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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.

Skógræktarfélag Íslands
og Skógræktarritið

SAMSON BJARNAR HARÐARSON
landslagsarkitekt, lektor við
Landbúnaðarháskóla Íslands
á Hvanneyri

DANÍEL BERGMANN 
náttúruljósmyndari

MARÍA JÓNSDÓTTIR
sjúkraþjálfi og lýðheilsufræðingur
Vinnuvernd ehf

RAKEL J. JÓNSDÓTTIR
skógfræðingur, svæðisstjóri hjá 
Norðurlandsskógum

BRAGI MICHAELSSON 
formaður Skógræktarfélags
Kópavogs

SIGURÐUR ARNARSON
grunnskólakennari og
fyrrum skógarbóndi

ÞRÖSTUR EYSTEINSSON 
trjákynbótafræðingur,
fagmálastjóri Skógræktar ríkisins

SIGURÐUR BLÖNDAL 
skógfræðikandídat,
fyrrv. skógræktarstjóri,
Hallormsstað

BRYNJÓLFUR JÓNSSON 
skógfræðingur, framkvæmdastjóri 
Skógræktarfélags Íslands

HREFNA JÓNSDÓTTIR
skógfræðingur,
Rannsóknastöð Skógræktar
ríkisins, Mógilsá

JÓN GEIR PÉTURSSON
sérfræðingur, skrifstofa
alþjóðamála og stefnumótunar
hjá Umhverfisráðuneytinu

ÓLAFUR STURLA NJÁLSSON
garðyrkjusérfræðingur
og bóndi í Nátthaga

Höfundar efnis í þessu riti:

HALLGRÍMUR INDRIÐASON
skógtæknifræðingur, 
skógræktarráðunautur á 
skipulagssviði Skógræktar ríkisins



Um mynd á kápu
Sigríður Rut Hreinsdóttir (f. 1957) lærði myndlist í 
Noregi  og á Íslandi og útskrifaðist úr málaradeild 
Myndlista- og handíðaskóla Íslands  árið 1990. Sigríður 
hefur haldið sýningar á Akranesi, í Gerðasafni í Kópavogi, 
á Kjarvalsstöðum og víðar. Sigríður fæst aðallega við 
olíumálverk og eru flestar mynda hennar ljóðrænar og með 
súrrealískum blæ. Myndin á forsíðu nefnist „Sinfónía í 
grænum dúr“. 
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Rekja má stofnun Skógræktarfélags Grindavíkur til 
kvenfélagskonunnar Ingibjargar Jónsdóttur.

Það atvikaðist þannig að þegar Ingibjörg varð sextug, 
árið 1939, stofnuðu kvenfélagskonur sjóð henni til 
heiðurs. Var Ingibjörgu í sjálfsvald sett hvernig hún verði 
honum. Ingibjörg ákvað að verja sjóðnum til þess að 
koma upp skógræktarreit við Grindavík. Fékk hún land 
fyrir norðan fjallið Þorbjörn, eftir að hafa ráðfært sig við 
Skógræktarstjóra ríkisins, sem taldi staðinn vel fallinn til 
skógræktar.

Ekki höfðu margir trú á þessari fyrirætlan Ingibjargar 
en hún hélt þó sínu striki og hófst handa.

Það var svo 29. maí 1957 sem Einar G. E. Sæmundsen, 
skógarvörður hjá Skógrækt ríkisins, kom með fyrstu 
trjáplönturnar og efni í girðingu. Það var Ingibjörg 
sjálf sem gróðursetti fyrstu plöntuna og varð birki fyrir 
valinu.

Ingibjörg nefndi skógarreitinn Selskóg og sagði 
nafnið eiga rætur sínar að rekja til gamalla selstófta á 
skógræktarsvæðinu.

Skógræktarfélag Grindavíkur var stofnað þann 14. 
nóvember 1957 og var aðalhvatinn sá að tryggja framtíð 
Selskógar. 

Í lögum félagsins var gert ráð fyrir því að í stjórn sætu 
oddviti Grindavíkurhrepps og skólastjóri barnaskólans 
á hverjum tíma og þrjár konur úr kvenfélaginu. Með 
þessari skipan taldi Ingibjörg að best væri að tryggja 
viðgang félagsins.

Fyrsta árið voru gróðursettar 5.000 plöntur og æ síðan 
hefur verið plantað í Selskóg en þó með einhverjum 
hléum. Að þeirri vinnu hafa komið félagasamtök í 
Grindavík og nemendur grunnskólans sem gróðursetja 
árlega nokkur hundruð plöntur.

HEIÐURSVARÐAR Í SKÓG UM LANDS INS – IV. HLUTI

Selskógur í Þorbirni
HeiðursvarðiIngibjargarJónsdóttur

Höfundur Jón Geir Pétursson
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REYKJAVÍK

Efnamóttakan hf

Faxaflóahafnir sf

Félag iðn- og tæknigreina

Frjó ehf

Gámaþjónustan hf

Gunnar Eggertsson hf

Johan Rönning hf

KPMG hf

Mjólka / Vogabær ehf

Nói-Síríus hf

Ríkisendurskoðun

Samband garðyrkjubænda

Skalli við Vesturlandsveg

Ungmennafélag Íslands

Veitingahúsið Jómfrúin

KJALARNES

Rannsóknastöð

Skógræktar ríkisins, Mógilsá

KÓPAVOGUR

Byko

MOSFELLSBÆR

Skógræktarfélag Mosfellsbæjar

GARÐABÆR

Moldarblandan – Gæðamold hf

Heiðursáskrifendur Skógræktarritsins
HAFNARFJÖRÐUR

Aflbinding ehf

Alcan á Íslandi hf

RST Net ehf

REYKJANESBÆR

HS Orka hf

AKRANES

Norðurál hf, Grundartanga

BORGARNES

Skorradalshreppur

Skógræktarfélag Borgarfjarðar

SNÆFELLSBÆR

Snæfellsbær

PATREKSFJÖRÐUR

Oddi hf, fiskverkun

HVAMMSTANGI

Húnaþing vestra

SAUÐÁRKRÓKUR

Kaupfélag Skagfirðinga

SIGLUFJÖRÐUR

Egilssíld ehf
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Greinar höf und ur fann í lok jan ú ar 2009, eft ir stutta 
leit sem fólst í hlust un, hóp krossnefja í Heið mörk, 
um 20 fugla sem héldu sam an en krossnefir eru fé-
lags lynd ir, kalla mik ið sín á milli og fara um í hóp-
um. Þá þeg ar stund uðu þeir at ferli sem benti til að 
varp væri í vænd um. Karl arn ir slóg ust um kven fugla 
og karl sá ég mata kerl ingu sem er hluti af at ferli 
til huga lífs ins. Það kom mér því ekki á óvart þeg ar 
frétt ir fóru að ber ast af ung um á ferli í byrj un mars.

Til loka árs ins 2005 hafði Flæk ings fugla nefnd 
skráð tæp lega 3300 til vik um krossnefi á Ís landi. 
Kross nef ur er einn al geng asti flæk ings fugl inn hér á 
landi og kem ur í árs tíða bundn um göng um, svoköll-
uðu rás fari, en þá flakk ar hann í stór um hóp um út 

Til hægri: Krossnefskarl (rauðgulur) flýgur upp í átt að
kvenfugli(grængulum)semsiturátoppinumáháugrenitré
íHeiðmörk.Tilhugalífiðíalgleymi.DB

Krossnefir gera vart við sig
Höfundur Daníel Bergmann

Und an far inn vet ur hef ur orð ið óvenju mikið vart við krossnefi (Lox ia cur virostra) í barr skóg um 
sunn an lands, þá einna helst í Heið mörk, Gríms nesi og Þjórs ár dal. Varp hans hef ur ver ið stað fest 
í Gríms nesi og í Heið mörk. Í mars sáust þar ný fleyg ir ung ar í fylgd með full orðn um sem voru að 

mata þá. Krossnef ir verpa þeg ar fræ barr köngla eru þroskuð, um miðj an vet ur ef því er að skipta. Gogg
ur þeirra geng ur á misvíxl, af því bera fugl arn ir nafn sitt og er það að lög un að sér hæfðu fæðu vali – að 
ná fræi úr köngl um. Á Íslandi hafa líklega aldrei orpið jafn margir krossnefir og sl. vetur.

AlltákafiísnjóogvetrarstilluríkjörlendikrossnefsinsíHeiðmörk.Myndtekinþann30.janúar2009.DB
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fyr ir venju leg heim kynni sín. Silki toppa (Bombycilla
garrulus) og dómpápi (Pyrrhulapyrrhula) eru einnig 
fugla teg und ir sem flakka á þenn an máta út fyr ir sín 
hefð bundnu varp svæði í Norð ur-Evr ópu og verð ur 
þá yf ir leitt vart á Ís landi í aukn um mæli, eink um 
silki toppu.

Stærsta ganga krossnefs var árið 2001 en þá sáust 
yfir 1000 fugl ar. Aðr ar tvær stærstu göng ur nar voru 
árin 1990 (786 fugl ar) og 1985 (344 fugl ar). Þess-
ar þrjár göng ur báru hing að um 2/3 hluta þeirra 
krossnefja sem kom ist hafa í ann ála. Sum ar ið 2008 
virð ist hafa orð ið ein gangan til því til kynn ing ar 
bárust um fjölda krossnefja á sunn an verðu land inu, 
jafn vel frá Vest ur landi. Á með an að flest ir fugl ar sem 
leggja í slíkt rás far gera það á far tíma, þá er klukka 
krossnefs ins svo lít ið brengl uð því þeir birt ast hér yf-
ir leitt í júní–júlí. Teng ist það fram boði á meg in fæðu 
þeirra, fræi úr greni köngl um og þeir flakka út frá 
reglu bundn um heim kynn um ef fram boð ið er lít ið og 
leita svæða þar sem meira er af fæðu. Finni þeir slíka 
staði staldra þeir við og jafn vel verpa. Fjöldi til kynn-

inga um krossnefi í sunn lensk um barr skóg um hef ur 
síst minnk að í vet ur svo ljóst er að fugl ar úr sum ar-
göngunni höfðu vetrardvöl.

Að eins tvisvar sinn um áður hafa krossnef ir orp ið 
á Ís landi svo vit að sé. Fyrra skipt ið var árið 1994 
á Tuma stöð um í Fljóts hlíð. Í byrj un des em ber sá 
Hrafn Óskarsson krossnefspar sem sett ist í greni tré 
og taldi hann fuglana vera þar með hreið ur. Hrafn 
klifraði upp í tréð og fann hreiðr ið og í því þrjá ný-
klakta unga. For eldr arn ir möt uðu ung ana næstu 
daga en um viku síð ar gerði aftaka veð ur og ung arn ir 
drápust. Þessi skringi lega tíma setn ing á varpi er alls 
ekki svo skrýt in í til felli krossnefs því í heim kynn um 
hans hef ur hann fund ist verp andi alla mán uði árs ins. 
Fæðu fram boð ræð ur þar mestu og veturinn 1994–5 
var mik ið af köngl um á sitka greni á Tuma stöð um 
en slæmt veð ur gerði út um þessa varptil raun. Síð-
ara skipt ið var í Hall orms stað sum ar ið 2006. Þá sást 
kven fugl með ný fleyga unga tvisvar í trjásafn inu í 
júlí. Nú í vet ur er síð an ljóst að varptil vik um hef ur 
fjölg að um tals vert.

TveirkvenfuglaríHeiðmörk.Hérséstvelhinnstóriogeinkennandigoggurkrossnefsins.Skoltarnirgangaámisvíxlog
auðveldarþaðfuglinumaðnáfræiúrkönglum.DB
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Ég sagði frá mik illi barrf inku göngu haust ið 2007 í 
Skóg rækt ar rit inu (2007, 2. tbl.) en þá komu hing að 
til lands mörg hund ruð barrf ink ur (Carduelisspin
us) svo var lega sé áætl að. Ég dvaldi í þjóð garð in um í 
Skafta felli í lok maí 2008 og var þá söng ur barrf inku 
einn sá al geng asti í skóg in um. Síð ar um sum ar ið var 
ég á Hótel Eddu á Skóg um, gekk þar um skóglendið 
eldsnemma morg uns og al geng asti fugl inn sem ég sá 
og heyrði var barrf inka. Hvort sem þar voru á ferð 
fugl ar frá haustinu áður, sem höfðu haft vetr ar dvöl, 
eða far fugl ar komn ir að vori er erfitt að segja til um 
en slík ur fjöldi af barrf ink um að sumarlagi get ur nú 
varla þýtt ann að en þær hafi orp ið hér sl. sum ar.

Sam fara vax andi bú svæði og bætt um skil yrð um 
verð ur sí fellt erf ið ara að finna skóg ar fugla í varpi, 
sér stak lega þá sjald gæfari, jafn vel þótt al menn ur 
fugla á hugi fari vax andi og meira sé um virka fugla-
skoð ara. Skóg ar hérlendis eru að verða nógu stór ir 

og trén nógu há til að fela fugla og það er margt sem 
ger ist í skjóli þeirra sem fer fram hjá fólki.

Þess ar tvær teg und ir, kross nef ur og barrf inka, voru 
fyr ir rúm um ára tug nefnd ar sem helstu kandídat ar 
nýrra land nema úr hópi skóg ar fugla. Glókoll ur inn 
varð þeim fyrri til, raun ar flest um að óvör um, en 
nú virð ist sem barrf ink an hafi numið land og kross-
nef ur inn sé þar á mörk un um. Eða hvað? Árið 1994 
varp ekki að eins kross nef ur á Tuma stöð um held ur 
einnig barrf inka og var það henn ar fyrsta stað festa 
varp. Þá töldu menn að barrf ink an væri kom in til 
að vera en svo varð þó ekki raun in. Það þarf því að 
stíga var lega til jarð ar í full yrð ing um um land nám 
skóg ar fugla. Hugsanlega munu þess ar tvær teg und ir 
vera á jaðr in um sem varp fugl ar um ókomna tíð eða 
ef til vill hafa þær þegar fest rætur. Tíminn verður að 
leiða í ljós hvort sannara reynist.

Mikillþroskikönglaoggnóttaffræigerðikrossnefjumauðveltfyrirveturinn20089.Hérerutveirkarlfuglaraðgæða
séráfræi.ÞessifallegaogskemmtilegafinkaervelkominviðbótífátæklegaskógarfuglafánuÍslands.DB
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Enda þótt skóg rækt hafi ver ið stund uð á Ís landi í 
rúm lega 100 ár má full yrða að fyrst eft ir síð ari 
heims styrj öld ina hafi skóg rækt orð ið áhuga mál al-
menn ings. Á þess um árum opn uð ust nýir mögu leik-
ar á fræ skipt um milli landa og áhuga sam ir skóg-
rækt ar menn eygðu mögu leika á því að reyna nýj ar 
teg und ir og teg unda kvæmi. Skóg rækt rík is ins stóð 
fyr ir fræ söfn un ar ferð til Alaska árið 1945. Ár ang ur 
þeirr ar ferð ar var sá að þeim teg und um og kvæm um 
fjölg aði sem rækta mátti með góð um ár angri víða 
um land. Eld móð ur for ystu manna Skóg rækt ar rík-
is ins og Skóg rækt ar fé lags Ís lands varð þannig bæði 
grund völl ur og hvatn ing að auk inni al mennri trjá-
rækt.

Eft ir miðja 20. öld ina fór áhugi vax andi fyr ir sum-
ar húsa lóð um á með al al menn ings í þétt býli. Íbú ar 
á Reykja vík ur svæð inu skoð uðu sig um í ná granna-
sveit ar fé lög um og varð hluti af Mos fells daln um vin-
sælt sum ar húsa svæði. Segja má að þarna hefj ist út-
rás þétt býl is búa út í hin ar dreifðu byggð ir, þrá eft ir 
af drepi í sveit. Þess ar að stæð ur voru hvetj andi fyr ir 
þá áhuga menn um trjá rækt sem höfðu að stöðu til 
rækt un ar. Lár us Blön dal bók sali og kona hans Þór-
unn Kjart ans dótt ir, eig end ur Grund ar í Mos fells-
sveit, voru í þeim hópi.

Fram kvæmd ir í Grund ar landi hófust árið 1948 en 
þá var byggt þar sum ar hús sem enn stend ur aust ast 
á lóð inni (1. mynd). Lóð in á Grund var áður hluti af 
býl inu Reykja hvoli sem stóð þar skammt frá. Eft ir 
að form leg ur lóð ar samn ing ur var gerð ur var haf ist 

handa við frið un lands ins. Stað hætt ir voru ákjós an-
leg ir. Var má in frið ar land ið að norð an og aust an en 
girt var að sunn an og vest an. 

Land inu að Grund má skipta í tvær meg in land-
gerð ir, það er grund in með fram Varmá, sem er slétt 
frjósöm áreyri, en að sunn an og vest an er bratt ur en 
lág ur mel ur (2. mynd). Girð ing ar stæði var val ið af 
kost gæfni efst á meln um. Sam kvæmt lóð ar mæl ing-
ar korti, teikn uðu af Þór halli Jóns syni verk fræð ingi í 
ágúst 1951, er land ið um 8.000 m2 og er hæsti hluti 
mels ins tal inn vera í 49,3 m h.y.s. Flöt in nið ur við 
Varmá er í um 39,7 m h.y.s.

Eft ir að frið un svæð is ins lauk var haf ist handa við 
gróð ur setn ingu. Grund ar land ið var í upp hafi opið 

Höfundur Hallgrímur Indriðason

Grundarskógur í Mosfellsbæ
Skógarreitir á mörkum þéttbýlis

Þó skóg ar þekja á Ís landi sé sú næst minnsta í Evr ópu hef ur þeim til vik um fjölg að þar sem skóg
rækt ar svæði verða að víkja fyr ir bygg ing um og mann virkja gerð. Í mörg um til fell um reyna skipu
lags yf ir völd að taka til lit til að stæðna og að laga fram kvæmd ir að hinu skógi vaxna svæði. Út tekt 

á Grund ar skógi í Mos fells bæ, sem þessi grein bygg ir á, var gerð fyr ir bæj ar yf ir völd í þeim til gangi að 
auð velda mat á að stæð um við að lög un byggð ar að skóg rækt ar svæði. 

Grund ar skóg ur var upp haf lega frí stunda húsa land þar sem Lár us Blön dal fyrr um bók sali og fjöl
skylda hans vörðu hluta af frí tíma sín um til þess að skapa skjól og klæða land ið nýj um gróðri.

Kort:RagnhildurFreysteinsdóttir
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1.mynd.ÞráttfyriraðGrundíMosfellsdalséorðinaðþrengdafnýjumbyggingumogvegumhefurtekistaðvarðveita
einstaktskógarumhverfiátæplegahektaralands.Allarnýjarframkvæmdiráslíkumstöðumþarfaðskipuleggjaafsér
stakrialúð.

2.mynd.SéðyfirGrundarskógíMosfellsdal.Sitkagreniðvirðistríkjanditegund.Innansvæðisinsmáþófinnayfir20
tegundirtrjáaogrunna.UmhlutasvæðisinsliggurfjölfaringönguleiðogVarmáinafmarkarþaðaðnorðanogaustan.



SKÓGRÆKTARRITIÐ 200912

fyr ir norð an- og aust an átt um. Á þess um tíma hátt-
aði svo til að um land ið lá göm ul hita veitu leiðsla frá 
Reykj um til Reykja vík ur. Lár us Blön dal hef ur lík-
lega not að hita veitu stokk in sem skjól fyr ir norð læg-
um átt um þeg ar hann gróð ur setti sitka greni á þenn-
an stað. Sitka gren ið hef ur laun að holl ust una og eru 
hæstu trén núna um 19,5 m á hæð). Trén eru mjög 
áber andi fyr ir skóg ar mynd svæð is ins séð frá að al-
veg in um að Reykja lundi. 

Gróð ur setn ing á svæð inu færð ist svo fljót lega upp 
í brekkuræt urn ar og mel ana sem voru næstu fram-
kvæmda svæð in. Fyr ir hafn ar samt reynd ist að gera 
þetta land gróð ur setn ing ar hæft. Erfitt var að gera hol-
ur fyr ir trjá plönt ur í harð an mel inn. Hús dýra á burð ur 
var óspart not að ur við gróð ur setn ingu og hef ur án efa 
haft mik ið að segja um það hvern ig til tókst við rækt-
un ina. Flest sum ur eft ir að að staða í sum ar hús inu var 
orð in við un andi dvöldu Lár us og Þór unn með börn in 
á Grund frá í maí fram í sept em ber. 

Skóg ur inn á Grund
Við fyrstu sýn virð ist Grund ar skóg ur vera sitka-
greni skóg ur en þeg ar nán ar er að gætt er skóg ur inn 

tölu vert bland að ur. Grein ar höf und ur fann um 20 
teg und ir trjáa og runna í skóg in um (sjá töflu). Sam-
kvæmt ald urs grein ingu á trján um eru þau flest gróð-
ur sett á ár un um 1949 til 1960. Eft ir þann tíma eru 
að eins um minni hátt ar út plönt un að ræða. Ein staka 
tré og runn ar, sem standa við sum ar hús ið, eru frá 
seinni tíma. Vegna út tekt ar á skóg in um var teikn að 
reita kort sem vís að er til í lýs ingu skóg ar ins (3. mynd) 
Sitka gren is brekk an (reit ur nr. 19) vest ur af bú staðn-
um er gróð ur sett árið 1953 og ári síð ar, eða 1954, 
fór fram stærsta sam fellda út plönt un in í Grund ar-
skógi eða í ca. 1.453 m2. Inn á það svæði hafa síð ar 
ver ið gróð ur sett stök tré af berg furu og elri. Brekk an 
virð ist ekki hafa ver ið öll jafn erf ið til gróð ur setn inga 
því tek ist hef ur að koma þar nið ur nokk ur hund ruð 
öspum í (reit ur nr. 17) sem virð ast þríf ast þar vel og 
er með al hæð þeirra nú um 16,5 m.

Skóg ur inn að Grund er í góð um vexti þó víða 
skorti grisj un og hirð ingu. Sér stak lega á þetta við um 
sitka gren ið í reit um nr. 19 og nr. 14 og einnig á þetta 
við um ala ska ösp í reit nr. 20 og nr. 17. Ekki fund ust 
við teg unda skrán ingu trjánna fá gæt ar teg und ir sem 
ástæða er til þess að geta sér stak lega um eða friða.

Íslenskt heiti Latneskt heiti Ástand tegundar Aðrar upplýsingar

Sitkagreni Picea sitchensis ríkjandi tegund í góðum vexti þarf grisjun víða 

Alaskaösp Populus trichocarpa gróskumikil tegund í góðum vexti þarf hirðingu og grisjun

Sólber Ribes nigrum víða skemmtilegur undirgróður fjölgar sér með rótarskotum

Yllir Sambucus arborecens stórvaxinn og gróskumikill stakstæðir runnar 

Stafafura Pinus contorta hefur víða lent undir öðrum trjám mætti grisja

Birki (ilmbjörk) Betula pubescens víða yfirvaxið af öðrum trjágróðri þarf að grisja

Þingvíðir (körfuvíðir) Salix viminalis stórvaxinn stakir runnar við bústað

Gljávíðir Salix pentandra nokkuð kalinn en þéttur limgerði nærri bústað

Viðja Salix myrsinifolia ssp. borealis þétt og stórt limgerði við akstursleið heim að bústað

Gullregn Laburnum alpinum stakstætt tré sunnan við bústað

Reyniviður Sorbus aucuparia víða á svæðinu falleg tré

Lerki Larix sibirica eða Larix sukaczewi ekki sérlega vöxtulegt stakstæð tré 

Heggur Prunus padus fallegir einstaklingar stök tré

Fjallarifs Ribes alpinum gróskumikið þétt og fallegt limgerði við bústað

Gráölur Alnus incana sæmileg vöxtulegt á nokkrum stöðum í skógarjaðri 

Skógarfura Pinus sylvestris stök tré virðast þrífast vel 

Fjallaþinur Abies lasiocarpa nokkur falleg tré í skógarjaðri í skógarjaðri við grundina

Bergfura Pinus uncinata stakstæð tré inni á milli stærri trjáa léleg, vantar birtu

Lindifura Pinus cembra eitt stakt tré á grundinni fallegt og sérstakt tré

Upplýsingar um tegundir af trjám og runnum á skógræktarsvæðinu við Grund í Mosfellsbæ
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Segja má að skóg ur inn á Grund sé lif andi minn is-
varði um elju sam an skóg rækt ar mann og að stoð ar-
menn hans.

Breytt ar að stæð ur
Við út þenslu byggð ar á síð ustu árum hafa skóg-
rækt ar svæði í ná grenni þétt býl is oft orð ið að gjalda 
bygg inga fram kvæmda. Með góðu skipu lagi má oft 
finna lausn ir sem taka til lit til bæði skóg ar og bygg-
inga. Þeg ar vel tekst til má full yrða að trjá gróð ur inn 
tengi bygg ing ar við land ið og skapi ákjós an leg ar að-
stæð ur fyr ir þá sem búa á svæð inu. Á síð ustu árum 
hafa einnig ver ið gerð gróf skipu lags mi s tök þeg ar 
íbúð ar hverfi hafa ver ið byggð  á skóg rækt ar svæð um 
án þess að til lit sé tek ið til stað hátta.

Skóg rækt rík is ins er ætl að það hlut verk með lög-
um að standa vörð um skóga og hamla gegn skóg-
areyð ingu. Helstu ákvæði lag anna gera þó að eins 
ráð fyr ir að við skóg areyð ingu sé brugð ist með 
mót væg is að gerð um, þ.e.a.s. að gróð ur sett sé í stað 
þess skóg ar sem felld ur er vegna skipu lags breyt inga. 
Skóg areyð ingu sem fer yfir 0,5 ha ber að til kynna 
til mats á um hverf is á hrif um í sam ræmi við 10. gr. 
reglu gerð ar um mat á um hverf is á hrif um.

Mik il vægt er að skóg ar eig end ur, sveit ar fé lög og 
hönn uð ir geri sér grein fyr ir því að að laga má skipu-
lag byggð ar að þeim skógi sem fyr ir er án þess að 
vist kerfi skóg ar ins sé skað að til fram tíð ar eða því 
eytt.

Nið ur staða út tekt ar á Grund ar skógi í Mos fells dal 
er sú að þar geti vax ið fjöl breytt ur úti vista skóg ur 
þótt bygg ing ar rísi á Grund ar lóð inni. Mik il vægt er 
fyr ir sveit ar fé lag ið að ná sam komu lagi við eig end ur 
lands ins um það að fjöl breytt vist kerfi skóg ar ins fái 
að halda sér og fyr ir hug uð byggð verði að lög uð að 
skóg in um. Með þeim hætti get ur ára tuga rækt un ar-
starf frum herj anna nýst bæði þeim sem búa á staðn-
um en ekki síð ur þeim sem kjósa að nota svæð ið til 
göngu ferða og úti vist ar.

Heim ild ir
Bjarki Bjarna son og Magn ús Guð munds son (2005). Mos-

fells bær saga byggð ar í 1100 ár: Mos fells bær: 
Kjart an Lár us son (2008). Munn leg ar heim ild, í apr íl.
Mos fells bær Að al skipu lag (2002–2024). Mos fells bær. 
Sig valdi Ás geirs son og Jón Há kon Bjarna son (1982). 

Trjá mæl ing ar og skóg rækt á höf uð borg ar svæð inu 
1981–1982. Reykja vík: Skipu lags stofa höf uð borg ar-
svæð is ins.

VaxtarlínurþriggjatrjátegundaíGrundarskógi.Línurnar
sýnaaðalaskaösphefur tekið forystuna íhæðarvextien
sitkagrenið fylgir fast á eftir. Birkið er sennilega að ná
hámarkshæðviðþæraðstæðursemþvíerubúnar.Birkið
hefur lent undir sitkagreninu sem þarfnast grisjunar.
Línuritiðbyggiráhæðarmælingumfrá1982og2008.

3.mynd.Reitakortiðímælikvarða1:500sýnirsamsetningu
skógarinsáGrundeftirtrjátegundumoglandgerðum.
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Belgjurtir
í skógrækt á Íslandi: I. hluti

Höfundur Sigurður Arnarson

Flest ir skóg rækt ar menn eiga það sam eig in legt að vilja ná sem skjótust um ár angri á sem ein faldast
an og skil virkast an hátt og án þess að kostn að ur vaxi úr öllu hófi. Til þess hafa menn beitt 
ýms um að ferð um, svo sem jarð vinnslu og áburð ar gjöf. Við skóg rækt á rýru landi er skort ur á 

að gengi leg um nær ing ar efn um við var andi vanda mál. Eink um er áber andi skort ur á ni tri, sem einnig er 
nefnt köfn un ar efni. Talið er að skort ur á ni tri sé sá nær ing ar skort ur sem tak mark ar hvað mest vöxt 
plantna á Ís landi. Því rýr ari sem jarð veg ur inn er, þeim mun meiri er skort ur inn. Mik ill hluti skóg rækt ar 
á Ís landi fer fram á rýru landi enda vand fund ið það land hér lend is sem ekki hef ur ver ið ofnýtt í gegn
um ald irn ar. Áburð ar gjöf leys ir þenn an vanda tíma bund ið en kostn að ur inn er mik ill og vax andi. Með 
hjálp nátt úr unn ar sjálfr ar er hægt að nýta var an legri leið ir til að koma ni tri inn í vist kerf ið.
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Til eru plönt ur sem hafa ör ver ur á rót um sín um sem 
vinna ni tr ið beint úr and rúms loft inu, hýsl um sín um 
og öðr um gróðri til hags bóta. Þetta eru plönt ur af 
ýms um ætt um og má nefna el ri teg und ir Alnussp., 
haf þyrni Hippophaerhamnoides og silf ur blað Ela
eagnus commutata sem dæmi um slík ar teg und ir. 
Þess ar plönt ur hraða allri gróð ur fram vindu með 
bind ing unni. 

Ein ætt plantna er sér stak lega af kasta mik il í þess-
um efn um. Það er ætt belg jurta eða ertu blóma sem 
á fræði máli kall ast Fabaceae eða Leguminosae. Ef 
belg jurt ir eru nýtt ar í skóg rækt má bæta frjó semi 
jarð vegs ins til mik illa muna, næra allt líf í jarð veg-
in um og auka þannig vöxt og við gang trjá gróð urs-
ins og vist kerf is ins í heild. Segja má að belg jurt ir 
komi í stað end ur tek inn ar áburð ar gjaf ar og spara 
þannig bæði fé og fyr ir höfn. Auk þess lífga þær upp 
á ungskóg inn með blóm um sín um og auðga allt líf-
rík ið til fram búð ar með því að leggja til líf ræn efni. 
Hægt er að planta eða sá belg jurt um um leið og 
trjá plönt un um eða nota belg jurt ir til for rækt un ar á 
ófrjóu landi og hefja skóg rækt ina seinna þeg ar frjó-
sem in hef ur auk ist.

Hér lend is hef ur ala skalúpín an Lupinus nootka
tensis ver ið nýtt á þenn an hátt en hún fell ur ekki öll-
um í geð. Hún er stór vax in, áber andi og vík ur seint 
og illa þar sem hún hef ur mynd að breið ur. Auk þess 
á hún það til að kæfa und ir sér trjá plönt urn ar sem 
henni er ætl að að fóstra. Aðr ar belg jurt ir geta haft 
ýmsa kosti lúpín unn ar en ver ið laus ar við gall ana. Vel 
má ímynda sér að meiri sátt ná ist um slík ar plönt ur. 
Hér á eft ir verð ur fjall að um belg jurt ir al mennt og 
ala skalúpín una sér stak lega. Um fjöll un um helstu ætt-
kvísl ir inn an ætt ar inn ar og aðr ar teg und ir sem koma 
til greina mun birt ast í næsta Skóg rækt ar riti. 

Belg jurt ir (ertu blóm) Fabaceae (Legum inosae)
78% and rúms lofts ins er nit ur en í þannig formi að 
hvorki plönt ur né dýr geta nýtt það. Belg jurt ir, sem 
einnig kall ast ertu blóm, hafa tek ið í sína þjón ustu 
bakt er í ur sem geta bund ið ni tr ið. Þær eru flest ar 
af ætt kvísl inni Rhizobium en einnig þekkj ast aðr ar 
rót ar hnýð is bakt er í ur. Þess ar bakt er í ur eru geymd ar 
í sér stök um líf fær um á rót un um sem kall ast rót ar-
hnýði. Plant an sér bakt er í un um fyr ir öll um mik il-
væg um nær ing ar efn um og fær hið nauð syn lega nit-
ur í stað inn.21 

 Í heim in um eru til um 700 ætt kvísl ir belg jurta 
með um 16.000–18.000 teg und um, sem ger ir þessa 

ætt að þriðju stærstu ætt plantna í heim in um.1, 7, 10 
Inn an belg jurta ætt ar inn ar má finna ein ær ar og fjöl-
ær ar jurt ir en einnig tré og runna. Með al trjá kenndra 
jurta eru al þekkt ar teg und ir svo sem sóp ar Cytisus
sp., bauna tré Caragana sp. og gull regn Laburnum
sp. 1, 28 sem all ar þríf ast í görð um hér lend is. 

Á heims vísu er þetta tal in ákaf lega mik il væg 
plöntu ætt vegna fæðu fram leiðslu. Má þar nefna 
teg und ir eins og jarð hnet ur Arachishypogaea, sem 
eru alls ekki hnet ur, kjúklinga baun ir Cicerabietin
um, linsu baun ir Lensculinaris, soja baun ir Glycine
maxeða G.soja, grikkja smára Trigonellafoenum
graecum og baun ir Phaseolus sp.1, 28 Lakk rís jurt in 
Glycyrrhiza glabra til heyr ir einnig ertu blóm um. 9 
Auk þess eru plönt ur af þess ari ætt nýtt ar til beit-
ar, upp græðslu, sem áburð ar gjafi og í hita belt inu til 
við ar fram leiðslu. 

Ætt inni er stund um skipt í þrjár und i r ætt ir Caes
alpinioideae,Papilionoideae og Mimosoideae. Sú síð-
ast nefnda er stund um sett í sér ætt, Mimosaceae. 28, 30 
All ar jurt ir, sem til greina koma sem hjálp arplönt ur 
í ís lenskri skóg rækt, til heyra Papilionoideae ef þessi 
grein ing er not uð.30 Því hef ur þessi skipt ing litla þýð-
ingu fyr ir okk ur.

Hér verð ur kast ljós inu beint að jurt un um sem geta 
gert skóg rækt ar land ið frjósamt, en önn ur um fjöll un 
verð ur að bíða betri tíma. Mik il vægt er að hafa í 

Mynd 1. Dæmigert belgjurtarblóm (ertublóm). Myndin
sýnir mýraertur Lathyrus palustris. Stærsta krónublaðið
er efstogkallast fáni.Þar fyrirneðankoma tvömjórri,
einsblöð,semkallastvængir.Neðsterutvösamgróinblöð
semmyndakjöl.Kjölurinnséstekkiámyndinnieninnií
honumerufræflarnir.Mynd:HörðurKristinsson
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huga að þótt belg jurt ir vinni nit ur úr and rúms loft inu 
með hjálp bakt er ía, þá er nit ur frá leitt eina áburð ar-
efn ið sem vant ar í ís lensk an jarð veg. Því get ur ver ið 
til bóta að gefa fos fór í belg jurta rækt og hef ur Jón 
Guð munds son mælt með að 40 kg af þrí fos fati séu 
gef in á hvern hekt ara í slíkri rækt un.24 Fos fór er góð-
ur mæli kvarði á frjó semi jarð ar inn ar og það virð ist 
alltaf vera til bóta að gefa hann.25 Ekki er skort ur á 
kalí í ís lenskri út jörð og því óþarfi að gefa þrí gild-
an áburð (t.d. blá korn) nema þar sem upp sker an er 
fjar lægð reglu lega.

Ein kenni
Að al ein kenni belg jurta ætt ar inn ar eru blóm in og 
ald in in. Hin dæmi gerðu ertu blóm eru tví kynja og 
hafa óreglu lega lög un og fimm mis stór krónu blöð. 
Aftasta krónu blað ið kall ast fáni og er stærst. Hlið ar-
blöð in kall ast væng ir en tvö fremstu blöð in eru sam-
vax in og mynda kjöl t.d. 6, 10, 18 (sjá mynd 1 og 2). Þessi 
lýs ing á þó ekki við um und i r ætt ina Mimosoideae ef 

hún telst til ertu blóma29 en um það ber heim ild um 
ekki sam an. 

Aldin ið hjá öll um belg jurt um er hýð is ald in eða 
belg ur sem rifn ar oft ast að endi löngu við þrosk-
un. Hjá sum um teg und um brotn ar hann í nokkra 
hluta með eitt fræ í hverj um.10 Full þroskað ir belg ir 
eru dökk ir á lit inn og þorna í sól skini. Sú hlið sem 
snýr að sólu þorn ar meira en hin hlið in. Það veld ur 
spennu í belgn um sem að lok um spreng ir saum inn á 
milli helm ing anna. Við það þeyt ast fræ in í all ar átt i.4 
Það er merki leg upp lif un að vera stadd ur í lúpínu-
breiðu eft ir heit an haust dag og verða vitni að skot-
hríð inni. Fræ belg jurta eru gjarn an með harðri skurn 
sem tef ur fyr ir spírun.7, 18 Til að flýta fyr ir spírun er 
ýms um ráð um beitt. Ef sá á miklu magni fræja eru 
þau gjarn an lát in fara í gegn um sér stak ar bursta vél-
ar 2 en ef um lít ið magn er að ræða er ágætt að rispa 
þau með sand papp ír.18 Án með höndl un ar spíra inn-
an við 10% af lúpínu fræi á fyrsta ári en með með-
höndl un fer spírun yfir 90%.2 Fræ in eru nokk uð 

Mynd2.Dæmigertbelgjurtarblóm(ertublóm).MyndinsýnirengjamaríuskóLotuscorniculatus.Stærstakrónublaðiðer
efstogkallastfáni.Þarfyrirneðankomatvömjórri,einsblöð,semkallastvængir.Vængirnireruþéttsamanámyndinni
svofljóttálitiðmættiætlaaðþarfærieittsamvaxiðblað.Neðsterutvösamgróinblöðsemmyndakjöl.Kjölurinnsést
ekkiámyndinninemaáblóminuefsttilvinstri.Inniíhonumerufræflarnir.Mynd:JónGuðmundsson
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stór og þung og ber ast sjald an langt frá móð ur plönt-
unni og mynda belg jurt ir því gjarn an breið ur. Við 
sér stak ar að stæð ur, t.d. á hjarni eða með vatni, geta 
fræ in borist lang ar leið ir. Stærstu fræ ætt ar inn ar má 
finna hjá sæ baun um Entadagigas í hita belt inu. Þau 
fræ eru allt að 5 cm að þver máli í rúm lega metra-
löng um fræ belgj um. Þau geta velkst um í sjón um, 
mán uð um sam an, áður en þau spíra.4 

Lauf blöð in eru stak stæð og sam sett úr mörg-
um smá blöð um.1, 7, 10, 18, 28, 29 Sum ar belg jurt ir hafa 
stólpa rót og þeim er erfitt að fjölga með skipt ingu 18 
en aðr ar hafa trefj a ræt ur og er auð velt að taka upp 
og flytja. Sum ar mynda lít ið eða ekk ert fræ hér lend-
is en aðr ar mynda mik ið magn fræja sem mynd að 
get ur forða í jarð vegi og spírað þeg ar skil yrð in eru 
hent ug. 

All ar teg und irn ar hafa bakt er í ur á rót un um sem 
vinna nit ur úr and rúms loft inu.Til gangs laust er að 
reyna rækt un belg jurta til land bóta nema með rétt-
um rót ar hnýð is bakt er í um, en hver belg jurt þarf sín-
ar réttu teg und af bakt er í um.t.d. 7 Ef plöntu hlut ar 
af hraust um plönt um eru flutt ir til þá fylgja rétt ar 
bakt er í ur með, en það þarf að tryggja ef plönt unni 
er fjölg að með fræj um. Það er hægt að gera með því 
að taka ör lít inn jarð veg úr breið um af plönt unni og 
blanda hon um við fræ in. Stund um er auk þess hægt 
að fá við eig andi rót ar hnýð is bakt er í ur hjá Land-
græðsl unni, LbhÍ (Rala) eða sölu að il um. Þetta er rétt 
að hafa í huga, t.d. ef fræ eru pönt uð af frælist um.

Notk un hér lend is
Inn an ætt ar inn ar má finna mikla fjöl breytni í lit 
blóma, blómg un ar tíma, stærð, vaxt ar lagi og kröf-
um til jarð vegs. Hér lend is hafa ver ið rækt að ar stór ar 
og smá ar belg jurt ir og þríf ast þær við margs kon-
ar að stæð ur. Til eru ýms ar teg und ir og af brigði af 

hvít um, rauð um, gul um og blá um belg jurt um og 
sum ar eru tví lit ar. Þær spanna breiða vist og þola 
ís lenskt veð ur far.23 Belg jurt ir geta auðg að skóg rækt-
ar lönd á fleiri en einn máta. Vit an lega er nit ur nám ið 
mik il væg ast, en fög ur blóm þeirra gera skóg ar reiti 
meira að lað andi og upp skeru mikl ar teg und ir bæta 
við jarð veg inn og auðga smá dýra líf ið sem nýt ist öllu 
vist kerf inu og þar með trjá gróðr in um. Upp skera 
belg jurta er mis mik il og fer að sjálf sögðu eft ir stærð 
þeirra og þrótti. Þær stór vöxnu, s.s. lúpína, mynda 
ár lega mik ið magn líf rænna efna.t.d. 11, 12 

Sum ar belg jurt ir eru dæmi gerð ir frum herj ar sem 
víkja fljótt og vel fyr ir öðr um jurt um. Slík ar plönt ur 
geta skóg rækt ar menn nýtt þeg ar skóg rækt er stund-
uð á ör foka eða rýru, ófrjóu landi. Aðr ar þríf ast 
ágæt lega í frjóu gras- og blóm lendi. Marg ar þeirra 
hafa klif ur þræði til að styðja sig við nær liggj andi 
gróð ur. Slík ar plönt ur má nota sem áburð ar gjafa í 
skóg rækt á frjóu landi, í skóg ar jöðr um og í skjól-
belta rækt. Má ætla að slík ar plönt ur auðgi skóg inn 
til langs tíma. 

All ar belg jurt ir á norð ur slóð um eru ljóselsk ar 
en mis mik ið þó. Þær þríf ast illa eða hreint ekki í 
þéttu skóg lendi sem vex þeim yfir höf uð. Mis jafnt 
er hversu auð veld lega þær víkja úr gróð ur lendi fyr-
ir öðr um teg und um en að jafn aði víkja smá vaxn ar 
plönt ur fyrr en þær há vöxnu. Þeg ar belg jurt ir hafa 
náð rót festu mun frjó semi jarð vegs ins aukast svo 
lengi sem þeirra nýt ur við,21 en nit ur bind ing belg-
jurta á Ís landi er áætl uð 25 til rúm lega 100 kg N/
ha á ári.2, 22

 
Ís lensk ar belg jurt ir 
Ekki er alls kost ar ein falt að full yrða hvað kalla skuli 
ís lensk ar plönt ur. Á það jafnt við um belg jurt ir sem 
aðr ar plönt ur. Kann höf und ur þess ar ar grein ar enga 
ein hlíta skil grein ingu á því hvaða eig in leika plönt ur 
þurfa að hafa til að öðl ast ís lensk an rík is borg ara rétt. 
Engu að síð ur virð ist sæmi leg sátt um að halda því 
fram að á Ís landi séu sjö til átta teg und ir sem telja 
megi full gild ar ís lensk ar teg und ir og sum ir telja þær 
allt að 9. Þetta eru bauna gras, fugla ert ur eða vall ert-
ur, um feðm ing ur, gilja flækja, mýra ert ur, gull koll ur, 
hvít smári og rauð smári er sú átt unda þeg ar hann er 
tal inn með.t.d. 7 Ef lúpín an er tal in með er hún 9. teg-
und in. 

Til sam an burð ar má nefna að í Nor egi eru tald ar 
vaxa lið lega 100 teg und ir 7 og í Sví þjóð eru tald ar 
um 90 inn lend ar teg und ir auk slæð inga.1 

Mynd3.Teikningsemsýn
iruppbyggingubelgjurta
blóma;a)fáni,b)vængir
ogc)kjölur.Teikning:
SigurðurArnarson



SKÓGRÆKTARRITIÐ 200918

Þessi teg unda fá tækt hér lend is er sér stak lega eft ir-
tekt ar verð og ástæða til að velta henni að eins fyr ir 
sér. Ætla má að flest ar belg jurt ir hafi dáið út á Ís-
landi á ís öld og borist aft ur til lands ins eft ir að henni 
lauk fyr ir um 10.000 árum.22 Fræ belg jurta eru bæði 
stór og þung. Þau hafa litla dreif ing ar hæfni og ber ast 
lít ið með vindi og fugl um. Auk þess þurfa bæði belg-
jurt ir og rétt ar rót ar hnýð is bakt er í ur að ber ast á sama 
svæð ið svo að land nám geti tek ist. Vanda mál með 
dreif ingu bakt er ía bæt ist því við dreif ingu fræja.7, 22 
Bakt er í ur þurfa ekki að dreifast á sama hátt og plönt-
urn ar. Þær dreifast fyrst og fremst með jarð vegi eða 
vatni en ekki með vindi því þær mynda ekki dval ar-
gró og ber ast ekki með fugl um enda lifa þær ekki af 
ferða lag ið í gegn um melt ing ar veg inn.22 Að fram an-
sögðu er ljóst að alls óvíst er hvort og þá hvaða belg-
jurt ir uxu hér við land nám. Allt eins er lík legt að stór 
hluti þeirra hafi borist hing að með land náms mönn-
um eða síð ar, t.d. með fóðri eða í ball lest skipa. Þessi 
inn flutn ing ur hef ur vænt an lega ekki ver ið skipu lagð-
ur nema að litlu leyti og því hel ber til vilj un hvaða 
belg jurt ir hafa borist til lands ins með mönn um eft ir 
land nám. Ein teg und, rauð smár inn, hef ur senni lega 
ekki borist til lands ins fyrr en á síð ustu öld 19 og það 
gerði reynd ar ala skalúpín an líka. Samt er al geng ara 
að telja rauð smár ann með ís lensk um plönt um en 
lúpín una sem hvert manns barn þekk ir. 

All ar ís lensku teg und ir, nema gull koll ur (ásamt 
rauð smára og lúpínu ef þær eru ís lensk ar), treysta 

ekki síð ur á renglu mynd un en fræ mynd un til þess að 
bæta við veldi sitt. Þær geta þó mynd að fræ ef rétt ur 
fræv ari er til stað ar. Það eru oft ast stór ar hun angs fl-
ug ur sem einmitt hef ur fjölg að á und an förn um árum 
sam fara aukn um hlý ind um. Auka má lík ur á fræ-
mynd un belg jurta með því að hjálpa fræv ur um með 
snemm blóm strandi teg und um.23 Á skóg rækt ar svæð-
um geta víði plönt ur Salixsp. gegnt þessu hlut verki. 
Ef hun angs fl ug ur geta heim sótt víði í maí, gilja flækju 
í júní og um feðm ing og rauð smára í ágúst ætti fræ-
mynd un að aukast.23

Rétt er að taka fram að sam an lagt spanna (aðr ar) 
ís lensk ar belg jurt ir senni lega stærri vist en lúpín an 
ger ir.21 Því er full ástæða til að skoða þær bet ur og 
verð ur það gert í næsta Skóg rækt ar riti. 

Ala skalúpína Lup in us noot ka tens is
Al kunna er að ala skalúpín an, sem oft ast er að eins 
nefnd lúpína, hef ur sann að gildi sitt við upp græðslu 
lands. En hjá því verð ur varla lit ið að ekki eru all ir 
á eitt sátt ir um ágæti henn ar. Því verð ur hér fjall að 
nán ar um þessa merki legu plöntu.

Saga
Schi er beck land lækn ir, sem var for mað ur Hins ís-
lenska garð yrkju fé lags, sáði lúpínu í Reykja vík árið 
1895 ásamt fjórt án öðr um lúpínu teg und um.11, 12 
Hún var einnig rækt uð í Gróðr ar stöð inni í Reykja-
vík árið 1910. Jó hann Páls son tel ur hugs an legt að 
fá ein ar lúpín ur af þess um stofni hafi við hald ist í 
rækt un í reyk vísk um görð um fram til þessa dags.11, 

12 En sú lúpína sem nú set ur svo mik inn svip á land ið 
á sér aðra sögu.

Haust ið 1945 kom Há kon Bjarna son, þá ver andi 
skóg rækt ar stjóri, með fræ og ræt ur af ala skalúpínu 
til lands ins.2, 11, 12, 13, 16, 26 Fræ ið tók hann á strönd 
Col lege-fjarð ar á Kenaiskaga ásamt ýms um öðr um 
plönt um sem hann taldi feng í.15 Heim ild um ber ekki 
sam an um magn ið. Í fjöl riti Rala nr. 178 seg ir að 
magn ið hafi ver ið sem svar ar tveim ur mat skeið um 
af fræi auk nokk urra róta.11 Andr és Arn alds sagði 
árið 1979 að magn ið hafi ver ið þrjár ræt ur og sem 
sam svar ar mat skeiðs fylli af fræi 2 en Daði Björns-
son seg ir í B.S. rit gerð sinni að magn ið hafi ver ið 
teskeiðs fylli.13 Há kon sjálf ur minn ist ekki á magn ið 
í Skóg rækt ar rit inu, en hann skrif aði marg ar blaða-
grein ar og flutti fjölda er inda í sinni tíð svo sjálf-
sagt hef ur hann ein hvers stað ar sagt til um magn-
ið. Þær heim ild ir hef ur sá sem þetta rit ar ekki und ir 

Mynd4.Hérmásjáhvernigfremur lágvaxnarbelgjurtir
hafabyggtuppfrjósemi.Áburðaráhrifinhafabættskilyrði
fyrirgrasiðogbirkiðfremstámyndinni.Fjærerbirkisem
ekkihefurennfengiðaðnjótagóðærisinsenþesstímimun
koma.SA
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hönd um. Af fyr ir liggj andi heim ild um er þó ljóst að 
magn ið var ekki mik ið. Af þess um efni viði er kom in 
sú lúpína sem dreifst hef ur um land ið.11 Í ljósi út-
breiðslu ala skalúpín unn ar á Ís landi í dag er fróð legt 
að sjá hvað Há kon skrif aði í grein í Skóg rækt ar rit ið 
árið 1946 á bls. 24: „Eink um leizt mér vel á lúpín ur, 
sem uxu eft ir endi langri strönd inni með fram skóg-
ar jaðr in um. Geti sú jurt vax ið af sjálfs dáð um hér á 
landi og breiðzt út, er áræð an lega mik ill hag ur af 
því, þar sem lúpín ur bæta mjög all an jarð veg, sem 
þær vaxa í.“ 15 Af þessu má ljóst vera að Há kon var 
sá sem fyrst ur manna gerði sér grein fyr ir því hvað 
plant an gæti þýtt fyr ir Ís land. 

Ára tug um sam an var út breiðsla lúpín unn ar hæg, 
enda efni við ur inn lít ill. Há kon vakti at hygli á lúpín-

unni árið 1957 16 og sagði að í sex ár hefði hún feng-
ið að sjá um sig sjálf á Þver áraur um við Múla kot í 
Fljóts hlíð. Þá var Há kon byrj að ur að segja mönn um 
frá ágæti plönt unn ar. Árið 1954 var planta gróð ur-
sett ofan við Bæj ar staða skóg og fræi sáð árið 1959 
að ráði hans.14 Sama ár voru nokkr ir hnaus ar flutt ir 
í Heið mörk.2, 13 Upp úr 1960 fór ala skalúpín an að 
nema land víða um land. Sum ar ið 1961 voru fyrstu 
plönt urn ar gróð ur sett ar í mel ana við Hús höfða 
við Hval eyr ar vatn í landi Hafn ar fjarð ar  26 og fáum 
árum síð ar á Hálsmel um í Fnjóska dal.17 Mörg um 
kann að þykja það merki legt sem Áskell Löve sagði 
um lúpín una í bók inni Íslenzkferðaflóra árið 1970: 
„Slæð ing ur á nokkrum stöð um“.6 Síð an hef ur margt 
breyst og lúpín an er orð in al geng og áber andi með 
sín ar bláu blóma breið ur. Fyrstu rann sókn ir á lúpínu 
hér lend is hófust árið 1976 að frum kvæði Andr és ar 
Arn alds sem kynnst hafði plönt unni í Alaska.2, 11, 12, 17 
Þá hafði lúpína ver ið rækt uð til land bóta hér á landi 
í rúm 30 ár. 

Ár ang ur af rækt un ala skalúpínu hér lend is hef-
ur vak ið at hygli út fyr ir land stein ana. Fræ og ræt ur 
af lúpínu hafa ver ið flutt héð an til ann arra landa til 
reynslu. Í Maga dan hér aði í Aust ur-Sí ber íu hafa ver-
ið gerð ar til raun ir til að græða upp námu hauga með 
ala skalúpínu frá Ís landi 20 og í Norð ur-Sví þjóð hef ur 
ver ið reynt að bæta rýr an jarð veg með lúpínu héð-
an.16 Hún var einnig flutt frá Ís landi til Græn lands um 
1970 og stuttu síð ar til Fær eyja.27 Héð an hef ur meira 
að segja ver ið selt fræ til Alaska af ala skalúpínu!12 Í 
öðr um lönd um hafa ýms ar aðr ar lúpínu teg und ir ver-
ið not að ar á sam bæri leg an hátt. Ala skalúpín an hef ur 
numið land í Nor egi, Sví þjóð og Finn landi 27 en er 
hvergi í heim in um eins al geng og hér á landi.

Áhrif í skóg rækt
Með gild um rök um má segja að ala skalúpín an sé 
eina belg jurt in sem sann að hef ur gildi sitt sem nit-
ur gjafi í skóg rækt á Ís landi. Bind ing nit urs er mik il 
en einnig mynd ar lúpín an mik ið magn líf rænna efna. 
Hún get ur mynd að gróð ur þekju og auk ið frjó semi á 
skömm um tíma á gróð ur litl um svæð um ef þurrk ar 
hamla ekki vexti.12 Auk nit urs á hún auð velt með 
að vinna fos fór úr jarð vegi en aðr ar belg jurt ir á Ís-
landi hafa ekki þenn an hæfi leika. Þetta gef ur henni 
ákveð ið for skot.2, 22 Nit ur bind ing í lúpínu breið um á 
Ís landi hef ur ver ið áætl uð um 108 kg á hvern hekt-
ara. Það sam svar ar um 325 kg/ha af kjarna á burði.2 
Þenn an hæfi leika lúpín unn ar nýta þau tré sér sem 

Mynd 5. Alaskalúpínan hefur blá blóm og þó oftar blá
og hvít eins og þessi mynd sýnir. Smáblöðin eru 57 en
fjöldasmáblaðamá,ásamtfleirieinkennum,notatilþess
aðgreinaísundurlúpínutegundir(sjáseinnigrein).SA
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vaxa í breið un um ef þau þola sam keppn ina um ljós. 
Þar sem lúpína er mik il í und ir gróðri taka tré upp 
mun meira af ni tri en ella.2 Víða um land má sjá 
þessi áhrif og verð ur nú drep ið á nokk ur dæmi. 

Ása L. Ara dótt ir hef ur kom ist að því að birki þrífst 
vel í gisn um lúpínu breið um.5 Hún bend ir einnig á 
það að hægt sé að auka lík ur á því að birki vaxi í 
lúpínu breiðu með því að slá hana fyr ir gróð ur setn-
ingu en slátt ur lúpínu í blóma dreg ur mjög úr þrótti 
henn ar og vexti.5, 11 Við slíka með ferð sýn ir birk ið 
frá bær an vöxt.5 Einnig er til bóta að planta í jað ar 
breið unn ar en þar er lúpín an yngri, lægri og gisnari 
en inni í sjálfri breið unni.5, 12 Eft ir því sem lúpínu-
breið ur eru þétt ari aukast af föll af lág vöxnu birki.5 
Rann sókn ir Ásu sýna að trjá plönt ur sem gróð ur-
sett ar eru í lúpínu breið ur njóta góðs af ná býl inu ef 
þær kom ast upp úr breið unni en sjálfs án ing birk is í 
breið urn ar er lít il. Henn ar mæl ing ar sýna einnig að 
vöxt ur birk is í lúpínu breið um er með því besta sem 
þekk ist í ís lenskri skóg rækt.5  

Í Bæj ar stað ar skógi var lúpínu plant að vor ið 1954 
í „lítt gró inn blett en ekki al veg dauð an“ Þar er nú 

stæði legt birki sem var 8,6 m á hæð árið 1993.14 bls. 32 
Lúpínu var kom ið í Bæj ar staða skóg vegna þess að 
á þeim tíma var ótt ast að skóg ur inn væri að hverfa 
vegna mik ils rofs.14 Góð ur vöxt ur birk is í lúpínu hef-
ur einnig ver ið stað fest ur í Vaðlareit við Eyja fjörð 
og víð ar.12 

Í rann sókn Þrast ar Ey steins son ar og nem enda 
hans, sem stóð yfir í þrjú ár í Skálmareit á Húsa-
vík, kom í ljós að vöxt ur gren is var mark tækt betri 
með lúpínu en án. Mun ur inn var frá 25–74% eft-
ir ár ferði.31 Á Hall orms stað hef ur lerki vax ið bet-
ur í gömlu, ófrjósömu mal ar námi með lúpínu en í 
frjósömu skóg lendi.2 Þó er lerki ekk ert öðru vísi en 
önn ur tré hvað það varð ar að vaxa best í frjóu landi. 
Dæm in eru auð vit að marg falt fleiri en þessi eru 
skjal fest og verða ekki dreg in í efa.

Flest ar belg jurt ir utan hita belt is ins eru ljós kær ar 
enda krefst nit ur bind ing in mik ill ar orku.12 Þetta á 
ekki síst við um lúpín una. Á Hall orms stað og víð ar 
má sjá hvern ig lúpína vex með veg um en finnst ekki 
í skóg in um sjálf um. Þar er of skugg sælt fyr ir hana. 
Því verð ur að gera ráð fyr ir að lúpína hverfi úr skóg-

Mynd6.ÞessilúpínubreiðaeríófrjóuskógræktarlandiíSkriðdal.Þingmúli,semgefiðhefurtveimursýslumnafn,séstí
bakgrunni.Lerkiplöntureruástangliuppúrbreiðunni.SA
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rækt ar landi þeg ar trjá teg und irn ar skyggja hana út. 
Hún get ur þó við hald ist í rjóðr um og jöðr um og þar 
sem eitt hvert rask á sér stað. Auk þess get ur fræ forði 
henn ar varð veist ára tug um sam an og mynd að nýj ar 
breið ur ef rétt ar að stæð ur skap ast. 

Af of an sögðu má ljóst vera að ala skalúpín an bæt ir 
vaxt ar skil yrði trjá plantna ef þær ná að vaxa upp úr 
breið un um. En galli er á gjöf Njarð ar. Fátt virð ist 
hindra út breiðslu lúpínu hér lend is.22 

Önn ur áhrif
Nátt úru leg heim kynni ala skalúpínu eru eink um á 
eyj um og strönd um á Kyrra hafs strönd Norð ur-Am-
er íku, frá suð ur hluta Bresku-Kól umbíu í Kanada og 
til suð ur hluta Alaska.11, 12 Hún finnst einnig sums 
stað ar inn til lands ins á rösk uð um svæð um, í skrið-
um og skóg ar jöðr um. Allt bend ir til að sam keppni 
við ann an gróð ur tak marki út breiðsl una í Vest ur-
heimi.2, 12 

Lúpín an er stór planta með stór um, áber andi 
blóm um. Sum um finnst hún of stór gerð fyr ir ís-
lenska nátt úru þótt þau rök eigi tæp ast við inn an 
skóg rækt ar girð inga. Skóg rækt ar menn geta þó ekki 
skellt skola eyr um við því að mörg um finnst lúpín-
an ekki falla alls kost ar að ís lensku gróð ur sam fé lagi. 
Smá vaxn ari belg jurt ir gætu átt hér bet ur við. Stóri 
gall inn við ala skalúpín una er sá að hún get ur sáð sér 
í sum gróð ur lendi og lagt þau und ir sig.5, 12 Auk þess 
finnst mörg um baga legt að plöntu teg und um fækk ar 
að jafn aði þeg ar lúpín an fer yfir land,12 að minnsta 
kosti tíma bund ið. Stund um verða stór ar, áburða-
frek ar plönt ur ríkj andi í kjöl far ið, s.s. sig ur skúf ur, 
hvann ir eða skóg ar kerf ill. Er ekki laust við að sum ir 
missi svefn yfir slík um breyt ing um og fáum finn ast 
þær æski leg ar. Á hitt ber einnig að líta að öðr um líf-
ver um fjölg ar í lúpínu breið um þótt plöntu teg und um 
fækki. Ýms ir hrygg leys ing ar og fugl ar kunna vel að 
meta aukna grósku og fjölg ar mjög þar sem lúpína 
hef ur lagt und ir sig land.t.d. 3, 12 

Ís lensk ar mela plönt ur eru oft ast lág vaxn ar og veita 
lúpínu ekki telj andi sam keppni. Hún get ur mynd-
að þétt ar breið ur þar sem lág vax inn gróð ur á erfitt 
upp drátt ar.5 Lúpín an hop ar þó, fyrr eða síð ar, fyr ir 
gras teg und um21 eða öðr um há vaxn ari gróðri. Sums 
stað ar hef ur lúpín an hopað á 15–25 árum en ann-
ars stað ar er lúpín an hreint ekki far in að hopa þótt 
liðn ir séu rúm ir þrír ára tug ir frá því hún mynd aði 
breið ur.12, 13 Mörg um finnst slíkt vera til lít ils ynd is-
auka og fáum finnst gam an að brjót ast í gegn um há-

vaxn ar lúpínu breið ur í rign ingu. Í raun veit eng inn 
hvaða breyt ing ar verða í kjöl far lúpínu breiða í út-
jörð þeg ar til enn lengri tíma er lit ið, en það er utan 
við efni þess ar ar grein ar. Þetta eru vit an lega gall ar. 
Suma þeirra væri hægt að leysa með notk un lá vaxn-
ari belg jurta. 

Þekkt eru dæmi þess að lúpín ur leggi und ir sig gró-
ið land sem mörg um er sárt um. Má þar nefna mosa-
heiði í Múla koti og lyng móa í Hrís ey og á Húsa vík.12 
Norð an lands virð ist vera al geng ara að hún fari inn á 
lyng móa og leggi þá und ir sig en sunn an heiða. Þetta 
er sér lega áber andi í Hrís ey. Þar er lúpín an mjög 
þrótt mik il og fækk ar plöntu teg und um á yf ir ferð 
sinni.12 Þar sem fyr ir er þykkt svarð lag eða há vax-
inn gróð ur, s.s. skóg ur eða grósku mik ið blóm lendi, 
á lúpín an erfitt upp drátt ar. Slíkt land stenst ásókn 

Mynd7.Víðaílúpínubreiðummásjáhvítarlúpínursem
setjasvipábreiðurnar.Sennilegaeruþettavíkjandieigin
leikarenþærvaxasamtstundumísmáhópum.Ástæðan
fyrirþvíkannaðverasúaðlúpínanerum70%sjálffræv
uð.11Auðvelt er að fjölga lúpínumeðhælgræðlingum 18
þannig að ef vilji er fyrir hendi má planta hvítri lúpínu
langtfráöðrumlúpínumogkomauppbreiðuafhvítum
alaskalúpínum sem væri einstök á heimsvísu. 30% víxl
frjóvgun gerir það að verkum að slík breiða gæti fljótt
blánaðefaðrarlúpínurvaxaínámundaviðhana.
Mynd:EinarGunnarsson
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lúpín unn ar vel12 (sjá mynd 7). Í Heið mörk hef ur 
lúpína far ið yfir gró ið land en þar er það sjald gæft. 
Ár lega hörfar hún af stærra svæði í Heið mörk en 
hún legg ur und ir sig af grónu landi. Þar er út breiðsl-
an fyrst og fremst bund in við mela.13 

Hér lend is er fræ mynd un ala skalúpínu al menn í 
300–400 m h.y.s. en hún hef ur einnig bor ið fræ í 900 
m hæð við Gæsa vötn norð an Vatna jök uls.3 Eft ir að 
lúpín an kem ur sér fyr ir eyk ur hún veldi sitt jafnt og 
þétt og mynd ar breið ur. Út breiðslu hraði frá jöðr um 
breið anna ræðst með al ann ars af land gerð, gróð ur-
þekju og halla lands.13 Breið urn ar eru þéttast ar rétt 
inn an við jað ar inn en gisnari inn ar þar sem þær eru 
eldri.5, 12 Í Heið mörk hef ur kom ið í ljós að á jafn slétt-
um mel um stækk ar breið an um 1,6 m út frá jöðr un-
um á ári að með al tali. Hrað inn er miklu meiri í halla 
og þar sem vatn get ur bor ið fræ ið lengri leið.13 Ekki 
er hægt að úti loka það að við sér stak ar að stæð ur 
geti fræ borist lang ar leið ir. Í Banda ríkj un um hef-
ur ver ið stað fest að lúpínu fræ Lupinuslepidus get-
ur borist kíló metr um sam an með vindi ef að stæð ur 
leyfa.8 Einnig er hugs an legt að mýs geti flutt til fræ 
og þannig stuðl að að út breiðsl unni. 

Í ljós hef ur kom ið að lúpín an hag ar sér ekki alls 
stað ar eins. Á Suð ur landi, þar sem úr koma er meiri, 
verð ur lúpín an stærri, kröft ugri og þétt ari en á Norð-
ur landi.12 Þar sem úr koma er næg get ur lúpín an orð-
ið 80–120 cm há hér lend is en 40–110 cm á þurr lend-
ari svæð um norð an lands.12 Mið að við upp runa leg 

heim kynni ala skalúpín unn ar kem ur þetta ekki á 
óvart. Hún er fyrst og fremst strand- og eyja planta, 
þótt hún finn ist einnig inn til lands ins.11, 12 Á þurr um 
svæð um Norð ur lands miss ir lúpín an fyrr þrótt sinn 
og þétt leika en fyr ir sunn an og nær strönd inni þar 
sem úr koma er meiri.12 Þar sem mjög þurrt er mynd-
ar lúpín an eng ar breið ur. Þetta má m.a. sjá á Hálsi 
í Fnjóska dal og Ássandi. Á báð um stöð um verð ur 
hver planta varla nema hálf ur metri á hæð.12 

Rétt er að hafa galla lúpín unn ar í huga þeg ar hún 
er nýtt í skóg rækt. Stund um væri ef til vill heppi-
legra að nýta aðr ar, minna áber andi plönt ur sem 
gera sama eða svip að gagn en eru laus ar við gall ana. 
Ekki hef ur höf und ur þess ar ar grein ar orð ið var við 
telj andi deil ur um aðr ar belg jurt ir á Ís landi. Því geta 
skóg rækt ar menn lagt sitt af mörk um til að lægja 
öld urn ar og auk ið fjöl breytn ina um leið með því að 
rækta fleiri teg und ir belg jurta. Varla get ur nokk ur 
fett fing ur út í notk un ís lenskra belg jurta sem lag að-
ar eru að ís lensk um vist kerf um. Er lend ar belg jurt ir 
koma einnig vel til greina og þurfa ekki að ógna inn-
lend um gróð ur sam fé lög um.

Í seinni grein inni um notk un belg jurta í skóg rækt 
verð ur fjall að um aðr ar ætt kvísl ir og teg und ir sem 
nýta má hér lend is. Sam an lagt spanna þess ar plönt ur 
stærri vist en ala skalúpín an og eru af öll um stærð-
um og gerð um. Sum ar þeirra hafa ver ið lengi í rækt-
un hér lend is en aðr ar eru enn á til raun ar stigi. Með 

Mynd8.Hérvarlúpínasettíupp
blásinn mel ásamt lerki. Lúpínan
hefur nú sáð sér um allan melinn
ensáirsérekkiinníkvistlendiðtil
vinstriámyndinni.Þaðereinfald
legaofvelgróiðtilþessaðlúpínan
getilagtþaðundirsig.SA
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rækt un þeirra má auka fjöl breytni skóg rækt ar reita á 
Ís landi. Flest ar eru þær minna áber andi en lúpín an 
og ekki eins ágeng ar. Ætla má að hægt væri að ná 
meiri sátt um rækt un þeirra en tek ist hef ur um rækt-
un ala skalúpín unn ar.
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Ávinn ing ur reglu leg rar hreyf ing ar
Þeg ar kem ur að því að hreyfa sig ut andyra skipt ir 
mestu máli að finna hreyf ingu sem hent ar getu og 
áhuga og að sjálf sögðu þarf hún að vera skemmti-
leg. Rann sókn ir hafa sýnt að reglu leg hreyf ing gegn ir 
lyk il hlut verki fyr ir heilsu og vellíð an alla ævi. Með 

reglu bund inni hreyf ingu styrkj um við hjarta- og 
æða kerf ið og byggj um þannig upp þol. Við styrkj-
um vöðva lík am ans og eins bein in en þannig minnk-
um við lík ur á bein þynn ingu. Einnig hef ur ver ið 
sýnt fram á að heild ar kó lester ól magn í lík am an um 
lækk ar við reglu lega hreyf ingu, en hátt kól ester ól er 

Að nýta náttúruna
til hreyfingar

Á þess um árs tíma, þeg ar sól in er far in að skína að eins leng ur og vor ið ligg ur í loft inu er til val
ið að nota tæki fær ið og hreyfa sig ut andyra. Við sem búum á Ís landi erum hepp in að kom ast 
auð veld lega út í nátt úr una eða í eitt hvert af fjöl mörg um úti vist ar svæð um sem í boði eru hvar 

sem er á land inu. Á höf uð borg ar svæð inu má t.d. finna skóg rækt ar og úti vist ar svæði á út mörk um 
sveit ar fé lag anna sjö; Reykja vík ur, Mos fells bæj ar, Kópa vogs, Sel tjarn ar ness, Álfta ness, Garða bæj ar og 
Hafn ar fjarð ar. 

Höfundur María Jónsdóttir
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einn af þrem stærstu áhættu þátt um fyr ir hjarta-og 
æða sjúk dóm um. Með því að hreyfa okk ur reglu lega 
brenn um við hita ein ing um og los um okk ur þannig 
við aukakíló. En það eru ekki bara já kvæð lík am-
leg áhrif sem koma fram við reglu bundna hreyf-
ingu, því auk ið sjálfs ör yggi, minni lík ur á streitu og 
þung lyndi, meiri fé lags leg virkni og bætt ur svefn eru 
einnig dæmi um já kvæð áhrif. Í stuttu máli má því 
segja að reglu leg hreyf ing sé mik il væg fyr ir okk ur 
öll, óháð aldri, holda fari, lík am legri getu eða and-
legri heilsu. Það er því aldrei of seint að byrja. 

Ráð lögð hreyf ing
Í nú tíma sam fé lagi er tími oft af skorn um skammti 
og því er mik il vægt að fólk átti sig á því að hreyf ing 
til heilsu bót ar þarf ekki að vera tíma frek. Al þjóða 
heil brigð is mála stofn un in (WHO) hef ur gef ið út leið-
bein ing ar um ráð lagða hreyf ingu fyr ir alla ald urs-
hópa. Sam kvæmt þeim eiga full orðn ir og eldra fólk 
að hreyfa sig í minnst 30 mín út ur dag lega við með-
al á reynslu og börn og ung ling ar í minnst 60 mín út-
ur dag lega. Með með al á reynslu er átt við hreyf ingu 
sem eyk ur hjart slátt og blóð flæði lík am ans, án þess 
þó að við kom andi verði mjög móð ur eða ör þreytt-
ur að henni lok inni. Við með al á reynslu er hægt að 
halda uppi sam ræð um. Þessi hreyf ing get ur ver ið 
fjöl breytt og þarf alls ekki að vera bara skipu lögð 
hreyf ing í rækt inni. Und ir með al á reynslu flokk ast til 
dæm is rösk ganga, garð vinna, skokk, hjól reið ar og 

ýmis af þrey ing. Hreyf ing í lot um (8–10 mín í hvert 
skipti) er eins gagn leg og hreyf ing í lengri tíma ef 
upp safn að ur tími nær lág marks ráð legg ing um.  Fyr ir 
mörg okk ar er hreyf ing ekki sjálf krafa hluti af hinu 
dag lega lífi og því er gott ráð að staldra reglu lega 
við og fara yfir stöð una. Er ég að hreyfa mig nóg? 
Ef ekki, hvað get ég gert til að hreyfa mig meira? 
Gott er að fara í hug an um yfir hefð bund inn dag og 
skoða hvern ig hreyfimunstr ið er, t.d. í tengsl um við 
vinnu/skóla, í frí tíma og hvort ferða mát inn feli í sér 
hreyf ingu. Oft ast þarf ekki að breyta miklu í hinu 
dag lega lífi til þess að ná ráð lögð um lág marks tíma. 
Með smá skipu lagi ætti það t.d. að vera raun hæf-
ur mögu leiki fyr ir marga að fjölga þeim ferð um sem 
farn ar eru gang andi eða á hjóli til og frá vinnu eða 
skóla. Þannig er á ein fald an hátt hægt að upp fylla 
lág marks hreyfi þörf og um leið njóta ávinn ings ins. 
Við brenn um hita ein ing um, lát um hjart að vinna, 
nýt um ferða tím ann til heilsu rækt ar, spör um kostn-
að vegna bíls ins og síð ast en ekki síst stuðl um við að 
heil næmara lofti. 

Kost ir þess að hreyfa sig ut andyra
Í því efna hags á standi sem nú rík ir á Ís landi er það 
sér stak lega mik il vægt að fólk hugsi vel um and lega 
og lík am lega heilsu. Ein af auð veld ustu leið un um til 
þess að gera það er að hreyfa sig reglu lega. Marg ir 
kjósa að gera það í þeim fjöl mörgu lík ams rækt ar-
stöðv um og íþrótta söl um sem eru í boði og er ekk ert 
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nema gott um það að segja. Einnig eru marg ir sem 
kjósa að hreyfa sig ut andyra og hef ur sú hreyf ing 
fjöl marga kosti. Fyr ir utan já kvæð áhrif á lík amann 
eru áhrif in á and legu hlið ina ótví ræð. Marg ir upp lifa 
streitu tengda vinnu og get ur því hreyf ing ut andyra, 
eft ir lang an vinnu dag inn an dyra, kom ið í veg fyr ir 
eða a.m.k. dreg ið úr streitu. Reglu leg hreyf ing ut-
andyra er til val inn vett vang ur fyr ir fólk með sömu 
áhuga mál til þess að hitt ast og er því kjör in leið til 
að efla fé lags líf ið og tengsla net milli fjöl skyldu og 
vina. Að hreyfa sig ut andyra örv ar einnig skyn fær-
in. Á vor in má finna lykt af gróðr in um vaxa og á 
haustin má sjá lauf in falla. Hvað er meira hressandi 
en að fá rok ið og rign ing una beint í and lit ið eft ir 
vinnu dag fyr ir fram an tölv una? Hreyf ing ut andyra 
er þannig til val in leið til þess að skoða um hverf ið og 
njóta nátt úr unn ar. Fyr ir utan alla þessa kosti er úti-
vist ókeyp is og því góð leið til þess að spara nokkr ar 
krón ur. Að auki skap ar úti vist at vinnu tæki færi fyr ir 
ann að fólk, t.d. við stíga gerð og gróð ur setn ingu og 
því græða all ir. 

For eldr ar sem fyr ir mynd
Þá er ekki síð ur mik il vægt að for eldr ar séu börn um 
sín um góð ar fyr ir mynd ir þeg ar kem ur að heil brigð-
um lífs stíl. Mörg börn eyða stór um hluta af frí tíma 
sín um fyr ir fram an sjón varp eða í tölvu leikj um. Þeim 
er svo skutl að af for eldr un um á æf ing ar hvers kon-
ar. Í stað inn má hvetja börn in til úti leikja og jafn-
vel fara með þeim út að leika. Einnig er mik il vægt 
að finna ör ugga leið með barn inu til þess að kom ast 
í og úr skóla og spara þannig ferð á bíln um. Dag-
leg ar göngu- eða hjóla ferð ir til og frá skóla eru góð 
leið til að ná upp í a.m.k. hluta af þeim 60 mín út um 
sem ráð lagt er að börn hreyfi sig dag lega. Úti vist er 
ekki síð ur mik il væg fyr ir börn en full orðna. Í úti veru 
kom ast börn í snert ingu við nátt úr una, læra um aðr-
ar líf ver ur og læra að meta nátt úr una. 

Nokkr ar hug mynd ir
Þeg ar kem ur að því að hreyfa sig ut andyra er best að 
láta hug mynda flug ið ráða för en hér fylgja nokkr ar 
hug mynd ir:
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* Hlaup, skokk, ganga, fjall ganga, staf ganga
* Laut ar ferð ir með leikj um og grilli eru til vald ar fyr

ir alla fjöl skyld una
* Hjól reið ar, hjóla skaut ar, hjóla bretti, línu skaut ar
* Svifflug, svif drek ar, mód el flug, fall hlíf ar stökk
* Bolta í þrótt ir, t.d. fót bolti, hand bolti, blak
* Skíði, skaut ar, göngu skíði
* Út reið ar hesta manna 
* Göngu ferð ir með hunda 
* Golf 
* Stang veiði
* Berja tínsla, sveppa tínsla
* Fugla skoð un, skóg rækt

All ir ættu því að finna eitt hvað við sitt hæfi og einnig 
er hægt að velja mis mun andi hreyf ingu eft ir mis mun-
andi árs tíð um. Það er eng in ástæða til að láta veðr-
ið stoppa sig. Veðr ið á Ís landi er sjald an það slæmt 
að klæðn að ur við hæfi sé ekki nægi leg vörn. Auk 
þess skapa skóg arn ir skjól og verð um við því síð ur 
vör við rysj ótta veðr átt una. Á vet urna er t.d. til val ið 
að skoða trjá gróð ur inn í vetr ar bún ingi, leika sér úti 
í snjón um og horfa upp í stjörnu bjart an him in inn. 
Það er því ekk ert því til fyr ir stöðu að hreyfa sig úti 
við all an árs ins hring.

Myndirígreininnieruteknarafhöfundi.
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Aukin fjölbreytni í
yndisskógrækt

Höfundur Ólafur Sturla Njálsson

Víða er kom ið tölu vert skjól af eldri gróðri og því lag að auka fjöl breytn ina með fleiri teg und
um trjáa, runna, klif ur plantna, rósa, berja runna og jafn vel ávaxta trjáa, sem einmitt þurfa á 
skjól sam ari stöð um að halda. Eins og flest ir vita er hlýrra í skjóli og þar geng ur bet ur að rækta 

ým is legt sem ann ars gengi illa á ber angri. Í pistli þess um er ætl un in að benda á ýms ar teg und ir sem 
hafa getu til þess að koma sér fyr ir ým ist í skóg ar botn in um, rjóðr inu, skóg ar jaðr in um sól ar meg in, eða 
jafn vel skugga meg in, með smá upp hafs hjálp þó.

Prunuspadus'Bella'.Heggurafyrkinu'Bella'ermeðstóraogáberandiblómklasa.Þettatréermargstofnaenheggier
einmitteðlilegastaðveraþannig.



29SKÓGRÆKTARRITIÐ 2009

Víða um land eru ris in heilu sum ar húsa hverf in og 
mörg hús anna eru eins og bestu heils árs hús, sem 
freista til bú setu allt árið. Á flest um lóð um sum ar-
hús anna er stund uð það sem má kalla ynd is skóg-
rækt.

Í og við þétt býl iskjarna eru einnig ýmis svæði 
skipu lögð sem skóg rækt ar svæði til úti vist ar og ynd-
is auka. 

Í rúm lega hund rað ára trjá rækt ar sögu Ís lands hef-
ur á ýmsu geng ið og áföll alls kon ar ver ið mörg. 
„Eng inn verð ur óbar inn bisk up“ seg ir mál tæk ið og 
harð ur lær dóm ur get ur held ur bet ur stapp að í okk ur 
stál inu frek ar en svoköll uð „foolproof“ að ferð Am-
er ík ana.

Hvar vetna end ur tek ur sama sag an sig. Á um 20 
árum er skjólið af fyrstu trjá plönt un um orð ið svo 
mik ið að seinni gróð ur setn ing og rækt un sjald gæfari 
og nýrri teg unda er mun auð veld ari. 

Það eru samt ein hverj ar tor fær ur á þess ari leið sem 
rétt er að minn ast á og vara við.

Jarð veg ur er mis jafn þar sem ynd is skóg rækt er 
stund uð. Gróf lega má skipta grónu landi í tvo flokka; 
ann ars veg ar móa og hins veg ar gras gef ið land. 

Ís lenski mó inn er frek ar nær ing ar lít ill mið að við 
gras gef ið land. Í mó an um vex gras ið ekki al menni-
lega þrátt fyr ir frið un. Þar er t.d. lyng gróð ur, mosa-
þemb ur og þursa skeggs mói. Sums stað ar er jurta-
stóð þeg ar næg ur raki og nær ing gefst en al mennt 
er grunn vatns stað an í lægri kant in um. Það get ur oft 
orð ið full þurrt í mó an um á heit um sum ar dög um. 
Oft er grunnt á jök ul urð und ir mold inni eða grunnt 
á berg og hraun. Mold in er send in, nær ing ar snauð 
áfok s mold í bland við jurta leif ar. 

Gras gef ið land er að upp runa oft fram ræst ar mýr-
ar og fyrr um rækt uð tún. Jarð veg ur inn er oft ast 
nær ing ar rík ur fyr ir og losn ar enn meira um nær ing-
ar efn in í jarð veg in um við jarð vinnslu. Við frið un á 
slíku landi vex upp mik ið gras og sums stað ar meira 
en klof hátt. Verð ur því oft ast mik il bar átta við gras-
vöxt í slíku landi, sér stak lega í byrj un trjá rækt ar, en 

Sorbuscommixta.Fjallareynireralgjörhaustlitasprengja.
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minnk ar þeg ar trjá gróð ur inn skygg ir meira á. Í slíku 
landi þarf til að byrja með að halda grasi frá litl um 
trjá plönt um á með an þær eru að kom ast upp. Best 
er að skera 40 × 40 cm gras torfu stykki í burtu þar 
sem á að planta og losa vel um jarð veg inn sem er og 
und ir. Það dreg ur úr mestu slags mál un um við gras-
ið fyrstu árin. All an líf ræn an áburð er best að setja 
ofan í hol una og blanda við jarð vegslag ið sem lend-
ir beint und ir rót um trjá plantn anna. Þannig nýt ist 
áburð ur inn trjá plönt unni fyrst og fremst og gras ið 
fær nær ekk ert. 

Í mó an um er gott að nota sömu að ferð, en þar sem 
gróð ur lag ið er þunnt og nær ing ar lít ið er óhætt að 
setja torf una aft ur yfir mold ina eft ir gróð ur setn ingu, 
en hafa það þó á hvolfi. Þetta grær smám sam an upp 
á fá ein um árum. 

Þeg ar áburði er bætt við seinna til þess að herða 
vöxt trjánna, er ekki snið ugt að strá hon um í kring-
um plönt urn ar, því þá kemst gras vöxt ur af stað. Betra 
er að gera hol ur, með t.d. járn karli eða geispu, um 
10–20 cm frá stofni trés ins og setja um 10 grömm af 
til bún um áburði í hana. Á með an tréð er ungt er ein 
slíka hola á sumri nóg, en í kring um eldri og stærri 
tré þarf 3–5 hol ur. 

Það marg borg ar sig að nota líf ræn an áburð við 
gróð ur setn ingu, því hann bæt ir jarð vegs bygg ing una 
fyr ir trjá ræt urn ar og gef ur nær ingu frá sér í lengri 
tíma. Hvort plant an er síð an örv uð með til bún um 
áburði, fer eft ir getu og löng un hvers og eins til þess 
að stjana við trjá plönt urn ar og herða á vext in um 
svo ár ang ur og skjól komi fyrr. Einnig má benda á 
það að hægt er að fá sein leyst an (tor leyst an) áburð 
sem gef ur nær ingu frá sér í þrjú sum ur og hon um má 
blanda við mold ina und ir og í kring um plönturæt-
urn ar. Sá áburð ur er tölu vert dýr ari en á móti kem ur 
vinnu sparn að ur næstu þrjú árin.

Þeg ar ætl un in er að bæta við nýj um teg und um í 
skóg inn, eða fram an við hann, þá er skyn sam legt 
að vinna hvern gróð ur setn ing ar stað á þenn an hátt, 
þ.e. taka torf ið í burtu, grafa holu, blanda líf rænu 
í jarð veg inn und ir o.s.frv. Í grónu landi með skógi 
er gróð urs þekj an oft ast orð in sterk ari og þykk ari og 
sam keppn in við trjá ræt ur skjól skóg ar ins mik il. Ung 
planta, sem nýt ur skjóls ins af trján um í kring, get-
ur samt átt erfitt upp drátt ar ef henni er bara dembt 
ofan í holu, mold rusl að að og torf ið kýlt aft ur ofan 
á í kring um hana. Við slíka með ferð verð ur plant an 
lengi að kom ast á legg, þrátt fyr ir skjólið. 

Ribesuvacrispa'HinnomäkiPunainen'.Rauðstikilsberþroskastvelíúthaganum.
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verð an skugga en berja upp sker an er alltaf meiri þar 
sem nægr ar birtu nýt ur. Þær kom ast vel upp í birki- 
og lerki skógi og mynda þar hraust leg an botngróð ur. 
Í þétt ari skóg um og dimmari er betra að stað setja 
þær þar sem sól ar nýt ur í skóg ar jaðr in um.

Stik ils berja runni (Ribesuvacrispa) er með rauð eða 
gul græn ber, þrífst einnig vel í ynd is skóg rækt en 
þrosk ar ber in seint. Verð ur því að stað setja hann á 
sól rík um stað, alls ekki of rök um og forð ast kulda-
polla í lands lag inu. Kalt loft safn ast fyr ir í lægð um 
í lands lag inu á nótt unni og get ur hrein lega skað að 
marg ar teg und ir, á með an sömu teg und ir þríf ast vel 
ofar í brekk um.

Tvær teg und ir rifs runna eru jarð læg ar og mynda 
um 40–50 cm þykka greina mottu, þ.e. hélurifs (Ribes
laxiflorum) og kirtil rifs (Ribesglandulosum). Báð ar 
teg und irn ar fá töfr andi flotta haust liti frá gulu og 

Í ís lenskri skóg rækt eru að al skóg rækt ar trén þau 
sem geta mynd að skjól góða skóga á ber angri, t.d. 
birki, lerki, sitka greni, blá greni, stafa fura, ala ska-
ösp og berg fura. Einnig eru gróð ur sett skjól belti 
með alls kon ar harð gerð um víði teg und um, sér stak-
lega þar sem hefð bundn ar skóg rækt arplönt ur gætu 
ann ars ver ið held ur lengi að kom ast upp. Með góðri 
jarð vinnslu og mátu legri áburð ar gjöf geta sterk ustu 
víði teg und irn ar, ala ska víð ir, jörfa víð ir, rökk ur víð-
ir, viðja, þor láksvíð ir, grá steina víð ir o.fl., mynd að 
mik ið skjól á fimm árum. 

Hefð bundn ar skóg rækt arplönt ur lifa bet ur af 
fyrstu og erf ið ustu árin í skjóli af víð in um ef hann 
er sett ur fyrst, t.d. 2–3 árum fyrr. Víðir inn þarf ekki 
endi lega að vera í röð um, held ur er t.d. hægt að setja 
hann óreglu lega í land ið í þyrp ing um og líkja þannig 
eft ir nátt úru legri skóg væð ingu. All ur vöxt ur skóg-
rækt ar plantna verð ur síð an ör ari og það geng ur bet-
ur að koma upp fyrsta skóg in um.

Þeg ar skóg ar skjólið af of an greind um skóg ar frum-
herj um hef ur mynd ast, segj um eft ir 20 ár frá fyrstu 
gróð ur setn ing un um, má bæta fleiri teg und um inn í 
skjólið af trján um. 

Teg und ir eins og berja runn ar, reyni teg und ir og 
rós ir þurfa sól ríka staði al veg frá byrj un. Sól hálf an 
dag inn er al veg nóg. Bjart ur stað ur í rjóðri, í skóg-
ar jaðri, sól ar meg in fram an við stóru trén, með fram 
inn keyrsl um og stíg um, í kring um sum ar hús ið, alls 
stað ar þar sem við get um auð veld lega séð þau og 
not ið þeirra. Haust lit ir eru alltaf sterk ast ir hjá þeim 
plönt um sem fá næga sól og frek ar lít inn áburð. 
Mik ill áburð ur deyf ir haust lit ina og plant an fær 
frek ar dapr an grængul an haust lit.

Hér á eft ir eru tald ar upp ýms ar teg und ir sem 
nokk uð auð velt er að koma til og að falla eðli lega 
inn í skjól góða ynd is skóg rækt víða um land ið. List-
inn er alls ekki tæm andi og það er um að gera að 
prófa fleiri teg und ir. Marg ar teg und anna þýð ir lít-
ið að gróð ur setja áður en þokka legt skjól er kom ið. 
Stöku vind þol in teg und er þó af ýms um ástæð um 
enn þá ekki mik ið not uð í skóg rækt inni og er það þá 
tek ið fram sér stak lega. Að auki, fyr ir þá sem vilja 
sækja sér meiri fróð leik og skoða mynd ir á net inu, 
eru lat nesk heiti höfð með inn an sviga aft an við ís-
lenska nafn ið. 

Rifs (Ribes spicatum) er með rauð um eða hvít um 
berj um og sól berja runni (Ribesnigrum) er með svört-
um eða hvít um berj um. Þess ar teg und ir þola tölu-

Hélurifs'Rökkva'.Hélurifslaufgastsnemmaogþekurvel.

Kirtilrifs laufgast snemma iðjagrænumblöðumsemþola
velseinvorhret.
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órans yfir í skjann arautt og jafn vel blárautt. Báð ar 
teg und irn ar laufg ast snemma, svo snemma að ann ar 
gróð ur er oft ansi vis inn og vetr ar leg ur í kring. Þessi 
fyrstu blöð nærri því glóa í sól skin inu og þola ótrú-
lega vel sein vor frost. Berja tekja er nokk ur af báð um 
teg und um en ber in eru full þroskuð í júlí. Þess ar rifs-
teg und ir laufg ast það snemma að það má nota þær 
til þess að halda niðri ill gresi í beð um á milli stórra 
trjáa, í beð um með fram inn keyrsl um og göngu stíg-
um, í skóg ar botni og víð ar. Þær halda áfram að gera 
sitt besta á þessu sviði ef þær fá áburð öðru hverju 
í fleiri ár. Ef áburði er sleppt verða þær mjög smá-
gerð ar og falla ótrú lega vel inn í lyng gróð ur inn.

Blárifs (Ribes bracteosum) er enn einn frænd inn í 
rifs runna fjöl skyld unni sem gef ur æt ber og stund um 
mik ið af þeim. Það er mjög skugg þolið og verð ur 
rúm ur metri á hæð og breidd, fær gula haust liti og 
hélu blá ber. Ber in eru römm en frá bær í sultu, t.d. 
með villi bráð. 

Blóð rifs er enn eitt rifs ið, kennt við Fær eyj ar, hef-
ur sýnt mjög góð þrif og verð ur að nokk uð stór um 
runna. Það blómstr ar bleik um blóm klös um sam tím-
is laufg un og er þá nokk uð áber andi. Það get ur ef-
laust plu m að sig vel við sól ríka skóg ar jaðra en er 
einnig skugg þolið.

Hlíð ara m all (Amelanchier alnifolia) er enn einn 
berja runn inn og sem slík ur frek ar ný leg ur hér lend-
is. Ber in verða fyrst rauð og síð an blá og eru mjög 
góm sæt, en þau þarf að tína í mörg um um ferð um 
og það í kapp hlaupi við þröst inn. Runn inn verð ur 
um 1,5–2 m á hæð, stund um enn þá stærri. Hann er 
mjög skugg þol inn og fær sterka haust liti í gulu og 
rauðu. Þetta er frek ar fín leg ur runni en samt sterk ur 

og blómstr ar hvít um blóm klös um um leið og hann 
laufg ast. Runn inn sóm ir sér vel í skóg ar jaðr in um 
sól ar meg in. Haust lit irn ir eru alltaf sterk ast ir á þeim 
plönt um sem fá næga sól og frek ar lít inn áburð.

Ala ska epli (Malusfusca) er teg und sem hef ur ver ið 
til í ára tugi í trjásafn inu í Múla koti, en ein hverra 
hluta vegna sló það aldrei í gegn og lít ið var um epla-
mynd un. Árið 1994 kom þó nýtt kvæmi af þess ari 
teg und frá Suð aust ur-Alaska sem greini lega stend ur 
sig bet ur. Það fær sterka haust liti, mynd ar hraust-
lega runna eða lít il tré sem kala ekk ert, blómstr ar 
flest vor og mynd ar pínu lít il epli, sem eru rauð sól ar-
meg in, en gul skugga meg in. Eplin eru súr, en það má 
gera góðu sultu úr þeim. Með epla mynd un inni er 
næsta víst að teg und in mun geta sáð sér út. Í heim-
kynn um sín um vex hún í bland skógi, t.d. í rjóðr-
um inn an um sitka greni. Það er því mik il feng ur að 
fá þetta sterka kvæmi til þess að lífga upp á dökka 
sitka greni skóga hér lend is.

Reyni ætt kvísl in er æði fjöl breytt og ynd is skóg ar Ís-
lands eru kjörn ir vaxta stað ir fyr ir marg ar teg und-
ir henn ar. Reyni teg und ir þurfa sól rík an og bjart an 
vaxt ar stað til þess að þríf ast vel. 

All ar eft ir tald ar reyni teg und ir eru harð gerð ar og 
verða sjald an fyr ir áföll um vegna veð urs hér lend-
is: Alpa reyn ir (Sorbus mougeotii), kín a reyn ir (S.
vilmorinii), fjalla reyn ir (S. commixta), kashmír
reyn ir (S. cashmiriana), rúbín reyn ir (S. bissettii), 
úlf a reyn ir (S.×hostii), kop ar reyn ir (S.koehneana), 
týróla reyn ir (S.austriaca). 

All ar þess ar teg und ir eru ým ist mis stór ir runn ar 
eða marg stofna, stund um ein stofna, lág vax in tré. 

Blárifs 'Skrúður'. Blárifs er góð viðbót í nytjajurtaflóru
skógarbotnsins.

Amelanchieralnifolia.Blómhlíðaramals.
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Um blómg un ar tím ann eru runn arn ir all ir afar fríð-
ir. Ber in eru áber andi, ým ist hvít, rauð eða bleik og 
haust lit ir sumra þeirra mjög sterk ir, t.d. rauð ur á 
fjalla reyni, en gul ur og gu lór ans al geng ari á öðr um. 

Stærri reyni tré þurfa meira pláss, t.d. ilm reyn ir 
(Sorbusaucuparia), silf ur reyn ir (S.intermedia), grá
reyn ir (S.hybrida) og skraut reyn ir (S.decora) og eru 
oft ast fá stofna eða ein stofna. 

Bara það að gróð ur setja all ar of antald ar reyni-
teg und ir í ynd is skóg rækt ina í kring um sum ar hús-
ið eyk ur fjöl breytn ina mik ið og jafn framt upp lif un 
og ánægju af skóg rækt inni. Haust tíma bil ið verð ur 
æv in týra legra í sum ar bú staðn um og fugla líf ið marg-
fald ast.

Klif urrunn ar í ynd is skóg rækt skapa suð ræna upp lif-
un í skóg in um, eins og sum ir kann ast við úr ferða-
lög um sín um til hita belt is landa. 

Fjalla berg sól ey (Clematis alpina) og ótal mörg 
garðafbrigði henn ar eru harð gerð ar og auð rækt að ar 
plönt ur sem blómstra ríku lega á hverju vori í maí 
og júní. Blóm in eru ým ist hvít eða í ýms um út gáf-
um af bláu og bleiku. Einnig eru bjarma berg sól ey 
(C.tangutica) og kóreu berg sól ey (C.koreana) sterk-
ar. Fyrr nefnda teg und in er með skærgul blóm og sú 
síð ar nefnda með dökk bleik blóm. Þær blómstra frá 
lok um júní og langt fram á haust. Þær klifra sjálf ar 
með hjálp blaðstilka sem vefj ast utan um allt sem 
er nógu grannt til þess, m.a. trjá grein ar. Með smá 
hjálp fyrstu 2–3 árin má fá þær til þess að vaxa upp 
í krónu stöku trés og breið ast þar út. Einnig leggj ast 
þær skemmti lega yfir stór vaxna runna og hegg án 
þess að kæfa þá. Áber andi blómg un in eyk ur upp-
lifun ina af fjöl breytni í skóg in um. 

Sorbuscommixta.Fjallareyniríblóma.

Sorbusxhostii.Úlfareyniríblóma. Clematisalpina.Bláfjallabergsóley.

Clematisalpinavar.sibirica.Hvítsíberíufjallabergsóley.
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Fjöl mörg um skraut runn um í görð um má auð veld lega 
koma til í skjól góð um skógi þar sem nægr ar birtu 
nýt ur. En und ir búa þarf gróð ur setn ing ar stað inn vel 
með nægri byrj un ar nær ingu, svo runn arn ir kom ist á 
legg og verði til ynd is og ánægju. Nefna má:

Bjarkeyj arkvist (Spiraea chamaedryfolia) sem er 
þak inn hvítu „brúð arslöri“ af blóm um í júní. Hann 
er skugg þol inn og breið ist hægt út með rót ar skot um 
(sér lega hent ugt þar sem hann á að vera villt ur).

Sunnu brodd ur (Berberis × ottawensis) og dreka
brodd ur (Berberis amurensis) eru þyrnótt ir runn ar 
sem fá sterka og áber andi haust liti. Þeir eru hvass-
þyrnótt ir og ekki gott að reka sig í þá. Skyldu roll-
urn ar meiða sig á þeim líka? 

Grámispill (Cotoneaster integerrimus), gljámispill 
(C.lucidus) og dún mispill (C.nebrodensis) eru ákaf-
lega blað fal leg ir runn ar sem sóma sér vel á björt um 
skóg ar botni. Þeir fá haust liti, í sömu röð og þeir eru 
tald ir hér upp, í sept em ber, októ ber og nóv em ber.

Fjallatopp ur (Lonicera alpigena), blátopp ur (L.
caerulea), glótopp ur (L.involucrata) og marg ir aðr-
ir topp ar eru harð gerð ir og nægju sam ir runn ar. Þeir 
þola flest ir nokk uð mik inn skugga og laufg ast frek ar 
snemma, sem gef ur oft óvænta upp lif un inni í skógi, 
þeg ar allt er enn rétt að vakna.

Snjó ber (Symphoricarpusalbus) eru runn ar sem eru 
eig in lega fal leg ast ir sem villi gróð ur í skóg ar botni, 
þar sem þeir breið ast hægt út með rót ar skot um og 

stinga í aug un með hvít um berj um á lauf laus um 
grein um langt fram á vet ur. 

Bræð urn ir lamba runni (Viburnum lantana), 
bersarunni (V. edule) og úlf arunni (V.opulus) eru 
all ir mjög skugg þoln ir og al geng ar skóg ar botns-
plönt ur í heim kynn um sín um. Þeir eru harð gerð ir og 
auð veld ir í rækt un. Bersarunni er sýnu skraut leg ast-
ur af þeim á haustin með log andi rauða liti og mik ið 
af rauð um berj um. 

Sveig hyrn ir (Cornus sericea) er sér stak ur vetr ar-
skraut s runni með dumbrauð um bark ar lit á árs-
sprot um. Hann er best ur á sól rík um stað og í heim-

Spiraeabetulifolia'Gauti'.Birkikvisturinn'Gauti'erættaðurúrGrasagarðinumíGautaborg.ÍNátthagaerhanneitt
alflottastahaustlitaskrautið.

Viburnumedule.Berbersarunnanseruskærrauðogfreista
fuglanna,þráttfyrirsápubragðið!
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kynn um breið ist hann oft út með sveiggræðslu, þar 
sem grein ar leggj ast nið ur, slá út rót og til verð ur 
nýr runni. 

Sýren ur (Syringa) eru fjöl breytt teg und. Þær harð-
gerð ustu, eins og t.d. gljá sýrena (Syringajosikaea), 
bog sýrena (S.reflexa), fag ur sýrena (S.× prestoniae) 
o.m.fl., þríf ast vel hálf villt ar en þurfa nær ing ar rík-
an jarð veg til þess að vaxa vel áfram. Þær eru mjög 
áber andi um mitt sum ar í blóma og fylla þá loft ið af 
sterk um og sæt um ilmi.

Gljá hlyn ur (Acer glabrum ssp. douglasii) er einn 
af þess um dæmi gerðu runn um sem eru ein göngu 
harð gerð ir ef þeir eru stað sett ir í skjóli af trján um. 
Greina end ar virð ast hrein lega slitna af völd um roks 
og skafrenn ings, þó svo að þeir séu full þroskað ir 
á hverju hausti. Hann vex villt ur í skóg ar jöðr um í 
heim kynn um sín um, þar sem sól in nær til hans, en 
þol ir nokkurn skugga líka. Grein ar eru grann ar og 
börk ur þeirra rauð ur. Hann er þess vegna heil mik-

il vetr ar upp lif un. Lauf ið er einnig áber andi fal legt, 
fín legt og hand flip ótt. Það fær sterk an gul an haust lit 
og runn inn mynd ir fljótt mik ið af fræj um. 

Cornussericea'Roði'.Sveighyrnir'Roði'íblóma.

Cornussericea'Roði'Sveighyrnir'Roði',dumbrauðurafhaustlitogloðvíðiteppifyrirframanhann.
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Gam alt af brigði, Ge or ge Will, dreif ir sér um allt og 
blómstr ar ríku lega með fyllt um, bleik um og sterkt 
ilm andi blóm um og fær auk þess sterk ari haust liti 
sem hálf villt ir (út leggst illa hirt ir runn ar).

Brúðurós (Rosa × rugotida ‘Dart’s Def end er’) er 
þrautseig og bor ar rót ar skot um sín um auð veld lega í 
gegn um torf ið og birt ist hér og þar með gljá andi og 
fín legu laufi sínu.

Rós in Poppi us er einnig mjög harð gerð og dug leg, 
blómstr ar mik ið um mitt sum ar og breið ist hratt út 
með rót ar skot um. 

Prófa mætti að gróð ur setja hjónarós (Rosasweg
inzowii), meyjarós (R.moyesii) og jafn vel Pól stjörn-
una upp við trjá stofna og láta þær klæða þá með 
greina flækju sinni. Þær blómstra ríku lega á hverju 
sumri og myndu held ur bet ur skreyta skóg inn.

Eft ir far andi hegg ir eru all ir harð gerð ir, mynda 
stór vaxna runna, blómstra yf ir leitt ríku lega og eru 
mjög áber andi í blóma í júní–júlí. Þeir þola skugga 
vel og lífga mik ið upp á skóg lendi. Hegg ur (Prunus
padus) og af brigði hans fjalla hegg ur og blóð hegg ur 
eru auð veld ir í rækt un. Sér stak ur er virg in íu hegg ur 
(Prunus virginiana) sem laufg ast grænn, en blöð in 
eld ast fljótt og roðna yfir í blásvarrautt, sem skipt ir 

Rós ir alls kon ar þríf ast vel á sól rík um stöð um í 
skóg in um, í brekk um, hraun lendi og mó lendi, ef 
þess er vel gætt að und ir búa gróð ur setn ing una með 
því að setja áburð ar nesti und ir plönt una. Flest ar 
sterk ustu og harð gerð ustu rós anna breið ast út með 
rót ar skot um og því falla þær enn bet ur inn í skóg-
ar botns gróð ur inn. Að sjá rósa blóm dúkka upp hér 
og þar um mó ann er óvænt upp lif un og ilm ur inn af 
blómun um ekki síðri. Svo nefnd ar villirós ir og rækt-
uð af brigði þeirra eru sterk ust og hafa þenn an eig-
in leika. Sum eru með ein föld um blóm um, önn ur eru 
með tvö föld um, hálf fyllt um og þétt fyllt um blóm um. 
Sem dæmi um teg und ir sem þola og geta kom ið sér 
fyr ir villt ar má nefna t.d. þyrni rós (Rosapimpinelli
folia) og fjöl mörg af brigði og blend inga henn ar við 
ná skyld ar teg und ir.

Nýpurós ir (Rosa rugosa) eru fjöl breytt teg und. 
Þekkt ar eru Moje Hammar berg og Dag mar Hastr-
up sem gefa af sér stór, æt rósa hýði á haustin. Blanc 
Dou ble De Cou bert er senni lega sú harð gerð asta af 
þeim hvítu af þess ari teg und og þrífst vel hálf villt.

Rosapimpinellifolia'Plena'.Þyrnirósmeðfylltumblóm
vexogbreiðistútsemvilliplantaværiviðElliðavatn.
Mynd:HildurKarlsdóttir

Rosapimpinellifolia'Lovísa'.Íslenskúrvalsþyrnirós,
kölluðLovísaeðaLóurós,ermjögblómríkáhverju
sumriogdreifirsérútímóannmeðrótarskotum.
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síð an yfir í skærrautt um haust. Hann er harð gerð-
ur í garð rækt un og senni lega einnig góð við bót til 
skrauts í ynd is skóg rækt.

Alparósa ætt kvísl in (Rhododendron) er gríð ar stór og 
af henni má rækta fjöl mörg yrki hér lend is og einnig 
hrein ar teg und ir. Þær eru harð gerð ar og nægju sam-
ar, svo fremi sem þær hafi skjól fyr ir nöpr um vetr-
ar vind um. Vetr ar rok og skaf renn ing ur kál ar þeim 
auð veld lega. Í skjól góð um boll um, neðst í brekk um 
og skjól meg in við þétt an trjá gróð ur, jafn vel inni í 
birkikjarri, eru þær sterk ar og þurfa ekk ert vetr ar-

skýli. Þær þurfa í raun litla nær ingu. Mik il áburð-
ar gjöf drep ur þær. Reynsla margra af því að sýra 
jarð veg fyr ir þær, að er lendri fyr ir mynd, er slæm 
hér lend is (þær drep ast enn frek ar). Við ít rek að ar 
próf an ir hef ur smám sam an kom ið í ljós að það er 
best að gera „nær ekk ert“ fyr ir þær. Upp hafund-
ir bún ing ur fyr ir gróð ur setn ingu er þó eins og fyr ir 
aðra runna, en síð ar má láta beð ið gróa upp smám 
sam an. Oft verð ur tölu verð ur gras vöxt ur í kring um 
þær en þær þola það vel og gras ið hlíf ir þeim gegn 
trekki á vet urna, rotn ar og er þeim nær ing á sumr in. 
Villt ar alparós ir í heim kynn um sín um standa ekki 

Rosarugosa'DagmarHastrup'.Nýpurósin'Dagmar
Hastrup'erduglegaðþroskastóraroggómsætarrós
anýpurogekkispillirhaustliturinn.

Rosasweginzowii.Hjónarósgeturorðiðnokkurrametra
háeðalöngáveggeðatrjástofniogblómstrarríkulegaá
hverjusumri.Einnigmyndarhúnmargarstórarkrukku
laganýpur.

Rosa'Poppius'.Rósin'Poppius'erharðgerðogmjög
blómríkásumrin.Húndreifirsérauðveldlegameðrótar
skotum

Rosarugosa'BlancDoubledeCoubert'.Nýpurósin'Blanc
DoubleDeCoubert'ereinalbestahvítarósinhérlendis,
harðgerð,blómviljugogþolirvelrigningu.Blóminerufyllt
ogvelilmandi.Nýpumyndunáhennierþóhverfandi,þar
semflestirfræflarnireruummyndaðiríkrónublöð.
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ber leggj að ar í mold ar beð um. Þeim er eðli legra að 
hafa gróð ur al veg upp að leggj um sín um. Þannig 
gróð ur sett ar eru þær til á Suð ur landi og eru al veg 
ein stök upp lif un all an vet ur inn, t.d. í snjó leysi þeg ar 
allt gras er vis ið og gult í kring, en þær iðja græn ar og 
í snjó þeg ar blöð in standa upp úr dökk græn og sam-
an rúll uð. Þær blómstra vel og taka sér líka hvíld ir. 
Þær þríf ast best nokkr ar sam an í þyrp ing um. 

Að lok um má nefna ávaxta tré alls kon ar, t.d. epla tré, 
peru tré, plómu tré og kirsu berja tré. Áhugi á rækt un 
þeirra hef ur auk ist mik ið allra síð ustu árin en reynsl-
an af þrif um þeirra og hvort þau gefi ávöxt er enn þá 
lít il. Því fleiri sem vilja prófa því betra og ekki síð-
ur í sum ar bú staðalönd um þar sem verð ur oft hlýrra 
og er skjól betra held ur en í þétt býl inu við strönd-
ina. Ávaxta tré þurfa fyrst og fremst hærri sum ar hita 
en mælist hér á landi. Þau verða fyr ir haust kali ef 
sum ar hit inn er ekki nógu hár. Vetr ar kuldi er ekki 
vanda mál fyr ir flest ar þeirra hér lend is. Því skipt-
ir stað setn ing þeirra miklu máli. Þær þríf ast best í 
góðu skjóli, á sól rík um stað og í sendn um jarð vegi 
sem hlýn ar vel á sumr in. 

Það hlýt ur að vera æv in týri lík ast að borða heima-
rækt að epli úr sín um eig in garði á Ís landi, land inu 
bláa sem einu sinni var að verða ger sam lega skóg-
laust.

Alparósir.Fjórarfallegar,hálfvilltaralparósirígrasigrónu
beði. Þær heita frá hægri til vinstri Rhododendron
pachysanthum,'ScarletWonder',Rhododendronbureavii
ogRhododendroncaucasicum.

Rhododendronhirsutum'Mörk'beríslenskanafnið
hjallalyngrós.Húnlæturekkideigansígaívilliræktunog
blómstrarríkulegaáhverjuári,þósmávaxinsé.Húner
ættuðfrákalkbergsvæðumAlpafjalla.

Rhododendronoreodoxavar.fargesii.Þaðermeira
skrautenbarablómináalparósum.

Rhododendronpachysanthum.BlöðRhododendron
pachysanthumeruenguminnaskrautenblómin.
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HÚSAVÍK

Norðursigling ehf

Gamli Baukur

LAUGAR

Þingeyjarsveit, Kjarna

KÓPASKER

Fjallalamb hf, sláturhús

VOPNAFJÖRÐUR

Mælifell ehf

EGILSSTAÐIR

Fljótsdalshérað

Heiðursáskrifendur Skógræktarritsins
BREIÐDALSVÍK

Breiðdalshreppur

HÖFN Í HORNAFIRÐI

Skinney – Þinganes hf

FLÚÐIR

Flúðajörfi ehf

Hrunamannahreppur

HVOLSVÖLLUR

Byggðarsafnið í Skógum

VÍK

Mýrdalshreppur
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Höfundur Þröstur Eysteinsson

Greiningarlyklar 
fyrir ákvarðanatöku um meðferð skóga

Í hug um margra er sam an sem merki á milli skóg rækt ar og gróð ur setn ing ar, enda hef ur skóg rækt hér 
á landi, und an far in 60 ár eða svo, að mestu snú ist um það að stofna til nýrra skóga með gróð ur
setn ingu trjáa. Á seinni árum hef ur skóg rækt ar fólk þó átt að sig á því að með ým is kon ar um hirðu 

er hægt að auka vöxt og feg urð trjáa og gera skóga meira að lað andi. Um hirða, eink um grisj un, get ur 
einnig auk ið verð mæti skóg ar ins til við ar nytja en það er þó ekki ein hlítt. 

1.mynd.Sitkagreniskógurísjálfgrisjuneralgjörmyrkviður.Hannerekkigóðurtilútivistarenframleiðirmikinnlífmassa
ogbindurgríðarlegtmagnkolefnis.
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Fram vinda skóg ar
Skóg ur er ferli. Hann þró ast hvort sem manns hönd-
in kem ur þar við sögu eður ei. Með að gerð um á borð 
við áburð ar gjöf, snyrt ingu trjáa, bil un (snemm grisj-
un til þess að stilla bil á milli trjáa) (2. mynd) eða 
grisj un er hægt að hafa tals verð áhrif á fram vind una 
og þá venju lega í þágu ein hverra mark miða sem sett 
eru. Dæmi um slík mark mið eru:

 
* Skóg ur inn á að vera bjart ur, fjöl breytt ur og að lað

andi til úti vist ar
* Við ar vöxt ur á að vera eins mik ill og mögu legt er 

til lífmassa fram leiðslu
* Kolefn is bind ing á að vera í há marki
* Verð mæti við ar ins í ein stök um trjám á að vera 

sem mest
* Skóg ur inn á að vera með sem mesta líf fræði lega 

fjöl breytni
* Skóg ur inn á fyrst og fremst að vera til jarð vegs

vernd ar og vatns miðl un ar

Sum þess ara mark miða fara vel sam an, önn ur síð-
ur. Sum þeirra krefjast tals verðr ar um hirðu og grisj-

un ar á með an önn ur nást helst með því að gera sem 
minnst.

Án að komu manns ins vind ur skóg um mis jafn lega 
fram eft ir að stæð um og trjá teg und um/teg unda fjöl-
breytni. Í jafn aldra skóg um (t.d. gróð ur sett um skóg-
um eða skóg um sem vaxa upp eft ir frið un lands) eru 
oft mun fleiri tré á hekt ara í ungskógi en í göml-
um og er þar oft um stærð argráðumun að ræða, t.d. 
3000 tré/ha í ungskógi en 300 tré/ha í ald ar göml um 
skógi. Þess á milli á sér stað sjálf grisj un, þar sem há-
vaxn ari tré ná að skyggja á þau lægri, sem veikj ast 
og drep ast að lok um. Sam keppn in um rým ið dreg ur 
úr þver máls vexti allra trjáa og því gæti lið ið lang-
ur tími (löng lota) þar til ríkj andi trén ná nægi legu 
þver máli til hag kvæmra nytja. 

Sjálf grisj un tek ur marga ára tugi og á með an er 
skóg ur inn oft ekki mik ið augna yndi; oft dimm ur og 
full ur af hálf dauð um, dauð um og brotn um trjám (1. 
mynd). Veikluð tré eru einnig við kvæm fyr ir skor-
dýr um, svepp sjúk dóm um og snjó broti. Auk þess 
eru ríkj andi trén sem  lifa þetta af ekki endi lega þau 
sem okk ur mönn un um finnst verð mæt ust, fal leg ust 
eða „best“. Þau gætu t.d. öll ver ið sömu teg und ar, 

2.mynd.HlynurSigurðssonbilarí15áragömlumlerkiskógi.
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sem leið ir til ein hæfni í hin um full vaxna skógi. Flest-
ir birki skóg ar Ís lands hafa ver ið á sjálf grisj un ar stigi 
und an farna ára tugi, eft ir frið un lands og aflétt ing ar 
á vetr ar beit um mið bik tutt ug ustu ald ar. Þess vegna 
hafa þeir marg ir ver ið ómann geng ir en eiga eft ir að 
gisna með tím an um (3. mynd).

Já kvæð ar hlið ar sjálf grisj un ar eru þær að kostn-
að ur er eng inn, kolefn is bind ing vist kerf is ins er há-
mörk uð, fjöl breytni ým issa líf veru hópa get ur ver ið 
mik il (t.d. sveppa) og slík ir skóg ar nýt ast ágæt lega til 
jarð vegs vernd ar og vatns miðl un ar. Þá leið ir hæg ur 
þver máls vöxt ur og sjálf kvist un greina til þess að úr 
get ur orð ið mjög verð mæt ur við ur, að vísu á langri 
lotu og háð því að hin ríkj andi tré séu nægi lega bein-
vax in og nógu lang líf til þess að mynda hinn verð-
mæta við.

For send ur grisj un ar
Með grisj un má forð ast nei kvæð ar hlið ar sjálf grisj-
un ar. Hægt er að velja líf trén út frá for send um og 
mark mið um manns ins. Þver máls vöxt ur líf trjánna 
við helst, sem hef ur í för með sér styttri lotu en 
ella og þar af leið andi hærri innri vexti skóg ar ins. 
Hægt er að ná mark mið um um op inn, snyrti leg an 
og að lað andi skóg til úti vist ar og grisja til þess að 
efla líf fræði lega fjöl breytni, án þess þó að grisj un sé 
nauð syn leg til þess eða leiði alltaf af sér aukn ingu á 
líf fræði legri fjöl breytni. 

Grisj un hef ur þó tals verð an kostn að í för með sér, 
svo mik inn að óvíst er að grisj un in skili sér í nægi-
legri aukn ingu á verð mæti af urða skóg ar ins til þess 
að hún borgi sig í öll um til vik um. Við grisj un minnk-
ar magn kolefn is í skóg in um tíma bund ið, sem get ur 
talist nei kvætt nú á tím um hnatt rænn ar hlýn un ar. 

Af þessu má ljóst vera að fyr ir hvern skóg eða 
hluta skóg ar þarf að taka ákvarð an ir um grisj un og 
aðra um hirðu út frá for send um sem snúa ann ars veg-
ar að mark mið um með skóg rækt á við kom andi stað 
og hins veg ar að vexti og ástandi skóg ar ins. Frá for-
send um skóg rækt ar eru í raun að eins tvær ástæð ur 
til þess að hirða um skóg: 1) til þess að bæta hann 
m.t.t. úti vist ar og 2) til þess að auka ver mæti hans 
m.t.t. fram leiðslu. Þriðju ástæð una er hægt að nefna, 
en hún mið ast við for send ur skóg rækt and ans, þ.e. 
að vinna við um hirðu skóg ar er bæði and lega og lík-
am lega holl, en það er efni í aðra grein.

Ef mark mið með skóg rækt á til tekn um stað fela 
hvorki í sér úti vist né fram leiðslu við ar (eru t.d. fyrst 
og fremst jarð vegs vernd eða kolefn is bind ing) er ekki 
ástæða til þess að fjár festa í grisj un eða annarri um-
hirðu. Víða í skóg um lands ins eru þó ein hverj ar úti-
vist ar nytj ar og mjög víða er timb ur fram leiðsla á með-
al yf ir lýstra mark miða með skóg rækt (4. mynd). 

Í litl um skóg ar reit um, svo sem við sum ar bú staði, 
er ákvarð ana taka um um hirðu og grisj un yf ir leitt 
ekki stórt at riði. Mað ur bara ger ir það sem mað ur 
get ur og nenn ir. Í stærri skóg lend um hef ur um hirða 
og grisj un tölu verð an kostn að í för með sér og stund-
um mik inn. Eðli leg krafa er að fjár fest ing sem þessi 
borgi sig á ein hvern hátt, þ.e. með tekj um af sölu 
af urða, í verð meiri skógi sem eft ir stend ur eða með 
aukn um úti vist ar mögu leik um. Því þarf að meta það 
í hverju til viki hvort hún sé lík leg til þess.

Til þess að að stoða við slíkt mat eru hér sett ir fram 
tveir grein ing ar lykl ar, þar sem mis mun andi að stæð-
ur leiða til mis mun andi ráð gjaf ar um um hirðu og 
grisj un skóg ar. Sá fyrri, grein ing ar lyk ill fyr ir um-
hirðu og grisj un í þágu úti vist ar, bygg ir eink um á 
þeirri for sendu að eig end ur úti vist ar skóga (t.d. skóg-
rækt ar fé lög, sveit ar fé lög eða Skóg rækt rík is ins) séu 
til bún ir til þess að fjár festa í bættri að stöðu til úti-
vist ar en að fjár magn til þess sé ávallt af skorn um 
skammti. Sá seinni, grein ing ar lyk ill fyr ir um hirðu 
og grisj un í nytja skóg rækt, er eink um byggð ur á 
hag ræn um for send um, þ.e. hvort grisj un eða önn-
ur um hirða sé lík leg til þess að skila ágóða í formi 
verð meiri skóg ar af urða. Sá lyk ill ætti m.a. að nýt ast 

Birkikjarrísjálfgrisjunarfasaeryfirleittómanngengt.Arn
lín Óladóttir og Hallgrímur Indriðason vaða Teigsskóg
viðÞorskafjörð.
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Grein ing ar lyk ill fyr ir um hirðu í þágu úti vist ar

1. Birkikjarr eða ann að skóg lendi sem ólík legt er að nái mik illi 
hæð, t.d. skóg ur á mjög rýru landi, á vinda söm um stað eða 
í tals verðri hæð yfir sjáv ar máli – 2.

1. Há vaxn ari skóg ur eða ungskóg ur sem lík leg ur er til þess að 
ná a.m.k. 10 m hæð full vax inn – 3.

2. Lít il notk un eða tak mark að fjár magn til fram kvæmda - 
með ferð A.

2. Fjöl sótt skóg lendi, t.d. í grennd við þétt býli, meiri fjár ráð - 
með ferð B.

3. Ein hæf ur skóg ur og/eða fátt um spenn andi eða að lað andi 
þætti í lands lag inu eða áhuga verða staði í skóg in um, t.d. 
skóg ur á flat lendi – með ferð C.

3. Teg unda fjöl breytt ur skóg ur og/eða fjöl breytni í lands lagi 
og/eða a.m.k. einn áhuga verð ur stað ur í skóg in um – með-
ferð D.

Með ferð ir
A. Leggja áherslu á grisj un fyr ir göngu stíga og með fram þeim. 
Eng in grisj un eða um hirða fjær stíg um en 1–2 m Stíg ar þurfa 
hvorki að vera breið ir né mal ar born ir, „kinda göt ur“ duga í 
mörg um til vik um. Ákvarð an ir um stað setn ingu stíga fer eft ir 
ýmsu en sjálf sagt er að láta þá liggja ná lægt áhuga verð um 
lands lags þátt um svo sem lækj um eða klöpp um ef hægt er.

B. Grisja með fram stíg um og í grennd við áhuga verða staði. 
Huga sér stak lega að út sýni að áhuga verð um stöð um og frá 
þeim. Velja áhuga verða eða fjöl sótta staði og grisja til þess að 
bæta að gengi, t.d. skapa rjóð ur fyr ir laut ar ferð ir og grisja og 
snyrta skóg inn út frá þeim til þess að gera skóg inn mann-
geng an. Meiri hluti skóg ar ins verði þó áfram þétt ur/ógrisjað ur 
til þess að við halda skjóli.

C. Skapa fjöl breytni eins og kost ur er úr skóg in um sjálf um. 
Grisja nokk uð hart á köfl um til þess að hleypa birtu nið ur í 
skóg ar botn inn og auka þar með botngróð ur. Skilja eft ir þétt an 
og dimm an skóg á öðr um stöð um. Upp kvista hluta trjáa til 
þess að sýna fal lega stofna. Grisja frá ein staka trjám svo þau 
fái rými til þess að gildna. Skapa klif ur tré og æv in týra skóga 
með grisj un og klipp ingu. Gróð ur setja skugg þolna runna í 
skóg ar botn inn.

D. Grisja þannig að sem flest ar trjá teg und ir njóti sín. Skapa 
op inn og bjart an skóg með því að grisja til tölu lega snemma 
og mik ið. Huga sér stak lega að út sýni að áhuga verð um 
stöð um og frá þeim. Upp kvista og snyrta tré sér stak lega við 
áhuga verða eða fjöl sótta staði.

Grein ing ar lyk ill fyr ir um hirðu og grisj un í nytja skóg rækt

1. Jarð veg ur þykk ur, raki hæfi leg ur, vöxt ur góð ur – 2.
1. Jarð veg ur þunn ur, þurrt eða rýrt svæði, vöxt ur hæg ur – 4. 

2. Skóg ur þétt ur, næg ur fjöldi vel vax inna trjáa – með ferð A.
2. Skóg ur gis inn eða fá vel vax in tré – 3.

3. Svæði þar sem vindá lag, frost skemmd ir, snjó þyngsli eða 
aðr ir skað vald ar eru ekki telj andi vanda mál – með ferð B. 

3. Svæði þar sem álag eða skemmd ir eru lík leg ar til þess að 
verða við var andi vanda mál – með ferð D.

4. Skóg ur þétt ur, næg ur fjöldi vel vax inna trjáa – með ferð C.
4. Skóg ur gis inn eða fá vel vax in tré – með ferð D.

Með ferð ir
A. Bila snemma ef fleiri en 3000 tré/ha . Grisja tím an lega og 
nógu oft til þess að við halda góð um þver máls vexti. Snyrta og 
upp kvista a.m.k. 500 tré á ha snemma til þess að há marka 
verð mæti. Stefna að stuttri lotu (60–80 ár eft ir teg und). Get ur 
t.d. átt við um lerki, sitka greni, ala ska ösp, birki og reyni við.

B. Snyrta betri tré, fella þau lak ari og end ur gróð ur setja í 
eyð urn ar, e.t.v. aðr ar teg und ir en þær upp haf legu. Ef fá góð 
tré eru á hekt ar an um má fella flest trén og end ur gróð ur setja 
með ljóselsk um teg und um, ann ars gróð ur setja til tölu lega 
skugg þoln ar teg und ir og nýta eft ir stand andi tré sem fóstr ur. 
Get ur t.d. átt við um lé leg kvæmi/klóna af lerki eða ala ska ösp, 
stafa f uru með slæma rót ar mynd un eða ýms ar teg und ir þar 
sem orð ið hafa tals verð af föll.

C. Skóg ur inn er lát inn vaxa upp með sem minnst um inn-
grip um. Grisja ein göngu ef hæð ar vöxt ur staðn ar eða góð ur 
mark að ur er fyr ir grisj un ar við, ann ars stóla á sjálf grisj un. 
Gera ráð fyr ir langri lotu (allt að 300 ár) en við ur hæg vax inna 
trjáa get ur orð ið mjög verð mæt ur. Get ur átt við um marg ar 
teg und ir.

D. Eng in með ferð. Barna barna börn in at huga það þeg ar skóg-
ur er full vax inn hvort, hvern ig og hvenær borg ar sig að fella 
og end ur nýja. Á rýr lendi (t.d. rof svæð um) er lík legt að fyrsta 
lota geti bætt jarð vegs skil yrði þannig að sú næsta vaxi bet ur. 
Á álags svæð um (vegna snjóa laga, vinds, saltá komu o.fl.) 
get ur önn ur kyn slóð trjáa hugs an lega vax ið ívið bet ur í skjóli 
þeirr ar fyrstu, en slíkt þarf að meta í hverju til viki. Get ur átt 
við um all ar teg und ir.
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lands hluta verk efn un um í skóg rækt til ákvarð ana-
töku um að styrkja grisj un og öðr um sem stefna að 
timb ur fram leiðslu.  

Í grein ing ar lyklun um er að stæð um lýst með tví-
skipt um mögu leik um og í lok hvers mögu leika er 
vís að ann að hvort í áfram hald andi mögu leg ar lýs-
ing ar eða í til lögu að með ferð. Not and inn verð ur því 
að ákveða hvaða lýs ing ar eiga við um skóg hans, en 
til þess þarf hann að vera gjör kunn ug ur skóg in um 
og vera með skýr mark mið í huga.

Um fjöll un
Best er að beita þess um lykl um í til tölu lega ung um 
skóg um, taka ákveðna stefnu og fylgja henni út lot-
una. Var huga vert get ur ver ið að taka upp eða skipta 
um með ferð í miðri lotu. Sem dæmi um það má 
nefna að ef góð ur sitka greni skóg ur er lát inn vaxa 
upp í tals verða hæð (t.d. um 13 m) án grisj un ar er 
ver ið að fylgja með ferð C í nytja skóg rækt. Sé síð an 
tek in ákvörð un um að grisja skóg inn til þess að auka 
þver máls vöxt eft ir stand andi trjáa er í raun skipt yfir 
í með ferð A. Við það eykst veru lega hætt an á storm-
falli (upp ræt ingu og broti) í kjöl far grisj un ar auk 
þess sem mik ill mun ur skap ast á breidd ár hringja, 
sem rýr ir verð mæti við ar ins (5. mynd). Lot an stytt ist 

e.t.v. en ekki er víst að mark mið um auk in verð mæti 
ná ist. Í slík um til vik um er e.t.v. betra að halda sig 
við með ferð C.

Ann að dæmi má nefna úr lerki rækt, þar sem grein-
ing á borð við þá sem hér er kynnt fer ekki fram og 
eng in með vit uð ákvörð un er tek in. Þekkt er að lerki 
miss ir fljótt þver máls vöxt ef þröngt er um það og því 
er ráð lagt að grisja lerki skóga snemma og oft. Dæmi 
eru um fimm tuga lerki skóga sem hafa ver ið grisjað-
ir allt upp í fjór um sinn um (með ferð A í nytja skóg-
rækt) en trén sem eft ir standa eru enn flest krækl ótt 
eða skemmd og í þeim lít il verð mæti m.t.t. við ar-
fram leiðslu. Séu slík ir skóg ar ekki ná lægt fjöl sótt um 
úti vist ar svæð um væri betra að fylgja með ferð B (6. 
mynd). Ekki er ástæða til þess að bíða lengi með að 
leggja mat á það hvort nægi lega mörg verð mæt tré 
séu á hverj um ha. Það er hægt þeg ar skóg ur er kom-
inn í um 3-4 m hæð.

Með ferð A í nytja skóg rækt get ur ver ið svip uð og 
með ferð C í úti vist ar skóg rækt. Í fjöl nytja skóg rækt 
get ur því ver ið for svar an legt að grisja lé leg an lerki-
skóg, á borð við þann sem lýst er hér að ofan, svo 
eft ir stand andi tré verði stór og gildi skóg ar ins til úti-
vist ar auk ist þar með, sem er óháð því hvort trén séu 
svo lít ið krækl ótt.

Viðarframleiðslaerámeðalhelstumarkmiðaskógræktar.
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StormfallísitkagreniskógiáStálpastöðummárekjatilþessaðbeðiðvaroflengimeðgrisjun.

ÞessilerkireituríHallormsstaðaskógivarsvoléleguraðákveðiðvaraðfellahannaðmestuvið40áraaldur.Fyrstvarþó
rauðgrenigróðursettundirlerkiskerminumognokkurlerkitréeruskilineftirtilþessaðviðhaldasvolitluskjóliáfram.
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Sum svæði henta seint eða aldrei til nytja skóg-
rækt ar, eink um vegna veð ur fars legs álags, sem oft 
kem ur þó ekki í ljós fyrr en lát ið er á það reyna. 
Grisj un og um hirða duga skammt til úr bóta og þess 
vegna er með ferð D í nytja skóg rækt lögð til í slík um 
til vik um. Skóg ur inn er þó frá leitt orð inn verð laus 
því gildi hans til jarð vegs vernd ar, kolefn is bind ing ar, 
líf fræði legr ar fjöl breytni og úti vist ar er enn til stað ar 
(7. mynd). 

Víða er áhugi á því að stuðla að auk inni líf fræði-
legri fjöl breytni eða ein stök um þátt um henn ar svo 
sem fjöl breytt um gróðri eða fugla lífi í skóg um eða 
á skóg rækt ar svæð um. Mark mið og vænt ing ar eru 
þó svo mis jafn ar að erfitt er að setja upp ein fald an 
grein ing ar lyk il fyr ir með ferð skóg ar í þágu líf fræði-
legr ar fjöl breytni. Það er því ekki reynt hér. Al mennt 
má þó segja það að varð andi gróð ur þurfi fyrst og 
fremst að huga að birtu skil yrð um í skóg ar botn in-
um með því að stjórna þétt leika trjánna. Hægt er að 
stuðla að fjöl breyttu fugla lífi með því að skapa mis-
þétt an bland skóg lauf- og barr trjáa og með íblönd un 
teg unda á borð við reyni við og berja runna. 

Eft ir fall banka kerf is ins og krón unn ar og til heyr-
andi erf ið leika með inn flutn ing, hef ur kom ið í ljós 

um tals verð þörf fyr ir trjá við til massa fram leiðslu 
(t.d. kurl, hef il spæn ir) til ým issa nota. Í slík um af-
urð um eru ekki sömu verð mæti og í borð um og 
plönk um en úr vinnslu kostn að ur og kröf ur til gæða 
trjánna eru líka mun minni. Þessi mögu leiki hef ur 
hvatt til auk inn ar grisj un ar, sem kem ur til með að 
auka verð mæti vel vax inna skóga. Massa fram leiðsla 
hef ur það einnig í för með sér að skóg ar þar sem 
vaxt ar hraði er sæmi leg ur en form trjánna er e.t.v 
ekki mjög gott geta talist nytja skóg ar. Slík ir skóg-
ar bera þó eng an auka kostn að vegna um hirðu eða 
grisj un ar og eru bara felld ir í lok lotu.    

Grein ing ar lykl ar, eins og hér eru lagð ir fram, eru 
til þess að að stoða við ákvarð ana töku en geta aldrei 
tek ið á öll um breyt um. Þekk ing og skyn semi eru því 
eft ir sem áður það sem mestu máli skipt ir í með ferð 
skóga. 

Þakk ar orð
Þau Sherry Curl, Lár us Heið ars son, Hall grím ur Ind-
riða son og Jó hann G. Frí mann fá kær ar þakk ir fyr ir 
yf ir lest ur og hjálp sam leg ar ábend ing ar.

Myndirígreininnieruteknarafhöfundi.

Skógarhaldamargskonargildiþótrénséuekkiöllbeinvaxin.
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Í þess ari grein lang ar mig til þess að fjalla lít il lega 
um kosti og galla víði rækt un ar, skoða í ljósi sög-
unn ar hvers vegna hún er jafn al geng og raun 

ber vitni og hvers vegna nauð syn legt er að leggja 
meiri áherslu á rækt un ann arra runna teg unda, t.d. í 
skjól belt um. Grein in er ekki nið ur staða vís inda legra 
rann sókna held ur at hug un og hug leið ing ar grein ar-
höf und ar og verð ur því að lesast með það í huga.

Saga og til drög þess að víði rækt un
verð ur al menn á Ís landi
All ir sem áhuga hafa geta tek ið lauf laus an víði-
græðling, stung ið í mold ut andyra og þannig rækt-
að sín ar eig in plönt ur. Þetta er ein fald ur gald ur. Þú 
tek ur ein fald lega þroskað an vetr ar sprota, klipp ir 
nið ur í 20–30 cm langa græðlinga og sting ur nið ur 
í góða mold ut andyra og af því sprett ur ný planta. 
Þetta er mun ein fald ari og með færi legri að ferð en til 
að mynda það að sá fræi eða koma til við kvæm um 
sum ar græðling um. Einnig eru flest ar víði teg und ir 
fljót ar að kom ast á legg og þríf ast vel í ís lensk um 
jarð vegi, jafn vel í kaldri og óbrot inni mýr ar mold. 
Það er einnig mik ill kost ur að þeg ar plöntu er fjölg-
að með græðlingi verð ur hún al veg eins og móð ur-
plant an en það kall ast klóna rækt un. Það er ólíkt 
fræ fjölg uð um plönt um sem geta ver ið mjög ólík ar 
for eldr um sín um vegna erfða blönd un ar, líkt og á við 
um mann fólk ið.

Það eru þó ýmis at riði sem gera flest ar víði teg und-
ir vara sam ar í rækt un sem í sum um til fell um geta 
yf ir skyggt kosti þeirra. Til þess að átta sig bet ur á 
kost um víð is og göll um er því mik il vægt að kanna 

helstu eig in leika teg unda í víði ætt kvísl inni og verð ur 
það gert síð ar í þess ari grein. En skoð um fyrst helstu 
þætti víði rækt un ar hér lend is í sögu legu ljósi.

„Víði skeið ið síð ara“
– Sögu legt ágrip víði rækt un ar
Fyrst er get ið um stór fellda víði rækt un hér á landi 
í skýrslu Flens borg 1,2 sem gegndi ein hvers kon ar 
hlut verki skóg rækt ar stjóra á Ís landi 1900-1906. 
Þar er get ið um svo kall að an sörla staða víði sem er 
stór vax inn gul víð ir (Salix phylicifolia) ætt að ur frá 
Sörla stöð um í Fnjóskár dal. Flens borg rækt aði þenn-
an víði í tölu verðu magni, m.a. í gróðr ar stöð inni við 
Rauða vatn og það an barst þessi klónn víða um land. 
Um þetta má lesa í ágætri grein Jó hanns Páls son ar, 
um víði rækt un á Ís landi, í Skóg rækt ar rit inu 1997 11 
og í skýrsl um Flens borg ar sem Land bún að ar ráðu-
neyt ið hef ur end ur út gef ið í rit inu Is lands skovsag 
– Skóg rækt ar mál efni Ís lands, skýrsl ur og rit gerð ir 
1901–1916.2 Víða má finna rækt að an gul víði í göml-
um skóg rækt ar reit um og görð um og ekki er ólík legt 
að sörla staða víði sé að finna t.d. í Furu lund in um á 
Þing völl um, í skrúð garð in um í Laug ar dal, á Grund 
í Eyja firði, í skrúð garð in um við Krist nes hæli í Eyja-
firði og víð ar. Séra Sig trygg ur Guð laugs son stofn andi 
og rækt andi Skrúðs á Núpi í Dýra firði get ur þess að 
hann hafi rækt að gul víði af Sörla staða kyni í lim gerði 
við stíg í garð in um og má telja að það hafi orð ið 
mörg um fyr ir mynd.3 Í skýrsl um Skóg rækt ar rík is ins 
má sjá að tölu vert var rækt að af ís lensk um gul víði 
allt fram yfir 1950. Má telja senni legt að hann hafi 
ver ið að meg in uppi stöðu af Sörla stað ar upp runa. 

Kostir og gallar víðiræktunar

Höfundur Samson Bjarnar Harðarson

Það er lík lega óvíða á byggðu bóli þar sem víð ir skip ar jafn stór an sess í rækt un og á Ís landi. Sú stað
reynd hvað víði er auð fjölg að, hann auð rækt að ur og hrað vaxta er að öll um lík ind um helsta ástæð an 
fyr ir því hversu vin sæll hann varð í rækt un hér lend is. Í kon ungs ríki Bjarts í Sum ar hús um, þar sem 
metn að ur ligg ur í því að vera sjálf bjarga, er þetta ótví ræð ur kost ur.

Ágrip af sögu hennar í ljósi skjólbeltaræktunar
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GulvíðiráÞingvöllum.
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Gljá v íð ir og þing víð ir
Fyrsti nafn greindi víð ir í rækt un hér lend is, ef und-
an eru skild ar mis heppn að ar til raun ir Björns í Sauð-
lauks dal og fleiri Upp lýs ing ar manna,4 er gljá v íðir inn 
(Salixpentandra) sem Schi er beck land lækn ir rækt-
aði í garði sín um.5 Gljá v íðir inn varð seinna vin sæll í 
lim gerð is rækt un þar til nýr víð iryð sjúk dóm ur lagði 
yrk ið svo að segja að velli um 2000.6

Ein ar Helga son, garð yrkju mað ur og seinna garð-
yrkju ráðu naut ur Bún að ar fé lags ins, var sá rækt andi 
og plöntu fram leið andi sem mest kvað að frá alda-
mót un um 1900 til dauða dags hans árið 1935. Í bók 
sinni Bjarkir, sem kom út árið 1914,7 get ur hann um 
fjór ar teg und ir víð is í rækt un, m.a. gul víðis, selju, 
þing víðis og vest ur bæj ar víðis. Þess ar teg und ir fóru 
víða í rækt un fyr ir til stilli Ein ars og þó sér stak lega 
þing víð ir (Salixviminalis) sem er grósku mik ill, fal-
leg ur og auð fjölg að. Þing víðir inn dreifð ist víða um 
í krepp unni miklu og síð ari heim styrj öld inni þeg-
ar lok að ist fyr ir inn flutn ing er lend is frá og áður en 
gróðr ar stöðv ar komust upp á lag með það að fjölga 
vanda sam ari runna teg und um. 

Þing víð ir varð al geng asti runn inn í skjól belta rækt 
á Ís landi frá um 1950 og fram að páska hret inu árið 
1963 þeg ar hann galt af hroð um allt sunn an- og 
vest an vert land ið. Lagð ist þá rækt un hans af, jafn-
vel í þeim lands hlut um þar sem hret ið hafði óveru-

leg áhrif. Enn má sjá fal leg þing víði tré hér og þar 
sér stak lega á norð an- og aust an verðu land inu. Lesa 
má meira um þing víð inn og sögu hans í áð ur nefndri 
grein Jó hanns Páls son ar.

Viðj an frá Salt dal og brekku víðir inn ís lenski
Á ár un um 1936–1939 var fyr ir til stilli Há kons 
Bjarna son ar flutt inn nokk uð af ýms um teg und um 
frá gróðr ar stöð inni í Rogn an í Salt dal í Norð ur-
Nor egi.1 Á með al þess ara teg unda var selja (Salix
caprea) og viðja (Salixmyrsinifolia). Þess ar teg und ir 
komust hægt í rækt un. Sér stak lega gilti það um selju 
sem ein ung is er hægt að fjölga með fræi, enda hef ur 
hún aldrei feng ið jafn mikla út breiðslu og viðj an sem 
auð velt er að fjölga á hefð bund inn hátt með vetr ar-
græðling um. 

Það var ekki fyrr en eft ir hret ið árið 1963, þar sem 
viðj an sann aði hversu harð ger hún er, að hún komst 
í al menna rækt un ásamt brekku víð in um ís lenska, 
sem er yrki af gul víði.1

Mark visst var far ið að nota viðj una í skjól belta-
rækt í Eyja firði upp úr 1962, gjarn an með greni eða 
öðr um trjá teg und um í miðju röð og viðju sitt hvoru 
meg in.8, 9

Það má segja að blóma skeið viðj unn ar í skjól belta-
rækt hafi ver ið 7. - og sér stak lega 8. ára tug ur inn, 
eða þar til ala ska víð ir ‘Gústa’ tek ur yfir laust upp 

EldgamallgulvíðirunniofanviðKristneshæliíEyjafirði.ÞettagætiveriðklónninnfráSörlastöðumsemFlensborgkom
íræktunumaldamótin1900.
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úr 1980. Það er skemmst frá því að segja að þess-
ir fá einu klón ar af viðju, sem voru í rækt un á þess-
um árum, hafa reynst hvað best af þeim stór vaxn ari 
víði teg und um sem not að ar hafa ver ið í skjól belta-
rækt. Mörg belt anna á Norð ur landi, frá um 1970, 
eru enn í all góð um þrif um. Sömu sögu má segja víð-
ar af land inu og á suð ur- og suð vest ur landi hef ur 
viðj an einnig stað ið sig bet ur til langs tíma en bæði 
ala ska víð ir og jörfa víð ir10 sem meira verð ur fjall að 
um hér á eft ir.

Brekku víðir inn átti sitt vígi í heima görð um. Hann 
sló ræki lega í gegn eft ir hret ið 1963. Segja má að sá 
hafi vart þótt mað ur með mönn um sem ekki plant-
aði brekku víðilim gerði í hring um hús ið sitt. 

Brekku víð ir verð ur um 1,5–2 m á hæð og hef ur 
reynst einn sá allra harð gerð asti runni í klippt lim-
gerði sem kost ur er á við sjáv ar síð una. Hann hef ur 
þó reynst mik ill lúsa blesi og nokk uð kræf ur á um-
hirðu, bæði hvað varð ar klipp ingu og nær ingu og 
staðn ar fljótt og verð ur ansi óá sjá leg ur fái hann ekki 
sitt. Vegna þessa er hann ónot hæf ur í skjól belti. 

Brekku víðir inn er ís lensk ur að upp runa og flokk-
að ur sem gul víð ir (Salixphylicifolia) þó að hann sé 
nokk uð ólík ur í út liti.1 Reynd ar er það svo að geysi-
leg fjöl breytni er í gul víð in um á Ís landi og væri verð-
ugt rann sókn ar verk efni að kanna þessa fjöl breytni 
nán ar. 

Sá brekku víð ir sem er í rækt un er klónn og ætti 
því að vera skrif að ur sem Gul víð ir ‘Brekka’. Upp-
runi hans á Ís landi er nokk uð óljós en hann er tal inn 

koma frá Suð ur landi. Ým is legt bend ir til þess að til 
sé stofn gul víð is sem hef ur ein kenni brekku víð is og 
hef ur höf und ur rek ist á hann á a.m.k. tveim ur stöð-
um sunn an lands. Brekku víð irinn er kven kyns klónn 
og frjóvg ast auð veld lega með viðju og venju leg um 
gul víði. Hann hef ur sáð sér víða um víða um land og 
eru af kom end urn ir æði fjöl breyti leg ir.1

Ala ska víði man í an
Árið 1952 flutti Óli Val ur Hans son inn græðlinga 
frá Alaska af nýrri víði teg und, ala ska víði (Salixalax
ensis).11 Þetta var svo kall að ur grænn ala ska víð ir, 
sem seinna fékk heit ið ‘Ólína’. Græni ala ska víðir inn 
komst lít il lega í rækt un en náði aldrei veru legri fót-
festu þar sem hann átti það til að fá haust kal. Græni 
ala ska víðir inn og viðj an áð ur nefnda áttu þó eft ir að 
fá nýj an keppi naut. 

Brúni ala ska víðir inn, eða trölla víð ir eins og hann 
var víða kall að ur, kom upp haf lega til lands ins árið 
1958 með Ágústi Árna syni skóg ar verði í Skorra-
dal sem fór í fræ söfn un ar leið ang ur til Alaska það 
ár.11 Brúni ala ska víðir inn sem að lok um fékk heit ið 
‘Gústa’, eft ir finn anda sín um, virt ist feiki lega væn-
leg ur, auð fjölg að, harð gerð ur, stór vax inn og um-
fram allt hrað vaxta. Vegna þeirra góðu fyr ir heita 
sem Gústa gaf og ekki síst vegna síð ast nefnda at rið-
ins tók hún sæti viðj unn ar sem mest not aði víðir inn 
í rækt un um1980. 

Upp úr 1990 má segja að um sig hafi grip ið ala ska-
víði man ía. Þá bætt ust einnig við í rækt un fleiri klón-

Alaskavíðir ‘Gústa’ til vinstri
ogViðja,kenndviðGrafarkot,
tilhægri, í skjólbeltiviðþjóð
vegnr.1. íBorgarfirði.Þarna
másjáhveviðjanermunþétt
ari og gróskumeiri en alaska
víðirinn.
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ar af ala ska víði, svo sem ‘Hríma’, ‘Gutti’, ‘Laugi’ og 
‘Hlaða’ sem bár ust til lands ins eft ir söfn un ar leið-
ang ur Hauks Ragn ars son ar árið 1963. Síð ar bárust 
enn fleiri úr Ala ska söfn un Óla Vals Hans son ar og 
fé laga 12 en áfram var ‘Gústa’ sá langal geng asti, enda 
sá harð gerð asti.13

Það er skemmst frá því að segja að notk un ala ska-
víð is hef ur reynst nokk uð áfalla söm. End ing hans í 
skjól belt um hef ur reynst lít il og hann verð ur gjarn-
an ber að neð an vegna áts fiðr ilda maðks og ónógs 
skugga þols, en hið síð ar nefnda er eðli flestra víði-
teg unda. Skjól belti sem er bert að neð an er slæmt 
skjól belti og þjón ar ekki hlut verki sínu og get ur jafn-
vel orð ið til ógagns ef vind trekk ir und ir það. Það 
bregð ur einnig við, sér stak lega í sveit um sunn an- og 
suð vest an lands, að hann sé ét inn upp að veru legu 
leyti af fiðr ilda maðki, sem veld ur van þrif um og er 
auk þess til mik ill ar óprýði. Ala ska víðir inn er einnig 
frem ur óstöð ug ur á rót um og á það til að velta um 

koll í storm um, sem eru ekki góð með mæli með 
skjól belta teg und um. Helst virð ist hann ætla að duga 
í kald ari sveit um en það þarf tím inn leiða bet ur í 
ljós. 

Einnig hef ur ala ska víð ir, sér í lagi ‘Gústa’, reynst 
slæm ur granni fyr ir aðr ar teg und ir í skjól belt um. 
Hann leggst gjarn an yfir þær, aflag ar og kæf ir. Sum 
af hin um nýrri og harð gerðu yrkj um hafa minni til-
hneig ingu til þess að leggj ast til hlið anna. Þau verða 
þess í stað að ein hvers kon ar kúst um með einn stofn, 
ber að neð an og með fáum stutt um grein um að ofan. 
Þetta á sér stak lega við ef ala ska víðir inn er rækt að ur 
í mögru landi, en það er stað reynd að hann er nokk-
uð áburð ar- og raka kræf ur. 

Það er um hugs un ar vert hvort að mik ið kal þol ala-
ska víð is geti jafn vel ver ið galli í víði rækt un. Minni-
hátt ar kal virk ar nán ast eins og klipp ing. Það eyk ur 
grein ingu svo runn arn ir verða þétt ari fyr ir vik ið. 

Ámyndinnitilvinstriséstalaskavíðirinnþegarhannerhvaðfallegastur,íseptemberþegarhaustvindarblása.Tilþess
aðhaldahonumsvonaþarfaðklippahannárlegaoggefaáburð.MyndintilhægrierfráHvanneyriogsýnirhvernig
alaskavíðirferefhannerekkiklipptur.
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Jörfa víðir inn
Áþekk ur ala ska víð in um og einnig upp runn inn frá 
Alaska, er jörfa víð ir (Salix hookeriana). Jörfa víð-
ir virt ist á tíma bili vera lík leg ur kandídat til þess 
að taka við af ala ska víði sem hinn nýi bjarg vætt ur 
Ís lands, sér stak lega með komu klón anna ‘Katla’, 
‘Askja’ o.fl. úr Ala ska söfn un Óla Vals Hans son ar og 
fé laga, sem fyrr er get ið. 

Því mið ur virð ist jörfa víð ir hafa flesta ókosti ala-
ska víð is ins hvað varð ar vaxt ar lag. Jörfa víð ir hef-
ur þó sýnt sig vera mun nægju sam ari hvað varð ar 
jarð veg og það sem er e.t.v. mik il væg ast, þá er hann 
mjög salt þol inn, sem ala ska víð ir er alls ekki. Salt þoli 
jöfra víð is ins er við brugð ið 14 og má sjá það í til rauna-
gróð ur setn ing um sem Rann sókna stöð Skóg rækt ar 
ríkisins á Mó gilsá hef ur lagt út og virð ast fáar víði-
teg und ir stand ast hon um snún ing þar, nema e.t.v. 
brekku víð ir og brekku víði blend ing ar eins og hregg-
staða víð ir. Á móti kem ur að all ir jörfa víði klón arn-
ir eru frá suð læg um slóð um í Alaska og að lag að ir 
frem ur löngu vaxt ar skeiði sem ger ir þá við kvæma í 
rækt un í kald ari sveit um á norð an verðu Ís landi.

Hregg staða víð ir
Á svip uð um tíma og jörfa víð ir fór að vekja veru lega 
at hygli, laust upp úr alda mót um, kom fram á sjón-
ar svið skjól belta rækt enda nýr víð ir. Þetta var hregg-
staða víðir inn sem er blend ing ur brekku víð is og viðju 
og var bú inn að vera í nokk urri rækt un í görð um 

um eitthvert skeið.15 Mikl ar von ir voru bundn ar 
við hregg staða víð inn, enda voru menn farn ir að sjá 
veru lega galla á ala ska víð in um. Vænt ing ar til hregg-
staða víð is ins voru ekki gripn ar úr lausu lofti, enda 
er þessi brekku víði ætt aði blend ing ur afar harð gerð-
ur, salt þol inn og vind þol inn, auð rækt að ur, fal leg ur 
og með ágætt vaxt ar lag og ein stak lega heil brigð ur. 
Hvað er hægt að biðja um meira?

Þeg ar hreggs staða víðir inn var svo end an lega bú-
inn að slá í gegn um 2005 og að veru legu leyti bú-
inn að velta ala ska víð in um og jörfa víð in um úr sessi 
þá kom skell ur inn. Fall hans var fólg ið í lít illi mót-
stöðu hans gegn nýj um rasa víð iryðs, sem hann áður 
hafði haft full komna mót stöðu fyr ir. Þessi nýi rasi 
víð iryðs hef ur far ið eins og eld ur um sinu í hregg-
staða víði belt um.16 Nú er svo kom ið að ryð ið, sem 
fyrst greind ist á Suð ur landi árið 2005, er að ná að 
verða búið að dreifa sér um allt land. Þetta veld ur 
óá sætt an leg um van þrif um í hregg staða víði en önn ur 
skyld víði af brigði, s.s. grá steina víð ir, sem alltaf hafa 
feng ið til tölu lega lít ið ryð, halda velli.

Hér hef ur ein ung is ver ið far ið gróf lega yfir sögu 
víði rækt un ar og þeirra víði teg unda og yrkja sem 
not uð hafa ver ið á því tíma bili sem ég til gam ans kýs 
að kalla „Víði skeið ið síð ara“. 

Kost ir og gall ar víð is í rækt un
Að mínu mati get ur víð ir ver ið galla grip ur og ala ska-
víðir inn mesti vand ræða geml ing ur inn af þeim öll um. 

ÁmyndinnitilvinstriséstvíðirítilraunávegumRannsóknarstöðvarSkógræktarríkisinsviðgolfvöllinníGarði.Hér
sésthreggstaðavíðirnæst,svokemureyða,þarsemalaskavíðirvargróðursettur,ífjarskasjástsvoraðirafjörfavíði.Á
myndinnitilhægriséstyrkið‘Katla’semhefurreynstafburðarharðgertviðsjávarsíðunasunnanlands.
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Því vona ég að þessu skeiði sé nú að mestu leyti lok-
ið. Víði rækt in hef ur reynst Ís lend ing um áfalla söm 
og nokk ur sorg ar saga. 

Hvað er það sem gera víði að svona mikl um galla-
grip í rækt un? Hverj ir eru gall ar hans og jafn framt; 
hverj ir eru kost ir hans? Til þess að átta sig á gildi 
hans er mik il vægt að kanna helstu eig in leika teg-
unda í víði ætt kvísl inni.

Nær all ar víði teg und ir eru svo kall að ir frum herj-
ar.17 Frum herji er teg und sem hef ur hæfi leika til 
þess að vaxa upp á ógrónu eða lít ið grónu landi í 
óþroskuð um jarð vegi og án skjóls. 

Víði teg und ir eru með fyrstu plönt um til þess að 
nema land þar sem jökl ar hörfa, á áraur um og þar 
sem land rofn ar af ein hverj um ástæð um. Sum ar 
þeirra stór vaxn ari eru fljót ar að vaxa upp þar sem 
raki er næg ur og er víð ir því al geng ur ná lægt vatni 
og vatns far veg um, t.d. ala ska víð ir og jörfa víð ir.18 
Ala ska víð ir hef ur þeg ar haf ið land nám á Ís landi þar 
sem hann sýn ir einmitt þessa hegð un 19 Aðr ar víði-
teg und ir eins og gul víð ir, loð víð ir, viðja og selja eru 
nægju sam ari og geta vax ið upp á rösk uðu landi þar 
sem að gang ur að vatni er tak mark aðri og jarð veg ur 
ófrjósam ari. 20 Þol svið ætt kvísl ar inn ar er því nokk uð 
vítt hvað varð ar kröf ur til jarð vegs. 

Ann ar eig in leiki, sem all flest ar frum herja teg und-
ir hafa, er sá að þær eru mjög sól elsk ar og láta því 
fljótt und an síga ef aðr ar teg und ir ná að veita þeim 
sam keppni um birtu. Það er því til að mynda al geng 

fram vinda að sjá aðr ar trjá teg und ir vaxa þeim yfir 
höf uð og skyggja þær út. Í Skand in av íu og Alaska eru 
þetta teg und ir af ætt kvísl um eins og birki (Betula), 
ölur (Alnus) ösp (Populus), fura (Pinus) og síð ar 
greni (Picea).17, 21 Við vötn og á vot lend ari svæð um 
eru það aft ur á móti oft el ri teg und ir, eins og grá elri 
(Alnusincana) og svartelri (A.glutinosa) í Evr ópu og 
blæelri (A.tenuifolia) og ryð elri (A.rubra) í Alaska, 
sem taka við af víð in um og mynda há stigs gróð ur-
sam fé lag.17, 22 

Rann sókn ir á Ís landi hafa sýnt að birki vex mun 
bet ur upp á rýru landi ef það er í ná grenni við víði 
og er það rak ið til svepp róta teg unda sem báð ar teg-
und ir geta mynd að sam býli við.23 

Und ir gróð ur er gjarn an mjög grósku leg ur und ir 
gul víði kjarri og marg ir þekkja til þess að oft er mik ill 
ill gres is vöxt ur und ir víð irunn um. Ástæð an er sú að 
líkt og með marg ar ljóselsk ar teg und ir hleyp ir víð ir 
mik illi birtu nið ur und ir sig. Hann laufg ast oft einnig 
til tölu lega seint á vor in (þó svo marg ar teg und ir 
blóm stri oft snemma) sem eyk ur enn á birt una sem 
hann slepp ir í gegn og þetta not fær ir ann ar gróð ur 
sér. Þetta get ur bæði ver ið kost ur og galli. Kost ur ef 
við not um víði sem fóst ur teg und* en galli ef við not-
um hann í þeim til gangi að loka beð um til þess að 

Hreggstaðavíðirinn hefur far
ið illa vegna víðiryðs frá því
um2005enþágreindisthann
fyrst.Hérséstnýlegasýktbelti
hreggstaðavíðis á Hvanneyri í
september2008.

* Fóst ur teg und er hér skil greind teg und sem skal skýla við-
kvæm ari teg und um á með an þær eru að kom ast á legg, 
en skal svo fjar lægja að því loknu.
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halda niðri ill gresi. Í skjól belta rækt er því upp lagt að 
gróð ur setja skugg þoln ar og jafn vel skríð andi trjá- og 
runna teg und ir við hlið víð is. Þær geta svo vax ið inn í 
víð inn og að lok um yf ir tek ið rými hans.24

Víð ir hef ur jafn framt aðra já kvæða eig in leika í 
upp bygg ingu vist kerfa, ekki síst ís lensku teg und irn ar 
gul víð ir og loð víð ir.25 Flest ar víði teg und ir eru mik il 
upp spretta fyr ir fæðu ým issa smá dýra, allt frá því að 
vera upp spretta hun angs snemma á vor in fyr ir hun-
angs fl ug ur og bý fl ug ur og sem fæða fyr ir fiðr ildalirf-
ur og önn ur beit ar dýr.

Af þessu má sjá að víð ir hef ur marga kosti sem 
fóst ur teg und. Hann gef ur skjól fyr ir aðr ar teg und ir 
sem eiga erf ið ara með að vaxa upp af ógrónu eða 
skjól lausu landi.

Gall ar víð is í garð- og skjól belta rækt eru einnig 
mikl ir og markast oft af sömu eig in leik um og gefa 
kost ina, þ.e. eig in leik um víð is sem frum herja teg-
und ar. Helsti eign leik inn hef ur þeg ar ver ið nefnd ur, 
þ.e. hann er sól elsk ur og varp ar litl um skugga. Víða 
er gras vöxt ur til að mynda svo mik ill und ir víði að 
hann verð ur upp spretta ómældr ar fræfram leiðslu á 

oft hvim leið um teg und um, eins og snar rót ar punti. 
Þar að auki get ur gras ið hrein lega kæft neðstu grein-
ar runn anna svo þeir verða ber ir að neð an og rýr-
ir þannig skjól belt in, jafn vel þannig að und ir þau 
trekk ir. 

Ann ar stór galli á víði er hversu end ing ar lít ill og 
skamm líf ur hann er. Þetta er breyti legt á milli teg-
unda en að jafn aði fer víð ir að verða lé leg ur eft ir um 
20 ár og fáar teg und ir lifa mik ið leng ur en 60–100 
ár við góð skil yrði.26 Ala ska víð ir verð ur ekki mik ið 
eldri en 50 ára í heim kynn um sín um í Alaska.27 Af 
þeim al geng ari stór vöxnu víði teg und um sem rækt-
að ar eru hér lend is þá virð ast viðj an og þó sér stak-
lega selj an, vera lang lífast ar. Selj urn ar í Grasa garð-
in um í Lauga dal eru t.a.m. gróð ur sett ar um 1938 og 
enn í fullri grósku, þótt þær séu farn ar að gaml ast 
nokk uð. Sjald gæft er þó að sjá ala ska víði eldri en 
30–40 ára. 

Reynsla manna er sú að víði belti sem eru klippt 
reglu lega og fá næga nær ingu lifa leng ur en þau sem 
ekki eru klippt. Reglu bund in klipp ing víð is er hins-
veg ar mik il vinna og erf ið ef um kraft mikl ar teg und-

Grásteinavíðirinnerbróðirhreggstaðavíðisins.HérsésthanníröðágróðrarstöðinniGróandiáGrásteinum,þaðansem
þeirbáðireruupprunnir.Grásteinavíðirhefursýntsighafameiraþolgegnvíðiryðienhreggstaðavíðirinn.
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ir er að ræða og er því ekki raun hæf nema í litl um 
mæli. Það er einnig rétt að benda á það að ef að 
stálp að ur víð irunni hef ur einu sinni ver ið klippt ur, 
hleyp ur í hann svo kröft ug ur vöxt ur að hann verð ur 
óstöð ug ur og við kvæm ur fyr ir greina broti þeg ar frá 
líð ur ef ekki er klippt reglu lega. Það er því aug ljóst 
að ef víði er plant að er það ekki til langr ar fram tíð-
ar. Öðru máli gegn ir um ýms ar aðr ar teg und ir trjáa 
og runna, t.a.m. álm, hlyn, greni, furu og sýren ur, 
sem all ar verða gaml ar, jafn vel 200–300 ára eða 
meira.17

Að lok um er mik il vægt að skoða kosti og galla víði-
teg unda sem fóst ur teg unda út frá vaxt ar lagi þeirra. 
Fóst ur teg und ir þurfa að hafa þannig vaxt ar lag að 
þær legg ist ekki yfir og kæfi eða skaði þær plönt ur 
sem þeim er ætl að að fóstra. Það er því aug ljóst að 
þær stór vaxn ari þurfa að vera með upp rétt vaxt ar-
lag og greina bygg ingu en ekki út breidd ar eða þannig 
að þær legg ist útaf, eins og raun in er með flest an 
ala ska víði. Öðru máli gegn ir með lág vaxn ari víði teg-
und ir. Þær mega hvort held ur sem er vera upp rétt-
ar og þétt ar eða út breidd ar og opn ar, svo lengi sem 

þær slást ekki og píska grein ar þeirra trjáa sem vaxa 
upp í skjóli þeirra. Hér er þó vert að benda á það að 
ekk ert kem ur í veg fyr ir gott eft ir lit og um hirðu með 
trjá gróðr in um, t.d. það að fjar lægja ágeng ar grein ar 
eða plönt ur fóst ur teg unda svo sein vaxn ari en var an-
legri teg und ir nái að kom ast upp.

Hvað má læra af reynsl unni?
Það hef ur löng um ver ið talið væn leg ast að byggja 
fram tíð ina á grunni reynsl unn ar. Í grein sem und ir-
rit að ur skrif aði í Garð yrkju rit ið árið 2002 28 er gerð 
til raun til þess að end ur meta nú ver andi plöntu val 
hér á landi í ljósi reynsl unn ar og skoða hvaða mark-
mið og hlut verk rækt end ur hafa við val á hin um mis-
mun andi teg und um.

Ég tel að nú sé kom inn tími til þess að end ur meta 
al var lega hvort nú ver andi stefna í vali á teg und um 
í skjól belta rækt sé rétt. Það væri óráð að horfa til 
næsta von ar pen ings, t.d. grá steina víð is ins og veðja á 
það að hann sé sá eini rétti. 

Í ljósi reynslu okk ar Ís lend inga og einnig Dana, 
sem hafa mark visst rækt að skjól belti í yfir hund rað 

Skjólbeltifráum1980áHvanneyri.Hérmásjáhvernigalaskavíðir‘Gústa’(tilhægri)verðurgisinnogleggstogbrotnar
enviðjan(tilvinstri)endistmunbetur,helstþéttniðurogleggstekki.
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ár, vil ég leyfa mér að leggja það til að tek in verði 
upp stefna um fjöl breytni í teg unda vali í stað fá-
breytni eins eða fárra „súperklóna“. Þró un er þeg ar 
haf in í þessa átt í flest um skjól belta á ætl un um. Enn er 
þó lögð alltof mik il áhersla á víði teg und ir. Ég tel að 
það þurfi að ganga enn þá lengra í end ur mati á teg-
unda vali. Víð ir er vand ræða grip ur í skjól belta rækt 
og gild ir þá einu hvað hann heit ir. Í stað víð is eig um 
við að nota fjöl breytt úr val yrkja trjáa- og runna teg-
unda sem góð reynsla er af í rækt un hér lend is og er 
þar nær tæk ast að benda á reyni við inn ís lenska.

Að lok um vil ég vil þakka Bjarna Dið riki Sig urðs-
syni kær lega fyr ir yf ir lest ur og góð ráð við rit un 
þess ar grein ar.

Myndirígreininnieruteknarafhöfundi.

Um höf und inn
Sam son Bjarn ar Harð ar son (f. 1965) er lekt or í lands-
lags arki tektúr við um hverfi skipu lags braut Land bún að-
ar há skóla Ís lands. Hann lauk masters prófi í lands lags-
arki tektúr frá Land bún að ar há skól an um á Ási í Nor egi 
árið 2000. Hann starf aði hjá lands lags arki tekta stof unni 
Land mót un í Kópa vogi á ár un um 2000–2005. Sam son 
er einnig mennt að ur garð plöntu fræð ing ur og út skrif að-
ist frá Garð yrkju skól an um árið 1989. Þá starf aði hann 
í rækt un ar stöð Reykja vík ur borg ar frá 1986–1995. 

Sam son er verk efn is stjóri Ynd is gróð urs hjá LbhÍ sem 
er rann sókn ar verk efni um garð- og lands lags plönt ur í 
notk un á Ís landi.

Minnis listi um kost i og gall a víð is í rækt un

Nýt um kosti víð is
• Auð veld ur í fjölg un og fljót ur að koma til
• Er öfl ug ur frum herji á frjósöm um jarð vegi
• Sól elsk fóst ur teg und sem hleyp ir inn ljósi og fóstr ar aðr ar 

teg und ir, t.d. skugg þoln ar runna teg und ir og vor lauka
• Blómstr ar oft snemma á vor in
• Er mik il væg fæðu upp spretta í nátt úr unni
• Er til í fjöl breyti legu úr vali en einnig í vel skil greind um 

klón um

Forð umst galla víð is –
Plönt um hon um þar sem hann hent ar
• Ekki nota hann að eins vegna þess að hann er ódýr
• Sól elsk ur frum herji sem þol ir ekki skugga
• Er skamm líf ur. Ekki nota hann sem var an lega plöntu, 

held ur sem frum herja og fóst ur teg und
• Þarf mikla um hirðu til þess að verða þétt ur og fal leg ur
• Var ast að nota ágeng ar teg und ir, sem leggj ast yfir og 

skyggja á var an leg ar teg und ir, t.d. ala ska víð inn ‘Gústa’. 
Nota frem ur lág vaxn ari teg und ir eins og gul víði og 
loð víði

• Velj um klóna eft ir út liti, vaxt ar formi, blómg un, blað lög-
un, rót ar festu. Ekki eft ir skamm vinn um ár angri vegna 
vaxt ar hraða

Nýt um fyr ir mynd ir úr ís lenskri nátt úru, t.d. gul víði
og loð víði flesjurn ar

Hér sést loðvíðir til vinstri
og alparifs til hægri. Takið
eftir því hvernig illgresið er
búiðaðvaxaundirvíðinn.
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Fyrr og nú

Höfundur Sigurður Blöndal

Síðasta grisjun í Guttormslundi

Hvað er nú merki legt við það? Jú, hér hef ir fyrsti timb ur skóg ar teig ur á Ís landi náð þeim aldri og 
þroska, sem telja má lík legt, að verði fyr ir mynd alls þorra rækt aðra timb ur skóga á Ís landi, sem 

nú eru að hefja vaxt ar skrið á tug um þús unda hekt ara.
Þessi skóg ar lund ur, sem lík lega hef ir feng ið meiri at hygli en flest ir – ef ekki all ir – skóg ar lund ir á 

Ís landi, hef ir frá upp hafi feng ið þá með ferð, sem skóg fræði NVEvr ópu tel ur heppi leg asta. Nú standa 
eft ir 357 tré á hekt ara, og hér fá þau vænt an lega að standa með an þeim end ist líf og heilsa. Hinn frægi 
lerki teig ur á Ravola á Kirjálaeiði var gróð ur sett ur ná kvæm lega 200 árum á und an Gutt ormslundi og 
stend ur enn, þótt storm ar hafi höggvið í hann mik il skörð.

Fyrsta mynd, sem til er af Gutt ormslundi. Full trú ar á að al fundi Skf. Ís lands 1948 eru þarna 
milli ungu trjánna. Lík lega hef ir Há kon Bjarna son tek ið mynd ina. Í fund ar gerð að al fund ar ins 
standa þess ar lín ur:

„Fyrst skoð uðu fund ar menn hina stór merku gróð ur setn ingu lerk is sunn an Atla vík ur. Til raun 
þessi hef ir tek ist með af brigð um vel. Plönt urn ar lifa næst um all ar, og vöxt ur þeirra hef ir ver ið 
meiri en dæmi eru til áður hér á landi. Hæstu trén eru um 5 metr ar á hæð, en meg in þorri þeirra 
3-4 m. Þau eru öll bein vax in og hin þroska væn leg ustu. Má því með sanni segja, að með þess ari 
merku til raun sé flett blaði og ný öld ris in í skóg rækt ar mál um Ís lend inga.“ – Með þess um lín um 
var Gutt ormslund ur kom inn á blað.
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Ágrip af sögu lund ar ins

Upp runi fræs ins. Í skýrslu Gutt orms Páls son ar 
skóg ar varð ar á Hall orms stað fyr ir árið 1933 seg-
ir hann, að sáð hafi ver ið ½ kg af lerkifræi (Larix
sibirica). Fræ ið fékk hann frá fræversl un J. Rafn í 
Kaup manna höfn (sem lét Flens borg fá allt trjá fræ, 
er hann sáði hér 1900–1907). Fræ ið var sagt vera frá 
Arkang elsk í Rúss landi. Eng ar efa semd ir voru um 
þenn an upp runa fræs ins. En fyr ir nokkrum árum fór 
dr. Þröst ur Ey steins son að skoða vand lega köngla úr 
Gutt ormslundi og bera sam an við mynd ir af lerki-
köngl um frá ýms um stöð um í Rúss landi og Sí ber-
íu. Komst hann þá að þeirri nið ur stöðu, að lík ast til 
væri upp runi Gutt ormslund ar úr Úr al fjöll um. Stoð-
um und ir það renndi sú stað reynd, sem mér varð ljós 
við að grisja lund inn mörg um sinn um, að þessi hóp-
ur var ekki sér stak lega bein vax inn, eða öllu held ur, 
að það var mik ið af hlykkj ótt um og bogn um trjám, 
sem varla sást á kvæm um úr Arkang elsk hér aði, sem 
við feng um síð ar og vit að var með vissu, að væru 
það an.

Plöntu upp eld ið. Vor ið 1935 voru dreif sett ar 2800 
2/0 plönt ur af þessu lerki kvæmi og 1936 3.300 3/0 
plönt ur. 1937 var svo af gang ur inn af sán ing unni frá 
1933 dreif sett ur, 5.000 4/0 plönt ur. Þannig voru alls 
dreif sett ar 11.100 plönt ur af lerki kvæm inu, sem sáð 
var 1933.

Gróð ur setn ing. Vor ið 1936 voru gróð ur sett ar í Efri-
Mörk á Hall orms stað 200 2/1 lerki plönt ur. Þar er 
nú fal leg ur lít ill lund ur.

Vor ið 1937 voru ca. 2000 2/2 lerki plönt ur gróð-
ur sett ar í Atla vík, neð an við Atla vík ur stekk inn. Þar 
höfðu 100 lerki plönt ur ver ið gróð ur sett ar 1922, og 
var nú gróð ur sett í fram haldi af þeim nið ur und ir 
þjóð veg. Nefn ist þessi teig ur Atla vík ur lund ur.

Vor ið 1938 voru gróð ur sett ar 1.650 2/3 lerki-
plönt ur á nokkurn veg inn slétt an flöt utan við Jök-
ul læk og spöl korn neð an þjóð veg ar ins.

Vor ið 1939 voru gróð ur sett ar ca. 2.200 lerki-
plönt ur, 6 ára gaml ar, utan við Jök ul læk í fram haldi 
nið ur eft ir frá ár inu áður, og náði teig ur inn lang-
leið ina nið ur að Fljóti. Þannig voru gróð ur sett ar alls 

Það sem hvatti Gutt orm
Í skýrsl unni fyr ir árið 1933 skrif ar Guttormur 
Pálsson á ein um stað:

„Árs vöxt ur á barr trjám var þessi:
Blá greni 60 cm, læ virkja tré (frá 1922–23) 
70 cm, skóg arfura 45 cm, rauð greni 50 cm. 
Barr trén virð ast nú kom in á það stig, að þau 
þoli hörð ustu vet ur og vor, og að það sé þess 
vert að gera til raun ir með harð gerð ar teg-
und ir og með það fyr ir aug um keypti ég fræ 
af læ virkja tré, skóg arfuru og hvít greni.“

Guttormslundur1952.Bolir
úrgrisjuninnihlaðniruppí
buðlungaaðnorskrifyrir
mynd.Þarnastandafrænd
urnirÞorsteinnÓlafsson,Sig
urðurBlöndalogHjörleifur
Guttormsson.Mynd:Gunnar
RúnarÓlafsson
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3.850 plönt ur á svæð ið, sem síð ar var nefnt Gutt-
ormslund ur til heið urs Gutt ormi Páls syni, sem að 
eig in frum kvæði út veg aði fræ ið, sem lund ur inn óx 
upp af (sjá ramma grein). 

Út látn ar plönt ur til ým issa. 1938–1939 voru af hent-
ar úr græði reitn um 2.176 plönt ur af lerki úr sama 
hópn um til ým issa að ilja, en lík lega mest sent Skóg-
rækt rík is ins í Reykja vík. Auk þess 600 plönt ur í 
skóg ar girð ing una á Eið um, þar sem þær voru gróð-
ur sett ar í 3 hólma við Húsa tjörn ina á Eið um. Lerk ið 
á Eið um bækl að ist hræði lega í norð an veðr inu í maí 
1952 eft ir und an geng in hlý indi. Ekk ert sá á lerki-
teig un um tveim ur á Hall orms stað eft ir þetta veð ur.

Skv. fram an sögðu og skýrsl um Gutt orms Páls son-
ar hafa alls ver ið út látn ar úr gróðr ar stöð inni 8.026 
plönt ur af lerk inu, sem sáð var 1933. Dreif sett ar 
voru alls 11.100 plönt ur. 72% skil uðu sér af dreif-
sett um plönt um sem telst gott.

Gutt ormslund ar lerki ann ars stað ar. Það seg ir fátt 
af þeim 2.176 lerki plönt um sem út látn ar voru til 
óþekktra mót tak enda 1938 og 1939. Mér er að-
eins kunn ugt um fimm staði, þar sem þær vaxa: Við 
Hússtjórnarskólann á Hallormsstað (mjög fallegt),  
á Graf ar bakka í Hruna manna hreppi (ljóm andi fal-
legt), Hellu landi í Skaga firði (bog ið und an hafátt-
inni), Þor brands stöð um í Vopna firði (hrör leg) og í 
Tort unni í Hauka dal (frem ur ólögu legt). Hugs an-
lega er lerki lund ur í Þrasta skógi úr þess um hópi.

Gutt ormslund ur stækk að ur. Árið 1947 stækk aði 
Páll Gutt orms son verk stjóri á Hall orms stað lund-
inn um 1.000 m2 upp eft ir með því að planta ofan við 

hann litl um lerkitrjám, 
sem hann stakk upp í 
lund in um, lang lík leg ast, 
að það hafi ver ið í svæð-
inu sem gróð ur sett var 
1938. 

 
Kort lagn ing, vaxt ar
mæl ing ar og grisj un
Ég hóf störf hjá Skóg-
rækt rík is ins 1. ágúst 
1952. Fyrsta verk 
mitt var að kort leggja 
lund inn og mæla vöxt 
trjánna. Ég lagði út 
1.000 m2 mæli flöt í þeim 
hlut an um, sem gróð-
ur sett ur var 1938. Þar 
voru öll trén merkt með 
núm eri og mæld, hæð 
og þver mál í brjóst hæð. 
Því næst var lund ur inn 
grisjað ur. Grein ar gerð 
um þetta er í Árs riti Skf. 
Ís lands 1953. En hér set 
ég helstu töl ur úr mæl-
ing unni. Þær eru all ar 
mið að ar við hekt ara. 
Flat ar mál lund ar ins 
reynd ist 0,6 ha.

Fyr ir grisj un stóðu 
5.500 tré, en 600 voru 
felld, svo að 4.900 tré 
stóðu eft ir. Sam an lagð-
ur vöxt ur var 29,98 m3/
ha og með al tals vöxt ur 
3,08 m3/ha. Með al hæð 
stand andi trjáa var 4,5 
m, en hæsta tré í lund-
in um 7 m.

Ég held, að við næstu mæl ingu og grisj un eft ir 3 
ár hafi ég lagt út ann an mæli flöt í hall inu neð ar, þar 
sem gróð ur sett var 1939. Sá flöt ur var 500 m2. Ég sá 
nefni lega að þar uxu trén bet ur en uppi á flöt inni. Hér 
á eft ir verða flet irn ir nefnd ir nr. 1 og nr. 2. 

Grisj an ir
Gutt ormslund ur hef ir ver ið grisjað ur 12 sinn um. 
Lengi vel, eða 1952–1977, liðu 3 til 4 ár á milli grisj-

Eftirgrisjunámælifleti11962.Mynd:Sig.Bl.

BragiJónssonaðfellatréá
mælifleti11971.Hérnotar
hannJoBuStarlettvélsög.
Mynd:Sig.Bl.
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Eftirgrisjunina1971.Lerkibolirfluttirheimávagni.Úrþeimvarflettfyrstaharðviðnum,semfélltiláHallormsstað.
KaupfélagHéraðsbúakeyptihannogborgaðifyrirOregonpineverð.Stæðurafgirðingastaurumbeggjameginviðvagn
inn.Þettasumarvoruframleiddir10þúsundgirðingastauraráHallormsstað.Mynd:Sig.Bl.

Sundurteknirbolirviðmæliflöt1.Mynd:Sig.Bl.03.05.09 ÞorsteinnÞórarinssonfellireittafgildustutrjánum.
Mynd:Sig.Bl.28.04.09
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Mæling 
ár

Aldur GV-
þvermál 

cm

Mesta 
þvermál 

cm

Minnsta 
þvermál 

cm

GV-
Meðal-
hæð m

Yfirhæð 
m

Grunnflötur/
ha/m2

Trjáfjöldi
ha

Meðaltré
lítrar

Rúmmál 
ha

Meðal 
árlegur 
vöxtur 
m3/ha

Fyrir grisjun 
2009

2009 70 30,9 41,8 19,4 17,65 18,5 35,9 507 566 271 3,9

Eftir grisjun 
2009

2009 70 31,7 41,8 22,5 17,72 18,44 26,6 353 594 200 2,9

Fellt í grisj. 
2009

2009 70 28,6 34,4 19,4 17,45 14 153 489 71

Tafla 1 – Mæliflötur 1 og 2

Mæling 
ár

Aldur GV-
þverm.

cm

Mesta 
þverm.

cm

Minnsta 
þvermál 

cm

GV-
meðal-
hæð 

m

Yfirh.
m

Grunnfl./
ha/m2

Trjáfj.
ha

Meðaltré 
lítrar

Rúmm. 
ha

Meðal 
árlegur 
vöxtur 
m3/ha

Hlaupandi 
vöxtur m3

Neðri 
flötur

2005 66 30,2 35,6 19,3 18,3 18,88 29,8 440 565 234 3,5

Neðri 
flötur

2009 70 31,6 35,6 19,4 18,59 19,28 32,6 440 620 257,9 3,7 5,97

Tafla 2 – Mæliflötur 2

Sjálf græðsla

Sum ar ið 1967 fannst í fyrsta sinn sjálf gró in 
lerki planta við efri jað ar Gutt ormslund ar. Það 
var með lim ur í 10 manna sendi nefnd Hins kon-
ung lega breska skóg rækt ar fé lags, sem kom auga 
á þessa litlu lerki plöntu.

Á næstu árum komu í ljós æ fleiri sjálf grón ar 
plönt ur, eink um á ákaf lega rýr um mel ofan við 
neðri hluta lund ar ins. Nokk uð löngu síð ar fóru 
sjálf grón ar lerki plönt ur að sjást í rýru birkikjarri 
við lund inn. Mest gladd ist ég, þeg ar ég sá litla 
sjálf gróna plönt ur í lund in um sjálf um.

Vet ur inn 1995 var mik ið fræ fall í lund in-
um og tíndu menn frá Hér aðs skóg um mik ið af 
köngl um og fræ ið var not hæft, þótt spírun væri 
ekki mik il. Marg ar ung ar plönt ur frá því ári eru 
að vaxa upp.

Til að gera langa sögu stutta, þá er nú urm-
ull af sjálf grón um lerki plönt um og allt að 6–7 
metra háum trjám í kring um lund inn, og nokkr-
ar litl ar lerki plönt ur í lund in um sjálf um.

Ég hefi alltaf hald ið því fram, að svona sjálf-
græðsla inn fluttra trjá teg unda sé það svar nátt-
úr unn ar, að þær eigi hér heima.

Eittafelstusjálfgrónutrjánumviðjaðarlundarins.
Mynd:Sig.Bl.03.05.09

Þórarinn Benedikz og Lárus Hreiðarsson



65SKÓGRÆKTARRITIÐ 2009

ana. En frá 1977 liðu 16 ár til næstu grisj un ar 1993. 
Eft ir það 7 og 9 ár fram að loka grisj un 2009.

Vöxt ur
Þeg ar með al ársvöxt ur skóg ar er reikn að ur nær hann 
yfir bæði stand andi og felld tré, eins og reikn að er á 
hverj um tíma. Það er kall að ur „sam an lagð ur vöxt-
ur“. Í marga ára tugi var hann í Gutt ormslundi kring-

um 7 m2/ha/ári. Það þótti okk ur mjög gott og langt 
um fram það, sem við höfð um vænst að óreyndu – og 
þoldi sam an burð við vöxt á norð an verð um Norð ur-
lönd um í barr skógi.

Vaxt ar töl ur við loka högg
Tafla 1, sem hér fylg ir, sýn ir mæl ing ar á mæli fleti 
1 og 2 til sam ans. Með al ár leg ur vöxt ur er að eins á 
þeim trjám, sem þarna stóðu fyr ir og eft ir grisj un. 
Til þess að fá rétt an sam an lagð an vöxt hefði þurft 
að leggja við rúm tak allra trjáa, sem felld hafa ver ið, 
en fjöldi þeirra er hvorki meira né minna en 4.435 
tré á hekt ara. 

Tafla 2 sýn ir nið ur stöð ur á mæli fleti 2, en þar er 
hærri grósku flokk ur en á mæli fleti 1. 

Sjálf sagt er að geta þess, að ár leg ur hæð ar vöxt-
ur i Gutt ormslundi hef ir minnk að nið ur í 10 cm og 
jafn vel minna, en gild leika vöxt ur held ur sínu striki. 
Þetta hef ir ekki mik il áhrif á rúm máls vöxt inn, því að 
þar tel ur gild leika vöxt ur inn lang mest.

Nið ur lag
Hér hef ir ver ið stikl að á stóru í sögu Gutt ormslund-
ar. Áhersla skal lögð á það, að til vist hans hafði á 
löngu ára bili gíf ur lega þýð ingu fyr ir ímynd skóg-
rækt ar með er lend ar trjá teg und ir á Ís landi.

En ekki má gleyma því, að vöxt ur og við gang ur 
lerk is ins, sem var gróð ur sett á Hall orms stað 1922 
og 1923 – og við nefnd um um tíma „eldra lerk ið“ – 
studdi mjög trú verð ug leika þess, sem Gutt ormslund-
ur sýndi. Skýrsla um mæl ing ar á því 1952 er birt í 
sömu grein inni og um Gutt ormslund í Árs riti Skf. 
Ís lands 1953.

Mæliflötur2.Fyrirgrisjun,enbúiðaðmerkjatrésemeiga
aðfalla.Mynd:Sig.Bl.28.04.09

Höggvararogmælingamenn.Frá
vinstri:ÞórÞorfinnssonskógarvörður,
LárusHeiðarssonskógræktarráðunaut
ur,ÞórarinnBenedikzsérfræðingur,
semíáratugihefirséðummælingará
Guttormslundi,ogEgillGunnarsson
skógarhöggsmaður.
Mynd:Sig.Bl.28.04.09
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Í N-Am er íku og í ná granna lönd um okk ar, Nor-
egi, Sví þjóð og Finn landi, hafa frysti geymsl-
ur ver ið not að ar í tugi ára til þess að yf ir vetra 

skógarplönt ur. Und an far in ár hafa ís lensk ar gróðr-
ar stöðv ar orð ið tækni vædd ari og sér hæfð ari til 
skógarplöntu fram leiðslu og einnig hef ur auk in krafa 
ver ið gerð til þeirra um að plönt ur séu yf ir vetrað ar 
inni í fryst um. Með þess um breyt ing um á yf ir vetr-
un er ver ið að reyna að tryggja gæði skógar plantna, 
sér stak lega hvað varð ar ræt ur. Ræt ur hafa minna 
frost þol en yf ir vöxt ur og þær missa frost þolið fyrr 
á vor in svo hætta á rót ar kali er tölu verð ef plönt-
ur eru geymd ar á hefð bund inn hátt úti við.1 Hætta á 
rót ar kali er hverf andi þeg ar plönt ur hafa ver ið gróð-
ur sett ar. Þá ein angr ar jarð veg ur inn rót ar kerf ið frá 
mestu kulda sveifl un um en þeg ar ein angr andi áhrifa 
jarð vegs ins gæt ir ekki er meiri hætta á skemmd-
um. Kal hætta eykst ef plönt ur eru látn ar standa á 
upp hækk un í gróðr ar stöð inni yfir vetr ar tím ann (1. 
mynd).2

Vöxt ur rót ar kal inna plantna er minni en plantna 
með heil brigt rót ar kerfi og eft ir því sem skað inn 
verð ur meiri á rót ar kerf inu, því meiri hætta er á því 
að plant an drep ist.3,1 Um hleyp ing ar að vori hafa 
líka reynst yf ir vexti skeinu hætt ar og hafa sett strik í 
reikn ing margra gróðr ar stöðva í ár anna rás, því slík 
hret kalla oft á end ur flokk un skógar plantn anna og 
þar með auk inn kostn að. Með notk un frysti geymsla 
er hægt að stjórna um hverfi plantn anna og kom ast 
hjá sveifl um í veð ur far inu. Venju lega er hita stig í 
frysti geymsl um haft á bil inu -3 til -5°C.

Með nýj um yf ir vetr un ar að ferð um koma að ein-
hverju leyti inn nýj ar áhersl ur fyr ir rækt end ur 
skógar plantna. Grunn ur inn und ir vel heppn aða 
fryst ingu skógar plantna er rækt un ar ferl ið í gróðr ar-
stöð inni og skiln ing ur á þeim líf eðl is fræði legu ferl um 
sem plant an fer í gegn um á árs grund velli. Þar er fer ill 
frost þols mynd un ar að hausti einna mik il vægast ur. 
Huga þarf vel að eft ir far andi at rið um:

Um frystingu skógarplantna

Höfundar
Rakel S. Jónsdóttir

Hrefna Jóhannesdóttir

Frostþolsmælingar og gæðaprófanir

1.mynd.Hitastigírótarklumpiáköldumdesembermorgniþegar10cmsnjólagláyfir.
Frá vinstri til hægri á myndinni eru berrótaplöntur í beði, bakkaplöntur á plani og
bakkaplönturá10cmupphækkun(myndúrLindström,1988).
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1. Nær ing ar á stand. Skógarplönt ur þurfa orku til þess 
að byggja upp frost þol að haustinu og því má ekki 
hætta áburð ar gjöf of snemma á haustin.11 Einnig er 
al mennt talið að plöntu vef ur sem líð ur nær ing ar-
skort sé verr í stakk bú inn til þess að verj ast frosti 
en sá sem ekki líð ur skort.1,4,5 Það hef ur líka mikla 
kosti í för með sér að plönt ur séu vel hlaðn ar af nær-
ing ar efn um fyr ir áfram hald andi vöxt eft ir gróð ur-
setn ingu. Skógarplönt ur sem inni halda mik inn forða 
nær ing ar efna hafa meiri orku fyr ir ný vöxt inn og því 
lík legri til þess að dafna en þær sem skort ir forða.6,7 
Þetta kem ur best í ljós þeg ar ver ið er að gróð ur setja 
í rýrt land 6 en vel nærð ar plönt ur eiga líka meiri 
mögu leika á því að sigra sam keppn is gróð ur á frjóu 
landi en þær sem fara illa nestað ar í þá bar áttu.8, 9

2. Grámygla. Hætta er á því að plönt ur í geymslu 
skemmist af völd um grámyglu (Botrytis cinerea). 
Svepp ur inn leggst á barr og sprota plantna og veld ur 
visn un.10 Þær skemmd ir geta svo haft nei kvæð áhrif 
á vöxt og lif un eft ir gróð ur setn ingu.12 Kost ur inn við 
geymslu í frysti er sá að grámygla á erfitt með að 
breið ast út ef hita stig fer nið ur fyr ir -2°C. Engu að 
síð ur er al gengt að plönt ur séu með höndl að ar með 
sveppa lyfi áður en þeim er pakk að inn í geymsl ur og 
er þá ým ist not að snerti- eða kerf is virkt (upp töku) 
sveppa lyf. Þá er lögð áhersla á það að barr sé hreint 
og þurrt þeg ar plönt um er pakk að svo grámygla ná 
sér síð ur á strik. Þá er einnig nauð syn legt að nota 
ör ugg an bún að til þess að halda uppi réttu hita stigi í 
fryst ing unni. Hita sveifl ur verða að vera í al gjöru lág-
marki þannig að grámygl an eigi erf ið ara upp drátt-
ar.1 

3. Sán ing ar tími. Plönt ur sem seint er sáð til eru 
við kvæm ari fyr ir fryst ingu en plönt ur af fyrri sán-
ingu.13,1 Það er bæði rót in og yf ir vöxt ur inn sem 
þá eru við kvæm ari fyr ir skemmd um. Or sök in fyr-
ir þessu er ekki að fullu þekkt en gæti falist í því 
að seinsáð ar plönt ur fái of stutt tíma bil til þess að 
mynda frost þol.1 Í Sví þjóð eru smá ar, seint sáð ar 
plönt ur oft geymd ar á kæl um yfir vet ur inn, en ekki 
í frysti geymsl um og eru svo rækt að ar áfram vor ið 
eft ir.14

4. Ör ugg ar geymslu að ferð ir. Eins og áður hef ur 
kom ið fram er nauð syn legt að ör ugg ur bún að ur sé 
not að ur til þess að halda uppi ákveðnu hita stigi í 
fryst ing unni, því sveifl ur í hita stigi verða að vera í 

al gjöru lág marki. Hita stig ið má helst ekki vera ofan 
við -2°C svo grámygla nái sér ekki á strik og það má 
held ur ekki fara langt nið ur fyr ir -5°C, því ekki er 
víst að rót ar kerfi plantna þoli það mik inn kulda.1 
Auk inn hiti í geymsl unni get ur líka orð ið til þess að 
plönt ur gangi of mik ið á sterkju- og sykru forða sinn. 
Þó plönt ur séu í djúp um dvala inni í frysti geymsl un-
um eru þær engu að síð ur lif andi vef ur sem við held ur 
sér með önd un og geng ur þar með á forða sinn. Þessi 
önd un geng ur hrað ar fyr ir sig eft ir því sem hita stig 
er hærra. Frysti geymsl ur eru því heppi legri en kæl ar 
ef geyma þarf plönt ur í lang an tíma eins og þarf hér 
á landi. Þess vegna er líka mik il vægt að góð stjórn un 
sé á hita stigi. Missi plönt ur mik ið af kol vetna forða 
sín um yfir vetr ar tím ann get ur það bitn að á vexti 
plantna eft ir gróð ur setn ingu.17 

5. Frost þol. Lyk il for senda þess að fryst ing skógar-
plantna heppn ist er sú að plönt ur séu komn ar með 
nægj an lega mik ið frost þol þeg ar þær fara inn í fryst-
inn. Hér á landi hef ur ver ið mið að við það að yf-
ir vöxt ur plantna eigi að vera far inn að þola -25°C 
áður en óhætt sé að pakka. Nægj an legt frost þol ger ir 
plönt un um það kleift að þola lang an tíma í vetr ar-

2.mynd.Þróttmikilogfallegstafafuraaðhausti.
Mynd:GuðríðurBaldvinsdóttir
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geymslu.17 Þá hafa rann sókn ir sýnt fram á það að 
mót staða plantna gegn grámyglu er meiri eft ir því 
sem frost þol þeirra er meira.12 

Það er fyrst og fremst stytt ing dag lengd ar á haustin 
sem verð ur til þess að plönt ur byrja að mynda frost-
þol. Hún verð ur til þess að vöxt ur stöðvast, enda-
brum mynd ast og frost þols mynd un hefst. Frost-
þols mynd un in er hvött enn frek ar með lækk andi 
hita stigi þeg ar kem ur fram á haust ið.15,4 Rækt end-
ur í gróðr ar stöðv um hvetja þessi ferli með því að 
myrkva plönt ur í fram leiðslu með þar til gerð um 
myrkv un ar dúk um, sem breidd ir eru yfir plönt urn-
ar og á seinni stig um, með því að opna gróð ur hús 
eða flytja plönt ur út til þess að kæla þær. Með 
myrkv un er hægt að flýta fyr ir mynd un frost þols 
sem get ur flýtt fyr ir því að hægt sé að setja plönt ur 
inn ífrystana.4,17 Það get ur orð ið mik ill ávinn ing ur 
af því að koma plönt um eins fljótt inn í frystana og 
mögu legt er eft ir að þær eru komn ar með nægj an-
legt frost þol. Hér á landi er allra veðra von á haustin 
og mik ið frost get ur skemmt rót ar kerf ið á plönt-
um áður en tekst að setja þær inn í frystana. Ræt ur 
mynda frost þol seinna en yf ir vöxt ur inn 4,13 og er því 
hætt ara í haustá hlaup um en yf ir vext in um. Hafi ræt-
ur plantna ver ið skemmd ar að ein hverju leyti þeg-
ar þær eru sett ar í vetr ar geymslu, hvort sem það er 
ut andyra, í kæli eða frysti, koma þær skemmd ir til 
með að aukast í geymsl unni.16 Er lend ar rann sókn ir 
hafa sýnt fram á það að upp runi teg unda og kvæma, 
þ.e. hversu norð læg ur eða suð læg ur upp runinn er, 
gef ur vís bend ing ar um það hvenær bú ast má við því 
að unnt sé að setja plönt urn ar inn í frystana. Norð-

læg kvæmi mynda frost þol fyrr en suð læg og því 
eru vanda mál við fryst ingu skógar plantna að al lega 
bund in við suð læg kvæmi.1 

Að of an sögðu er ljóst að nægj an legt frost þol í 
plönt um áður en þeim er pakk að inn í frysta er lyk il-
for senda fyr ir því að plönt urn ar komi þrótt mikl ar út 
úr geymsl unni að vori. Því er mik il vægt að rækt end-
ur hafi að gang að að ferð um til þess að meta frost-
þol. Á vor mán uð um 2008 fóru und ir rit að ar í ferð 
til Sví þjóð ar til þess að kynna sér að ferð ir við að 
meta frost þol skógar planta en einnig þær að ferð ir 
sem not að ar eru til þess að meta gæði þeirra eft ir 
vetr ar geymslu. 

Garpen berg, Dalarna
Við Hög skol an i Dalarna i Garpen berg starfa sér-
fræð ing arn ir And ers Lind ström og Eva Statt in. Þau 
hafa í mörg ár unn ið við rann sókn ir tengd ar frost-
þoli og yf ir vetr un skógar plantna. Að ferð irn ar sem 
þau kynntu okk ur til þess að meta frost þol að hausti 
voru jóna leki á sprota og rót um, þurr efn is mæl ing ar 
og tvær nýj ar að ferð ir sem byggj ast ann ars veg ar á 
nátt úru leg um jóna leka og hins veg ar á gena virkni 
plantna. 

1. Jóna leki frá sprot um. Frum ur í óskemmd um 
plöntu vef leka ekki inni haldi sínu en verði þær fyr ir 
skemmd um, t.d. vegna kals, get ur það gerst ef frum-
himn urn ar rofna. Þeg ar óskemmd ur plöntu vef ur er 
sett ur í afjón að vatn mælist leiðni lít il. Ef þessi sami 
vef ur er skemmd ur hækk ar leiðn in í vatn inu, því þá 
eru frum ur farn ar að leka og inni hald þeirra flæð-
ir út í vatn ið.19 Hægt er að mæla styrk jóna í vatni 

3.mynd.Frystarskógarplöntureruýmistgeymdarísvokölluðumlaup(t.v.)eðakassa(t.h.).
Myndir:HallurBjörgvinsson
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með svoköll uð um leiðni mæl um. Á þess um at rið um 
byggj ast frost þols mæl ing ar með jóna leka að ferð inni. 
Þeg ar at huga á frost þol skógar plantna er yf ir vöxt-
ur inn fyrst lát inn liggja í afjón uðu vatni í ákveð-
inn tíma og eft ir það er leiðn in mæld. Sam svar andi 
plöntu vef ur er svo fryst ur hægt nið ur í -25°C og at-
hug að er með leiðni mæli hvort styrk ur jóna í vatni 
hafi auk ist til muna. Hafi styrk ur jóna ekki auk ist 
nema um 4% telst plant an hafa nægj an legt frost-
þol, þ.e.a.s. hún þol ir vel að vera fryst nið ur í -25°C 
og telst því til bú in að fara í vetr ar geymslu. En því 
meiri sem jóna lek inn er því meiri eru skemmd irn ar 
á plönt un um.20 Skóg rækt rík is ins hef ur not að þessa 
að ferð til þess að ákvarða frost þol að hausti í rúm 
sex ár og að ferð in þyk ir mjög áreið an leg.

2. Jóna leki frá rót um. Þessa að ferð er mögu legt að 
nota til þess að meta frost þol róta ber róta plantna.21 
Það hef ur því mið ur ekki tek ist að nota að ferð ina á 
bakka plönt ur með góð um ár angri, hvorki í Sví þjóð 
né á Ís landi. Ástæð an er tal in sú að skola þarf all an 
jarð veg af rót ar sýn un um áður en þau eru fryst. Um 
leið og jarð veg ur inn er skol að ur af rót un um skol ast 
líka í burtu þær jón ir sem mögu lega hafa lek ið út 
úr frum um vegna skemmda.22 Ber róta plönt ur þurfa 
miklu minni skol un en bakka plönt ur og því gagn ast 
að ferð in vel á þær.1 Mik ill ávinn ing ur væri af því 
að ná að nota að ferð ina, því þótt sproti sé bú inn að 
mynda ákveð ið frost þol er mögu legt að ræt urn ar sé 
ekki komn ar jafn langt. Þetta ger ist helst ef haust eru 
óvana lega mild, því það er hiti rækt un ar efn is ins sem 
hef ur mest áhrif á frost þols mynd un róta.23

3. Þurr efn is mæl ing ar. Eft ir því sem skógarplönt ur 
mynda meira frost þol, því meira dreg ur úr vatns inni-
haldi yf ir vaxt ar ins og þurr efn is inni hald eykst. Það 
gef ur því vís bend ing ar um það að frost þol plantna 
sé að aukast.6 Þurr efn is mæl ing ar þykja þó ekki ná-
kvæm ur mæli kvarði á frost þol og magn þurr efn is 
verð ur að túlka út frá fram leiðslu sögu plantn anna 
og kvæm inu. Þurr efn is inni hald ið verð ur að vera á 
bil inu 33–36% fyr ir furu og 35–38% fyr ir greni, 
sam kvæmt sænsk um rann sókn um. Þeg ar þurr efn ið 
hætt ir að aukast með haustinu og kúrf an fer að fletj-
ast út (2. mynd) er tíma bært að at huga geymslu þol 
plantn anna með jóna leka mæl ingu á sprota sem þyk-
ir áreið an legri mæl ing.24 Þessi að ferð er tölu vert not-
uð af gróðr ar stöðv um í Sví þjóð til þess að finna það 
út hvenær best sé að setja plönt ur í jóna leka próf. 

Með því má draga úr kostn aði gróðr ar stöðv ar inn ar 
við frost þols mæl ing ar. Þessi að ferð krefst þess að-
eins að þurrkofn og ná kvæm vigt séu til stað ar. 

4. Nátt úru leg ur jóna leki. Það er sá jóna leki sem 
mælist frá plöntu sýni sem ein göngu hef ur ver ið lát-
ið liggja í afjón uðu vatni. Eva Statt in hef ur reynslu 
af því að nátt úru leg ur jóna leki get ur gef ið vís bend-
ing ar um heil brigði plantna. Ef hann mælist hár, þá 
gef ur það til kynna að plönt urn ar séu með skert an 
þrótt, t.d. vegna kal skemmda eða sveppa smits. Stórt 
hlut fall skógar plantna er gróð ur sett að vori eft ir að 
plönt urn ar hafa ver ið geymd ar í gróðr ar stöð inni yfir 
vet ur inn, ann að hvort úti eða í frysti. Þar sem ekki 
eru til hrað virk ar og jafn framt ör ugg ar að ferð ir til 
þess að mæla geymslu þol plantn anna fyr ir vetr ar-
geymslu, er mjög mik il vægt að kanna þrótt plantn-
anna áður en þær fara úr gróðr ar stöð inni.26 Sú að-
ferð sem er þekkt ust í dag er RGC-að ferð in (Root 
Growth Capacity). Hún met ur lífs þrótt plantna út 
frá rót ar vexti þeirra eft ir þriggja vikna vöxt í sér-

4.mynd.Búiðeraðþvojarðvegafrótumstafafuruplönt
unnartilvinstriámyndinni.Mynd:RJJ
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gerðu rækt un ar borði (7. mynd). Vet ur inn 2007/8 
gerðu And ers og Eva til raun til þess að kanna sam-
band ið á milli nið ur staðna úr RGC-rækt un ar prófi 
og nátt úru legs jóna leka. Nið ur stöð urn ar sýndu 
að þetta sam band er til stað ar. Því er von til þess 
gróðr ar stöðv arn ar fái að gang að hraðri, ein faldri og 
ódýrri að ferð til þess að meta lífs þrótt plantna eft ir 
vetr ar geymslu.26 Á Mó gilsá er ver ið að þróa að ferð ir 
til þess að kanna gæði plantna eft ir vetr ar geymslu. 
Í nokk ur ár hafa plönt ur ver ið tekn ar til frost þols-
mæl inga að hausti og rót ar þrótt ar mæl inga að vori. 
Vor ið 2009 var í fyrsta skipti boð ið upp á mæl ing ar 
á nátt úru leg um jóna leka. Nokk ur sýni reynd ust með 
háan nátt úru leg an jóna leka eft ir vetr ar geymslu, svo 
ástæða þótti til þess að skoða þau bet ur í RGC-rækt-
un ar prófi. Sýn in komu reynd ar ágæt lega út þar. Við 
nán ari skoð un kom í ljós að visnað ar eldri nál ar ollu 
háa gild inu. Þetta próf eitt og sér seg ir því ekki alla 
sög una um ákveð ið plöntupartí en gef ur vís bend ing-
ar um að nán ari skoð un ar sé þörf.

5. Gena virkni. Eva Statt in vinn ur nú að þró un nýrr-
ar að ferð ar til þess að meta frost þol í sam vinnu við 
hol lenskt fyr ir tæki. Ákveð in gen eru mjög virk þeg ar 
frost þol er að byggj ast upp hjá plönt um. Það eru allt 
önn ur gen en þau sem eru virk á með an plönt ur eru 
í venju leg um vaxt arfasa. Í stuttu máli sagt er virkni 
þess ara gena mæld til þess að kom ast að því hvort 
plönt ur hafa náð nægj an legu frost þoli. Búið er að 
kort leggja gena mengi rauð gren is, skóg arfuru, beyk-

is og dögl ings við ar í þess um til gangi og ver ið er að 
vinna að kort lagn ingu fyr ir sitka greni. Þessi að ferð 
er fljót legri en jóna leka mæl ing ar á sprot um og hef ur 
reynst mjög áreið an leg, en er kostn að ar söm enn sem 
kom ið er. 

Sävar, Umeå
Gæða próf an ir á skógarplönt um
Síð ast lið in fimm ár hef ur sænska skóg rann sókn ar-
stöð in Skog for sk í Sävar gert gæða próf á plönt um 
fyr ir gróðr ar stöðv ar. Sér fræð ing ur inn Jörgen Hajek 
hef ur stað ið fyr ir þess um rann sókn um. Gróðr ar-
stöðv arn ar hafa get að nýtt sér nið ur stöð urn ar til 
þess að auka um tals vert gæði fram leiðslu sinn ar 

Um fryst ingu skógar plantna
Frost þols mæl ing ar og gæða próf an ir

Rakel J. Jóns dótt ir, Norð ur lands skóg um
Hrefna Jó hann es dótt ir, Rann sókna stöð S.r. Mó gilsá

Í N-Am er íku og í ná granna lönd um okk ar, Nor egi, Sví þjóð og Finn landi, hafa frysti geymsl ur ver ið not að ar í 
tugi ára til þess að yfi  r vetra skógarplönt ur. Und an far in ár hafa ís lensk ar gróðr ar stöðv ar orð ið tækni vædd ari 
og sér hæfð ari til skógarplöntu fram leiðslu og einnig hef ur auk in krafa ver ið gerð til þeirra um að plönt ur séu 
yfi  r vetrað ar inni á fryst um. Með þess um breyt ing um á yfi  r vetr un er ver ið að reyna að tryggja gæði skógar-
plantna, sér stak lega hvað varð ar ræt ur. Ræt ur hafa minna frost þol en yfi  r vöxt ur og þær missa frost þolið fyrr 
á vor in svo hætta á rót ar kali er tölu verð ef plönt ur eru geymd ar á hefð bund inn hátt úti við.1 Hætta á rót ar kali 
er hverf andi þeg ar plönt ur hafa ver ið gróð ur sett ar. Þá ein angr ar jarð veg ur inn rót ar kerfi  ð frá mestu kulda-
sveifl  un um en þeg ar ein angr andi áhrifa jarð vegs ins gæt ir ekki er meiri hætta á skemmd um. Kal hætta eykst 
ef plönt ur eru látn ar standa á upp hækk un í gróðr ar stöð inni yfi r vetr ar tím ann (1. mynd).2

Vöxt ur rót ar kal inna plantna er minni en plantna með heil brigt rót ar kerfi  og eft ir því sem skað inn verð ur 
meiri á rót ar kerfi  nu, því meiri hætta er á því að plant an drep ist. 3,1 Um hleyp ing ar að vori hafa líka reynst 
yfi  r vexti skeinu hætt ar og hafa sett strik í reikn ing margra gróðr ar stöðva í ár anna rás, því slík hret kalla oft 
á end ur fl okk un skógar plantn anna og þar með auk inn kostn að. Með notk un frysti geymsla er hægt að stjórna 
um hverfi  plantn anna og kom ast hjá sveifl  um í veð ur far inu. Venju lega er hita stig í frysti geymsl um haft á bil-
inu -3 til -5°C.

Með nýj um yfi  r vetr un ar að ferð um koma að ein hverju leyti inn nýj ar áhersl ur fyr ir rækt end ur skógar plantna. 
Grunn ur inn und ir vel heppn aða fryst ingu skógar plantna er rækt un ar ferl ið í gróðr ar stöð inni og skiln ing ur á 
þeim líf eðl is fræði legu ferl um sem plant an fer í gegn um á árs grund velli. Þar er fer ill frost þols mynd un ar að 
hausti einna mik il vægast ur. Huga þarf vel að eft ir far andi at rið um:

1. Nær ing ar á stand. Skógarplönt ur þurfa orku til þess að byggja upp frost þol að haustinu og því má ekki 
hætta áburð ar gjöf of snemma á haustin.11 Einnig er al mennt talið að plöntu vef ur sem líð ur nær ing ar skort 
sé verr í stakk bú inn til þess að verj ast frosti en sá sem ekki líð ur skort. 1,4,5 Það hef ur líka mikla kosti 
í för með sér að plönt ur séu vel hlaðn ar af nær ing ar efn um fyr ir áfram hald andi vöxt eft ir gróð ur setn ingu. 
Skógarplönt ur sem inni halda mik inn forða nær ing ar efna hafa meiri orku fyr ir ný vöxt inn og því lík legri til 
þess að dafna  en þær sem skort ir forða. 6,7 Þetta kem ur best í ljós þeg ar ver ið er að gróð ur setja í rýrt land 
6 en vel nærð ar plönt ur eiga líka meiri mögu leika á því að sigra sam keppn is gróð ur á frjóu landi en þær sem 
fara illa nestað ar í þá bar áttu. 8, 9

2. Grámygla. Hætta er á því að plönt ur í geymslu skemmist af völd um grámyglu (Bo tryt is ciner ea). Svepp-
ur inn leggst á barr og sprota plantna og veld ur visn un.10 Þær skemmd ir geta svo haft nei kvæð áhrif á vöxt 
og lif un eft ir gróð ur setn ingu.12 Kost ur inn við geymslu í frysti er sá að grámygla á erfi tt með að breið ast út 
ef hita stig fer nið ur fyr ir -2°C. Engu að síð ur er al gengt að plönt ur séu með höndl að ar með sveppa lyfi  áður 
en þeim er pakk að inn í geymsl ur og er þá ým ist not að snerti- eða kerfi  s virkt (upp töku) sveppa lyf. Þá er lögð 
áhersla á það að barr sé hreint og þurrt þeg ar plönt um er pakk að svo grámygla ná sér síð ur á strik. Þá er ein-
nig nauð syn legt að nota ör ugg an bún að til þess að halda uppi réttu hita stigi í fryst ing unni. Hita sveifl  ur verða 
að vera í al gjöru lág marki þannig að grámygl an eigi erfi  ð ara upp drátt ar.1 

3. Sán ing ar tími. Plönt ur sem seint er sáð til eru við kvæm ari fyr ir fryst ingu en plönt ur af fyrri sán ingu. 13,1 
Það er bæði rót in og yfi  r vöxt ur inn sem þá eru við kvæm ari fyr ir skemmd um. Or sök in fyr ir þessu er ekki að 
fullu þekkt en gæti falist í því að seinsáð ar plönt ur fái of stutt tíma bil til þess að mynda frost þol.1 Í Sví þjóð 
eru smá ar, seint sáð ar plönt ur oft geymd ar á kæl um yfi r vet ur inn, en ekki í frysti geymsl um og eru svo rækt-
að ar áfram vor ið eft ir.14

5. mynd. Þróun þurrefnisinni
halds furu og grenis að hausti
í Svíþjóð. Í lokoktóberhættir
kúrfanaðrísaogfrostþolerþá
aukið. Mynd úr Lindström &
Stattin,2007.

6.mynd.Hægteraðmetalífsþróttþessaraplantnameð
einföldumprófunum.Mynd:HallurBjörgvinsson
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og hef ur sam starf ið leitt til auk inn ar þekk ing ar hjá 
bæði fram leið end um og við skipta vin um. 

Þessu prófi var kom ið á lagg irn ar í Sví þjóð vegna 
mik illa plöntu af falla vor ið 2003. Þá voru gróð ur sett-
ar millj ón ir plantna sem virt ust við fyrstu sýn vera 
heil brigð ar en eft ir nokk urra vikna vöxt urðu plönt-
urn ar brún ar og drápust flest ar. Or sök in var rak-
in til rót ar skemmda. Haust ið áður hafði gert mik-
ið frost í októ ber eft ir frek ar milt haust. Yf ir vöxt ur 
plantn anna varð ekki fyr ir sýni leg um skemmd um 
en erfitt er að greina skemmd ir á rót um sjón rænt. Í 
kjöl far ið hófst mik il um ræða um tap að fé í ný skóg-
rækt og til trú á skógarplöntu fram leið end um minnk-
aði. Því var ákveð ið að ráð ast í það að þróa alls-
herj ar plöntugæða próf sem sam anstend ur af bæði 
út lits leg um og líf eðl is fræði leg um þátt um. Það fel ur í 
sér RGC-próf (Root Growth Capacity), fram halds-
rækt un í fimm vik ur, út lits lega grein ingu, nær ing ar-
efna grein ingu og frumu rækt un. 

1. Rót ar vaxt ar mæl ing ar (RGC). Plönt urn ar eru 
rækt að ar við kjörað stæð ur í þrjár vik ur. Þeg ar rækt-
un er lok ið eru tald ar þær nýju ræt ur sem mynd ast 
hafa. Ef RGC-nið ur stöð ur eru lé leg ar þarf að skoða 
plönt urn ar í fram halds rækt un inni sér stak lega vel og 
at huga hvort nið ur stöð urn ar stemmi sam an. 
 2. Fram halds rækt un. Plönt ur eru rækt að ar í fimm 
vik ur við kjör birtu og kjör hita. Með þessu prófi er 

7.mynd.Skógarplöntur
íRGCræktunvorið
2008áVöglum.Fremst
ámyndinnimásjásýni
meðdauðarræturog
visnaryfirvöxturinní
kjölfarið.Mynd:HJ

fyrst og fremst ver ið að kanna yf ir vöxt inn, hvort 
brum in springi eðli lega út og hvort nokk ur merki 
séu um sjúk dóma eða nær ing ar skort.

3. Nær ing ar efna grein ing ar. Hlut fall köfn un ar efn is 
í plönt un um er met ið með sér stakri nær ing ar efna-
grein ingu. Æski legt hlut fall köfn un ar efn is er 2–2,5 
mg N/g af barri.25 

4. Út lits leg grein ing. Hlut fall á milli rót ar og sprota 
er met ið. Fyr ir greni á það að vera u.þ.b. 0,3 og fyr ir 
furu u.þ.b. 0,4. Ef þetta hlut fall er lé legt má bú ast 
við því að sproti næsta árs verði lít ill. 

5. Frumu rækt un. Fram kvæmd á mik ið skemmd um 
plönt um ef erfitt reyn ist að meta or sak ir skemmd-
anna. Til gang ur inn er að stað festa eða úti loka að 
grámygla valdi skemmd un um. 

Út koma úr próf un um er skoð uð sem ein heild ar-
mynd og í fram hald inu er met ið hvort end ur skoða 
þurfi rækt un ar-, geymslu- eða gróð ur setn ing ar ferli. 

Loka orð
Á Ís landi eru not að ar aðr ar teg und ir og önn ur kvæmi 
trjáa en ger ist og geng ur í ná granna lönd un um. Við 
telj um því nauð syn legt að rann saka hér lend ar trjá-
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teg und ir og kvæmi með nýju yf ir vetr un ar að ferð ina 
í huga. Þá ríkja hér aðr ar um hverf is að stæð ur hvað 
varð ar veð ur far og dag lengd, en þessi at riði hafa 
mik il áhrif á vöxt og þroska plantna eins og kom ið 
hef ur fram. Það bend ir t.d. ým is legt til þess að hér á 
landi myndi greni frost þol miklu fyrr en stafa fura.18 

Með auk inni skóg rækt und an farna ára tugi hef ur 
kraf an um eft ir lit með skógarplönt um far ið vax-
andi. Nauð syn legt er að tryggja það að af föll verði 
sem minnst eft ir gróð ur setn ingu til þess að draga úr 
kostn aði við ný skóg rækt. En það er að mörgu að 
huga varð andi af föll in. Skóg rækt end ur verða að 
hafa að gang að upp lýs ing um um það hvað sé rétt 
erfða efni og rétt ar teg und ir fyr ir ís lensk ar að stæð ur 
og breytt veð ur far. Plönt urn ar þurfa að vera þrótt-
mikl ar og sam keppn is hæf ar eft ir gróð ur setn ingu. Og 
síð an verð ur að tryggja að sem best sé stað ið að öllu 
í sam bandi við sjálfa gróð ur setn ing una. Það eru því 
marg ir sem bera ábyrgð á því að af föll um sé hald ið 
í lág marki og að upp rísi skóg ur sem mun stand ast 
óblíða veðr áttu og að lok um verða að dýr mætri auð-
lind.
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Um hálfan hnöttinn
II: Ferð skógræktarfólks til Kamtsjatka

Höfundur Brynjólfur Jónsson

Þeg ar ís lensk ir rækt un ar menn heim sækja önn ur lönd er þeim tamt að bera sam an að stæð ur við 
það sem menn þekkja hér heima. Hóp ur á veg um Skóg rækt ar fé lags Ís lands heim sótti einn af
skekktasta heims hluta jarð ar inn ar, Kamtsjatka, í sept em ber sl. haust.1 

Þeg ar svif ið er inn til lend ing ar á Yelizovoflug velli, fyr ir mynni Avachaflóa, eft ir rúm lega níu tíma 
flug frá Moskvu, er helst að sjá enda lausa skóga og tign ar leg keilu laga eld fjöll sem rísa snævi þak in hið 
efra. Eld fjöll in á Fróni eru hálf gerð ar þúf ur í þeim sam an burði. Það er því fátt, í fljótu bragði, sem gests
aug að nær að sam svara ein hverju í nátt úru Ís lands. Fyr ir vik ið eru ferð ir til jafn fjar lægra staða eftir
minni legri og alltaf hægt að draga af þeim nokkurn lær dóm og auka þekk ing una á nátt úru jarð ar.

Eitt af því sem ferða lang arn ir bættu í reynslu bank ann, voru kynni af nokkrum tug um trjá teg unda 
og runna sem lang fæst ir höfðu  áður aug um bar ið. Ekki sak aði held ur að í hópn um voru safn ar ar sem 
fengu út rás fyr ir fræ söfn un ar árátt una, enda er það líka góð leið til þess að varð veita minn ing ar; að 
rækta upp fræ og sjá hvern ig fram vind ur. Allt var þetta þó í litl um mæli og á ábyrgð hvers og eins.  

Af þarlendum viðum og reynslu þeirra hér á landi
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Hug að að fræi 
Í ferð inni gafst tími til þess að tína fræ af ýms um 
trjá teg und um og runn um sem við komumst í tæri 
við. En það er ekki alltaf á vís an að róa í þessu til-
liti. Fyr ir fram hafði und ir rit að ur haft áhuga á því 
að safna fræi af hæru elri (Alnus hirsuta) og lerki 
(Larixcajanderi). Á öðr um degi, á leið okk ar upp 
Kamtsjatka dal inn, varð ljóst að ekk ert fræ var á elr-
inu og mjög tak mark að á lerk inu. Mið að við mik ið 
magn karlrekla á hæru elr inu, vor um við ári á und an 
góðu fræári. Þetta voru vissu lega nokk ur von brigði 
en hóp ur inn, eða þeir sem þannig voru þenkj andi, 
snéri sér því að öðr um við fangs efn um enda af nógu 
að taka, því tug ir runna og trjá teg unda finn ast á 
skag an um. Upp skáru flest ir, sem voru á þeim bux-
un um, sýn is horn bæði af trjám og runn um. Einnig 
var eitt hvað tek ið af græðling um, bæði  af bol víði 
(Salix udensis) og fljóta víði (Salix schwerinii) og 
einnig kesju (Choseniaarbutifolia).

Reynd ar voru menn svo fylgn ir sér að tölu vert 
náð ist að safna af lerki, að al lega í bæn um og ná-
grenni bæj ar ins Esso. Það fór vel á því, þar sem esso 
þýð ir á frum byggja máli lerki ból eða þar sem lerk ið 
vex og hef ur því enga teng ingu við hið fræga vöru-
merki Esso sem prýð ir eitt stærsta ol íu iðn að ar fyr ir-
tæki heims ins.

Kamtsjat ka reyn ir inn (Sorbus kamtschatcensis) 
heill aði marga, enda mjög haust fag ur. Oft voru fal-
leg ustu trén í görð um Esso búa og feng u þeir djörf-
ustu því miða hjá Val ent ínu, þar sem stóð skil merki-
lega skrif að á rúss nesku: „Góð an dag inn. Ég er frá 
Ís landi. Mætti ég fá að safna nokkrum berj um af 
þessu fal lega tré?“ Eft ir tvo daga voru Esso bú ar 
farn ir að venj ast þess um und ar legu gest um og tóku 
þess um ósk um alltaf afar vel. Auk þess var mik ið 
tínt af berj um af hrafn þyrni (Crataeguschlorosarca) 
og ekki sak aði að inn byrða hluta af kjöt inu, þar sem 
okk ur var sagt að það væri ein stak lega hollt fyr-
ir hjart að og blóð þrýst ing inn og heil næmt að öllu 

leyti. Þá var held ur ekki sleg ið slöku við það að velja 
fal leg ar stein bjarkir (Betula ermanii) og tína rekla 
sem voru orðn ir hæfi lega þroskað ir. Það verð ur því 
vænt an lega mik ið fram boð af stein bjark arplönt um 
á Ís landi á næstu árum. 

Segja má að þeir áhuga söm ustu hafi hvergi sleg ið 
slöku við. Þeg ar far ið var upp á Mut nov skyfjall ið og 
kom ið upp í 1200 metra hæð, var enn ým iss kon-
ar gróð ur sem áhuga vert var að taka með. Í þess ari 
hæð var bæði að finna runnafuru (Pinuspumilla), 
runna reyni (Sorbus sambucifolia), heiða lyngrós 
(Rhododendronaureum), heiða kvist (Spiraeabetuti
folia), fljóta víði (Salixschwerinii) og bol víði (Salix
udensis), svo eitt hvað sé nefnt. Af þessu var safn að 
eða tekn ir græðling ar en reynd ar var lít ið um fræ á 
runnafur unni. Þar hafði hnetu krák an orð ið fyrri til, 
enda hef ur hún lifi brauð sitt af fur unni og safn ar 
köngl um í forða búr sem ekki er svo auð velt að koma 

Til vinstri: Í dölum Kamtsjatka kemur lagskipting
gróðurbelta skýrt fram. Þegar horft er frá botni
Paratunkadalsinsuppáefstutindaséstaðtrjátegundirnar
raðasérlagskiptíhlíðarnar.Neðstídalbotninumviðáreru
víðir,ösp,hæruelriogkesja.Þákemursteinbjarkarbeltið
sem hér nær upp í 600–700 m hæð en í þessu belti er
steinbjörkiníblandviðhríselrið.Þriðjabeltiðerblandaaf
tveimtrjátegundum;hríselriogrunnafuru.Efsttekursvo
viðheiðarlandslagsemeralgróiðýmsumlággróðrisemfer
svoþverrandiþegarennhærrakemur.

Lerkiskógarnir eru útbreiddir í Kamtsjatkadalnum og
ná þar yfir 30 m hæð. Hér í nágrenni Esso (Menedek)
er vöxturinnminni.Lerkiðdeilir hérkjörummeð stein
björkinniogöðrumlauftrjám.
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auga á, nema menn gefi sér þeim mun meri tíma til 
þess að fylgj ast með at ferli fugls ins. Í það heila var 
af rakst ur inn ærið mis jafn. Sum ir tóku sýn is horn af 
einni teg und, á með an aðr ir voru stór tæk ari og þef-
uðu uppi hvern runna sem var í færi. Reynsl an og 
ánægj an af því að afla og láta á það reyna hvort 
eitt hvað lif ir, er öll um þess um ein stak ling um sam-
eig in leg og gef ur mörg um mikla lífs fyll ingu.

Veð ur far 
En skoð um nú að eins for send ur þess að gróð ur þrífist 
á þessu svæði. Það er nauð syn legt að átta sig á meg-
in ein kenn um veð ur fars ins sem ræðst af stöðu skag-
ans, þar sem meg in lands á hrif Sí ber íu ráða miklu um 
veð ur far ið. Kamtsjat ka skag inn teyg ir sig langt út í 
Kyrra haf ið og er í jaðri veð ur kerfa sem takast hér 
á. Um lykj andi Kyrra haf ið að aust an og Okotska-
haf ið að vest an, hafa tölu verð haf ræn áhrif. Mild-
ara veð ur leik ur um aust ur strönd ina, en þar ræð-
ur mestu haf ið og lægða kerfi Al eut in-eyj anna sem 
bein ir loft straum um úr suð austri. Þeg ar kem ur frá 
strönd inni inn á skag ann og inn í Kamtsjatka dal inn, 
sem umluk in er fjall akeðj um, eru haf rænu áhrif in 
þorr in og rík ir þar sann köll uð meg in lands veðr átta. 
Úr kom an er mest á suð ur- og aust ur hluta skag ans, 
en í Kamtsjatka-daln um er sára lít il úr koma eða inn-
an við 400 mm.2 

Gróð ur og gróð ur sam fé lög
Gróð ur far á Kamtsjatka, eins og ann ars  stað ar 
á norð ur hveli, hef ur í ár þús und ir og millj ón ir ára 
geng ið í gegn um mörg þró un ar skeið. Á ís öld náði 
sporð ur ís ald ar jök uls ins á Kamtsjatka nið ur á miðj-
an skag ann og því hef ur skag inn ver ið ein angr að ur 
gróð ur fars lega frá meg in land inu um lang an tíma. 
Talið er að á síð ustu 130 þús und árum hafi skipst 
á tíma bil hlýrra og haf rænna tíma skeiða og að trjá-
teg und ir á þess um slóð um hafi þá fært sig allt að 
1000 km norð ar en þær vaxa í dag.5 Nú ver andi 
mynd af flóru Kamtsjatka, sem tel ur 1170 teg undir 
há plantna, hef ur orð ið til fyr ir til stilli langr ar þró-
un ar.7 Áhrifa hef ur gætt frá syðri breidd argráð um 
en einnig er að finna teg und ir í flór unni sem vaxa 
hand an við Ber ings sund ið í Alaska. Má þar til dæm-
is nefna teg und, sem all ir kann ast við, þ.e. ala ska-
víð inn (Salix alaxensis) sem er svo al geng ur hér á 
landi. Teg unda fjöl breytn in helst einnig í hend ur 
við mik inn land fræði leg an breyti leika. Mikl ir fjall-
garð ar ganga eft ir endi löng um skag an um og mik-
ill breyti leiki í veð ur fari frá norðri til suð urs. Þeg ar 
all ir þess ir þætt ir fara sam an er nið ur stað an sú að 
fjöl breytt gróð ur far dafn ar.

Skóga er víða að sjá og ber vel í veiði fyr ir þá sem 
eru að safna trjá teg und um. Hér hefj ast kynni af nýj-
um teg und um sem flest okk ar hafa aldrei áður séð. 
Fyrst er til að taka trjá teg und sem er hvað al geng-
ust, en hún blas ir víða við og er nefnd stein björk 
(Betula erman ii). Við höf uð borg ina Petr opa vlovsk 
er hún alls ráð andi, allt frá flat lend inu við strönd ina 
upp á efstu hæð ar toppa ofan við borg ina. Fleiri trjá-
teg und ir koma við sögu, eins og síð ar verð ur rak-
ið. En þó að skóg ur inn sé áber andi í lands lag inu er 
teg unda fjöl breytni og fjöl breytni stór vax inna jurta 
og runna í skóg ar botn in um, frá brugð in því sem ger-
ist í Skand in av íu og er okk ur nær tæk ast. Há vaxn-
ar jurt ir og runn ar setja sterk an svip á und ir gróð ur 
skóg anna og má þar nefna ætt ingja hálm gres is ins 
(Calamagrostispurpurea), hamp bróð ir inn (Senecio
cannabifolius), mjað jurt ina (Filipendulapalmata) og 
risa hvönn (Angelicaursina) og fleiri há vaxn ar jurt ir 
sem ein kenna und ir gróð ur skóg ar sam fé lag anna. 

Skóg ar á skag an um eru samt mest áber andi í gróð-
ur fari lands ins og eru ráð andi gróð ur sam fé lög. Þessi 
gróð ur sam fé lög eru áber andi þeg ar ekið er um skag-
ann. Gróð ur sam fé lög in breyt ast frá suðri til norð-
urs og þeg ar far ið er frá strönd inni inn á skag ann 
en auk þess er að finna lag skipt ingu, þar sem nýj ar 

Mynd1.(KIRA1977)3

A)Sumarhiti
B)Vetrarhiti
C)Reiknaðurmeginlandsstuðull
D)Úrkomaþegarhitastigerundir0gráðum
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MeðframfljótumKamtsjatkavaxaaðallegatværvíðitegundir; fljótavíðir (Salixschwerinii)ogbolvíðir (Salixdensis),
einnigasíuösp(Populussuaveolens),hæruelri(Alnushirsuta)ogkesja(Choseniaarbutifolia).

Laufskógar;steinbjörk,blæösp,hæruelrioglerkiþegarofardregur.
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teg und ir taka við eft ir því sem hærra kem ur upp í 
fjöll in. Sums stað ar er þessi dreif ing reglu leg og aug-
ljós en ann ars stað ar óreglu leg og munstr ið kem ur 
fram í breyti legu mósaíklands lagi. Þetta sjón ar spil er 
oft æv in týri lík ast og við vor um svo hepp in að vera 
á þeim tíma þeg ar haust lit irn ir voru að hell ast yfir 
Bystr inska þjóð garð inn og ná grenni Esso og nut um 
þess ar ar sin fón íu til hins ýtrasta. 

Reynsl an af söfn un ar ferð 1993  
Skipta má þeim efni viði í tvö hópa sem kom ið 
var með til lands ins árið 1993.6 Rann sókn astöð 
Skógræktar ríkisins á Mó gilsá tók við meg in hluta 
efn is ins og lagði út til raun ar reiti á all mörg um stöð-
um á land inu. Með al ann ars var nán ast öllu efni 
víði teg unda og asíu aspar (Populussuaveolens) kom-
ið fyr ir í reit um á veg um Rann sókna stöðv arinnar 
á Mó gilsá. Þá var einnig megn inu af stein björk og 
tveim el ri teg und um; hríselri og hæru elri, kom ið í til-
raun areiti  stöðv ar inn ar. Ár ang ur hef ur ver ið ærið 
mis jafn en í það heila tek ið í daprara lagi en þó eru 
und an tekn ing ar á. Nán ast öll asíu öspin, hrísel rið 
(Alnusfruticosa) og stein björk in hafa þurrkast út í 
þess um til raun um. Víði teg und ir í þess um til raun um 
hafa lif að að hluta til af og kom ist á legg. Á Haf ursá 
á Fljóts dal er lif un hvað best. Ein staka klón ar hafa 
þó spjar að sig en vaxa þó ekki áfalla laust. Mild ir 
vet ur og við var andi síð bú in vor frost hafa á ár un um 

Ferðafélagarviðfræ
söfnunáfallegristein
björk,ekkilangtfrá
Esso.

Eftirskógarelda,semeruhéroftastafmannvöldum,nær
steinbjörkinogelriðyfirhöndinni.
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2002–2007 höggvið skörð í þenn an efni við sem kól 
ít rek að. En eins og nefnt hef ur ver ið eru ein staka 
klón ar þar inn an um sem gæti ver ið eft ir sókn ar vert 
að halda til haga. Þá er einnig eitt hvað af hæru elri 
lif andi í þess um til raun um. Árið 2002 mældi und-
ir rit að ur víð isöfn in frá Kamtsjatka í sam vinnu við 
Rann sókn ar stöð ina á Mó gilsá. Æski legt væri að 
mæla þess ar til raun ir að nýju, enda hafa vor frost ár-
anna 2002–2007 áreið an lega höggvið skörð. Von-
andi gefst ráð rúm til þess að birta nið ur stöð ur úr 
þess um mæl ing um áður en langt um líð ur.   

Ann að efni frá Kamtsjatka fór að al lega til ein stak-
linga og nokk urra gróðr ar stöðva en auk þess fór efni 
í Rækt un ar stöð Reykja vík ur og í Grasa garð inn. Af 
þessu efni hef ur eitt og ann að kom ið í ljós sem hef ur 
dafn að enda oft meira nostrað við þess ar plönt ur. 

Hér verð ur lýst nán ar fjór um trjá teg und um sem 
sýnt hafa nokk ur til þrif og gætu ver ið áhuga verð-
ar fyr ir rækt un hér á landi með ein um eða öðr um 
hætti. Þá verð ur lýst nokkrum runn um og trjám úr 
sömu söfn un ar ferð sem virð ast lofa nokk uð góðu. 

Stein björk in Betula erman ii
Stein björk in er sú trjá teg und sem hef ur hvað mesta 
út breiðslu á Kamtsjatka. Þessi teg und vex einnig á 
Kúril eyj um, Sakal in, Jap an, Magd an og Kína. Hér 
vex þessi teg und á norð ur mörk um út breiðslu svæð is 
síns. 

Víða mynd ar stein björk in sam fellda skóga út við 
strönd ina og á suð ur hluta Kamtsjat ka skag ans. 

Þeg ar kem ur lengra inn í land ið mynd ar stein-

björk in lá rétt vaxt ar svæði í hlíð un um fjalla sem 
lækka eft ir því sem norð ar dreg ur á skag an um, allt 
þar til teg und in hverf ur. Syðst á Kamtsjatka nær 
stein björk in að vaxa í allt að 800 m hæð. Hún vex 
þó ekki á mýr um eða þar sem sífreri túndrunn ar tek-
ur við. Stein björk in get ur orð ið allt að 25 metr ar á 
hæð þar sem hún er hvað vöxtu leg ust inn til dala 
ásuð ur hluta skag ans. Gaml ar stein bjarkir geta orð ið 
mjög krónu mikl ar og víða vaxa þær stak stæð ar úr 
hríselr inu, eins og þær séu að takast á um það hvor 
hafi nú bet ur. Þeg ar inn í Kamtsjatka dal inn kem ur 
er ann að upp á ten ingn um, því þar á hún í ást ar sam-
bandi við aðra teg und, þ.e. man sjúr íu birk ið (Betula
platyphylla) en sú teg und vex að al lega í Kamtsjatka-
daln um og er ekki ósvip uð í vexti og finnsk hengi-
björk. Blend ing af þess um tveim ur ólíku teg und um 
er að finna víða í jaðr in um. 

Reynsl a hér á landi
Það er ljóst að teg und in er frek ar við kvæm og hún 
virð ist ekki ráða við skjól laust land. Einnig er ljóst 
að inn an um eru ein stak ling ar sem virð ast vera harð-
gerð ir og hafa sýnt sig dafna ágæt lega. Það er mik ill 
breyti leiki í út liti, vexti og laufg un trjánna. Stein-
björk in gaf þrosk að fræ árið 2007 og var mjög góð 
spírun. Nokk ur hund ruð plantna eru að vaxa hjá 
und ir rit uð um af þessu fræi og verða þær vænt an lega 
gróð ur sett ar í Kamtsjatka lund inn í Víf il staða hlíð á 
næsta ári. 

Hæru elri Aln us hirsuta
Hæru el rið er frum herja teg und og í ætt ar trénu ná-
skylt bæði grá elr inu sem við þekkj um frá Skand in-
av íu og blæelr inu frá Norð ur-Am er íku sem er reynd-
ar  ekki mjög þekkt hér á landi en virð ist lofa góðu 

Mynd2:Útbreiðslusvæðisteinbjarkarinnar.Hæruelriðog
kesjanhafasvipaðaútbreiðslu.4

Hæruelrimeðmörgumkarlreklumenengufræi.
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í rækt un. Út breiðslu svæði hæru el ris er mjög svip að 
og hjá stein björk inni.

Hæru el rið er víða að finna við ár, læki og vötn 
og lík ist grá elr inu að þessu leyti. Í ferð okk ar um 
skag ann sást það alls stað ar þar sem eitt hvert rask 
hafði átt sér stað. Það er því t.d. al gengt með fram 
öll um veg um þar sem hald ið er aft ur af gróðri með 
jarð ýt um. Í fram hald inu sprett ur hæru el rið í bland 
við birki, ösp, kesju og víði. Al geng ast er hæru el rið 
við all ar ár, þar sem kjör lendi þess er aug ljós lega og 
get ur þar orð ið 15–18 metra hátt. 

Reynsl a hér á landi
Hæru el rið var ein áhuga verð asta trjá teg und in sem 
safn að var á Kamtsjatka fyr ir ein um 16 árum. Hæstu 
trén eru nú á fimmta metra og virð ast þríf ast ágæt-
lega.Vöxt ur er mjög góð ur í grósku mikl um jarð-
vegi en það vex minna og hæg ar í mó lendi en tosast 
engu að síð ur upp. Í fyrr nefnd um vor frost un um hér 
syðra,  árin 2002–2006, var bleik held ur brugð ið. 
Tölu vert sá á plönt um í síð bún um frost um í maí og 
fyrri hluta júní en inn an um voru ein stak ling ar sem 
lítt skemmd ust. Á heima síðu Norð ur lands skóga8, í 
febr ú ar 2008, var sagt frá efni legu ein taki af hæru-
elri í Vaðlareit. Hæru el rið er nú far ið að gefa af sér 
nokk uð fræ og var tölu vert sl. haust. Spírun ar pró-
senta er þó afar lág, eða langt inn an við 1%. Nokkr-
ir tug ir plantna af ís lensku bornu fræi hæru el ris eru 
í rækt un hjá höf undi og verð ur kom ið fyr ir í Víf ils-
staða hlíð á næstu árum.  

Teg und in get ur orð ið al vöru tré í heim kynn um sín-
um og hef ur að þessu leyti tölu verða kosti um fram 
sitka el rið sem mest hef ur ver ið not að af el ri teg und-
um hér á landi und an far in ár. Hæru el rið er teg und 
sem hægt væri að nota í skóg rækt, skjól belta rækt og 
út vist ar skóga, auk þess að vera fal legt garð tré.  

Larix caj and eri
Lengi hafa ver ið nokk ur áhöld um lerki teg und ir og 
fjölda þeirra í gömlu Sov ét ríkj un um og Rúss landi. 
Í gömlu Sov ét ríkj un um var skil greind ur gríð ar leg ur 
fjöldi lerki teg unda, auk und ir teg unda. Þetta kem ur 
kannski ekki á óvart þar sem um mikl ar víð átt ur er 
að ræða og mörk teg unda óljós. Með DNA tækni 
er nú hægt að ganga úr skugga um þetta en vegna 
hinna miklu land flæma virð ist enn mik ið óunn-
ið starf í grein ingu á teg und um og mörk um þeirra. 
Dár íulerki (L. Gmelinii) var áður skil greint með 
út breiðslu svæði í Aust ur-Rúss landi og víð ar. Nú 

eru við ur kennd ar fjór ar meg in teg und ir lerk is sem 
vaxa allt frá Ar gang elsk í vestri og til Kamtsjatka 
í austri. Caj and eri-lerk ið er það sem vex aust ast í 
Rúss landi.4 

Eng in tengsl hafa ver ið við meg in lands lerk ið á 
Kamtsjatka eft ir að ís ald ir tóku að herja. Talið er að 
lerk ið hafi lif að af á Kamtsjat ka skag an um en nú eru 
að minnsta kosti 600 km í næstu lerki skóga á meg-
in landi Maga d an.

Reynsla hér á landi
Magn þess lerkifræs var tak mark að sem safn að var 
árið 1993 og það fór ekki víða. Lung inn var gróð-
ur sett ur á jörð inni Eyr ar teigi í Skrið dal, nokk uð af 
plönt um fór til ein stak linga og  þá var gróð ur sett dá-
lít ið í Kamtsjat ka lund inn í Víf il staða hlíð árið 1997. 
Segja má að vöxt ur hafi kom ið á óvart og einn eig in-
leiki virð ist vera áhuga verð ur hér á suð vest ur horn-
inu. Lerk ið fer ekki að vaxa fyrr en líð ur að miðj um 
maí. Caj and eri-lerk ið virð ist ekki hefja vöxt hér á 
suð vest ur horn inu fyrr en hætta á vor frost um er að 
mestu lið in en það er vissu lega eft ir sókn ar verð ur 
eig in leiki. Þannig hef ur lerk ið slopp ið við skakka föll 
vor in 2002–2007, en eins og áður hef ur ver ið nefnt 
kom á þess um árum bakslag í sum ar komu vegna 
vor frosta í maí og jafn vel júní.  

Hvort eig in leik ar Caj and eri-lerk is ins henta fyr-
ir ís lensk ar að stæð ur til lengri tíma er ef til vill of 
snemmt að ráða í. Það hef ur þó ver ið vanda mál 
sunn an- og suð vest an lands að finna hent ug ar teg-
und ir lerk is sem síð bú in vor frost vinna ekki á. 

Mynd3.ÚtbreiðslusvæðiCajanderilerkisinsmerkt2.4
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Blæösp Pop ulus tremula
Inn lend teg und sem við þekkj um vel frá Ís landi og 
Skand in av íu, en á Kamtsjatka vex hún á aust ur-
mörk um út breiðslu svæð is síns. Á Kamtsjat ka skag-
an um er blæösp ina fyrst og fremst að finna sunn an 
til á skag an um og í Kamtsjatka daln um, í bland við 
man sjúr íu birk ið og lerk ið. Get ur hér orð ið há vax in 
og mynd ar stund um nokk uð stóra fláka. Við þekkj-
um það vel héð an af Ís landi hvern ig hún skríð ur og 
fjölg ar sér með rót ar skot um. 

Reynsla hér á landi
Vex áfalla laust og er afar áhuga vert ein tak, vakn ar 
seint á vor in og hef ur vax ið áfalla laust frá upp hafi. 
Blæöspin er þeg ar far in að breið ast út í Víf il staða-
hlíð með rót ar skot um og er áhuga verð við bót við 
erfða efn ið sem er hér fyr ir í dag. 

Áhuga verð ir runn ar

Hrafn þyrn ir (Crataeguschlorosarca) 
Ákaf lega fal leg trjá teg und í haust lit um.
Reynsla: Vex hægt og virð ist vera frek ar við kvæm-
ur. Verð ur fyr ir skakka föll um á vor in. Miklu var 
safn að af fræi í ferð inni sl. haust og verð ur spenn-
andi að sjá hvort eitt hvað af því efni gefst vel.

Kamtsjat ka reyn ir (Sorbuskamtschatica)
Einnig fal leg ur í haust lit um. Get ur orð ið 8 m hár.
Reynsla: Sýn ir hvorki mik inn vöxt né virð ist vera 
nægi lega harð gerð ur fyr ir ís lensk ar að stæð ur.

Runna reyn ir (Sorbussambucifolia) 
Runni sem víða er að finna, bæði í skóg um sem 
und ir gróð ur og á ber angri upp til fjalla í yfir 1000 
m hæð. Ber in eru stór og góð til sultu gerð ar og 
ekki eins beisk og þau af ís lenska reyn in um. Get ur 
orð ið allt að 2 m á hæð. 
Reynsla: Víða til ein tök og sum nokk uð spræk. 
Þeg ar far inn að koma með ber sem búið er að sá 
og plönt ur eru að vaxa úr grasi. Flest ein tök in 
vakna snemma af dvala og er hætt við kali vegna 
ótíma bærr ar laufg un ar. 

Berja blátopp ur (Loniceracoerulea var. edulis)
Al geng ur runni í jöðr um eða sem und ir gróð ur 
skóga. Verð ur í mesta lagi 1,5 m að hæð. Mjög 
góm sæt ber sem nýtt eru af heima mönn um á 
Kamtsjatka. 

Reynsla: Sama vanda mál ið og hjá runna reyn in-
um með kal.  Þó eru ein tök sem virð ast spjara sig 
þokka lega og tölu vert var af berj um á sl. ári. Vex 
frek ar hægt. 

Heiðar ós (Rosaacicularis)
Heið ar rós in er al geng í barr skóg un um eða bland-
skóg um og því er hana venju lega að finna í 
Kamtsjatka daln um. Ann ar vex hún víða á norð-
ur hveli jarð ar, m.a. í Alaska hand an við Ber ings-
sund ið. Al geng hæð er 1,5–1,8 m. Eins og lat neska 
nafn ið gef ur til kynna, eru grein ar henn ar nál ar-
þyrn um stráð ar. 
Reynsla: Vex ágæt lega og er þeg ar far in að skríða 
með rót ar skot um. Blóm fög ur. 

Hverarós, kan el rós (Rosaamblyotis)
Hverarós ina er víða að finna á Kamtsjatka og m.a. 
sáum við hana á Mut nov sky-fjall inu. Verð ur svip-
uð á hæð og heið ar rós in. Vex bæði á engj um, í 
skrið um fjalla, í skóg um eða ár botn um dala. 
Reynsla: Vex ágæt lega og þrífst vel.

Hrafnþyrnirverðurekkistórvaxiðtré.
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Heiða kvist ur (Spiraeabetulifoli)
Al geng ur lít ill harð gerð ur runni sem við sáum m.a. 
á Mut nov sky-fjall inu. Fal leg hvít blóm.
Reynsla: Vex ágæt lega virð ist harð gerð ur og 
blómg ast ár lega. 

Garða kvist ur (Spiraeamedia)
Al geng ur runni sem get ur slag að upp í 2 m hæð. 
Reynsla: Hef ur vax ið mjög vel og áfalla laust. 
Blóm vilj ug ur.

Loka orð
Það verð ur vissu lega áhuga vert að fylgj ast með því 
hvern ig ferða fé lag ar hafa upp skor ið úr ferð inni. Eitt 
af því sem var nefnt laus lega í lok ferð ar inn ar, var 

að efnt yrði til upp skeru há tíð ar í Kamtsjat ka lund in-
um í Víf ils staða hlíð. Það verð ur hug að að því hvort 
tíma bært sé að efna til slíkr ar sam komu á næsta 
ári, eða hvort það verð ur ekki tíma bært fyrr en árið 
2011. Gagn legt væri engu síð ur að heyra hvort ein-
hverj um hef ur orð ið ágengt að koma til blæösp eða 
hvern ig upp sker an er úr ferð inni. Gætu menn sent 
á mig tölvu póst á net fang ið bj@skog.is ef eitt hvað 
áhuga vert kæmi í ljós. Að öðru leyti færi ég öll um 
ferða fé lög um bestu kveðj ur og þakk ir fyr ir ánægju-
lega daga á Kamtsjatka.
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Hermann Lundholm
3. ágúst 1918 – 27. apríl 2007

MINNING

Hermann Lundholm var einn þeirra manna sem var 
hvers manns hugljúfi og vildi greiða götu þeirra sem 
til hans leituð. Aðalævistarf Hermanns var að vera 
garðyrkjufulltrúi Kópavogsbæjar og þeim störfum 
helgaði hann alla sína krafta og lagði grunninn að 
þeim mikla blóma í trjá- og garðrækt sem í dag 
prýðir Kópavogsbæ.  

Við sem þekktum Hermann vitum vel hversu 
bóngóður hann var og margir Kópavogsbúar eiga 
honum góða ráðgjöf að þakka. Kynni mín af Her-
manni hófust árið1974 er ég varð varabæjarfulltrúi 
í Kópa vogi og síðar sem bæjarfulltrúi átti ég mjög 
góð samskipti við hann sem starfsmann bæjarins. 

Hermann var einn af stofnendum Skógræktarfélags 
Kópavogs og bar alltaf mikinn hlýhug til félagsins. 
Þær voru margar stundirnar sem hann lagði félaginu 
lið í Svörtuskógum og upp á Fossá á fyrstu árum 
félagsins. Þá sat hann í stjórn og síðar varastjórn 
félagins um árabil, eða þar til heilsan leyfði ekki 
meira og á aðalfundi félagsins í marsmánuði 2006 
lauk hann störfum fyrir félagið.

 Ég minnist þess að á hvern jólafund félagsins 
kom hann færandi hendi með þurrskreytingar svo 
allir sem á fundinn mættu færu heim með jólagjöf 
frá félaginu. Þessar skreytingar gerði hann sjálfur 
með ýmsum jurtum og greinum, m.a úr sínum eigin 
garði við Hlíðarveginn sem var til mikils sóma 
fyrir hann og bæjarfélagið. Það er ómetanlegt fyrir 
skógræktarhreyfinguna að eiga slíka liðsmenn og 
um leið talsmenn hennar.

Þegar Skógræktarfélag Kópavogs hélt aðalfund 
Skógræktarfélags Íslands árið 2004 var Hermann 
gerður að heiðursfélaga Skógræktarfélags Íslands og 
þannig sýndi félagið honum þakklætisvott fyrir vel 
unnin störf í þágu skógræktarinnar um árabil.

Sumarið 2008 var gerður minningargarður um 
Her mann Lundholm í Guðmundarlundi í Kópa-
vogi, þar sem settar voru niður plöntur úr garði 
Hermanns við Hlíðarveg í Kópavogi. Þetta verk efni 
er samstarfsverkefni Skógræktarfélags Kópavogs, 
Garð yrkjufélags Íslands og Kópavogsbæjar. Í minn-
ingar garðinum er fjöldi af fjölærum plöntum sem 
Hermann hafði safnað um langt árabil. Ég vil þakka 
börnum Hermanns, Kópavogsbæ og Garðyrkjufélagi 
Íslands fyrir að stuðla að því að með þessum hætti 
væri unnt að minnast Hermanns á viðunandi hátt.

Með þessum fátæklegu orðum vil ég þakka 
Hermanni fyrir allt sem hann gerði fyrir skóg-
ræktar félögin á Íslandi, Skógræktarfélag Kópavogs 
og Kópa vogs búa. 

F.hSkógræktarfélagsKópavogs,
BragiMichaelssonformaður
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MINNING

Áður en ég kynnt ist Frey steini hafði ég heyrt 
sög ur af hon um en þannig hátt aði til að bróð ir 
minn var við nám í Kiel í Þýska landi og heima-
gang ur hjá þeim hjón um Ingi björgu og Frey-
steini.

Það mun svo hafa ver ið árið 1989 að fund um 
okk ar bar sam an á að al fundi Land vernd ar. Kom 
þar allt heim og sam an, lýs ing arn ar pössuðu. 
Af burða skarp ur og minn ug ur og ótæm andi 
fróð leiks brunn ur sagn fræði, forn bók mennta og 
mann fræði. 

Frey steinn var einn þeirra sem bar nafn ið nátt-
úru fræð ing ur með rentu en hann var mennt að ur í 
jarð eðl is fræð um og jarð fræði. Eft ir að heim kom frá 
námi í Þýska landi vann hann á Orku stofn un allt til 
þess að hann lét af störf um fyr ir um tveim ur árum. 
Frey steinn var mik ils met inn fræði mað ur og ligg ur 
eft ir hann fjöldi fræði greina, sér stak lega er varða 
vatna jarð fræði. Ein skemmti leg asta lesn ing sem ég 
hef les ið eft ir Frey stein er Ár bók Ferða fé lags Ís lands 
2004 er fjall ar um Borg ar fjarð ar sveit ir. Þar er hann 
á heima velli og fer á kost um í stíl og frá sögn um af 
nátt úru sem hann flétt ar við mann lýs ing ar og at-
burði lið inna tíma.  

Mann kost ir og áhugi Frey steins á um hverf is mál-
um leiddu til þess að hann var kall að ur til ábyrgð-
ar starfa á þess um vett vangi. Hann var for mað-
ur Fé lags ís lenskra nátt úr fræð inga 1986-1988 og 
síð ar for mað ur Hins ís lenska nátt úru fræða fé lags 
(1990-2001). Þá var hann í stjórn Odda fé lags ins og 
var vara for mað ur Land vernd ar frá ár inu 1998 til 
dauða dags.  

Frey steinn var oft til nefnd ur full trúi Land vernd ar 
á Að al fund um Skóg rækt ar fé lags Ís lands og hélt þar 
fræðslu er indi. Hann var föru naut ur okk ar og far ar-
stjóri í fræðslu ferð um sem Skóg rækt ar fé lag Ís lands 
hef ur skipu lagt und an far in ár til ann arra landa. Þar 
nutu ferða fé lag ar þeirra for rétt inda að hlýða á kjarn-
yrta sagn fræði og jarð fræði sem öðr um þræði gerðu 
þess ar ferð ir skemmti leg ar og eft ir minni leg ar. Telst 
mér til að þau hjón in hafi ver ið með í ein um þrem ur 
ferð um um Ír land, Rúss land og síð ast Sviss.   

Frey steinn var ekki bund inn á klafa þröngra for-
dóma held ur ríkti þar skyn semi um fram ann að, 
ásamt því að geta leitt önd verð sjón ar mið til lykta. 
Eig in leiki sem hef ur áreið an lega gagn ast þeim sam-
tök um sem hann vann fyr ir.  

Skóg rækt ar mál voru hon um hug leik in, ekki síst 
eft ir að son ur hans Gunn ar kom heim úr skóg rækt-
ar námi. Sá þráð ur skóg rækt ar hugs un ar Frey steins 
slitn aði ekki við svip legt frá fall Gunn ars, held ur 
styrkt ist ef eitt hvað var. Skrif aði Frey steinn m.a. 
grein í Skóg rækt ar rit ið árið 2000 þar sem hann 
viðr ar hug mynd ir sem hon um voru hug leikn ar og 
tek ur einnig á ágrein ings mál um. Frey steinn fær ir 
full gild rök fyr ir því hvern ig skóg rækt gagn ast landi 
og þjóð.  

  
Á síð ustu miss er um ræddi Frey steinn oft um flan 

og skeyt ing ar leysi gagn vart skóg rækt. Hafði öðling-
ur inn á orði að sveit ar fé lög um væri ekki treystandi 
og því væri nauð syn legt að koma á reglu verki sem 
tæki á frið un skóga. Hafði hann full an hug á því að 
vinna að fram gangi þess að hægt væri að koma á 
betri skip an þeirra mála. Til þess ent ist hon um því 
mið ur ekki ald ur en minn ing in um góð an dreng verð-
ur lengi í minn um höfð í ranni skóg rækt ar manna. 

BrynjólfurJónsson,
framkvæmdastjóriSkógræktarfélagsÍslands

Freysteinn Sigurðsson
4. júní 1941 – 29. desember 2008
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Odd ur Gunn ars son fædd ist á Dag verð ar eyri við 
Eyja fjörð þann 4. jan ú ar 1943. Hann varð bráð-
kvadd ur á heim ili sínu 30. nóv em ber síð ast lið inn. 
Odd ur ólst upp á Dag verð ar eyri og bjó þar alla tíð. 
For eldr ar hans voru Gunn ar Krist jáns son og Fjóla 
Páls dótt ir. Odd ur kvænt ist Gígju Snæ dal 10. apr íl 
1971. Dæt ur Odds og Gígju eru Fríða, Rann veig, 
Jó hanna og Þór gunn ur. Odd ur varð bú fræð ing ur frá 
Hól um í Hjalta dal árið 1962 og bóndi á Dag verð-
ar eyri all ar göt ur síð an. Ráku þau Gígja fé lags bú 
ásamt for eldr um Odds um ára bil og tóku síð ar al-
far ið við bú skapn um.

Ég minn ist Odds sem afl vaka ým issa góðra mála. 
Ávallt og alltaf þeg ar á reyndi var hann til bú inn að 
leggja fram fara mál um lið, ósér hlíf inn, áræð inn og 
bein skeytt ur. Fjöl breytt reynsla bónd ans af fé lags-
mál um og rækt un nýtt ist stjórn Skóg rækt ar fé lags 
Ey firð inga sér stak lega vel á þeim árum þeg ar svig-
rúm var að skap ast fyr ir virkri þátt töku bænda í 
skóg rækt. 

Þeg ar upp bygg ing Gróðr ar stöðv ar inn ar í Kjarna 
hófst árið 1976 var Odd ur í senn ráð gjafi og hvata-
mað ur. Hann sat í stjórn fé lags ins í mörg ár og var 
for mað ur á ár un um 1980–1983. Á 70 ára af mæli 
Skóg rækt ar fé lags Ey firð inga, sem hald ið var á Ak ur-
eyri árið 2000, var Odd ur gerð ur að heið urs fé laga.

MINNING

Oddur Gunnarsson
á Dagverðareyri
4. janúar 1943 – 30. nóvember 2008

 Vís ast var áhugi Odds á mál efn un um skóg rækt ar 
hon um í blóð bor inn. Afi hans og amma, Krist ján 
Sig urðs son og Sess el ía Egg erts dótt ir, hófu trjá rækt 
við bæ inn Dag verð ar eyri árið 1919. For eldr arn ir, 
Gunn ar Krist jáns son og Fjóla Páldótt ir, héldu áfram 
rækt un ar starf inu og Odd ur og Gígja bættu um bet-
ur. Á Dag verð ar eyri er núna einn af glæsi leg ustu 
bænda skóg um Ís lands og skjól belta rækt á tún um 
þar til mik ill ar fyr ir mynd ar.

Skóg rækt in á Dag verð ar eyri er öðr um bænd um 
hvatn ing og merki um það hvern ig hægt er að nýta 
jarð ir til bú skap ar með fjöl breyttri rækt un. Fyr ir 
utan reynslu og þekk ingu í rækt un var Odd ur ávallt 
feti fram ar í um hirðu og grisj un skóg ar ins. Fyr ir 
mörg um árum kom hann sér af fram sýni upp eig in 
tækj um og bún aði til þess að nýta þær af urð ir sem 
til féllu í skóg in um. 

Odds nýt ur ekki leng ur við en verk in tala skýru 
máli um fram kvæmda mann og bónda sem eygði 
mögu leika í rækt un jarð ar sinn ar og kom þeim 
áform um í fram kvæmd með stuðn ingi eig in konu 
sinn ar Gígju Snæ dal.

Blessuð sé minn ing Odds á Dag verð ar eyri.

HallgrímurIndriðason
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Reykjavík
Alþýðusamband Íslands, www.asi.is, Sætúni 1
ARGOS ehf – Arkitektastofa Grétars og Stefáns
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins, Stuðlahálsi 2
B.K.flutningar ehf, Krosshömrum 2
Björgun ehf, Sævarhöfða 33
Blikksmiðja Reykjavíkur, Súðarvogi 7
Brim hf, Bræðraborgarstíg 16
E.T. ehf, Klettagörðum 11
Efling stéttarfélag, Sætúni 1
Eldhús sælkerans ehf, Lynghálsi 3
Eyrir fjárfestingafélag ehf, Skólavörðustíg 13
Fjölbrautaskólinn við Ármúla, Ármúla 12
Garðmenn ehf, Skipasundi 83
Garðsauki ehf, Neshömrum 5
Garðyrkjuþjónustan ehf, Skipholti 29b
Gjögur hf, Kringlunni 7
Háskóli Íslands, við Suðurgötu
HGK ehf, Laugavegi 13
Hilmar D. Ólafsson ehf, Eldshöfða 14
Hótel Leifur Eiríksson ehf, Skólavörðustíg 45
Höfðakaffi ehf, Vagnhöfða 11
Innheimtustofnun sveitarfélaga, Lágmúla 9
Ísól ehf, Ármúla 17
Landslag ehf, Skólavörðustíg 11
Landsnet hf, Gylfaflöt 9
Laugarnesskóli, Kirkjuteigi 24
Lindin, kristið útvarp FM 102,9, Krókhálsi 4
NM ehf, Brautarholti 10
Olíudreifing ehf, Gelgjutanga
Ólafur Þorsteinsson ehf, Vatnagörðum 4
Rafstilling ehf, Dugguvogi 23
Raftíðni ehf, Eyjarslóð 3
Reykjavíkurborg / Umhverfis- og samgöngusvið
Rolf Johansen & Co ehf, Skútuvogi 10a
Salli ehf, Vesturbergi 41
Samiðn, Borgartúni 30
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs, Skógarhlíð 14
Tark teiknistofan ehf, Brautarholti 6
Töskuviðgerðir, Ármúla 34
Umslag ehf, Lágmúla 5 (bakhús)
Verkfræðistofan Afl og Orka ehf, Hraunbergi 4
Verkfræðistofan VIK ehf, Laugavegi 164
Vífilfell hf, Stuðlahálsi 1
VSÓ Ráðgjöf ehf, Borgartúni 20

Seltjarnarnes
Seltjarnarnesbær, Austurströnd 2

Kópavogur
Byggðaþjónustan ehf, Auðbrekku 22

dk hugbúnaður ehf., www.dk.is, Hlíðasmára 17
Eggja- og kjúklingabúið, Elliðahvammi, Vatnsenda
Kambur ehf., kamburehf@simnet.is
Kópavogsbær, Fannborg 2
Prentsmiðjan Viðey ehf, Smiðjuvegi 18
Smurstöðin Stórahjalla ehf, Dalvegi 16a
Teris ehf, Hlíðasmára 19
Vetrarsól, Askalind 4

Garðabær
Fagval ehf, Smiðsbúð 4
Suðurtún ehf, Súlunesi 12
Verslunin 10–11, Lyngási 17

Hafnarfjörður
Fjörukráin – Hótel Víking, Strandgötu 55
Hafnarsport.is, Fornubúðum 8
Hagtak hf, Fjarðargötu 13-15
Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð, Gullhellu 1
Hvalur hf, Hafnarfirði
Kerfi fyrirtækjaþjónusta ehf, Flatahrauni 5b
Rafrún ehf, Gjótuhrauni 8
Samtak ehf, Skútahrauni 11
Spennubreytar, Trönuhrauni 5
Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64

Reykjanesbær
Íslenska félagið ehf, Iðavellir 7a
Reykjanesbær, Tjarnargötu 12
Toyota, Reykjanesbæ, Njarðarbraut 19
Verslunarmannafélag Suðurnesja, Vatnsnesvegi 14

Grindavík
Einhamar Seafood ehf, Verbraut 3a
Stakkavík ehf, Bakkalág 15b

Mosfellsbær
SM kvótaþing ehf, Þverholti 2

Akranes
Akraneskaupstaður, Stillholti 16-18
GT Tækni ehf, Grundartanga

Borgarnes
Eyja- og Miklaholtshreppur, Hofstaðir
Margrét Guðjónsdóttir, Dalsmynni

Stykkishólmur
Stykkishólmsbær, Hafnargötu 3

Skógræktarfélag Íslands þakkar veittan stuðning
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Skógræktarfélag Íslands þakkar veittan stuðning
Grundarfjörður
Hótel Framnes

Hellissandur
KG Fiskverkun ehf, Melnesi 1
Sjávariðjan Rifi hf, Hafnargötu 8

Ísafjörður
Fræðslumiðstöð Vestfjarða, Suðurgötu 12
Guðrún Dagný Einarsdóttir, Lyngholti 6
Hamraborg ehf, Hafnarstræti 7
Menntaskólinn á Ísafirði, Torfnesi

Bolungarvík
Agnes M Sigurðardóttir, Völusteinsstræti 16
Fiskmarkaður Bolungarvíkur og Suðureyrar ehf

Súðavík
Súðavíkurhreppur, Grundarstræti 3

Skagaströnd
Sveitarfélagið Skagaströnd

Sauðárkrókur
Byggðastofnun, Ártorgi 1
Garðyrkjustjóri Sveitarfélags Skagafjarðar
Hólaskóli, Háskólinn á Hólum, Hólum í Hjaltadal
K-Tak ehf, Borgartúni 1
Leiðbeiningamiðstöðin, Aðalgötu 21
Skagafjarðarveitur ehf, Borgarteigi 15
Útgerðarfélagið Sæfari ehf, Hrauni

Varmahlíð
Akrahreppur, Skagafirði

Akureyri
ÁK smíði ehf, Hjallatröð 7
Flokkun Eyjafjörður ehf, Fururvöllum 1
Flugfélag Akureyrar ehf, Hófsbót 4
Gróðrarstöðin Réttarhóll, Smáratúni 16b
Höldur - Bílaleiga Akureyrar, Tryggvabraut 12
Kjarnafæði hf, Fjölnisgötu 1b
Raftákn ehf, Glerárgötu 34

Dalvík
Promens Dalvík, Gunnarsbraut 12, Dalvík

Ólafsfjörður
Árni Helgason ehf, Hlíðarvegi 54

Laugar
Ferðaþjónustan Narfastöðum ehf
Gistiheimilið Stóru Laugar s: 464-2990

Egilsstaðir
Dagskráin Austurlandi, Miðvangi 1
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf, Einhleypingi 1

Neskaupstaður
Síldarvinnslan hf, útgerð, Hafnarbraut 6

Breiðdalsvík
Skógræktarfélag Breiðdæla, Ásvegi 19

Höfn í Hornafirði
Hornabrauð ehf, Dalbraut 10
Þrastarhóll ehf, Kirkjubraut 10

Selfoss
Búnaðarfélag Bláskógabyggðar, Dalbraut 1
Búnaðarfélag Grafningshrepps, Villingavatni
Búnaðarsamband Suðurlands, Austurvegi 1
Garðyrkjustöðin Kvistar ehf., Biskupstungum
Grímsneshreppur og Grafningshreppur, 
Stjórnsýsluhúsinu Borg
Jötunn vélar ehf, Austurvegi 69
S. G. Hús hf, Austurvegi 69
Set ehf, röraverksmiðja, Eyravegi 41
Vélaverkstæði Þóris ehf, Austurvegi 69

Hveragerði
Eldhestar ehf, Völlum

Flúðir
Flúðafiskur, Borgarási
Garðyrkjustöðin Hvammur 2

Hvolsvöllur
Anna og Árni á Akri

Kirkjubæjarklaustur
Skaftárhreppur, Klausturvegi 15

Vestmannaeyjar
Bókasafn Vestmannaeyja, Safnahúsinu
Frár ehf, Hásteinsvegi 49
Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf, Kirkjuvegi 23
Vestmannaeyjabær, Ráðhúsinu
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Fáðu Sælureitinn heim...

Fáðu Sælureitinn heim...
160 síðna handbók full af fróðleik og leiðbeiningum um allt sem 

tengist pallinum, garðinum, sumarhúsinu, heimilinu og viðhaldi. 

Að auki er ítarlegur kafli um sumarblómin og garðverkin.

Pantaðu Sælureitinn heim þér að kostnaðarlausu á www.husa.is

eða í síma 525 3000. 
Einnig er Sælureiturinn fáanlegur í næstu Húsasmiðjuverslun.

Allt um 
matjurtaræktun

í Sælureit
bls. 157-158

Gróðurhús fyrir alla

Garðverkin

Matjurtaræktun

í heimilisgarðinum

Allt um 
sólpallasmíði

í Sælureit
bls. 120-127

Allt um 
sumarbómin

í Sælureit
bls. 130-133

Síberíu lerki

Sólpallur

Garðverkin

Lauftré og runnar

Allt um 
trjáklippingar

í Sælureit
bls. 148-154

Trjáklippingar

Leiðbeiningar um trjáfellingar

Trjáklippingar

Leiðbeiningar um trjáfellingar

Garðverkin

Leiðbeiningar um klippingu lauftrjáa

...og geymd ánn

Helstu sumarblómin

Áburðargjöf
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