt að átta sig á stærð lerkitrjá anna sem gnæfa 
upp úr greni- og furu skóg un um í kring. Þeg ar kom-
ið er inn í hrein an lerki skóg upp götv ar mað ur hins 
veg ar hversu magn að ur skóg ur inn er. Inni á milli 
lerkitrjá anna er mað ur fljót ur að finna til smæð ar, 
enda gnæfa topp ar hæstu trjánna núna í 50 metra 
hæð. Trén eru þó ekki mjög gild, enda lund ur inn 
á köfl um nokk uð þétt ur. Áber andi er að trén eru 
bog in í topp inn, þar sem þau gnæfa orð ið upp úr 
skóg un um í kring. Inn an um eru síð an fjölda mörg 
tré sem hafa vax ið áfalla laust og feng ið rými til þess 
að gildna eðli lega mið að við hæð. Þykkasta tréð er 
þannig um 1,4 m í þver mál í brjóst hæð. Vænt an lega 
hefði það ver ið Pétri keis ara að skapi að koma til 
Rai vola nú og sjá allt þetta frá bæra skipa smíða efni 
orð ið full vax ið. Reynd ar hefði skóg ur inn ver ið orð-

inn hæf ur til fell ing ar fyr ir um 150 árum! Svæð ið 
er fjöl sótt úti vist ar svæði, enda ná lægt millj óna borg-
inni St. Pét urs borg.  

Á þess um 270 árum, sem lerki hef ur vax ið þarna, 
hef ur ým is legt orð ið til þess að setja mark á skóg-
inn. Tré hafa rifn að upp með rót um og brotn að í 
storm um og er nú svo kom ið að ár lega fjúka nokkr ir 
tug ir trjáa um koll. Ónóg grisj un í skóg in um hef ur 
orð ið til þess að krón ur trjá nna eru víða afar litl-
ar og stofn arn ir afar grann ir mið að við hæð. Einnig 
hafa hern að ar á tök haft áhrif og í seinni heim styrj-
öld inni lá víg lín an nokkrum sinn um í gegn um skóg-
inn. Þannig er talið að um 30% trjá nna hafi orð ið 
fyr ir skemmd um eft ir byssu skot og eins eru sár á 
berki eft ir skrið dreka víða sýni leg. Núna eru rót ar-
fúa svepp ir áber andi í lund in um, þannig að allt út lit 
er fyr ir að gömlu trén haldi áfram að týna töl unni. 
Að sögn heima manna eru uppi áform um að höggva 
greni skóg inn næst elsta lerk inu, vinna land ið og sá 
þar lerkifræi, á svip að an hátt og gert var upp haf-
lega, til þess að end ur nýja lerki skóg inn.   

Rai vola skóg ur inn er al veg ein stak ur í skóg rækt-
ar sög unn ni. Hann var sett ur á heimsminja skrá 
UNESCO (sem Lindulovska ya Rotcsha) árið 1991, 
ásamt öðr um merki leg um stöð um og bygg ing um í 
um hverfi Pét urs borg ar sem tengj ast arf leið Pét urs 
mikla og Pét urs borg. 

Um deilt land svæði
Áætl an ir Pét urs mikla, um að nýta skóg inn til skipa-
smíða, urðu ekki að raun veru leika á dög um stóru 
tré skip anna. Af hverju lund ur inn var ekki höggv inn 
er ekki vit að en hugs an leg or sök gæti ver ið að hann 
stend ur á hinu um deilda Kirjála eyði. Eft ir að Sví ar 
töp uðu því til Rússa árið 1721 var það lengi und ir 
rúss neskri stjórn, til heyrði síð an finnska her toga-
dæm inu, sjálf stæðu Finn landi árið 1918−1940, þá 
Sov ét ríkj un um og nú loks aft ur rúss neskri stjórn. 

Lund ur inn „týnd ist“ um tíma og „fannst“ í raun 
ekki fyrr en árið 1869, þeg ar sænsk ur skóg fræð ing-
ur, A. Blomqvist, kom í skóg inn. Þá varð mönn um 
ljóst gott form trjánna og mik ill vöxt ur Ráð ist var í 

Hall dór Ásgeirs son við einn lerkirisanna sem mun frá 
því á ár un um 1738−1750.

Til hægri: Í Pinega var rússalerki víða að finna sem 
stakstætt yf ir hæðar tré í skóg un um. Mik ið skóg ar högg 
hef ur ver ið stund að í Pinega. Þar voru með al ann ars 
starf rækt Gúlög á Sov ét tím an um. Þar var fólk lát ið 
vinna nauð ugt við skóg ar högg og timbr inu síð an fleytt 
nið ur Pinegafljót ið og áfram nið ur Dvínu til Ark hang
elsk borg ar. 
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að safna fræi í lund in um og koma á legg til raun areit-
um og sér stök um fræ rækt un ar reit um og var sá fyrsti 
gróð ur sett ur í Punka harju í Finn landi um árið 1880. 
Síð ar hef ur ver ið kom ið á fót fræ görð um í Finn landi 
og Sví þjóð þar sem tré af Rai vola stofni voru gróð-
ur sett gagn gert til þess að fram leiða fræ til notk un-
ar í skóg rækt. Þannig kann ast margt rækt un ar fólk 
hér lend is við upp runa staði eins og Imatra, Ihala og 
Lass inma en þetta eru allt fræ garð ar með lerki af 

Rai vola stofni. Frá þess um svæð um hef ur ver ið feng-
ið mik ið fræ til rækt un ar hér á landi.

Rússalerki rækt að á Ís landi
Lerki skóg ur inn í Rai vola er því sér stak lega áhuga-
verð ur fyr ir ís lenskt skóg rækt ar fólk. Hér á landi 
var rússalerki af Rai vola stofni fyrst gróð ur sett árið 
1956. Hef ur það reynst afar vel í rækt un og er bæði 
hrað vaxta, bein vax ið og heil brigt. Rússalerki er nú 
al geng asta trjá teg und in í skóg rækt hér á landi og hef-
ur ár ang ur af rækt un þess ver ið frá bær, sér stak lega 
á Norð aust ur- og Aust ur landi þar sem nú eru um-
fangs mikl ir lerki skóg ar. Nán ast allt lerki sem gróð-
ur sett hef ur ver ið hér und an far in 30 ár, er af Rai vola 
upp runa og er því heim sókn á þenn an stað hálf gerð 
píla gríms ferð fyr ir ís lenskt skóg rækt ar fólk. Áhuga-
vert er að hug leiða vöxt ís lensku lerki skóg anna 
í þeim sam an burði. Til dæm is var elsti rússalerki-
lund ur hér lend is, Gutt ormslund ur á Hall orms stað, 
gróð ur sett ur rétt um 200 árum eft ir að lerki var fyrst 
gróð ur sett í Rai vola eða árið 1938. Í Gutt ormslundi 
eru nú hæstu lerki trén um 22 m há, þ.e. 69 árum 
eft ir fyrstu gróð ur setn ingu. Það er alls ekki slæm ur 
sam an burð ur. Eft ir að hafa skoð að lerki trén í Rai-
vola er jafn framt áhuga vert að gera sér í hug ar lund 
hvern ig stór svæði á Norð ur- og Aust ur landi muni 
líta út í fram tíð inni.

Hlutarþessarargreinarbirtustígreinhöfundarí
Morgunblaðinusunnudaginn2.mars,2003.

Rússlerkisköngl ar í Ark hang elsk.

Til vinstri: Kon an á mynd inni, Ljúbov 
Per tovna Tsjerkas, hef ur merki lega teng
ingu við ís lenska skóg rækt. Í kjöl far 
heim sókn ar Arn órs Snorra son ar og Sig
urð ar Blön dal til Pinega árið 1989, sendi 
rúss neska skóg stjórn in fræ til Ís lands. 
Ljúbov, sem starfar enn hjá skóg stjórn
inni í Pinega, ann að ist söfn un fræs ins 
og send ingu þess til Ís lands. Með henni 
á mynd inni er  for stöðu mað ur þjóð garðs
ins í Pinega.
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V ið fal leg an bæj ar læk, norð an við hlað-
varpann á gömlu eyði býli, stend ur þrístofna 
reyn ir. Hann hef ur hald ið velli þarna við 

læk inn, nær 50 árum leng ur en menn irn ir, krónu-
mik ill og fag ur. 

Skammt frá reyn in um, norð an við læk inn, vex eitt 
birki tré, efa laust ætt að úr skóg in um suð ur í hlíð inni. 
Bær inn stend ur enn, hef ur ver ið hald ið við af hesta-
mönn um frá Ak ur eyri, einnig hafa gangna menn not-
að hús ið. Víða um hið gamla tún eru tófta brot er 
vitna um all stórt býli. Sörla stað ir heit ir jörð in og er 
innst í Fnjóska dal, und ir aust ur fjöll um og þar var 
jafn an vel búið. Um Sörla staða víð inn er fjall að í 
Skóg rækt ar rit inu 2. tbl. 2002.

Litlu mun aði að saga þessa gamla trés týnd ist og 
ef til vill skipt ir saga eins trés á af skekktu eyði býli 
ekki máli, en hún er samt til.

Árið 1924 fluttu frá Sörla stöð um að Bakka, sem 
er næsta jörð norð an við, Frið þjóf ur Guð laugs son 
og kona hans Sig ríð ur Sig urð ar dótt ir og syn ir þeirra 
tveir, Guð laug ur og Sig urð ur. Með þeim fluttu og 
Sig ur björg syst ir Sig ríð ar og Mar grét dótt ir henn ar.

Bakka fjall ið er mjög bratt og hátt en þar hjar ir 
birki skóg ur neð an til. Hann verð ur tíð um fyr ir áföll-
um af skrið um og snjó flóð um en er alltaf fljót ur að 
breiða sig yfir hin ar ný föllnu skrið ur og teyg ir sig 
hægt og hægt, hærra upp í fjall ið.

  Lík lega var það árið 1925 að Frið þjóf ur fann, 

Sörlastaðareynirinn

Höfundur Þór Sigurðsson
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uppi í skóg in um ofan við bæ inn á Bakka, nokkr ar 
litl ar reyni hrísl ur í þyrp ingu. Þær uxu þar upp úr ný-
lega fall inni skriðu. Fjór ar þeirra stakk hann upp og 
gróð ur setti þrjár í skjóli við suð vest ur horn Bakka-
bæj ar ins en gaf eina suð ur að Sörla stöð um. 

Hjón in Guð rún Ólafs dótt ir og Ólaf ur Páls son 
bjuggu þá á Sörla stöð um, ásamt börn um sín um Páli 
og Jór unni. Þau settu hrísl una nið ur í hlað varp an um 
við læk inn og þar er hún enn. Hrísl urn ar er uxu upp 
á Bakka, voru tvær ein stofna og ein tvístofna og afar 
bein vaxn ar en stóðu mjög þétt. 

Fjöl skyld an flutti frá Bakka til Ak ur eyr ar árið 
1945 og var jörð in í eyði í 4 ár. Árið 1949 fluttu 
öldruð hjón að Bakka, Valdi mar og Guð rún og 
bjuggu þau þar til 1960 en þá fór bær inn end an lega 
í eyði. 

Fljót lega voru bæj ar hús in jöfn uð við jörðu en trén 
stóðu áfram, lík lega um tvo ára tugi og prýddu gamla 
bæj ar stæð ið. Lík lega hafa þau fall ið um 1980 og 
senni lega vegna ánauð ar kinda, því Sörla staða tréð 
stend ur enn, enda inn an girð ing ar og fær því frið 
fyr ir ágangi bú fjár að mestu. Enn liggja þó stofn ar 
Bakkatrjánna á staðn um og vitna um mjög fal lega 
vax in tré. 

Ingólf ur Dav íðs son mun hafa lit ið á trén í Bakka-
skógi, á leið sinni þarna um, í kring um árið 1930 
og skráð fund ar stað inn. Eru þau eini villti reyn ir-
inn sem vit að er um að hafi vax ið í fram an verð um 
Fnjóska dal. Það er merki leg stað reynd því þarna 
vaxa ein hverj ir mestu birki skóg ar lands ins og ætti 
land ið þá að vera gott fyr ir reyni líka. 

Lík lega eru því að eins tveir af kom end ur Bakka-
reyn is ins til í dag. Ann ar er sá er vex í hlað inu á 
Sörla stöð um en hinn vex á graf reit fjöl skyld unn-
ar frá Bakka, í Ak ur eyr ar kirkju garði, þar sem þau 
hvíla; Frið þjóf ur, Sig ríð ur, Sig ur björg og Nói, bróð-
ir þeirra systra. Frið þjóf-
ur fór sjálf ur og sótti 
það tré og gróð ur setti 
á leiði konu sinn ar og 
mág konu, árið 1961 eða 
1962 og var þá hrísl an 
um hálf ur metri á hæð. 

Löngu seinna fór 
hann aft ur til þess að 
ná í sprota en þá fann 
hann ekki vaxt ar stað-
inn. Þá hafði breyt ing 
orð ið á slóð um reyn is-
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Til vinstri: Sörlastaðareynirinn árið 2005 og björkin í 
skugga hans norðan við lækinn. Bæjarhúsið, og í baksýn 
er Bæjarfjallið. Þar er birkið aðeins að nema land eftir 
alda langa fjarveru. Mynd: ÞS

Að neðan: Bakki upp úr 1940. Sér norður Fnjóskadal. 
Reynirinn um 20 ára gamall við suðvesturhorn 
bæjarins. Mynd: Margrét Jónsdóttir

ins. Skriðu spýja hafði fall ið þar og einnig var þar 
mik ið af ungu birki. Ekki treysti Frið þjóf ur sér þó 
til þess að full yrða hvort skrið an hefði hul ið reyn inn 
eða hvort hann væri bara svona trauð fund inn vegna 
hins þétta unga birk is.

Svo má velta fyr ir sér upp runa reyn is ins. Hef ur 
hann vax ið þarna frá alda öðli eða bar t.d. þröst ur 
fræ in á þenn an stað eft ir alda mót in 1900 eða svo? 
Hafi þröst ur drit að fræi í Bakka skógi, hef ur hann 

Kort: Ragnhildur Freysteinsdóttir
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vænt an lega étið reyni ber in skömmu áður. Hvað an 
kom hann þá? 

Reyni tré eru á nokkrum bæj um þarna í framdaln-
um. Enn standa stór og mynd ar leg tré í garð in um á 
Snæ bjarn ar stöð um, sem eru vest an ár, beint á móti 
Sörla stöð um og eru því næst upp runa staðn um á 
Bakka eða í u.þ.b. 2,5 km fjar lægð. 

Reyni tré eru á Reykj um, sem eru und ir vest ur fjöll-
um Fnjóska dals, nokkurn veg in gegnt Bakka, í u.þ.b. 
3 km fjar lægð og reyni tré voru einnig á Belgsá, sem 
er aust an meg in í daln um, rúm um 4 km norð ar. 

Með hlið sjón af upp lýs ing um frá Sig urði Blön dal, 
fyrrv. skóg rækt ar stjóra, sýn ist mér lík legt að Bakka-
trén séu af ís lensk um upp runa, því þau eru með grá-
leit an börk og sam liggj andi stofna er mynda krappt 
greina horn. Það sama gild ir um Snæ bjarn ar staða-
trén og einnig Reykja trén en Belgs ár tréð féll fyr ir 
löngu og ég skoð aði það aldrei úr ná lægð. 

Hvort sem Bakka reyn ir inn er af göml um meiði 
eða ekki, hef ur hann ekki byrj að að vaxa fyrr en 
eft ir árið 1920 eða svo en Reykja- og Snæ bjarn ar-

Stofnarnir þrír á Bakka 2007. Hildur Óladóttir heldur við lengsta stofninn, Þór við hina tvo. Í baksýn er Bæjar
hnjúkurinn fyrir miðju, skógiklæddur neðra. Reynirinn, hinn upprunalegi, er þarna ef til vill ennþá. Myndir: HÓla

Til vinstri: Árið 1960. Bakkatrén orðin ögn hærri en 
síma staurinn. Myndin tekin til norðausturs og bærinn 
orðinn hrörlegur. Mynd: Bjarni Sigurðsson
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staða trén voru gróð ur sett um alda mót in eða fljót-
lega upp úr þeim, er álit Tryggva Gunn ars son ar frá 
Reykj um en hann er fædd ur þar árið 1920. Mögu-
leiki er því á að fræ hafi borist það an í Bakka skóg 
og var það skoð un manna þarna í daln um varð andi 
til urð Bakkatrjánna.

Mar grét Jóns dótt ir var 8 ára er þau fluttu í Bakka 
árið 1924 og man hún vel er Frið þjóf ur gróð ur setti 
plönt urn ar og seg ir þær þá að eins hafa ver ið um 
spann ar lang ar. Mar grét kom einnig að upp runa-
staðn um nokkru síðar og man hann vel. Þar var eng-
inn stofn að eins þétt stóð af smá plönt um, á svæði 
sem er um hálf ur metri í þver mál. 

Þetta hlýt ur að segja okk ur að þarna hafi ver ið 
göm ul rót er skot ið hef ur fjöl mörg um tein ung um. 
Þarna í kring var autt svæði forð um og senni lega 
hef ur fall ið skriða er eytt hef ur trján um en þó ekki 
það þykk að hún næði að kæfa rót ina á móð ur tré 
reyni tein ung anna. 

Síð an end ur tek ur sag an sig. Birk ið sáir sér út í 
ógróna skrið una og þarna verð ur nán ast ófær skóg-

Trjágarðurinn á Snæbjarnarstöðum. Sér til suðausturs inn á Timburvalladal og að Sörlastaðaskógi í austurfjöllum. 
Mynd: HÓla

Til hægri: Tréð á gröfinni í Akureyrarkirkjugarði 
28. september 2007. Það er 5,3 m á hæð en 86 cm að 
ummáli við jörð. Mynd: ÞS
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ur, er grisj ar sig sjálf ur í ár anna rás, þar til eft ir 
standa öfl ug ustu trén og vænt an lega reyn ir inn líka. 
Þá fell ur önn ur skriða og e.t.v. var hún of þykk til að 
reyn ir inn gæti vax ið upp á ný eða leyn ist reyn ir inn 
þarna í skóg ar þykkn inu enn? 

Ég gekk um þetta svæði haust ið 2005 er birk ið 
hafði að mestu fellt lauf in. Þarna er nú þétt ur birki-
skóg ur og ekki var um skipu lega leit að ræða, enda 
fann ég eng an reyni. Ég veit þó nokkurn veg inn hvar 
hann stóð.

Ekki er ég nógu vel að mér til þess að vita, hvers 
vegna hvorki þau tré er gróð ur sett hafa ver ið frá 
Bakka reyn in um né Snæ bjarn ar staða trén hafa skot-
ið tein ung um eða fugl sáð þeim út svo vit að sé. Þar 
er þó ein und an tekn ing: Mörg rót ar skot eru á tré nu 
sem vex á gröf þeirra systk ina. Það tré er reynd ar 
síst þess ara trjáa að vexti og út liti. Reynd ar vaxa tré 
yf ir leitt ekki vel í kirkju garði Ak ur eyr inga á Höfð-
an um.

Reykja trén náðu aldrei mik illi hæð og eru kom in 
á fallanda fót, enda orð in um ald ar göm ul, en Snæ-

bjarn ar staða trén eru enn grósku leg. Í garð in um þar, 
sem stóð sunn an und ir bæj ar hús un um, eru enn tvær 
bjarkir, um 7 metra háar og 5 reyni tré. Tvö þau 
stærstu eru um 8,50 metr ar á hæð. Mesta tréð hef ur 
ver ið fjór stofna en tveir stofn anna eru löngu falln ir. 
Þeir sem eft ir standa, grein ast í 20 sentí metra hæð 
og er ann ar stofn inn þar fyr ir ofan um 70 sentí metr-
ar að um máli en hinn 98 sentí metr ar en um mál ið er 
um 145 sentí metr ar áður en þeir grein ast. 

Merki legt má telj ast að þessi tré skuli standa enn, 
því þau eru óvar in, eins og trén við Bakka bæ inn og 
aug sýni legt að kind ur halda sig þar mik ið. Reykja-
trén voru gróð ur sett ofan í upp hlað inn bekk og er 
jarð veg ur inn heit ur þar und ir. Ef til vill er þar að 
finna ástæð una fyr ir hrör leika þeirra.

Sörla staða tréð skipt ist í þrjá stofna, strax við jörð. 
Í 60 sentí metr a hæð eru þeir 90, 116 og 124 sentí-
metr ar að um máli. Hæð trés ins er um 7,8 metr ar.

Ég mældi að gamni mínu stofn ana þrjá, er enn 
má finna við bæj ar hól inn á Bakka og reynd ist sá 
grennsti 4,2 metr ar á lengd. Sá tvístofna var 4,3 
metr ar á lengd og 80 sentí metr ar að um máli neðst, 
en sá lengsti var 4,5 metr ar á lengd og 50 sentí metr-
ar að um máli. Ég reikna með að þeir hafi á sín um 
tíma brotn að við jörð, því enga stubba fann ég í 
grassverð in um, svo varla má bæta mörg um sentí-
metr um við lengd ar mál ið að neð an, en áreið an lega 
mætti bæta góð um metra við að ofan. 

Senni lega hafa trén hætt að vaxa fyr ir 25−30 árum 
og ef við för um var lega í það að giska á árs vöxt inn, 
gætu þau hugs an lega hafa vax ið um 4 metra á þess-
um 30 árum. Þá væri ekki óhugs andi að Bakka trén 
gætu ver ið um 10 metra há í dag, hefðu þau lif að. 

Að ofan: Stofnarnir þrír við jörð. Mynd: HÓla

Til vinstri: Frumstæð mælingatækni hjá Þór er hann 
mældi Sörlastaðareyninn. Mynd: HÓla
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Þau voru afar bein vax in og greina lít il neð an til, enda 
uxu þau í miklu skjóli fyr ir norð an og aust an átt 
og mjög þétt. Frið þjóf ur bóndi var líka nat inn við 
gróð ur setn ingu trjánna og um hirðu og klippti t.d. 
all ar grein ar af stofn um þeirra neð an til, fyrstu árin. 
Sörla staða tréð stóð hins veg ar stakt og ekki í skjóli 
og breið ir því mik ið úr sér.  

Von andi á móð ur rót in í Bakka skógi eft ir að finn-

Einiberjaklasi í Bakkaselsskógi í september 2007. Þar vex stærsti einir landsins svo vitað sé. Mynd: HÓla

ast, svo hægt verði að fjölga trjám það an, því það 
eru hin ir einu sönnu land nem ar reyn is í fram an verð-
um Fnjóska dal. Reynd ar hafa þó ný lega fund ist tvær 
sjálfs án ar reyni hrísl ur í Sellandi þarna í fram an verð-
um daln um. 

Svo er bara að sjá hversu lengi enn öld ung arn ir 
á Sörla stöð um og Snæ bjarn ar stöð um fá að gleðja 
augu ferða manna á þess um dala slóð um.
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Skógræktarfélag Íslands stóð fyrir kynnis
ferð skógræktaráhugafólks til Sviss, dagana
4.−11. september 2007 og voru þátttakend

ur í ferðinni tæplega90.Fariðvarumausturog
miðhlutaSvissogskoðaðlandslag,gróðurfar(sér
staklega skógar) og menning. Við skipulagningu
ogundirbúning ferðarinnarnaut félagiðaðstoðar
SvisslendingsinsogÍslandsvinarinsThomasSeizen

Hópferðamiðstöðin–Trexsáumalmennaferðatil
högun(flug,gistinguo.s.frv.).Íslenskirfararstjórar
ogtúlkarvoruBrynjólfurJónssonfráSkógræktar
félagi ÍslandsogBarbaraStanzeit og einnignutu
ferðalangar leiðsagnar Jóhanns Pálssonar grasa
fræðingsogfyrrverandigarðyrkjustjóraReykjavík
ur.ÍþessarigreinverðurfjallaðalmenntumSviss
ogfariðyfirþaðhelstasemfyriraugubaríferðinni
ogþáþættisemmestaathyglivöktu.Nánarverður
fjallaðumskógaíSvissognýtinguþeirraínæsta
heftiSkógræktarritsins.

Sviss – land og þjóð
Sviss er lít ið land í hjarta Evr ópu, en að flat ar máli er 
það að eins rúm ir 41.000 km2 (um 40% af flat ar máli 
Ís lands). Það er land lukt, með Þýska land, Frakk land, 
Ítal íu, Aust ur ríki og fursta dæm ið Liechten stein sem 
ná granna. Sviss má skipta land fræði lega í þrjá meg-
in hluta; Ju ra fjöll, Miðland (Mittelland) og Alpana. 
Ju ra fjöll in eru kalk steins fjall garð ur, á landa mær um 
Sviss og Frakk lands, í norð vest ur hluta Sviss. Í fjöll-
un um hafa fund ist marg ir stein gerv ing ar og risa-
eðlu spor, enda dreg ur eitt tíma bil jarð sög unn ar heiti 
sitt af þess um fjall garði. Hæstu fjöll í Ju ra fjöll um 
ná um 1.700 m hæð en með al hæð in er í kring um 
700 m. Tals vert meiri fjall garð ur eru svo fjöll in í 
Ölp un um, í suð ur- og mið Sviss, þar sem mest ber 
á graníti í fjallatind um, en með al hæð in þar er um 
1.700 m og 48 fjallatopp ar fara yfir 4.000 metra 
hæð. Alp arn ir leika stórt hlut verk í ímynd Sviss og 
skipta miklu máli fyr ir ferða þjón ustu í land inu, en 
tæp lega 2 /3 ferða manna heim sækja Alpana. Það er 
hins veg ar Miðland ið, hæð ótt há slétta á milli Jura- 
og Alpa fjall anna, sem er eig in leg þunga miðja Sviss, 
með flesta íbúa og stærsta hluta iðn að ar- og land-
bún að ar fram leiðslu. 

Sviss er sam bands ríki, sam sett úr 26 kantón-
um, sem voru áður fyrr sjálf stæð ríki og hef ur hver 

Ferð til Sviss

Höfundur Ragnhildur Freysteinsdóttir

I. Ferðasaga

Að ofan: Það má nýta skóg ar af urð ir í ým is legt. Þessi 
mynd ar legi skóg ar álf ur var í skóga safn inu í Ball en berg. 
Mynd: RF
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kantóna eig in stjórn ar skrá, lög gjöf, stjórn og dóm-
stóla. Íbú ar Sviss eru um 7,5 millj ón ir og þar af um 
20% er lend ir rík is borg ar ar. Í Sviss eru því töl uð ýmis 
tungu mál, en í land inu eru fjög ur þjóð mál; þýska, 
franska, ítalska og retó-rómanska. Sviss hef ur ekki 
þjóð kirkju eða op in bera trú. Flest ar kantón urn ar 
við ur kenna þó op in ber ar kirkj ur, í öll um til fell um 
kaþ ólsk ar eða mót mæl enda kirkj ur, enda um 4 /5 
íbúa kristn ir. Þrátt fyr ir smæð lands ins er Sviss efna-
hags legt stór veldi og eitt hag sælasta ríki heims. Efna-
hag ur þess bygg ir á marg vís leg um efna- og málm-
iðn aði (sér stak lega úrum og öðr um mæli tækj um), 
ferða þjón ustu og ým issi fjár mála starf semi (bank ar 
og trygg ing ar). Mörg af stærstu fyr ir tækj um í heimi 
hafa höf uð stöðv ar sín ar í Sviss, sem og ýms ar al-
þjóða stofn an ir, eins og Rauði kross inn og Al þjóða-
við skipta stofn un in (WorldTradeOrganisation).

Ágrip af sögu Sviss
Land fræði leg lega Sviss, við leið ir yfir Alpa fjöll in, 
gerði það eft ir sókn ar vert fyr ir ýmis stór veldi og þró-
un rík is ins Sviss var margra alda ferli. Elstu mann-
vist ar leif ar, sem fund ist hafa á land svæði Sviss, eru 
um 150.000 ára gaml ar. Á 5. öld f. Kr. hófu kelt-
nesk ar þjóð ir að setj ast að á svæð inu, þeirra á með-
al Hel vetii, en lat neskt heiti lands ins (Confœderatio
Helvetica) er sótt til þeirra. Júl í us Ses ar lagði vest ur-

hluta Sviss und ir Róm ar veldi árið 58 f. Kr. og aust-
ur hlut ann nokkru síð ar. Aust ur hluti lands ins kall-
að ist Rhaetia og var þá byggð ur þjóð, sem lík lega 
tal aði tungu mál af öðr um upp runa en indó evr ópsk-
um. Róm verj ar end ur bættu vega kerf ið og byggðu 
eða stækk uðu borg ir og bæi með fram veg un um. 
Á 3. öld e. Kr. fór róm versku stjórn inni held ur að 
hnigna, þeg ar germ ansk ar þjóð ir tóku að sækja inn á 
svæð ið. Róm verj ar fóru end an lega í byrj un 5. ald ar 
e. Kr. og næstu 600 árin eða svo voru tími tals verðra 
breyt inga. Nokkr ir fólks flutn ing ar voru, sér stak lega 
á 5.−6. öld, en þá sett ust svo kall að ir Ala mann ar að 
í norð ur- og mið hluta Sviss, mælt ir á þýska tungu. 
Bisk ups dæmi og klaust ur eign uð ust mik il lönd um 
leið og kristni breidd ist út og léns skipu lag komst á. 
Árið 1032 var land svæði Sviss aft ur sam ein að und ir 
Kon ráð II Þýska landskeis ara og varð þar með hluti 
af hinu Heilaga róm verska ríki þýskr ar þjóð ar. Auk-
in fram leiðni í land bún aði, frá og með 11. öld, leiddi 
til fólks fjölg un ar og meiri þétt býl is mynd un ar á 12. 
og 13. öld. Veg ur inn um Sankt-Gott hard skarð ið 
var opn að ur árið 1225, en hann ligg ur norð ur af, 
um hér að það sem Uri kall ast. Fóru þá greif arn ir 
af Habs borg að ásæl ast þar völd og lönd en heima-
menn streitt ust á móti. Var lengi síð an illt með Sviss-
lend ing um og Habs borg ur um. Árið 1291 gerðu þrjú 
ríki (kantón ur); Uri, Schwyz og Unterwalden, með 

Meginleiðin sem farin var. Kort: RF
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sér sam band og mark ar það upp haf ríkja sam bands-
ins Sviss. Næstu 250 árin fjölg aði í ríkja sam band inu 
og voru þau orð in sext án í upp hafi 16. ald ar. Land-
svæði þeirra stækk aði á sama tíma, en sam band ið 
og ein stök ríki stund uðu tölu verða út þenslu stefnu 
og land vinn inga á þess um árum, eink um borg rík in 
Bern og Zürich. Sú stefna leið und ir lok árið 1515, 
þeg ar sviss neski mála liða her inn, í keis ara legri þjón-
ustu, beið ósig ur fyr ir Frökk um og Fen ey ing um 
í orr ust unni við Marigna no í Pó dal. Úr slit orr ust-
unn ar mark ar upp haf hlut leys is stefnu Sviss lend-
inga. Frá þeim tíma hef ur sviss neski her inn varla 
ver ið send ur í bar daga fyr ir heima land ið en gegnt 
hlut verki „starfs manna leigu” fyr ir ýmis er lend ríki. 
Áætl að hef ur ver ið að á tíma bil inu 1400−1848 hafi 
tvær millj ón ir Sviss lend inga ver ið mála lið ar í er lend-
um herj um. Siða skipti urðu í Sviss á 16. öld, þeg ar 
hluti kantón anna snérist til mót mæl enda trú ar. Þetta 
skap aði spennu inn an ríkja sam bands ins og leiddi að 
lok um til átaka á milli kantón anna, sem út kljáð voru 
að mestu með samn ingi, árið 1531, sem kvað á um 
að hver kantóna sæi um sín trú mál. Skær ur og stríð 
um trú mál voru þó við var andi í Sviss fram á 19. öld 
(síð ast Sond er bund-stríð ið 1846, þeg ar kaþ ólsku og 
íhalds sömu kantón urn ar (Sonderbund) fóru end-
an lega hall oka). Þrjá tíu ára stríð ið (1618−1648) 

skað aði stóra hluta Evr ópu 
en ríkja sam band inu tókst að 
standa fyr ir utan. Það sýndi 
Sviss lend ing um fram á mik-
il vægi þess að standa sam-
an til að forð ast að drag ast 
inn í átök um alla Evr ópu. 
Hlut leysi Sviss var líka form-
lega mót að sem stefna, til 
að koma í veg fyr ir inn rás-
ir stríð andi ná granna þjóða. 
Vest fálski frið ar samn ing ur-
inn, sem mark aði enda lok 
stríðs ins, veitti Sviss sjálf stæði 
frá hinu Heilaga róm verska 
ríki. Átj ánda öld in var ró leg 
í Sviss fram til árs ins 1798, 
þeg ar Frakk ar náðu yf ir ráð-

um í land inu, lögðu nið ur kantón urn ar og komu 
á Hel vetíska lýð veld inu (Helvetische Republik). 
Fimm árum seinna breytti Napól e on stjórn kerf inu 
yfir í kantón ur aft ur (með minna sjálf stæði þó) og 
breytti um leið sex und ir ok un ar svæð um í kantón-
ur. Vín ar samn ing ur inn, árið 1815, veitti Sviss aft ur 
sjálf stæði, með þrem ur kantón um til við bót ar, sem 
sum ar höfðu áður að eins ver ið tengd ar við banda-
lag ið, þar á með al Graubünden. Árið 1848 varð 
einna stærsta stjórn sýslu breyt ing in, þeg ar kom ið var 
á stjórn ar skrá fyr ir Sviss og það varð sam bands ríki, 
í stað ríkja sam bands, með mun meiri mið stýr ingu 
en ver ið hafði. Varð þá til það Sviss sem nú er, að 
einu at riði frá töldu; árið 1979 varð til 26. kantón an, 
Jura, með klofn ingi út úr Bern.

Ferða saga
Ferð in hófst árla morg uns, þriðju dag inn 4. sept em-
ber, með flugi til Friedrichs hafen í Þýska landi, en 
þar tóku bíl stjór arn ir Hans og Sepp á móti hópn um 
með bros á vör, ásamt Thom as Seiz. Veð urguð irn ir 
reynd ust hins veg ar í mis jöfnu skapi þenn an dag inn, 
en á leið inni frá Friedrichs hafen til Zer nez í Sviss, 
sem var fyrsti gisti stað ur, var þrumu veð ur, haglél, 
sól skin og loks snjó koma þeg ar nær Zer nez dró, en 
það mun vera í fyrsta skipti í sögu ut an lands ferða 
Skóg rækt ar fé lags ins sem snjó ar. Reynd ar héldu 
sviss nesku gest gjaf arn ir, á hót el inu í Zer nez, því 
fram að Ís lend ing arn ir hefðu kom ið með snjó inn 
með sér, en vana lega snjó ar ekki þetta snemma á 
þess um slóð um.

Að ofan: Form leg inn ganga ríkja (kantóna) í Sviss. At
hug ið að landa mörk hafa tek ið nokkrum breyt ing um í 
tím ans rás og sum ar kantón ur sem komu inn á 19. öld
inni höfðu í raun ver ið hluti Sviss fyr ir þann tíma, sem 
und ir ok un ar svæði eldri kantóna. Kort: RF
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Miðvikudagur5.september
Sviss neski þjóð garð ur inn og
Bene diktsklaustr ið í Müsta ir
Dag ur inn hófst á göngu ferð til upp lýs inga mið stöðv-
ar Sviss neska þjóð garðs ins, sem stað sett er í Zer nez, 
en þar tók Hans Lozza upp lýs inga full trúi á móti 
hópn um. Eft ir áhuga verð an fyr ir lest ur og fyr ir spurn-
ir um þjóð garð inn, var svo hald ið í göngu ferð í léttri 
snjó drífu úti í skógi. Skoð að ar voru ýms ar gerð-
ir skóga sem finn ast inn an þjóð garðs ins, m.a. nær 
hreinn berg furu reit ur, um leið og fræðst var al mennt 
um rekst ur garðs ins. Í göngu ferð inni mátti sjá ýmis 

áhuga verð smá at riði, m.a. tré sem voru snyrti lega 
„klippt“ í litl ar keil ur af hjört um og hér um.

Nesti var borð að um há deg is bil ið, í lít ils hátt ar 
snjó komu, uppi í 2.149 m hæð í Ofen pass skarð inu. 
Því næst var ekið til Müsta ir en þar var ekki snjó korn 
að sjá á jörðu, sem voru tölu verð við brigði frá hvítri 
jörð inni í Sviss neska þjóð garð in um fyr ir há deg ið. Í 
Müsta ir heim sótt um við Bene diktsklaust ur Heilags 
Jó hann es ar. Klaustr ið er á Heimsminja skrá Sam-
ein uðu þjóð anna og er sér lega vel varð veitt dæmi 
um kirkju bygg ing ar frá tím um Karl unga (8.−9. öld 
e. Kr.) og þar eru m.a. varð veitt ar vegg mynd ir frá 

Svissneski þjóðgarðurinn
Sviss neski þjóð garð ur inn er eini þjóð garð ur Sviss. Hann er í suð aust ur hluta lands ins (ligg ur þar að landa-
mær um Ítal íu) og er einn elsti þjóð garð ur í Mið-Evr ópu, stofn að ur árið 1914. Heild ar flat ar mál hans er 
nú um 172 km2, þar af er um 28% skóg ur. Skóg ur inn er nær ein göngu barr skóg ur, að al lega fjallafura, 
evr ópulerki, lindi fura, berg fura og greni, en skóg ar mörk eru í um 2.300 m hæð. Í þjóð garð in um eru um 
þrjá tíu starfs menn, þar af átta þjóð garðs verð ir. Sviss neski þjóð garð ur inn er að ýmsu leyti sér stæð ur. 
Hann er ekki á rík is landi og er land ið leigt af fimm sveit ar fé lög um á svæð inu. Þá er hug mynda fræð in á 
bak við hann óvenju leg, því mark mið ið er að vernda nátt úru legt þró un ar ferli, frek ar en ein stak ar dýra- 
eða plöntu teg und ir, lands lag eða önn ur nátt úru fyr ir bæri. Mann virkj um í garð in um er því hald ið frek ar í 
lág marki og bíla um ferð er ekki leyfð um stóra hluta hans. Meg in á hersla er lögð á ein falda göngu stíga og 
því fær þjóð garð ur inn ekki marg ar heim sókn ir stórra hópa „pakka túrista“ í rút um. Inn an garðs ins eru 
tvö hót el en eng in tjald svæði og reynd ar er bann að að tjalda. Því hef ur ferða manna straum ur ekki auk ist 
eins mik ið og í ýmsa aðra þjóð garða. Um 150.000 gest ir heim sækja þjóð garð inn ár lega og hef ur tal an 
hald ist nokk uð stöðug und an far in ár og eng in áform munu uppi um að fjölga heim sókn um.

Gróð ur fær að hafa sína nátt úru legu fram vindu í Sviss neska þjóð garð in um og því 
eru fall in tré ekki tek in út úr skóg in um. Því hafa nokkr ir ferða menn boð ist til að 
taka til, þar sem þeim finnst lands lag ið „drasl ara legt”! Mynd: RF
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því um 800 e. Kr.. Þarna er enn starf andi nunnu-
klaust ur og fékk hluti hóps ins smá sýn is horn af söng 
nunn anna, en messa var að byrja um það leyti sem 
hóp ur inn var að fara.

Fimmtudagur6.september
Di avo lezza og Rann sókna stöð skóga,
snjóa og lands lags í Dav os
Fyrsti við komu stað ur dags ins var Di avo lezza, skíða- 
og úti vist ar svæði í Bern ina-fjöll um. Þar fór um við í 
kláfi upp í tæp lega 3.000 m hæð. Enda stöð kláfs ins 
er hug vit sam lega stað sett; með stór kost legt út sýni 
yfir ná læg fjöll og dali og mynd ar lega skrið jökla. 
Við þurft um að yf ir gefa Di avo lezza fyrr en upp haf-
lega hafði ver ið ráð gert, en  vegna hinn ar óvæntu 
snjó komu var ófært um hluta fyr ir hug aðr ar leið ar. 
Þurfti því að fara aðra og sein farn ari leið og fyr ir 
vik ið að leggja fyrr af stað.

Frá Di avo lezza var hald ið til Dav os, þar sem við 
heim sótt um úti bú frá Rann sókna stöð skóga, snjóa 
og lands lags (Forschungsanstalt für Wald, Schnee
undLandschaft–WSL). Jak ob Rhyner, for stjóri úti-
bús ins, tók á móti hópn um, kynnti stofn un ina og 
bauð okk ur að skoða hin ar ýmsu deild ir. Úti bú ið í 
Dav os fæst við fjöl breytt ar rann sókn ir tengd ar snjó, 
sér stak lega á snjó flóð um og vörn um gegn þeim. 
Skóg ar og skóg rækt gegna þar stóru hlut verki, enda 
hafa skóg ar mörk heil mik il áhrif á hvar, og hvern-
ig, snjór safn ast upp. Þá má nefna að stöð in fæst 
við þró un ar vinnu og rann sókn ir tengd ar fram leiðslu 

á skíð um, í sam vinnu við nokkra af stærstu skíða-
fram leið end um í heimi.

Föstudagur7.september
Frá Zer nez til Bea ten berg
Við fór um frá Zer nez og stefn an var tek in á þorp ið 
Bea ten berg, sem var næsti gisti stað ur. Bea ten berg er 
í fjalls hlíð ofan Interla ken og hef ur unn ið sér það 
helst til frægð ar að vera með lengri þorp um, ef ekki 
það lengsta, í Evr ópu, en að al gat an teyg ir sig eina 
7 km (og er nánast eina gat an í þorp inu).

Lög un litla trés ins, fyr ir miðju, er af leið ing bits hjarta og 
héra. Mynd: RF

Bene diktsklaust ur Heilags Jó hann es ar í Müsta ir. Það var mjög heim il is legt að sjá kýr á beit fyr ir fram an klaustr ið. 
Mynd: RF
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Þar sem dag ur inn fór að mestu í akst ur á milli 
þess ara staða, gafst mjög gott tæki færi til að virða 
hið geysi fal lega lands lag í Sviss fyr ir sér út um bíl-
glugg ann og ekki spillti fyr ir að veð ur var mjög gott 
þenn an dag og skyggn ið eins og best ger ist. Far ið 
var um þrjú fjalla skörð á leið inni; Juli erpass, Ober-
alppass og Süsten pass, öll í yfir 2.000 m hæð og því 
var gott út sýni víða á leið inni. Tvisvar var stopp að 
til að leyfa fólki að teygja úr fót un um og kom ast 
að eins út í skóg til að leita að fræj um (fyr ir þá sem 
þannig voru inn stillt ir). 

Laugardagur8.september
Freil icht mu se um Ball en berg
Þess um degi vörð um við í safn inu Freil icht mu se-
um Ball en berg. Safn inu má að vissu leyti lýsa sem 
Ár bæj ar safni á ster um! Eins og Ár bæj ar safn sam-
anstend ur það að grunni til af safni gam alla húsa, 
en kvarð inn er ann ar. Heild ar flat ar mál safns ins 
er um 66 hekt ar ar og þar eru yfir 100 hús, rað að 
í klasa eft ir upp runa stað inn an Sviss og finna má 
dæmi um hús úr nærri því hverri ein ustu kantónu 

Út sýn ið frá Di avo lezza er geysi fal legt og mjög áhuga vert fyr ir áhuga fólk um jarð fræði og land mót un (tak ið eft ir urð
ar rönd un um fyr ir miðju mynd ar). Mynd: RF

í Sviss. Ball en berg er ekki bara byggða safn, held ur 
hús dýra garð ur líka. Þar má m.a. finna kýr, asna og 
hesta á beit, kan ín ur í búr um og hæn ur og gæs ir á 
vappi inn an um gest ina og reynd ar stund um á eft-
ir gest un um líka, ef blessuð um fugl un um leist svo á 
að fólk gæti lum að á ein hverju mat ar kyns. Í safn inu 
eru yfir 250 dýr og spanna þau all ar dýra teg und ir 
úr hefð bundn um land bún aði í Sviss, meira að segja 
bý fl ug ur! Tölu verð áhersla er lögð á að hafa safn ið 
lif andi og víða mátti sjá hand verks menn að störf um. 
Í Ball en berg eru líka nokk ur sér söfn og má þar helst 
til telja trjá safn og áhuga vert skóga safn, með marg-
vís leg um upp lýs ing um um skóga og skóg ar nytj ar í 
Sviss. Sér staka at hygli vakti svo göm ul sög un ar verk-
smiðja, þar sem sög in var knú in af vatns afli.

Sunnudagur9.september
Frá Bea ten berg til Zürich, Grim selvirkj un in
Bea ten berg var kvatt og hald ið til Zürich, sem var 
sein asti gisti stað ur í ferð inni. Á leið inni tók ann ar 
bíl stjóri, Dav id, við stýr inu af Hans, sem var að fara 
á hjarta veið ar. Veiði tíma bil ið var að byrja og Hans 
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Mánudagur10.september
WSL og Schilli ger Holz
Dag ur inn hófst á heim sókn til höf uð stöðva Rann-
sókna stöðv ar skóga, snjóa og lands lags (WSL) í 
Birmens dorf í út jaðri Zürich. Þar var byrj að á að 
fara í morg un mat og svo tóku við áhuga verð ir fyr ir-
lestr ar. Rein hard Lässig, upp lýs inga full trúi stöðv ar-
inn ar, kynnti starf semi WSL, helstu verk svið og þau 
mál efni og vanda mál sem stofn un in fæst við. Næst-
ur á mæl enda skrá var Rol and Engess er sem leið ir 
starfs hóp er rann sak ar þær hætt ur sem steðja að 
skóg um í Sviss; skor dýr, sjúk dóma, sveppi, lofts lags-
breyt ing ar og fleira. Því næst fjall aði Pet er Waldner 
um vist kerfi skóga og lang tíma rann sókn ir á þeim og 
síð ast ur tók Bri an McAr dell til máls en hann stund-
ar rann sókn ir á aur flóð um, að gerð um og við vör un-
um við þeim. Til gam ans má geta þess að hann hef ur 
m.a. kom ið að at hug un um og ráð gjöf um þetta efni 
á Ís landi. 

Næst var hald ið til bæj ar ins Küssnacht og skoð-
uð sög un ar mylla í eigu Schilli ger Holz fyr ir tæk is ins, 
en Schilli ger Holz er gam al gró ið fjöl skyldu fyr ir-

Lands lag er víða fal legt í Sviss og fjalla lands lag ið býð ur upp á marg vís leg ar mynd an ir, eins og þenn an fal lega foss á 
leið nið ur úr Süsten pass. Mynd: RF

ætl aði ekki að láta ferða langa frá Ís landi breyta 
hálfr ar ald ar veiði venju sinni! 

Lengst var stað næmst við Grim sel II-virkj un ina, 
sem er hluti kerf is vatns afls virkj ana á Grimsel svæð-
inu, en í heild er þar um níu virkj an ir að ræða, með 
átta lón um (þar af einu nátt úru legu stöðu vatni). 
Byrj að var á að skoða stífl una að inn an, og reynd ist 
það góð lík ams rækt, en í heild var geng ið upp og 
nið ur ein ar tvö hund ruð tröpp ur á milli hólfa í stífl-
unni. Eft ir tröppu leik fim ina var svo kom ið að stöðv-
ar hús inu sjálfu og var það sem bet ur fer á jafn sléttu. 
Sér staka at hygli vakti lít ill hell ir með geysi fal leg um 
kristöll um. Hann er í göng un um að stöðv ar hús inu 
og upp götv að ist fyr ir til vilj un þeg ar ver ið var að 
bora göng in. 

Nokkru neð an við virkj un ina gafst svo tæki færi 
á að kom ast út í skóg og tína fræ og ber og berja-
sprett an þar reynd ist mjög góð. Ann ars fór dag ur inn 
að mestu í akst ur inn til Zürich og gafst ferða löng un-
um þar aft ur gott tæki færi á að dást að lands lag inu 
á leið inni.
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Retorómanska
Retó-rómanska er eitt af fjór um þjóð tungu mál um í Sviss. Hin eru þýska, franska og ítalska. Retó-
rómanska er ekki form lega op in bert tungu mál, en nýt ur stjórn sýslu legr ar við ur kenn ing ar, t.d. er það 
not að í op in ber um bréf um til retó-rómönsku-mæl andi fólks. Retó-rómanska er af lat nesk um upp runa og 
því skyld ítölsku, frönsku, spænsku og portú gölsku. Þrátt fyr ir stöðu þess sem þjóð tungu máls er það alls 
ekki út breitt í Sviss. Að eins um 0,5% lands manna tala mál ið og fer held ur fækk andi. Til sam an burð ar 
má benda á að um 1,4% Sviss lend inga tala serbó-króat ísku sem fyrsta mál. Retó-rómanska er að mestu 
bund in við kantón una Graubünden í suð aust ur hluta lands ins. Þar er kom ið inn á fjall lendi Alpanna þar 
sem sam göng ur á milli dala og þorpa voru oft tak mark að ar fyrr á tíð. Því þró uð ust marg ar mál lýsk ur 
af retó-rómönsku og er þeim skipt í fimm meg in hópa (frá austri til vest urs); vallader, put er, sur mir an, 
sutsil v an og sursil v an og má reynd ar segja að retó-rómanska sé að vissu leyti ekki eitt tungu mál, held ur 
sam safn skyldra mál lýska. Hver mál lýska hafði sinn rit hátt og það var ekki fyrr en 1982 sem sam komu lag 
varð um staðl að an rit hátt (RumantschGrischun) fyr ir retó-rómönsku, sem enn á reynd ar eft ir að festa 
sig fylli lega í sessi. Upp runa lega var nú ver andi út breiðslu svæði retó-rómönsku byggt Kelt um og Ret um 
(Rhaeti, en af því er retó dreg ið) en lít ið er vit að um tungu mál Reta. Róm verj ar lögðu svo und ir sig svæð-
ið á 1. öld f. Kr. og þeirra tungu mál (al þýðulat ína) var smám sam an tek ið upp af íbú un um og þró að ist á 
mörg um öld um yfir í retó-rómönsku.

Á upp lýs inga mið stöð Sviss neska þjóð garðs ins er heiti 
garðs ins á retórómönsku, enda inn an þess mál svæð is.

Meg in drætt ir skipt ing ar tungu mála í Sviss.



SKÓGRÆKTARRITIÐ 200788

Til hægri: Hefð bund inn húsa kost ur frá Bern, í safn inu í 
Ball en berg. Blóma kass ar á svöl um eru mjög ein kenn andi 
fyr ir Sviss enn þann dag í dag. Mynd: RF

tæki, stofn að 1861 og þar er nú fimmta kyn slóð in 
við stjórn völ inn. Far ið var um sög un ar myll una og 
skoð að ur tækja kost ur og af urð ir sem í boði eru og í 
lok in var boð ið upp á kaffi sopa. Schilli ger Holz fær 
allt sitt hrá efni úr sviss nesk um skóg um og fram leið ir 
hefð bund inn borð við, ýms ar gerð ir lím trés stólpa og 
lím trés plöt ur, sem nýta má til klæðn ing ar, gólf borð 
og margt fleira. 

Um kvöld ið var kveðju hóf, á veit inga staðn um 
Neue Waid í hlíð un um ofan Zürich en gott út sýni 
var yfir borg ina það an. Hljóm sveit in Föhn storm 
spil aði á með an gest ir nutu mat ar ins. Í hljóm sveit-
inni eru systk ini (ásamt ein um góð um vini) og spila 
þau þjóð lagatón list og ýmsa gamla og góða slag ara. 
Við þetta tæki færi var Thom as Seiz þakk að fyr ir 
fram lag hans til þess að gera ferð ina að veru leika. 
Fékk hann þús und plönt ur að gjöf og verða þær 
gróð ur sett ar á jörð hans á Ís landi, Nolli í Eyja firði. 

Ferða lang ar í berja mó og fræ tínslu við skóg ar mörk rétt neð an Grim selvirkj un ar. Mynd: RF
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Syl viu, móð ir Thom as, voru einnig færð ar þakk ir, 
en hún fylgdi hópn um hluta ferð ar inn ar og fræddi 
fólk um það sem fyr ir augu bar og Sviss al mennt. Þá 
var Mart in Seiz, föð ur Thom as, af hent við ur kenn-
ing ar skjal frá Skóg rækt ar fé lagi Ís lands, en hann hef-
ur í árarað ir styrkt skóg rækt ar fé lög in á Breið dals vík 
og á Pat reks firði. 

Þriðjudagur11.september
Þenn an dag var hald ið frá Sviss með síð deg is flugi frá 
Friedrichs hafen, eft ir sigl ingu yfir Boden see. Dag ur-
inn fram að heim för var þó vel nýtt ur með heim sókn 
í skóg inn í Winterth ur. Þar var hópn um skipt upp í 
tvo minni hópa. Ann ar þeirra skoð aði trjáminja safn, 
þar sem áhersl an er á menn ing ar sögu legt gildi við ar 
og skóga. Þar mátti m.a. sjá áhuga verð ar ljós mynd-
ir af trjám í út rým ing ar hættu, sem og dæmi um út-
dauð ar teg und ir og marg vís leg dæmi um hand verk 
úr skóg ar af urð um.

Hinn hóp ur inn fór í skóg ar göngu, und ir leið sögn 
Pet er skóg ar varð ar, þar sem m.a. voru kynnt ar að-

Ís lands vin ur inn Thom as Seiz
Haust ið 1997 heim sótti mað ur nokk ur skrif-
stofu Skóg rækt ar fé lags Ís lands í Reykja vík. 
Hann óskaði eft ir upp lýs ing um um skóg rækt 
á Ís landi og spurð ist fyr ir um fé lag ið. Hann 
sagð ist heita Thom as Seiz, vera Sviss lend ing ur 
og hafa tek ið ást fóstri við land ið og stór brotna 
nátt úru þess. 

Thom as sagð ist hafa gert víð reist um há lend ið 
og dreifð ar byggð ir allra lands fjórð unga og tek-
ið mik ið af ljós mynd um. Áhug ann sagði hann 
hafa kvikn að í brúðkaups ferð hans og Carmen 
konu hans, til Ís lands árið 1992. 

Thom as hafði kynnst skóg leysi og auðn um 
lands ins á ferð um sín um og átt að sig á hinni 
gíf ur legu skóg areyð ingu sem hér hafði orð ið. 
Hann sagð ist vilja leggja eitt hvað af mörk um 
til að bæta land ið og væri að velta því fyr ir sér 
hvort skóg rækt ar fé lög in gætu ver ið rétti vett-
vang ur inn. 

Nokkru síð ar kom bréf frá Thom as, þar sem 
hann óskaði eft ir því að styðja við bak ið á skóg-
rækt ar fé lög um. Skil yrð ið væri að fjár mun irn ir 
kæmu að góðu gagni og væru vel nýtt ir. Und an-
far in tíu ár hef ur svo sjóð ur, sem er í eigu föð ur 
Thom as, styrkt tvö skóg rækt ar fé lög til rækt un-
ar starfa; Skóg rækt ar fé lag ið á Pat reks firði og 
Skóg rækt ar fé lag Breið dæla. 

Síð ustu fjög ur árin hef ur Thom as einnig 
sjálf ur styrkt þriðja skóg rækt ar fé lag ið, Skóg-
rækt ar fé lag N- Þing ey inga, í rækt un ar verk efni 
á Þórs höfn. Thom as býr í bæn um Zug, við 
sam nefnt vatn, sem er í um 40 mín útna fjar-
lægð frá Zürich. Þar rek ur hann eig ið fyr ir tæki, 
INSERTO, sem vinn ur að ýms um hug bún að ar-
lausn um í tölvu geir an um..

Thom as er véla verk fræð ing ur frá HTL 
Zürich og er mik ill áhuga mað ur um ljós mynd-
un. Þá má nefna að eitt áhuga mála hans er að 
fljúga loft belgj um en það hef ur hann gert víða 
um heim, ásamt fé lög um sín um, m.a. hér á Ís-
landi fyr ir fimm árum. 

Thom as keypti jörð ina Noll í Eyja firði, fyr ir 
þrem ur árum, er að byggja þar upp góða að-
stöðu fyr ir fjöl skyld una og hyggst dvelja þar 
tölu vert í fram tíð inni. Thom as hef ur lagt sig 
eft ir því að læra ís lensku og með góðra manna 
hjálp hef ur hann náð góð um tök um á mál inu. 

Textirammagreinar:BJ

Morg un verð ur snædd ur hjá Rann sókna stöð skóga, snjóa 
og lands lags í Birmens dorf. Mynd: RF

Schilli ger Holz í Küssnacht, ein stærsta sög un ar verk
smiðja í Sviss. Mynd: Kar el Helgi Pét urs son.
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gerð ir gegn bark ar bjöllu. Í skóg in um í Winterthur 
er mark visst reynt að finna tré sem eru „sýkt“ af 
bark ar bjöll um og þau felld áður en bjall an nær að 
þroskast yfir í það að geta flog ið og dreift sér þannig 
víð ar. Í skóg in um er einnig lít ill dýra garð ur sem legg-
ur áherslu á að kynna nokkr ar fá gæt ari villi dýra teg-
und ir, eins og villisvín, vís unda, gaup ur og fleiri.

Loka orð
Sviss er ekki stórt land á heims mæli kvarða, frek ar 
en Ís land, en býr við mikla hag sæld og fjöl breytt og 
stór brot ið lands lag, eins og Ís land. Tölu verð ur mun-
ur er þó á skóg um þar og hér. Þrátt fyr ir tals verða 
skóg areyð ingu í Sviss, á und an förn um ára tug um, 
þekja skóg ar enn um 30% lands þar, sam an bor ið 
við 1−2% hér. Skóg ar og skóg ar af urð ir skipa því 
stór an sess í hefð bundnu lífs mynstri í Sviss, sér stak-
lega í dreif býl inu til fjalla. Það fór reynd ar ekk ert 
á milli mála í ferð inni. Í nær öll um smærri bæj um 
og borg um mátti sjá eldi við ar stafla við hús og vegi 
í skóg un um. Ilm ur inn af við ar eldi leyndi sér held ur 
ekki í þorp un um. Timb ur úr skóg un um skipt ir líka 
miklu máli fyr ir hefð bundn ar hús bygg ing ar. Það 
gegn ir reynd ar enn tölu verðu hlut verki í hús bún aði 
og klæðn ingu inn an húss, eins og sást á hót el her-
bergj um í Zer nez og Bea ten berg. Þá má nefna það, 
að í aust ur hluta lands ins eru öll betri verts hús sögð 
hafa stáss stof ur klædda ang andi lindi furu. Stór brot-
ið fjalla lands lag Sviss, sér stak lega í Ölp un um, þýð ir 
líka að skóg ar eru í mjög breyti legri hæð yfir sjáv ar-

máli og eru fjöl breytt ari fyr ir vik ið. Skóg arn ir þarna 
eru líka að mörgu leyti áhuga verð ir fyr ir ís lenska 
skóg rækt. Miklu meira mætti gera af því að prófa 
teg und ir frá Sviss, sér stak lega frá skóg ar mörk um.

Þakk ir
Grein ar höf und ur vill þakka ferða fé lög un um fyr ir 
ánægju lega sam veru í ferð inni. Öll um, sem tóku á 
móti okk ur, eru færð ar þakk ir, sem og Thom as og 
öðr um er komu að skipu lagn ingu ferð ar inn ar. Bíl-
stjór ar ferð ar inn ar, þeir Hans, Sepp og Dav id, eiga 
einnig þakk ir skild ar. Hin ir frek ar lág vöxnu Hans 
og Sepp sönn uðu það að góð ir hlut ir koma oft í litl-
um pökk um!

English abstract
The Icelandic Forestry Association (IFA) arranged a 
week-long trip to central and eastern Switzerland in 
September 2007, with a group of nearly 90 partici-
pants. This article contains a travelogue of the trip, 
along with basic information on the people, economy 
and history of Switzerland. The trip began with a flight 
to Friedrichshafen in Germany and continued on a bus 
to, and within, Switzerland. The first couple of nights 
were spent in the small town of Zernez, close to the 
Swiss National Park, which was the first place visited. 
The sojourn in Zernez proved particularly memorable 
because for the first time in the history of these trips 
abroad arranged by the IFA, it snowed! Other places 
visited in the vicinity included the Benedictine convent 

Brynjólf ur Jóns son við upp lýs
inga skála í skóg in um í Winter
th ur. Mynd: RF
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of St. John at Müstair, the outdoor recreation centre of 
Diavolezza in the Bernina Range and a branch of the 
Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape 
Research (WSL) in Davos. The next two nights were 
spent in the small village of Beatenberg, sometimes 
called the longest village in Europe, but the main (and 
largely only) street stretches for 7 km. A day was spent 
visiting the open-air museum Ballenberg, before leav-
ing Beatenberg and heading for Zürich. On the way 
to Zürich the group visited a hydropowerplant in the 
Grimsel area – Grimsel II. In the vicinity of Zürich the 
places visited included the headquarters of the WSL at 
Birmensdorf, a sawmill (Schilliger Holz) in Küssnacht 
and forests in Winterthur. The trip concluded with a 
ferry ride across the Bodensee and a flight back home 
to Iceland from Friedrichshafen. Overall the trip proved 
informative, entertaining and memorable, like the mag-
nificent landscape and varied culture in Switzerland.

Heim ild ir:
Allarvefsíðurvoruskoðaðaríoktóber2007
Forschungsan stalt für Wald, Schnee und Landschaft 

WSL, 2007: WSL. Vef síðuslóð: www.wsl.ch/index_DE.

KWO Grimsel strom, án ár tals: Grim selwelt - Wo die 
Energien flies sen. Vef síðuslóð:

 www.grim selwelt.ch/Agenda/an la esse-in-der-grim selwelt
Lia Rumantscha, 2006: Rom ansch. Vef síðuslóð:
 www.li arum antscha.ch/Rom ansh.269.0.html?&L=2 
Pres ence Switz er land, án ár tals: Swis sworld.org – Your 

Gateway to Switz er land. Vef síðuslóð: swis sworld.org
Schweiz Touris m us, án ár tals: Über die Schweiz.
 Vef síðuslóð:
 www.myswitz er land.com/de.cfm/ueber_die_schweiz.
Schweiz er ische Bundeskanz lei, án ár tals: Über die 

Schweiz. Vef síðuslóð:
 www.ch.ch/schweiz/index.html?lang=de
Schweiz er ischer Nationalpark, án ár tals:
 Schweiz er ischer Nationalpark. Vef síðuslóð:
 www.nationalpark.ch/snp.html
Wiki media Founda tion Inc., 2007: Schweiz. Vef síðuslóð: 

de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
Wiki media Founda tion Inc., 2007: Switz er land. Vef-

síðuslóð: en.wikipedia.org/wiki/Switz er land.
Ýms ar munn leg ar heim ild ir – Hans Lozza og starfs fólk 

Sviss neska þjóð garðs ins, Jak ob Rhyner, Rein hard Lässig 
og starfs fólk WSL í Dav os og Birmens dorf, leið sögu-
menn í Grim sel II og Freil icht mu se um Ball en berg og 
aðr ir mót töku að il ar.

Krist al hellir inn í Grim selvirkj
un inni. Þótt hellir inn væri ekki 
stór (að eins nokkr ir tug ir senti
metra á hæð) var feg urð hans 
óum deil an leg. Mynd: RF
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Náttúruundur
Austurdals í Skagafirði

Einstakur náttúruskógur breiðist út í Austurdal í Skagafirði.
Hraðfara framvinda trjágróðurs er áberandi.

Ljósmyndir Brynjólfur Jónsson

Gróðurframvinda

Að ofan: Innan við Hildarsel í Austurdal er að víða 
að finna flæmi af fjalldrapa. Séð suður dalinn.

Að neðan: Þegar innar kemur í dalinn, taka við 
loðvíði- og gulvíðibrúskar. Séð norður dalinn.

Til hægri: Eftir því sem innar kemur í dalinn er víðir 
áberandi og birki skýtur rótum í hlíðum. 





Birkið tekur við

Til vinstri: Hæstu birkitré eru um 7 m há og er 
að finna í brekkurótum Fögruhlíðar.

Að neðan: Ef vel er að gáð má sjá mannveru 
í 400 metra hæð efst í birkijaðrinum. Birkið er 
allsráðandi í hlíðunum.

Austurdalur í Skagafirði
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Gróskan í skóginum

Að ofan:  Gróska í skógarjaðrinum.

Til hægri: Blómskrúð er mikið í birkiskóginum.

Að neðan: Hrútaberjalyng.

Austurdalur í Skagafirði
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Austurdalur í Skagafirði

Fagrahlíð

Stjórn Skógræktarfélags Íslands, ásamt 
starfsmönnum og leiðsögumönnum, heimsótti 
Fögruhlíð í Austurdal sumarið 2007.
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Okk ur skóg rækt ar fólki var mjög brugð ið við 
fregn ir af skyndi legu og óvæntu frá falli góðs 

fé laga okk ar, Björns Árna son ar, hinn 30. apr íl s.l. 
Björn hafði boð að komu sín ar á fund með syst ur-
syni sín um á skrif stof ur Skóg rækt ar fé lags Ís lands, 
fimmtu dag inn 3. maí. Til efn ið var að ræða m.a. 
um fram tíð afar merki legr ar skóg rækt ar fjöl skyldu 
þeirra frænda við Reyk holt í Borg ar firði, sem stað ið 
hef ur yfir í rúm fimm tíu ár, en eng inn má sköp um 
renna. Við sökn um vin ar í stað. 

Björn Árna son verk fræð ing ur var virk ur fé lagi í 
skóg rækt ar hreyf ing unni, hvort sem var á vett vangi 
fé lags mál anna eða í skóg rækt ar fram kvæmd um. 
Hann starf aði alla tíð sem fé lagi í Skóg rækt ar fé lagi 
Hafn ar fjarð ar og sat þar í stjórn um ára bil. Björn 
tók sæti í stjórn Skóg rækt ar fé lags Ís lands árið 1988, 
á að al fundi fé lags ins í Reyk holti í Borg ar firði og sat 
í stjórn fé lags ins allt til árs ins 2000. 

Birni voru fal in fjöl mörg trún að ar störf fyr ir Skóg-
rækt ar fé lag Ís lands og var m.a. gjald keri fé lags ins 
um langt ára bil. Hann var töluglögg ur mað ur og 
fljót ur að átta sig á að al at rið um í rekstri fé lags ins, 

Björn Árnason

enda vænk að ist hag ur fé lags ins í hans tíð. Með al 
starfa, sem Björn tók að sér fyr ir fé lag ið, má nefna 
fund ar stjórn við ým iss tæki færi og for mennsku í 
ýms um starfs nefnd um fé lags ins. Öll þessi störf vann 
Björn af mik illi elju og alúð. Naut fé lag ið í rík um 
mæli mann kosta og þekk ing ar Björns við þau fjöl-
mörgu störf sem hann vann fyr ir fé lag ið. 

Þá sat Björn í stjórn Land græðslu sjóðs um ára bil 
og var for mað ur sjóðs ins frá ár inu 1995 til 2000. 
Á þess um tíma var lagð ur grunn ur að veru leg um 
breyt ing um í rekstri Land græðslu sjóðs sem hafa að 
und an förnu reynst starf semi skóg rækt ar fé lag anna 
afar vel. 

Björn var sann ur áhuga mað ur um skóg rækt og sem 
slík ur vann hann öt ul lega að því að auka skiln ing í 
sam fé lag inu á mik il vægi skóg rækt ar. Eitt af helstu 
bar áttu mál um Björns á seinni árum var að koma 
á beit ar stjórn un á Reykja nesi sem nú hef ur loks ins 
náðst fram eft ir langa bar áttu. Er ekki á nokkurn 
hall að þó sagt sé að fram ganga Björns í því máli hafi 
átt sinn þátt í því að sam komu lag náð ist ný lega um 
bann við lausa göngu bú fjár á Reykja nesi. 

En áhuga starf ið og sá tími sem það kall aði á, 
nægði Birni eng an veg inn. Að loknu löngu og far-
sælu starfi sem verk fræð ing ur hóf hann mikla skóg-
rækt á einka jörð sinni í Mykju nesi á Rang ár völl um. 
Þar undi hann hag sín um vel við rækt un ar störf og 
vann þau með skipu lögð um og mark viss um hætti. 

Björn var ákaf lega skemmti leg ur fé lagi og kunni 
ótal gam an sög ur sem hann deildi gjarn an með okk-
ur fé lög un um. Hann var húmoristi og glett inn og 
hrók ur alls fagn að ar. Hann var traust ur sam starfs-
mað ur og fram kvæmda mað ur sem víl aði ekki hlut-
ina fyr ir sér. 

Stjórn Skóg rækt ar fé lags Ís lands send ir ást vin um 
Björns dýpstu sam úð ar kveðj ur. Guð blessi minn-
ingu Björns Árna son ar.

MagnúsJóhannesson,fyrrverandiformaður

MINNINGARORÐ

Fæddur 12. ágúst 1928
Dáinn 30. apríl 2007
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72. aðalfundur Skógræktarfélags Íslands var
haldinn íMenntaskólanumáEgilsstöðumdag
ana17.−19.ágúst2007.SkógræktarfélagAustur
landsvargestgjafiaðalfundarinsaðþessusinni.
Fundinnsóttuáþriðjahundrað fulltrúar skóg
ræktarfélaganna og gestir. Kjörnir fundarstjór
arvoruErlaBilBjarnardóttir,Skógræktarfélagi
GarðabæjarogEiríkurBjörnBjörgvinsson,bæj
arstjóri Fljótsdalshéraðs en fundarritarar voru
FriðrikAspelund,SkógræktarfélagiBorgarfjarð
arogJóhannBjörnArngrímsson,Skógræktarfé
lagiStrandasýslu.

Föstudagur17.ágúst

Fund ar setn ing og ávörp
Magn ús Jó hann es son, for mað ur Skóg rækt ar fé lags 
Ís lands, setti fund inn og bauð Ein ar Krist inn Guð-
finns son, sjáv ar út vegs- og land bún að ar ráð herra, 
full trúa, heið urs fé laga og aðra gesti vel komna. 
Magn ús minnsti nokk urra skóg rækt ar fé lags manna 
sem lát ist höfðu frá síð asta að al fundi og þá sér stak-
lega Bjarn ar Árna son ar, verk fræð ings og fyrr ver andi 
stjórn ar manns í Skóg rækt ar fé lagi 
Ís lands og Jónas ar Jóns son ar, fyrr-
ver andi bún að ar mála stjóra og fyrr-
ver andi for manns fé lags ins og síð ar 
heið urs fé laga. Magn ús kom víða við 
í máli sínu. Hann tal aði um aukna 
ásókn í land og mögu lega hags muna-
á rekstra skóg rækt ar við önn ur land-
not því sam fara, sem mik il vægt mál-
efni fyr ir skóg rækt ar hreyf ing una alla 
í fram tíð inni. Einnig fjall aði Magn ús 
sér stak lega um stefnu mót un fyr ir fé-
lag ið til 2015, en drög að henni lágu 

fyr ir að al fund in um til um fjöll un ar. Að auki fjall aði 
hann um stofn un Kol við ar, sjóðs til þess að vinna 
gegn vax andi los un gróð ur húsa loft teg unda á Ís landi, 
en sjóð ur inn er stofn að ur að til stuðl an Skóg rækt ar-
fé lags Ís lands og Land vernd ar. Í lok in til kynnti svo 
Magn ús að hann myndi ekki leng ur gefa kost á sér 
til stjórn ar setu í Skóg rækt ar fé lagi Ís lands. Hann 
þakk aði fyr ir það traust sem sér hefði ver ið sýnt, en 
hann hafði ver ið í stjórn í tólf ár og for mað ur fé lags-
ins í átta ár.

Næst ur tók til máls Ein ar Krist inn Guð finns son, 
sjáv ar út vegs- og land bún að ar ráð herra, en þetta 
var í fyrsta skipti sem hann ávarp aði að al fund 
Skóg rækt ar fé lags Ís lands. Ein ar Krist inn minnt ist 
á marg vís leg ar hlið ar skóg rækt ar, m.a. ný gerð an 
Land græðslu skóga samn ing og að eitt af hans fyrstu 
verk um sem land bún að ar ráð herra hafi ver ið Kol-
við ar gróð ur setn ing. Hann fjall aði einnig stutt lega 
um fyr ir hug aða færslu skóg rækt ar frá land bún að ar-
ráðu neyt inu yfir í um hverf is ráðu neyt ið. 

Orri Hrafn kels son, for mað ur Skóg rækt ar fé lags 
Aust ur land bauð fund ar gesti vel komna. Með al ann-
ars minnt ist hann á rækt un á Hér aði og ýmsa braut-

Aðalfundur
Skógræktarfélags Íslands 2007

Að al fund ar gest ir skoða nýja starf stöð 
Barra á Val gerð ar stöð um.
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ryðj end ur í því starfi sem og ýmis mál sem varða 
skóg rækt ar fé lög in al mennt, t.d. land und ir skóg-
rækt.

Jón Lofts son skóg rækt ar stjóri steig því næst í 
pontu og bauð alla vel komna til „Mekka“ ís lenskr-
ar skóg rækt ar á Ís landi, en 12 ár væru frá því að-
al fund ur hefði sein ast ver ið hald inn á Eg ils stöð um. 
Hann tal aði um að skóg rækt ar fé lög in væru stærsta 
um hverf is ráð lands ins og fjall aði einnig um til færslu 
skóg rækt ar frá land bún að ar ráðu neyti til um hverf is-
ráðu neyt is.

Skýrsla stjórn ar
Magn ús Jó hann es son og Brynjólf ur Jóns son fluttu 
skýrslu stjórn ar. Í upp hafi var gerð grein fyr ir verka-
skipt ingu stjórn ar eft ir að al fund 2006: Magn ús Jó-
hann es son for mað ur, Magn ús Gunn ars son vara for-
mað ur, Þor vald ur S. Þor valds son rit ari, Guð brand ur 
Brynj úlfs son gjald keri. Með stjórn end ur voru Þur íð-
ur Yngva dótt ir, Ólaf ía Jak obs dótt ir og Sig ríð ur Jó-
hanns dótt ir. Vara menn voru: Vil hjálm ur Lúð víks-
son, Jón Kr. Arn ar son og Páll Ing þór Krist ins son.

Magn ús Jó hann es son sagði af komu fé lags ins á 
starfs ár inu vera góða. Hann ræddi ýmsa samn inga 
sem fé lag ið hafði gert á ár inu, þá sér stak lega nýj an 
samn ing um Land græðslu skóga verk efn ið og minnt-
ist á helstu stuðn ings að ila fé lags ins. Brynjólf ur Jóns-
son fór því næst yfir helstu verk efni fé lag ins, sem 
gerð var grein fyr ir í starfs skýrsl unni. Má þar telja 
til út gáfu mál og heima síðu fé lags ins, full trúa fund 
Skóg rækt ar fé lags Ís lands sem hald inn var í mars 
2007, styrk ingu verk efn is ins Op inn skóg ur og margt 
fleira.

Skýrsla um Land græðslu skóga
Ólaf ía Jak obs dótt ir, for mað ur Land græðslu skóga, 
flutti skýrslu Land græðslu skóga. Fjall aði hún sér-
stak lega um nýj an samn ing um Land græðslu skóga 
fyr ir tíma bil ið 2009−2015, en með samn ingn um 
gef ast mögu leik ar á að styrkja um hirðu og að gengi 
að Land græðslu skóga svæð un um, auk plöntu út hlut-
un ar.

Skýrsla Land græðslu sjóðs
Guð brand ur Brynj úlfs son, for mað ur Land græðslu-
sjóðs, flutti skýrslu Land græðslu sjóðs. Hann greindi 
frá því að sjóð ur inn hefði út hlut að rúm lega 7 millj-
ón um króna og styrkt fjölda verk efna hjá skóg rækt-
ar fé lög un um. 

Árs reikn ing ar kynnt ir
Guð brand ur Brynj úlfs son, gjald keri Skóg rækt ar fé-
lags Ís lands, kynnti reikn inga fé lags ins. Af koma fé-
lags ins var góð á milli ára og rekstr ar tekj ur svip að ar 
og ver ið hafði. 

Skip að í nefnd ir og til lög ur kynnt ar
Þröst ur Ólafs son, Skóg rækt ar fé lagi Reykja vík ur 
var kos inn for mað ur alls herj ar nefnd ar, Sig rún Stef-
áns dótt ir, Skóg rækt ar fé lagi Ey firð inga, var kos in 
for mað ur skóg rækt ar nefnd ar og Bar bara Stanz eit, 
Skóg rækt ar fé lagi Garða bæj ar og El ísa bet Krist jáns-
dótt ir, Skóg rækt ar fé lagi Mos fells bæj ar voru kosn ar 
í kjör bréfa nefnd. Fund ar stjór ar og full trú ar skóg-
rækt ar fé laga kynntu fram komn ar til lög ur, sem vís-
að er til nefnda.

Skoð un ar ferð
Eft ir veg leg an há deg is verð fóru fund ar gest ir í skoð-
un ar ferð á veg um Skóg rækt ar fé lags Aust ur lands. 
Byrj ar var í nýrri starfs stöð Gróðr ar stöðv ar inn ar 
Barra á Val gerð ar stöð um. Það an var hald ið í Hrafn-
gerð is skóg, þar sem þátt tak end um var boð ið upp á 
ket il kaffi og klein ur. Því næst var hald ið að Víði-
valla gerði í Suð ur dal í Fljóts dal, þar sem full trú ar 
Hér aðs- og Aust ur lands skóga og Fé lags skóg ar-
bænda á Hér aði tóku á móti fund ar gest um og buðu 
upp á flat kök ur, sam lok ur og létt ar veit ing ar.

Nefnd ar störf
Fyrsta degi fund ar ins lauk með fund ar störf um á Eg-
ils stöð um eft ir kvöld mat.

Ein ar Krist inn Guð finns son, sjáv ar út vegs og land bún
að ar ráð herra, ávarp ar að al fund inn.
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Laugardagur18.ágúst

Fræðslu er indi
Fund ar störf hófust með fjór um áhuga verð um 
fræðslu er ind um. Hall ur Björg vins son, Suð ur lands-
skóg um, fjall aði um geymslu, með höndl un og flutn-
ing skógar plantna. Að al steinn Sig ur geirs son, for-
stöðu mað ur Rann sókna stöðv ar Skóg rækt ar rík is ins 
á Mó gilsá, fjall aði um mögu leg áhrif lofts lags breyt-
inga á trjá teg und ir og teg unda val í skóg rækt með 
til liti til spáa um hlýn andi lofts lag. Hall dór Sverr is-
son, Land bún að ar há skóla Ís lands, fjall aði um trjá-
kyn bóta verk efn ið Betri tré, þ.á.m. helstu söfn un-
ar staði fræs og al var leg ustu skað valda í skóg rækt. 
Þor steinn Tóm as son, Rann sókna stofn un land bún-
að ar ins, fjall aði um erfða efni í skóg rækt á Ís landi og 
að ferð ir til að velja tré með gott erfða efni til rækt-
un ar. Góð ur róm ur var gerð ur að er ind un um með al 
fund ar gesta.

Skoð un ar ferð
Eft ir góð an há deg is verð tók svo við áhuga verð skoð-
un ar ferð í Hall orms staða skóg, und ir leið sögn Þórs 
Þor finns son ar skóg ar varð ar. Geng ið var um skóg inn 
og ýms ar teg und ir skoð að ar, m.a. skóg ar reit ur með 
ala ska ösp. Skoð un ar ferð inni lauk svo í Trjásafn inu 
á Hall orms stað. Þar var við hafn ar at höfn, þar sem 
Tré árs ins var form lega út nefnt, en það er lindi fura 
sem stend ur í Trjásafn inu. Eft ir það bauð Skóg rækt 
rík is ins upp á hress ingu í Trjásafn inu.

Há tíð ar kvöld verð ur
Um kvöld ið var svo kvöld vaka í Mennta skól an um á 
Eg ils stöð um. Eft ir for drykk, í boði land bún að ar ráð-
herra, stýrði Skúli Björn Gunn ars son, for stöðu mað-
ur Gunn ars stofn un ar á Skriðuklaustri, fjöl breyttri 
dag skrá af létt leika og rögg semi. Fjór ar við ur kenn-
ing ar fyr ir störf í þágu skóg rækt ar voru veitt ar. Þær 
fengu Gutt orm ur V. Þorm ar, bóndi í Geita gerði á 
Fljóts dal og einn af fyrstu skóg ar bænd um á Hér-
aði, Orri Hrafn kels son, for mað ur Skóg rækt ar fé lags 
Aust ur lands til fjölda margra ára og bræð urn ir Bald-
ur og Bragi Jóns syn ir, en þeir hafa unn ið alla sína 
starfsævi í skóg in um á Hall orms stað.

Sunnudagur19.ágúst

Af greiðsla reikn inga
Reikn ing ar voru sam þykkt ir sam hljóða.

Af greiðsla til lagna
Fimm til lög ur að álykt un um, um hin marg vís leg ustu 
mál, höfðu borist og til laga um breyt ingu á lög um 
fé lags ins, auk þess sem drög að stefnu mót un fyr ir 
fé lag ið voru lögð fyr ir. Eft ir ít ar leg ar um ræð ur og 
með ferð í nefnd um voru til lög urn ar born ar upp á 
fund in um. Laga breyt ing ar á 3., 5. og 12. grein laga 
Skóg rækt ar fé lags Ís lands voru sam þykkt ar. Stefnu-
mót un fyr ir Skóg rækt ar fé lag Ís lands 2009−2015 
var sam þykkt, með nokkrum orða lags breyt ing um. 
Fjór ar til lög ur voru sam þykkt ar, en einni, um frið un 
rjúpu á skóg rækt ar svæð um, var vís að til stjórn ar. 
Álykt an ir 72. að al fund ar eru eft ir far andi:

Ályktun1:
Að al fund ur Skóg rækt ar fé lags Ís lands, hald inn á Eg-
ils stöð um 17.−19. ágúst 2007, bein ir því til rík is-
stjórn ar Geirs H. Haar de, að við þær breyt ing ar sem 
framund an eru á skip an Stjórn ar ráðs Ís lands verði 
tryggt að þær veiki ekki það öfl uga starf sem fram 

Þór Þor finns son, skóg ar vörð ur á Aust ur landi, mess ar 
yfir að al fund ar gest um í Hall orms staða skógi.
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fer í land inu í skóg rækt og land græðslu. Jafn framt 
verði rann sókna starf í þágu mála flokks ins eflt.

Ályktun2:
Að al fund ur Skóg rækt ar fé lags Ís lands, hald inn á Eg-
ils stöð um 17.−19. ágúst 2007, bein ir því til Þing-
valla nefnd ar að Skóg rækt ar fé lag Ís lands verði haft 
með í ráð um við með ferð skóga í Þing valla þjóð garð-
in um. Skóg ar á Þing völl um eru marg ir órjúf an lega 
tengd ir sögu skóg rækt ar í land inu og Skóg rækt ar fé-
lagi Ís lands, en fé lag ið var stofn að á Þing völl um árið 
1930. Miklu máli skipt ir að sátt sé um með ferð þess-
ara skóga. Skóg rækt ar fé lag Ís lands, fjölda hreyf ing 
áhuga fólks um skóg rækt, er rök rétt ur sam starfs að ili 
Þing valla nefnd ar og Skóg rækt ar rík is ins í skóg rækt-
ar mál efn um þjóð garðs ins og að koma fé lags ins því 
í anda þeirr ar al þjóð legu við ur kenn ing ar sem hann 
nýt ur. 

Ályktun3:
Að al fund ur Skóg rækt ar fé lags Ís lands, hald inn á 
Eg ils stöð um 17.−19. ágúst 2007, þakk ar Al þingi 
fyr ir veitt an stuðn ing við verk efn ið Op inn skóg ur. 

Þetta fram lag skipt ir miklu máli varð andi mögu-
leika skóg rækt ar fé lag anna við að gera skóg lendi sín 
opin al menn ingi. Kem ur þetta fram lag til við bót ar 
öfl ug um stuðn ingi at vinnu lífs ins við verk efn ið Op-
inn skóg ur og skap ar því kjöl festu. Skóg lendi skóg-
rækt ar fé lag anna eru um 200 tals ins um land allt, 
perl ur í við kom andi hér uð um. Mik ið skort ir á að 
skóg rækt ar fé lög in hafi fjár hags legt bol magn til að 
gera öll þessi svæði að gengi leg eins og æski legt væri. 
Fund ur inn vænt ir því auk ins stuðn ings frá Al þingi í 
þessu mik il væga máli.

Ályktun4:
Að al fund ur Skóg rækt ar fé lags Ís lands, hald inn á Eg-
ils stöð um dag ana 17.−19. ágúst 2007, fagn ar sam-
þykkt Al þing is á vor þingi 2007 á þings á lykt un ar-
til lögu um stofn un Trjá rækt ar set urs sjáv ar byggða í 
Vest manna eyj um. Fund ur inn skor ar á fjár laga nefnd 
Al þing is að veita á fjár lög um 2008 nægi legu fé til að 
koma setr inu strax á fót og af mynd ar skap.

Al menn ar um ræð ur
Sig ríð ur Jó hann es dótt ir kvaddi sér hljóðs og rifj aði 

Ket il kaffi drukk ið og klein ur snædd ar í Hrafn gerð is skógi.
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upp tólf ára stjórn ar setu. Hún sagði að það hefði 
ver ið mik ið æv in týri og þakk aði stjórn og starfs fólki 
Skóg rækt ar fé lags ins fyr ir sam vinn una.

Vil hjálm ur Lúð víks son tók til máls og bar fund in-
um kveðju frá Garð yrkju fé lagi Ís lands. Hann fjall aði 
stutt lega um skóg rækt og garð rækt og lagði áherslu 
á að meira þyrfti að huga að mann gerðu um hverfi, 
en Ís land verði æ meir mót að af íbú um lands ins.

Brynjólf ur Jóns son kvaddi sér hljóðs og þakk aði 
Sig ríði Jó hanns dótt ur og Magn úsi Jó hann essyni fyr-
ir sam starf ið, fyr ir hönd starfs fólks Skóg rækt ar fé-
lags Ís lands.

Bragi Michaels son tók til máls, þakk aði fyr ir 
fund inn og minnt ist á til von andi fræðslu set ur í Guð-
mund ar lundi.

Kosn ing stjórn ar
Sam kvæmt lög um fé lags ins áttu Sig ríð ur Jó hanns-
dótt ir og Magn ús Jó hann es son að ganga úr stjórn, 
sem þau og gerðu og gáfu ekki kost á sér til frek-

ari stjórn ar setu. Vil hjálm ur Lúð víks-
son og Páll Ing þór Krist ins son, sem 
set ið hafa í vara stjórn, gáfu kost á sér 
áfram. Fund ar stjóri óskaði eft ir til-
lög um. Stung ið var upp á Að al steini 
Sig ur geirs syni frá Skóg rækt ar fé lagi 
Reykja vík ur, Jón ínu Stef áns dótt ur frá 
Skóg rækt ar fé lagi Kópa vogs og Sig rúnu 
Stef áns dótt ur frá Skóg rækt ar fé lagi Ey-
firð inga. Geng ið var til kosn inga og 
var nið ur staða þeirra sú að Að al steinn 

og Jón ína voru kos in í stjórn. Í vara stjórn voru kos-
in Sig rún Stef áns dótt ir, Páll Ing þór Krist ins son og 
Vil hjálm ur Lúð víks son. Birg ir Ís leif ur Gunn ars son 
og Hall dór Hall dórs son voru end ur kjörn ir skoð un-
ar menn reikn inga.

Fund ar lok
Sig ríð ur Stein unn Ax els dótt ir, Skóg rækt ar fé lagi 
Ísa fjarð ar, kvaddi sér hljóðs á með an á taln ingu at-
kvæða stóð. Hún þakk aði fyr ir góð an fund og bauð 
svo til að al fund ar Skóg rækt ar fé lags Ís lands árið 
2007 á Ísa firði. 

Ei rík ur Björn Björg vins son fund ar stjóri þakk aði 
fund ar gest um fyr ir góð an fund og færði rit ur um og 
starfs fólki fund ar ins þakk ir. Því næst kvaddi Magn-
ús Gunn ars son sér hljóðs og þakk aði fyr ir fund inn 
og óskaði nýj um stjórn ar mönn um til ham ingju með 
kosn ing una. Hann færði einnig Magn úsi Jó hann-
essyni bestu þakk ir fyr ir starf hans sem for mað ur 
Skóg rækt ar fé lags Ís lands og Sig ríði Jó hanns dótt ur 

Sig urð ur Blön dal fræð ir fund ar gesti um 
Hrafn gerð is skóg.

Brugð ið á leik í Víði valla gerði. Að al fund ar gest ir gæða sér á veit ing um í Víði valla gerði. 
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þakk ir fyr ir sam starf ið í stjórn inni og af henti þeim 
veg lega blóm vendi sem þakk læt is vott.

Næst ur tók Orri Hrafn kels son til máls og þakk-
aði fund ar gest um fyr ir kom una. Hann sagði að Ís-
land stæði nú á viss um kross göt um, hvað varð aði 
skóg rækt ar lands lag og okk ur bæri að nýta þekk ingu 
okk ar til að gera það allra besta. 

Sein ast ur tók til máls Magn ús Jó hann es son, sem 
þakk aði góð orð í sinn garð og stjórn og starfs fólki 

Magn úsi Jó hann essyni og Sig ríði Jó hanns dótt ur voru 
færð ir veg leg ir blóm vend ir, sem þakk læt is vott ur fyr ir 
setu þeirra í stjórn Skóg rækt ar fé lags Ís lands.
Mynd: Jón Geir Pét urs son

Á kvöld vöku voru veitt ar fjór ar við ur kenn ing ar fyr ir störf 
í þágu skóg rækt ar. Þær fengu (f.h.) Gutt orm ur V. Þormar, 
Bragi Jóns son, Bald ur Jóns son og Orri Hrafn kels son. 
Magn ús Jó hann es son af henti við ur kenn ing arn ar. 

Skóg rækt ar fé lags Ís lands fyr ir góð kynni. Hann 
sagði að um ákveð in tíma mót í sínu lífi væri að ræða 
og velti fyr ir sér hvern ig yrði að vakna næsta morg-
un og vera ekki leng ur for mað ur Skóg rækt ar fé lags 
Ís lands. Magn ús óskaði nýj um stjórn ar mönn um til 
ham ingju með kosn ingu. Síð an sagði hann 72. að al-
fundi Skóg rækt ar fé lags Ís lands slit ið.

Textiogmyndir:RagnhildurFreysteinsdóttir
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HÖFUNDUR: EINAR GUNNARSSON

Sam kvæmt venju eru hér birt ar tölu leg ar upp lýs ing ar 
um af mark aða þætti skóg rækt ar starfs ins árið 2006. 
Þær byggja á upp lýs ing um frá skóg rækt ar fé lög um, 
Skóg rækt rík is ins, Land græðslu rík is ins og lands-
hluta bundn um skóg rækt ar verk efn um.

Gróð ur setn ing helstu skóg rækt ar að ila
Gróð ur setn ing á veg um helstu skóg rækt ar að ila á ár-
inu 2006 nem ur ríf lega 5,8 millj ón um plantna, sem 
eru ör lít ið færri plönt ur en árið á und an sem var met 
ár frá upp hafi skóg rækt ar.

Sem fyrr eru helstu trjá teg und ir okk ar ilm birki, 
rússalerki, sitka greni/hvítsitka greni, stafa fura og 
alaska  ösp. Há stökkvari árs ins er sitka elri sem skýst 
upp í að vera sjötta al geng asta teg und in sem gróð ur-
sett er árið 2006. 

Lið lega fimm tíu teg und ir trjáa og runna eru til-
greind ar en fleiri teg und ir falla und ir lið inn ann að 
ótil greint og er þar að al lega um að ræða runna eða 
fá gæt ar teg und ir sem gróð ur sett ar eru í litl um mæli. 
Lík legt má telja að rekja megi aukna fjöl breytni í teg-

unda vali til þess að fleiri koma að ákvarð ana töku 
með til komu nýrra verk efna, en einnig til hlýrra veð-
ur fars síð ustu árin, enda sum ar þess ara nýju teg unda 
varma kær ar. Má þar nefna nýja teg und í ís lenskri 
skóg rækt, hjarta lind, en lindi tré hafa átt sér stak an 
sess í ljóð list og fag ur bók mennt um.

Lands hluta verk efn in standa nú fyr ir gróð ur setn-
ingu á lið lega 80 hund raðs hluta plantna. Mest er 
gróð ur sett á Norð ur- og Aust ur landi.

Trjá fræ
Hér eru birt ar töl ur um fræ söfn un Skóg rækt ar rík-
is ins, Barra hf. og Skóg rækt ar fé lags Hafn ar fjarð ar. 
Æ fleiri trjá teg und ir bera orð ið þroskuð fræ. Það er 
mik il væg ur mæli kvarði á þroska og þrif teg und anna 
auk þess sem nokk ur að lög un að um hverf is þátt um á 
sér stað í hverri kyn slóð. Ástæða er sem fyrr til þess 
að hvetja alla hlut að eig andi til að skila inn upp lýs-
ing um um fræ söfn un.

Jóla tré
Sala á inn lend um jólatrjám er ívið minni en árið á 
und an. Skóg rækt rík is ins hegg ur um tals vert færri tré 

Skóg rækt arárið 2006
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Skógrækt
ríkisins Barri hf,

Skógrækarf,
Hafnarfjarðar Samtals

Trjátegund Kg Kg Kg Kg

Askur 0,13 0,13

Blæelri 4,57 4,57

Fjallalerki 0,49 0,49

Fjallaþöll 2 2

Gráelri 1 1

Hengibjörk 0,1 0,1

Ilmbirki 18,01 18,01

Kjarrelri 0,09 0,09

Lindifura 25 3 28

Marþöll 0,1 0,1

Reyniviður 3,14 3,14

Rússalerki 1,8 1,8

Sitkaelri 0,36 0,5 0,86

Sitkagreni 0,08 0,08

Skógarfura 0,1 0,1

Stafafura 1 1

Sveigfura 0,3 0,3

Samtals 28,67 25 8,1 61,77

Aðili Stafafura Rauðgreni Sitkagreni Blágreni Fjallaþinur Síberíuþinur Alls

Skógræktarfélög 3.075 985 1.120 241 18 5.439

Skógrækt ríkisins 666 774 105 284 11 64 1.904

Alls 3.741 1.759 1.225 525 29 64 7.343

Hlutfall af heild 50,9% 24,0% 16,7% 7,1% 0,4% 0,9% 100%

Þessu til viðbótar er eitthvað höggvið af jólatrjám á vegum einstaklinga, má áætla það um 500 tré.

Höggvin jólatré árið 2006

Trjáfræi safnað árið 2006en ver ið hef ur, en skóg rækt ar fé lög in sækja í sig veðr-
ið hvað þetta varð ar. Upp lýs ing ar frá öðr um að il um 
en Skóg rækt rík is ins og skóg rækt ar fé lög un um liggja 
ekki fyr ir, en hugs an legt er að sala skóg ar bænda bæti 
upp hluta af þeim sam drætti í inn lend um trjám sem 
töl ur þess ar sýna und an far in ár.

 
Við ar af urð ir  
Hér birt ast upp lýs ing ar frá Skóg rækt rík is ins og 
Skóg rækt ar fé lagi Reykja vík ur.

Gróðr ar stöðv ar
Upp lýs ing ar vant aði enn frá nokkrum gróðr ar stöðv-
um þeg ar rit ið fór í prent un og þjón ar því eng um til-
gangi að birta töfl ur um af hend ingu skógar plantna. 
Verð ur það gert í næsta riti ef upp lýs ing arn ar liggja 
fyr ir. Með um sext án starf andi skógarplöntu fram-
leið end ur er oft þraut in þyngri að ná inn töl um frá 
öll um og á það sér stak lega við um stöðv ar sem hætta 
rekstri.

Al mennt
Hér hef ur ver ið gerð ör stutt grein fyr ir nokkrum 
helstu kenni töl um skóg rækt ar starfs ins fyr ir árið 
2006 og hvað an þær upp lýs ing ar koma. Sem fyrr 
eru þær þeim tak mörk un um háð ar, að vit að er að 
fleiri að il ar, en hér eru færð ir til bók ar, stunda skóg-
rækt eða skylda starf semi og upp lýs ing ar vant ar um 
ein stök at riði skóg rækt ar starfs ins frá fjöl mörg um 
að il um. Ósk að er eft ir upp lýs ing um um fleiri þætti 
skóg rækt ar starfs ins en hér er gert grein fyr ir en þar 
sem heild stæð mynd næst ekki af þeim þjón ar eng um 
til gangi að birta svo brota kennd ar upp lýs ing ar hér.

 Að lok um vill höf und ur þakka þeim fjöl mörgu 
for svars mönn um skóg rækt ar verk efna sem hafa 
góð  fús lega lát ið í té upp lýs ing ar í þessa sam an tekt. 
Ragn hild ur Frey steins dótt ir að stoð aði við gagna öfl-
un og las yfir texta.

Afurð
Skógrækt
ríkisins

Skógræktarf.
Reykjavíkur Samtals

Bolviður, birki (m3) 8 8

Bolviður, lerki (m3) 11 11

Bolviður, greni (m3) 20 20

Fiskhjallatrönur/spírur (m3) 49 49

Borð og plankar, lerki (m3) 4 4

Borð og plankar, birki (m3) 2 2

Viðarkurl (m3) 1.243 30 1.273

Arinviður (tonn) 192 192

Reykingarviður (kg) 5.624 5.624

Girðingarstaurar (stk) 984 984

Viðarplattar (stk) 1.829 1.829

Viðarkol (kg) 4 4

Fánastangir 4 4

Viðarframleiðsla árið 2006
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Trjátegund
Skógrækt

ríkisins
Skógræktar-

félög
Landgræðslu-

skógar
Héraðs-
skógar

Austurlands-
skógar

Suðurlands-
skógar

Vesturlands-
skógar

Skjólskógar á
Vestfjörðum

Norðurlands-
skógar

Landgræðsla
ríkisins Yrkjusjóður ALLS

Hlutfall (%)
af heild

Rússalerki 7 ,480  82 ,292 346 ,223 62 ,107 10 ,000 152 ,900 42 ,440 691 ,755 1 ,395 ,197 23 ,98
Ilmbirki 122.966 3.342 277.684 46.335 47.800 177.480 116.967 99.190 323.399 12.200 30.455 1.257.818 21 ,62
Sitkagreni/hvítsitkagreni 2.600 14.588 89.401 338.705 77.665 122.075 226.080 34.040 105.172 7.210 1.017.536 17 ,49
Stafafura 14.080 8.342 88.942 99.688 52.562 138.350 218.560 20.510 85.867 60 726.961 12 ,49
Alaskaösp 759  25.945 86.406 47.196 152.984 30.675 19.270 35.944 45.142 444.321 7 ,64
Sitkaelri 6 120 12.300 3.720 19.040 82.935 3.600 10.680 1.759 14.605 148.765 2 ,56
Blágreni 380 18 10.203 13.436 7.920 29.600 10.710 38.944 111.211 1 ,91
Hvítgreni  25.176 1.770 15.680 16.940 28.700 88.266 1 ,52
Víðir ýmis  4.385 172 75.299 79.856 1 ,37
Stiklingar, víðir 9.600 1.347 11.432 480 7.300 38.965 4.900 74.024 1 ,27
Reyniviður 226 401 10.806 10.973 4.059 17.091 8.170 9.903 100 61.729 1 ,06
Rauðgreni 18.200 40 30.650 970 3.760  53.620 0 ,92
Alaskavíðir 2.030 7.690 4.056 400 380 7.365 30.420 52.341 0 ,90
Hengibirki 17  18.600 2.040 8.480 21.936 51.073 0 ,88
Stiklingar ösp  36.914 36.914 0 ,63
Gulvíðir  420 78 24 3.870 2.800 2.192 18.100 27.484 0 ,47
Hreggstaðavíðir  10.180 1.092 240 8.720 4.025 2.200 26.457 0 ,45
Lindifura 512 500 11.080 1.176 893 2.240 2.335 18.736 0 ,32
Berg-/dverg-/fjallafura 77  920 920 4.600 8.760 2.480 17.757 0 ,31
Jörfavíðir  7.700 48 4.560 1.470 313 14.091 0 ,24
Gráelri 27 18 840 10.360 2.511 13.756 0 ,24
Fjallalerki  11.040 160 11.200 0 ,19
Mýrarlerki  4.020 335 4.600 8.955 0 ,15
Skógarfura 480  2.000 4.040 880 7.400 0 ,13
Blæelri  4.880 2.354 7.234 0 ,12
Dahúríulerki 6.906  6.906 0 ,12
Selja 10  2.184 2.542 312 1.155 6.203 0 ,11
Ýmsar tegundir 1.074 2.519 1.680 341 5.614 0 ,10
Evrópulerki  5.400 5.400 0 ,09
Álmur 755  2.014 59 350 1.914 5.092 0 ,09
Viðja  150 60 514 4.361 5.085 0 ,09
Brekkuvíðir  199 78 4.778 5.055 0 ,09
Loðvíðir  320 320 1.710 2.200 4.550 0 ,08
Svartgreni 15 4.514 4.529 0 ,08
Sólber  246 942 500 255 2.145 4.088 0 ,07
Rifs  390 30 795 177 395 1.787 0 ,03
Blæösp 15  120 815 630 1.580 0 ,03
Garðahlynur  469 1.041 1.510 0 ,03
Sifjalerki  1.280 200 1.480 0 ,03
Fjallaþinur 75  80 40 350 455 60 1.060 0 ,02
Fjallaþöll  886 886 0 ,02
Broddfura  160 680 840 0 ,01
Fjallaþöll  40 700 740 0 ,01
Askur 700 700 0 ,01
Kajanderlerki 619  619 0 ,01
Hafþyrnir  539 539 0 ,01
Alaska-/dúnyllir  174 24 220 418 0 ,01
Dögglingsviður  200 40 240 0 ,00
Knappa-/kopar-/snæreynir 140 91 231 0 ,00
Körfuvíðir  210 210 0 ,00
Hjartalind  57 57 0 ,00

Alls 186 ,864 33 ,420 628 ,268 1 ,071 ,887 341 ,959 841 ,131 842 ,703 317 ,070 1 ,392 ,127 132 ,237 30 ,455 5 ,818 ,121 100%

Helstu tölur um gróðursetningu í landinu árið 2006
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Trjátegund
Skógrækt

ríkisins
Skógræktar-

félög
Landgræðslu-

skógar
Héraðs-
skógar

Austurlands-
skógar

Suðurlands-
skógar

Vesturlands-
skógar

Skjólskógar á
Vestfjörðum

Norðurlands-
skógar

Landgræðsla
ríkisins Yrkjusjóður ALLS

Hlutfall (%)
af heild

Rússalerki 7 ,480  82 ,292 346 ,223 62 ,107 10 ,000 152 ,900 42 ,440 691 ,755 1 ,395 ,197 23 ,98
Ilmbirki 122.966 3.342 277.684 46.335 47.800 177.480 116.967 99.190 323.399 12.200 30.455 1.257.818 21 ,62
Sitkagreni/hvítsitkagreni 2.600 14.588 89.401 338.705 77.665 122.075 226.080 34.040 105.172 7.210 1.017.536 17 ,49
Stafafura 14.080 8.342 88.942 99.688 52.562 138.350 218.560 20.510 85.867 60 726.961 12 ,49
Alaskaösp 759  25.945 86.406 47.196 152.984 30.675 19.270 35.944 45.142 444.321 7 ,64
Sitkaelri 6 120 12.300 3.720 19.040 82.935 3.600 10.680 1.759 14.605 148.765 2 ,56
Blágreni 380 18 10.203 13.436 7.920 29.600 10.710 38.944 111.211 1 ,91
Hvítgreni  25.176 1.770 15.680 16.940 28.700 88.266 1 ,52
Víðir ýmis  4.385 172 75.299 79.856 1 ,37
Stiklingar, víðir 9.600 1.347 11.432 480 7.300 38.965 4.900 74.024 1 ,27
Reyniviður 226 401 10.806 10.973 4.059 17.091 8.170 9.903 100 61.729 1 ,06
Rauðgreni 18.200 40 30.650 970 3.760  53.620 0 ,92
Alaskavíðir 2.030 7.690 4.056 400 380 7.365 30.420 52.341 0 ,90
Hengibirki 17  18.600 2.040 8.480 21.936 51.073 0 ,88
Stiklingar ösp  36.914 36.914 0 ,63
Gulvíðir  420 78 24 3.870 2.800 2.192 18.100 27.484 0 ,47
Hreggstaðavíðir  10.180 1.092 240 8.720 4.025 2.200 26.457 0 ,45
Lindifura 512 500 11.080 1.176 893 2.240 2.335 18.736 0 ,32
Berg-/dverg-/fjallafura 77  920 920 4.600 8.760 2.480 17.757 0 ,31
Jörfavíðir  7.700 48 4.560 1.470 313 14.091 0 ,24
Gráelri 27 18 840 10.360 2.511 13.756 0 ,24
Fjallalerki  11.040 160 11.200 0 ,19
Mýrarlerki  4.020 335 4.600 8.955 0 ,15
Skógarfura 480  2.000 4.040 880 7.400 0 ,13
Blæelri  4.880 2.354 7.234 0 ,12
Dahúríulerki 6.906  6.906 0 ,12
Selja 10  2.184 2.542 312 1.155 6.203 0 ,11
Ýmsar tegundir 1.074 2.519 1.680 341 5.614 0 ,10
Evrópulerki  5.400 5.400 0 ,09
Álmur 755  2.014 59 350 1.914 5.092 0 ,09
Viðja  150 60 514 4.361 5.085 0 ,09
Brekkuvíðir  199 78 4.778 5.055 0 ,09
Loðvíðir  320 320 1.710 2.200 4.550 0 ,08
Svartgreni 15 4.514 4.529 0 ,08
Sólber  246 942 500 255 2.145 4.088 0 ,07
Rifs  390 30 795 177 395 1.787 0 ,03
Blæösp 15  120 815 630 1.580 0 ,03
Garðahlynur  469 1.041 1.510 0 ,03
Sifjalerki  1.280 200 1.480 0 ,03
Fjallaþinur 75  80 40 350 455 60 1.060 0 ,02
Fjallaþöll  886 886 0 ,02
Broddfura  160 680 840 0 ,01
Fjallaþöll  40 700 740 0 ,01
Askur 700 700 0 ,01
Kajanderlerki 619  619 0 ,01
Hafþyrnir  539 539 0 ,01
Alaska-/dúnyllir  174 24 220 418 0 ,01
Dögglingsviður  200 40 240 0 ,00
Knappa-/kopar-/snæreynir 140 91 231 0 ,00
Körfuvíðir  210 210 0 ,00
Hjartalind  57 57 0 ,00

Alls 186 ,864 33 ,420 628 ,268 1 ,071 ,887 341 ,959 841 ,131 842 ,703 317 ,070 1 ,392 ,127 132 ,237 30 ,455 5 ,818 ,121 100%
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Reykjavík
Arentsstál ehf, Eirhöfða 17
Árdegi hf, Skeifunni 17
Árni Reynisson ehf, Laugavegi 170
Bergiðjan, Vatnagörðum
Beyki ehf, Tangarhöfða 11
Bifreiðastillingar Nicolai, Faxafeni 12
Bílaleigan AKA, Vagnhöfða 25
Björgun ehf, Sævarhöfða 33
Blikksmiðja Reykjavíkur, Súðarvogi 7
Byggingafélag Gylfa og Gunnars ehf, Borgartúni 31
E.T. ehf, Klettagörðum 11
Efling stéttarfélag, Sætúni 1
Endurvinnslan hf, Knarrarvogi 4
Ferðafélag Íslands, Mörkinni 6
Fjölbrautaskólinn við Ármúla, Ármúla 14
Forval ehf, Grandagarði 8
Garðmenn ehf, Skipasundi 83
Garðsauki ehf, Neshömrum 5
Garðyrkjuþjónustan ehf, Skipholti 29b
GB Tjónaviðgerðir ehf, Draghálsi 6-8
Gesthús Dúna hf, Suðurhlíð 35d
Gjögur hf, Kringlunni 7
Háskóli Íslands, við Suðurgötu
HGK ehf, Laugavegi 13
Hilmar D. Ólafsson ehf, Eldshöfða 14
Höfði fasteignamiðlun ehf, Suðurlandsbraut 20 og 
Bæjarhrauni 22
Iceland Seafood International ehf, Köllunarklettsvegi 2
Iðntré ehf, Draghálsi 10
Innheimtustofnun sveitarfélaga, Lágmúla 9
Kemis ehf, Breiðhöfða 15
Kennarasamband Íslands, Laufásvegi 81
Landbúnaðarráðuneytið, Sölvhólsgötu 7
Landvernd, Skúlatúni 6
Laugarnesskóli, Kirkjuteigi 24
Lífstykkjabúðin ehf, Laugavegi 82
Meistarafélag húsasmiða, Skipholti 70
Mentis hf, Borgartún 29
Nexus afþreying ehf, Hverfisgötu 103
Ólafur Gíslason og Co hf, Sundaborg 3
Rafstilling ehf, Dugguvogi 23
Rafteikning hf, Suðurlandsbraut 4
Ráðhús Reykjavíkur, Ráðhúsinu
Rolf Johansen & Co ehf, Skútuvogi 10a
Sjúkravörur, Suðurlandsbraut 52
Smith og Norland hf, Nóatúni 4

SORPA, Gufunesi
Subway, Austurstræti 3
Teppaþjónusta E.I.G. ehf, Karfavogur 19
Trésmiðjan Jari ehf, Funahöfða 3
Tróbeco ehf, Laugavegi 71
VBS fjárfestingabanki hf, Suðurlandsbraut 18
Veiðimálastofnun, Vagnhöfða 7
Verkfræðistofan Afl og Orka ehf, Hraunbergi 4
Verslunin Stórar Stelpur, Hverfisgötu 105
Við og Við sf, Gylfaflöt 3
Viðlagatrygging Íslands, Laugavegi 162
VSÓ Ráðgjöf ehf, Borgartúni 20
Zeus - Sía heildverslun, Laugavegi 86-94
Þ.G. verktakar ehf, Fossaleyni 16
 
Seltjarnarnes
Seltjarnarnesbær, Austurströnd 2

Kópavogur
ALARK arkitektar ehf, Dalvegi 18
Baltik ehf, Smiðjuvegi 14
Blikksmiðja Einars ehf, Smiðjuvegi 4b
DK Hugbúnaður ehf, Hlíðasmára 17
Gróðrarstöðin Storð ehf, Dalvegi 30
Kambur ehf, Geirlandi v/Suðurlandsveg
MHG verslun, Dalvegi 16a
Stáliðjan, Smiðjuvegi 5
Veitingaþjónusta Lárusar Loftssonar, Nýbýlavegi 32
Verkfræðistofa Erlends Birgissonar ehf, Bæjalind 4
Verkfræðistofa Snorra Ingimarssonar ehf, Hamraborg

Garðabær
Engilbert ÓH Snorrason tannlæknastofa sf, 
Garðatorgi 3
Fag-val ehf, Smiðsbúð 4
Garðafell ehf, Hörgslundi 5
Haraldur Böðvarsson og co ehf, Birkihæð 1
Miklatorg hf, Kauptúni 4

Hafnarfjörður
Alexander Ólafsson ehf, Grandatröð 2
Byggingafélagið Sandfell ehf, Reykjavíkurvegi 66
Fura málmendurvinnslan ehf, Hringhellu 3
Hagtak hf, Fjarðargötu 13-15
Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð, Hringhellu 6
Hvalur hf
Kerfi ehf, Flatahrauni 5b

Skógræktarfélag Íslands þakkar veittan stuðning
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Nýsir hf, Reykjavíkurvegi 74
Rafrún ehf, Gjótuhrauni 8
Samtak ehf, Skútahrauni 11
Skógræktarfélag Hafnarfjarðar, Skúlaskeiði 32
Spennubreytar, Trönuhrauni 5
VBS-verkfræðistofa ehf, Bæjarhrauni 20
Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64

Vogar
Grein ehf, Litlabæ, Vatnsleysuströnd

Reykjanesbær
Fjölskyldu- og félagsþjónusta Reykjanesbæjar, 
Hafnargötu 57
Húsanes ehf, byggingarverktakar, Hafnargötu 20
Reykjanesbær, Tjarnargötu 12
Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum, Iðavöllum 12
Toyota Reykjanesbæ, Njarðarbraut 19
Varmamót  ehf, Framnesvegi 19
Verslunarmannafélag Suðurnesja, Vatnsnesvegi 14

Grindavík
Rafþjónusta Birgis ehf, Seljabót 7
Útgerðarfélagið Einhamar ehf, Verbraut 3a

Sandgerði
Gróðrarstöðin Glitbrá ehf, Norðurtúni 5
Sandgerðisbær, Miðnestorgi 3

Mosfellsbær
Byggingarfélagið Baula ehf, Arkarholti 19
Reykjalundur - plastiðnaður ehf, Reykjalundi

Akranes
Grunnskólinn, Espigrund 1
Skógræktarfélag Skilmannahrepps, Furugrund 28

Borgarnes
Margrét Guðjónsdóttir, Dalsmynni
Safnahús Borgarfjarðar, Bjarnarbraut 4-6

Stykkishólmur
Málflutningsstofa Snæfellsness ehf, Aðalgötu 2
Stykkishólmsbær, Hafnargötu 3

Hellissandur
Kristinn SH-112, Háarifi 53

Sjávariðjan Rifi hf, Hafnargötu 8
Vélsmiðja Árna Jóns ehf, Smiðjugötu 6

Reykhólahreppur
Reykhólahreppur, Reykhólum

Ísafjörður
Ferðaþjónustan í Heydal, Mjóafirði
Fræðslumiðstöð Vestfjarða, Suðurgötu 12
Hamraborg ehf, Hafnarstræti 7
Heiðarfell ehf, Ásgeirsgötu 3
Hólmberg ehf, Sindragötu 12b
Kjölur ehf, Urðarvegi 37
KNH ehf, Grænagarði
Skógræktarfélag Ísafjarðar, Seljalandsvegi 38

Súðavík
Súðavíkurhreppur, Grundarstræti 3

Flateyri
Skógræktarfélag Önundarfjarðar, Hjallavegi 3

Patreksfjörður
Hálfdán ehf, Aðalstræti 73
Skógræktarfélag Patreksfjarðar, Sigtúni 7
Vesturbyggð, Aðalstræti 63

Tálknafjörður
Bjarmi BA 326
Miðvík ehf, Túngötu 44

Bíldudalur
GSG vörubílaakstur-trésmíði ehf, Kríubakka 4
Veitingastofan Vegamót ehf, Tjarnarbraut 2

Þingeyri
F&S Hópferðabílar ehf, Aðalstræti 27

Hólmavík
Skógræktarfélag Strandasýslu, Svanshóli

Hvammstangi
Skjanni ehf, Hafnarbraut 3

Blönduós
Léttitækni ehf, Efstubraut 2
Skógræktarfélag A- Húnvetninga, Heiðarbraut 14

Skógræktarfélag Íslands þakkar veittan stuðning
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Sauðárkrókur
Byggðastofnun, Ártorgi 1
Garðyrkjustjóri Sveitarfélags Skagafjarðar, 
Skagfirðingabraut 21
Leiðbeiningamiðstöðin, Aðalgötu 21
Náttúrustofa Norðurlands vestra, Aðalgötu 2
Skagafjarðarveitur ehf, Borgarteigi 15
Sveitarfélagið Skagafjörður, Faxatorgi 1

Varmahlíð
Akrahreppur, Skagafirði
Álftagerðisbræður ehf, Álftagerði
Skógræktarfélag Skagfirðinga, Marbæli

Siglufjörður
Egilssíld ehf, Gránugötu 27
Skógræktarfélag Siglufjarðar, Hafnartúni 2
 
Akureyri
Arnarfell ehf, Sjafnarnesi 2-4
ÁK smíði ehf, Hjallatröð 7
Höldur - Bílaleiga Akureyrar, Tryggvabraut 12
Kartöflusalan ehf, Fjölnisgötu 2b
Kjarnafæði hf, Fjölnisgötu 1b
Raftákn ehf, Glerárgötu 34
Skógræktarfélag Eyfirðinga, Kjarnaskógi
Uppsetning á stálgrindahúsum B.Þ. Verktakar ehf, 
Klettatúni 10
Virkni ehf, Lyngholti 28
Ýmir sf, Furuvöllum 9

Húsavík
Alli og Helga ehf, Baughóli 56
Bókasafnið á Húsavík

Laugar
Ferðaþjónustan Narfastöðum ehf, Narfastöðum

Þórshöfn
Verkalýðsfélag Þórshafnar, Langanesvegi 2

Vopnafjörður
Bókasafn Vopnafjarðar, Lónabraut 12

Egilsstaðir
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

Eskifjörður
Skógræktarfélag Eskifjarðar, Lambeyrarbraut 6

Neskaupstaður
Tónspil ehf, Hafnarbraut 22

Höfn í Hornafirði
Þrastarhóll ehf, Kirkjubraut 10

Selfoss
Bakkaverk ehf, Dverghólum 20
Búnaðarsamband Suðurlands, Austurvegi 1
Garðyrkjustöðin Kvistar ehf., Reykholti, 
Biskupstungum
Grímsnesshreppur og Grafningshreppur, 
Stjórnsýsluhúsinu Borg
Hitaveita Frambæja, Skarði
Hótel Geysir, Haukadal
Jóhann Helgi og Co ehf, Vatnsholti 2
Jötunn vélar ehf, Austurvegi 69
Set ehf, plaströraverksmiðja, Eyravegi 41
Skeiðahreppur  og Gnúpverjahreppur, Árnesi
Stokkar og steinar sf, Árbæ 1
Verkfræðistofa Guðjóns, Austurvegi 44
Vélaverkstæði Almennar viðgerðir og smurþjónusta, 
Gagnheiði 36

Hveragerði
Garðyrkjustöð Ingibjargar, Heiðmörk 38
Tölvutak ehf, Sunnumörk 2

Þorlákshöfn
Jarðefnaiðnaður ehf, Nesbraut 1

Flúðir
Gróðrastöðin Hvammi 2

Hvolsvöllur
Steinasteinn ehf, Ormsvöllum 1
Upplýsingamiðstöðin Hvolsvelli, Hlíðarvegi 14



Kirkjubæjarklaustur
Landbúnaðar- og byggingarvörur, Iðjuvöllum 3
Skaftárhreppur, Klausturvegi 10
Tjaldstæðið Kirkjubæ 2, Vestur Skaftafellssýslu

Vestmannaeyjar
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
Frár ehf, Hásteinsvegi 49
Ísfélag Vestmannaeyja hf, Strandvegi 28
Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf, Kirkjuvegi 23

Skógræktarfélag Íslands þakkar veittan stuðning
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slá nýtt ÍslandsmetBarrfinkur

Texti Daníel Bergmann  – Myndir Hrafn Óskarsson

Fram til árs ins 2002 hef ur Flæk ings fugla nefnd 
skráð 209 til kynn ing ar um barrf ink ur á Ís-
landi. Nú í haust barst hing að til lands ganga 

af barrf ink um, fleiri fugl ar á nokkrum dög um en 
hafa ver ið skráð ir í heild ina til þessa. Ef laust var um 
að ræða mörg hund ruð ein stak linga, jafn vel má geta 
sér þess til að þeir hafi ver ið vel á annað þús undið.

Það fór að bera á barrf ink um upp úr 20. októ ber, 
fyrst á Suð aust ur landi og 22. október náði fjöld inn 
á Höfn í Horna firði líklega há marki þeg ar þar sáust 
a.m.k. 100 fugl ar. Frá aust an verðu land inu dreifð-

ust barrf ink ur í vest ur átt. Þann 27. októ ber voru 
70 fugl ar á Kvískerj um í Ör æf um og 165 fugl ar í 
Fljóts hlíð. Nokkrum dög um síð ar fund ust um 160 
ein stak ling ar í litl um hóp um víðs veg ar und ir Eyja-
fjöll um. Þó eng in leið sé að vita ná kvæm lega hversu 
marg ar barrf ink ur brugðu sér til Ís lands í lok októ-
ber ættu til kynn ing ar til Flæk ings fugla nefnd ar að 
gefa mynd af dreif ingu þeirra og dval ar tíma. Les-
end ur eru hvatt ir til að senda til kynn ing ar um all ar 
barrf ink ur, reynd ar sem og aðra flæk ings fugla, til 
Flæk ings fugla nefnd ar.



Barrf inka er lít il finka á stærð við auðnu titt ling 
en þó töluvert frá brugð in hon um í út liti. Hún hef
ur gul leitt yf ir bragð, karl fuglinn er gul græn leit ur 
með svarta koll hettu, kven og ung fugl lit dauf ari en 
með svip að væng og stél mynst ur. Barrf inka verp ur 
slitr ótt í barr skóg um Evr ópu og Asíu, næst okk ur í 
Skotlandi og Nor egi. Varp fugl ar eru að mestu stað
fugl ar en norð læg ir varp stofn ar færa sig þó sunn ar 
til vetr ar dval ar. Barrf ink ur eru frææt ur sem nær
ast að a l ega á fræj um barr trjáa en einnig á elri og 
birkifræi. Á sumr in éta þær líka ým iss kon ar skor
dýr.

Eins og nafn ið gef ur til kynna er barrf inka skóg
ar fugl sem held ur sig að mestu í barr skóg um. Hún 
er teg und sem fugla fræð ing ar hafa bú ist við að festi 
hér ræt ur í kjöl far auk inn ar skóg rækt ar. Barrf ink ur 
fund ust fyrst verp andi í Fljóts hlíð árið 1994. Síð an 
hafa þær fund ist nokkrum sinn um verp andi í greni
lund um á Suð ur landi og einu sinni á Aust ur landi. 
Þeim hef ur þó ekki tek ist að festa sig í sessi sem 
varp fuglar hér á landi.

Mögu legt er að þessi mikla ganga nú í októ ber 
muni skila sér í fjölda verp andi para á næsta vori og 
hugs an lega mun barrf inka festa hér ræt ur í kjöl far
ið. Álíka haust ganga glókolla sem skil aði sér í varp
fugl um að vori, var kveikj an að út breiðslu þeirr ar 
teg und ar hér á landi.

Barrf inka er jafn vel enn bet ur und ir það búin að 
takast á við ís lensk an vet ur en glókoll ur. Hún get
ur nýtt sér fjöl breytt ari fæðu lind ir, er ekki sér hæfð 
skor dýra æta líkt og glókoll ur, er stærri og þol ir bet
ur kulda. Í raun á barrf inka svip aða mögu leika á 
góðu lífi á Ís landi og auðnu titt ling ur. Svo fram ar
lega sem far eðlið vík i og stofn stað fugla mynd ist. 
Far flug til Evr ópu get ur tek ið drjúg an toll af litl um 
varp stofn um smá vax inna spör fugla og ekki víst að 
marg ir þeirra myndu skila sér til baka ef þeir lenda í 
ógöng um á far tíma.

Ef með fætt far eðli hef ur rek ið þenn an fjölda af 
barrf ink um hing að til lands nú í haust er allt eins 
víst að það kitli þær til frek ari ferða laga. Það kem ur 
í ljós á næsta sumri  hvort barrf ink ur festi loks ræt ur 
á Íslandi.

Hægt er að nálg ast eyðu blað til að til kynna um 
flæk ing á vef slóð inni: fuglavernd.is/spjald.pdf

Eyðu blað ið þarf síð an að  senda:

Flækingsfuglanefnd
Gunn laug ur Pét urs son
Blesu gróf 24
104 Reykja vík

Myndirnar eru af barrfinkum (Carduelis spinus), teknar í Fljótshlíðinni í október 2007 af Hrafni Óskarssyni á 
Tumastöðum. Karlfuglar á myndinni til vinstri og kvenfugl (ungfugl) að ofan.
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