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Árið 1907 voru samþykkt á Alþingi fyrstu lög 
um Skógrækt ríkisins. Árið eftir eða þann    
15. febrúar 1908 var Agner F. Kofoed-Hansen 
settur í embætti skógræktarstjóra fyrstur 
manna. Þar með hófst starfsemi Skógræktar 
ríkisins og því á stofnunin 100 ára afmæli í ár.

Skógrækt ríkisins er þekkingar-, þróunar- og 
þjónustustofnun sem vinnur með og fyrir 
stjórnvöld, almenning og aðra hagsmunaaði-
la að rannsóknum, ráðgjöf og þekkingar-
miðlun á sviði skógræktar. Þá er stofnunin í 
forsvari fyrir Íslands hönd í erlendu samstarfi 
á sviði skógræktar.

Í faglegu starfi sínu tekur Skógrækt ríkisins 
sér til fyrirmyndar vistfræðilega hegðun 
framsækins og dugmikils frumherja í plöntu-
ríkinu. Með þekkingaröflun, faglegri leiðsögn 
og stöðugri endurskoðun starfseminnar 
leitast hún við að nema auðnir, byggja upp 
skjól og næringarforða (í formi þekkingar) og 
búa í haginn fyrir aðra – hörfa síðan og nema 
nýjar auðnir.

Með þetta að leiðarljósi tekst Skógrækt 
ríkisins á við nýja tíma og getur með sanni 
sagt að hún sé „aðeins aldargömul“.

Aðeins aldargömul

www.skogur.is

1908 - 2008
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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.

Leiðrétting: Í síðasta Skógræktarriti, 1.tbl. 2008, var rangt farið 
með starfsheiti og föðurnafn Björns Traustasonar landfræðings. 
Beðist er velvirðingar á augljósum en leiðum mistökum.

Skógræktarfélag Íslands
og Skógræktarritið

RAGNAR OLGEIRSSON
fyrrverandi formaður
Skógræktarfélags Borgarfjarðar

DANÍEL BERGMANN 
náttúruljósmyndari

KEVIN COLLINS
skógfræðingur,
Skógrækt ríkisins á Írlandi

LEIFUR A. SÍMONARSON 
jarðfræðingur,
Jarðvísindastofnun Háskólans

BJÖRN JÓNSSON 
fyrrv. skólastjóri Hagaskóla

RAGNHILDUR FREYSTEINSDÓTTIR 
landfræðingur,
Skógræktarfélagi Íslands

ÞRÖSTUR EYSTEINSSON 
trjákynbótafræðingur,
fagmálastjóri Skógræktar ríkisins

ÞÓRÐUR JÓN ÞÓRÐARSON 
aðstoðarskógarvörður á Vesturlandi, 
Skógrækt ríkisins

SIGURÐUR BLÖNDAL 
skógfræðikandídat,
fyrrv. skógræktarstjóri,
Hallormsstað

BRYNJÓLFUR JÓNSSON 
skógfræðingur, framkvæmdastjóri 
Skógræktarfélags Íslands

FRIÐGEIR GRÍMSSON 
steingervingafræðingur,
Jarðvísindastofnun Háskólans
og Náttúrufræðistofnun Íslands

JÓN GEIR PÉTURSSON
skógfræðingur,
Skógræktarfélagi Íslands

SIGURÐUR PÁLSSON
skáld, formaður Yrkjusjóðs

LÁRUS HEIÐARSSON
skógræktarráðunautur,
Skógrækt ríkisins

Höfundar efnis í þessu riti:

EINAR GUNNARSSON
skógfræðingur,
Skógræktarfélagi Íslands



Um mynd á kápu
Fyrir tveimur árum prýddi mynd Gunnellu forsíðu 
Skógræktarritsins, þ.e. í 1.tbl. 2006. Þar má finna nánari 
upplýsingar um Gunnellu en einnig má benda á vefslóðina: 
www.gunnella.info. Enn á ný fáum við að njóta myndar 
eftir Gunnellu sem að þessu sinni er vetrarleg ásýndum. Í 
bakgrunni myndarinnar er svo trjágróður, líklega grenitré, 
sem skýlir fallegu húsi. Tré koma iðulega fyrir sem 
leiðarstef í myndum Gunnellu. 
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Á bæj ar hóln um á jörð inni Fjós um í Svart ár dal er veg leg
ur heið ur svarði um bræð urna Guð mund M., Ein ar og 
Frið rik V. Björns syni frá Múla í Mið firði. Jörð in er í eigu 
Skóg rækt ar sjóðs Húna vatns sýslu, en hann var stofn að
ur árið 1970 sam kvæmt ósk þeirra bræðra og er stofn
fé sjóðs ins dán ar gjöf þeirra. Þeir bræð ur höfðu mik inn 
áhuga á skóg rækt og ákváðu þeir að öll um þeirra eig um 
skildi var ið til skóg rækt ar.

Árið 1971 er ákveð ið að kaupa jörð ina Fjósa í Svart ár
dal og að hefja skóg rækt í sam ræmi við til gang sjóðs ins. 
Jörð in Fjós ar er í mynni Svart ár dals, í um fjög urra km 
fjar lægð frá þjóð vegi 1 við Ból stað ar hlíð. Ný ver ið tók 
Skóg rækt ar fé lag Aust urHún vetn inga við rekstri jarð ar
inn ar og mun í fram tíð inni vinna að um hirðu skóg ar ins 
og bættu að gengi að þess um fal lega stað. 

Þarna eru greini lega mjög ákjós an leg skóg rækt ar skil
yrði. Skóg rækt ar starf ið á Fjós um er að skila mikl um ár
angri og er nú vöxtu leg ur skóg ur í hlíð um Fjósa, sem 
mun halda við minn ingu þeirra bræðra um ókom in ár.

Texti Jón Geir Pétursson – Myndir Brynjólfur Jónsson

HEIÐURSVARÐAR Í SKÓG UM LANDS INS – III. HLUTI

FJÓSAR Í SVARTÁRDAL
HeiðursvarðiGuðmundar,EinarsogFriðriksV.BjörnssonafráMúlaíMiðfirði

Séð heim tröðina að Fjósum. Gamli bærinn stóð fyrir miðri mynd þar sem minnisvarðanum var komið fyrir árið 2001.

Efri mynd: T.v. má sjá Þorvaldur Böðvarsson, formann framkvæmda-
nefndar Skógræktarsjóðsins, ásamt Magnúsi Gunnarssyni formanni 
Skógræktarfélaga Íslands við minnisvarðann árið 2007.

Neðri mynd: Gunnlaugur Magnússon ásamt dóttur og syni, Vilborgu 
og Einari. Tveimur árum áður en minnisvarðinn var vígður hafði 
fjölskylda Gunnlaugs fært Skógræktarsjóði Húnavatnssýslu verulega 
fjármuni til minningar um þá bræður Einar, Friðrik og Guðmund, en 
heimili þeirra voru alla tíð tengd fjölskylduböndum og samgangur þar 
mikill.
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Gámaþjónustan hf

Internet á Íslandi hf, ISNIC

Laugarnesskóli

NóiSíríus hf
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Rarik ohf

Reykjavíkurborg,

Umhverfis og samgöngusvið

Ríkisendurskoðun
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verkfræðistofa

Skalli við Vesturlandsveg

Ungmennafélag Íslands

Veðurstofa Íslands
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KJALARNES

Bára Guðjónsdóttir 
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AKRANES
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Glæðir, áburður, Reykhólum
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Oddi hf, fiskverkun
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Egilssíld ehf
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Toyota Akureyri
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ÞÓRSHÖFN

Langanesbyggð v/Nausts
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Purp ura hlyn ur er tré árs ins
Sunnu dag inn 31. ágúst sl. var garða hlyn ur (Acer
pseudoplatanus 'Purpure um') að Borg ar braut 27 í 
Borg ar nesi form lega út nefnd ur „Tré árs ins 2008“. 
Tréð er með glæsi legri trjám á Vest ur landi og þetta 
af brigði af garða hlyn er fá gætt, en það ein kenn ist 
af rauð fjólu blá um lit á neðra borði lauf blaða og er 
stund um kall að purp ura hlyn ur.

Það er Skóg rækt ar fé lag Ís lands sem vel ur Tré árs
ins og er út nefn ing unni ætl að að beina sjón um al
menn ings að því grósku mikla starfi sem unn ið er um 
land allt í trjá og skóg rækt.

Hjör dís Geir dal, for mað ur Skóg rækt ar fé lags Borg
ar fjarð ar, bauð gesti vel komna, en því næst tók til 
máls Magn ús Gunn ars son, for mað ur Skóg rækt ar
fé lags Ís lands og fjall aði um út nefn ing una. Ragn ar 
Ol geirs son sagði svo stutt lega frá sögu húss ins að 

Borg ar braut 27 og tré nu. Magn ús Gunn ars son af
henti því næst Jó hanni Skarp héð ins syni, nú ver andi 
eig anda Borg ar braut ar 27, við ur kenn ing ar skjal af 
þessu til efni. Sæ dís Guð laugs dótt ir, Gróðr ar stöð inni 
Gleymmérei, færði svo Skóg rækt ar fé lagi Ís lands að 
gjöf þrjár litl ar garða hlyns plönt ur, sem rækt að ar eru 
upp af fræi af garða hlyn in um að Borg ar braut 27.

Í til efni dags ins var tréð svo mælt og gerði það 
Valdi mar Reyn is son, í Skóg rækt ar fé lag inu Dafn ar á 
Hvann eyri og reynd ist það vera 8,83 m á hæð og 
166 cm að um máli í 50 cm hæð. Að lok um var svo 
af hjúpað skilti við tréð, sem mark ar út nefn ing una og 
sáu um það Magn ús Gunn ars son, Hjör dís Geir dal og 
Páll S. Brynjars son, sveit ar stjóri Borg ar byggð ar.

Form legri dag skrá lauk svo með hress ingu í Skalla
gríms garði, en á sjötta tug gesta voru við stadd ir at
höfn ina.

Tré ársins 2008

Höfundur Ragnar Sveinn Olgeirsson
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Þau gróð ur settu purp ura hlyn inn
Hlyn ur inn var gróð ur sett ur af hjón un um Stef áni Ólafs
syni, f. í Hjarð ar holti Staf holtstung um 8. júlí 1895, d. í 
Borg ar nesi 10. sept. 1986 og Sig ur björgu Magn ús dótt ir, 
f. í Tíða gerði á Vatns leysu strönd 6. des em ber 1896, d. í 
Borg ar nesi 20. apr íl 1978. 

Stef án lærði skó smíði á Akra nesi á ár un um1910–1914. 
Eft ir það var hann skó smið ur í Borg ar nesi. Hús ið að 
Borg ar braut 27 byggðu hjón in á ár un um 1919–1920.

Þau hjón in bjuggu á efri hæð húss ins ásamt tveim 
börn um og for eldr um Stef áns. Á neðri hæð voru 4 her
bergi og voru tvö þeirra oft ast leigð út. Í tveim ur var 
skó smíða verk stæði sem þjón aði sem ein hvers kon ar fé
lags mála stofn un á kreppu ár un um. Þang að komu karl ar 
þorps ins sam an og ræddu lands ins gagn og nauð synj ar. 
Þarna var skipst á skoð un um. Það var rif ist um stjórn
ar far, sveit ar stjórn ar mál og skáld skap. Þar á með al um 
verk Hall dórs Lax ness sem sum ir stað hæfðu að skrif aði 
bara óhróð ur um bænd ur og um lús og óþverra. Hall
dór var á þess um árum að skrifa Sölku Völku, Sjálf stætt 
fólk og Ljós vík ing inn. Við ung ir strák ar vor um þarna og 
hlust uð um með op inn munn og af mikl um áhuga. Fað ir 
minn stóð í hörku vörn fyr ir skáld ið og las upp hátt fyr ir 
okk ur heima úr bók um hans um leið og þær komu út.

Stef án og Sig ur björg voru mikl ar sóma mann eskj ur og 
Sig ur björg til bú in að breiða sig yfir fólk ef hún taldi að 
það ætti und ir högg að sækja.

Purp ura hlyn inn munu þau hafa gróð ur sett ein hvern 
tím ann á ára bil inu 1923–1925. Þá var ekki búið að 
byggja næsta hús fyr ir neð an, sem er núm er 25 við Borg
ar braut, en það var byggt á ár un um 1928–1930. Purp
ura hlyn ur inn gæti því ver ið allt að 85 ára gam all.

Auk þessa hlyns er vit að um tvo aðra sem gróð ur sett ir 
voru á þriðja ára tug 20. ald ar í Borg ar nesi. Ann ar þeirra 
er við Beru götu 10, hinn við Borg ar braut 25 a. Þá var einn 
gróð ur sett ur á sjö unda ára tugn um við Kjart ans götu 3.

Hjónin sem gróðursettu hlyninn; Stefán Ólafsson, eða
„Stebbiskó“ogSigurbjörgMagnúsdóttir.

MagnúsGunnarsson,formaðurSkógræktarfélagsÍslands,
afhendirJóhanniSkarphéðinssyniviðurkenningarskjalið.
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Á haust mán uð um 2008 gekk ég um Saura skóg á 
Þórs nesi á norð an verðu Snæ fells nesi og hlust aði 

eft ir fugl um, líkt og ég geri bæði með vit að og ómeð
vit að þeg ar ég geng um í skógi. Ég heyrði fljótt vana
leg hljóð; fljúg andi auðnu titt linga að kalla sig sam an, 
hvell við vör un ar hljóð skóg ar þrasta í kjarr inu, krunk 
hrafna sem flugu yfir og söng ein manna mús arrind
ils. En í myrkviði þéttasta gren is ins, þar sem dauð ar 
greninál ar þöktu skóg ar botn inn og ekk ert líf virt ist 
vera, heyrði ég kunn ug legt tíst. Skömmu síð ar sá ég 
agn arsmá an fið ur bolta skjót ast á milli greina – þar 
var kom inn glókoll ur. Þetta var ánægju leg sjón því 
glókoll ur hef ur ekki sést í Saura skógi síð an 2004. 
Nokkrum dög um síð ar varð ég var við glókolla í 
Hofs staða skógi á sunn an verðu Snæ fells nesi. Báð ir 
þess ir skóg ar reit ir eru jað ar svæði glókolls, enda lít ið 
um kjör lendi sem er eink um greni lund ir vest an lands 
en einnig lerki teig ar norð an lands og aust an. Að öll

um lík ind um koma flest ir glókoll ar sem nú eru að 
sjást á Vest ur landi úr Skorra dal en þar hef ur ver ið 
eitt sterkasta vígi þeirra.

Hrakn ing ar og land nám
Áður en glókoll ur nam hér land var hann flæk ings fugl 
og und ir það síð asta orð inn nokk uð tíð ur sem slík ur. 
Fugl arn ir hrökt ust hing að á haustin und an aust læg
um storm um, ef laust frá norð an verðri Skand in av íu 
þar sem þeir eru far fugl ar. Fyrstu þekktu kom um 
glókolla til Ís lands lýs ir Bjarni Sæ munds son í bók
inni Fugl arn ir sem kom út árið 1936:1

„Hér á landi hef ir hann sést tvisvar, svo vit að sé: 
Í fyrra skift ið var það síðla í okt br, er einn fugl 
fannst að fram kom inn af sulti og kulda í Húsa vík, 
SÞ, en lifði þó í 3 daga. Hinn fugl inn náð ist lif andi 
á Þórs höfn, NÞ, um mán að ar mót in sept brokt br 

Landnám glókolls
Höfundur Daníel Bergmann
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1932, þar sem hann hafði sest á höf uð ið á barni, er 
var þar að leika sér með öðr um börn um. Síð an var 
hann hafð ur um hríð í búri, og varð mjög spak ur, 
en lifði samt skamt.“

Upp frá þess um fyrstu kynn um fór til vik um hans 
fjölg andi. Fram til árs ins 1979 eru skráð ar 114 at
hug an ir og frá 1979 til 1999 bætt ust við 410 at hug
an ir.2 Um alda mót in var hætt að skrá glókoll sem 
flæk ing, þar sem eng in leið var að greina á milli 
hvað væru ís lensk ir varp fugl ar og hvað raun veru leg
ir flæk ing ar. Þó er ljóst að glókolla hrek ur enn til 
Ís lands stranda.

Haust ið 1995 bár ust fleiri glókoll ar til Ís lands en 
nokkru sinni áður og voru skráð ar 102 at hug an ir 
það ár.3 Þær mörgu skráðu at hug an ir sem bár ust til 
Flæk ings fugla nefnd ar gefa til efni til þess að ætla að 
hing að hafi kom ið mun fleiri glókoll ar, enda ljóst 
að vök ul augu fugla skoð ara ná aldrei að gefa raun

mynd af fjölda fugla þeg ar mikl ar göng ur verða. 
Flest ir glókoll anna þetta haust komu í fyrri hluta 
októ ber og m.a. sett ist 50 fugla hóp ur á skip und an 
Suð aust ur landi. Lík lega hafa ein hverj ir fugl ar orp ið 
strax vor ið 1996 en fyrsta varptil vik var ekki stað
fest fyrr en í Hall orms staða skógi sum ar ið 1999. Þar 
hafa þeir orp ið síð an og breiðst út á Hér aði. Árið 
2000 og 2001 fund ust glókoll ar í varpi víða á Suð
vest ur landi og loks á Norð ur landi 2003.4 Út breiðsl
an var hröð og sum ar ið 2004 voru glókoll ar komn ir 
í flesta greni og lerki skóga á land inu. En næsti vet ur 
reynd ist fugl un um ör laga rík ur, eins og sagt verð ur 
nán ar frá síð ar.

Könn un á út breiðslu
Nátt úru stofa Vest ur lands hóf könn un á út breiðslu 
glókolls á Vest ur landi vor ið 2003, á svæð inu frá 
Hval fjarð ar botni og norð ur í Gils fjörð. Var þetta 
fyrsta kerf is bundna könn un in á út breiðslu glókolls á 

Gulkollrákgerirglókollauðþekkjanleganfráöðrumfuglum,endaberhannnafnsittafhenni.Hægteraðþekkjakarl
fuglfrákvenfugliáappelsínugulumlitíkollrákinnisemsésteinnabestþegarhannýfirkollinn.Fuglinnerásífellduiði,
flögrarmikiðogkippisttil.Afþvíatferlimættieftilvilldragaþáályktunaðhannsétaugaveiklaðurogstyggurenhið
gagnstæðaerraunin.Hanneríraunmeðgæfarifuglumogþekkturfyriraðsetjastjafnveláfólk,líktogfrásögnBjarna
Sæmundsonarbermeðsér.MyndinertekiníFossvogskirkjugarði13.apríl2003.
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svo stóru svæði. Á völd um stöð um var 
spil uð upp taka af hljóð um glókolls en 
teg und in sýn ir ákaf lega góða svör un 
við þeirri að ferð. Ef fugl ar eru á svæð
inu á ann að borð dreg ur upp tak an þá 
fljótt að. Glókolla varð vart á sam tals 
níu (24%) stöð um af þeim 38 sem 
kann að ir voru 2003 og vor ið 2004 
fannst glókoll ur á 20 (47%) stöð um 
af 43.5 Það er því ljóst að teg und in var 
að breið ast hratt út á Vest ur landi eft ir 
að hafa hasl að sér völl sem varp fugl 
á Aust ur og Suð ur landi. Sums stað ar 
var glókoll ur orð inn al geng ari en rót
grón ir varp fugl ar, líkt og kom fram í 
verk efn inu Skóg vist sum ar ið 2002. En 
þá vakti at hygli fugla fræð inga hversu 
al geng ur glókoll ur var orð inn í gamla 
lerki skóg in um á Hall orms stað (118 
pör á km2) og af spör fugl um var að
eins skóg ar þröst ur al geng ari.6

Könn un á þétt leika á veg um Skóg
vist ar fór einnig fram í Skorra dal 
sumr in 2004 og 2005. Grein ar höf
und ur tók þátt í þeirri könn un og 
var not ast við hlust un ar mæl ing ar á 
punkt um inni í skóg in um. Sum ar
ið 2004 komu fram 128 glókoll ar á 
112 punkt um. Sum ar ið 2005 voru 13 
glókoll ar á 134 punkt um.7 Stofn inn 
í Skorra dal hafði hrun ið á milli ára. 
Sömu sögu var að segja ann ars stað ar 
á Vest ur landi. Nátt úru stof an kann aði 
43 svæði vor ið 2005 og þá voru að
eins glókoll ar á tveim ur þeirra.8

Mjög lít ið bar á glókoll um sunn
an lands og vest an frá ára mót un um 
2004/2005 og fram á mitt ár 2007 en 
stofn inn var ekki eins hart leik inn í 
Eyja firði og á Hér aði. Nú er stofn inn 
aft ur í hægri upp sveiflu, þótt greini
lega sé hann enn miklu minni en þeg ar 
hann var hvað stærst ur haust ið 2004.

Vet ur inn er af drifa rík ur
Það er ljóst að mót stöðu afl glókolls 
gegn hörku frosti, fæðu skorti og um
hleyp ing um er afar lít ið. Þó er ótrú legt 
að þessi minnsti fugl Evr ópu, að eins 
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um 5 g að þyngd, skuli yfir höf uð lifa af ís lensk an 
vet ur. Glókoll ar eru stað fugl ar nema nyrst í Evr ópu 
þar sem þeir eru far fugl ar.9 Stað bund inn lífstíll inn 
ger ir það að verk um að harð ur vet ur get ur leik ið þá 
illa og hér á landi er ekk ert sunn ar að fara þeg ar 
harðn ar í ári. Á Bret landseyj um er talið að átta af 
hverj um tíu glókoll um lifi ekki af vet ur inn.10 Rann
sókn sem var gerð í ná grenni Osló í Nor egi sýndi að 
vetr ar af föll glókolla voru 76–96% þá sex vet ur sem 
hún stóð yfir (86% að með al tali).11 Hér á landi hef ur 
eng in slík rann sókn far ið fram en það er ekki ólík
legt að af föll in séu í lík ingu við þau í Nor egi.

Fæðu fram boð ræð ur mestu um það hvort fugl ar 
tóri í gegn um harða frostakafla. Úr fitu forða sín um 
fá þeir orku til þess að halda á sér hita. Til að þrauka 
langa næt ur föstu að vetr ar lagi brenn ir glókoll ur 1/5 
af lík ams þyngd sinni í formi fitu. Hér nær ast glókoll
ar senni lega mest á greni, sitka og lerkisprotalús um 
en auk þeirra næla þeir sér í minni skor dýr og lirf ur 
þeirra. Fátt smátt á trjá grein eða barr nál fer fram hjá 
glókolli. Þannig sæk ir hann í fæðu sem aðr ir varp

fugl ar hér á landi hafa ekki nýtt og er það lyk il þátt ur 
í því að glókolli tókst að nema hér land – hann fyll ir 
í raun eyðu í vist kerf inu. Glókoll ur virð ist sís vang
ur, fæð an er smá og þrátt fyr ir að hann sé pínu lít ill 
sjálf ur, þá étur hann lát laust. Á með an fugl inn er á 
hreyf ingu er orku þörf in svo mik il að jafn vel klukku
tími án fæðu get ur reynst dýr keypt ur. Ef glókoll ur 
hef ur ekki greið an að gang að fæðu er voð inn vís.

Til að vega upp á móti þeim miklu af föll um, sem 
lýst var hér að fram an, þarf mikla ný lið un. Glókoll
ur verp ur 9–11 eggj um og hefst varp ið í lok apr
íl eða byrj un maí. Kven fugl inn sér um áleg una og 
þeg ar ung arn ir klekj ast verp ur hún stund um í ann
að hreið ur sem karl inn hef ur ofið á með an.12 Þá er 
það hans að sjá fyrsta holli af ung um far borða en 
frá því þeir koma úr hreiðri, þar til þeir verða sjálf
bjarga, líða tvær vik ur. Á þenn an hátt verpa glókoll
ar tvisvar, jafn vel þrisvar yfir sum ar ið og unga fram
leiðn in er því mik il. Á haustin fara þeir síð an á flakk 
í litl um hóp um og halda á vetr ar svæði. Þá ber mest 
á glókoll um – þá virð ast þeir alls stað ar.

Þaðgeturreynsterfittaðkomaaugaáglókoll,sérstaklegaíþéttumeðaþroskuðumbarrskógum,þarsemhannheldursig
oftháttítrjámeðaviðstofninnogerhulinngreinaþykkni.Hanntístirmikiðoggefurþannigtilkynnanærverusína.En
hljóðhansheyraþóekkiallir,þvítístiðliggursvoháttaðnánasterumhátíðnihljóðaðræða.Samaerumsöngkarlfugls
insaðsegja.Hannerátíðnisemliggurfyrirofanþaðsviðsemheyrnsumravirðistnema.Þvíþarfnæmskynfæritilþess
aðsjáogheyraglókoll.MyndinertekiníVífilstaðahlíð26.febrúar2003.
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Fram tíð in
Á með an að ein hverj ir glókoll ar lifa af hörð ustu vet
urna, jafn vel þótt það sé ekki nema örfá pró sent af 
stofn in um, virð ist það taka hann að eins nokk ur ár 
að ná sér á strik aft ur. En ein hæfn in ger ir glókoll 
afar við kvæm an fyr ir um hverf is breyt ing um og 
stofn sveifl an er ef laust sú mesta með al fugla teg unda 
á Ís landi. Sum ar ið 2004 taldi ég víst að glókoll ur 
væri bú inn að festa sig í sessi sem ís lensk ur varp fugl. 
En eft ir þetta fyrsta hrun er ég ekki svo viss leng ur. 
Stofn inn náði sér vissu lega aft ur og varp ið nú í sum
ar er að skila álíka út breiðslu og var fyr ir hrun ið 
en það má ekki mik ið út af bregða. Hvað ef hver 
hörku frosta vet ur inn rek ur ann an?

Glókoll ur er hér stað fugl sem er ein for send an fyr
ir hans far sæla land námi. Langt far flug yfir opið haf 
tek ur mik inn toll af stofn um smá vax inna spör fugla. 
Glókoll ur er þarf ur þjónn í barr skóg um, þar sem lýs 
geta gert mik inn skaða. En sér hæfn in í fæðu vali ger ir 
hann einnig við kvæm an fyr ir breyt ing um. Glókoll
ar á Ís landi eru því al gjör lega háð ir ytri að stæð um 
og ólíkt öðr um spör fugl um af þrasta og finku ætt 
get um við mann fólk ið lít ið hjálp að glókoll um með 
fóð ur gjöf um að vetr ar lagi, því þeir koma treg lega í 
æti. Við höf um hins veg ar skap að kjör lend ið með 
skóg rækt. Þeir glókoll ar sem hing að koma þurfa 
ekki leng ur að haf ast við í hári barna eins og fugl inn 
sem sást á Húsa vík forð um og minnst er á í upp
hafi þess ar ar grein ar. Þar enda áhrif manns ins og er 
fram hald ið und ir nátt úr unni kom ið.

Þakkir
Kristni Hauk Skarphéðinssyni þakka ég fyrir yfir

lestur greinarinnar. Kortin eru teiknuð af Anette 
Meier eftir upplýsingum frá Kristni Hauk og birt 
með leyfi Náttúrufræðistofnunar Íslands.
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Glókollur að hefja sig til flugs. Það er
erfitt að ljósmynda glókoll, hann er á
sífelldu iði og flögrar mikið. Nánast
eina leiðin til að fá glókoll ímyndafæri,
fyrir utan einskæra heppni, er að nota
upptöku af kalli hans og söng og draga
þannig til sín fugla.Þeir eru forvitnirog
koma fljótt til að kanna hljóðið. Ef um
eraðræðakarláóðaligeturhannvarið
drjúgumtímaíaðleitaupprunahljóðsins.
Þessi aðferð kallar á sérstaka nærgætni
gagnvartviðfangsefninuþvíekkimáspila
lengi í einu, þaðþarf að gefa fugli hvíld
eftirnokkrarmínútur.Myndiner tekin í
Öskjuhlíð 17. apríl 2003. Þetta er sami
fuglogásíðu8.
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Nú á dög um fer frek ar lít ið fyr ir nátt úru leg um 
ís lensk um skóg um og held ur eru þeir snauð ir 

af teg und um, enda bera þeir þess greini leg merki að 
vaxa á mörk um kulda belt is ins og tempraða belt is ins. 
Einu teg und irn ar sem voru hér þeg ar land byggð ist 
og mynda eig in leg tré eru birki (Betula pubescens 
Ehrh.) og reyni við ur (Sorbusaucuparia L.). Plöntu
leif ar úr forn um set lög um lands ins sýna okk ur þó 
að á fyrri jarð sögu tím um var hér oft og einatt mun 
líf væn legra fyr ir trjá gróð ur og þá döfn uðu hér teg
unda rík ir, há vaxn ir og fjöl breytt ir skóg ar í tölu vert 
hlýju og röku lofts lagi. Í þess ari grein verð ur fjall
að um nýj ustu rann sókn ir á gróð ur fars sögu lands ins 
eins og unnt er að rekja hana í ís lensk um jarð lög um 

Íslands fornu skógar
Höfundar Friðgeir Grímsson og Leifur A. Símonarson

eldri en 6 millj ón ára, en þau eru frá ter tí er tíma bili. 
Get ið verð ur helstu fund ar staða plöntu stein gerv inga 
frá þess um tíma og þeirra teg unda sem þar finn ast, 
en einnig skyldra núlif andi teg unda. Þá verð ur fjall að 
al mennt um rann sókn ir á gróð ur fé lög um í ís lensk
um jarð lög um, ný gögn og rann sókn ar að ferð ir.

Rannsóknir á plöntuleifum
Rann sókn ir á plöntu leif um úr ís lensk um jarð lög um 
má rekja aft ur til ár anna 1750–1760 þeg ar Egg ert 
Ólafs son (1772) ferð að ist um land ið, en hann kom 
með al ann ars í Surt ar brands gil við Brjáns læk (1. & 
2. mynd). Lýs ing ar hans og túlk an ir á stein gerv ing
um í gil inu er fyrsta rit aða heim ild in um hið forna 

gróð ur far lands ins. Það var þó ekki 
fyrr en um það bil hund rað árum 
síð ar að hið mikla tíma móta verk O. 
Heers (1859; 1868) var gef ið út og 
fyrstu lýs ing ar á út dauð um plöntu
teg und um úr ís lensk um jarð lög um 
og hug mynd ir um lofts lag fyrri 
tíma komu fram. Hann lýsti með al 
ann ars stein gerð um plöntu leif um 
frá Surt ar brands gili við Brjáns læk 
(12 millj ón ára), Húsa vík ur kleif 
og Gauts hamri (10 millj ón ára), 
Langa vatns dal og Hreða vatni (7–6 
millj ón ára; 1. mynd). Stuttu seinna 
lýsti P. Wind isch (1886) plöntu
stein gerv ing um frá Surt ar brands
gili, Trölla tungu og Húsa vík ur kleif 
(10 millj ón ára) og raun ar fleiri 
fund ar stöð um. Und ir lok nítj ándu 
ald ar hóf Þor vald ur Thorodd sen 
(1896) viða mikl ar rann sókn ir á ís
lensk um set lög um, ekki síst surt ar
brands lög um lands ins.

Í upp hafi tutt ug ustu ald ar tók 
Guð mund ur G. Bárð ar son við af 

1.mynd.Helstufundarstaðirplöntu
steingervingaáVestfjörðumogVest
urlandi.
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Þor valdi og hélt áfram rann sókn um á ís lensk um set
lög um með plöntu leif um. Guð mund ur varð fyrst ur 
til þess að rann saka Hrúta gil í Mó kolls dal í Stranda
sýslu (9–8 millj ón ára) og sendi hann nokkra stein
gerv inga það an til A. G. Nathorst í Sví þjóð (1. & 
3. mynd). Nathorst fann þar tvær beyki teg und ir, 
Fagus antipofii Heer og Fagus macrophylla Un ger 
(Guð mund ur G. Bárð ar son 1918). Um mið bik tutt
ug ustu ald ar fór áhugi fræði manna vax andi á forn
um gróð ur fé lög um lands ins. B. Lindquist (1947) 
lýsti þá stein gerð um birki blöð um frá Hreða vatni og 
Jó hann es Ás kels son (1946a, 1957) birti um þetta 
leyti röð greina þar sem hann lýsti stein gerv ing um 
frá Þór is hlíð ar fjalli í Sel ár dal í Arn ar firði (15 millj ón 
ára; 1. mynd) (Jó hann es Ás kels son 1946a; 1957) og 
Surt ar brands gili við Brjáns læk (Jó hann es Ás kels son 
1946b; 1954; 1956). Jó hann es varð fyrst ur til þess 
að rann saka frjó korn úr set lög um á Ís landi (Jó hann es 
Ás kels son 1938a, 1938b, 1946b), en marg ir fylgdu 
í kjöl far ið og töldu smá sæja flóru surt ar brands lag
anna áhuga verða. Árið 1956 birti H. D. Pflug grein 
um frjó korn og gró úr set lög um við Trölla tungu og 

þrem ur árum síð ar birti hann yf ir lit yfir smá sæja forn
flóru lands ins (Pflug 1959). Var það byggt á rann
sókn um hans á smá sæj um plöntu leif um frá Botni í 
Súg anda firði (15 millj ón ára), Surt ar brands gili við 
Brjáns læk, Trölla tungu og Húsa vík ur kleif í Stein
gríms firði, Tind um á Skarðs strönd (98 millj ón ára) 
og Hreða vatni og Staf holti í Borg ar firði (76 millj ón 
ára). Um svip að leyti lýsti M. Schwarz bach (1956) 
set lög um og birti frjólista frá Hreða vatni sam kvæmt 
grein ing um Pflug. Nokkrum árum síð ar lýsti S. 
Man um (1962) frjó korn um frá Surt ar brands gili við 
Brjáns læk og Trölla tungu í Stein gríms firði. Um svip
að leyti vann W. L. Friedrich (1966) að rann sókn um 
sem tók til allra þátta plöntu leif anna í Surt ar brands
gili við Brjáns læk og varð hann fyrst ur til þess að 
birta heild ar verk um ákveð ið plöntu fé lag úr ís lensk
um jarð lög um. Hann lýsti einnig varð veislu hátt um 
plantna í ís lensk um hraun lög um (Friedrich 1968). 
Síð ar birti hann ásamt Leifi A. Sím on ar syni (1976; 
1982; 1983) röð greina m.a. um stein gerð lauf blöð 
og hlyn ald in frá Surt ar brands gili við Brjáns læk, 
Trölla tungu við Stein gríms fjörð, Hrúta gili í Mó

2.mynd.SurtarbrandsgilviðBrjánslækíhaustlitum.
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kolls dal og úr set lög um í ná grenni Hreða vatns. Þeir 
fé lag ar lýstu einnig öðr um plöntu og dýra leif um frá 
Hrúta gili í Mó kolls dal (Friedrich o.fl. 1972). Leif ur 
(1988; 1991) birti stuttu síð ar grein ar um ákveðn
ar teg und ir úr set lög un um í Botni í Súg anda firði (4. 
mynd) og Trölla tungu við Stein gríms fjörð og fjall
aði um gróð ur fé lög í Dufans dalsKet ils eyr ar set laga
mynd un (13,5 millj ón ára) ásamt sam starfs mönn um 
sín um (Leif ur A. Sím on ar son o.fl. 2000; 2002). 

Fyrsta yf ir lits verk ið um gróð ur fars breyt ing ar sem 
rekja má í ís lensk um jarð lög um var birt á rúss nesku 
árið 1978, en það byggði á gögn um rúss neskra jarð
vís inda manna sem skiptu jarð lagastafla lands ins 
nið ur í fjölda jarð laga ein inga eft ir breyt ing um á frjó
inni haldi (Ak h meti ev o.fl. 1978). Einnig var fjall að 
um stærri plöntu leif ar í rann sókn um Rússa, en þeim 
var ekki lýst nán ar þó af þeim birt ust mynd ir. Rúss
ar héldu áfram rann sókn um á ís lensk um plöntu
stein gerv ing um og I. N. Sves hnikova (1984) lýsti 
nýrri ætt kvísl og barr við ar teg und frá Surt ar brands
gili við Brjáns læk. Nokkrum árum síð ar birti N. I. 
Blok hina (1992) grein um stein gerða við ar drumba, 
með al ann ars frá Trölla tungu og Mó kolls dal.

Í lok síð ustu ald ar hóf Frið geir Gríms son rann
sókn ir á forn um ís lensk um gróð ur fé lög um og hef

ur birt ásamt sam starfs mönn um sín um all marg ar 
grein ar um lands ins forna gróð ur (Denk o.fl. 2005; 
Frið geir Gríms son & Denk 2005, 2007; Frið geir 
Gríms son & Leif ur A. Sím on ar son 2006; Frið geir 
Gríms son o.fl. 2005, 2007a, 2007b, 2008).

Þetta stutta, sögu lega yf ir lit rann sókna á plöntu
leif um úr ís lensk um jarð lög um nær ein ung is yfir 
rann sókn ir þar sem fjall að hef ur ver ið um stærri 
og smærri plöntu leif ar, þeim ver ið lýst að ein hverju 
leyti og mynd ir eða teikn ing ar af plönt un um fylgt 
með. Ýms ir höf und ar hafa birt grein ar þar sem fjall
að hafa ver ið um forn an ís lensk an gróð ur án þess að 
þeir hafi sjálf ir rann sak að hann. Slík ar grein ar eru 
ekki tí und að ar hér. 

Nýjar aðferðir og hugmyndir
Alloft hafa fræði menn, sem unn ið hafa að rann sókn
um á plöntu leif um úr ís lensk um jarð lög um, að eins 
haft und ir hönd um eitt eða sára fá ein tök af hverri 
teg und (sjá t.d. Jó hann es Ás kels son 1954, 1957) og 
því hef ur oft vant að form fræði leg an breyti leika í teg
unda lýs ing ar. Þetta hef ur á stund um orð ið til þess að 
ákveðn ir teg und ir sem ein kenn ast af mikl um form
fræði leg um breyti leika hef ur ver ið lýst sem tveim ur 
eða jafn vel fleiri teg und um. Í þessu sam bandi næg ir 

3.mynd.HrútagilíMókollsdal.Steingervingareruísetlögunumámiðrimynd.
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plönt un um, ásamt yf ir liti yfir það lofts lag, hita stig 
og úr komu sem þær þríf ast við má geta sér til um 
þær um hverf is að stæð ur sem plöntu fé lög lands ins 
lifðu við á mis mun andi jarð sögu tím um. Þannig má 
rekja þró un og breyt ing ar á lofts lagi lands ins á ter
tí er tíma bili. 

Rann sókn ir síð ustu ára hafa að al lega beinst að 
stærri plöntu leif um, þ.e. grein um, lauf blöð um, barr
nál um, köngl um, köngul blöð um, ald in um og fræj
um. Nið ur stöð ur og túlk an ir sem birt ar hafa ver ið 
byggja að mestu á grein ing um á þess um plöntu hlut
um. Því má gera ráð fyr ir að all nokk uð vanti upp á 
að teg unda listi ís lensks ter tí ergróð urs sé full kom inn 
þar sem stór ir plöntu hlut ar varð veit ast frek ar sjald
an í jarð lög um og víst er að ein ung is þær teg und ir 
sem vaxa næst set dæld (t.d. stöðu vatni) ber ast út í 
hana og varð veit ast. Teg und ir sem lifa á fjar læg
ari svæð um vant ar því oft í þau set lög sem söfn uð
ust fyr ir í set dæld inni. Vissu lega geta leif ar þess ara 
plöntu teg unda borist út í set dæld irn ar með straum
vötn um og vind um en þá eru leif arn ar oft tæt ings
leg ar og ill greina leg ar. Til þess að fylla upp í hluta 
af þeirri eyðu sem víst er til stað ar er haf in ít ar leg 
rann sókn á frjó korn um og gró um úr forn um set lög
um lands ins. Eldri rann sókn ir á smá sæj um gróð ur
leif um úr ís lensk um jarð lög um hafa all ar far ið fram 
í smá sjá með gegn um fallandi ljósi (t.d. Jó hann es Ás
kels son 1946b, Man um 1962). Við þær að stæð ur er 
stækk un frek ar lít il og yf ir borðsein kenni oft ast ill
grein an leg (5. mynd). Við þannig að stæð ur er erfitt 
að greina ein staka frjó eða gró til ætt ar, ætt kvísl ar 
eða teg und ar. Nú er hug mynd in að nota bæði smá
sjá með gegn um fallandi ljósi svo og raf einda smá sjá. 
Raf einda smá sjá gef ur mögu leika á mik illi stækk un 
og í henni má sjá öll smá at riði á yf ir borði frjóa og 
gróa (5. mynd). Þetta auð veld ar til muna grein ingu 
korn anna og þar með teg unda grein ingu. Sam ræmd
ar nið ur stöð ur frjó og gró rann sókna og rann sókna 
á stærri plöntu leif um ætti að geta gef ið okk ur áreið
an legri teg unda grein ingu og trú verð ugra yf ir lit yfir 
sam setn ingu gróð ur fé laga frá mis mun andi tím um á 
ter tí er tíma bili.

  
Elstu íslensku plöntufélögin
Elstu plöntu stein gerv ing ar á Ís landi eru í set lög um á 
Vest fjörð um. Set lög in eru að mestu úr sand steini og 
silt steini og eru þau elstu um 15 millj ón ára göm ul. 
Ald ur þeirra er reikn að ur út frá aldri nær liggj andi 
hraun laga sem hafa ver ið ald urs greind með geisla

að nefna að oft er all veru leg ur mun ur á stærð og 
formi lauf blaða á sama tré eft ir því hvort blöð in eru 
sí fellt í mik illi sól eða langvar andi skugga. Und an
far in ár hef ur ver ið safn að eins mörg um ein tök um af 
hverri teg und eins og mögu legt er og form fræði leg ur 
breyti leiki inn an hverr ar teg und ar mæld ur og met
inn og síð an hef ur ver ið far ið yfir eldri grein ing ar og 
þær stund um leið rétt ar (Frið geir Gríms son & Denk 
2005, Frið geir Gríms son o.fl. 2007b).

Löng um hef ur því ver ið hald ið fram að ís lensk ter
tí er flóra sé skyld ust núlif andi gróð ur fé lög um í aust
ur hluta Norð urAm er íku og ís lensk ter tí er flóra eigi 
upp runa sinn að rekja til lauf og barr skóga á þessu 
svæði (Friedrich 1966, Þor leif ur Ein ars son 1968). 
Þessi nið ur staða fékkst með því að bera ís lensk an 
ter tí ergróð ur sam an við núlif andi teg und ir og þá 
bár ust bönd in mjög að skóg lendi í aust ur hluta Norð
urAm er íku. Ef ís lensk ir plöntu stein gerv ing ar frá 
ter tí er tíma bili eru einnig born ir sam an við út dauð ar 
teg und ir frá Norð urAm er íku, Evr ópu og Asíu virð
ast all marg ar út dauð ar teg und ir í ís lensk um jarð lög
um ein ung is þekkt ar úr jarð lög um í Evr ópu og Asíu 
(Frið geir Gríms son & Denk 2007). Það virð ist því 
ljóst að ís lensk ter tí er flóra er einnig skyld núlif andi 
plöntu fé lög um í aust ur hluta Evr ópu og vest ur hluta 
Asíu svo og Aust urAsíu og rek ur því að ein hverju 
leyti upp runa sinn aust ur á bóg inn (Denk o.fl. 2005, 
Frið geir Gríms son o.fl. 2007b). Plönt ur hafa því 
numið land bæði úr vestri, frá Norð urAm er íku og 
Græn landi, og úr austri frá Evr ópu og Asíu.

Ekki er vit að með vissu hvenær Ís land varð eyja. 
Með rann sókn um á því hvenær teg und ir koma inn 
í ís lensk jarð lög og hvenær þær síð an hverfa, ásamt 
rann sókn um á dreifi hátt um ein staka teg unda má fá 
nokkra hug mynd um ein angr un lands ins. Miklu máli 
skipt ir hvort ald in og fræ dreifast með hjálp vinda, 
vatns, fugla eða spen dýra. Stór ald in sem ber ast 
með land spen dýr um benda til þess að við kom andi 
teg und gæti ekki hafa dreifst yfir víð áttu mik ið haf
svæði. Plöntu teg und ir úr eldri jarð lög um lands ins, 
sem dreifast með hjálp spen dýra, benda til þess að á 
ter tí er tíma bili hafi Ís land ver ið mun nær ná granna
lönd um í vestri og austri en það er nú. Fjölg un teg
unda sem ber ast lang ar leið ir með vindi og fugl um 
í yngri jarð lög um end ur spegl ar sí aukna ein angr un 
lands ins í Norð urAtl ants hafi (Frið geir Gríms son & 
Denk 2007).

Með því að kanna land fræði lega út breiðslu núlif
andi teg unda, sem skyldast ar eru ís lensku ter tí er
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virk um sam sæt um og með að stoð seg ul tíma tals 
(Moor bath o.fl. 1968, Leó Krist jáns son o.fl. 1975, 
2003, McDoug all o.fl. 1984, Björn S. Harð ar son o.fl. 
1997). Set lög in má rekja eft ir ystu nesj um Vest fjarða 
og eru þau víða að gengi leg, með al ann ars í Sel ár dal 
í Arn ar firði (6. mynd), Ófæru vík í Dýra firði, Botni 
í Súg anda firði, Breið hillu og Gili í Bol ung ar vík (1. 

mynd). Þó að set lög séu að gengi leg á mun fleiri stöð
um er sjald gæft að finna þar grein an leg ar plöntu leif
ar eins og lauf blöð, ald in og fræ. Víða finnst þó surt
ar brand ur mynd að ur úr sam blandi af nið ur brotn um 
gróð ur leif um og rofefn um úr nær liggj andi bergi. Í 
brand in um má oft finna frjó korn og gró sem flest 
eru vel grein an leg til ætt kvísla og jafn vel teg unda, og 
þar eru víða sam an press að ir við ar drumb ar sem hafa 
ekki ver ið nema lít il lega rann sak að ir.

Þór is hlíð ar fjall í Sel ár dal í Arn ar firði (1. & 6. 
mynd) er lík lega þekkt asti stað ur með plöntu leif
um úr elstu set lög um lands ins og gefa þær all góða 
vit neskju um gróð ur far og lofts lag hér á landi fyr ir 
um 15 millj ón um ára. Stærri plöntu stein gerv ing ar 
(stór gerv ing ar) frá Sel ár dal eru að lang mest um hluta 
(yfir 95%) leif ar lauftrjáa. Frá Sel ár dal hef ur ver ið 
lýst blöð um arn ar beyk is (Fagus friedrichii Gríms
son & Denk; 7. mynd), arn ar lind ar (Tilia selarda
lense Gríms son, Denk & Sím on ar son), kastan íu 
(Aesculus sp.), hjarta trés (Cercidiphyllum sp.), álms 

4.mynd.KolanámaníBotniíSúgandafirði.Plöntusteingervingumsafnaðúrsetlögumviðnámuopið.

5.mynd.FrjókornatlantsfjórmiðjuúrsetlögumíBotnií
Súgandafirði.Myndinertekinmeðrafeindasmásjá.Mæli
kvarðier1μm.Litlamyndiníhorninuersamafrjókorn
myndaðígegnumfallandiljósiívenjulegrismásjá(mæli
kvarðiáekkivið).
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(Ulmus sp.), hvít plat an við ar (Platanus leucophylla 
(Un ger) Knobloch), magnól íu (Magnolia sp.), rós
lyngs (Rhododendron sp.) og topps (Lonicera sp.), 
svo og barr nál um gren is (Picea sp.) (sjá Frið geir 
Gríms son o.fl. 2007a, 2007b). Í set lög um við kola
námuna í Botni í Súg anda firði (1. & 4. mynd) ber 
hins veg ar lang mest á leif um barr trjáa (yfir 90%) 
en þau eru af sama aldri og set lög in í Sel ár dal. Frá 
Botni er búið að greina barr nál ar og köngla evr ópu
vatnafuru (Glyptostrobuseuropaeus (Brongn.) Un
ger; 8. mynd) og forn rauð við ar (Sequoia abietina 
(Brongn.) Knobl.), en þess ar tvær teg und ir eru al
gengast ar í set lög un um. Að auki hef ur fund ist þar 
nokk uð af ald in um arn ar beyk is (Frið geir Gríms son 
& Leif ur A. Sím on ar son 2006).

Plöntu stein gerv ing ar frá Sel ár dal og Botni benda 
til þess að fyr ir um 15 millj ón um ára hafi þrif ist hér 
á landi víð áttu mikl ir lauf skóg ar bland að ir barr trjám 
og þeir þak ið efri hluta lág lend is og teygt sig hér og 
þar upp á mun há lend ari svæði (Frið geir Gríms son 
o.fl. 2007a, 2007b). Arn ar beyki (7. mynd) virð ist 
hafa ver ið ríkj andi teg und í þess um skóg um, en arn
ar lind, álm ur, hjarta tré, hvít plat an við ur, kastan ía, 
rós lyng, magnól ía og topp ur voru einnig áber andi. 
Á lág lend is svæð um bland að ist lauf skóg ur inn barr

skóg ar flák um, þar sem forn rauð við ur var áber andi 
(frek ar þurr svæði), og einnig barr fenja skóg um þar 
sem evr ópu vatnafura (8. mynd) var alls ráð andi 
(grunn vatn stóð hátt). 

Teg und ir sem þrifust hér á landi fyr ir um 15 millj
ón um ára eru nú út dauð ar en sam bæri leg ar og ná
skyld ar teg und ir lifa nú á suð læg ari breidd argráð um, 
í heittempruð um og tempruð um lauf og barr skóg
um á vest ur strönd og í aust ur hluta Norð urAm er íku 
(Maycock 1994), aust ur hluta Evr ópu og vest ur hluta 
Asíu, við norð an og aust an vert Svarta haf og sunn
an vert Kaspí haf (Zo hary 1973), og í Aust urAsíu, 
á Jap ans eyj um og í Mið og Aust urKína (Wang 
1961). Sem dæmi um barr tré má nefna að eina 
núlif andi teg und in sem er skyld hinni út dauðu evr
ópu vatnafuru (7. mynd) er hin eig in lega vatnafura 
(Glyptostrobus pensilis (Staunt on) K. Koch), en 
í dag vex þessi planta ein vörð ungu í heittempr
uðu lofts lagi Suð aust urKína (frá Fu ji an hér aði til 
Yunna) og Suð urVí etnam. Svip aða sögu er að segja 
af forn rauð viði, ein ung is er til ein núlif andi teg
und ná skyld hon um og það er sjálf ur rauð við ur inn 
(Sequoiasempervirens (D. Don) Endl.), oft nefnd ur 
strandrauð við ur eða kalíforn íurauð við ur. Núlif andi 
rauð við ur vex á mjög af mörk uðu svæði með fram 

6.mynd.ÞórishlíðarfjallíSelárdalíArnarfirði.ViðfjallsræturnarséstUppsalabærGíslabónda.
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Kyrra hafs strönd Banda ríkj anna, á 750 km löngu og 
8–75 km breiðu strand svæði í miðvest ur Kalíforn
íu (Thomp son o.fl. 2000). Þá var líkt á kom ið með 
lauf tré, sem hér lifðu um þetta leyti, og af ætt kvísl 
hjarta trjáa eru t.d. að eins tvær núlif andi teg und ir, 
jap ans hjarta tré (Cercidiphyllumjaponicum Siebold 
& Zuccar ini) og fjall hjarta tré (Cercidiphyllum
magnificum (Nakai) Nakai). Fyrr nefnda teg und in 
er al geng í Suð aust urKína, á Kóreu skaga og Jap
ans eyj um, hin síð ar nefnda er stað bund in á japönsku 
eyj unni Honsu og þrífst þar í fjal lendi ofan við kjör
svæði jap ans hjarta trés. 

 
Tegundarík tertíerflóra í Surtarbrandsgili
Leif ar teg unda rík ustu skóga, sem fund ist hafa 
hér á landi, eru í 12 millj ón ára göml um set lög
um í Surt ar brands gili við Brjáns læk á Barða strönd 

(Friedrich 1966, Friedrich & Leif ur A. Sím on ar son 
1982, McDoug all o.fl. 1984, Berggren 1995). Þó 
svo að set lög frá þess um tíma séu að gengi lega á all
nokkrum stöð um eru að eins tveir vel þekkt ir fund
ar stað ir stein gerv inga, en það eru Surt ar brands gil 
við Brjáns læk (1. & 2. mynd) og Seljá í Vað als dal 
(1 & 9. mynd). Þó að stutt sé á milli þess ara tveggja 
fund ar staða og set lög in á báð um stöð um mynd uð á 
sama tíma er nokk ur mun ur á teg unda sam setn ingu 
gróð ur fé lag anna og hvern ig ein staka plöntu hlut ar 
hafa varð veist (Frið geir Gríms son 2007b). 

Plöntu leif arn ar frá Seljá eru að mestu sel víð is blöð 
(Salixgruberi Denk, Gríms son & Kvacek), asp ar blöð 
(Populus sp.) og blöð forn el ris (Alnuscecropiifolia 
(Ett ings hausen) Berger). Blöð, stöng ul hlut ar og jarð
stöngl ar reyrs (Phragmites sp.) og elft ing ar (Equi
setum sp.) eru einnig al geng í þess um set lög um. 
Einnig eru þar fá ein lauf blöð ís lands hlyns (Acer
crenatifolium Ett ings hausen ssp. islandicum (Heer) 
Denk, Gríms son & Kvacek) og smá blöð væng hnotu 
(Pterocarya sp.). Tölu vert er af kvenrekl um forn
evr ópu el ris (Alnus cf. kefersteinii (Goepp.) Goepp.), 
lauf blöð um ís lands birk is (Betula islandica Denk, 
Gríms son & Kvacek), rekil hlíf um agn beyk is (Carp
inus sp.), lauf blöð um hesl is (Corylus sp.), fræj um 
magnól íu (Magnolia sp.), lauf blöð um og ald in um af 
rósa ætt (Rosaceae gen. et spec. indet) og kvenrekl um 
asp ar (Populus sp.). Plöntu leif arn ar frá Seljá end
ur spegla stað bund inn lág lend is gróð ur sem þreifst í 
óstöð ugu vot lend isum hverfi (Gríms son 2007b) og 
set lög in við Seljá og stein gerv ing arn ir benda til þess 
að á svæð inu hafi ver ið víð áttu mik ið straum vatna
kerfi með skóg lendi með fram ár bökk um og lækj um 
fyr ir 12 millj ón um ára. Þetta skóg lendi var frek ar 
teg unda s nautt en hver ein stök teg und var þó nokk
uð út breidd á svæð inu. Plöntu leif ar úr set lög um í 
Surt ar brands gili (10 & 11. mynd) við Brjáns læk eru 
mjög fjöl breyti leg ar og er þeg ar búið að bera kennsl 
á yfir 35 mis mun andi teg und ir plantna út frá stærri 
leif um eins og blöð um, ald in um, fræj um og stöngul
brot um (Friedrich 1966, Denk o.fl. 2005, Frið geir 
Gríms son 2007b). 

Í Surt ar brands gili við Brjáns læk hafa fund ist 
nokkr ar sömu plöntu teg und ir og við Seljá þó svo að 
það sé ekki alltaf um að ræða sömu plöntu hluta, t.d. 
blað leif ar af við kom andi teg und í Surt ar brands gili 

7.mynd.ArnarbeykiblaðúrsetlögumÞórishlíðarfjallsí
SelárdalíArnarfirði.Mælikvarðier5cm.
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en ef til vill ald in við Seljá. Flest ar teg und ir sem lýst 
hef ur ver ið úr Surt ar brands gili hafa ekki fund ist í 
öðr um ís lensk um set lög um þar með töld um lög un um 
við Seljá. Al geng ustu plöntu leif ar í Surt ar brands gili 
eru forn el ri blöð og blöð ís lands birk is svo lauf blöð 
og ald in ís lands hlyns. Einnig eru blað leif ar surt ar
el ris (Alnus gaudinii (Heer) Knobloch & Kvacek), 
magnól íu (12. mynd) og forn angan við ar (Sassafras
ferrettianum Mass.; 13. mynd) al geng ar og blöð 
af teg und um sem til heyra ætt kvísl um af rósa ætt 
(Frið geir Gríms son 2007b). Aðr ar gerð ir síð ur al
geng ar, eru lauf blöð og ald in forntúlíp ana trés (Liri

odendron procaccinii Un ger; 14. mynd), lauf blöð 
topps (Lonicera sp.), agn beyk is, hesl is, val hnotu trés 
(Juglans sp.) og lauf blöð af teg und um til heyr andi 
lár við ar ætt (Laurophyllum sp.). Þá má nefna klif
ur þyrni (Smilax sp.), forn sæt blöðku (Comptonia
hesperia Berry; 15. mynd), tvær aðr ar blaða gerð ir 
teg unda af rósa ætt, svo og sel víð ir og álm (Ulmus 
cf. pyramidalisGoepp.) ásamt lauf blöð um og ald
in um væng hlyns (Acer askelssonii Friedrich & 
Sím on ar son). Reyr blöð eru mjög sjald gæf í set lög
un um í Surt ar brands gili. Leif ar barr trjáa eru nokk
uð al geng ar og áber andi eru nálótt ir grein ar bút ar 
fornjap ans rauð við ar (Cryptomeriaanglica Boult er; 
16. mynd), svo og grein ar, nál ar, köngl ar og fræ af 
greni (Piceasect. Picea sp. ). Einnig er nokk uð um 
grein ar, nál ar, köngul blöð og fræ af barð þin (Abies
steenstrupiana (Heer) Friedrich).

Flest ar plöntu teg und ir sem mynd uðu skóga lands
ins fyr ir 12 millj ón um ára eru út dauð ar og skyld ustu 
núlif andi teg und irn ar þríf ast á suð læg ari breidd
argráð um í heittempruð um og tempruð um lauf og 
barr skóg um. Með al barr trjáa má nefna fornjap ans
rauð við (16. mynd), en hann er nú út dauð ur og af 
þess ari rauð við ar ætt kvísl lif ir nú að eins ein teg und, 
jap ans rauð við ur inn (Cryptomeriajaponica (L. f.) D. 
Don.) á Jap ans eyj um. Með al lauftrjáa er forn angan
við ur (13. mynd) gott dæmi, en nú eru að eins til þrjár 
teg und ir lif andi. Vest an gan við ur (Sassafrasalbidium
(Nutt all) Nees, vex í skóg lendi í aust ur hluta Norð
urAm er íku frá sunn an verðu Ontaríó fylki í Kanada 
suð ur í mið hluta Flór ida og í vest ur átt að suð ur hluta 
Iowa og aust ur hluta Texas (Thomp son o.fl. 2000). 
Kín angan við ur (Sassafras tzumu (Hemsl.) Hemsl. 
vex ein ung is í skóg lendi Mið og Suð vest urKína 
og taiwangan við ur (Sassafras randaiense (Hayata) 
Rehd.) er stað bund inn á Taiw an. Önn ur áber andi 
teg und er forn sæt blaðka, en nú er að eins lif andi 
ein teg und sæt blöðku ætt ar, hin eig in lega sæt blaðka 
(Comptoniaperegrina (L.) J. M. Coult er). Sæt blaðk
an er lág vax ið tré eða runni sem vex í skóg lendi í 
aust ur hluta Norð urAm er íku. 

Plöntufélögin breytast
Þeg ar born ar eru sam an þær plöntu teg und ir sem 
finn ast í 10 millj ón ára göml um set lög um og teg
und ir úr eldri lög um, 15 og 12 millj ón ára göml

8.mynd.KöngullevrópuvatnafuruúrsetlögumíBotnií
Súgandafirði.Mælikvarðier1cm.
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um, má sjá nokkr ar breyt ing ar. All marg ar teg und ir 
sem voru al geng ar í set lög um í Sel ár dal í Arn ar firði, 
Botni í Súg anda firði, við Seljá og í Surt ar brands
gili við Brjáns læk eru horfn ar og nýj ar eða áður lítt 
áber andi teg und ir orðn ar al geng ar. Set lög af þess
um aldri eru að gengi leg um hverf is Stein gríms fjörð 
og má rekja þau yfir Trölla tungu heiði og suð ur að 
Króks firði. Þekkt ustu stað ir með plöntu leif um frá 
þess um tíma eru við Trölla tungu og í Húsa vík ur kleif 
(1. mynd). 

Við Trölla tungu eru lauf blöð ís lands hlyns og 
rós lyngs (17. mynd) al geng ust og smá vax in lauf
blöð bjöllu lyngs (Vaccinium sp.) og sortu lyngs 
(Arctostaphylos sp.) koma þar fyrst inn í jarð sögu 
lands ins. Leif ar barr trjáa eru einnig al geng ar og má 
þar nefna forn rauð við, greni, lerki (Larix sp.), furu 
(Pinus sp.) og döggl ing svið (Pseudotsuga sp.). Einnig 
hef ur fund ist all mik ið af lauf blöð um væng hnotu, 
klif ur þyrn is, forn el ris (18. mynd), forn evr ópu el ris, 
væng hlyns og vatna birk is (Betulacristata Lindquist 
em end. Denk, Gríms son & Kvacek) ásamt blöð um 
af teg und um til heyr andi rósa ætt. Blað leif arn ar við 
Trölla tungu til heyra að mestu teg und um af val
hnotu ætt (Jugl andaceae), bjarka rætt (Betu laceae), 
sápu ber sætt (Sap indaceae) og rósa ætt (Denk o.fl. 
2005, Frið geir Gríms son & Denk 2007). 

Í Húsa vík ur kleif (19. mynd) hafa fund ist mun 
færri teg und ir en við Trölla tungu, en þar ber mest á 
lauf blöð um sel víð is, væng hnotu og forn el ris. Einnig 
eru leif ar forn kónga burkna (Osmundaparshlugiana
(Un ger) Andreánszky) þar í all miklu magni og hér er 

9.mynd.HorftinneftirVaðalsdaláBarðaströnd.Seljáerfyrirmiðrimynd.Þarhafafundistplöntuleifarafsamaaldri
ogsteingervingarniríSurtarbrandsgiliviðBrjánslæk.

10.mynd.SetlögíSurtarbrandsgiliviðBrjánslæk.Inn
skothefurtroðistinnámillisetlagannafyrirmiðrimynd.

11.mynd.NærmyndafsetlögumíSurtarbrandsgili.Set
lögineruljósálitoglagþynnót,enljósiliturinnstafaraf
kísilþörungumísetinu.
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þessi teg und hvað al geng ust í ís lensk um jarð lög um 
(Denk o.fl. 2005). 

Plöntu leif ar í set lög um frá þess um tíma gefa all
góð ar upp lýs ing ar bæði um gróð ur sam setn ingu á 
lág lend is svæð um og nær liggj andi há lendi. Set lög
in í Húsa vík ur kleif virð ast hafa mynd ast á frek ar 
lág lendu vot lend is svæði, en þau í ná grenni Trölla
tungu og lengra í suð vestri end ur spegla þurr ara og 
há lend ara svæði svo og meiri ná lægð við meg in eld
stöð. Plöntu stein gerv ing ar sýna að á þess um tíma, 
fyr ir um 10 millj ón um ára, óx enn heittempruð eða 
frek ar tempruð flóra á Ís landi, sem ein kennd ist af 
blönd uð um lauf og barr skógi. Teg unda sam setn ing 
og hvarf kul vísra teg unda benda til þess að lofts lag 
hafi kóln að jafnt og þétt frá því fyr ir 12 millj ón um 
ára og gróð ur fé lög in feng ið á sig meira temprað út
lit. Plöntu leif ar og set lög sýna að sel víð ir, forn elrir, 
vatna birki og væng hnota uxu með fram ám og lækj
um. Aðr ar harð við ar teg und ir urðu meira áber andi 
er fjær dró rök um lág lend is svæð um þar sem jarð
veg ur inn varð þurr ari, má þar nefna fleiri teg und
ir val hnotu ætt ar, ís lands hlyn, væng hlyn og rós lyng 
(Denk o.fl. 2005, Frið geir Gríms son 2007b, Frið geir 
Gríms son & Denk 2007).

Döggl ings við ur er ein at hygl is verð asta teg und in 
sem hef ur fund ist í set lög um frá þess um tíma. Fimm 
núlif andi teg und ir hafa fund ist af döggl ingsviði, 
tvær í vest ur hluta Am er íku, risa döggl ings við ur 
(Pseudotsugamacrocarpa (Va sey) Mayr) sem vex á 
af mörk uðu svæði með fram suð ur strönd Kalíforn íu 
(Thomp son o.fl. 2000) og am er íku döggl ings við ur 
(Pseudotsuga menziesii (Mir bel) Franco) al geng ur 
í suð vest ur Kanada og vest ur hluta Banda ríkj anna 
og áfram suð ur til Mexík ó borg ar (Thomp son o.fl. 
2000). Í Suð aust urAsíu eru þrjár teg und ir, kína
döggl ings við ur (Pseudotsuga sinensis Dode) al
geng ur í Mið og Suð ur Kína, jap ans döggl ings við ur 
(Pseudotsuga japonica (Shira sawa) Beissner) stað
bund inn á Jap ans eyj um og loks taiwandöggl ings við
ur (Pseudotsugawilsoniana Hayata) stað bund inn á 
Taiw an. 

Aðlögun að kólnandi loftslagi
Þeg ar líð ur á ter tí er tíma bil fór kul vís um teg und
um fækk andi á Ís landi og temprað ar teg und ir urðu 
meira áber andi. Í 9 til 8 millj ón ára göml um set lög

um við Kolla fjörð í Stranda sýslu, í Mó kolls dal, Gils
firði og út með Skarðs strönd hef ur fund ist þó nokk
uð af plöntu stein gerv ing um. Þekkt asti stað ur inn er 
án efa Hrúta gil í Mó kolls dal (1. mynd), en þar hafa 
einnig fund ist vel varð veitt ar skor dýra leif ar (Heie 
& Friedrich 1971, Friedrich o.fl. 1972). Set lög in 
í Hrúta gili eru allt að 130 m þykk og virð ast hafa 
sest til í sig dæld sem mynd að ist í tengsl um við meg
in eld stöð á svæð inu. At hygl is vert er að hrúta beyki 

12.mynd.MagnólíublaðúrSurtarbrandsgiliviðBrjáns
læk.Mælikvarðier5cm.
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13.mynd.FornanganviðarblaðúrSurtarbrandsgili
viðBrjánslæk.Mælikvarðier5cm.

14.mynd.LaufblaðforntúlípantrésúrSurtarbrands
giliviðBrjánslæk.Mælikvarðier5cm.

15.mynd.LaufblaðfornsætublöðkuúrSurtar
brandsgiliviðBrjánslæk.Mælikvarðier2cm.

16.mynd.Nálóttgreinaffornjapansrauðviðiúr
SurtarbrandsgiliviðBrjánslæk.Mælikvarðier2cm.



25SKÓGRÆKTARRITIÐ 2008

(Fagus gussonii Massa longo em end. Knobloch & 
Velitzelos; 20. mynd) er al geng asta teg und in í þess
um set lög um (Frið geir Gríms son & Leif ur A. Sím
on ar son 2006). Hrúta beyki er hins veg ar óþekkt úr 
eldri jarð lög um á Ís landi, en virð ist al gengt í síð míó
sen set lög um Suð urEvr ópu. Al geng ustu leif ar barr
trjáa í þess um lög um til heyra greni og tölu vert er 
um lauf blöð og ald in lauftrjáa, eink um hrúta beyk
is, væng hlyns og væng hnotu (21. & 22. mynd), en 
álm ur er minna áber andi. Þá hafa fund ist í lög un um 
blað leif ar forn el ris, agn beyk is, asp ar, sel víð is, topps, 
teg unda af val hnotu ætt, svo og lauf blöð, rekil hlíf ar 
og fræ af vatna birki.

Plöntu fé lög in eru mis mun andi eft ir fund ar stöð um, 
en í flest um til vik um var um að ræða sum ar græna 
lauf skóga sem uxu í tempr uðu lofts lagi. Á ein staka 
stöð um hafa fund ist plöntu fé lög sem benda til skóg
lend is þar sem barr tré voru meira áber andi. 

Teg und ir úr 98 millj ón ára göml um ís lensk um set
lög um eru eins og teg und ir úr eldri set lög um lands ins 
skild ar núlif andi teg und um sem flest ar þríf ast mun 
sunn ar á hnett in um, í heittempr uðu eða tempr uðu 
lofts lagi. Sem dæmi má nefna hrúta beyki (20. mynd) 
sem er ná skylt skóg ar beyki (Fagussylvativa L.) og 
lang beyki (Faguslongipetiolata Seem.). Skóg ar beyki 
er oft kall að evr ópu beyki þar sem teg und in hef ur 
víð áttu mikla dreif ingu í Evr ópu og nær frá Suð ur
Skand in av íu í norðri, til Spán ar, Ítal íu, Grikk lands 
og Tyrk lands í suðri. Teg und in nær einnig lengra í 
aust ur til Asíu og vex m.a. í Íran. Lang beyk ið vex 
ein vörð ungu í Suð aust urAsíu, eink um í Mið og 
Suð urKína og Ví etnam.

 
Tegundum fer fækkandi
Stein gerv ing ar úr 7–6 millj ón ára göml um set lög
um benda til þess að lofts lag hafi far ið kóln andi í 
lok ter tí er tíma bils og teg unda sam setn ing plöntu
fé lag anna bend ir til þess að þá hafi ver ið temprað 
loft lag á Ís landi. All marg ir stað ir með plöntu leif um 
eru þekkt ir frá þess um tíma eink um á Vest ur landi 
(Frið geir Gríms son 2007a). Þannig má rekja set lög 
með plöntu stein gerv ing um upp eft ir Borg ar firði að 
Hreða vatni og það an vest ur að Langa vatni og Hít ar
vatni (1. & 23. mynd). Í set lög um þess um eru leif ar 
barr trjáa af þalla rætt mjög al geng ar og alls ráð andi 
með al ber fræv inga. Al gengt er að finna grein ar, nál
ar, köngla, köngul blöð og fræ er til heyra barð þin, 
greni, furu, döggl ingsviði og lerki. Af lauftrjám ber 
mest á lauf blöð um, rekil hlíf um og fræj um vatna

17.mynd.Róslyngsblaðúrsetlögunumvið
TröllatunguíSteingrímsfirði.Mælikvarði
er5cm.
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birk is (24. mynd), en lauf blöð, forn el ris, væng hlyns, 
víð is, asp ar, og teg und um af rósa ætt eru einnig al
geng. Kvenrekl ar forn evr ópu el ris (25. mynd) finn
ast víða í þess um set lög um. Kul vís ar teg und ir voru 
að mestu horfn ar eða orðn ar sjald gæf ar. Það vek ur 
at hygli að í þess um set lög um finnst tölu vert af lauf
blöð um og ald in um atl ants fjór miðju (Tetracentron
atlanticum Gríms son, Denk & Zett er). 

Teg unda sam setn ing plöntu fé laga bend ir til þess 
að lofts lag hafi kóln að tölu vert frá því sem áður var, 
sér stak lega ef bor ið er sam an við teg und ir úr 1510 
millj ón ára göml um set lög um. Kul vísu teg und irn ar 
eru flest all ar horfn ar og barr tré af þalla rætt orð in 
allá ber andi. Út frá set lög um og stein gerv ing um að 
dæma má ætla að á þess um tíma hafi sum ar græn 
lauf tré, eink um birki, elri, víð ir og hlyn ur vax ið um
hverf is straum vötn og stöðu vötn, en nær liggj andi 
há lendi ver ið þak ið barr trjám þar sem mest bar á 
greni, þin og furu. 

Þó að flest ar kul vísu teg und irn ar séu ekki leng ur 
til stað ar eða orðn ar sjald gæf ar í flóru lands ins fyr ir 
7–6 millj ón um ára finn ast nokkr ar eft ir legukind ur. 
Þar á með al er atl ants fjór miðja. Að eins ein núlif andi 
teg und er þekkt af fjór miðju, en það er asíu fjór miðj
an (Tetracentron sinense Oli ver). Þessi sjald gæfa 
teg und vex að eins á af mörk uðu og slitr óttu svæði 
sem nær frá Mið og Suð urKína, suð ur til Norð
urVí etnams og vest ur til Norð urBurma, Aust ur
Nepal, Bhut an og Norð aust urInd lands.

 
Loftslagsbreytingar
Ís land er á mörk um tempraða belt is ins og kulda belt
is ins og ef lit ið er til hnatt rænn ar gróð ur þekju er það 
á mörk um barr skóg ar belt is ins og freð mýr ar belt is ins 
(túndru). Því eru vet ur lang ir og frostakafl ar frek ar 
tíð ir en sum ur stutt og köld. Lofts lag ið er tölu vert 
mild ara á Suð ur og Vest ur landi og á strand svæð um 
(ein kenn ist af Cfc lofts lagi, sbr. Köppen 1936) en í 
öðr um lands hlut um og inn á há lend inu (ein kenn ist 
af ET lofts lagi, sbr. Köppen 1936), þar sem freð mýri 
er ráð andi og sum ur varla telj andi. Árs með al hiti er 
á bil inu 3,5 til 5°C eft ir því hvar á land inu hann er 
mæld ur.

Rann sókn ir á plöntu leif um úr ís lensk um set lög um 
benda til þess að fyr ir 15 millj ón um ára hafi lofts lag
ið hér á landi ver ið mun hlýrra en það er í dag. Lofts
lag á Ís landi virð ist þá hafa ver ið heittemprað, hlýtt 
og rakt. Úr koma hef ur ver ið tölu verð allt árið um 
kring og ekk ert árs tíða bund ið þurrka tíma bil. Sum ur 

18.mynd.FornelriblaðfráTröllatungu
íSteingrímsfirði.Mælikvarðier3cm.

20.mynd.Hrútabeykiblaðúrsetlögum
íHrútagiliíMókollsdal.Mælikvarðier
5cm.
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19.mynd.HúsavíkurkleifíSteingrímsfirði.Setlögmeðáberandisurtarbrandslögum.

21.mynd.SamsettvænghnotublaðfráHrútagiliíMó
kollsdal.Mælikvarðier5cm.

22.mynd.VænghnotualdinfráHrútagiliíMókollsdal.
Mælikvarðier1cm.



SKÓGRÆKTARRITIÐ 200828

25.mynd.KvenreklarfornevrópuelrisfráHreða
vatni.Mælikvarðier1cm.

23.mynd.SetlögmeðplöntusteingervingumviðHreðavatníBorgarfirði.Dökkleitarplöntuleifarsjástvelíljósusetinu
ríkuafkísilþörungum.

24.mynd.Laufblað,rekilhlífogfræafvatnabirki
úrsetlögumviðHreðavatníBorgarfirði.Mæli
kvarðier2cmáblaði,enekkirekilhlífogfræi.
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voru löng og hlý og vet ur voru mild ir og án frosta 
(ein kennd ist af Cfa lofts lagi, sbr. Köppen 1936). 
Stein gerv ing ar úr 12 millj ón ára göml um set lög um 
sýna að lofts lag ið hélst eins eða varð ör lít ið hlýrra 
hér á landi á þeim tíma og árs með al hit inn allt að 
15°C. Hvarf kul vísra teg unda úr ís lensk um gróð ur
fé lög um fyr ir 10 millj ón um ára, 9–8 millj ón um ára 
og 7–6 millj ón um ára, bend ir til hæg fara kóln un ar 
lofts lags í lok ter tí er tíma bils. Svo virð ist sem all ar 
kul vís ustu teg und irn ar hafi smám sam an lát ið und
an síga og dáið út sam fara kóln andi lofts lagi. Þetta 
sést greini lega í gróð ur fé lög um fyr ir 10 millj ón um 
ára en í þær vant ar kul vís ar teg und ir sem ein kenna 
eldri set lög (t.d. 12 millj ón ára göm ul). Þetta eru 
teg und ir eins og forn angan við ur, fornjap ans við ur, 
forn sætu blaðka og forntúlíp ana tré. Í set lög um sem 
eru 10 millj ón ára finn ast fyrst leif ar kulda þol inna 
plantna eins og sum ar og sí græn smá blöð teg unda 
af lyn gætt. Yngri plöntu fé lög, sem eru 9–6 millj ón 
ára göm ul, ein kenn ast af sí felldri fjölg un stór blaða 
teg unda af bjark ar og víðisætt svo og leif um barr
trjáa af þalla rætt. Breyt ing ar á gróðri lands ins bend
ir til kóln andi lofts lags (ein kennd ist af Cfb lofts lagi, 
sbr. Köppen 1936) sem varð meira temprað. Þeg ar 
á leið urðu því sum ur styttri og kald ari. Teg unda
sam setn ing gróð ur fé laga úr 7–6 millj ón ára göml
um set lög um sýn ir að vel var mögu legt að frost hafi 
ver ið hér á vet urna og það gæti hafa snjó að í fjöll. 
Árs með al hita á Ís landi var þá lík leg ast á bil inu 5,5 
til 9,5 °C, enn þá tölu vert hærri en hann er í dag. 

Þakkir
Við vilj um þakka starfs fé lög um okk ar Walt er L. 
Friedrich, Thom as Denk og Rein hard Zett er fyr ir 
sam vinnu og rann sókn ir á forn um flór um Ís lands 
á und an förn um árum. Einnig vilj um við þakka 
Mar gréti Halls dótt ur og Nátt úru fræði stofn un Ís
lands fyr ir veitta að stoð. Rann sókn ir Frið geirs voru 
styrkt ar af RANNÍS (Rann sókna náms sjóði svo og 
Rann sókna sjóði) og Rann sókna sjóði Há skóla Ís
lands (Styrk ir til nýdokt ora).
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Op inn skóg ur. 
Seg ir það ekki allt sem segja þarf? Skóg ur sem býð

ur þá vel komna sem leið eiga um. Þetta er ánægju
leg ur dag ur fyr ir alla, heima menn jafnt sem gesti og 
gang andi.

Hér í ná grenn inu er ég fædd ur, það var á Skinna
stað í lok júlí 1948. (Þess má geta að tæp um þrem
ur mán uð um áður var Skóg rækt ar fé lag Öx firð inga 
stofn að, án þess reynd ar, að þess ir tveir at burð ir 
teng ist!) Hita bylgja hafði geng ið yfir dag ana á und
an, föstu dag inn 30. júlí mæld ust 30 stig á Skinna
stað. Fað ir minn, sr. Páll Þor leifs son, hélt dag bæk ur 
ára tug um sam an, at huga semd ir stutt ar og ná kvæm
ar og veð ur farstengd ar að hætti frænda hans, Þór
bergs Þórð ar son ar og þenn an dag var færsl an á 
þessa leið: Hitabylgjanhelduráfram,erumaðheyja
á fimmdagaslætti. Fæddur sonur,mér líst bara vel
áhann.

Og hér á Skinna stað erum við öll fimm systk in in 
fædd og upp alin, Hanna og Stef án, Þor leif ur, Arn ór 
og ég. For eldr ar okk ar að komu fólk bæði tvö, fað ir 
minn Skaft fell ing ur í báð ar ætt ir, móð ir mín borg
firsk með ýmsu ívafi, en hér var vett vang ur ævi starfs 
þeirra, fað ir minn var hér prest ur í fjöru tíu ár, hér 
í víð lendasta presta kalli lands ins, þjón aði fjór um 
kirkj um og stund um fimm.

Öx ar fjörð ur inn er ákaf lega gróð ur sæl sveit, und
ir heilla stjörnu ein hvers míkró lofts lags segja mér 
veð ur fræð ing ar, og óvíða eru jafn sterk ar and stæð
ur sem blasa við. Ann ars veg ar ein stök gróð ur sæld, 
reynd ar al veg mögn uð og vex á mjög þykkri gróð
ur þekju. Þessi svim andi gróð ur sæld í Öx ar firði nær 
svona sirka tvo þriðju eða þrjá fjórðu sjón deild ar
hrings ins. Hins veg ar eru auðn ir og svart ar eyði lend
ur sem Jök ulsá á Fjöll um hef ur búið til á ofsa fengnu 
ferða lagi sínu til sjáv ar.   

Ann ars veg ar sand auðn, hins veg ar gróð ur. 
Það er eitt hvað í þessu sam spili auðn ar og gróð ur

sæld ar, eitt hvað mik il vægt sem hef ur haft mót andi 
áhrif á mig, meira en flest ann að. 

Ég þekki því skóg inn hér á Akri frá bernsku ár
un um, þekki skóg inn á Skinna stað. Þessi skóg ur er 
sam of inn mér, sam of inn því sem stund um er kall að 
und ir vit und og þeim vefn aði sem sum ir kalla sál.

Hægt að horfa á skóg úr fjar lægð en það er í ná
lægð sem mað ur nýt ur skóg ar til fulls. Skóg ur býr 
til ver öld, magn aða ver öld með himni úr lauf krón
um og þá er ótal inn skóg ar botn inn. Ekki má gleyma 
hon um, hvergi finn ur mað ur fyr ir lífi jarð ar inn ar jafn 
sterkt og í kyrr lát um, skugg sæl um skóg ar botni. Lífi 
jarð ar inn ar og jarð líf inu, lífi manns ins og alls sem 
grær. Ung ur kynnt ist ég mæta vel skóg ar botn in um 
hér í skóg in um á Akri, í sjálf um Skinna stað ar skógi 
auð vit að einna helst og ekki má gleyma Ás byrgi, hér 
í næsta ná grenni, skóg ar botn inn þar með gróðri og 
kyrrð, klettana, upp sprettu lind ina innst í byrg inu. 

En það sem mestu máli skipt ir er til finn ing in, ég 
verð hrein lega að segja hin heilaga til finn ing, sem 
þessi skóg ar botn vakti hjá mér ung um. Sú til finn
ing, reynsl an af þess um skóg um er ein hvers kon ar 
þunga miðja í sál ar líf inu, grund völl ur, minn ing sem 
alltaf er hægt að kalla á ef í harð bakk ann slær, ef 
mað ur er eitt hvað að stress ast upp eða verð ur fyr ir 
áföll um, ef skynj un in á helgi lífs ins er á und an haldi, 
þá er gott að hugsa um skóg ar botn inn í Skinna stað
ar skógi eða Ak ur gerði elleg ar Ás byrgi og fyrr en 
var ir verð ur manni snöggt um rórra og sér hlut ina 
í sam hengi. Hvergi komumst við í betri tengsl við 
okk ur sjálf en í sam skipt um við tré. Þar komumst 
við til sjálfra okk ar. Tré og skóg ur eru mikl ir kenn
ar ar, eig in lega upp eld is stofn an ir. Tré kenna okk ur 
ým is legt um tím ann, efla með okk ur skynj un á tím

Akurgerði
Opinn skógur 5. 7. 2008

Höfundur Sigurður Pálsson
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an um. Mér er minn is stætt þeg ar ég var í fyrsta skipti 
í Andalús íu á Suð urSpáni og átti því láni að fagna 
að fá góð ar upp lýs ing ar um hið stór merka tré, ólífu
tréð, eitt helsta ein kenn is tré land anna við Mið jarð
ar haf ið, haf vest rænn ar sið menn ing ar. 

Ólífu tréð hef ur sér kenni legt tíma skyn. Það tek ur 
því ró lega fram an af, svo ró lega að það ber ekki full
an ávöxt fyrr en nokkr ir ára tug ir eru liðn ir frá gróð
ur setn ingu. En þeg ar það er loks ins kom ið í gang, þá 
fram leið ir þetta harð snúna tré ein stak lega ríku leg an 
ávöxt á hverju ári, hin ar nær ing ar ríku og ágætu ólíf
ur. Og ekki nóg með það, þeg ar ólífu tréð er á ann að 
borð kom ið í gang, þá er eins og það ætli bara aldrei 
að hætta að fram leiða ólíf ur, þetta krækl ótta tré sem 
er svo hart að það brýt ur all ar sag ir nema dem anta
sag ir, það get ur hald ið sínu striki öld um sam an, yf ir
leitt í kring um fimm hund ruð ár en þeir sögðu mér í 
Andalús íu að stöku tré yrði allt að sjö til átta hund ruð 
ára. Sem þýð ir að ef Snorri Sturlu son hefði gróð ur sett 
ólífu tré við Mið jarð ar haf, þá hefði hann ekki séð það 
bera ávöxt í sínu eig in lífi, jafn vel þótt hann hefði 
ekki lent í al þekkt um hremm ing um og orð ið lang
líf ari en raun in varð. Hins veg ar væri hugs an legt að 
þetta tré hans væri að störf um enn þann dag í dag. 

Og þeg ar ég fór að hugsa um ólífu tré suð ur við 
Mið jarð ar haf, þá skildi ég að það er meira en tré. 
Ólífu tré er upp eld is fræði leg stofn un. Það sem kennt 
er í þeirri stofn un snýst um fram allt um tíma skyn. 
En þetta á við fleiri tré en ólífu tréð. Eitt helsta tré 
Ís lands, birk ið, það tré veit sínu viti og hef ur traust 
tíma skyn. Það tré get ur kennt okk ur margt. Eins og 
við vit um hef ur ís lenska birk ið þró að ein staka hæfni 
til þess að lifa af í um hleyp inga samri veðr áttu þar 
sem hlý indi of snemma vors eru stór hættu leg ef síð
an fryst ir. Birk ið læt ur ekki blekkja sig, þetta góða 
tré okk ar.
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BIRKI TRÉ

Eina tréð sem alltaf dug ir
í þessu landi
sem virð ist hafa lært
af þess ari þjóð
að vera held ur í nöp við tré

Hún læt ur ekki blekkj ast
björk in
af svikul um hlý ind um 
í mars eða apr íl
Horf ir bara ró leg á alm an ak ið

Spring ur svo ilm andi út
þeg ar stjórn andi 
maí hljóm sveit ar inn ar
gef ur merk ið

Spring ur út og syng ur
fyr ir víð ern in

Að lok um: Ég vona og veit, að þessi opni skóg ur 
hér í Ak ur gerði mun veita öll um sem hing að koma 
ómæld ar ánægju stund ir.
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Um hálfan hnöttinn
I: Ferð skógræktarfólks til Kamtsjatka

Höfundur Ragnhildur Freysteinsdóttir

Skóg rækt ar fé lag Ís lands hef ur und an far inn ára tug eða svo stað ið fyr ir al menn um fræðslu ferð um til 
út landa. Í ár var stefn an tek in í aust ur, til Kamtsjatka-skag ans í Rúss landi og lögðu 55 ferða lang-
ar af stað föstu dag inn 12. sept em ber og komu heim tveim ur vik um síð ar, þann 26. sept em ber. 

Flog ið var til Moskvu um Skand in av íu og það an með beinu flugi til Petr opa vlovsk, sem er mið stöð 
Kamtsjatka-svæð is ins. Far ið var upp skag ann til bæj ar ins Esso og skoð að lands lag, gróð ur far (sér stak-
lega skóg ar) og menn ing, þá sér stak lega menn ing frum byggja svæð is ins. Ferð in var und ir bú in í sam-
starfi við Pét ur Óla Pét urs son, sem hef ur ver ið far ar stjóri fyr ir marga ís lenska ferða hópa til Rúss lands 
og skipu lagði með al ann ars ferð Skóg rækt ar fé lags ins til St. Pét urs borg ar og Ark hang elsk árið 2006. 
Aðr ir far ar stjór ar (frá Skóg rækt ar fé lagi Ís lands) voru Brynjólf ur Jóns son og Ragn hild ur Frey steins-
dótt ir. Í þess ari grein verð ur fjall að stutt lega um Kamtsjatka-skag ann og far ið yfir það helsta sem fyr ir 
augu bar í ferð inni og mesta at hygli vakti. Nán ar verð ur fjall að um skóga á skag an um í annarri grein.
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Kamtsjatka – land og þjóð
Kamtsjatka er skagi aust ast í Rúss landi og mynd
ar ásamt hluta af „meg in land inu“ Kamtsjatka
sjálf stjórn ar hér að ið. Höf uð stað ur Kamtsjatka er 
Petr opa vlovskborg (fullu nafni Petr opa vlovsk
Kamchat sky). Sam göngu leið ir á landi eru mjög tak
mark að ar, en sem dæmi þá er Petr opa vlovsk ekki 
í vega sam bandi við um heim inn. Að al at vinnu veg ir 
á skag an um eru sjáv ar út veg ur, náma vinnsla, skóg
ar högg, veið ar, hrein dýra bú skap ur og ann ar land
bún að ur (þar af mik il heima rækt), her þjón usta og 
þjón usta við her inn og ferða þjón usta.

 Kamtsjatkasjálf stjórn ar hér að ið er um 470.000 
km2 að flat ar máli, en skag inn sjálf ur, sem teyg ir sig 
um 1250 km suð ur í haf út frá rúss neska meg in land
inu, er rúm lega 270.000 km2, eða tæp lega þre föld 
stærð Ís lands. Þar sem hann að grein ist frá meg in
land inu er breidd hans að eins rúm ir 100 km, en 
mesta breidd hans er um 450 km (um miðju). Skag
inn ligg ur nokkurn veg inn á milli 50° og 60° n.br., 
mark að ur af Kyrra hafi að aust an og Ok hotska hafi 
að vest an. Eft ir skag an um ganga tveir meg in fjall
garð ar, Mið fjall garð ur (Sred inny) og Eyst rifjall garð
ur (Vostochny), en fjöll þekja um ¾ af skag an um. 
Í báð um fjall görð un um finn ast eld fjöll (um 300 í 
heild) og eru þar af tæp lega þrjá tíu enn virk, flest 
í Eyst rifjall garð in um. Jarð hrær ing ar eru tíð ar, enda 
stend ur skag inn á fleka mót um Kyrra hafs fleka og 
Evr asíufleka. Einnig er víða jarð hiti og heit ar laug
ar og hver ir al geng ir. Á milli fjall garð anna tveggja 
liggja svo dal verpi, þeirra mest Kamtsjatka dal ur inn, 
en eft ir hon um renn ur Kamtsjat kafljót, sem í heild 
er um 750 km á lengd.

Fólk hef ur búið á svæð inu í mörg þús und ár, en 
skrá sett saga skag ans er frek ar stutt og hefst með 
komu rúss neskra land könn uða og kósakka um 
miðja 17. öld. Rétt fyr ir alda mót in 1700 eru fyrstu 
virki Rússa reist, en veru leg ur að flutn ing ur Rússa 
hefst ekki fyrr en á tíma Pét urs mikla, í kjöl far könn
un ar leið ang urs und ir stjórn Dan ans Vit us Ber ing 
árin 1733–1743. Vit us Ber ing lagði einnig grund
völl inn að Petr opa vlovskborg (um 1740), sem hann 
nefndi í höf uð ið á skip un um sem hann var með í 
leið angri sín um, Heilög um Pétri og Heilög um Páli. Í 
kjöl far ið fjölg ar Rúss um á svæð inu jafnt og þétt og 
fækk ar þá frum byggj um svæð is ins jafn hliða. Mik il 
fækk un varð líka í sum um dýra teg und um, en teg
und ir eins og safali, sæotr ar, rost ung ar og sæljón 
voru veidd ar hömlu laust. Í Krím stríð inu 1854 sátu 

Bret ar og Frakk ar um Petr opa vlovskborg, en íbú
um tókst að standa áhlaup Breta og Frakka af sér. 
Eft ir um sátr ið var ákveð ið að færa her skipa höfn ina 
frá Petr opa vlovsk, þar sem bær inn þótti ekki nógu 
vel stað sett ur hern að ar lega séð. Það er áhuga vert í 
ljósi þess að á 20. öld inni og tím um kalda stríðs ins 
var Kamtsjatka allt gert að hern að ar legu svæði, sem 
óbreytt ir borg ar ar Rúss lands máttu ekki heim sækja 
leyf is laust og hélst það fram til 1989. Á Kamtsjatka 
bjuggu um 500.000 manns þeg ar mest var, en íbú ar 
nú eru um 350.000, þar af flest ir (um 200.000) bú
sett ir í Petr opa vlovsk. Aðr ir stærri bæir eru Yelizovo 
(um 40.000), Vilyuchinsk (um 25.000), Mil kovo 

Meginleiðinsemfarinvar.Kort:RF
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(um 10.000), Klyuchi (um 7.000) og UstKamchatsk 
(um 5.000). Íbú ar skag ans eru bland að ur hóp ur, 
mest Rúss ar og fólk frá fyrr ver andi ríkj um Sov ét
ríkj anna, en einnig frum byggj ar – Kor yak, Itel men 
og Ev ens, alls um 4%. 

Ein angr un á árum áður vegna hern að ar lega mik il
vægr ar stöðu, lít ill íbúa þétt leiki, tak mark að ar vega
sam göng ur, fáar og dreifð ar byggð ir og tak mörk uð 
stór iðja, hafa leitt til mik ils ósnort ins víð ern is á skag
an um. Dýra líf á skag an um er mik ið og mjög mörg 
dýr af sum um teg und um. Að al lega eru það spen dýr, 
fisk ar, fugl ar og skor dýr, en auk þess eru þar ör fá ar 
teg und ir skrið dýra, salamandra og froska. Stærsta 
dýr ið og aðal ein kenn is dýr skag ans, er skóg ar björn 
(Ursusarctosberingianus), en álit ið er að það séu 
um 10 þús und birn ir í Kamtsjatka. Þeir lifa að al lega 
á fiski (sér stak lega laxi), berj um og grös um og eru 
yf ir leitt mann fæln ir, en þó voru nokkr ir ferða lang
ar í hópn um svo heppn ir að sjá þeim bregða fyr ir. 
Ann ars finn ast um 90 teg und ir spen dýra á og við 
skag ann – úlf ar, ref ir, gaup ur, jar far, safal ar, ýms
ar hreysikatta teg und ir, otr ar, hrein dýr, fjalla sauð fé, 
hér ar, múrmel dýr, læm ingj ar og íkorn ar, sum ar að
flutt ar eins og elg ir, bí sam rott ur, bjór ar og mink ar. 
Með fram strönd um má svo finna seli, sæljón, rost
unga og hvali.

Af fugl um eru rúm lega 250 teg und ir, með al ann
ars end ur, máfar, tít ur, lund ar, krák ur og hrafn ar, 
spörv ar og söngv ar ar. Stærst ur er brim örn inn (Hali
aeetus pelagicus), en um 60% af stofni hans er á 
Kamtsjatkaskag an um. Það eru svo lax fisk arn ir sem 
setja mest an svip sinn á fiski stofna á skag an um sjálf
um, en þar má finna all ar sex und ir teg und ir Kyrra
haf s laxs ins (chin ook/King, chum, silf ur lax/coho, 
seema, hnúð lax og rauð lax/sockeye), auk regn boga
sil ungs, bleikju, ur riða og harra. Mið að við hnatt
stöðu er lofts lag held ur kalt, með löng um vetr um og 
stutt um, vætu söm um og svöl um sumr um (sem dæmi 
má taka að sam kvæmt upp lýs ing um heima manna 
er rækt un ar tími kartaflna styttri þar en hér lend is). 
Á mið hluta skag ans, skýlt af háum fjöll um, rík ir 
meira meg in lands lofts lag, með köld um vetr um og 
heit um sumr um. Ann ars er veð ur far mjög mis jafnt 
inn an skaga og skipt ir þar af staða við hafi og fjöll
um mestu. Á Kamtsjatka vaxa tæp lega 1200 teg und
ir blóm plantna og byrkn inga (sam an bor ið við um 
490 á Ís landi). Eitt ein kenni á skag an um er hversu 
há vaxn ar ýms ar gras teg und ir verða, en ann ars er 
stór hluti skag ans skógi vax inn og er ríkj andi teg

HaustlitiríBystrinskyþjóðgarðinum.Mynd:RF
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und þar stein björk. Nán ar verð ur fjall að um skóga 
Kamtsjatka í sér stakri grein.

Frum byggj ar Kamtsjatka
Elstu um merki um mann fólk á Kamtsjatka eru um 
21 þús und ára göm ul, en á þeim tíma var land brú 
á milli Sí ber íu og NAm er íku og mik ið um hreyf
ing ar fólks þar á milli, með al ann ars for feð ur inúíta 
og indíána í Am er íku. Að hluta til eiga frum byggj ar 
á Kamtsjatka og indíán ar á norð vest ur strönd Am
er íku sam eig in leg ar ræt ur, enda lífsmáti, tungu mál 
og goðsagn ir þeirra um margt lík ar. Í dag eru þrjár 
þjóð ir frum byggja á Kamtsjatka – Itel men, Kor yak 
og Ev ens, en Ev ens eru reynd ar seinni tíma við bót. 
Kor yak fólk ið bjó á norð ur hluta skag ans, en Itel men 
á mið og suð ur hluta hans. 

Itel men fólk ið voru veiði menn og safn ar ar, enn á 
stein ald ar stig inu, þeg ar Rúss ar komu til Kamtsjatka. 
Það lifði að miklu leyti á fiski og jurt um og því voru 
byggð ir þess flest ar út við sjó eða ár. Á vet urna bjó 
það í jarð hýs um, en á sumr in í keilu laga hús um á 
súl um og var fisk ur hengd ur upp und ir hús un um til 

að þurrka hann. Áætl að hef ur ver ið að fjöldi Itel
men við komu Rússa hafi ver ið 25 þús und, en far
sótt ir og yf ir stjórn Rússa snar fækk uðu þeim. Einnig 
kom til mik il blönd un við Rússa, en af um 2.500 
Itel men í dag eru marg ir með ansi hátt hlut fall af 
rúss nesku blóði. Itel men fólk ið varð líka fyr ir mik illi 
„rúss nesk un“ – flest ir tala rúss nesku sem sitt móð
ur mál og að eins ör fá ir kunna enn Itel men mál ið og 
hefð bundn ir sið ir og venj ur eru nær út dauð ir. Enda 
eiga sum ir sið ir þeirra kannski lít ið upp á pall borð ið 
hjá nú tíma fólki, eins og sú venja að láta hundana 
í byggð um þeirra eða rán dýr in í skóg in um éta lík 
hinna látnu. Mesta ham ingja þeirra var víst að vera 
ét inn af góð um hund um, enda tryggði það gott 
braut ar gengi í und ir heima!

Menn ing Kor yak fólks ins hef ur stað ið bet ur af 
sér inn komu Rússa held ur en menn ing Itel men, 
enda barð ist það meira gegn Rúss um. Það hef ur líka 
bland ast minna við Rússa, þar sem það var inn byggt 
í hefð bundna menn ingu að forð ast blönd un við 
aðra. Kor yak fólk ið skipt ist í tvo hópa, hrein dýra
hirða inni í landi sem færðu sig til með hjörð inni og 

Ekkivoruallirferðalangarsvoheppniraðsjábjörnútiínáttúrunni.FyrirflestavarþessivígalegibangsiísafninuíPetr
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veiði menn með fasta bú setu við strönd ina, vötn og ár 
og voru hóp arn ir nokk uð frá brugðn ir hver öðr um, 
bæði í út liti og hí býl um. Hrein dýra hirð arn ir bjuggu 
í píramídalög uð um tjöld um úr hrein dýra skinni, en 
hí býli veiði mann anna, voru sex hyrnd í lag inu og úr 
trjá bol um, með „vind brjót“ efst á þak inu (í lag inu 
eins og regn hlíf á hvolfi). Ólíkt Itel men höfðu Kor
yak greftr un ar siði (til enn í dag) og brenndu lík in á 
bál kesti. Í dag telj ast Kor yak um níu þús und, þar af 
seg ist um helm ing ur tala Kor yakmál ið.

Ev ens fólk ið kom til Kamtsjatka frá ASí ber íu við 
upp haf 19. ald ar og sett ist að á norð ur hluta skag
ans. Meg in mið stöð þeirra í Kamtsjatka er Bystr in
skysvæð ið í kring um Esso, en þar búa um þús und 
þeirra. Ev ens voru hrein dýra hirð ar, sem ólíkt ná
grönn um sín um not uðu ekki bara sleða, held ur sátu 
hrein dýr in líka, þótt hest ar hafi leyst þau af hólmi 
sem far ar skjót ar í dag. Ev ens fólk ið bjó í sex hyrnd
um tjöld um úr hrein dýra skinn um („júrta“) og reisti 
smá kofa, líka „súlu hús um“ Itel men, sem geymsl ur. 
Eins og aðr ir frum byggj ar svæð is ins hafa Ev ens orð
ið fyr ir nokk urri „rúss nesk un“, en hafa þó varð veitt 
ýmsa siði og venj ur og áhuga vert var að heyra að 

hluti af yngra fólk inu kýs að snúa aft ur til hefð bund
ins hrein dýra bú skap ar, frek ar en að búa í „venju leg
um“ þorp um.

Ferða saga
Ferð in hófst árla morg uns föstu dag inn 12. sept em
ber, með flugi ann ars veg ar til Stokk hólms og hins 
veg ar Helsinki, en hópn um var skipt á leið inni út. 
Það an var svo flog ið áfram til Moskvu og lentu vél
arn ar með stuttu milli bili þar. Kom Pét ur Óli með 
hópn um sem fór um Helsinki, en á móti Stokk
hólms för um tók að stoð ar kona Pét urs, Val ent ína 
Bala banova, sem var hópn um inn an hand ar út alla 
ferð ina. Moskva tók á móti Ís lend ing un um með úr
hellis rign ingu, þannig að ekk ert var gert meira þann 
dag inn en að koma fólki á hót el í Moskvu.

Sem bet ur fer hafði stytt upp yfir nótt ina, þannig 
að kom ið var hið fal leg asta veð ur í Moskvu á laug
ar deg in um 13. sept em ber, þótt held ur svalt væri. 
Dag ur inn byrj aði á skoð un ar ferð, und ir leið sögn 
þeirra El enu og Júl íu og hófst skoð un ar ferð in í 
Kreml. Þar var far ið yfir helstu kenni leiti – turna, 
kirkj ur, Keisara klukk una, Keis ara fall byss una, ráð
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stefnu höll ina og garða, en þar mátti með al ann ars 
sjá eik eina, sem Júrí Gagar ín gróð ur setti tveim ur 
dög um eft ir að hann kom til baka úr geimn um og 
virt ist hún þríf ast vel. Einnig mátti sjá mjög glæsi
lega sýn ingu fót göngu og reiðliðs for seta varð ar ins, 
en hún er ein göngu á há degi á laug ar dög um, þannig 
að heim sókn in í Kreml var vel tíma sett. Að skoð un í 
Kreml af lok inni var svo hald ið á Rauða torg ið, þar 
sem tæki færi gafst til að skoða GUM, sem er fyrsta 
flokks versl un ar mið stöð, byggð rétt fyr ir alda mót in 
1900, eða St. Basildóm kirkj una, allt eft ir því sem 
fólk vildi. 

Eft ir há deg is verð var svo hald ið í rútu ferð um 
borg ina, þar sem hægt var að sjá margt af því mark
verð asta í borg inni  Moskvuána, Luzhnikiíþrótta
höll ina og önn ur Ólymp íu mann virki, gaml ar hall
ir, Moskvuhá skóla og aðra „Stalínskýja kljúfa“, 
en svo kall ast sjö auð þekkj an leg ar bygg ing ar sem 
Stalín lét reisa í kring um 1950, klaust ur og við gerð
ar næpu kirkj ur og höf uð stöðv ar KGB, en brand ari 
einn á Sov éttím an um um þá bygg ingu var þannig 
að kjall ar inn þar væri svo djúp ur að hann næði alla 
leið til Sí ber íu!

Stór hluti bæði sunnu dags og mánu dags fór í flug
ið til Kamtsjatka, enda um 9 tíma flug þang að, flog
ið yfir mörg tíma belti og tími tap ast þeg ar far ið er 
í aust ur. Í ljós kom einnig að sex tíma seink un var 
á flug inu, þannig að ferða lang ar fengu að kynn ast 
flug vell in um í Moskvu mjög vel! Op in bera skýr ing
in á sein kun inni var sú að það væri vegna vonds veð
urs í Petr opa vlovsk en held ur þótti fólki trú legra að 

sein kun in tengd ist flug slysi sem varð þenn an dag í 
bæn um Perm. Enda kom í ljós þeg ar lent var í Petr
opa vlovsk, síð deg is þann 15. sept em ber, að þar var 
sól skin og blíða og hafði ver ið það. Var þetta ágæt
is kennslu stund í því að skipu lag í Rúss landi get ur 
bæði ver ið stíft og sveigj an legt! Á móti þreytt um 
ferða löng um í Petr opa vlovsk tóku þau Júl ía og Al
ex ey, sem fylgdu hópn um all an tím ann sem dval ið 
var í Kamtsjatka. 

Á Kamtsjatka þurfti að skipta hópn um í tvennt, en 
erfitt er með gist ingu fyr ir svona stór an hóp ann ars 
stað ar en í höf uð staðn um Petr opa vlovsk. Því skildu 
nú leið ir með ferða löng um og lagði helm ing ur þeirra 
(hóp ur A) af stað áleið is til bæj ar ins Esso, en hinn 
helm ing ur inn (hóp ur B) varð eft ir í Petr opa vlovsk. 
Báð ir hóp arn ir mætt ust svo um stund þann 19. sept
em ber, þeg ar hóp ur A hélt til baka til Petr opa vlovsk 
og hóp ur B var á leið inni til Esso og svo hitt ust hóp
arn ir í Petr opa vlovsk þeg ar hóp ur B snéri til baka.

Grein ar höf und ur var í far ar broddi fyr ir hópi B 
úti á skag an um og mið ast því eft ir far andi frá sögn 
af skag an um að mestu leyti við þann hóp. Dag
skrár at riði voru hin sömu fyr ir báða hópana, þótt 
á mis mun andi dög um væri og eini veru legi mun ur á 
upp lif un hópanna tveggja því tengd ur mis mun andi 
veðri, en báð ir hóp arn ir fengu bæði sól skins og 
rign ing ar daga.

Á dag skránni í Petr opa vlovsk var skoð un ar ferð um 
borg ina og ná grenni, ferð að Mut nov sky eld fjall inu 
og einn dag ur var gef inn frjáls. Hófst skoð un ar ferð
in um borg ina á heim sókn í safn ið í Petr opa vlovsk, 
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en það er allt í senn mál verka safn, nátt úru fræð i safn 
og þjóð minja safn og spann ar því flest ar hlið ar sögu 
og nátt úru á Kamtsjat ka skag an um. Sér stak lega voru 
frum byggj um skag ans gerð góð skil þar. Eft ir safn ið 
var svo hald ið upp í hæð irn ar, sem Petr opa vlovsk 
hlykkj ast utan um, til að fá gott út sýni yfir höfn ina 
og elsta hluta borg ar inn ar og var sér lega fal leg fjalla
sýn það an, en mörg stór eld fjöll eru í næsta ná grenni 
borg ar inn ar. Eft ir há deg is mat var svo stefn an tek
in út úr bæn um og ekið út að fín ni sand strönd við 
Kyrra haf ið, þar sem ferða lang ar fengu tíma til að 
sinna sín um hugð ar efn um  tína fræ og skelj ar, taka 
mynd ir eða vaða út í sjó inn. Eng inn lagði þó í sund, 
enda mun hita stig ið á sjón um þarna aldrei fara upp 
fyr ir 15°C, jafn vel á heit ustu dög um og er það held
ur svalt fyr ir Ís lend inga, vana heit um laug um!

Dag inn eft ir (17. sept em ber) var svo frjáls dag ur 
hjá Blið um og fór um 2/3 hóps ins í sigl ingu þann 
dag, sem ferða þjón ustu fyr ir tæki þeirra Al ex ey og 
Júl íu bauð upp á, en aðr ir fóru í eig in æv in týra ferð ir 
í Petr opa vlovsk og ná grenni. Var veð ur sér lega gott 
þenn an dag (reynd ar fengu Alið ar líka gott veð ur 
sinn frjálsa dag) og sigl ing in því hin ánægju leg asta. 
Margt áhuga vert bar fyr ir augu  kletta og hamra við 
sjó, fugla björg og marg ar teg und ir fugla, rost ung, 
seli, sæot ur og ýmis skip, auk þess sem svo skemmti

lega vildi til að þeg ar ver ið var að snúa til baka var 
slökkviflug vél að æfa upp töku og los un vatns og 
gafst því gott tæki færi til að sjá að verki þetta mik il
væga hjálp ar tæki í bar átt unni við skóg ar elda.

Fimmtu dag inn 18. sept em ber héldu svo Blið ar af 
stað norð ur skag ann til Esso. Gist var eina nótt á 
leið inni, í bæn um Mil kovo, sem er tæp lega 300 km 
norð ur af Petr opa vlovsk. Mal bik nær ekki nema um 
150 km norð ur af Petr opa vlovsk og lang ar dag leið ir 
því leið in legri á mis góð um mal ar veg um. Auk þess 
var ekki ver ið að splæsa nýj ustu rút un um í akst ur á 
mal ar veg un um og fengu því ferða lang ar að hrist ast 
nokk uð á leið inni. Til Mil kovo var kom ið nokkru 
eft ir há degi og eft ir síð bú inn há deg is mat var hald ið 
í skóg ar göngu und ir leið sögn heima manns. Höfðu 
fræsafn ar ar þar tök á að tína fræ og voru menn al
mennt spennt ast ir fyr ir björk og hæru öl. Heimt ur 
fræja af þeim teg und um voru þó tak mark að ar og 
virt ist ekki vera gott fræár hjá þeim.

Eft ir eina nótt í Mil kovo var svo ekið til Mene
dek, sem er nokk urs kon ar „menn ing ar mið stöð“ 
Ev ens fólks ins, en þar má með al ann ars finna dæmi 
um hefð bundna íveru staði. Þar hitt ust hóp arn ir um 
há deg is bil ið. Upp haf lega stóð til að all ur hóp ur inn 
myndi snæða sam an, en í ljós kom að ekki var til 
borð bún að ur fyr ir nema 30 manns, þannig að hafa 
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varð vakta skipti í matn um. Í boði var laxa súpa 
með hveiti boll um að hætti Ev ens fólks ins og þótti 
hún held ur þunn á ís lensk an mæli kvarða. Hóp arn ir 
kvödd ust og Blið ar héldu í leið sögn um svæð ið, á 
með an Alið ar lögðu af stað aft ur til baka til Petr
opa vlovsk. Eft ir fræðslu um hefð bund ið líf og sögu 
Ev ens fólks ins hélt svo Blið ið til Esso, þar sem gist 
var næstu tvær næt ur.

Dag inn eft ir kom una var byrj að á því að fara í 
upp lýs inga mið stöð Bystr in skyþjóð garðs ins, sem 
stað sett er í Esso, þar sem á móti hópn um tók 
Hanna frá Stutt gart. Hún er í námi í vist fræði og 
vinn ur sem sjálf boða liði í þjóð garð in um, sem verk
leg an hluta af námi sínu. Sagði hún stutt lega frá 
þjóð garð in um, því mark verð asta sem þar er að 
finna og þeim vand kvæð um sem garð ur inn á við að 
etja, en þar kem ur helst til að garð ur inn er stór og að 
miklu leyti ógreið fær, en þjóð garðs verð ir fáir og eft
ir lit er því mjög erfitt. Eft ir kynn ing una tók hin inn
fædda Natal ia við og leiddi göngu um bæ inn. Esso 
er ekki stór bær á rúss nesk an mæli kvarða, með um 
2.000 íbúa og ber þess merki að vera fjarri meg in
mið stöðv um, til dæm is fæst ekki fé til al menni legr ar 
vega gerð ar og all ar göt ur bæj ar ins því mold ar göt ur. 
Ákveð inn sjálfs þurft ar bú skap ur er líka stund að ur, 

en í nær öll um görð um bæj ar ins er stund uð ein hver 
rækt un, mest kart öfl ur og ann að rót ar græn meti, kál 
og svo tómat ar og gúrk ur í gróð ur hús um. Hefð virð
ist líka vera fyr ir hunda haldi, því við hvert hús var 
hund ur og alls stað ar laus ir hund ar hlaup andi um, 
mis vin gjarn leg ir.

LandslagviðAvachaflóaervíðafallegtogfuglalífmikið.Mynd:RF

Guðmundur Magnússon og Gunnar Gunnarsson skoða
skóginníkringumMilkovo.Mynd:RF
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Eft ir göngu ferð um bæ inn var fólk gert út með 
nesti og hald ið út í skóg und ir leið sögn Hönnu. 
Stuttu eft ir að lagt var af stað byrj aði að rigna og 
rigndi stans laust það sem eft ir lifði göngu ferð ar og 
mun Alið ið hafa ver ið heppn ara með veðr ið í þess
um dag skrár lið. Þar sem ár súr koma í Esso er að
eins um 400 mm fannst sum um nú óþarfi að vera fá 
svona stór an hluta henn ar einmitt þeg ar fræ þyrst ir 

Ís lend ing ar væru á ferð inni! Rign ing in hindr aði þó 
ekki fólk í því að tína fræ og njóta um hverf is ins, en 
til dæm is mátti sjá ýmis um merki um ferð ir skóg ar
bjarna um svæð ið – fót spor og bjarn ar skít. 

Næsta dag var svo byggða safn ið í Esso skoð að, 
en það lýt ur nær ein göngu að frum byggj um svæð is
ins, Kor yak og Ev ens, en í safn inu má sjá dæmi um 
hefð bundn ar bygg ing ar og muni og var veðr ið aft ur 
kom ið á „rétt ról“ þá – sól skin og blíða. Eft ir það 
var Esso kvatt og hald ið aft ur af stað suð ur á bóg
inn. Eins og fyrr var gist í eina nótt í Mil kovo á leið
inni til baka. Ákveð ið var að halda fyrr af stað frá 
Mil kovo, til að geta stopp að meira á leið inni og var 
til dæm is kom ið við í sög un ar myllu í út jaðri Mil
kovo og feng ið leyfi til að skoða hana stutt lega.

Veð ur heppn in snérist svo að eins við hjá hópn um 
þeg ar til Petr opa vlovsk kom, þann 22. sept em ber, 
en þar var ausandi rign ing. Þann dag var Alið ið í 
ferð upp að Mut nov skyeld fjall inu og varð að borða 
nesti sitj andi inni í bíl, því það var ekki laut ar fært 
vegna vætu og varð einnig að vaða drullu upp að 
ökkla þeg ar Dachnyehvera svæð ið við ræt ur fjalls
ins var heim sótt. Blið ar voru mun heppn ari þar, því 

HádegisverðuraðhættiEvens fólksins snæddur íMene
dek.Mynd:RF

FlesthúsíEssoerulágreisttimburhús,umlukinstórumgörðumogrömmuðinnafmoldargötumbæjarins,semurðuekki
betriyfirferðareftirrigningu!Mynd:RF
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Þaðgeturýmislegtbilaðálöngumogmisjafnlegaholótt
ummalarvegumKamtsjatka,enbílstjórarokkarvoruvið
öllubúnir.HérgerirSashabílstjóriviðdekkáleiðinnitil
Petropavlovsk,undirvökuluaugaferðalanganna.
Mynd:RF

þang að var far ið dag inn eft ir, þann 23. sept em ber 
og þá var kom in sól og blíða og hægt að fara í al
menni lega laut ar ferð. Mold in í slóð um að Dachnye 
var þá þorn uð og mátti víða sjá djúp fót spor eft ir 
Aliða sem á ferð voru deg in um fyrr! Hvera svæð
ið sjálft er fal legt, minn ir að mörgu leyti á Krýsu
vík, með heit um hver um, drullu hver um og mik illi 
gufu. Hef ur það reynd ar fram yfir Krýsu vík ina að 
sum ir hver irn ir eru með bað hæfu hita stigi, eins og 
einn ferða fé lag inn sann reyndi! Að sjálf sögðu var svo 
ferð in líka nýtt til að tína fræ, en hátt uppi í fjöll um 
þarna mátti finna runnafuru og runna reyni.

Mið viku dag inn 24. sept em ber var svo kom ið að 
því að yf ir gefa Kamtsjatkaskag ann og halda aft ur 
til Moskvu. Græddu þá ferða lang ar aft ur klukku
tím ana sem töp uð ust í flug inu aust ur og þrátt fyr ir 
tæp lega níu klukku tíma flug var lent í Moskvu um 
hálf tíma eft ir að lagt var af stað! Moskva tók held
ur bet ur á móti flug þreytt um Ís lend ing um að þessu 
sinni, því kom ið var sól skin og tæp lega 20 stiga hiti. 
Hafði hver sína henti semi það sem eft ir lifði dags, 
flest ir reyndu þó að hvíl ast enda langt flug að baki.

Dag inn eft ir var far ið í Tretya kovsafn ið, eitt 
besta safn af rúss neskri list í heim in um og var það 
mjög áhuga verð heim sókn og fylli lega hægt að mæla 
með því að þeir sem leið eiga um Moskvu leggi leið 
sína þang að. Eft ir heim sókn ina í safn ið var hald ið 
í há deg is verð. Vegna þess að Aer of lot felldi nið ur 
morg un flug til Helsinki þann 26. sept em ber þurfti 

hluti hóps ins að fara með síð deg is flugi þenn an dag 
og var því há deg is verð ur inn kveðju stund í leið inni. 
Þeir sem eft ir urðu fóru svo í bæj ar ferð eft ir mat inn, 
sem sum ir nýttu til að skoða neð an jarð ar lesta kerf
ið, en aðr ir fóru á Stariy Arbat göt una. Sú gata hef
ur það orð á sér að vera ferða manna væddasta gata 
borg ar inn ar, enda kom það í ljós að þar er mik ið af 
minja gripa búð um. Föstu dag inn 26. sept em ber var 
svo heim ferð hjá öll um.

Loka orð
Ýms ir urðu hvumsa þeg ar til kynnt var að til stæði 
að skipu leggja ferð til Kamtsjatka, enda skag inn 
ekki hefð bund inn áfanga stað ur ferða manna, þótt 
ferða þjón usta þar sé held ur í vexti. Lengra verð ur 
vart kom ist frá Ís landi, en skag inn er því sem næst 
al veg hin um meg in á hnett in um. Hér er því um mik
ið land fræði legt stökk að ræða, en kannski ekki 
síð ur menn ing ar legt, sem kem ur ef til vill á óvart. 
Kamtsjatka geld ur þess að mörgu leyti að vera út
kjálki í stærsta landi heims. Skag inn er langt frá höf
uð stöðv um valds ins í Moskvu og lít il áhersla virð ist, 
enn sem kom ið er, lögð á upp bygg ingu efna hags og 
mann lífs þar af rúss nesk um yf ir völd um. Vega kerf
ið er tak mark að, land bún að ur, sem mik ið til var 
byggð ur upp á Sov éttím an um, hef ur dreg ist tölu
vert sam an og mik ið er um brott flutn ing fólks. Að 
vissu leyti er því heim sókn til Kamtsjatka heim sókn 
aft ur í tím ann, sér stak lega þeg ar kom ið er út fyr ir 
Petr opa vlovsk og ná grenni. Kamtsjatka á þó ýmsa 
mögu leika. Það er ríkt af ýms um nátt úru auð lind um 

ÓlafurGuðmundssonprófarhitastigiðáeinni lauginni í
Dachnye.Mynd:RF
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 fiski, veiði bráð, málm um og skógi. Dreif býl ið þar 
ger ir það að verk um að víða er að finna til tölu lega 
ósnort in víð erni og nátt úru feg urð þar er mik il, ekki 
síst þeg ar gulln ir, rauð ir og brún ir haust lit ir prýða 
grón ar lend ur skag ans. Mögu leik ar í ferða þjón ustu 

eru því mikl ir, en nokk uð háð ir sam göngu bót um til 
og frá skag an um. Fyr ir þá sem setja ekki fyr ir sig 
löng ferða lög og gera ekki kröf ur um íburð ar mik
il hót el og lúx us bif reið ar, er óhik að hægt að mæla 
með heim sókn til Kamtsjatka. Nátt úru feg urð in er 
óum deil an leg  skóg lendi, strend ur og vog ar, hamr
ar og björg, tign ar leg keilu laga eld fjöll og rað ir fjall
garða, ár og læk ir, fjöl breytt dýra líf og öll sú ró og 
það næði sem hægt er að óska sér. Allt þetta ger
ir Kamtsjatka að afar áhuga verð um stað að heim
sækja.

Þakk ir
Grein ar höf und ur vill þakka ferða fé lög un um fyr ir 
ánægju lega sam veru í ferð inni, en þetta var jóm
frú ar ferð henn ar sem far ar stjóri. Öll um sem tóku á 
móti okk ur eru færð ar þakk ir, sem og Pétri Óla fyr ir 
ut an um hald og skipu lagn ingu. Sér stak ar þakk ir fá 
Val ent ína og her berg is fé lagi minn Bar bara Stanz eit, 
fyr ir að stoð og stuðn ing í ferð inni.

Eng lish abstract
The Iceland ic For estry Associ ation (IFA) arranged a 
two week long trip to the Kamchatka Peninsula in 
the far east of Russia in Sept em ber 2008, for a group 
of 55 people. This art icle conta ins the tra velogue of 
the trip, along with basic in formation on the people, 
economy, nat ure and hi story of Kamchatka. The 
trip beg an with a flight to Moscow, where the group 
stayed for two nights, and spent some time visit ing 
some of the main sites of inter est there  the Kreml in, 
Red Squ are, St. Basil Cathedral and more. The trip 
then cont inu ed with a long flight to Petr opa vlovsk, 

DæmigerðverslunviðArbatgötuna–mikiðframboðá
„babúskum“ogöðrumminjagripum.Mynd:RF

BarbaraStanzeitleitarkönglaílágvöxnumrunnafuruskógi
íum1.200mhæðíViluchinskyskarði.Mynd:RF

FjalllendiðíKamtsjatkaerfagurtogekkispillahaustlitirnir
fyrir.Mynd:RF



47SKÓGRÆKTARRITIÐ 2008

ÍslenskuferðalangarnirallirsamankomniríMenedek.Mynd:BrynjólfurJónsson
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the capi tal of Kamchatka, which ser ved as a base 
for the trip. Along with vari ous exc ursions in the 
area sur round ing Petr opa vlovsk, there was a five
day trip to the small town of Esso in the middle of 
the peninsula. Some of the places and sights visited 
in Kamchatka inclu de Mene dek, a Cult ure Centre 
of the indig en ous Ev ens people, Mut nov sky volcano 
and the Dachnye hot springs, the Bystr in sky Nat
ure Park, the for ests sur round ing the towns of Esso, 
Mil kovo and Petr opa vlovsk, the coast of the Pacific 

Oce an and Avacha Bay. On the way back there was 
another stop in Moscow, which inclu ded a visit to 
the Tretya kov Gall ery and Arbat Street, and then a 
flight back to Iceland. Kamchatka is hal fway around 
the world from Iceland, so the trip was undeni ably 
tir ing, but the magni ficent and beauti ful landscape 
in Kamchatka, resplendent in autumn colours, more 
than made up for that. The trip proved in formati ve, 
ed ucational, sometimes awein spir ing and over all 
very memora ble.
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End ur heimt land gæða kom til um ræðu á 20. 
öld, tengd vakn ingu þjóð ar inn ar og sókn 
henn ar til sjálf stæð is. Nokk ur ár ang ur hef ur 

náðst á þessu sviði en óend an leg verk efni bíða okk ar 
enn. Mark mið ið er að færa líf ríki lands ins út á nýj an 
leik þar sem það hef ur hörf að vegna upp blást urs og 
gróð ur eyð ing ar.

Sjálf bær þró un er for senda þess að land ið klæð ist 
gróð ur hjúpi á ný. Hún rofn aði þeg ar gróð ur þekj
an eydd ist og land ið blés upp uns eft ir voru sand ar, 
mel ar eða blás in hraun. Sjálf bær þró un krefst áburð
ar og sán ing ar til að koma hringrásinni af stað  og 
síð an áburð ar um ótil greind an tíma til að styrkja 
nýj an gróð ur.

Hér reyn ir á þraut seigju land ans og vilja til að 
leggja fé í rækt un. Ég vil spara mér hvort tveggja en 
ná skjót um ár angri: hleypa sjálf bærri þró un af stað, 
klæða land ið gróðri og breyta því í gis ið skóg lendi. 
Þetta er ein fald ast að gera með lúpínu rækt un, sem 
skil ar sann köll uð um land náms skógi á 15 árum þar 
sem áður var ör foka land.

Það er ekk ert hvers dags verk að sá smit uðu lúpínu
fræi á gróð ur laust land, því að þá er um leið stofn
uð áburð ar verk smiðja sem mun fram leiða feiki legt 
magn af köfn un ar efni á kom andi árum, hleypa upp 
mik illi grósku og mynda frjó an, líf ræn an jarð veg – 
án nokk urs auka kostn að ar!

Rækt un af þessu tagi sam ein ar land græðslu og 
skóg rækt sem miða að því að gera Ís land betra og 
byggi legra land fyr ir kom andi kyn slóð ir. Hér vex 
úti vist ar skóg ur upp með an jarð veg ur og gróð ur
þekja mynd ast og er land ið því orð ið gróð ur sælt og 
ásjá legt í besta lagi þeg ar lúpín an hörfar eft ir nokkra 
ára tugi.

Skóg rækt in fer þannig fram að bakka plönt ur 
eru vökvað ar vand lega með áburð ar vatni og síð an 
stung ið nið ur í lúpín una þeg ar hún er kom in að því 

að loka land inu, lúpín an stig in nið ur í kring um trjá
plönt una sem fór beint nið ur í hina rýru jörð og síð
an er blá korni sáldr að kring um hana. Flókn ara er 
það ekki.

Mér reyn ist lang best að nota ösp í þessa rækt un. 
Hún er hrað vaxta og teyg ir sig upp úr lúpín unni á 
öðru ári eft ir gróð ur setn ingu. Asp ar rækt un á þenn an 
hátt krefst engr ar fyr ir hafn ar fram yfir það sem áður 
var lýst en sjálf sagt er að nota 3 eða 4 asp arklóna 
til að fá tré með mis mun andi vaxt ar lag í land náms
skóg inn og dreifa hættu af áföll um.

Lúpín an sér um fram hald ið með öll um þeim 
lífmassa sem hún legg ur til á hverju sumri. Hann 
visn ar að hausti, leggst flat ur á vetr um og mynd ar 
afar frjósam an jarð veg á skömm um tíma. Áburð ar
efni ber ast út í hina mögru jörð og verða smám sam
an til tæk þeim gróðri sem teyg ir sig nið ur í grunn
vatn ið.

Jarð vegs mynd un er for senda þess að sjálf bær þró
un kom ist aft ur í gang. Gall inn er sá að mynd un 
líf ræns og frjósams jarð vegs er yf ir leitt afar hæg á 
Ís landi. Svalt lofts lag og lít ill lífmassi ís lensks þurr
lend is gróð urs valda því. Lúpín an leys ir þenn an 
vanda og auð veld ar okk ur að klæða auðn ir fóst
urjarð ar inn ar.

Hér er ein falt ráð til að græða svöðu sár þessa 
lands, mela og sanda og ann að ör foka land, með lág
marks kostn aði og fyr ir höfn en skjót um ár angri. Hér 
er vak in upp sjálf bær þró un með inn flutt um gróðri – 
lúpín unni – sem fær gróð ur laust land að láni, legg ur 
það und ir sig um skeið en hop ar síð an.

Hún skil ar land inu hins veg ar með nýj um og frjó
um jarð vegi þar sem sjálf bær þró un er kom in í gang 
öðru sinni og ís lensk ur gróð ur nem ur land að nýju í 
skjóli hraðsprott inna er lendra trjá teg unda sem nýta 
mis jafna ís lenska jörð drjúg um bet ur en kunn ug leg
ur ís lensk ur gróð ur.

Landnámsskógur
Höfundur Björn Jónsson

Fyr ir 11 öld um komu for feð ur okk ar að grónu landi, sett ust þar að og köll uðu það Ís land. Land ið 
þoldi bú set una illa og glat aði smám sam an miklu af gróð ur hjúpi sín um svo að eft ir varð ber ang ur og 
víða auðn in ein. Við búum nú á þess um ber angri og erum því mörg ber ang urs fólk í eðli okk ar – telj um 
eðli legt að land ið sé bert og gróð ur s nautt.
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Sá sem kem ur í land náms skóg af þessu tagi geng
ur í græn an lund þar sem gróð ur er snöggt um sæl
legri en í ís lensk um út haga og nokk urra metra há tré 
vagga krón um sín um. Hvergi sér í ber an svörð og 
ís lensk ur vall lend is gróð ur dafn ar í frjórri jörð. Land 
hef ur ver ið numið á ný og sjálf bær þró un end ur vak
in.

Geng ið um tíu ára gaml an land náms skóg
Það er 11. októ ber 2008. Við erum kom in aust ur að 
Sól heim um til að ganga frá fyr ir vet ur inn, tæma vatn 
úr leiðsl um, setja hlera fyr ir glugga og svo fram veg
is. Þá er líka til efni til að fara um skóg rækt ar land ið 
og sjá hvað hlýtt og þurrt sum ar hef ur skil ið eft ir í 
gróðri. 

Ég ek aust ur um, yfir á land ið sem áður var gróð
ur laust með öllu en er nú um vaf ið ótrú legri grósku. 
Trjá gróð ur er þrút inn af vætu og af skap lega sæll 
með sig, ætti að vera vel bú inn und ir vet ur inn. Lauf 
er fok ið af trjám og lúpínu hrís ið orð ið brúnt á lit. 

Ég stöðva bíl inn og stíg út á lúpínu breið una, hrís ið 
hef ur lagst að mestu í haust veðr un um og það er afar 

mjúkt und ir fæti. Trén standa um hverf is, tein rétt 
og sæl leg, alls stað ar ríf legt bil á milli þeirra. Hér er 
ekki ver ið að hugsa um kvista lít inn kjör við eft ir 150 
ár held ur úti vist ar skóg fyr ir fólk eft ir 15 ár. 

Á þessu svæði er fyrst og fremst ösp, gróð ur
sett 1999. Klón arn ir eru að al lega Salka, Keis ari og 
Sæland og skila sér afar vel, miklu bet ur en hlið stæð
ar plönt ur sem stung ið var nið ur í gró ið land álengd
ar. Þessi 10 ára gömlu tré eru nú 3–5 metr ar á hæð.

Eitt og eitt birki tré vex hér líka, flest ná lægt tveim
ur metr um á hæð. Til þeirra var stofn að með sán ingu 
fyr ir all mörg um árum. Þá hafði ég safn að dá litlu 
birkifræi eft ir gott fræ sum ar, fór með það aust ur 
um að morgni dags í hvöss um vest an vindi og lét það 
sáldr ast úr hendi mér út í blást ur inn. Þá var ný bú ið 
að sá lúpínu fræi í land ið. 

Það liðu nokk ur ár án þess að örl aði á birk inu. Ég 
velti því ekki fyr ir mér því að engu var til kost að. Svo 
fóru birki plönt ur að teygja sig upp úr lúpín unni á 
stöku stað. Þetta er eina birk ið sem þrífst sóma sam
lega á Sól heim um. Ann ars stað ar er jörð in of rýr fyr
ir þenn an nægju sama gróð ur, veðr átta of vinda söm.

Ökuleiðílúpínulandiliggurumuppblásiðgjallhraun.Hérvarenginngróðurfyriroggróskanerþvímikil.Lúpínannær
ímittlæri.
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Birk ið virð ist þola veðr átt una bet ur ef það er stríð
alið á köfn un ar efni, vaxt ar lag ið er skárra og líð an in 
allt önn ur. Það er nú far ið að mynda fræ og mun sá 
sér út í lúpín una með tíð og tíma, þétta þenn an land
náms skóg og gera hann kunn ug legri í aug um komu
manna. Þetta er nú okk ar þjóð ar tré!

Í land náms skóg in um er líka vænn greni lund ur. 
Mér finnst hann alltaf mesta und rið af þessu öllu 
sam an. Hann stend ur í hrein um sandi og er af skap
lega sæl leg ur. Ég stakk gren inu nið ur í hrossa tað og 
skýldi því fyrstu árin. Þá eru af föll ekki nema 3–5%. 
Öspin þarf enga slíka að stoð. Hún ríf ur sig upp 
hjálp ar laust.

Fura hef ur ekki reynst mér vel í þessa rækt un. Hún 
pass ar ekki nógu vel inn í sam spil ið milli áleit inn ar 
lúpín unn ar og trjá teg und ar inn ar sem stung ið er nið
ur í hana. Þar að auki er veðr átta á Skafta fells sýsl um 
fur un um erf ið. Þær hætta ekki á að vaxa langt upp í 
vind inn en mynda lága og þétta krónu.

Jörfa víð ir þrífst vel í lúpínu landi, vex þar bæði 
hratt og fyr ir hyggju laust. Hann er hins veg ar von laus 
gróð ur við þess ar að stæð ur af því að hann svign ar 
mjög und an vindi og mun að lok um leggj ast í vest ur 
und an hinni þung bæru aust an átt.

Brúnn ala ska víð ir þrífst líka prýð is vel í lúpínu, vex 
hratt og ör ugg lega. Það er hins veg ar galli á þess um 
gróðri að hann eld ist hryggi lega illa og verð ur svo 
nauð ljót ur að engu tali tek ur. Hann er góð ur til að 
gefa skjól í upp hafi en verð ur síð an ljót ur í land inu. 

Rússalerki hef ur ekki skil að sér við þess ar að stæð
ur þannig að ástæða sé til að reyna það frek ar hér. 
Það er í raun inni merki legt hve grósk an um hverf is 
virð ist láta það ósnort ið. Þar að auki er veðr átta á 
Suð aust ur landi óhag stæð þessu meg in lands tré.

Rifs berja runn ar spretta smám sam an upp úr 
lúpínu breið unni. Þar hafa þrest ir kom ið við sögu. 
Þeir fljúga heim að bæ og gæða sér á rifs berj un um 
sem lít ið eru tínd í seinni tíð, fljúga síð an í lúpínu

Þettasitkagrenivexíhreinumfoksandi.Plöntunnivarstungiðniðuríhrossataðogskýltfyrstuárin–fyriróblíðriveðr
áttuogágengrilúpínu.Núerhúnvaxinúrgrasiogþolirveðurognábýliðviðgrannasína.
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land ið og sjá um sán ingu á sinn hátt. Þetta skap ar 
skemmti lega fjöl breytni í gróðr in um.

Októ bermorg unn inn er sól bjart ur og heið ur, hóf
leg norð an átt og 9 stiga hiti. Ég tek fljót lega eft ir 
álft un um, þær eru afar áber andi í dag. Þarna virð ast 
fjöl skyld ur vera á ferð, 3–7 fugl ar sam an í hóp. Líka 
er nokk uð um tvær álft ir sam an – kannski er þar 
eitt hvað sem kalla mætti egg lausa sam búð?

Álft irn ar líta ekki við korna kri ná granna minna 
né skóg ar tjörn inni á Sól heim um, þótt þar sé mik ið 
af fugli. Þær fljúga hratt og ákveð ið í suð ur átt og 
hverfa sjón um. Mig grun ar að þær ætli að láta norð
an átt ina létta sér flug ið til Bret landseyja í dag. Það 
er spáð skamm vinnri norð an átt sem síð an geng ur 
nið ur. 

Hóp ur af hrossa gauk um kem ur fljúg andi með 
mikl um þyt og demb ir sér nið ur í lúpín una. Þeir eru 
farn ir að teygja úr sum ar dvöl sinni meira en ég á 
að venj ast. Þeir fljúga oft upp við fæt ur manns þeg
ar minnstu mun ar að stig ið sé ofan á þá. Hrossa
gauk arn ir komu fyrst ir fugla þeg ar far ið var að girða 
land ið og rækta skóg.

Þrest ir eru hér enn í tuga tali og halda sig mest í 
lúpínu land inu. Ég spurði ná granna minn hvort hann 
væri far inn að sjá þá á vetr um og hann kvað svo 
vera, síð ast lið in ár hefðu tveir þrest ir ver ið hér all
an vet ur inn. Þetta finnst mér merk ur áfangi í þró un 
líf rík is ins enda er nú bæði æti og skjól þar sem áður 
var snauð ur ber ang ur.

Allt í einu sé ég smyril blaka vængj um ótt og títt 
í lofti. Hann er greini lega að miða út næsta máls
verð. Svo sting ur hann sér snöggt og hverf ur bak við 
næstu bungu. Þar hef ur þröst ur eða gauk ur vænt
an lega lot ið í lægra haldi. Ungs myrl ar koma hing að 
á hverju hausti og gera sér gott af fæðu fram boði í 
skóg in um.

Ég gekk fram á uglu fyr ir hálf um mán uði. Hún 
flaug út úr þétt um gljá v íð irunna. Ugla var hér líka 
síð ast lið ið vor. Senni lega vita þær af mús um í lúpín
unni. Ég hef ekki orð ið var við að ugla hafi orp ið hér 
og er hálf feg inn því. Slíkt ná býli væri þung bært fyr ir 
mó fugl ana. 

Áður fyrr þyrpt ist gæs in hing að um 20. ágúst. Þá 
var korn rækt ekki haf in í sveit inni og gæs in lifði á 

Álftirsetjatalsverðansvipáþettasvæði.Álftapareráhverritjörn,helgarsérhanaogkemuruppungumáhverjusumri.
Hérvirðastfarfuglarveraásuðurleiðtilvetrardvalar.
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kunn ug leg um lands ins gæð um, hreins aði upp öll ber 
og ann að sem henni var þókn an legt. Þeg ar ég hóf 
skóg rækt á slétt um sand in um tók gæs in henni afar illa 
og möl braut rúm lega 2.000 plönt ur fyrsta haust ið.

Plönt urn ar voru bún ar að ræta sig og náðu sér upp 
á næstu tveim ur árum. Gæs in réðst með of forsi á 
plönt ur sem voru allt að metri á hæð, tví braut þær 
og sleit sund ur svo að eins var stutt ur bút ur eft ir niðri 
við jörð. Þessu hélt hún áfram næstu ár en öspin var 
óstöðv andi og óx gæs inni brátt yfir höf uð.

Nú er öspin búin að byggja gæs inni ger sam lega út 
af sand in um enda eru komn ir korna kr ar á næsta bæ. 
Þang að leit ar gæs in og fit ar sig fyr ir lang flug ið suð ur 
á bóg inn. Áhugi henn ar á rýr um út haga virð ist hafa 
dofn að en nú er hún á hættu svæði því að bænd ur 
leigja akra sína út til skot veiði á haustin.

Hand an við landa merk in er fugla líf sem ekki teng

ist skóg rækt inni. Þar hef ur mögr um sandi ver ið 
breytt í kornakra og tún en álft ir og gæs ir gera sig 
heima komn ar þeg ar þær þora. Sitt hvað ókunn ug legt 
slæð ist þarna að. Fyr ir hálf um mán uði sá ég grá hegra 
á túni og svart an svan á akri í hópi hvítra álfta.

Ég lýk göngu minni um land náms skóg inn. Hér er 
kom ið fjöl breytt líf ríki og sjálf bær þró un í besta lagi. 
Frjó sam ur líf rænn jarð veg ur er far inn að mynd ast og 
uppi á bung un um er kom in mik il gras rót inn an um 
lúpín una. Niðri í lægð un um og á flat lendi er lúpín an 
hins veg ar afar þétt og jarð vegs mynd un hröð. 

Rækt un ar tími á þess um reit er 5+10 ár – ösp er 
stung ið nið ur í lúpínu breið una á 5. ári, blá korni 
sáldr að í kring um hana og síð an er af skipt um rækt
un ar manns lok ið. Öspin vex upp úr lúpínu breið unni 
á öðru ári og er nú 3–5 metr ar á hæð. Sann kall að ur 
land náms skóg ur. 

Foksandsflákareruerfiðiröllumgróðrioglúpínaneroftlengiaðklæðaþá.Þegarsásigurerunninnverðursvæðiðoft
merkilegagóðurvettvangurfyrirsitkagreni,semþrífstt.d.fullvelárýrðarlandiþarsemíslenskabirkiðnærsérekkiá
strik.Sitkagreniðerótrúlegalífseigt.Eföspþrífstekkivegnalélegralandkostasetégsitkagreniásvæðið.Framgangur
þessræðstafáburðargjöffyrstuþrjúárin.Eftirþaðerþvíóhætt.
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Innfluttu skógartrén VI

Höfundur Þröstur Eysteinsson

Reynsla af lerki rækt á Ís landi styð ur a.m.k. að 
það sé hent ugt fyr ir okk ur að greina á milli 
þeirra, burt séð frá af stöðu flokk un ar fræð

inga, þar sem flest rússalerki kvæmi sem reynd hafa 
ver ið eru sæmi lega að lög uð hér lend is en flest sí ber
íulerki kvæmi hafa reynst frem ur illa að lög uð, þótt 
þar séu á at hygl is verð ar und an tekn ing ar. Í mörgu 
er þó lít ill sem eng inn mun ur á milli sí ber íulerk is og 
rússalerk is, t.d. varð andi vist fræði, eig in leika við ar 
og nytj ar og er því vís að í fyrri grein um rússalerki í 
þess ari greina röð varð andi þau at riði.3 

Heim kynni
Sí ber íulerki er út breitt yfir mjög stórt svæði í vest an
verðri Sí ber íu. Í norðri nær út breiðsl an á milli fljót
anna Ob og Jen isei norð ur fyr ir 70° (2. mynd). Út
breiðslu mörk in fylgja síð an nokkurn veg inn Obfljóti 
að vest an en Jen isei og Ang arafljót um að aust an og 
svo aust ur fyr ir Baikal vatn. Í suðri liggja út breiðslu
mörk in í fjall lendi sem nær frá Khasakst an í vestri, 
um nyrsta hluta Xinji ang hér aðs í Kína og norð ur
hluta Mongól íu lang leið ina að landa mær un um við 
Kína í austri (3. mynd).4, 5 Fjöll þessi kall ast Altai í 
vestri þar sem þau eru hæst en bera ann ars mis mun
andi nöfn á mis mun andi stöð um.

Út breiðslu svæði sí ber íulerk is og rússalerk is liggja 
að eins sam an við norð an vert Obfljót, þar sem hvor
ug teg und in mynd ar sam fellda skóga. Kyn blönd
un á milli þeirra er því tak mörk uð. Í austri ligg ur 
út breiðsla sí ber íulerk is sam an við út breiðslu da
húr íulerk is (Larix gmelinii Rupr.) á öllu svæð inu 

frá norðri til suð urs. Á þeim slóð um er lerki víða 
áber andi í skóg un um og als ráð andi nyrst. Eng inn 
ágrein ing ur er á með al flokk un ar fræð inga um það 
að sí ber íulerki og da húr íulerki séu tvær mis mun andi 
teg und ir, en veru legt flæði erfða efn is á sér stað á 
milli þeirra og er þar 450–500 km breitt blend ings
svæði. Blend ing ur sí ber íulerk is og da húr íulerk is hef
ur ver ið kall að ur Larixxczekanovskii (Sza fer).4, 5 

Sí ber íulerki mynd ar sam fellda skóga á svæði 
norð an heim skauts baugs og er víða ráð andi teg und 
í fjall lend inu syðst á út breiðslu svæð inu. Þar á milli 
finnst sí ber íulerki ein ung is sem stök tré eða í litl
um lund um í skóg um þar sem greni, fura og birki 
eru ríkj andi. Heild ar þekja sí ber íulerk is er því mun 
minni en út breiðsl an gef ur til kynna. Áætl að er að 
sí ber íulerki þeki alls yfir 6 millj ón ir hekt ara lands,5 
en sú land stærð er á við 60% af flat ar máli Ís lands.

Ein kenni og eig in leik ar
Sí ber íulerki er há vax ið og bein vax ið tré sem nær oft 
25–30 m y. s. hæð. Hæsta mælda tréð er í Mongól
íu; 49 metra hátt og 300 cm í þver mál við brjóst
hæð. Í Mongól íu hef ur einnig fund ist 750 ára gam
alt sí ber íulerki tré.6 

Sí ber íulerki lík ist mjög rússalerki á flest an hátt. 
Helst er hægt að sjá mun á köngl um og berki eldri 
trjáa. Köngl ar sí ber íulerk is eru oft stærri en köngl ar 
rússalerk is og hlut fall á milli lengd ar og þver máls er 
að jafn aði hærra.7 Börk ur sí ber íulerk is er þykk ari og 
hrjúfari en börk ur rússalerk is og má sjá þenn an mun 
á trjám við ca. 20 ára ald ur (4. mynd). Ekki er hægt 
að greina mun inn á milli þess ara tveggja teg unda á 
fræ plönt um eða ung um trjám. Eig in leik ar við ar eru 
þeir sömu og hjá rússalerki.5, 8 

Síberíulerki (Larix sibirica Ledeb.)

Marg ir telja að svo lít ill mun ur sé á rússalerki (Larix sukaczewii Dyl is) og sí ber íulerki (Larix si birica 
Ledeb.) að rétt sé að telja þau til einn ar og sömu teg und ar.1 Aðr ir benda á mun sem sjá má á köngl um 
og greina má í erfða efni sem vís bend ing ar um það að í raun sé um tvær teg und ir að ræða.2 

Til Vinstri:1.mynd.ÍtrjásafninuíVaglaskógi:Eittaf
elstusíberíulerkitrjámáÍslandi.Mynd:ÞE
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Kröf ur til lofts lags
Sí ber íulerki er að lag að meg in lands lofts lagi á öllu 
út breiðslu svæð inu. Nyrst eru sum ur mjög stutt og 
frem ur köld og er lerki þar afar hæg vaxta. Sunn
ar eru sum ur mun hlýrri og syðst vex sí ber íulerki 
nán ast í eyði merk ur lofts lagi en þó ein ung is hátt til 
fjalla þar sem næg ur raki er eft ir snjó bráð vetr ar ins. 
Vet ur eru fimb ul kald ir á öllu út breiðslu svæð inu og 
mjög stöðug ir.9 Sí ber íulerki hef ur því yf ir leitt mjög 
tak mark aða að lög un til þess að mæta hlý ind um að 
vetr ar lagi. Sí ber íulerki sem vex sunn an heim skauts
baugs er auk þess að lag að mun hlýrri sumr um en 
eru á Ís landi og því eru bæði hlý indi að vetri og lág
ur sum ar hiti lík leg ir streitu vald ar fyr ir sí ber íulerki 
hér lend is.

Kröf ur til jarð vegs 
Sí ber íulerki ger ir sömu kröf ur til jarð vegs og 
rússalerki og reynd ar aðr ar lerki teg und ir yf ir leitt, en 
lerki hef ur vítt þol svið hvað jarð vegs gerð ir varð ar. 
Sí ber íulerki vex t.d. á líf ræn um freð mýr ar jarð vegi 
nyrst en grýtt um og sendn um þurr lend is jarð vegi 
syðst.4 Á Ís land henta þurr lend is mó ar með djúp um 
jarð vegi því best.3

Staða í vist kerf inu
Um sí ber íulerki gild ir það sama og um rússalerki 
varð andi stöðu þess í vist kerf inu á langstærsta 
hluta út breiðslu svæð is ins: Það vex sem ívaf inn an 
um aðr ar trjá teg und ir.3 Lengst í norðri mynd ar það 

þó frem ur lág vaxna lerki skóga norð an út breiðslu
marka ann arra trjá teg unda. Þar vaxa lerki tré á 
þurr ustu þúf um í freð mýr un um og eru skóg arn ir því 
yf ir leitt gisn ir. Hæg ur vöxt ur lerk is á þeim slóð um 
stafar ekki síð ur af blaut um og köld um jarð vegi en 
af stuttu sumri. Sjálfs án ing á sér þar eink um stað í 
kjöl far sinu elda (mosa elda) eða á stöku stað eft ir rof 
á gróð ur hul unni. Langt get ur lið ið á milli fræára og 
er sjálfs án ing því mjög stop ul.4

Í fjall lend inu syðst á út breiðslu svæð inu hafa bæði 
þurrk ur og beit ar nytj ar áhrif á dreif ingu og teg unda
sam setn ingu skóga. Þar nær sí ber íulerki sums stað ar 
að mynda hreina skóga í norð ur hlíð um fjalla. Í vest
an verð um Altai fjöll um er skipt ing in gjarn an þannig 
eft ir hæð lands að skóg arfura er ríkj andi skóg ar tré 
ásamt hengi birki upp í um 600 m y.s. Birk ið nær 
nokkru ofar en fur an og síð an tek ur við greni skóg ur 
bland að ur lerki upp í um 800–900 m y.s. Þar fyr
ir ofan er víða hreinn lerki skóg ur sem nær allt upp 
und ir 2500 m y.s. á stöku stað (5. mynd). Inn an um 
lerk ið vex lindi fura og verð ur hún al geng ari eft ir því 
sem ofar dreg ur. Við efstu skóg ar mörk vex ein göngu 
lindi fura. Það er á þess um slóð um sem mest ar nytj ar 
eru af sí ber íulerki. Fræfram leiðsla er þar tíð ari en 
ann ars stað ar á út breiðslu svæði teg und ar inn ar og 
hef ur ávallt ver ið auð veld ast að fá það an fræ.10 

Sí ber íulerki verð ur ein ung is ráð andi í skóg um þar 
sem að stæð ur eru of erf ið ar fyr ir rauð greni og skóg
arfuru, eink um þar sem sum ur eru stutt og til tölu
lega svöl. Að eins lindi fura virð ist vera harð gerð ari.  

2.mynd.Útbreiðslasíberíulerkis
næryfirstórtsvæðiívestanverðri
Síberíuenþaðmyndareinungis
samfelldaskóganyrstogífjöllum
syðst(EftirMartinssonog
Lesinski2007).



57SKÓGRÆKTARRITIÐ 2008

3.mynd.SíberíulerkiífjalladalíMongólíu.Mynd:MortenLeth

4.mynd.Börkursíberíulerkiserhrjúfarienárússalerki.Mynd:ÞE
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Þýð ing í skóg rækt heims ins
Sí ber íulerki er tals vert þýð ing ar meira í skóg rækt og 
við ar fram leiðslu en rússalerki, án þess þó að hægt 
sé að tala um mikla þýð ingu á heims vísu.5 Það er 
eink um nýtt til fram leiðslu á borð um og plönk um, 
síma staur um og ásamt furu og greni í ým iss kon
ar iðn að ar fram leiðslu svo sem á pappa og spóna
plöt um. Hin ir nátt úr legu lerki skóg ar í Altai fjöll um, 
Sayan fjöll um, Irku t ska ya og Burya tíu eru tals vert 
nýtt ir til timb ur fram leiðslu og það an er nokk ur út
flutn ing ur á timbri.10 Sí ber íulerki hef ur víða ver ið 
gróð ur sett í Rúss landi, bæði inn an og utan nátt úr
legs út breiðslu svæð is þess, en óvíða utan Rúss lands. 
Á Norð ur lönd un um hef ur það mest ver ið gróð ur sett 
á Ís landi og það hef ur ver ið próf að til skjól belta
rækt ar á slétt un um miklu í Kanada.5, 10 

Saga inn flutn ings
Elsta lerk ið á Ís landi, sem senni lega er sí ber íulerki, 
er að finna í Minja safns garð in um og við Gömlu 
gróðr ar stöð ina á Ak ur eyri og í trjásafn inu í Furu hól 
í Vagla skógi, alls á ann an tug trjáa sem gróð ur sett 
voru skömmu eft ir alda mót in 1900 (6. mynd). Ekki 
er vit að með meiri ná kvæmni hvað an þessi tré komu 

eða hvort þau eru af sama upp runa. Trén eru öll 
svip uð, með gilda boli og all stór ar krón ur en krækl
ótt eft ir sí end ur tekn ar skemmd ir í æsku. Í Grund ar
reit í Eyja firði er sí ber íulerki gróð ur sett árið 1912.11 
Þau tré bera nokkurn ann an svip, eru grennri og 
upp rétt ari en með marg klofn ar krón ur og bugð ótt
ar grein ar. Ekki er nán ar vit að um upp runa þeirra 
held ur.

Inn flutn ing ur á sí ber íulerkifræi hófst síð an árið 
1947 og var nokk uð reglu leg ur framund ir 1990.12 
Alls voru flutt inn tæp lega 260 kg af sí ber íulerkifræi 
á þess um árum. Snemma bár ust um 35 kg af fræi 
frá ná grenni bæj anna Bograd, Sara la og Askiz í 
Khakasíu, en fyrr nefndu tvö kvæm in hafa alla tíð 
geng ið und ir nafn inu Haka skoya hér (7. mynd). 
Lýð veld ið Khakasía er norð an Altailýð veld is ins og 
bæ irn ir þrír eru all ir á mót um fjall lend is og sí ber ísku 
slétt unn ar. Hæstu fjöll á þeim slóð um ná ekki nema 
í um 800 m y.s.

Alls um 120 kg af fræi merkt með kvæma heit inu 
Altai bár ust til Ís lands. Altailýð veld ið er á stærð 
við Ís land, afar fjöll ótt og strjál býlt með að eins um 
220.000 íbúa.9 Altai fjöll eru há fell inga fjöll sem ná 
allt upp í 4500 m y.s. Stund um fylgdu lerkifræ inu 

5.mynd.Blandskógurídalbotnienlerkiðverðureinráttífjöllunum.Mynd:MortenLeth
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upp lýs ing ar um hæð yfir sjó og stund um ekki en 
þeg ar upp lýs ing ar fylgdu var hæð in ávallt á bil inu 
1000 til 2000 m y.s.12 Norð vest an við Altailýð veld ið 
er Altai hér að Rúss lands (Altai Krai). Þar er lít ið um 
nátt úr lega lerki skóga en sí ber íulerki hef ur þó ver ið 
gróð ur sett þar og því ekki hægt að úti loka að sumt 
fræ merkt Altai sé kom ið það an. Ör sjald an fylgdi 
nán ara kvæma heiti með, svo sem Sé balinski, en það 
var und an tekn ing (8. mynd).

Fræ barst einnig frá svæð um aust an Altaifjalla, þar 
sem fjall lendi er lægra, svo sem Krasnoy arsk, Tuva, 
Irku t ska ya og Buryatia og úr vest an verð um Altai
fjöll um í Khasakst an.12 Hjá aust ustu kvæm un um, t.d. 
Ulan Ude, er hugs an legt að far ið sé að gæta blönd
un ar við da húr íulerki. Þrátt fyr ir að ekki liggi fyr ir 
ná kvæm stað setn ing allra kvæma er ljóst að allt það 
sí ber íulerkifræ, eða því sem næst, sem flutt var til 
Ís lands var upp runn ið í fjall lend inu sunn ar lega á út
breiðslu svæði teg und ar inn ar, enda teng ist öfl un fræs 
skóg ar höggi og það er á þessu svæði sem teg und in er 
helst nytja tré.10 Hing að hef ur hvorki borist fræ frá sí
ber ísku slétt unni norð an fjall anna né úr syðsta hluta 
út breiðslu svæð is ins í Kína og Mongól íu.  

Segja má að eft ir að rússalerkifræ fór að ber ast 
reglu lega frá sænsk um og finnsk um fræ görð um, um 
miðj an 9. ára tug 20. ald ar, hafi gróð ur setn ing sí ber
íulerk is lagst af. Lít ið var flutt inn af sí ber íulerkifræi 
eft ir 1990 og síð ast var sí ber íulerki gróð ur sett í telj
andi magni 1998–1999, þeg ar gaml ar fræ birgð ir 
voru hreins að ar upp. 

Rækt un á Ís landi
Varð andi plöntu upp eldi, áburð ar gjöf, land val, 
gróð ur setn ingu og land nám með sjálfs án ingu, gild
ir það sama um sí ber íulerki og rússalerki.3 Sjálfs án
ing sí ber íulerk is virð ist vera eitt hvað minni en hjá 
rússalerki en er þó þekkt, t.d. á Hall orms stað og í 
Vaðlareit í Eyja firði.

Grisj un og um hirða
Með fáum und an tekn ing um eru reit ir sí ber íulerk is 
á Ís landi lé leg ir. Í þeim eru fá bein vax in tré og eru 
verð mæti þeirra til við ar fram leiðslu því lít il. Sums 
stað ar er ástand ið svo slæmt að trén ann að hvort 
vaxa ekki eða eru hrein lega að drep ast hvert af öðru. 
Ef trén eru til tölu lega heil brigð er hægt að grisja sí
ber íulerki reiti, gefa eft ir stand andi trjám gott pláss 
svo þau gildni og gera úr þeim ágæt an úti vist ar skóg 
(1. mynd). 

Á stöð um þar sem úti vist ar nytj ar eru litl ar, lít
ill vöxt ur er í lerk inu og/eða mik ið ber á dauð um 
trjám, borg ar sig að byrja upp á nýtt. Í eldri lerki
teig um er það m.a. hægt með því að grisja lerk ið og 
gróð ur setja síð an skugg þolna teg und í skóg ar botn
inn, t.d. greni, þin, þöll eða jafn vel risa líf við. Þeg ar 
nýju trén eru kom in í vöxt er lerkiskerm ur inn síð
an fjar lægð ur. Þessi að ferð við end ur nýj un skóg ar 
kall ast skerm fell ing og þannig nýt ist lé legt lerki sem 
fóstra fyr ir skóg sem lík leg ur er til þess að gefa meiri 
nytj ar (9. mynd). Í lé leg um ung um lerki reit um ætti 
að leyfa lerk inu að þekja svæð ið og með því bæta 
jarð veg og skapa skjól en eng in ástæða er til þess að 
bíða leng ur en það með að skipta um teg und.

Skað vald ar
Skað vald ar á sí ber íulerki hér á landi eru þeir sömu 
og á rússalerki, en vegna mun ar á að lög un teg und
anna að lofts lagi eru skemmd ir á sí ber íulerki oft ast 

6.mynd.ViðGömlugróðrarstöðinaáAkureyri.Elsta
síberíulerkiðbermerkiþessaðþaðhefuráttnokkuð
erfittuppdráttaríæsku.Mynd:ÞE
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mun al var legri. Sí ber íulerki er að lag að enn meira 
meg in lands lofts lagi en rússalerki og á með al af leið
inga þeirr ar að lög un ar er það að sí ber íulerki er yf
ir leitt fljótt að missa frost þol í vetr ar hlý ind um hér
lend is og jafn vel hefja vöxt ef hlý ind in vara lengi.13

Í háum fjöll um geta vetr ar hlý indi fylgt hnjúka
þey og virð ist þar mega finna lerki kvæmi sem 
hafa nokkra að lög un til þess að verj ast að vakna 
of snemma úr vetr ar dvala. Sú að lög un nýt ist þeim 
hér lend is og er hún senni leg asta skýr ing in á því að 
ein stök sí ber íulerki kvæmi úr Altai fjöll um vaxi hér 
áfalla lít ið (10. mynd). Þar sem fjöll eru lægri eru 
hnjúka þeys á hrif in minni og lít il að lög un að vetr ar
hlý ind um til stað ar í lerk inu.

Ann ar streitu vald ur á sí ber íulerki hér lend is er 
sum ar kuldi.14 Lágt hita stig að sumri dreg ur úr 
vexti og veld ur því að tré eru leng ur að ná sér eft ir 
skemmd ir en ef veð ur væri hlýtt. Það leið ir síð an til 

þess að svepp sjúk dóm ar geta vald ið meiri skemmd
um en ella.

Þeir svepp sjúk dóm ar sem vald ið hafa mest um 
skemmd um á sí ber íulerki á Ís landi eru; barr við ar áta 
(Phacidiumconiferarum (Hahn) DiCosmo, Nag Raj 
& Kendrick) og lerki áta (Lachnellula willcommii
(Hartig) Denn is).15 Barr við ar áta er al geng ur skað
vald ur á lerki um allt land en veld ur mis mikl um 
skemmd um eft ir ár ferði. Hugs an legt er að lerki áta 
hafi vald ið dauða sí ber íulerk is á Suð ur og Vest ur
landi. Þess ir svepp ir valda sams kon ar skemmd um, 
þ.e. þeir koma sér fyr ir í við ar vef sprota eða stofns 
og varn ar við brögð trés ins eru þau að fylla nær liggj
andi við ar æð ar af harpixi, sem stöðv ar vatns flæði 
að sýkta svæð inu svo svepp ur inn þorni upp og drep

Til Hægri:8.mynd.Undantekning.KvæmiðSébalinski
úrAltaifjöllumhefurvaxiðveláHallormsstað.Mynd:ÞE

7.mynd.Jónsskógur.ElstalerkiðfráKhakasíu(Hakaskoya)íHallormsstaðaskógieftirmiklagrisjun2007.Bestutrén
standaeftirogþauerureyndarekkiafleit.Mynd:ÞE
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10.mynd.Undantekning.AltailerkiðíGeitagerðigeislarafhreysti.Mynd:ÞE

9.mynd.ÞegarljóstvaraðKhakasíulerkiðáStálpa
stöðumíSkorradalvaraðdrepast,varfjallaþinur
gróðursetturískuggaþess.Mynd:ÞE

11.mynd.IrkutsklerkiíMörkinniáHallormsstaðsem
hefurlengstafveriðheilbrigtenernúíafturför.Dauðar
greinarogtopparerumerkibarrviðarátu.Mynd:ÞE
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ist. Í mjó um sprot um hef ur þetta þær af leið ing ar að 
vatns flæði til alls sprot ans stöðvast og hann drepst. 
Dauð ir sprot ar inn an um lif andi krónu trés ins eru 
aug ljós ustu ein kenni átu sveppa (11. mynd). Í kulda 
og vætu tíð get ur svepp ur inn hald ið áfram að breið
ast út þrátt fyr ir varn ar við brögð trés ins, sem leið ir 
síð an af sér enn harka legri varn ar við brögð. Und ir 
þeim kring um stæð um get ur sýk ing í stofni trés ins 
vald ið því að allt vatns flæði stöðv ist og tréð drepst 
(12. mynd).16 

Í þeim út tekt um sem far ið hafa fram á skemmd um 
á lerki í vor frost um eft ir langvar andi hlý inda kafla 

á út mán uð um, sýn ir sí ber íulerki að jafn aði meiri 
skemmd ir en rússalerki.17, 18 Ef fyrri part ur sum ars er 
síð an kald ur og rak ur ber mun meira á átu skemmd
um á sí ber íulerki en á rússalerki. Í út tekt sem fram 
fór sum ar ið 1993 á út breiðslu barr við ar átu í lerki á 
Hér aði, reynd ust al mennt vera mun meiri skemmd
ir á sí ber íulerki kvæm um en rússalerki kvæm um. 
Und an tekn ing frá þeirri reglu var þó sí ber íulerki af 
kvæm inu Altai í Geita gerði í Ásum, en þar fannst 
nán ast eng in barr við ar áta (sjá ramma grein).17 

Þriðji svepp sjúk dóm ur inn, lerki barr fell ir (Meria
laricis Vuillem in), sem veld ur nála dauða og get ur 

12.mynd.KvæmiðTuvagróðursettíMjóanesiáHéraði.Stöktréhafadrepistvegnabarrviðarátuístofni.Mynd:ÞE

Undantekningar frá reglunni
Á svæði sem kall ast Geita gerði í Ásum, inn an við gamla Hall orms staða skóg, voru gróð ur sett ar tæp lega 40.000 sí ber íulerki plönt ur árið 
1979.27 Kvæm ið var úr 1850 m h. y. s. í Altai fjöll um en stað setn ing in ekki til greind nán ar. Skemmst er frá því að segja að þetta lerki hef ur 
vax ið með mikl um ágæt um, er bein vax ið og geisl ar af hreysti. Hvað veld ur því að þetta kvæmi er svo mik ið bet ur að lag að ís lensku veð ur-
fari en ann að sí ber íulerki sem hing að hef ur borist er ekki gott að segja. Ekki er það svo ein falt að hægt sé að þakka það hæð inni, því tíu 
árum áður barst fræ úr 2000 m h. y. s. í Altai fjöll um og það er ekki jafn fal legt, reynd ar ekk ert betra en lerki frá 500 m h. y. s. í Khakasíu. 
Hugs an leg skýr ing er sú að í Altai fjöll um séu stað ir þar sem hnjúka þeyr er sterk ari eða al geng ari en al mennt ger ist og að þar sé að finna 
stað bundna að lög un að vetr ar hlý ind um hjá lerk inu. 

Sú skýr ing er studd af mæl ing um á vor frost þoli lerki kvæma sem Brynj ar Skúla son gerði árið 1993. Þar voru tvö sí ber íulerki kvæmi á 
með al þeirra sem skemmd ust minnst og var ekki mark tæk ur mun ur á þeim og evr ópulerki.28 Ann að þeirra, Sé balinski (frá ná grenni bæj-
ar ins Sé balínó í Altailýð veld inu), er það sí ber íulerki kvæmi sem hef ur stað ið sig hvað best hér lend is ásamt Altailerk inu í Geita gerði. Það 
hef ur vax ið vel bæði á Hall orms stað og í Þjórs ár dal og skemmist lít ið sam an bor ið við önn ur sí ber íulerki kvæmi.   
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náð tölu verðri út breiðslu í vætu tíð, hef ur skot ið upp 
koll in um nokkrum sinn um (13. mynd). Verð ur sí
ber íulerki fyr ir meiri skaða af völd um barr fell is en 
rússalerki án þess þó að sá skaði sé tíð ur. Mark tæk 
fylgni mæld ist á milli barr fell is skemmda og kals vet
ur inn eft ir á sí ber íulerki í Mos felli, sem bend ir til 
þess að sjúk dóm ur inn geti rýrt vaxt ar lag lerk is ins.19  

Lé legt og oft krækl ótt form sí ber íulerk is, sam an
bor ið við rússalerki, stafar af því að það skemmist 
oft ar og meira af völd um kals og svepp sjúk dóma, 
sem er af leið ing þess að það er und ir meiri álagi af 
völd um verð ur fars þátta, sem stafar af því að það er 
verr að lag að haf rænu lofts lagi (14. mynd). Í verstu 
til fell um á Suð vest ur landi hafa heilu lund irn ir af sí
ber íulerki drep ist, jafn vel eft ir að hafa vax ið sæmi
lega í 40–50 ár.

 Eng in skor dýr hafa lagst á sí ber íulerki um fram 
aðr ar lerki teg und ir hér lend is svo vit að sé.

Mæl ing ar á vexti
Nokkr ar út tekt ir hafa far ið fram á vexti sí ber íulerk is 
hér lend is og hafa flest ar mæl ing ar far ið fram í Hall
orms staða skógi, en þar er mest ur fjöldi lerki kvæma 

á tak mörk uðu svæði og öll vel skráð.20, 21, 22, 23, 24 Ný
leg ustu mæl ing arn ar, gerð ar af Annukka Pesonen 
2006, eru einna ýt ar leg ast ar.25 Hún mældi hæð og 
þver mál trjáa og breidd ár hringja í 69 rússalerki reit
um og 66 sí ber íulerki reit um á aldr in um 12–69 ára í 
Hall orms staða skógi og fékk þannig mjög góða heild
ar mynd af vexti lerk is und an farna ára tugi. Tals verð
ur mun ur var á milli ein stakra reita og kvæma inn
an beggja teg unda en yfir alla mæli flet ina var ekki 
mun ur á vexti á milli teg und anna. Hæð ar vöxt ur var 
að með al tali 26 cm á ári og þver máls vöxt ur að með
al tali tæp ir 4 mm á ári fyr ir báð ar teg und ir. Með al
tals ár leg ur við ar vöxt ur yfir alla mæli flet ina reynd ist 
vera 3,16 m3/ha/ári. Ekki er nóg með það að ekki 
hafi fund ist töl fræði lega mark tæk ur mun ur á vexti 
rússalerk is og sí ber íulerk is í Hall orms staða skógi, 
vöxt ur inn reynd ist vera hnífjafn þeg ar með al vöxt ur 
beggja teg unda var bor inn sam an (15. mynd). 

Einn er þó mun ur á vexti rússalerk is og sí ber íulerk
is sem mæld ur hef ur ver ið hér lend is og teng ist sum
ar hita. Þver máls vöxt ur sí ber íulerk is er mun meiri í 
hlýj um sumr um en köld um á með an þver máls vöxt
ur rússalerk is er jafn ari, þ.e. ekki jafn háð ur sum
ar hita. Út kom an er sú að sí ber íulerki vex hrað ar en 
rússalerki í hlýj um sumr um en rússalerki vex hrað ar 
þeg ar sum ur eru svöl.24 Ef laust eru þarna tengsl við 
það að sí ber íulerki finn ur fyr ir meiri streitu og verð
ur frek ar fyr ir barð inu á átu svepp um og barr felli í 
svölu veðri en rússalerki.

Kvæma til raun ir
Kvæma til raun ir með sí ber íulerki sér stak lega hafa 
ekki ver ið sett ar út á Ís landi. Sí ber íulerki er með í 
nokkrum eldri lerki teg unda til raun um en aldrei mörg 
kvæmi. Árið 1999 var lerki kvæma til raun gróð ur sett 
á Höfða á Völl um. Í henni eru 12–13 rússalerki
kvæmi og 5–6 af sí ber íulerki. Til raun in var met in 
m.t.t. lerki barr felli sýk ing ar vor ið 200219 og haust ið 
2008 var hún hæð ar mæld og met in m.t.t. skemmda 
og forms.26 

Í barr felli út tekt inni reynd ust 5 kvæmi áber andi 
meira sýkt en öll hin, þ.e. 4 sí ber íulerki kvæmi og 
kvæm ið Len ingrad, sem er af dul ar full um upp runa 
og hugs an lega einnig sí ber íulerki. Þeg ar til raun in 
var mæld 2008 lentu sí ber íulerki kvæmi í tveim ur 
neðstu sæt um varð andi hæð en hin þrjú (eða fjög ur) 
voru sam bæri leg við meiri hluta rússalerki kvæma. Í 
for m ein kunn voru sí ber íulerki kvæm in aft ur á móti 
öll fyr ir neð an með al tal til raun ar inn ar en þó ekki 

13.mynd.Barrfelliráungusíberíulerkiíkvæmatilrauná
Héraði.Allareldrinálarerufallnaraf.Mynd:ÞE
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14.mynd.KhakasíulerkiíHaukadal.Þessilundurhefurveriðgrisjaðurogölllökustutrénfjarlægð.Mynd:ÞE

í neðsta sæti (það féll í hlut kvæm is ins Kostroma, 
sem er suð lægt rússalerki kvæmi og verð ur oft fyr ir 
haust kali).  

Árið 2006 voru gróð ur sett ar kvæma til raun ir 
með sam tals 5 sí ber íulerki kvæm um og 17 kvæm
um ann arra lerki teg unda frá Rúss landi á 4 stöð um á 
Norð ur, Aust ur og Suð ur landi. Sama ár var frost
þol próf að vor og haust á þess um kvæm um. Nið
ur stöð ur voru þær að sí ber íulerki kvæmi misstu að 
jafn aði frost þol fyrr að vori og mynd uðu það seinna 
að hausti en rússalerki frá NV Rúss landi, en með 
und an tekn ing um þó.13 Þær styðja m.ö.o. þá reynslu 
sem er af rækt un teg und anna hér lend is.

Nytj ar og hlut verk á Ís landi
Þessi árin er ver ið að grisja elstu sí ber íulerki reit ina 
á Hall orms stað í ann að eða þriðja sinn og eru það 
eink um kvæm in frá Khakasíu, sem al mennt ganga 
und ir nafn inu „Haka skoja drasl“ og elstu Altai

kvæm in svo sem Sé balinski. Úr þeim fæst nokk uð 
magn af nýt an leg um bol um til fram leiðslu á borð
um og plönk um, þótt meiri hluti efn is ins nýt ist ein
göngu í kurl (16. mynd). Utan Hall orms staða skóg ar 
eru flest ir teig ar sí ber íulerk is á Ís landi mjög lé leg ir. 
Sums stað ar er sí ber íulerki næst um því eins krækl ótt 
og vel vax ið ís lenskt birki, sums stað ar vex það ekk
ert vegna sí end ur tek inna skemmda og sums stað ar 
hef ur það hrein lega drep ist úr átu sjúk dóm um langt 
fyr ir ald ur fram. Með fáum und an tekn ing um má 
ætla að sí ber íulerki gefi litl ar við ar nytj ar.

Helsta hlut verk sí ber íulerk is ætti að vera sem 
fóstra fyr ir önn ur tré. Eldri reiti ætti að grisja og 
gróð ur setja síð an skugg þoln ar teg und ir und ir gis
inn skerm inn. Jafn vel mætti rjóð ur fella og byrja 
upp á nýtt með ljóselsk ar teg und ir. Yngri reiti ætti 
einnig að grisja og gróð ur setja aðr ar teg und ir í skjóli 
trjánna sem eft ir standa. 
Fram tíð ar horf ur 
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Sí ber íulerki er ekki leng ur gróð ur sett á Ís landi og 
ekki er ástæða til þess að ætla að sú staða breyt ist 
í fyr ir sjá an legri fram tíð. Þetta er önn ur teg und in (á 
eft ir skóg arfuru) sem um tíma skip aði mik il væg an 
sess í ís lenskri skóg rækt en við höf um síð an gef ist 
upp á.

Fram tíð ar horf ur sí ber íulerk is eru ekki bjart ar á Ís
landi. Það sem enn tór ir á Suð ur og Vest ur landi, 
ým ist vex illa og mun bráð lega hverfa í skugga 
ann arra trjá teg unda eða er að drep ast úr átu. Sé
balinskílerk ið í Þjórs ár dal (18. mynd), sem lengi var 
fal legt, sýn ir nú veru leg merki átu sýk ing ar. Flest sí
ber íulerki kvæmi hafa alla tíð ver ið á mörk um þess 
að vera nægi lega vel að lög uð haf rænu lofts lagi til 
þess að nýt ast í skóg rækt hér lend is og með hlýn
andi vetr ar veðr áttu verða þau enn verr að lög uð (18. 
mynd). Þótt finna megi ein stök kvæmi í Altai fjöll um 
sem vaxa hér vel er ekki hægt að byggja á þeim því 
ekki fæst það an fræ að stað aldri. Eng in ástæða er til 

þess að ætla að sí ber íulerki að lag að ís lensku veð ur
fari finn ist utan Altaifjalla.

Það var rétt ákvörð un að hætta að nota sí ber
íulerki í skóg rækt hér lend is og í sjálfu sér ekki mik il 
eft ir sjá í því, þar sem við höf um enn rússalerki. Saga 
sí ber íulerk is á Ís landi er hluti þeirr ar reynslu öfl un ar 
sem nauð syn leg er þeg ar ver ið er að prófa sig áfram 
með nýja hluti. Við erum reynsl unni rík ari og mun sú 
kunn átta gagn ast okk ur við skóg rækt í fram tíð inni. 
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Inn gang ur
Í febr ú ar 2008 óskaði Skóg rækt rík is ins eft ir til boð
um í grisj un víða um land. Á Vest ur landi var ósk að 
eft ir til boð um í grisj un á ung um rauð greni skóg um. Í 
hluta svæð is ins átti ein göngu að fella trén og láta þau 
liggja eft ir í skóg ar botn in um en á u.þ.b. eins hekt ara 
svæði átti einnig að greina hreinsa og taka við inn út 
úr skóg in um. Sam tals voru þetta um 5 hekt ar ar. Í 
þess ari sam an tekt er ein ung is fjall að um þau svæði 
þar sem ein göngu fell ing átti sér stað. Ástæð an fyr ir 
því að trén eru felld og skil in eft ir í skóg in um er sú 
að lít il not eru fyr ir þenn an smá við eins og stað an er 
í dag og kostn að ur inn við að ná viðn um út úr skóg
in um mik ill. Það sem fell ur til við grisj un ungskóga 
er þó ekki gagns laust, því stofn ar, grein ar og ræt ur, 
rotna og breyt ast í nær ingu sem nýt ist trján um sem 
eft ir standa. 

Þeir skóg ar teig ar sem boðn ir voru út höfðu aldrei 
ver ið grisjað ir áður og ein hverj ir af þeim voru upp
haf lega gróð ur sett ir til jólatrjáa fram leiðslu. Tals vert 
af jólatrjám hafði ver ið tek ið úr reit un um en samt 
var þétt leik inn mik ill. Reit irn ir voru gróð ur sett ir á 
ár un um 1972–1974. Með al hæð in var á bil inu 4–5 
metr ar og trjá fjöldi frá 8300–9300 tré/ha. Eft ir fell
ingu áttu að standa 2000 tré/ha, þannig að 6000–
7000 tré átti að fella á hverj um hekt ara. Þeg ar byrj
að var að fella öll þessi tré varð ljóst að skóg arn ir 
yrðu næst um ómann geng ir, frek ar óskemmti leg ir á 
að líta og úti vist ar gild ið lít ið. Trén yrðu í haug um 
og á lofti og yrðu það trú lega í nokk uð mörg ár. 
Því var ákveð ið að at huga í sam ráði við verk tak ann, 
Valdi mar Reyn is son, hvað það tæki lang an tíma 
til við bót ar við bara fell ingu, að hreinsa grein ar af 
stofn um trjáa sem fella ætti upp í mann hæð og saga 
bol ina í tvennt eft ir fell ingu. Talið var að við það 
myndi efn ið liggja bet ur, sem myndi auð velda ferð ir 
um skóg inn og flýta fyr ir að efn ið morkn aði nið
ur. Valdi mar fékk með sér Orra Frey Finn boga son 
í tíma mæl ing arn ar, en Gísli Bald ur Henrys son og 
Lár us Heið ars son komu að tíma mæl ing um á síð ari 
stig um þeirra. Þórð ur J. Þórð ar son sá um und ir bún

ing og skipt ingu svæð anna og Lár us Heið ars son um 
út reikn ing ana.

Að ferð ir
Þrjár mis mun andi að ferð ir voru reynd ar og voru 
þær eft ir far andi:

Fell ing, tré ein göngu felld
Fell ing, greina hreins un á einni hlið og tré tek in 

í tvennt
Fell ing, greina hreins un á tveim gagn stæð um 

hlið um og tré tek in í tvennt

Lagð ir voru út 7 mæli reit ir í Sel skógi í Skorra dal. 
Þeir voru mæld ir og ákveð ið af handa hófi hvaða 
að ferð skildi not uð í hverj um reit. Stærð svæð anna 
var frá 0,03–0,5 hekt ar ar. Eft ir að grisj un lauk var 
trjá fjöldi mæld ur og fékkst þá fjöldi trjáa sem hafði 
ver ið felld ur, en flat ar mál svæð anna hafði áður ver
ið mælt og þau af mörk uð. Einnig var mæld ur sá tími 
sem það tók að grisja hvern reit og var þá reikn að ur 
með al fjöldi felldra trjáa á klukku stund.

Nið ur stöð ur
Eins og línu rit 1 sýn ir var ekki mik ill mun ur á þess
um þrem að ferð un um. Ein ung is mun aði um 6 trjám 
á klukku stund á því hvort lögð var vinna í það að 
hreinsa af grein ar á einni eða tveim ur hlið um og taka 
tréð í tvennt eða ein göngu að fella tréð. Mun ur inn á 
milli þess, hvort grein ar voru hreins að ar á einni eða 
tveim ur hlið um var enn þá minni og voru af köstin 
meiri við hreins un á tveim ur hlið um, en mun ur inn 
var eitt tré og er það inn an allra skekkju marka.

Um fjöll un
Ástæð una fyr ir þess um litla mun má að al lega rekja 
til þess að mjög erfitt var að fella trén án þess að 
hreinsa eitt hvað af grein um frá neðsta hluta stofns
ins, þannig að það þurfti hvort sem er að hreinsa af 
grein ar til þess að auð velda fell ingu trjánna. Við það 

Afkastamælingar á mismunandi 
fellingaraðferðum í ungum rauðgreniskógum

Höfundar Lárus Hreiðarsson og Þórður Jón Þórðarson, Skógrækt ríkisins
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að taka trén í tvennt lögð ust þau bet ur að jörð inni en 
oft voru trén sög uð í tvennt stand andi áður en grein
ar voru hreins að ar af. Að al mun ur inn var á færð inni 
í skóg in um en miklu auð veld ara var að ferð ast um 
svæð in þar sem grein ar höfðu ver ið tekn ar af og 
skipti litlu máli hvort þær höfðu ver ið hreins að ar af 
á einni eða tveim ur hlið um. 

Sá auka kostn að ur sem hlýst af því að greina
hreinsa og saga trén í tvennt veg ur lít ið í sam an burði 
við færð ina í skóg in um sem batn ar til muna. Jafn vel 
þótt trjáa fjöldi í skóg ar teig um sé tals vert minni en 
í þess ari at hug un er rétt læt an legt að nota þessa að
ferð.

Greinahreinsaðá2hliðumogstofntekinnítvennt. Eingöngufelling.

Línurit:
Afköstáklukkustundeftir
mismunandiaðferðviðfellingu.
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Það er sam merkt sum ar húsa hefð inni hér á landi að 
sam tím is og um leið og bú stað ur inn er kom inn 

upp hefst trjá rækt og varla er til sá aumi bú stað ur að 
lands menn stundi þar ekki ein hvers kon ar trjá rækt af 
mik illi elju. Þannig eru elstu sum ar húsa hverfi lands
ins ein fal leg ustu skóg ar svæði lands ins. Þessi svæði 
eru orð in áber andi í um hverf inu og um leið rík ir þar 
skjól því að skjólið á vinda sömu land inu er lík lega 
það sem all ir sækj ast eft ir. Rækt un aránægj an og það 
að sjá ár ang ur erf ið is ins ræt ast veit ir mörg um mikla 
ánægju og lífs fyll ingu. En það er vænt an lega fleira 
sem þús und ir sum ar húsa eig enda búa yfir, því að þar 
er áreið an lega að finna mikla reynslu og þekk ingu á 
rækt un. Í næstu rit um birt ast því við tals grein ar við 
bú stað ar eig end ur sem búa yfir rækt un ar þekk ingu.

Það er far ið að hausta þeg ar tek ið er hús hjá þeim 
hjón um Ólafi Jóns syni og Sól veigu Jóns dótt ur 

en bú stað ur þeirra er á fjöl skyldu arf leifð Sól veig ar, 
jörð inni StóraLamb haga áður í Skil manna hreppi en 
nú heit ir þar Hval fjarð ar sveit. 

 Þetta var nú eig in lega þannig að garð ur inní Hafn
ar firði nægði eng an veg inn fyr ir þörf okk ar til að 
rækta. Við höfð um alltaf stund að mikla garð rækt 
og ver ið sam taka í því að fikta við ým is legt í garð
yrkj unni. Við eig um t.d. tölu vert safn lyngrósa 
(Rhododendron) og höf um alltaf ver ið mik ið fyr
ir það að reyna fyr ir okk ur með teg und ir sem ekki 
var svona al mennt talið að gætu þrif ist hér á landi. 
Þurf um helst alltaf að stíga einu skref inu fram ar en 
deg in um áður. Með þessu fikti höf um við af sann að 
margt í því sam bandi sem marg ir töldu okk ur trú 
um að ekki væri hægt. Í ferð um okk ar til út landa 
hef ur oft ver ið safn að smá vægi legu af fræi auk þess 
sem við höf um ver ið í sam bandi við fræ garða, þá 

að al lega í Þýska landi. Þá má líka geta þess að við 
erum fé lag ar í Dal íu klúbbn um sem hef ur ver ið mjög 
skemmti leg ur og gagn leg ur vett vang ur. Það má eig
in lega segja að garð ur inn sé nú orð inn að hluta upp
eld is stöð fyr ir ým is legt sem við kom um til hér heima 
og fær um það svo á Laufstaði þeg ar plönt urn ar eru 
orðn ar sæmi lega stór ar. 

 
Lauf staði lang ar mig í
löng un í sum ar frí.
Kvöld in kyrr látu þar.
Kvöldsól in hníg ur í mar.

Er sól in í Heið inni sést
á sumr in mér þyk ir þar best.
Er gróð ur inn líf lega grær 
og gjálfr ar í ánni þar nær.
 

SólveigJónsdóttir

Það má kannski til sanns veg ar færa, seg ir Sól veig, 
að við höf um tek ið upp þráð inn frá því að amma 
mín, sem ég heiti eft ir, var hér með fal leg an heimareit 
við Lamb haga en hún var með græna fing ur. Hún 
byrj aði upp úr 1934 og gróð ur setti mik ið af reyni við 
sem hún kom upp af reyni berj um auk birk is og rifs
berja. Þá rækt aði hún við bæ inn kart öfl ur, kál, sal at 
og róf ur o.fl. græn meti. 

Já, eins og ég sagði þá vor um við búin að rækta 
okk ur eig in lega út á gadd inn í garð in um í Hafn
arfiðri og því ákveð ið að taka hér smá skika und ir. 
Upp haf lega átti að hafa smá verk færa kofa í land inu 
en það hef ur nú reynd ar breyst í milli tíð inni. Það var 
svona fyrsta plan ið en svo end aði þetta nú þannig 
að úr varð þessi stóri bú stað ur sem við reist um m.a. 

Óli og Sólveig á Laufstöðum

Sum ar bú staða eig end um á Ís landi hef ur fjölg að und an far in ár og álitið að þeir séu á ann an tug þús unda. 
Í þessu sam hengi má nefna að fé lag ar í Lands sam bandi sum ar húsa eig enda eru um fimm þús und ir. 
Verð mæt in skipta ein hverj um hund ruð um milj arða en þar má telja sum ar bú stað ina sjálfa sem á und-
an förn um árum eru bæði stærri og íburð ar meiri en var fyr ir 10–20 árum. Þá má nefna alla inn viði sem 
telj ast til nauð syn legra þæg inda, góða vegi, vatn, heita pott a og ým is legt ann að.

Höfundur Brynjólfur Jónsson
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Uglanpassaruppáaðsmáfuglarnirfljúgiekkiáglerið.

BústaðurinnLaufstaðirogjörðinStóriLambhagiíbaksýn.
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ár lega. Ég held að það séu hátt í 300 kg af til bún um 
áburði sem við not um á þessa tæpa 2 ha. Yf ir leitt 
byrj um við að bera á í lok maí en það ræðst nú líka 
af veðri. Við fór um nú frek ar ró lega af stað en árið 
1997–98 setj um við allt í botn í gróð ur setn ing unni. 
Svo erum við með vil yrði fyr ir 9 ha til við bót ar ef á 
þarf að halda.

Áður en lengra er hald ið býð ur Sól veig gest
um upp á kaffi í stof unni. Með í för er bróð ir Óla, 
hann Bjössi og kona hans Anna. Við þiggj um það 
og með an við sötr um kaff ið segja þau hjón in okk
ur frá bygg ing unni á bú staðn um. Hús ið var pant að 
frá Finn landi og kom efn ið í gámi. Það var reynd ar 
ekki þraut ar laust að kom ast yfir svæð ið, því þá lá 
eng inn veg ur hér og vor ið 1999 gekk á með enda
laus um rign ing um, þannig að það var á mörk un
um að hægt væri að kom ast með efn ið yfir tún og 
víða blautt und ir. En allt gekk þetta upp með góðra 
manna hjálp. Í mynda albú m um á stofu borð inu má 

Bláeðalþinur.

með hjálp vina og ætt ingja 1999–2000. Bú stað inn 
nefnd um við Lauf staði.

Þeg ar við kom um hér fyrst, seg ir Ólaf ur og hóf um 
fyrstu þreif ing arn ar í rækt un inni þá var hér karga
þýfi og ann ars stað ar var ekki sting andi strá. Ég 
keypti mér litla belta gröfu sem hægt var að nota til 
að slétta og móta vegi auk þess sem hún hef ur nýst 
vel við hús bygg ing una. Ef ég hefði ekki far ið í þetta 
þá, væri hér hálf ófært um svæð ið en þetta er eins og 
sjá má orð ið að gengi legt og auð velt að kom ast um. 
Það skipt ir miklu máli.

Við byrj uð um hér, fyrstu gróð ur setn ing una á birki 
á meln um hér fyr ir neð an hús ið 1994. Síð an hef
ur þetta ver ið unn ið stig af stigi og þró ast nokk uð 
í milli tíð inni. Við byrj uð um á að gróð ur setja með 
plöntu staf en nú eru all ar plönt ur hins veg ar gróð ur
sett ar með stungu skóflu og graf in góð hola og hús
dýra á burð ur þar ofan í. Svo höf um við alltaf bor ið 
ríf lega til bú inn áburð á all ar plönt ur og ger um það 

Ískjólinuvaxaótrúlegustutegundir,m.a.askurættaður
úrÖlpunum.
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GarðurþeirrahjónaíHafnarfirðiermikið
augnakonfekt,meðótalrunnumogtrjátegund
umsemóvíðasjást.

BústaðurinnLaufstaðiríbygginguímaíárið1999.

Náttúrlegtuppeldisbeð,þarsemreyniplönturog
margarfleiritegundirspíraogerusíðanteknar
tilhandargagns.
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einnig sjá áhuga verð ar mynd ir frá þess um tíma og 
ótrú legt að sjá þau um skipti sem hér hafa orð ið á 
svo skömm um tíma. 

Eft ir hress ing una er aft ur tek ið til við að skoða 
svæð ið og hjón in á Lauf stöð um hafa frá svo miklu 
að segja að snæld an hef ur vart und an.

Það má segja að við höf um reynt að fram leiða 
sjálf það sem hægt er. Það er nokk uð drjúgt af því, 
mest all ur víð ir og mik ið af ösp er höf um við kom ið 
til, auk þess nán ast all ur reyni við ur, gull regn , rifs 
og sól ber og ótal margt ann að, t.d. marg ar teg und
ir af rós um. Allt er þetta feng ið úr garð in um okk ar 
og tek ið sem fræ og ber og kom ið til, um pott að og 
síð an fært hing að upp eft ir eða græðling um stung ið 
beint í hol ur. Þannig hef ur þessi þátt ur rækt un ar inn
ar alltaf ver ið stór og hvað skemmti leg asti hlut inn, 
því ekk ert er eins gef andi og það að sjá sprota koma 

til sem mað ur hef ur safn að og alið önn fyr ir. Við 
höf um líka ver ið sam taka í þess ari rækt un, því þetta 
tek ur mik inn tíma og gæti ekki geng ið upp nema við 
vær um bæði í þessu af lífi og sál. 

Það er líka ann að sem er í fyr ir rúmi hjá okk ur en 
það er fjöl breytni og við erum stöðugt að leita fyr ir 
okk ur að nýju efni sem hugs an lega ein hverj um hef ur 

Aðstaðatilpottunar.

Lagerafplöntumsembúiðerpottaogvaxahérþartil
tímabærtverðuraðgróðursetjaþæráLaufsstöðum.

Lögðhefurveriðmikiláherslaásitkagreniogalaskaösp
tilaðskapaskjól.
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Broddgreni.

Virginíuheggur.
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Sérstakar tegundir sem hafa auk þess verið reyndar

Evrópuaskur F. excelsior. Lofar góðu, ekki löng reynsla.

Hestakastanía A. hippocastanum. Vex hægt.

Virginíuheggur P. virginiana L. Virðist mjög harðgerður og gengur vel.

Heggur P. padus. Harðgerður og vex vel.

Valhneta J.nigra. Vex vel, lofar góðu.

Linditré T. cordata. Vex hægt.

Hjartatré C .japonicum. Þrífst ekki vel.

Garðahlynur A. pseu. ´Atropurpureum´. Stendur sig vel, ekki kalið.

Plómutré P.domestica ´Opal´.  Vex ágætlega.

Eplatré Malus. Blómgaðist í sumar.

Sumareik Q.robur (Mósel, Þýskal.) Vaxið vel frá 2006.

Rauðþyrnir C.laevigata. Vex i góðu skjóli.

Beyki Fagus. Vex hægt.

Fagursýrena S. x prestoniae ´Elinor´. Vex ágætlega.

Snjóber S.albus. Vex ágætlega.

Blátoppur L. caeruela var. edulis. Harðgerður og vex vel.

Birkikvistur Spiraea ´Birkikvistur´. Blómstar vel.

Sólber Ribes nigrum. Vex ágætlega.

Garðarifs Ribes spicatum. Vex vel.

Hansarós Rosa ´Hansa´. Stendur sig vel.

Þokkarós Rosa blanda. Stendur sig vel.

Fagursýprus C. lawsoniana ´Alumii´. Þolir illa seltu, spjarar sig í skjóli.

Reynsla af nokkrum trjátegundum á Laufstöðum

Tegund Notagildi Vöxtur - cm Aðlögun Ókostur / Kostir Aðrar teg. sömu ættar

Sitkagreni Skjólgjafi Mesti vöxtur - 95 Harðg. og stormþolin Sitkalús, ekki mjög áb. 

Rauðgreni Íblöndun Frekar hægur - 30 Þrífst ekki á berangri Falleg trjátegund

Blágreni Íblöndun Frekar hægur - 30 Harðgert Falleg trjátegund

Broddgreni Íblöndun Þokkalegur Engin afföll Fallegt blágrátt barr

Stafafura Íblöndun Þokkalegur - 50 Töluverð afföll Vex vel á melum Runna-, fjalla- og lindifura

Hvítþinur Íblöndun Hægur Ekki mjög harðgerður Þolir illa seltu

Fjallaþinur Íblöndun Hægur Ekki mjög harðgerður Þolir illa seltu Balsam og norðmannsþinur

Rússalerki Íblöndun Þokkalegur Ekki mjög harðgerður Mikil afföll

Alaskaösp Myndar skjól Vöxtur yfir 1 m Harðgerð Ekki borið á riðsvepp Súluösp vex einnig þokkalega

Reyniviður Íblöndun Þokkalegur - 40-50 Harðg. og stormþolin Falleg trjátegund Alpa-, skraut-, selju-, kína-,
úlfa-, fjalla- og súlureynir

Birki Íblöndun Vex ág. m. áb.gj. 40 Harðg. Ekki sérl. stormþ. Falleg, ilmandi

Gulvíðir Skjól/Íblöndun Þokkalegur Harðgerð Maðkur hefur ágerst Alaska-, loð-, brekkuvíðir, viðja,

Gullregn Íblöndun Þokkalegur Gott í réttum jarðvegi Fjalleg trjátegund

Sitkaölur Íblöndun Þokkalegur Mikil afföll Jarðvegsbætandi
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sést yfir að reyna. Þetta ger ir rækt un ar starf ið spenn
andi og býð ur upp á svo ótal til brigði. Þá erum við 
ekki bara að tala um trjá teg und ir, því við reyn um 
strax að krydda með runn um, rós um og því sem til 
er á hverj um tíma. Nú stund um mis tekst þetta og þá 
lær ir mað ur af þeirri reynslu. Við höf um líka mik
ið les ið okk ur til um þær teg und ir sem telj ast við
kvæm ari og hvern ig jarð vegi þær þríf ast í. 

Svo er einnig at riði sem við erum með vit uð um og 
höf um lagt mikla áherslu á og þannig byrj uð um við í 
raun rækt un ina en það er það að rækta skjólið fyrst 
og til þess höf um við fyrst og fremst not að fjórar 
teg und ir, birki, stika gren i, ösp og reyni. Þetta eru 
líka teg und ir sem koma fljótt til og geta vax ið mjög 
hratt og mynda þannig fljótt skjól. Þess ar teg und ir 
eru mjög harð gerð ar og virð ast bera af hvað þetta 
varð ar. Hér geta orð ið hörð veð ur. Nið ur Svína dal
inn kem ur oft skafrenn ings þræs ing ur sem nær sér 
vel nið ur með fram Lax ánni. Stund um geta gert hér 
aftaka veð ur og einu sinni á upp hafs ár un um héld um 
við hreint og beint að kof inn væri að fara. En suð
vest an átt in er aldrei eins slæm, þó að seltan sem hún 
ber með sér geti oft haft nei kvæð áhrif á trjá gróð ur. 
Við sjá um það með fjalla þin inn. Hann er ágæt ur hér 
nyrst og aust ast, þar sem skjólið af suð vest an átt inni 
er meira, en þeg ar kem ur í jað ar inn hér vest ast, þá 
hrein lega vesl ast hann upp. Við erum hér mik ið all
an árs ins hring og ekki síð ur á vet urna og fáum því 
að upp lifa all ar gerð ir af veðr um; snjó og gadd á 
vet urna og græn ar grund ir og ilm inn af birki og ösp 
á sumr in. En smám sam an er hér líka að verða mik ið 
skjól sem er al veg dá sam legt. 

Ekki má gleyma jarð veg in um. Við pæl um mik ið í 
því og les um okk ur til á net inu hvern ig jarð veg við
kom andi trjá teg und kýs. Við reyn um svo að verða 
við því eft ir því sem hægt er. Stund um höf um við 
bætt kalki í jarð veg inn og sum ar trjá teg und ir kjósa 
líka súr an jarð veg. Til dæm is höf um við kom ist að 
því með gull regn ið, að það virt ist nú ekki dafn að 
sér lega vel, en þeg ar við fór um að gróð ur setja það 
í leir kennd an jarð veg, jafn vel í leir flög, þá var allt 
ann að uppi á ten ingn um. Það er margt að at huga í 
þessu sam bandi. Mik ið af jarð veg in um hérna hef ur 
sýru stig sem hent ar lyngrósum vel (Rododendron) 
og þeir hafa vax ið ágæt lega hérna, enda sér mað ur 
það vel á blöð un um. En allt í einu í sum ar þá kom 
kyrk ing ur í plönt urn ar og þær drápust. Við fór um 
þá að skoða þetta bet ur og gróf um upp plönt urn ar 
og komumst helst að því að mó mold in und ir væri 

svo þétt og þeg ar ræt urn ar fóru að vaxa þar þá virt
ust þær bara ekki ráða við slík an jarð veg. Það þarf 
því að huga að mörg um þátt um og margt sem get ur 
haft áhrif á vöxt. Það sem við höf um líka tek ið eft ir, 
er að jarð veg ur inn hér, sem áður var mjög blaut ur, 
er nú orð inn miklu þurr ari enda tek ur þessi vax andi 
skóg ur mik inn raka í sig.

 Við erum kom in út und ir Lax ána og Skarðs heið
in blas ir við og hér rifj ast upp saga sem Ólaf ur seg ir 
frá: Þeg ar við vor um að byrja hér árið 1995 að setja 
nið ur í mel inn, þá var það bróð ir henn ar Sól veig ar, 
Halli, sem orð aði það ein hvern  veg inn þannig: „Ég 
skil ekki neitt í því hvern ig þið nenn ið að fara að 
standa í þessu að troða þarna nið ur plönt um, því 
það kem ur aldrei neitt upp af þessu. Þetta er dautt 
jafn óð um og þið setj ið plönt urn ar nið ur.“ Ég svar
aði af bragði: „Ég skal sýna þér það Halli minn að 
eft ir þrjú ár þá get urðu séð yfir svæð ið að það verða 
hér plöntu topp ar allt yfir að líta.“ Og þetta stóðst. 
Ég fór reynd ar og keypti tölu vert af stór um 1,5–2 
metra háum asp arplönt um og þeim kom um við hér 
öll um fyr ir og fylgd um eft ir með mik illi áburð ar
gjöf. Þeg ar Halli sá hve aspirn ar þutu upp, þá fór 
að breyt ast við horf ið og ekki leið á löngu þar til þau 
fóru sjálf að planta á fullu og hafa ekki sleg ið af 
síð an og eru búin að setja óhemju mik ið nið ur af 
plönt um hér fyr ir ofan. Það má segja að þetta hafi 
sann ar lega smit að út frá sér, því að báð ir bræð ur 
Sól veig ar eru nú byrj að ir að gróð ur setja. Svo hef ur 
líka á þess um stutta tíma, ótrú lega mik ið far ið að sá 
sér út fyr ir girð ing una. Það vell ur upp allt í kring, 
víð ir og birki. Auð vit að helst það í hend ur við það 
að á þessu svæði eru nú eng ar roll ur leng ur. Svo er 
eitt líka, sem ekki sást hér áður, en það er kræki
berja lyng, hvern ig sem stend ur á því. 

Að lok um nefn ir Sól veig að á Lauf stöð um hafi 
mörg tæki færi ver ið not uð til þess að gróð ur setja tré. 
Eitt skipti var brúð kaup í fjöl skyld unni og tré sem 
brúð hjón in gróð ur settu eru nú orð in stór og stát leg 
og eiga eft ir að fylgja fjöl skyld unni um ókomna tíð. 
Þeg ar við hjón in vor um svo fimm tug feng um við nær 
ein göngu tré og inn leggs gjaf ir í gróðr ar stöðv um. Af 
þessu öllu sam an er vax in stór og fal leg ur lund ur. 
Við eig um áreið an lega eft ir að halda í þenn an sið 
og eft ir því sem tæki fær in bjóð ast. Á þess um stutta 
tíma hef ur okk ur tek ist að koma upp skjóli af öll um 
átt um og hér er því ynd is legt að vera og mik il gleði
gjafi enda verj um við flest um frí stund um okk ar hér. 
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SéðuppLeirársveitogíbaksýnSkarðsheiði.Laxáinkliðarmeðframbústaðnumogeykuráfjölbreytnisvæðisins.Frá
hægriÓliásamtBjössabróðursínum,þarnæstSólveigogAnnaMaríaeiginkonaBjörns.

Beyki.
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Grennd ar skóga verk efn ið

Fjár mögn un úti vist ar mögu leika í skóg um ‘nærri 
heim ili’ [Fund ing ‘close-to-home’ wood land 
amenities]
Grennd ar skóga verk efn ið (NeighbourWoodScheme) 
er far veg ur fyr ir fjár stuðn ing írska rík is ins til verk
efna sem gera eiga skóga meira að lað andi til úti
vist ar. Þessi skóg lendi eru þró uð og þeim stýrt í 
sam starfi við sveit ar fé lög á hverj um stað. Er þeim 
ætl að að veita heima fólki auð veld an að gang að 
þeim al manna gæð um sem fel ast í úti veru í skóg um 
og sem fólk get ur heim sótt hvenær sem er vik unn
ar. Grennd ar skóg um er ætl að að þjóna víð feðmri 
starf semi – göngu ferð um, fjöl skyldu heim sókn um og 
laut ar ferð um, fugla skoð un, skokki og heilsu rækt. 
Þeim er einnig ætl að að þjóna hlut verki úti kennslu
stofa fyr ir nær liggj andi skóla, þar sem ung menni fá 
fræðslu um nátt úru og um hverfi. Grennd ar skóg ar 
geta ver ið stað sett ir í eða við borg ir og bæi, en geta 
einnig ver ið fjær þétt býli, jafn vel langt úti í sveit.

Þótt Ír land hafi eitt sinn ver ið bænda sam fé lag, 
þar sem stærst ur hluti íbú anna bjó í sveit, hef ur 
írskt sam fé lag tek ið örum breyt ing um í átt til borg
ar sam fé lags, eink um á síð ustu tveim ur ára tug um. 
Þessi þró un hef ur haft sömu áhrif á lífs gæði fólks 
og ann ars stað ar í heim in um; nóg er svo sem að bíta 
og brenna, en lifn að ar hætt ir ein kenn ast af streitu, 
hraða og tíma leysi, kyrr setu, of fram boði á óholl
ustu fæði, þar með aukn ingu á offitu og hjarta sjúk
dóm um, sam fara al mennri fjar veru frá nátt úru og 
úti veru. Sem bet ur fer hafa marg ir Írar end ur upp
götv að úti vist ar gildi írsku sveit anna á allra síð ustu 
árum og þar hafa ýmis fé laga sam tök, sem beita sér 
fyr ir úti veru fólks, leik ið stórt hlut verk og haft afar 
já kvæð áhrif. Grennd ar skóga verk efn ið hef ur það að 
mark miði að fólk upp lifi í aukn um mæli „úti loft“ 
og nátt úru, en for send an fyr ir því er að bæta gæði 

úti vist ar skóga sem er að finna inn an göngu fær is 
frá þeim stöð um þar sem fólk ið býr. Slíkt fólk er 
ekki til bú ið að koma sér upp fjallaklifurút bún aði á 
fæt urna áður en það legg ur í göngu ferð ir, en not ar 
venju lega útiskó.

Grennd ar skóga verk efn inu var kom ið á fót af 
„hinni írsku Skóg rækt rík is ins“ (IrishForestService) 
en sú stofn un heyr ir und ir ráðu neyti land bún að ar, 
sjáv ar út vegs og mat væla. Verk efn ið er fjár magn að 
af sér stakri lands þró un ar á ætl un Ír lands fyr ir árin 
2007–2013. Upp runa verk efn is ins má rekja aft
ur til 9. og 10. ára tug ar síð ustu ald ar, þeg ar fjár
magn fékkst til þriggja að skildra verk efna á ætl ana 
á fjár lög um írska rík is ins; verk efn is um skipu lagn
ingu skóga til úti vist ar (PlannedRecreationalFor
estryScheme), verk efn is um „að lað andi skóg lendi“ 
(AmenityWoodlandScheme) og verk efn is um borg
ar skóga (UrbanWoodlandScheme). Sjálfu Grennd
ar skóga verk efn inu var hleypt af stokk un um í árs lok 
2001. Verk efn ið var end ur skoð að í grund vall ar at
rið um árið 2007, eft ir víð tækt sam ráð við not end ur, 
í því augna miði að út víkka verk efn ið og til þess að 
bæta verk lag við fram kvæmd þess. Hinu end ur bætta 
verk efni var aft ur kom ið á fót í árs lok 2007 og nýr 
leið bein inga bæk ling ur gef inn út vor ið 2008.

Mæli kvarð ar, fjár mögn un ar leið ir og um sókn ar-
ferli [Criter ia, fund ing el em ents and app lication 
procedure] 
Fjár stuðn ingi í gegn um Grennd ar skóga verk efn ið 
hef ur eink um ver ið beint að landi í eigu sveit ar fé
laga. Ný lega hef ur þó ver ið gerð breyt ing á regl um 
verk efn is ins sem ger ir sjálf stæð um skóg ar eig end um 
kleift að fá styrki úr sjóð um verk efn is ins, ef þeir óska 
eft ir því að þróa skóga sína þannig að það þjóni bet
ur al menn ingi sem sæk ist eft ir að nýta þá til úti vist
ar. Í öll um til vik um verð ur land ið sem í boði er að 
upp fylla fjöl mörg skil yrði. Til dæm is verða að vera 

Útivist í skógum Írlands

Höfundur Kevin Collins – Þýðing Aðalsteinn Sigurgeirsson

Nær mynd af verk efn un um Grennd ar skóg ar og Stytt ur í skógi
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þar mögu leik ar á að þróa að lað andi og fal leg skóg
lendi sem þurfa að vera vel stað sett, að gengi leg og 
mik ið not uð af heima fólki. Þar að auki þarf að vera 
hægt að þróa það í nánu sam ráði við heima menn 
og (þar sem slíkt á við) í sam ráði við ein staka not
enda hópa.

Fjár stuðn ing ur úr verk efn inu er fá an leg ur eft ir 
þrem ur að skild um leið um:

Leið 1: End ur bæt ur á grennd ar skóg um (Neigh
bourWoodEnhancement) fjár magn ar grisj un 
og aðr ar skóg rækt ar að gerð ir á skóg um sem 
þeg ar eru fyr ir hendi, í því augna miði að bæta 
og fegra skóg ana og gera þá meira að lað andi 
til úti vist ar. Há marks styrk ur er 630 þús. ISK á 
hekt ara (mið að við gengi ís lensku krón unn ar 
gagn vart Evru í ágús mán uði 2008), en með
al að gerða sem telj ast styrk hæf ar eru ýms ar 
fram kvæmd ir sem miða að því að bæta, fegra 
og opna skóg ana, þ.m.t. ill gres iseyð ing, t.d. á 
kákasu slyngrós (Rhododendronponticum).

Leið 2: Ný rækt un grennd ar skóga (Neighbour
WoodEstablishment) fjár magn ar rækt un 
nýrra skóga á opnu landi og skulu þeir skóg
ar eink um rækt að ir í því augna miði að verða 
nýtt ir til úti vist ar. Há marks styrk ur er 870 þús. 
ISK/ha og fæst styrk ur til að standa straum af 
girð inga kostn aði, trjá plönt um, gróð ur setn ingu, 
ill gres iseyð ingu og öðr um rækt un ar að gerð um 
sem nauð syn leg ar telj ast.

Leið 3: Úti vist ar að staða (RecreationalFacilities) 
fjár magn ar upp setn ingu og við hald á úti vist ar
að stöðu, þ.m.t. göngu stíg um, bekkj um, upp lýs
inga skilt um og bíla stæð um. Einnig er hægt að 
sækja um styrki til sér tækr ar starf semi og hluta 
á borð við heilsu rækt ar tæki, fugla skoð un ar
skýli og leik tæki. Styrk ur sem greidd ur er með 
leið 3 get ur numið 565 þús. ISK/ha fyr ir fyrstu 
10 hekt ar ana, en síð an 380 þús. ISK/ha fyr ir 
hvern hekt ara sem við bæt ist upp að há marks
stærð inni 40 hekt ar ar.

Með leið um 1 og 2 má allt að 30% lands vera opið 
(skóg laust), ætl að til göngu stíga, bíla stæða, rjóðra í 
skógi, borða og bekkja, út sýn is stöðu, o.s.frv.

Um sókn ar ferl ið hef ur ver ið gert eins ein falt og 
vafn inga laust og mögu legt er. Um sækj andi þró ar 
fyrst grennd ar skóga á ætl un í sam ráði við sveit ar fé
lag ið og fylg ir snið máti sem sýnt er í leið bein inga
bæk lingi verk efn is ins. Áætl un er síð an send Skóg
rækt rík is ins og er met in þar, af þar til bær um 
eft ir lits að ila á svæð inu. Skóg rækt rík is ins ráð fær ir 
sig einnig við aðr ar eft ir lits stofn an ir og skipu lags yf
ir völd, ef það skyldu vera mál sem þyrfti að ígrunda 
sem snerta nátt úru vernd ar svæði, mik il væga út sýn
is staði, vatns far vegi o.s.frv. Ef allt telst vera í lagi, 
er sam þykki veitt fyr ir fram kvæmd inni og vinn an 
get ur haf ist. Þeg ar verki er lok ið, er gerð önn ur út
tekt og ef fram kvæmd hef ur fylgt áætl un er fyrsta 
greiðsla innt af hendi  og nem ur hún u.þ.b. 75% 
af heild ar styrkupp hæð inni. Seinni greiðsla fer fram 
að lok inni þriðju út tekt, fjór um árum eft ir upp haf 
fram kvæmd ar, til þess að tryggja að skóg ur inn og 
önn ur að staða hafi feng ið við hlít andi um hirðu.

Mik il væg ir þætt ir í góð um ár angri [Crit ical success 
fact ors]
Grennd ar skóga verk efn ið hef ur ekki geng ið áfalla
laust frá því það hófst. Til dæm is hef ur á síð ustu 
vik um ver ið boð að ur nið ur skurð ur á verk efn inu sem 
fel ur í sér að fjár mun ir til verk efn is ins eru þeg ar full
nýtt ir á ár inu 2008. Engu að síð ur hafa meira en 50 
verk efni ver ið fjár mögn uð til þessa dags í gegn um 
verk efn ið og með þeim hef ur safn ast mik il reynsla 
hjá Skóg rækt rík is ins um þá þætti sem ráða úr slit um 
um ár ang ur ein stakra verk efna. Hér á eft ir er lýst 
þeim al menna lær dómi sem draga má af Grennd ar
skóga verk efn inu, þeg ar mark mið ið er að skapa úti
vist ar skóga með fram taki heima manna. 

Grenndarskógaverkefnið (The NeighbourWood Scheme)
veitir fjármunum til uppbyggingar útivistarskóga í ná
grenni byggðar, sem nýtast almenningi til reglulegrar –
helstdaglegrar–notkunar.
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Nota gríp andi heiti. „Grennd ar skóg ur“ (Neigh
bourWood) er vin sælt orð sem fang að hef ur hug al
menn ings og fjöl miðla. Al gengt er að heyra orð ið 
not að al mennt til að lýsa úti vist ar skóg um, jafn vel 
þótt þau hafi ekki feng ið styrk úr verk efn inu. Þetta 
hef ur reynst mik ill kost ur við að koma verk efn inu á 
fram færi.

Setja ströng skil yrði. Í grennd ar skóga verk efni eru 
sett ar strang ar regl ur um hvað telst styrk hæft og 
hvað ekki. Eins og nefnt var hér að ofan, verð ur á 
hverj um stað að vera ljóst að góð ir mögu leik ar séu 
á því að þróa að lað andi og fal leg skóg lendi og þau 
þurfa að vera vel stað sett, að gengi leg og mik ið not
uð af heima mönn um. Auk þess verð ur í hverju til
viki að þróa verk efn ið í sam vinnu við heima menn 
og (þar sem slíkt á við) í sam ráði við ein staka hópa 
not enda. Skóg rækt rík is ins er áfram um að huga 
meira að gæð um en magni; að styðja við þró un til
tölu lega fárra, vel stað settra og vel hirtra skóg lenda, 
í stað þess að styðja við þró un margra úti vist ar skóga 
í lág um gæða flokki. Tak mark að ar fjár veit ing ar til 
Grennd ar skóga verk efn is ins styðja óbeint slíka 
mark miðs setn ingu; þeg ar fjár mun ir eru af skorn um 
skammti, verð ur að vanda vel til vals á verk efn um.

Leyfa samt sveigj an leika. Inn an ramma skýrra mæli
kvarða, er mik il vægt að Grennd ar skóga verk efn ið sé 
eins sveigj an legt og kost ur er á. Hvert verk efni er í 
eðli sínu ein stakt og á hverj um stað ráð ast mál af 

sam setn ingu stað bund inna að stæðna, mál efna og 
hefða, krafti og áhuga heima manna, inn an sveit ar
stjórn mála, mögu leika og tak mark ana, mögu leika 
á við bót ar fjár mögn un, o.s.frv. Sem bet ur fer hef ur 
Skóg rækt rík is ins á að skipa eft ir lits að il um sem eru 
á heima velli og geta því tek ið mið af sér tæk um að
stæð um í áætl un um sín um.

Frjó sam ur vaxt ar stað ur. Skóg rækt rík is ins krefst 
þess að þau skóg rækt ar svæði sem tek in eru inn í 
verk efn ið séu frjósöm og geti stað ið und ir heil brigð
um þroska trjánna. Þetta trygg ir öran vöxt og skjót
an þroska skóg lend is sem al menn ing ur get ur nýtt sér 
og not ið. Við höf um reynslu af því að hafa tek ið 
„und ir máls lönd“ inn í verk efn ið. Við þær að stæð ur 
tek ur lang an tíma að koma upp skóg in um, land ið 
þarfn ast end ur tek inna gróð ur setn inga, hann lít ur út 
fyr ir að vera nöt ur leg ur og um hirðu laus og upp fyll ir 
ein fald lega ekki vænt ing ar heima manna til úti veru í 
skógi. Í ein staka til vik um hafa fyrr um urð un ar stað ir 
eða land fyll ing ar ver ið tekn ir inn í verk efn ið. Í slík
um til vik um hef ur jarð veg ur fyrst ver ið efna greind
ur, til þess að ganga úr skugga um að sam þjöpp un 
jarð vegs, ófrjó sam ur jarð veg ur eða meng un ar efni 
í jarð vegi tefli ekki í tví sýnu ár angri af skóg rækt á 
slík um stöð um.

Fram tak og virkni heima manna. Það er afar mik
il vægt að heima menn séu virk ir þátt tak end ur í 
grennd ar skóga verk efni, til þess að tryggja megi að 
grennd ar skóg ur inn upp fylli stað bundn ar þarf ir og 
kröf ur. Slík þátt taka hvet ur einnig til þess að heima
menn upp lifi sig sem „hlut hafa“ í verk efn inu og 
fyllist stolti yfir fram gangi þess. Að ild heima manna 
að grennd ar skóga verk efni get ur einnig haft víð tæk 
og já kvæð áhrif á nær sam fé lag ið. Til finn ing fyr ir 
því að vera „með eig andi“ að grennd ar skógi dreg
ur úr hættu á skemmd ar verk um og öðr um spjöll um 
á skóg lend inu, m.a. með því að ung menni telja sig 
eiga hlut í skóg in um og eldra fólk er á verði gagn
vart skemmd ar verka mönn um. Náið sam ráð við 
heima menn get ur ver ið for ráða mönn um sveit ar fé
laga erfitt, tek ið tíma og kost að fjár muni, en er samt 
mið læg ur þátt ur í fram gangi Grennd ar skóga verk
efn is ins.

Að ferða fræði þátt töku. Í þátt töku heima manna 
verð ur að fel ast stöðugt ferli at burða og að gerða; 
ekki dug ir einn fund ur með heima mönn um, í und

NærmyndafupplýsingaskiltiíNewcastleWestDemesne
grenndarskóginum í Limerick. Skógurinn er í nokkurra
mínútnagöngufjarlægðfráaðaltorgibæjarins.Einnigvar
farið í umbætur á núverandi skógi og gróðursetningu á
nýjumsvæðum.
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an fara há tíð ar gróð ur setn ing ar og vígslu. Skipu leggja 
þarf syrpu af at höfn um sem end ur taka sig með vissu 
milli bili og ná til eins stórs hóps og mögu legt er, allt 
frá því að hug mynd in um nýj an grennd ar skóg fæð
ist, þar til hon um er kom ið á fót og síð an tek ur við 
við var andi um hirða. Með al að gerða sem grípa þarf 
til er dreif ing upp lýs inga, spurn inga lista, fund ir með 
al menn ingi og rýni hóp um, upp á kom ur með ung
menn um, o.s.frv. Í upp hafi er eðli legt að sveit ar fé
lag ið eigi frum kvæði að slík um að gerð um. Síð ar get
ur n.k. „skóg rækt ar fé lag“ tek ið við kefl inu og veitt 
sveit ar fé lag inu stuðn ing, þrýst ing og að hald. Lyk
ill inn að vel heppn aðri virkri þátt töku al menn ings í 
slík um verk efn um felst í því að verk efn ið sé lif andi, 
við var andi, gegn sætt, hug mynda ríkt og skemmti legt 
fyr ir þá sem vilja taka þátt. Til þess að að stoða við 
stjórn un verk efna af þess um toga, skal les end um 
bent á hand bók sem hægt er að nálg ast hjá hinni 
írsku Skóg rækt rík is ins og sem ber heit ið „Interact
ingwithGreenspace:PublicParticipatingwithPro
fessionalsinthePlanningandManagementofParks
andWoodlands“ (Van Herzele et al., 2005).

„Ákaf lynd ur ek ill“ [Enthusiasticdriver]. Við sjá um 
oft ein stak linga rísa upp inn an ein stakra grennd ar
skóga verk efna og taka að sér leið toga hlut verk í verk
efn inu. Þessi ein stak ling ur get ur ver ið starfs mað ur 
sveit ar fé lags ins (s.s. skipu lags fræð ing ur, verk fræð
ing ur, safn vörð ur, eft ir lits mað ur). Einnig get ur slík
ur að ili kom ið fram úr röð um hins al menna borg ara, 
t.d. að gerðasinni í sveit ar fé lag inu, lög reglu þjónn á 
eft ir laun um, eða með lim ur í um hverf is sam tök um. 
Þessi að ili er sá sem „kem ur hlut um í verk“ og kem
ur mál um í höfn; sem hvet ur fólk til að láta sjá sig 
á fund um eða sann fær ir fyr ir tæki um að veita við
bót ar styrki.

Sam ræm ing grennd ar skóg ar við aðra inn viði sam fé-
lags [Project‘embedded’inthelocalinfrastructure]. 
Afar nauð syn legt er að verk efn ið sé sam ræm an legt 
skipu lagi á hverj um stað. Slík sam ræm ing tek ur á sig 
ýms ar mynd ir, t.a.m. þarf að taka til lit til stað bund
inn ar stefnu mörk un ar um land nýt ingu, áætl ana um 
fram tíð ar upp bygg ingu bygg ing ar svæða og fjár veit
inga. Einnig þarf að taka til lit til þeirra gæða sem 

Poulgormgrenndarskógurinn,nálægtGlengariffíCorksýslu,ersamvinnuverkefniíbúaogferðaþjónustuaðilaásvæð
inu,sýslustjórnar,þjóðgarðsstjórnar(NationalParks&WildlifeService)og„Skógræktarríkisins“(ForestService).Meg
ináherslaþessaverkefniseraðútrýminaþéttumbreiðumkákasuslyngrósa(Rhododendronponticum),tilaðgeraskóginn
meiraaðlaðanditilútivistar.
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þeg ar eru fyr ir hendi (s.s. gam alla göngu brauta og 
reið vega, út sýn is staða), flutn inga leiða og nær liggj
andi íbúð ar hverfa. Skoða verð ur hlut verk grennd ar
skóg ar ins í heild ar mynd inni.

Út sæð is höf uð stóll [Seedcapital]. Skóg rækt rík is ins 
kýs að líta á þá fjár mögn un sem veitt er í gegn um 
Grennd ar skóga verk efn ið sem „út sæð is höf uð stól“ 
og ætl ast er til að við bót ar fjár mögn un fá ist úr sjóð
um sveit ar fé laga eða fyr ir tækja. Þessi stefna renn ir 
traust ari stoð um und ir fjár mögn un hvers verk efn is 
og stuðl ar að því að fleiri að il ar, með áhuga á fram
gangi verks ins, taki þátt í því og hafi áhuga á fram
gangi þess. Hins veg ar verð ur að forð ast tvö falda 
fjár mögn un á sama verki.

Ein fald ar, raun hæf ar til lög ur. Það er nauð syn legt að 
hvert verk efni sé raun hæft og fram kvæm an legt. Ef 
allt væri eins og best yrði á kos ið, þyrfti að skipta 
verk efn um í áfanga – eink um stór um verk efn um. 
Til dæm is þannig að á fyrsta ári yrði unn in gróð ur
setn ing, á öðru ári yrðu lagð ir göngu stíg ar, á þriðja 
ári væru smíð að ir bekk ir og önn ur að staða. Með 
þessu væri verk efn inu skipt upp í þægi lega stóra 
bita í sam ræmi við fram kvæmda getu á staðn um. 
Þetta hef ur líka þá þýð ingu að þátt tak end ur í verk
inu venj ast því að vinna sam an og verk efn inu mið
ar jafnt og þétt áfram. Stund um get ur metn að ur og 
óraun hæf ar vænt ing ar til verk efn is ins leitt til þess 
að menn kunna ekki að sníða sér stakk eft ir vexti og 
ætla sér um of. Í slík um til vik um get ur af leið ing in 
orð ið spenna í sam skipt um og von brigði, sem leitt 
get ur til þess að verk efn ið sigli í strand. 

Þátt taka skóg fræð inga. Í Grennd ar skóga verk efn um 
taka gjarn an þátt marg ir starfs menn sveit ar fé laga 
með fjöl þætta sér þekk ingu, þ.á.m. garð yrkju fræð
ing ar, lands lags hönn uð ir, land verð ir, verk fræð ing
ar, skipu lags fræð ing ar, o.s.frv. Hins veg ar er afar 
nauð syn legt að skóg fræð ing ar taki virk an þátt í 
stjórn un verk efn is ins, þar sem ein stak ling ar með 
slíka sér þekk ingu eru manna fróð ast ir um þætti sem 
lúta að hag kvæm um leið um til þess að græða land 
skógi eða hirða um skóg lendi. Slík ir ein stak ling ar 
hafa auk þess góð sam bönd við skóg rækt ar verk taka 
á hverj um stað og þekkja vel styrkja kerfi skóg rækt
ar mála. Í Grennd ar skóga verk efn inu eru því gerð ar 
kröf ur til þess að skóg fræð ing ur eigi að ild að stjórn 
hvers verk efn is. 

Hag kvæm hönn un og um hirða. Skóg rækt rík is ins 
leit ar gjarn an í styrk um sókn um að vís bend ing um 
um að hönn un og skipu lag (management) fyr ir hug
aðs grennd ar skóg ar séu vel úr garði gerð. Með al 
helstu vísa (key indicators) um að vel sé stað ið að 
áætl un inni má nefna eft ir far andi at riði:

• Skipu lag grennd ar skóg ar ins skal vera ein falt og 
bein ast að því að koma stærstu skóg ar teig un um 
fljótt og vel á legg og að út vega nauð syn leg ustu 
að stöðu. Flókna og marg brotna hönn un er erfitt 
að raun gera og afar hætt við að bíða skip brot. 

• Það er afar mik il vægt að taka mið af göngu leið
um og troðn ing um sem þeg ar eru fyr ir hendi, 
því gera má ráð fyr ir að al menn ing ur muni 
ganga sömu leið ir í fram tíð inni.

• Við skóg græðslu á ber angri ber fyrst og fremst 
að nota frum herja teg und ir á borð við birki, öl, 
reyni við, ask og víði, sér stak lega á veð ur fars lega 
erf ið um svæð um, þar sem reikna má með veð
ur fars skemmd um á trjá gróðri. Slík ar teg und ir 
eru þoln ar og vaxa hratt við írskar að stæð ur 
og al menn ing ur fær, inn an fárra ára frá gróð
ur setn ingu, á til finn ing una að hann sé kom inn í 
vöxtu leg an skóg. Þær teg und ir geta einnig skýlt 
hæg vaxn ari og við kvæm ari teg und um, s.s. beyki 
og eik, eða búið í hag inn fyr ir end ur gróð ur setn
ingu með öðr um teg und um, þeg ar al menn ingi 
finnst að skóg ur inn sé vax inn upp.

• Skóg rækt ar að gerð ir á borð við jarð vinnslu, 
gróð ur setn ingu skógar plantna og ill gres iseyð
ingu eru ódýr ustu og skil virk ustu að ferð ir við 
að græða land skógi og hirða um skóg og ættu 
menn að færa sér í nyt marg reynd ar að ferð ir.

Auk almennrar aðstöðu, eins og skilta og stíga, er inn
an Grenndarskógaverkefnisins veitt fjármunum í stærri
mannvirki,einsogþessagöngubrúíBallyseedyskóginum
íKerrysýslu.
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• Hætt an á skemmd ar verk um og ótti um ör yggi 
borg ara tengj ast mjög grennd ar skóg um. Fyr ir 
því verða skóg ar yf ir völd að sjá til þess að tek ið 
sé á slík um mál um af festu við stýr ingu verk
efn is ins.

Hlut verk Grennd ar skóga verk efn is ins [The role of 
the Neig h bo urWood Scheme]
Grennd ar skóga verk efn ið er ekki stórt í snið um en er 
engu að síð ur afar mik il vægt með al þeirra fjöl mörgu 
verk efna sem stýrt er af Skóg rækt rík is ins á Ír landi. 
Á marg an hátt fær ir það „heim á dyra tröpp urn ar“ 
þau fjöl mörgu al manna gæði sem fel ast í skóg rækt, 
s.s. úti vist ar mögu leika, líf fræði lega fjöl breytni, fal
legt lands lag eða tengsl við nátt úr una. Það styrk ir 
skóg rækt ar geir ann í sessi í huga þétt býl is búa, með 
því að opna augu hans fyr ir því hvern ig skóg ur er 
rækt að ur og um hirt ur. Þar að auki veit ir Grennd ar
skóga verk efn ið sveit ar fé lög um fjár hags leg an stuðn
ing í að sjá stað bundna auð lind (e. local reso urce) 
verða til. Sú auð lind sem felst í þess um skóg um 
mun, þeg ar tím ar líða, veita þýð ing ar mik ið fram

lag til bættr ar lýð heilsu, vellíð un ar og lífs gæða fyr ir 
heima menn á hverj um stað og stuðla að betri tengsl
um al menn ings við líf ríki og um hverfi. Slík ar auð
lind ir verða lífs nauð syn leg ar eft ir því sem 21. öld in 
renn ur sitt skeið.

 

Stytt ur í skóg lendi: dæmi um list í skógi 
[Sculpt ure in Wood land: An example of art in 
the for est]

Að leiða sam an list og skóg 
„Stytt ur í skóg lendi“ (Skulpture in Woodland;
skammst. SinW) er stórt verk efni sem Skóg rækt 
rík is ins á Ír landi hef ur ver ið þátt tak andi í og hef
ur ver ið fjár magn að að hluta úr sjóð um Grennd ar
skóga verk efn is ins. Verk efn ið hófst árið 1995, þeg ar 
hóp ur lista manna og skóg fræð inga sam ein að ist um 
að opna „sýn ing ar sal und ir beru lofti“ í stór brotnu, 
skógi vöxnu lands lagi Djöfla dals (Devil’sGlenn) í 
Wicklowsýslu, 25 km sunn an Dyfl inn ar. 

Skóg ur inn í Djöfla dal er í eigu írsku rík is skóg anna 

Hiðheillandiverk0121111010210,eftir listamanninnLeeJaeHyofráSuðurKóreu,ereittaf19listaverkum,sem
finnamáávíðogdreifumDevil’sGlenskóginníWicklowsýslu.
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(írska: Coillte sem þýðir „Skóglendi“ sem er sam
stofnahinnifornumerkinguorðsins„holt“ííslensku
–innsk.þýð.) og vex hann í djúpu gljúfri sem mót ast 
hef ur af ánni Var try frá lok um Ís ald ar. Í skóg in um 
gef ur að líta fjöl breytt ar gerð ir skóga, þ.á.m. hálf
nátt úr leg an lauf skóg og vegna sér stæðr ar nátt úru er 
svæð ið á nátt úru minja skrá (NaturalHeritageArea). 
Þar er einnig að finna glæsi legt út sýni yfir Wicklow
sýslu og yfir Ír lands haf, allt aust ur að Wa les. Dal
ur inn hef ur lengi haft mik ið úti vist ar gildi með kerfi 
vel skil greindra göngu leiða fyr ir ferða fólk. Reynd ar 
má rekja nýt ingu dals ins til úti veru allt aft ur til 19. 
ald ar, þeg ar ferða menn áðu í daln um á leið sinni til 
Glenda lough (= „Tveggja vatna dals“) og ann arra 
vin sælla ferða manna staða í ná grenn inu. Djöfla dal
ur á sér einnig merka sögu; í upp reisn sem gerð var 
1798 bjuggu þar um sig upp reisn ar menn, á flótta 
und an breska hern um, en að lok um voru þeir voru 
ger sigr að ir. Þeg ar að stæð ur eru skoð að ar í heild ar
sam hengi, lá bein ast við að velja SinW stað í Djöfla
dal, með fjöl þætt um teng ing um sín um við jarð fræði, 
nátt úru fræði, sagn fræði og menn ingu, sem kjör lendi 
fyr ir verk efn ið.

SinW var sett á stofn með það skýra mark mið að 
leið ar ljósi að „stuðla að notk un írsks timb urs sem 
efni í list muna gerð“. Með al með lima í und ir bún
ings hópi verk efn is ins voru skóg fræð ing ar og lista
menn víða að úr heim in um, ásamt full trú um ým issa 
sam taka, fyr ir tækja og stofn ana. Eins og gjarn an vill 
verða með slík verk efni, kom fjár mögn un til verk
efn is ins úr ýms um átt um, frá ári til árs. Kjarna fjár
mögn un in kom hins veg ar frá sýslu ráði Wicklow, 
írsku rík is skóg un um (sem einnig lögðu til að stöðu), 
Skóg rækt rík is ins og Lista ráði Ír lands.

Stytt ur skóg ar ins
Kjarna starf semi SinWverk efn is ins er að bjóða út 
gerð nýrra styttna með al lista manna. Fram til þessa 
dags hafa 19 stytt ur ver ið unn ar af írsk um og evr
ópsk um lista mönn um, en einnig af lista mönn um frá 
Kóreu, Jap an, Mexíkó og Kanada. Út boðs ferl ið fer 
þannig fram að fyrst reyn ir SinW að nálg ast fjár
muni til verks ins. Síð an er lista mönn um boð ið að 
gera til boð í verk ið með verk lýs ingu, ásamt heim
sókn í Djöfla dal. Síð an eru til boð in frá lista mönn
un um grand skoð uð og val ið úr. Lista mað ur inn hefst 
þá handa við verk ið, stund um á eig in vinnu stofu, en 
stund um á staðn um (í Djöfla dal). Lista mað ur inn fær 
einnig alla þá hjálp sem hann þarfn ast frá SinW og 

Coill te við að nálg ast timb ur til verks ins, við að velja 
verk inu stað og und ir búa stað setn ingu verks ins og 
við upp setn ingu lista verks ins (en slíkt krefst gjarn
an stór virkra vinnu véla). Út boð in eru gerð ým ist á 
ein stak lings grund velli eða í hóp um, þar sem marg ir 
lista menn safn ast sam an til að vinna að sam eig in legu 
verki, en með því skap ast gjarn an var an legt sam starf 
á milli þeirra og sam legð ar á hrif. SinW kapp kost ar 
að gefa lista mönn um eins laus an taum inn í sköp un 
sinni og kost ur er á. Hins veg ar er sú krafa gerð til 
verks ins að það sé unn ið úr írsk um trjá við (helst úr 
daln um) og að það sé heppi lega stað sett. Auk þess 
er gerð krafa til þess að verk ið sé stöðugt, traust og 
ekki við kvæmt fyr ir veðri, vind um eða áníðslu, til 
þess að tryggja megi ör yggi gesta og til þess að draga 
úr lík um á tjóni vegna skemmd ar verka sem því mið
ur er stöðug ógn við mörg úti lista verk (á Ír landi sem 
ann ars stað ar).

Lista verk in sem unn in hafa ver ið eru afar fjöl breytt 
og mynda nú ein stakt safn sem gest ir geta „upp götv
að“ á göngu sinni um skóg inn. Verk Lee JaeHyo 
(frá SKóreu) sem nefn ist „0121−1110=10210“ 
verð ur ekki lýst með orð um en er stór feng legt að 
skoða. Verk írsku lista kon unn ar Janet Mull ar n ey 
(PanoramaandBellaVista) kall ar fram bros í and
lit um áhorf enda en ögr ar þeim einnig til að skoða 
hlut ina í nýju ljósi. Sum verk anna hafa vald ið deil
um, þ.á.m. verk írska lista kon unn ar Kat O’Brien 
(„Helgi dóm arn ir sjö“) sem er lýs ing á lífi sjö kyn
slóða kvenna sem fædd ar eru eft ir kart öflu hung
ursneyð ina á Ír landi á ár un um 1845–50.

Stærsta áskor un in sem SinW stend ur frammi fyr ir 
er við hald á lista verk un um. Verk efn is stjórn in ger ir 
sér grein fyr ir því að eft ir því sem tím ar líða, munu 
sum verk anna fúna og nauð syn legt gæti reynst að 
fjar lægja sum þeirra til þess að tryggja ör yggi gesta. 
Hins veg ar er hægt að lengja ævi daga lista verk anna 
með um önn un og við haldi og sömu leið is er þörf á 
stöð ug um við gerð um á verk un um, sem oft verða 
fyr ir barð inu á fólki sem þjá ist af skemmd ar fýsn. 
Þótt það hafi reynst til tölu lega auð sótt að leita eft ir 
styrkt ar að il um sem til bún ir eru að fjár magna gerð 
nýrra lista verka, hef ur það reynst þraut inni þyngri að 
finna þá að ila sem til bún ir eru að fjár magna stöðugt 
við hald á eldri verk um. SinW stend ur því frammi 
fyr ir stóru, óleystu verk efni í þess um efn um.

Nýj ar leið ir
Starf semi SinW á lista svið inu teyg ir anga sína víð ar 
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en bara til að bjóða út gerð styttna. Á und an förn
um árum hef ur verk efn ið lát ið ljós mynda og gera 
mál verk af ýms um stöð um í daln um. Ný við bót er 
„göngu leið Seam us Hea n ey“ en hún er kennd við 
írska skáld ið sem hlaut Bók mennta verð laun Nóbels 
árið 1995. Göngu leið in var gerð m.a. með fjár stuðn
ingi sjálfs skálds ins sem býr í ná grenn inu. Víða má 
sjá brot úr ljóð um hans sem tálguð hafa ver ið á 
sæt is bök bekkja á völd um stöð um með fram göngu
leið inni og ger ir göng una bók staf lega að „ljóð rænni 
upp lif un“.

Nýjasta verk ið, „Stein radd ir“ (StoneVoices) eft ir 
Suky Best, er ann að dæmi um breytt ar leið ir. Upp
haf verks ins má rekja til þess að 10 lista menn, fé
lags fræð ing ar og sagn fræð ing ar frá Ír landi, Evr ópu 
og Ástr al íu hitt ust í sept em ber mán uði árið 2006, til 
þess að kanna nýj ar leið ir fyr ir fram gang verk efn is
ins. Einn af lista mönn un um, hin breska Suky Best, 
sendi um sókn til verk efn is ins sem sam þykkt var af 
SinW með fjár stuðn ingi frá sýslu nefnd Wicklow. Í 

verk efn inu varði Suky Best mörg um vik um í að safna 
sögn um frá heima fólki um Djöfla dal; sagn fræði leg
um heim ild um, þjóð sög um, per sónu leg um sög um 
og lífs reynslu sög um. Úr þessu safni valdi Suky 20 
texta brot sem fest voru á gyllt lauf blöð og síð an 
á kalk steins platta út um all an dal inn, þar sem ár
vökul ir gest ir geta „upp götv að“ texta brot in. Hvert 
verk fól í sér óút skýr an leg ágrip, s.s. „Í hvert sinn 
sem við kom um hing að týn umst við“, „Þeir segja að 
eng inn hafi nokkru sinni drukkn að hér“, „Þeg ar við 
finn um hring inn mun ég biðja þín“. Síð an er hverj
um gesti ætl að að ráða í merk ingu orð anna. Þetta 
verk efni hef ur reynst afar vel heppn að og vin sælt, 
e.t.v. vegna þess að fólk skynj ar dulúð ina sem býr 
að baki sögu og menn ingu Djöfla dals.

SinW tek ur þátt í fjöl þættri annarri starf semi í 
daln um:

Með til styrk Grennd ar skóga verk efn is Skóg rækt ar 
rík is ins, vinn ur SinW með rík is skóg un um (Coill
te) og sýslu ráði Wicklow að áætl un um við hald 
að stöðu til úti veru í Djöfla dal. Búið er að end ur
bæta eldri göngu stíga og nýj ar göngu leið ir lagð
ar, auk þess sem upp lýs inga skilt um og bekkj um 
hef ur ver ið kom ið fyr ir. Bíla stæði hafa ver ið stór
bætt og kom ið fyr ir að stöðu fyr ir hreyfi haml aða. 
Gef inn hef ur ver ið út upp lýs inga bæk ling ur sem 
kynn ir fyr ir al menn ingi það sem ber fyr ir sjón ir 
með fram göngu leið Seamus ar Hea n ey og „Fossa
leið inni“ (WaterparkWalk), tveim ur mest sóttu 
göngu leið un um um skóg inn.

SinW hef ur stýrt röð af fræðslu verk efn um sem 
beint er að skól um í ná grenn inu. Eitt ný legt 
fræðslu verk efni sem ber heit ið „Í gegn um augu 
mín“ (Through My Eyes) kenn ir skóla börn um 
und ir stöðu at riði ljós mynd un ar. Börn in heim
sóttu síð an dal inn og tóku mynd ir sem síð an voru 
tekn ar til sýn ing ar í nær liggj andi bæ, Wicklow. 
Verk efn ið, sem stýrt var af mennt uð um mynd
list ar kenn ara og ljós mynd ara, náði að sýna hvað 
ung menn in skynj uðu um þýð ingu dals ins og þótti 
takast fram úr skar andi vel.

SinW hef ur einnig lát ið gefa út fjöl mörg rit sem 
tengj ast verk efn inu, þ.á.m. skrá yfir lista verk in í 
daln um og rit sem nefn ist EcologiesofDistance 
(2007) sem nær að lýsa sköp un ar ferl inu sem lá að 
baki til lögu Suky Best að verk inu StoneVoices.

InnímyrkriðeftirírskalistamanninnEileenMacDonagh.
Verkið,semstaðsetterásvokallaðriFossaleið(Waterfall
Walk) innanDevil’sGlen, er gertúr lárviði, höggnum í
hlíðinniíkring.
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Áskor an ir og vel gengni [Chal lenges and successes]
Þótt verk efn ið SinW hafi ver ið með stjórn anda í 
fullu starfi mest all an sinn starfs tíma, er það í stór um 
drátt um rek ið sem áhuga manna fé lag sem stend ur og 
fell ur með vel vilja stjórn ar manna og stuðn ings að ila. 
Þetta hef ur leitt til þess að starf sem in dreg ur nokk uð 
dám af sjáv ar föll um; það verð ur tíma bund ið ris og 
hnig (flóð og fjara) í starf sem inni. Verk efn ið hef ur 
einnig mætt ýmsu and streymi. Marg ir lista menn líta 
t.d. á það sem e.k. „skóg rækt ar verk efni“ en skóg
rækt ar menn líta á það sem „verk efni lista manna“ 
og því er ávallt fyr ir hendi sú hætta að verk efn ið falli 
á milli skips og bryggju í öldu gang in um. Einnig get
ur ver ið örð ugt að við halda eðli legu jafn vægi á milli 
skóg fræð inga og lista manna í stjórn ar nefnd inni, líkt 
og það að tryggja við hald á sjálf um lista verk un um. 
Engu að síð ur hef ur SinW náð mikl um ár angri frá 
því verk efn ið hófst árið 1995, orð ið að áhuga verðu 
safni úti lista verka í stór brotnu lands lagi Djöfla dals
ins, kann að óþekkt ar lend ur sem finna má á landa
mær um yf ir ráða svæða skóg rækt ar manna og lista
manna, þótt báð ir hópa búi sam tím is á sömu jörð.

Stutt ævi á grip höf und ar:
Kevin Coll ins er „eft ir lits mað ur“ (inspector) hjá 
Skóg rækt rík is ins á Ír landi (Irish Forest Service) 
en sú stofn un heyr ir und ir ráðu neyti land bún að ar, 
fisk veiða og mat væla í stjórn ar ráði Ír lands. Hann 
hlaut mennt un sína í skóg fræði frá Dyfl inn ar há
skóla (University College Dublin) og vann að því 
loknu um margra ára skeið hjá frjáls um fé laga sam
tök um á sviði um hverf is mála, þar sem hann vann 
að fram gangi borg ar skóg rækt ar (urban forestry) á 
Ír landi. Frá því að hann hóf störf hjá Skóg rækt rík
is ins á Ír landi (IrishForestService) árið 2000, hef ur 

hann leik ið veiga mik ið hlut verk í þró un verk efn is ins 
„Grennd ar skóg ar“ (NeighbourWood Scheme) og 
verk efn inu „Inn lend ir skóg ar“ (Native Woodland
Scheme), en þeim verk efn um er ætl að að fjár magna 
og hvetja til skóg rækt ar sem hef ur önn ur mark mið 
en fram leiðslu efn is legra verð mæta úr trjá viði (non
timberbenefits). Hann er nú ábyrg ur fyr ir um sýslu 
styrkja til skóg rækt ar verk efna og eft ir liti með skóg
ar höggi í sýsl un um Dyfl inni, Wicklow og Wex ford 
á suð aust ur Ír landi. 
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ágúst2008.SkógræktarfélagÍsafjarðarvargest
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ritararvoruPéturEysteinsson,Skógræktarfélagi
KópavogsogRannveigEinarsdóttir,Skógræktar
félagiASkaftfellinga.

Föstu dag ur 15. ágúst

Fund ar setn ing og ávörp
Magn ús Gunn ars son, for mað ur Skóg rækt ar fé lags 
Ís lands, setti fund inn og bauð fund ar menn vel
komna. Magn ús minnt ist svo nokk urra skóg rækt ar
fé lags manna sem lát ist höfðu frá síð asta að al fundi, 
sér stak lega Em ils B. Em ils son ar frá Seyð is firði, 
Bryn hild ar Jóns dótt ur frá Hvera gerði og Jó hönnu 
Krist jáns dótt ur frá Kirkju bóli í Ön und ar firði. 
Magn ús fjall aði svo um ýmis mál efni skóg rækt ar
inn ar, með al ann ars lag ara mma 
mála flokks ins og skipu lags mál, 
en hann sagði mik il vægt að skóg
rækt ar fé lög um sé tryggð að koma 
að skipu lags mál um sveit ar fé laga. 

Næst tók til máls Anna Krist
ín Ólafs dótt ir, að stoð ar kona um
hverf is ráð herra, sem komst því 
mið ur ekki á fund inn. Kom hún 
inn á að þetta er í fyrsta sinn sem 

um hverf is ráð herra er boð ið að ávarpa að al fund 
Skóg rækt ar fé lags Ís lands, enda ný lega búið að færa 
mál efni skóg rækt ar að mestu til um hverf is ráðu neyt
is. Bar hún fund ar mönn um góð ar kveðj ur ráð herra 
og vænt ing ar um góða sam vinnu við skóg rækt ar fé
lög in.

Magda lena Sig urð ar dótt ir, for mað ur Skóg rækt
ar fé lags Ísa fjarð ar, ávarp aði fund inn næst og bauð 
fund ar gesti vel komna. Minnt ist hún með al ann ars 
á mik il vægi þess að skipu leggja vel úti vist ar að stöðu 
fyr ir al menn ing og mik il vægi skóg ar reita fé lag anna 
í því sam hengi.

Næst tók til máls Hall dór Hall dórs son, bæj ar
stjóri Ísa fjarð ar bæj ar. Hann fjall aði með al ann ars 
um að komu Ísa fjarð ar bæj ar að skóg rækt í bæj ar fé
lag inu og al menn an áhuga sveit ar fé laga á skóg rækt 
í skipu lags ferl inu.

Sein ast ur tók til máls Jón Lofts son skóg rækt ar
stjóri. Fór hann m.a. yfir þær skipu lags breyt ing ar 
sem urðu á mál efn um skóg rækt ar með færslu meg
in hluta mála flokks ins frá land bún að ar ráðu neyti til 
um hverf is ráðu neyt is. 

Aðalfundur
Skógræktarfélags Íslands 2008

SigrúnGuðmundsdóttir,Skógrækt
arfélagiDýrafjarðar,MagnúsKrist
insson,stjórnarformaðurToyota
ogMagnúsGunnarsson,formaður
SkógræktarfélagsÍslands,gróður
setjaeðaltréáSöndumíDýrafirði.
Mynd:RF
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Skýrsla stjórn ar
Magn ús Gunn ars son flutti skýrslu stjórn ar. Gerð 
var grein fyr ir verka skipt ingu stjórn ar eft ir að al
fund 2007: Magn ús Gunn ars son for mað ur, Ólaf ía 
Jak obs dótt ir 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 Að al steinn Sig ur geirs son, Jón ína 
Stef áns dótt ir og Þur íð ur Yngva dótt ir. Vara menn 
voru: Páll Ing þór Kristinsson, Sig rún Stef áns dótt ir 
og Vil hjálm ur Lúð víks son.

Magn ús benti fund ar mönn um á að lesa skýrsl una, 
sem lá frammi á fund in um. Hann ræddi stutt lega 
um helstu verk efni fé lags ins og lagði mikla áherslu 
á mik il vægi þess fyr ir skóg rækt ar fé lög in að eiga að
komu að skipu lags mál um sveit ar fé laga, sér stak lega 
hvað skóg rækt ar og úti vist ar svæði varð ar. Einnig 
minnt ist hann á helstu stuðn ings að ila fé lags ins. 
Brynjólf ur Jóns son fór því næst yfir reikn inga fé lags
ins og taldi fjár hag þess ágæt an.

Skýrsla um Land græðslu sjóð
Jón Lofts son kynnti skýrslu Land græðslu sjóðs í fjar
veru Guð brands Brynj úlfs son ar, for manns sjóðs ins. 

Hann greindi frá því að sjóð ur inn hefði út hlut að 
rúm lega sex millj ón um króna og styrkt fjölda verk
efna hjá skóg rækt ar fé lög un um.

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, Jón at an 
Garð ars son, Skóg rækt ar fé lagi Hafn ar fjarð ar, var 
kos inn for mað ur skóg rækt ar nefnd ar og Sig ríð ur 
Heið munds dótt ir og Sig urð ur Blön dal, bæði í Skóg
rækt ar fé lagi Rang æ inga, voru kos in í kjör bréfa
nefnd. Fund ar stjór ar kynntu fram komn ar til lög ur, 
sem vís að var 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 Ísa fjarð ar. Far ið 
var til Sanda í Dýra firði, þar sem af hjúpað var nýtt 
skilti í skóg in um, en Toyota á Ís landi hef ur styrkt 
skóg rækt þar í hart nær tvo ára tugi. Því næst tóku 
fund ar gest ir þátt í há tíð ar gróð ur setn ingu. Frá Sönd
um var svo hald ið til Vík inga set urs ins á Þing eyri, 
þar sem fund ar gest ir fengu kaffi, kakó og heima

Fundargestirfásérkaffi,kakóogheimabaksturáVíkingasafninuáÞingeyri.Mynd:RF



93SKÓGRÆKTARRITIÐ 2008

bakst ur frá kven fé lag inu á staðn um og Elf ar Logi 
Hann es son, frá Komed íu leik hús inu, flutti brot úr 
sýn ing unni Gísli Súrs son.

Nefnda störf
Fyrsta degi fund ar ins lauk með fund ar störf um á Ísa
firði eft ir kvöld mat.

Laug ar dag ur 16. ágúst

Fræðslu er indi
Fund ar störf hófust með þrem ur áhuga verð um 
fræðslu er ind um. Kevin Coll ins, frá Irish For est 
Service, fjall aði um tvö verk efni sem hann hef
ur kom ið að – Neig h bo urWood (Grennd ar skóg ar) 
og Sculpt ure in Wood land (Högg mynd í skógi). 
Þor vald ur Frið riks son út varps mað ur fjall aði um 
kelt nesk ar ræt ur ör nefna á Ís landi. Jóna Sím on
ía Bjarna dótt ir sagn fræð ing ur sagði frá Ísa firði og 
upp bygg ingu bæj ar ins. 

Skoð un ar ferð
Eft ir góð an há deg is verð tók við skemmti leg skoð

un ar ferð um skóg rækt Skóg rækt ar fé lags Ísa fjarð ar í 
StóruUrð og Tungu dal, und ir leið sögn Magda lenu 
Sig urð ar dótt ur og Gísla Ei ríks son ar. Byrj að var í 
StóruUrð, þar sem Elf ar Logi Hann es son flutti leik
þátt í skóg in um. Það an var geng ið yfir í Tungu dal, 
þar sem boð ið var upp á hress ingu. Að lok um var 
Sim sons garð ur skoð að ur.

Há tíð ar kvöld verð ur
Um kvöld ið var svo há tíð ar kvöld verð ur í Ed in
borg ar hús inu. Eft ir for drykk, í boði um hverf is ráð
herra, stýrði Magn ús Jó hann es son, ráðu neyt is stjóri 
og fyrr ver andi for mað ur Skóg rækt ar fé lags Ís lands, 
fjöl breyttri dag skrá með rögg semi og gam an mál um. 
Tvær við ur kenn ing ar fyr ir störf í þágu skóg rækt ar 
voru veitt ar. Þær fengu Magda lena Sig urð ar dótt ir, 
for mað ur Skóg rækt ar fé lags Ísa fjarð ar í yfir þrjá tíu 
ár og Guð rún Haf steins dótt ir, for mað ur Skóg rækt
ar fé lags Mos fells bæj ar í nær tutt ugu ár. Einnig var 
tek ið upp á þeirri ný breytni að færa skóg rækt ar fé
lög um, sem eiga tuga af mæli á ár inu, árn að ar ósk ir 
og tré að gjöf. Að þessu sinni voru það Skóg rækt ar
fé lag Aust ur lands (70 ára), Skóg rækt ar fé lag Borg

FundargestirhlýðaáElfarLogaHannessonflytjaleikþáttumljóðíStóruUrð.Mynd:RF
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ar fjarð ar (70 ára), Skóg rækt ar fé lag Kjal ar ness (50 
ára), Skóg rækt ar fé lag Garða bæj ar (20 ára) og Skóg
rækt ar fé lag Pat reks fjarð ar (20 ára).

Sunnu dag ur 17. ágúst

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

Af greiðsla til lagna
Fimmt án til lög ur að álykt un um, auk til lögu um 
breyt ingu á lög um fé lags ins, voru born ar upp á 
fund in um, eft ir um ræð ur og með ferð í nefnd um. 
Laga breyt ing á 5. grein laga Skóg rækt ar fé lags Ís
lands, þess eðl is að for mað ur skuli kos inn beinni 
kosn ingu á að al fundi, var sam þykkt. Þrett án til lög ur 
voru sam þykkt ar, þar af var einni vís að til stjórn ar. 
Álykt an ir 72. að al fund ar Skóg rækt ar fé lags Ís lands 
eru eft ir far andi:

Álykt un 1:
Að al fund ur Skóg rækt ar fé lags Ís lands, hald inn á Ísa
firði 15.–17. ágúst 2008, þakk ar sam göngu ráðu
neyt inu veitt an stuðn ing við verk efn ið Op inn skóg
ur. Jafn framt ósk ar fund ur inn eft ir áfram hald andi 
sam starfi við sam göngu yf ir völd um veglagn ingu og 
að komu svæði í tengsl um við opn un skóg lenda skóg
rækt ar fé lag anna í land inu fyr ir al menn ing. 

Álykt un 2:
Að al fund ur Skóg rækt ar fé lags Ís lands, hald inn á Ísa
firði 15.–17. ágúst 2008, þakk ar um hverf is ráðu
neyt inu veitt an stuðn ing við verk efn ið Op inn skóg ur. 
Hvet ur fund ur inn til þess að sam starf stjórn valda og 
skóg rækt ar fé lag anna um Opna skóga verði form fest 
með sam starfs samn ingi.

Álykt un 3:
Að al fund ur Skóg rækt ar fé lags Ís lands, hald inn á Ísa
firði 15.–17. ágúst 2008, hvet ur stjórn völd og at
vinnu líf til þess að vinna skipu lega gegn þeirri vá sem 
lofts lags breyt ing ar eru, með því að auka skóg rækt í 
land inu, til bind ing ar kolefn is og bend ir á Kol við ar
sjóð sem traust an far veg fyr ir slík ar fram kvæmd ir. 

Álykt un 4:
Að al fund ur Skóg rækt ar fé lags Ís lands, hald inn á Ísa
firði 15.–17. ágúst 2008, bein ir því til Há skóla set urs 
og Nátt úru stofu Vest fjarða að koma á fót plöntu

ÞorvaldiS.ÞorvaldssyniogÓlafíuJakobsdótturvoru
færðirfallegirblómvendir,semþakklætisvotturfyrirsetu
þeirraístjórnSkógræktarfélagsÍslands.Mynd:RF

KevinCollins,fráIrishForestService,flyturerindium
skógræktarverkefniáÍrlandi.Mynd:RF

Fulltrúarskógræktarfélagannasemáttuafmælisem
stóðuátugáárinutakaviðárnaðaróskumfráformanni
SkógræktarfélagsÍslands.F.v.OrriHrafnkelsson(Sk.
Austurlands),HjördísGeirdal(Sk.Borgarfjarðar),Magn
úsGunnarsson,ErlaBilBjarnardóttir(Sk.Garðabæjar),
HjörturSigurðsson(Sk.Patreksfjarðar)ogJóhannaS.
Sigurðardóttir(Sk.Kjalarness).Mynd:RF
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stein gerv inga setri á Vest fjörð um, enda er þar að 
finna merki leg ar leif ar fornra skóga Ís lands.

Álykt un 5:
Að al fund ur Skóg rækt ar fé lags Ís lands, hald inn á Ísa
firði dag ana 15.–17. ágúst 2008, legg ur til að sér
fræð ing um á sviði skóg rækt ar verði falið að skoða 
breyt ing ar á rækt un ar ör yggi mis mun andi trjá teg
unda og gera áætl un um hvern ig bregð ast megi við 
breytt um rækt un ar að stæð um vegna breyt inga á 
lofts lagi og auknu álagi skað valda í skóg rækt. 

Áætl un þeirra væri ætl að að svara spurn ing um á 
borð við:

1. Hvaða trjá teg und ir er æski legt að nota í 
skóg rækt næstu ára tug ina?

2. Eru ein hverj ar trjá teg und ir sem hafa ver ið í 
notk un óör ugg ar í rækt un við breytt ar að
stæð ur?

3. Er í lagi að rækta ein teg unda skóga í stór um 
stíl eða er betra að blanda sam an teg und um? 
Ef svo er í hvaða mæli og hvern ig?

4. Þarf að breyta kvæma vali frá því sem nú er?
5. Á nú strax að auka rækt un á varma kær ari 

trjá teg und um?

Álykt un 6:
Að al fund ur Skóg rækt ar fé lag Ís lands, hald inn á Ísa
firði 15.–17. ágúst 2008, legg ur til að stjórn Skóg
rækt ar fé lags Ís lands beiti sér fyr ir og að stoði að
ild ar fé lög in við að vinna rækt un ar, vernd ar og 
nýt ing ar á ætl an ir fyr ir skóg lendi sín.

Álykt un 7:
Að al fund ur Skóg rækt ar fé lags Ís lands, hald inn á Ísa
firði 15.–17. ágúst 2008, bein ir því til Rann sókn ar
stöðv ar Skóg rækt ar rík is ins að stöð in hefji nú þeg ar 
rann sókn ir á ertu yglu, sem leiði til að gerða til að 
hefta fram gang og út breiðslu henn ar.

Álykt un 8:
Að al fund ur Skóg rækt ar fé lags Ís lands, hald inn á Ísa
firði 15.–17. ágúst 2008, hvet ur stjórn völd til þess 
að lög gjöf um skóg rækt og land græðslu verði end ur
skoð uð sem fyrst. Jafn framt ósk ar fé lag ið eft ir þátt
töku í þeirri end ur skoð un. 

Álykt un 9:
Að al fund ur Skóg rækt ar fé lag Ís lands, hald inn á Ísa
firði 15.–17. ágúst 2008, hvet ur sveit ar fé lög til ná

AðalfundargestirgangafráStóruUrðyfiríTungudal.Mynd:RF
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ins sam ráðs við skóg rækt ar fé lög við und ir bún ing og 
skipu lagn ingu, komi til fram kvæmda á skóg rækt ar 
og úti vist ar svæð um. Lögð er áhersla á að skóg rækt
ar fé lög verði köll uð til sam ráðs á fyrstu stig um við 
und ir bún ing að skipu lagi og að fullt sam ráð verði 
haft við þau á fram kvæmda tíma.

Álykt un 10:
Að al fund ur Skóg rækt ar fé lags Ís lands, hald inn á Ísa
firði 15.–17. ágúst 2008, bein ir því til lög gjafans 
og stjórn valda að staða skóg rækt ar svæða í grennd 
við og í þétt býli verði sér stak lega skil greind í skipu
lags lög um sem nú eru í und ir bún ingi og að ild skóg
rækt ar fé laga að skipu lags vinnu verði tryggð í þeim. 
Fund ur inn bend ir á að hér er um ríka al manna
hags muni að ræða sem munu verða mik il væg ari á 
kom andi árum og eiga ekki að víkja fyr ir öðr um 
hags mun um á vand legr ar at hug un ar og sam ráðs við 
skóg rækt ar fé lög in.

Álykt un 11:
Að al fund ur Skóg rækt ar fé lags Ís lands, hald inn á Ísa
firði 15.–17. ágúst 2008, bein ir því til SÍ að end

ur bæta 3. gr. fé lags laga, þannig að þar verði lögð 
áhersla á auk ið vægi allr ar land vernd ar. (Þess ari til
lögu var vís að til stjórn ar).

Álykt un 12:
Að al fund ur Skóg rækt ar fé lags Ís lands, hald inn á Ísa
firði 15.–17. ágúst 2008, bein ir því til stjórn ar að 
fé lag ið beiti sér fyr ir því að gerð ver ið ít ar leg at hug
un á eign ar haldi allra skóg rækt ar fé laga í land inu á 
skóg um í þeirra um sjón og öðr um skóg um sem þau 
hafa átt þátt í að rækta.

Álykt un 13:
Að al fund ur Skóg rækt ar fé lags Ís lands, hald inn á Ísa
firði 15.–17. ágúst 2008, hvet ur sveit ar fé lög sem búa 
að listi lega hönn uð um görð um og eiga sér merki lega 
sögu í rækt un garða og trjá lunda að standa vörð um 
þau menn ing ar verð mæti sem í þeim fel ast. Fund ur
inn hvet ur til þess að vel verði stað ið að við haldi 
þess ara garða og end ur reisn þeirra í sam ráði við 
áhuga manna fé lög á sviði garð yrkju og skóg rækt
ar. Sér stak lega er bent á Hall ar garð inn í Reykja vík 
og Blóma garð inn á Aust ur velli á Ísa firði sem báð ir 
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eru hann að ir af Jóni H. Bjarna syni, fyrsta mennt aða 
lands lags arki tekt Ís lands. Einnig er bent á að víða 
á land inu eru sér stak ir garð ar sem ein stak ling ar og 
sveit ar fé lög hafa gert. 

Al menn ar um ræð ur
Ás vald ur Magn ús son, for mað ur Fé lags skóg ar bænda 
á Vest fjörð um, flutti fund in um kveðj ur fé lags ins og 
þakk aði skóg rækt ar fé lög un um fyr ir sam starf.

Árni Braga son, Skóg rækt ar fé lagi Reykja vík ur, 
hvatti skóg rækt ar fé lög in til þess að senda til lög ur til 
að al fund ar um þau helstu mál sem fé lög in fást við 
og á þeim brenna.

Ósk ar Þór Sig urðs son, Skóg rækt ar fé lagi Ár nes
inga, þakk aði fyr ir sig og gerði grein fyr ir skóg rækt
ar starfi hjá sínu fé lagi.

Orri Hrafn kels son, Skóg rækt ar fé lagi Aust ur lands, 
minnt ist Hann es ar Haf steins og laga setn ing ar um 
skóg rækt sem hann beitti sér fyr ir.

Árni Þór Árna son flutti kveðju frá Skóg rækt ar fé
lag inu Mörk. 

Kveðj ur bár ust frá Mar gréti Guð jóns dótt ur í Dals
mynni, for manni Skóg rækt ar fé lags Heið synn inga, 
Sig urði Blön dal, fyrrv. skóg rækt ar stjóra, Huldu 
Val týs dótt ur, fyrr ver andi for manni Skóg rækt ar
fé lags Ís lands og frú Vig dísi Finn boga dótt ur fyrrv. 
for seta Ís lands.

Kosn ing stjórn ar
Sam kvæmt lög um fé lags ins áttu Ólaf ía Jak obs dótt
ir og Þor vald ur S. Þor valds son að ganga úr stjórn, 
sem þau og gerðu og gáfu ekki kost á sér til frek

ari stjórn ar setu. Einnig ákvað Jón ína Stef áns dótt ir 
að ganga úr stjórn. 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. Eft ir fengn ar til lög ur frá fund in
um var geng ið til kosn ing a og var nið ur staða þeirra 
sú að í stjórn voru kos in Sig rún Stef áns dótt ir, Skóg
rækt ar fé lagi Ey firð inga, Gísli Ei ríks son, Skóg rækt
ar fé lagi Ísa fjarð ar og Gunn laug ur Claes sen, Skóg
rækt ar fé lagi Reykja vík ur. Í vara stjórn voru kos in 
Páll Ing þór Krist ins son, Skóg rækt ar fé lagi AHún
vetn inga, Rann veig Ein ars dótt ir, Skóg rækt ar fé lagi 
ASkaft fell inga og Vil hjálm ur Lúð víks son, for mað ur 
Garð yrkju fé lags Ís lands. Birg ir Ís leif ur Gunn ars son, 
Skóg rækt ar fé lagi Reykja vík ur og Hall dór Hall dórs
son, Skóg rækt ar fé lagi skáta við Úlf ljóts vatn, voru 
end ur kjörn ir skoð un ar menn reikn inga.

Fund ar lok
Magda lena Sig urð ar dótt ir þakk aði fund ar mönn um 
fyr ir kom una og óskaði fólki góðr ar heim ferð ar. 

Því næst kvað Ragn ar Ol geirs son sér hljóðs og 
kvað brag um fund inn. Þar er m.a. eft ir far andi er
indi: 

Eft ir góða sum ar stund
söfn umst inn til funda.
Ákaf lega ljúf í lund
lát um hug ann grunda.

Ólaf ía Jak obs dótt ir fund ar stjóri þakk aði fund ar
gest um fyr ir gott sam starf. Einnig færði hún skóg
rækt ar fé lög un um þakk ir fyr ir ánægju legt sam starf á 
með an hún sat í stjórn. Næst ur tók til máls Magn ús 
Gunn ars son og þakk aði fyr ir góð an fund og óskaði 
nýj um stjórn ar mönn um til ham ingju með kosn
ing una. Hann færði einnig Ólaf íu Jak obs dótt ur og 
Þor valdi S. Þor valds syni þakk ir fyr ir sam starf ið í 
stjórn inni og færði þeim blóm vendi sem þakk læt is
vott. Síð an til kynnti hann að næsti að al fund ur verði 
hald inn á Höfn í Horna firði í boði Skóg rækt ar fé lags 
ASkaft fell inga. Einnig sé ákveð ið að fund ur inn árið 
2010 verði í boði Skóg rækt ar fé lags Ár nes inga og að 
fund ur inn árið 2011 verði hald inn í Grund ar firði. 
Síð an sagði Magn ús 73. að al fundi Skóg rækt ar fé lags 
Ís lands slit ið.

Áhátíðarkvöldverðivoruveittartværviðurkenningarfyr
irstörfíþáguskógræktar.ÞærfenguMagdalenaSigurð
ardóttir(t.v.)ogGuðrúnHafsteinsdóttir(t.h.).Magnús
Gunnarssonafhentiviðurkenningarnar.Mynd:RF
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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 2007.

Þær byggja á upp lýs ing um frá skóg rækt ar fé lög um, 
Skóg rækt rík is ins, Land græðslu rík is ins, lands hluta
bundn um skóg rækt ar verk efn um og gróðr ar stöðv um.

Gróðr ar stöðv ar
Upp lýs ing ar feng ust frá öll um 15 fram leið end um 
skógar plantna sem vit að er til að séu með eig in fram
leiðslu. Þau tíma mót verða að Skóg rækt rík is ins hef ur 
nú al far ið dreg ið sig út af mark aðn um og ým ist leigt út 
eða lagt nið ur sín ar gróðr ar stöðv ar. 

Gróð ur setn ing helstu skóg rækt ar að ila
Heild ar fjöldi gróð ur settra skógar plantna nam tæp lega 
6,2 millj ón um. Þar með fell ur met ið frá 2005 þeg ar 
tæp lega 5,9 millj ón ir plantna voru gróð ur sett ar.

Sem fyrr eru helstu trjá teg und ir okk ar ilm birki, 
rússalerki, sitka greni/hvítsitka greni, stafa fura og 
alaska  ösp. Með al há stökkvara árs ins eru hengi birki og 
lindi fura. 

Hegg ur er áhuga verð blóm strandi trjá teg und af 
„prunus“ ætt kvísl inni sem kemst naum lega á blað. 
Góð reynsla hef ur feng ist af hegg frá Umeå í Sví þjóð í 
garð rækt hér lend is hin síð ari ár.

Lands hluta verk efn in standa nú fyr ir gróð ur setn ingu 
á lið lega 80 hund raðs hlut um gróð ur settra plantna. Sem 

fyrr er mest gróð ur sett á Norð ur og Aust ur landi en 
ríf lega önn ur hver planta er gróð ur sett í þess um lands
hlut um.

Trjá fræ
Hér eru ein göngu birt ar töl ur um fræ söfn un Skóg rækt
ar rík is ins. Ástæða er sem fyrr til þess að hvetja alla 
hlut að eig andi til þess að skila inn upp lýs ing um um fræ
söfn un.

Jóla tré
Sala á inn lend um jólatrjám er aft ur að aukast, þrátt fyr
ir áfram hald andi hátt gengi ís lensku krón unn ar. 

Skóg rækt rík is ins hegg ur færri tré en ver ið hef ur en 
skóg rækt ar fé lög in sækja í sig veðr ið. Þó vant ar upp
lýs ing ar frá nokkrum skóg rækt ar fé lög um. 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 og hugs an legt er að sala 
skóg ar bænda bæti upp hluta af þeim sam drætti í sölu á 
inn lend um trjám sem töl ur hafa sýnt í yf ir lit um okk ar 
und an far in ár.

Grisj un og skóg ar högg
Gisj un og grisj un eru oft á tíð um nauð syn leg ir þætt
ir í góðri skóg ar um hirðu og loka fell ing mið ar að end
ur nýj un skóg ar ins og nýt ingu full vax inna eða fallandi 
skóga. Ís lensk ir skóg rækt ar menn vinna í vax andi mæli 
við gisj un, grisj un og skóg ar högg. 

Þau tíma mót urðu á ár inu að fram
kvæmda mað ur á Suð ur landi festi kaup á 
full kominni skóg ar höggs og grisj un ar vél. 
Ár ang ur inn lof ar góðu á þeim stöð um þar 
sem vél in hef ur ver ið not uð við raun hæf ar 
að stæð ur.

Skóg rækt arárið 2007

Höggvin jólatré árið 2007

Aðili Stafafura Rauðgreni Sitkagreni Blágreni Fjallaþinur Síberíuþinur Tegund óskilgr. Alls

Skógræktarfélög 2.684 979 1.041 418 32 585 5.739

Skógrækt ríkisins 831 984 172 429 94 26 2.536

Alls 3.515 1.963 1.213 847 126 26 585 8.275

Hlutfall af heild 42,5% 23,7% 14,7% 10,2% 1,5% 0,3% 7,1% 100,0%

Grisjun, gisjun og rjóðurfelling árið 2007

Skilgreining Skógrækt ríkisins Skógræktarfélög Alls ha

Grisjun 30 15 45
Gisjun í ungskógi 3 1 4
Lokafelling 19 19

Alls 52 16 68
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Við ar af urð ir  
Hér birt ast upp lýs ing ar um seld ar við ar af urð ir frá 
Skóg rækt rík is ins og Skóg rækt ar fé lagi Reykja vík ur. 
Mik il eft ir spurn er eft ir inn lend um við ar af urð um. Um 
sinn a.m.k. má vænta bættr ar af komu við ar vinnslu 
með þeim breyt ing um sem nú eru að verða í þjóð ar
bú skapn um.

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 2007 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.

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

Trjátegund Skógr. ríkisins, kg

Sitkagreni 8,52
Rauðgreni 0,45
Reyniviður 1,26
Ilmbirki 7,32
Sitkaelri 0,32
Kjarrelri 0,62
Blæelri 0,22
Annað 0,5
Samtals 19,21

Afurð
Skógrækt
ríkisins

Skógræktarf.
Reykjavíkur

Bolviður, birki (m3) 7
Bolviður, lerki (m3) 36
Bolviður, greni (m3) 1
Fiskhjallatrönur/spírur (m3) 23
Borð og plankar, lerki (m3) 21
Borð og plankar, birki (m3) 1
Borð og plankar, annað (m3) 5
Viðarkurl (m3) 493 39
Arinviður (tonn) 191
Reykingarviður (kg) 1520
Girðingarstaurar (stk) 2989
Viðarplattar (stk) 891

Trjáfræi safnað árið 2007

Viðarframleiðsla árið 2007

Tegund Fjöldi plantna Hlutfall af heild

Rússalerki 1.521.638 24,74%
Ilmbirki 1.428.505 23,23%
Sitkagreni/hvítsitkagreni 1.380.133 22,44%
Stafafura 662.610 10,77%
Alaskaösp 232.550 3,78%
Blágreni 161.013 2,62%
Sitkaelri 115.160 1,87%
Reyniviður 106.834 1,74%
Hvítgreni 97.880 1,59%
Hengibirki 83.576 1,36%
Víðir – ýmsar tegundir 70.000 1,14%
Alaskavíðir 44.618 0,73%
Lindifura 34.680 0,56%
Hreggsstaðavíðir 19.156 0,31%
Berg-/dverg-/fjallafura 16.880 0,27%
Jörfavíðir 14.764 0,24%
Skógarfura 13.040 0,21%
Gulvíðir 12.218 0,20%
Rauðgreni 11.770 0,19%
Blendingsbirki 10.200 0,17%
Sól-/rifs-/stikilsber 9.781 0,16%
Loðvíðir 9.450 0,15%
Viðja 9.258 0,15%
Blæelri/kjarrölur 7.240 0,12%
Svartgreni 6.660 0,11%
Grænelri 6.400 0,10%
Körfuvíðir 5.745 0,09%
Fjallaþöll 5.350 0,09%
Evrópulerki 5.240 0,09%
Gráelri 4.840 0,08%
Rauðelri 4.240 0,07%
Brekkuvíðir 3.475 0,06%
Selja 3.354 0,05%
Fjallaþinur 3.225 0,05%
Álmur 2.946 0,05%
Myrtuvíðir 2.800 0,05%
Risalerki 2.600 0,04%
Toppar (Lonicera) 2.500 0,04%
Knappareynir 2.220 0,04%
Koparreynir 1.950 0,03%
Dúnyllir 1.632 0,03%
Úlfareynir 1.500 0,02%
Alpareynir 1.358 0,02%
Mýralerki 1.240 0,02%
Ýmsir runnar 1.130 0,02%
Alaskayllir 1.036 0,02%
Silfurreynir 1.000 0,02%
Rósir 1.000 0,02%
Kjarrelri 605 0,01%
Dögglingskvistur 600 0,01%
Gljámispill 600 0,01%
Blæösp 504 0,01%
Garðahlynur 300 0,00%
Heggur 300 0,00%
Baunatré 300 0,00%
Sírena 300 0,00%
Snjóber 300 0,00%
Broddfura 280 0,00%
Askur 10 0,00%

Samtals 6.150.494 100,00%

Afhentar skógarplöntur úr helstu gróðrarstöðvum árið 2007
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Trjátegund
Skógrækt

ríkisins
Skógræktar–

félög*
Landgræðslu–

skógar**
Héraðs-,

Austurlandsskógar Suðurlandsskógar
Vesturlands–

skógar Skjólskógar á Vestfjörðum Norðurlandsskógar Landgræðsla ríkisins Yrkjusjóðir Alls Hlutfall af heild

Rússalerki 15.573 91.321 471.616 5.640 163.600 28.600 743.777 10.050 1.530.177 24,80%
Sitkagreni/hvítsitkagreni 15.949 5.681 176.273 460.432 301.160 228.400 61.940 112.400 16.520 1.378.755 22,34%
Ilmbirki 110.147 31.061 327.467 188.506 98.131 118.680 100.280 297.584 66.573 29.100 1.367.529 22,16%
Stafafura 21.263 29.160 74.806 187.072 283.600 24.540 149.474 7.200 777.115 12,59%
Alaskaösp 243 25.000 60.499 101.535 8.670 14.955 43.050 253.952 4,12%
Blágreni 134 5.092 32.828 27.920 3.990 74.605 4.660 149.229 2,42%
Reyniviður 2.127 310 8.000 21.356 25.211 21.040 4.897 6.340 89.281 1,45%
Hengibirki 171 43.216 380 380 40.968 85.115 1,38%
Stiklingar – ösp 52.863 25.260 78.123 1,27%
Sitkaelri 6.720 34.640 18.835 8.080 68.275 1,11%
Hvítgreni 21.040 19.000 19.710 59.750 0,97%
Víðir – ýmsar tegundir 37.440 500 37.940 0,61%
Alaskavíðir 6.976 9.000 13.923 6.573 36.472 0,59%
Lindifura 21 252 29.720 1.465 2.000 646 34.104 0,55%
Rauðgreni 10.743 12.232 22.975 0,37%
Loðvíðir 20 2.800 2.065 15.225 20.110 0,33%
Hreggstaðavíðir 525 5.000 3.032 3.535 4.908 17.000 0,28%
Berg-/fjallafura 6.040 9.240 15.280 0,25%
Elri – ótilgreint 14.070 14.070 0,23%
Gulvíðir 559 480 6.680 2.488 3.395 13.602 0,22%
Skógarfura 33 4.880 2.320 3.680 2.418 13.331 0,22%
Jörfavíðir 9.000 624 1.000 1.952 12.576 0,20%
Ýmsir runnar 3.469 7.168 10.637 0,17%
Lerkiblendingar 120 9.480 9.600 0,16%
Gráelri 3.200  4.800 8.000 0,13%
Stiklingar, víðir 1.155 6.690 7.845 0,13%
Rifs-/sólber 3.240 2.135 1.633 7.008 0,11%
Viðja 225 6.505 6.730 0,11%
Annað 261 2.478 2.000 1.651 6.390 0,10%
Fjallaþöll 1.400  4.320 314 6.034 0,10%
Svartgreni 4.680 4.680 0,08%
Reynir – ýmsar tegundir 1.683 2.972 4.655 0,08%
Selja 32 915 3.475 4.422 0,07%
Mýrarlerki 3.960 3.960 0,06%
Rauðelri 3.800 3.800 0,06%
Brekkuvíðir 3.095 3.095 0,05%
Blæelri 3.025 3.025 0,05%
Álmur 43 1.104 700 1.847 0,03%
Evrópulerki 1.619 1.619 0,03%
Fjallaþinur 45 255 120 315 243 978 0,02%
Fjallalerki 15 600 615 0,01%
Blæösp 432 123 555 0,01%
Svartelri 205 205 0,00%
Garðahlynur 75 105 180 0,00%
Kjarrelri 140 140 0,00%
Askur 16 105 121 0,00%
Heggur 35 35 0,00%

Alls 178.360 89.919 719.136 1.478.208 848.675 856.358 309.352 1.474.746 187.083 29.100 6.170.937 100%

* Fyrsta gróðursetning Kolviðarverkefnisins er inni í þessum tölum. Samtals 31.796 plöntur
** Verkefni skógræktarhreyfingarinnar í samstarfi við Skógrækt ríkisins, Landgræðslu ríkisins og með stuðningi úr ríkissjóði

Helstu tölur um gróðursetningu í landinu árið 2007
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Eitt sinn, þeg ar Björn Bjarna son á Borg í Skrið dal var 
ung ur dreng ur, var hann beð inn að fylgja ónefnd um 
gesti út fyr ir bæ. Þeg ar þeir voru komn ir nokkurn spöl 
út fyr ir bæ inn, þar sem birki vax in hlíð tók við af ber
angr inu ofan við Borg ar bæ inn, varð hon um að orði um 
leið og hann horfði til birki hlíð ar inn ar: „Þeg ar ég verð 
orð inn stór, ætla ég að rækta skóg!“

Hann stóð við þetta heit. Hann reisti ný býli und ir 
birki hlíð inni árið 1949 og nefndi Birki hlíð. Árið 1962 
girti hann 3 hekt ara af hlíð inni ofan við bæ inn til að 
friða skóg inn og hóf svo árið 1969 til raun ir með því að 
gróð ur setja 100 birki plönt ur og 100 lerki plönt ur. Það 
vant ar heim ild ir um gróð ur setn ingu fyr ir árið 1969 en á 
ár un um á und an fór hann að gróð ur setja reyni við ar belti 
með fram heim reið inni. Árið 1998 gerði hann samn ing 
við Hér aðs skóga, sem stækk uðu friðland ið í hlíð inni í 
42 ha. Þeg ar hann féll frá 94 ára gam all höfðu ver ið 
gróð ur sett ar í þessa girð ingu rúm lega 41 þús. plönt ur 
(á veg um Hér aðs skóga) af 13 trjá teg und um í tæp lega 
14 ha.

Bær inn í Birki hlíð stend ur 180 m y.s. og efri mörk 
stóru skóg ar girð ing ar inn ar eru í 320 m y.s. Þessi hæð 
yfir sjáv ar máli var nú ekki tal in væn leg ur kost ur til 
rækt un ar inn fluttra trjá teg unda, þeg ar Björn hófst þar 
handa. En reynsl an hef ir sýnt, að hug sjóna eld ur unga 
drengs ins frá Borg mátti sín meira en van trú efa semd ar
manna. Ég hef traust ar heim ild ir fyr ir því, ásamt eig in 
sjón, að inn flutti trjá gróð ur inn hef ir vax ið ótrú lega vel. 
Lang mest hef ir ver ið gróð ur sett af lerki, að al lega í gróð
ur lausa mela, sem voru eins og skell ur í birki hlíð inni. 
Það eru helst snjó þyngsli, sem hrjá ungu lerki plönt urn
ar, en greni teg und ir og ala ska ösp standa þau vel af sér.

Björn ruddi lítt birkikjarr ið fyr ir gróð ur setn ingu inn
fluttu teg und anna, en gróð ur setti þær fyrst og fremst í 
eyð ur í birki skóg in um.

Þeg ar Björn girti áð ur nefnda 3ja ha spildu árið 1962, 
var það langstærsta spilda, sem nokk ur bóndi á Hér aði 
hafði tek ið und an bú fjár beit, þang að til Fljóts dals á ætl
un hófst árið 1969.

Hver var hann svo þessi mað ur, sem á unga aldri fékk 
þessa ein kenni legu þrá að rækta skóg innst í Skrið dal og 
hátt yfir sjáv ar máli?

Hann var einn í hópi sjö bræðra, sona hjón anna 
Bjarna Björns son ar (af Við fjarðar ætt) og Krist ín ar 
Árna dótt ur, sem lengst bjuggu á Borg í Skrið dal. Eft ir 
barna skóla var hann einn vet ur við nám í Al þýðu skól
an um á Eið um. Hann kvænt ist árið 1940 Huldu Em ils
dótt ur úr Breið dal og þau eign uð ust átta börn, sem öll 
eru á lífi.

Þau hófu bú skap á hluta jarð ar inn ar á Borg árið 1944 
og bjuggu fyrstu árin í breta bragga, en reistu ný býl ið 
Birki hlíð árið 1949. Þar bjuggu þau til árs ins 2001.

Björn var það sem kall að var þjóð hagi. Ég kynnt ist 
hon um fyrst um 1940, er hann var um tíma hjá móð
ur minni við smíð ar. Hann var oft feng inn til að smíða 
íbúð ar hús í kaup tún um, sem voru að stækka á Aust ur
landi á þess um árum. Hann smíð aði að sjálf sögðu öll 
hús á ný býl inu Birki hlíð og teikn aði þau sjálf ur. Öll til
hög un í þeim var þaul hugs uð. Og eitt, sem ég undrað ist 
og dáð ist að hjá hon um var neð an jarð ar gang ur úr íbúð
ar hús inu niður í fjós ið, sem stóð und ir brekkunni, sem 
íbúð ar hús ið stóð á. Og fjós ið mál að inn an í lit um! Það 
hefi ég hvergi séð ann ars stað ar.

Björn var snyrti menni svo af bar og smekk vís eft ir 
því. Þeg ar mað ur kom í Birki hlíð, var aug ljóst, að hver 
hlut ur var á sín um stað. Þeg ar Menn ing ar sam tök Hér
aðs búa tóku upp þann sið að veita verð laun fyr ir snyrti
mennsku á bónda bæj um, hlaut Birki hlíð þau í fyrsta 
sinn. Dóm nefnd in þurfti ekki lang an tíma til þeirr ar 
um hugs un ar.

Björn var kjör inn heið urs fé lagi í Skóg rækt ar fé lagi 
Aust ur lands árið 1998, á fimmtugsafmæli félagsins og 
hlaut við ur kenn ingu Skóg rækt ar fé lags Ís lands á að al
fundi á Eg ils stöð um árið 1995. Þeg ar Skóg rækt ar fé lag 
Aust ur lands réð ist í að reisa hús í Eyj ólfs staða skógi og 
kall að var eft ir sjálf boða lið um, var Björn í Birki hlíð 
ætíð með þeim fyrstu á vett vang. Þeg ar hús ið var tek
ið í notk un, gaf Björn fé lag inu ýmis bús á höld og heila 
elda vél. Hann lét sig sjald an vanta á að al fundi fé lags
ins. Síð ast var hann þar hálf um mán uði fyr ir and lát ið 
og kom með í heim sókn til Þor steins Sveins son ar fyrrv. 
kaup fé lags stjóra til að skoða hina glæsi legu skóg rækt 
hans að Mið húsa seli í Fell um að lokn um fundi.

Hann var ein læg ur menn ing ar mað ur í orð ins bestu 
merk ingu og bók mennta á huga mað ur mikill. Því kynnt
ist ég strax er hann var að vinna fyr ir móð ur mína, sem 
fyrr var get ið. 

Öll verk Björns Bjarna son ar eru fag urt vitni um það, 
hverju hug sjóna eld ur megn ar að áorka.  
     

SigurðurBlöndal,fyrrv.skógræktarstjóri.

Björn Bjarnason
í Birkihlíð
1914 – 2008

MINNINGARORÐ
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Hilmar D. Ólafsson ehf, Eldshöfða 14
Innheimtustofnun sveitarfélaga, Lágmúla 9
Kjörgarður, Laugarvegi 59
Landslag ehf, Skólavörðustíg 11
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu
Nexus afþreying ehf, Hverfisgötu 103
NM ehf, Brautarholti 10
Plastprent hf, Fosshálsi 1715
Reykjavíkurborg
Salli ehf, Vesturbergi 41
Saxhóll ehf, Nóatúni 17
Sigurður Gunnlaugsson, garðyrkjufræðingur
Trésmiðjan Jari ehf, Funahöfða 3
Verkfræðistofan Afl og Orka ehf, Hraunbergi 4
Vélaverkstæðið Kistufell ehf, Tangarhöfða 13
Zeus ehf  heildverslun Sía, Laugavegi 8694

 
Seltjarnarnes
Seltjarnarnesbær, Austurströnd 2

Kópavogur
ALARK arkitektar ehf, Dalvegi 18
Baltik ehf, Smiðjuvegi 14
Byggðaþjónustan ehf, Auðbrekku 22
Eggja og kjúklingabúið, Elliðahvammi, Vatnsenda
Gæðaflutningar ehf, Krossalind 19
Íslandsspil sf, Smiðjuvegi 11a
Kambur ehf., kamburehf.is, Geirlandi v/Suðurlandsveg
Rafspenna ehf, Krossalind 2
Reyk og eldþéttingar ehf, Hraunbraut 28
Smári Guðmundsson skrúðgarðyrkjumeistari, 
Þinghólsbraut 1
Svansprent ehf, Auðbrekku 12

Garðabær
Engilbert ÓH Snorrason tannlæknastofa, Garðatorgi 3
Fagval ehf, Smiðsbúð 4

Hafnarfjörður
Fjörukráin  Hótel Víking, Strandgötu 55
Hagtak hf, Fjarðargötu 1315
HlaðbærColas hf, malbikunarstöð, Gullhellu 1
Hvalur hf Hafnarfirði
Rafrún ehf, Gjótuhrauni 8
Röralagnir ehf, Furuvöllum 42
Spennubreytar, Trönuhrauni 5

Reykjanesbær
Hitaveita Suðurnesja, Brekkustíg 36
Reykjanesbær, Tjarnargötu 12
Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum, Iðavöllum 12
Toyota, Reykjanesbæ, Njarðarbraut 19

Grindavík
Einhamar Seafood ehf, Verbraut 3a

Mosfellsbær
Ingimundur Magnússon ehf, Breiðafit

Akranes
Grunnskólinn, Espigrund 1
GT Tækni ehf, Grundartanga
Skógræktarfélag Akraness
Skógræktarfélag Skilmannahrepps

Borgarnes
Margrét Guðjónsdóttir, Dalsmynni

Stykkishólmur
Málflutningsstofa Snæfellsness ehf, Aðalgötu 2
Stykkishólmsbær, Hafnargötu 3

Hellissandur
KG Fiskverkun ehf, Melnesi 1
Skógræktar og landverndarfélag undir Jökli

Reykhólahreppur
Reykhólahreppur, Maríutröð 5a

Skógræktarfélag Íslands þakkar veittan stuðning
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Ísafjörður
Ferðaþjónustan í Heydal, Mjóafjörður
Fræðslumiðstöð Vestfjarða, Suðurgötu 12
Hamraborg ehf, Hafnarstræti 7
KNH ehf, Grænagarði
Skógræktarfélag Ísafjarðar

Flateyri
Skógræktarfélag Önundarfjarðar

Patreksfjörður
Veitingastaðurinn Þorpið, Aðalstræti 73

Tálknafjörður
Bjarmi BA 326

Hvammstangi
Skjanni ehf, Hafnarbraut 3

Blönduós
Blönduósbær, Hnjúkabyggð 33
Skógræktarfélag AHúnvetninga

Sauðárkrókur
Garðyrkjustjóri Sveitarfélags Skagafjarðar
Leiðbeiningamiðstöðin, Aðalgötu 21
Skagafjarðarveitur ehf, Borgarteigi 15
Sveitarfélagið Skagafjörður – Ráðhús, Faxatorgi 1

Varmahlíð
Akrahreppur, Skagafirði
Skógræktarfélag Skagfirðinga

Siglufjörður
Skógræktarfélag Siglufjarðar
 
Akureyri
Kartöflusalan ehf, Fjölnisgötu 2b
Kjarnafæði hf, Fjölnisgötu 1b
Raftákn ehf, Glerárgötu 34
Tannlæknastofa Árna Páls Halldórssonar, Mýrarvegi
Virkni ehf, Lyngholti 28

Dalvík
Promens Dalvík, Gunnarsbraut 12, Dalvík

Húsavík
Bókasafnið á Húsavík
Orkuveita Húsavíkur, Hafnarstétt 3

Laugar
Ferðaþjónustan Narfastöðum ehf

Kópasker
Vökvaþjónusta Eyþórs ehf, Bakkagötu 6

Þórshöfn
Skógræktarfélag NÞingeyjarsýsl

Egilsstaðir
Héraðs og Austurlandsskógar, Miðvangi 2
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf, Einhleypingi 1
Myllan ehf s: 4701700, Miðási 12

Neskaupstaður
Skógræktarfélag Reyðarfjarðar

Selfoss
Búnaðarfélag Grafningshrepps, Villingavatni
Búnaðarsamband Suðurlands, Austurvegi 1
Fossvélar ehf, Hellismýri 7
Garðyrkjustöðin Kvistar ehf., Lyngbraut 1, 
Biskupstungum
Grímsneshreppur og Grafningshreppur, 
Stjórnsýsluhúsinu Borg
Selós ehf, Eyravegi 51
Skeiðahreppur og Gnúpverjahreppur, Árnesi

Hveragerði
Eldhestar ehf, Völlum

Þorlákshöfn
Jarðefnaiðnaður ehf, Nesbraut 1
Jón Baldursson ehf, Selvogsbraut 9

Kirkjubæjarklaustur
Búval ehf  Kirkjubæjarklaustur, Iðjuvöllum 3
Skógræktarfélagið Mörk



Árið 1907 voru samþykkt á Alþingi fyrstu lög 
um Skógrækt ríkisins. Árið eftir eða þann    
15. febrúar 1908 var Agner F. Kofoed-Hansen 
settur í embætti skógræktarstjóra fyrstur 
manna. Þar með hófst starfsemi Skógræktar 
ríkisins og því á stofnunin 100 ára afmæli í ár.

Skógrækt ríkisins er þekkingar-, þróunar- og 
þjónustustofnun sem vinnur með og fyrir 
stjórnvöld, almenning og aðra hagsmunaaði-
la að rannsóknum, ráðgjöf og þekkingar-
miðlun á sviði skógræktar. Þá er stofnunin í 
forsvari fyrir Íslands hönd í erlendu samstarfi 
á sviði skógræktar.

Í faglegu starfi sínu tekur Skógrækt ríkisins 
sér til fyrirmyndar vistfræðilega hegðun 
framsækins og dugmikils frumherja í plöntu-
ríkinu. Með þekkingaröflun, faglegri leiðsögn 
og stöðugri endurskoðun starfseminnar 
leitast hún við að nema auðnir, byggja upp 
skjól og næringarforða (í formi þekkingar) og 
búa í haginn fyrir aðra – hörfa síðan og nema 
nýjar auðnir.

Með þetta að leiðarljósi tekst Skógrækt 
ríkisins á við nýja tíma og getur með sanni 
sagt að hún sé „aðeins aldargömul“.

Aðeins aldargömul

www.skogur.is
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