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Snorri Sig urðs son braut skráð ist sem skóg fræði kandí
dat frá Land bún að ar há skóla Nor egs vor ið 1956. 
Réð ist að því loknu til Skóg rækt ar rík is ins og fékk 
strax þetta sum ar það verk efni að mæla við ar vöxt 
í Vagla skógi. Ég segi nán ar frá því seinna. Fyr ir lok 
þessa árs réð ist Snorri svo til Skóg rækt ar fé lags Ís lands 
sem er ind reki fé lags ins. Því starfi gegndi hann til árs
ins 1968. Öll þau ár var hann óþreyt andi að ferð ast 
á milli hér aðs skóg rækt ar fé lag anna, veita þeim ráð 
og hjálpa til að skipu leggja starf semi þeirra, m.a. að 
velja lönd til skóg rækt ar, mæta á fund um hjá þeim 
og miðla fræðslu, t.d. með kvik mynda og skugga
mynda sýn ing um. Oft dáð ist ég að út haldi hans í þessu 
starfi, sem kost aði tíð ar og stund um lang ar fjar vist ir 
frá heim il inu með mörg um ung um börn um. En hann 
upp sk ar mik ið þakk læti frá for ystu mönn um skóg
rækt ar fé lag anna.

Árið 1962 tók hann við rit stjórn Árs rits Skóg rækt
ar fé lags Ís lands af Há koni Bjarna syni og hafði hana 
á hendi til árs ins 1987. Í rit inu er að finna á sjö unda 
tug greina eft ir hann, m.a. sam an dregn ar árs skýrsl ur 
skóg rækt ar fé laga lands ins.

Árið 1968 var Snorri ráð inn fram kvæmda stjóri 
Skóg rækt ar fé lags Ís lands og gegndi því starfi til og 
með vors 1987. Eitt af því, sem kom í hlut hans, var 
að skipu leggja að al fundi Skóg rækt ar fé lags Ís lands, 
sem voru ætíð fjöl menn ar sam kom ur. Lengst af þeim 
tíma, sem Snorri sá um þetta, var það ótrú lega snú ið 
að koma fund ar mönn um fyr ir í gist ingu, því gisti pláss 
var tak mark að víða um land. Í þessu reyndi oft á þol
in mæði og still ingu hjá Snorra að gera sem flest um til 
hæf is.

Skóg rækt ar fé lag Ís lands minnt ist 50 ára af mæl
is með því að nefna árið 1980 „Ár trés ins“. Skyldi 
þá gera sér stakt átak í gróð ur setn ingu trjáa. Snorra 
var falið að vera fram kvæmda stjóri þessa átaks. Þetta 
var erfitt verk efni, m.a. vegna þess, að vor ið 1980 var 
minna til af trjá plönt um í land inu en árin á und an. 
Það var vegna hins ein dæma kalda sum ars og hausts 
1979, svo að mik il van höld urðu á plönt um í gróðr
ar stöðv un um. En Snorri leysti starf sitt við þetta verk
efni með sömu sam visku semi og seiglu, sem ein kenndi 
öll störf hans. Víða um land má nú sjá fagra trjá lundi, 

sem voru gróð ur sett ir vor ið 1980 und ir merkj um „Árs 
trés ins“.

Við ára mót in 1987–1988 varð til nýtt starf hjá Skóg
rækt rík is ins, starf fag mála stjóra. Var það skv. fyrsta 
form lega skipu riti, sem Skóg rækt rík is ins fékk, og 
Jón Helga son land bún að ar ráð herra hafði sam þykkt 
í des em ber 1987. Snorri ákvað nú að breyta til, og 
réð ist hann í þetta starf og varð þannig nán asti sam
starfs mað ur minn form lega síð ustu þrjú árin, sem ég 
var skóg rækt ar stjóri. En við höfð um vissu lega starf að 
gríð ar mik ið sam an árin á und an frá ár inu 1977, enda 
að eins einn vegg ur á milli vinnu her bergja okk ar. En 
það var mér mik ill létt ir, að nú var þetta sam starf orð
ið form legt. Fæ ég það aldrei full þakk að.

Snorri var svo áfram fag mála stjóri Skóg rækt ar rík
is ins til árs ins 1994, en hann flutt ist ekki með að al
skrif stof unni til Eg ils staða í árs byrj un 1990, en sat 
áfram á Rán ar göt unni í Reykja vík.

Nú ætla ég að skýra stutt lega frá nokkrum sér stök
um rit verk um Snorra.

Snorri Sigurðsson
15. apríl 1929 – 26. maí 2009

MINNING
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Árið 1964 gaf Skóg rækt rík is ins út ný stár legt rit, 
sem nefnd ist „Hall orms staða skóg ur. Leið ar lýs ing ar“. 
Snorri rit aði text ann, en leið ir voru merkt ar inn á loft
ljós mynd ir. Þetta rit var nýj ung í sinni grein. 

Sama ár kom út hjá Bóka út gáfu Menn ing ar sjóðs rit, 
sem nefnd ist „Æsk an og skóg ur inn“, ætl að til fræðslu 
í grunn skól um lands ins. Það var gef ið út „að til hlut an 
Skóg rækt ar fé lags Ís lands“. Höf und ar voru Jón Jós ep 
Jó hann es son cand. mag. og Snorri Sig urðs son. Rit ið 
var ríku lega mynd skreytt með ljós mynd um, flest um 
eft ir hinn kunna ljós mynd ara Þor stein Jós eps son, og 
teikn ing ar voru eft ir hinn ágæta list mál ara Jó hann es 
Geir Jóns son. Und ir tit ill rits ins var „Leið bein ing ar í 
skóg rækt fyr ir ung linga“.

Rit inu var mjög vel tek ið og því var dreift í alla 
grunn skóla lands ins. Og næsta ár, 1965, kom út önn
ur prent un.

Svo var það árið 1979, þeg ar Skóg rækt ar fé lag Ís
lands hafði ákveð ið að efna til af mæl isátaks ins „Árs 
trés ins“, að fram kvæmda nefnd in ákvað að gefa „Æsk
una og skóg inn“ út enn einu sinni. Í þess ari 3. út gáfu 
rits ins voru nokkr ar lit mynd ir. Í for mála þess ar ar 3. 
út gáfu rits ins, skrif ar Þór ar inn Þór ar ins son f.h. sam
starfs nefnd ar inn ar: 

„Sam starfs nefnd um „Ár trés ins 1980“ heit ir því á 
ís lenska æsku, sem erfa á land ið, að koma til sam starfs 
við að skila aft ur ein hverj um hluta þess trjá gróð urs, 
sem í upp hafi byggð ar hlífði land inu. Með af hend ingu 
þessa bæk lings til hvers 16 ára ung lings vill nefnd in 
leggja áherslu á mik il vægi þess ar ar áskor un ar til hins 
unga fólks.“

Árið 1977 höfðu birst eft ir Snorra tvær rit gerð ir 
um birki á Ís landi. Þá fyrri, „Skóg lendi á Ís landi. At
hug an ir á stærð þess og ástandi“, rit aði hann ásamt 
Há koni Bjarna syni og Hauki Jör und ar syni og var hún 
gef in út í bók af Skóg rækt rík is ins og Skóg rækt ar fé
lagi Ís lands. Þarna voru í fyrsta sinn birt ar nokkurn 
veg inn ná kvæm ar töl ur um víð áttu birki lend is á Ís
landi, skipt ingu þess í hæð ar flokka og ástand. Þetta 
var úr vinnsla á al tækri vett vangskönn un, sem Hauk ur 
Jör und ar son og fleiri höfðu unn ið 1972–1975. Í fyrsta 
sinn var vit að nokkurn veg inn um rétta út breiðslu 
birk is og ástand.

Hin síð ari rit gerð in – og miklu um fangs meiri – birt
ist í af mæl is riti Há kon ar Bjarna son ar, „Skóg ar mál
um“, árið 1977. Nefnd ist hún „Birki á Ís landi“ og var 
al tæk asta um fjöll un um efn ið til þess tíma. Snorri setti 
þar inn nið ur stöð ur úr of an nefndri könn un og einnig 

nið ur stöð ur úr vaxt ar mæl ing um hans frá 1959. Var 
nú óvé fengj an legt, hver vöxt ur er í besta birki skógi á 
Ís landi. Ég vitna í Snorra til að sýna, hve um fangs mik il 
mæl ing in var:

„Til út reikn ings á við ar magni hvers hæð ar og gild
leika flokks voru felld og mæld (sek sjón ar mæld) 240 
tré, er skipt ust á 8 mæl inga fleti.“ Þarna var sem sagt 
byggt á geysi lega stóru úr taki.

Snorri átti síð ar eft ir að fjalla meira um birk ið ís
lenska. Árið 1987 ákváð um við Snorri, að efnt skyldi 
til nýrr ar könn un ar á birki skóg um lands ins með miklu 
meiri upp lýs ing um, en í fyrstu könn un inni. Feng um 
við Land nýt ing ar deild RALA, und ir stjórn Ingva Þor
steins son ar, til að ann ast vett vangs vinn una. Hug mynd 
okk ar var, að á grund velli könn un ar inn ar yrði gef in 
út bók með kort um og ít ar legri lýs ingu af öll um skóg
lend um lands ins. Vett vangs vinn unni lauk árið 1990. 
Þeg ar Snorri lét af starfi fag mála stjóra árið 1994, var 
hon um falið að vinna úr þessu efni ásamt Ingva Þor
steins syni. Þeg ar Snorri lét af störf um árið 1999, var 
hann bú inn að skrifa ófor maða lýs ingu með þessu efni, 
en loka frá gangi ekki lok ið nema fyr ir Norð ur land.

Það fór nú svo, að birki bók in okk ar Snorra kem ur 
lík lega aldrei út. En allt efni henn ar er í gagna grunni hjá 
Rann sókna stöð Skóg rækt ar rík is ins á Mó gilsá og nýt ist 
vel í þeirri vinnu, sem þar er og verð ur stöðugt í gangi til 
að fylgj ast með fram vindu skóg lend is á Ís landi.

Ein hvern tíma sagði Snorri mér, að á unga aldri 
hefði sig lang að mest til að nema mál ara list, eins og 
tveir eldri bræð ur hans, Sig urð ur og Hrólf ur, sem báð
ir urðu í fremstu röð Ís lend inga í þeirri grein, eins og 
kunn ugt er. Og Guð rún syst ir þeirra varð einnig list
mál ari og ílengd ist í Dan mörku.

Við vit um ekki, hvern ig hon um hefði farn ast á því 
sviði. En við höf um örfá dæmi þess, að hann var frá
bær teikn ari.

Í Árs riti Skóg rækt ar fé lags Ís lands 1957 er grein eft ir 
Bald ur Þor steins son, fé laga okk ar í skóg rækt inni, um 
helstu trjá teg und ir í rækt un á Ís landi. Fyr ir þessa grein 
teikn aði Snorri mynd ir af blöð um, grein um, ald in um 
og út breiðslu kort um. Snilld ar lega gert. Í Árs rit ið 1979 
skrif aði hann geysi vand aða grein um gróð ur setn ingu 
trjá plantna. Skýr ing ar mynd irn ar í þeirri grein eru 
klass ísk ar fyr ir gömlu gróð ur setn ing ar að ferð irn ar.

Loks má ekki gleyma því, að Snorri teikn aði hið 
fagra merki Skóg rækt ar fé lags Ís lands.

Snorri var mik ill bók menntaunn andi og mjög víð
les inn.
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Nú að leið ar lok um rifj ast upp fyr ir mér, þeg ar 
Snorri Sig urðs son kom í fyrsta sinn í heim sókn til mín 
á sveita bæ inn í Nor egi, þar sem ég leigði her bergi. 
Það gæti hafa ver ið árið 1951. Grann vax inn, fríð ur 
ung ur mað ur, frek ar fá máll, hlé dræg ur. Gisti hjá mér. 
Hann var þá í vinnu við skóg ar högg uppi í Hur dal hjá 
stærsta skóg ar eig anda í Nor egi. Þetta var hefð bund
inn und ir bún ing ur á þeim tíma und ir nám í skóg rækt. 
Hann hafði sem sagt val ið sér þessa grein að lífs starfi 
– stóð við það val til loka starfs ald urs árið 1999. Við 
átt um eft ir að starfa mik ið sam an og eiga sam an ótelj
andi ánægju stund ir. Og síð ustu þrjú starfs ár mín varð 

hann nán asti sam starfs mað ur minn, eins og fyrr sagði. 
Það bar aldrei skugga á sam skipti okk ar.

Ég nefndi hérna á und an orð ið hlé dræg ur. Snorri var 
það að eðl is fari, en samt fór svo, að hlut skipti hans 
í lífs starfi varð að eiga sam skipti við fólk, al manna
tengsl, sem hann rækti alla tíð af sam visku semi, sem 
var önn ur lynd is eink unn hans.

Ís lensk skóg rækt á Snorra Sig urðs syni mik ið að 
þakka. Með óþreyt andi þol in mæði og elju var hann 
í fremstu röð þeirra, sem lögðu grunn inn að því ótrú
lega æv in týri, sem nú er að op in ber ast um allt land: Að 
nýtt Ís land, skógi klætt, er smátt og smátt að stíga upp 
úr tötr um, sem það þurfti að bera öld um sam an.

SigurðurBlöndal

framhaldSnorriSigurðsson:
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Ferðafélag Íslands var í hópi fyrstu landnema á Heiðmörk. 
Skógarreitur félagsins er rétt fyrir ofan Þorgeirsstaði, þar 
sem Heiðarvegur og Strípsvegur mætast. 

Jóhannes Kolbeinsson trésmiður hafði umsjón með 
skóg ræktarstarfi Ferðafélagsins um árabil, en hann 
var mikill áhugamaður um skógrækt. Jóhannes ann
að ist ferðir og starf félagsins í reitnum frá upphafi 
árið 1950 og fram til ársins 1977. Allt starf hans og 
annarra félagsmanna þarna var unnið í sjálfboðavinnu. 
Jóhannes lést árið 1982. Þarna er nú einn fallegasti 
skógarteigurinn á Heiðmörk og er öllum velkomið að 
heimsækja hann og njóta. 

Á 40 ára afmæli reitsins, sunnudaginn 7. október árið 
1990, gekkst Ferðafélag Íslands fyrir ferð á Heiðmörk. 
Félagið afhjúpaði heiðursvarða af þessu tilefni og til þess 
að þakka og minnast ötuls starfs Jóhannesar Kolbeins
sonar við ræktun og umhirðu. Varðinn er hraunhella í 
fallegum lundi og á hann er fest ágrafin eirplata.  

Texti og myndir Jón Geir Pétursson

HEIÐURSVARÐAR Í SKÓG UM LANDS INS – IV. HLUTI

REITUR FERÐAFÉLAGS ÍSLANDS Á HEIÐMÖRK
Heiðursvarði Jóhannesar Kolbeinssonar
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Distinguished guests,
It is for us environmentalists and forestry fans in Ice
land a great pleasure to welcome you here today to 
our part of the North Atlantic region to discuss a 
subject of such an importance, Forestry serving Ur
ban Societies in the North Atlantic. I am grateful to 
the organisers of this conference for inviting me to 
join you, to listen to your deliberations and to ad
dress you with a few opening words.

Although Iceland’s nature is still relatively un
spoilt, it is not famous for its forests. Indeed, it has 
faced interconnected threats for centuries: erosion 
and desertification. There are actually two facts that 
we Icelanders continue to be very proud of: that we 
remember how and when we began, with the set
tlement from the Nordic countries in the 9th cen
tury and that we have safeguarded the language that 
was spoken in the Nordic area these eleven hundred 
years ago.

Our first vernacular historian, Ari Þorgilsson the 
Learned, in the 11th century, wrote in his Íslending
abók, Book of Icelanders, that when the first Norse 
settlers arrived these eleven hundred years ago, “Ice
land was covered with trees from the mountains to 
the shore”. As we all now know the arrival of hu
mans and their livestock had a disastrous impact on 
Iceland’s ecosystem: the birch forests were cleared to 
make room for grazing, woodlands were cut down 
and burned for charcoal. The sheep kept what for
ests were left from regenerating themselves and the 
fragile soil was exposed to merciless winds in a dete

riorating climate with active volcanic forces at work. 
The land became barren.

Please let’s not however blame the sheep. It is 
partly thanks to them that we are here today. They 
kept us alive through the centuries of great poverty. 
Let us rather blame ignorance at all times – and hail 
positive knowledge of our present times.

Apart from isolated places, Iceland was bare of 
trees when the reforestation movement was launched 
just over a century ago. It was originally an idealistic 
mission, aiming to beautify the land and protect it 
from erosion – economic applications and sustain
able forestry were beyond anyone’s wildest dreams 
in those days, when most people still believed that 
trees simply would not grow in Iceland. Thanks to 
this important and truly patriotic movement, we 
know today that with care and cultivation an amaz
ing variety of plants can be grown here, not only 
autochthonous ones, birch and willow, but also trees 
and shrubbery from other northerly countries, Sibe
ria, Canada and Alaska, and which now grace our 
country.

This is certainly true of the cities and villages of 
Iceland. When I first remember them, there was 
barely a tree to be seen in any of them. Humorous 
stories were told in Reykjavík during the Second 
World War when foreign soldiers looked desper
ately for parks to invite the beauties of Iceland for a 
stroll. They also looked desperately for pubs. There 
were no parks, no pubs – the invasion of beer and 
trees was at that time only lingering in the minds 

Þann 17.–19. september sl. var haldin alþjóðleg ráðstefna um þátt skóga og skógræktar í því að efla úti
vist og lýðheilsu fólks í þéttbýli. Fjölmargir vísindamenn víða að úr heiminum héldu fyrirlestra um efni, 
sem hingað til hefur verið Íslendingum framandi, en það er mikilvægi útivistarskóga í því að fullnægja 
þörfum almennings fyrir vellíðan.

Við upphaf ráðstefnunnar hélt frú Vigdís Finnbogadóttir fyrrverandi forseti hátíðarræðu sem var afar 
vel tekið. Ræðan er hér birt á ensku með góðfúslegu leyfi frú Vigdísar. Aðra fyrirlestra ráðstefnunnar 
má nálgast á slóðinni: www.skogur.

Grand Hotel 17. sept. 2009

Forestry and Urban life

Höfundur Vigdís Finnbogadóttir
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of our proud Icelanders. This sad fact may however 
have saved the precious reputation of many innocent 
girls who are now dignified grandmothers of our 
new generations. A little more than half a century 
has passed since these remarkable days. We can now 
boast of at least two magnificent parks in the capi
tal, not to mention wonderful gardens all around 
town, – I have not had time lately to count the pubs! 
Reykjavík is actually in the summertime wonder
fully green, having been desperately grey – but let 
us not forget, however, surrounded by magnificent 
mountains – nature, that was definitely not hidden, 
or shadowed by trees… All around the country, all 
spots of inhabitation, small towns and villages have 
become beautifully green, thanks to the last decades 
wave of reforestation. Who would have believed that 
the day would come, that it would be difficult to find 
village churches, such as in the township of Keflavík 
(and our foreign guests have witnessed when landing 
how barren the nature is there). I have personally 
had the experience to have to ask both there, in Ke
flavík, and in the village Dalvík in the north, “where 
is the church” – and they proved to be hidden by so 
well grown aspen or poplar trees, that their discreet 

handsome towers had disappeared on the old famil
iar skyline.

The land and the language in this country go hand in 
hand, and the language (our old Icelandic) has saved 
information, knowledge, about what our forefathers 
saw when they first came here 1100 years ago. There 
are innumerable placenames linked to woods that 
originally were all over, “holt” in Icelandic which 
is of course linked to Holz in German. Expressions, 
idioms, still used very often refer to woodlands. One 
of my favourite is “ég sé ekki glóru” – which literally 
means I cannot see the clearing, the glade, and has 
throughout the centuries gradually (with the disap
pearance of the woodlands) come to mean “I cannot 
see a thing” – (for example in darkness).

The language has also safeguarded through leg
ends our forefathers’ attitude to nature, including the 
little growing willow that remained here and there. 
Indeed, until quite recently, Icelanders regarded the 
land as having a life of its own. Unlike people today 
they did not see man as the sole inhabitant of nature, 
but believed that “hidden people” possibly inhabited 
the rocks and wilderness. The hidden people strictly 
guarded the parts of the land they called their own, 
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and humans knew that it was wrong to tamper with 
these places. One of the folktales runs like this:

Once upon a time there was a boy living at the 
farm of Sultir, in the Kelduhverfi District in the north 
of Iceland; every day he would drive the herd of cat
tle from Sultir up to the next farm, which was called 
Víkingavatn, where the cattle had their pastures.

The path from Sultir goes past rocky outcrops 
which lie in an almost unbroken line between the 
farms like a stone wall. It makes a likely place for 
elves to inhabit and, indeed, stories of old tell that 
they did. A luxuriant thicket of purple willow grew 
in the lee of these rocks. It was the boy’s custom to 
break off a branch of the willow whenever he went 
past, to use as a switch for herding the cattle.

As the summer wore on, the boy would break off a 
willow branch every day; the thicket began to show 
signs of this mistreatment until it was completely 
destroyed. When autumn came, the boy started to 

suffer from mysterious ailments; first 
his arm withered away, and then his 
whole side, until he wasted away ut
terly and died that winter.

Some time later a man named Odur, 
who had been the shepherd at Víkin
gavatn for seventy years, was standing 
near the rocks one day when he heard 
a plaintive voice sounding from within 
the crag:

My father once owned lovely land –
Many now bear sorrow;
My heart is filled with doleful grief
Each night and every morrow.

People reckoned that the willow 
thicket which the boy had stripped 
had been the elves’ garden, and that 
they had taken revenge on him and 
caused his mortal sickness.

This is a harsh tale but it contains a 
very clear message: if we are cruel to 
nature, nature will be cruel to us. We 
must therefore learn to live with nature 
and incorporate it into our lives and 
those of our children to a far greater 
extent than we do today. It is my opin
ion for example that urban planning 
must be much bolder and innovative 

in making nature a part of our lives as citydwell
ers than it has done in recent times. Growing trees 
around cities and in cities, bringing the people out to 
the forests and the forests into the towns should be 
our aim and our cities should be organized to make 
this possible.

So every deliberation with the aim to open our eyes 
for the unique value of nature, here today “Forestry 
serving urban societies in the North Atlantic”, is of 
paramount importance.

Ladies and Gentlemen,
I wish you a rich and inspiring conference, – and a 
wonderful stay in Iceland. The conference is hereby 
formally opened.
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Þjóðsagan – Faðir minn átti fagurt land
Í Sultum í Kelduhverfi var eitt sinn drengur sem 
hafði þann starfa á hendi að reka kýr þaðan og upp 
í Víkingavatn sem er næsti bær. Skammt þaðan eru 
hagar sem kýrnar ganga í. 

 Svo er háttað landslagi að meðfram veginum 
eru björg sem liggja næstum óslitin eins og hlaðinn 
veggur milli bæjanna. Er það því álitlegur bústaður 
huldufólks enda segja fornar sögur að það eigi 
þar heima. Á einum stað óx framundan bjarginu 
rauðaviðarrunnur einn, mikill og fagur. Var það 
siður drengs að slíta hríslu úr runnanum hvert sinn er 
hann fór þar hjá þegar hann vantaði keyri á kýrnar. 

 Líður nú fram sumarið og hefur strákur hinn 
sama sið og fer nú runnurinn að láta á sjá uns hann 
eyðileggur hann með öllu. En um haustið fer að bera 
á undarlegum veikindum í drengnum, visnaði fyrst 

höndin og hann hálfur og síðan veslast hann upp og 
deyr um veturinn. 

En skömmu síðar var Oddur nokkur, er um 
sjötíu ár var fjármaður á Víkingavatni, staddur 
nærri björgum þessum, heyrir hann þá kveðið með 
raunalegri röddu inni í bjarginu:

Faðir minn átti fagurt land 
sem margur grætur. 
Því ber ég hryggð í hjarta mér 
um daga og nætur.

Var það ætlun manna að runnurinn sem strákur 
reif upp hafi verið skemmtilundur huldufólksins og 
hafi það viljað launa honum lambið gráa og valdið 
vanheilindum drengsins.

Jón Árnason (1819–1888)

Þú ekur! 
Skemmtilegar og spennandi ferðir fyrir starfsmanna-
félög, vinahópa og klúbba. Einnig hvataferðir með 
möguleika á hópefli og fyrirlestrum um tímastjórnun, 
markmiðasetningu og þjónustulund.

Leigjum út fullbreytta Landróverjeppa, ISAK 1 til ISAK 12.  
Allir bílar eru í sambandi innbyrðis með VHF talstöðvum 
til að njóta leiðsagnar og leiðbeininga frá undanfarabíl 
við akstur á fáförnum slóðum.

Ef óskað er setjum við saman ævintýralegar ferðir á 
öllum tímum ársins í samstarfi við ferðaskrifstofuna 
Ísafold, sem útvegar gistingu og allt viðurværi. 

Suðurhrauni 2B | 210 Garðabær
Sími 544 8860
info@isak.is | www.isak.is

Bílar Ísaks eru búnir eyðslugrönnum 
fjögurra strokka dísilvélum sem 
standast Euro 4 mengunarkröfur. 
Fyrirtækin Ísak og Ísafold stuðla að 
kolefnisjöfnun bílarekstursins með 
samstarfi við Kolvið. Að auki 
styrkjum við Íslenska nýorku til 
rannsókna á innlendum orkugjöfum.

Hafið samband og biðjið um tilboð.  Ferðumst um Ísland!
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Skipu lögð skjól belta rækt hef ur ver ið stund uð á Ís
landi í rúm lega hálfa öld. Ár ang ur inn hef ur ver ið 

mis jafn. Sums stað ar hef ur ár ang ur ver ið við un andi 
en allt of víða sár græti lega lít ill og mörg þau skjól
belti, sem rækt uð hafa ver ið upp, hafa reynst lé leg 
og end ing ar lít il. Ástæð una rakti ég að nokkru leyti í 
grein í síð asta Skóg rækt ar riti, þar sem ég fjall aði um 
kosti og galla víð is í rækt un í ljósi þess að mest hef
ur ver ið veðj að á víði í skjól belta rækt.1 Þar benti ég 
á það að víð ir hef ur ýmsa ókosti sem gjarn an koma 
í ljós við notk un hans í skjól belta rækt. Flest ir þess
ara galla tengj ast því að nær all ar víði teg und ir eru 
svo kall að ir frum herj ar.2 Þetta birt ist með al ann ars í 
því að víð ir end ist stutt í rækt un, er mjög áset inn af 
skor dýr um og sveppa sjúk dóm um og þol ir illa sam
keppni um birtu og nær ingu frá öðr um gróðri.

Ekki er þó hægt að kenna víð in um um allt sem úr
skeið is hef ur far ið í skjól belta rækt. Ýms ar aðr ar teg
und ir, s.s. sitka greni, ala ska ösp og birki, hafa ver ið 
reynd ar og í minni mæli reyn ir og ýms ar runna teg
und ir. Ár ang ur inn hef ur vana lega hald ist í hend ur 
við það hversu gott at læti belt in hafa feng ið á upp
vaxt ar skeiði sínu og þá um hirðu sem þau hafa feng
ið eft ir að þau eru sprott in úr grasi og far in að veita 
skjól.

Víða má sjá fal leg sitka greni belti, ým ist með öðru 
eða ein sér. Þau hafa vana lega náð sér best á strik þar 
sem þau hafa ekki lent und ir í sam keppni við aðr ar 
trjá teg und ir, eins og víða varð raun in þar sem greni 
var gróð ur sett á milli raða af víði. Með ár un um get ur 
greni þó orð ið bert að neð an, nema þar sem það hef
ur ver ið klippt eða þétt með runn um, eins og rifsi og 
sól berj um, eins og sjá má í rúm lega 50 ára göml um 

skjól belt um á Hvann eyri. Fal leg ar rað ir ala ska aspar 
vaxa víða orð ið um sveit ir og setja svip á lands lag ið, 
en þær verða ber leggj að ar ein ar sér og virka því ekki 
sem skjól belti, jafn vel get ur far ið svo að það trekki 
und ir þær. Það eru einna helst greina mikl ir og þétt
vaxn ir klón ar, eins og ‘Keis ar inn’, sem geta mynd að 
skjól belti ein ir og sér.

Birki skjól belti eru frem ur fá séð til sveita en víða 
eru birkirað ir og birki lim gerði í bæj um og í gróðr ar
stöðv um, þétt og fal leg þar sem þau hafa ver ið klippt, 
en þó oft ar gis in að neð an. Reynsl an er sú að birki á 
erfitt með að vaxa upp þar sem vindá lag er mik ið og 
sér stak lega á strand svæð um vegna seltu. Reyni við
ur hef ur því mið ur ver ið lít ið not að ur í skjól belti. Á 
nokkrum stöð um má þó sjá ágæt dæmi og víða má 
sjá fal leg stak stæð tré og rað ir um allt land. Reyn
ir inn hef ur sýnt það að hann er ótrú lega vind þol
inn og harð gerð ur, enda ís lensk teg und. Hann end ist 
ágæt lega og sér stak lega þar sem hafátta gæt ir lít ið. 
Þá end ur nýj ar hann sig sjálf ur með stofnskot um 
sem veld ur því að hann þétt ir sig og við held ur sér, 
þótt gömlu stofn arn ir deyi, sbr. gömlu trén á Skriðu 
í Hörg ár dal frá því um 1830 og reyn ir inn í Naut
húsa gili sem er margra mans aldra gam all.3 Eitt besta 
dæm ið um reyni við í skjól belti er að finna í Kjarna
skógi. Það skjól belti var skipu lagt og gróð ur sett árið 
1956 af þeim feðg um Ár manni Dal manns syni og 
Jóni Dal manni Ár manns syni.4 Um þetta og fleira má 
lesa í ágætu yf ir lit um skjól belta sögu Eyja fjarð ar í 
grein Helga Þórs son ar um Skjól belta rækt un í Eyja
firði í bók inni ÁsýndEyjafjarðar–Skógaraðfornu
ognýju sem Skóg rækt ar fé lag Ey firð inga gaf út í til
efni 70 ára af mæl is fé lags ins.

Um plöntuval og hlutverk 
plantna í skjólbeltum

Höfundur Samson Bjarnar Harðarson

Skjól belti setja svip á lands lag ið og því er mik il vægt að vanda gerð þeirra og plöntu val. Við þurf um að 
nýta reynslu okk ar og ekki síð ur að líta út fyr ir land stein ana og læra af öðr um. Í þess ari grein skoða 
ég upp bygg ingu skjól belta, varpa ljósi á hlut verk plantna í gerð þeirra og að hverju þurfi að huga við 
plöntu val.
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ÁHvanneyriíBorgarfirði.Íbaksýnhálfraraldargamaltskjólbeltimeðsitkagreni,birki,viðjuogsjálfsánurifsi,enífor
grunni20áraalaskavíðiskjólbelti.

SkjólbeltiðíKjarnasemfeðgarnirÁrmannDalmannssonogJónDalmannÁrmannssongróðursettuárið1956.Skjólbelt
iðsamanstendurafsitkagreniíinnsturöð,reyniviðsitthvorumeginogbirkiíysturöð.Þarutanviðerustökurunnaraf
gulvíði.Þettarúmlegahálfraraldargamlaskjólbeltierennþéttogfallegtogathyglivekurhversuvelreyniviðurinnheldur
þéttleikasínumogendurnýjunarþróttimeðstofnskotum.Mynd:HelgiÞórsson
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Er ís lensk skjól belta rækt á villi göt um?
Þrátt fyr ir mis jafn an ár ang ur í skjól belta rækt þok
ast þó áfram. Með komu plast dúks ins, upp úr 1990, 
fékkst góð ur liðs auki í bar átt unni við gras ið sem er 
alltaf skæð asti óvin ur inn í skjól belta rækt inni. Um 
1990 mynd uð ust góð tengsl á milli skóg rækt ar inn ar 
á Ís landi og Heiða fé lags ins danska. Árið 1992 fór 
hóp ur héð an í nám skeiðs og kynn is ferð til Jót lands 
sem var sér stak lega fyr ir Ís lend inga.5 Eft ir Jót lands
ferð ina varð veru leg stefnu breyt ing í fyr ir komu lagi 
skjól belta rækt ar. Þrjú til rauna skjól belti að danskri 
fyr ir mynd voru gróð ur sett í Ár nes sýslu að frum
kvæði Jót lands fara; við strönd ina, í mið sveit um og í 
upp sveit um og ýms ar teg und ir próf að ar.6 

Lands hluta bundnu verk efn in, sem flest voru stofn
uð um þetta leyti, sóttu nú öll for dæmi til Dan merk
ur um skipu lag þeirra og rækt un. Trjám og runn
um var bland að sam an og marg ar teg und ir reynd ar. 
Þrátt fyr ir það hef ur ár ang ur inn ver ið mis jafn og 
lík leg ast helst um að kenna röngu og ómark vissu 
plöntu vali (m.a. er enn þá alltof mik il notk un á víði), 
erf iðri bar áttu við gras vöxt og skorti á um hirðu. Að 
hluta til ræðst þetta af reynslu leysi og skorti á rann
sókn um í skjól belta rækt og vali á plönt um í þau fyr
ir ís lensk ar að stæð ur. Lík lega þurf um við að kafa 
bet ur í að ferða fræði og ríf lega 120 ára reynslu Dana 
í skjól belta rækt til þess að bæta ár ang ur okk ar. Þeir 
standa fremst ir á með al jafn ingja í þess um efn um. 

Dan ir höfðu, líkt og við, far ið þá leið að veðja á 
fáar, hrað vaxta teg und ir, eins og víði, ösp og hvít og 
sitka greni. Þær ent ust þó al mennt illa og skjól belt in 
urðu of gis in til þess að veita gott skjól. Jafn vel greni
belt in, sem settu mik inn svip á jósku heið arn ar á fyrri 
hluta síð ustu ald ar og virt ust gegna sínu hlut verki 
vel, urðu á end an um gis in að neð an og þjást af rót
ar sælu (rod forder ver). Dan ir fóru því að þróa nýja 
gerð skjól belta, að hluta til að er lendri fyr ir mynd, en 
fyr ir mynd in var ekki síð ur nátt úru leg ir skóg ar jaðr
ar og trjá og runna belti sem víða gaf að líta í bú
setu lands lag inu. Þar sáu menn að marg ar teg und ir 
mynda eina heild og ef sjúk dóm ar eða óværa leggj ast 
á eina þeirra, þá fyll ir önn ur í skarð ið.

Hug mynd ir um þessa nýju gerð skjól belta mót uð
ust á 7. og 8. ára tugn um 7 og er best að kynna sér 
þær í frá bærri bók Frode Olesen, Læplantning, sem 
gef in var út árið 1979. Í henni kem ur fram að meg
in mark mið ið var að rækta skjól belti sem sam ein uðu 
skjót an vöxt og lang an lífald ur .8 Skjól belt in eiga að 
vera úr blöndu af lang líf um, stór vöxn um stofn trjám/

að al trjám og hrað vaxta fóst ur teg und um, lang líf um 
og skugga þoln um og skugga varp andi runn um sem 
plant að er í þriggja raða belti, eða í fjöl raða belti á 
mjög vinda söm um stöð um. Í bók Frode er nán ar lýst 
þeim kröf um sem gerð ar eru til þess ara blönd uðu 
skjól belta;

• Þar sem fjar lægð á milli skjól belta er í beinu 
sam hengi við hæð belt anna (sbr. teikn ing bls. 
31) er mik il vægt að þau nái tölu verðri hæð 
án þess þó að taka of mik ið pláss. Það er líka 
nauð syn legt fyr ir virkni belt anna að þau séu 
sem lóð rétt ust, því þannig brjóta þau vind inn 
best 

• Belt ið ætti að vera það hrað vaxta að það skili 
ár angri í sjá an legri fram tíð

• Skjól belt ið verð ur sem heild að hafa góða end
ingu og góða skjól virkni

• Það þýð ir með al ann ars að hægt sé að hirða 
um belt ið og við halda því þannig að það haldi 
æski leg um þétt leika (35–50% ophlut fall/ hol
hlut fall) og verði hvorki gis ið né opið að neð an

• Um hirða og við hald belt anna verð ur að kosta 
sem minnsta vinnu

• Skjól belti verða að vera sam sett af teg und um 
sem valda ekki hættu fyr ir dýr og menn, t.d 
vegna eitr aðra berja og eru ekki milli hýsl ar 
fyr ir óæski lega sjúk dóma, t.d. í korn og mat
jurta rækt

• Skjól belti eiga, auk þess að vera til skjóls og án 
þess að það rýri þau sem slík, að nýt ast sem 
bú svæði fyr ir dýr, t.d. bý fl ug ur og plönt ur og 
falla vel að lands lagi 9

Heild stæð áætl un af þessu tagi hef ur ekki ver ið unn
in fyr ir skjól belta rækt á Ís landi. Lands hluta bundnu 
verk efn in hafa þó mörg hver mark að sér ákveðna 
stefnu varð andi sam setn ingu og blönd un teg unda í 
skjól belti, í kjöl far fyrr nefndr ar Jót lands far ar inn ar 
árið 1992. Segja má að skjól belta bæk ling ur10 sem 
Suð ur lands skóg ar og Skóg ar þjón ust an á Suð ur landi 
gáfu út árið 1998, hafi ver ið mik il vægt skref í rétta 
átt. Einnig gáfu Norð ur lands skóg ar út bæk ling11 
árið 2004, þar sem svip uð stefnu mót un fór fram. Í 
út tekt ar skýrsl um verk efn anna; Suð ur lands skóga12 
árið 2007 og Norð ur lands skóga13 árið 2008, er 
hald ið áfram í end ur mati á teg unda vali. Í kafla um 
Skjól belta rækt 14 í Skógarbók Grænni skóga, sem 
Hall ur Björg vins son hjá Suð ur lands skóg um og 
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Brynj ar Skúla son hjá Norð ur lands skóg um rit uðu, 
má segja að stig ið sé fyrsta skref ið í sam ræm ingu á 
lands vísu, þ.e. þeirr ar stefnu að blanda teg und um 
trjáa og runna í skjól belti. Öll lands hluta bundnu 
verk efn in, með Suð ur lands skóga fremsta í flokki, 
hafa stefnt í þessa átt á síð ustu árum.

En bet ur má ef duga skal. Enn ræð ur víðir inn ríkj
um í skjól belta rækt inni. Á tíma bil inu 2000–2007 
var notk un runna teg unda ann arra en víð is ein ung is 
2% hjá Norð ur lands skóg um, 25% var ala ska víð
ir, 20% viðja, 28% aðr ar víði teg und ir og 25 ýms
ar trjá teg und ir .15 Aukn ing hlut falls runna af öðr um 
teg und um en víð is, að al lega rifs, sól berja og yll is, 
hef ur mest megn is ver ið á síð ustu árum.

Mik il vægt er að stefna að mun meiri notk un runna
teg unda ann arra en víð is, auk þess að nota meira af 
heppi leg um, end ing ar góð um trjá teg und um.

Hvern ig velj um við teg und ir í skjól belta rækt?
Til þess að átta sig bet ur á því hvers kon ar teg und ir 
þarf til rækt un ar end ing ar góðra skjól belta, er þarft 
að kanna það um hverfi sem skjól belti mynda, hvaða 
hlut verk mis mun andi plönt ur hafa í upp bygg ingu 
skjól belta og svo að sjálf sögðu hvers kon ar veð ur
fars og jarð vegs að stæð ur eru á hverj um stað.

Skjól belti eru ein eða fleiri rað ir trjáa og eða runna 
sem eiga að mynda ein hvers kon ar vegg sem hef ur 
það hlut verk að brjóta vind nið ur í smáa vind sveipi16 
sem rekast hver á ann an og draga þannig kraft inn 

úr vind in um. Tal að er um það að mesti ár ang ur fá
ist þeg ar belt ið hef ur um 35–50% opn un, eða hol
rýmd. Þum al fing urs regla í Dan mörku seg ir að gott 
skjól belti sé þannig að hægt sé að greina mann veru 
hand an belt is ins en þó ekki bet ur en svo að hún 
þekk ist ekki.17 Til þess að mynda slíkt skjól belti 
þarf greinamassi þess að vera þétt ur og ná al veg frá 
jörðu, elleg ar trekk ir und ir það og get ur þannig gert 
illt verra.

Til þess að halda belt um þetta þétt um, þarf teg
und ir sem greina sig mik ið al veg frá jörðu. Jafn framt 
þarf belt ið að ná nokk urri hæð svo að það gefi skjól, 
því sam kvæmt skjól belta fræð un um get ur gott skjól
belti skýlt vel allt að 15 sinn um hæð sinn i.18 Það eru 
fáar teg und ir sem upp fylla bæði það að verða háar 
og halda greinamassa sín um nið ur að jörðu. Það er 
til hneig ing hjá öll um stór vaxn ari teg und um að gisna 
að neð an þeg ar þær vaxa upp. Það er til dæm is tal að 
um það að tré kvisti sig upp. Þeir sem hafa stund að 
skóg rækt vita einnig að tré kvista sig mis mik ið upp 
og ræð ur þar mestu um hversu mik ill skuggi fell ur á 
neðri hluta trés ins. Sum tré þola lít inn skugga, eins 
og lerki og kvista sig fljótt upp, önn ur, eins og greni, 
halda grein un um miklu leng ur. Það sem ræð ur þessu 
er skugga þol teg unda. Að sama skapi er það nokk uð 
breyti legt hversu mikl um skugga hver teg und varp ar 
frá sér. Það fer þó vana lega sam an við það hversu 
skugga þol in teg und in er. Skugga þol in tré, eins og 
greni og hlyn ur, varpa mikl um skugga, sól elsk tré, 

ErþettahúnLjómalind?
Skjólbeltiþurfaaðvera
með35–50%ophlutfall.
Þumalfingursreglaí
Danmörkusegiraðgott
skjólbeltiséþannigað
hægtséaðgreinamann
eskjuhandanbeltisinsen
ekkibeturensvoaðhún
þekkistekki.
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eins og reyn ir og lerki, varpa létt um skugga. Und ir 
lerki skógi má gjarn an sjá grósku mik inn und ir gróð
ur, elft ingu, hrúta berjaklung ur, blá gresi og jafn vel 
stöku reyni við og rifs berja runna. Svip að má segja 
um birki og asp ar skóga. Þetta get um við kall að 
bjarta skóga. Greni skóg ar verða aft ur á móti fljótt 
dimm ir og lít ið af und ir gróðri til prýði í skóg ar botn
inn. Björtu skóg ar trén eru gjarn an frum herja eða 
síð frum herja teg und ir sem eru þá, eðli sínu sam
kvæmt, vind þoln ari og harð gerð ari teg und ir. Þær 
trjá teg und ir sem koma síð ar í skóg ar fram vind unni 
eru við kvæm ari, sér stak lega ef þau eru gróð ur sett 
og ætl að að vaxa í skjól lausu landi.19 Greni og fleiri 
skugga þol in síð fram vindu tré halda hins veg ar grein
um leng ur nið ur að jörðu en frum herja teg und irn ar, 
ef þau fá næga birtu, en með ár un um kvista þau sig 
einnig upp, neðstu grein arn ar lenda í skugga þeirra 
efri og visna upp og deyja. 

Trjá teg und ir eru því mis heppi leg ar í skjól belti. 
Skugga þolnu teg und irn ar eru oft góð ar ein ar sér, en 
fara illa í sam plant an ir vegna skugga varps síns, en 
þær sól elsku eru of gisn ar sér en góð ar í sam býli við 
önn ur tré og runna.

En fyrr eða síð ar missa öll tré neðstu grein ar sín ar. 
Þetta ferli má tefja með klipp ingu í hlið um en það 
kall ar á vinnu og einnig er mis jafnt hvern ig teg und ir 
bregð ast við.

Vegna þess ara eig in leika er erfitt að rækta skjól
belti sem halda þétt leika sín um til fram tíð ar og eru 
ein ung is sam sett af trjám.

Dæmigertþriggjaraðaskjólbelti,þarsem
blandaðersamantrjám,fósturtrjámog
runnum.Runnum(R1)ergjarnanskiptí
2–3flokka;lágvaxnatilmeðalháa0,5/1–2,5
moghávaxna2,5–5m.Birtuskilyrðií
skjólbeltumerumisjöfn,innrihlutibelta
(miðröð)lendaítöluverðumskuggaog
einnignorðurhlið,þettagildirsérstaklega
umrunna.Fósturtrjám(R2)mættiskiptaút
fyrirtréeðarunna.Trjámerskiptímeðalhá
tréoghávaxin.Þauhávöxnumegagjarnan
veragrannvaxinenþaulægri,semmynda
meginlagbeltanna,megaverabreiðvaxn
ari.Kostureraðtrénvarpilitlumskuggaá
runnalagið.Þaðerþókosturaðrunnalagið
skyggisemmestájörðinatilþessaðhindra
uppvöxtillgresis.

Teikninginsýnireinungishefðbundið
dæmienvelmáhugsaséraðrarútfærslur.

Fjallarósogreyniviðirásamtfleiritegundumíunguskjól
beltiáKristnesiíEyjafirði.Mynd:HelgiÞórsson
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Runn ar eru því nauð syn leg ir til þess að halda belt
un um þétt um nið ur að jörðu, því þeir eru þess eðl is 
að vaxa og end ur nýja sig með fjölda stofna, í stað 
eins eða fárra líkt og tré. Marg ir runn ar eru und ir 
það ok sett ir í nátt úr unni að lenda um síð ir í skugga 
trjánna og því er skugga þolni þeim mik il væg til þess 
að þeir geti vax ið og dafn að við slík ar að stæð ur. Þeir 
eru þó mis skugga þoln ir, líkt og trén. Í þriggja og 
fjöl raða skjól belt um lend ir alltaf ein eða fleiri rað ir í 
skugga og þá reyn ir á skugga þol runn anna, en í jað

ar röð um er hægt að nota sól elsk ari runna. 
Sól elsk ar runna teg und ir eru gjarn an teg und ir 

sem ým ist koma frá strand svæð um, eins og ígul rós, 
þyrni rós, haf þyrn ir og silf ur blað eða ofan skóg ar
marka, þar sem skil yrði fyr ir tré eru óhag stæð, eins 
og fjallafura og alpa græn elri. Þetta eru gjarn an teg
und ir sem, líkt og víðir inn, eru frum herj ar20 og þola 
illa sam keppni um birtu en þola oft mik inn vind og 
jafn vel saltaust ur. Hér má gjarn an finna flest ar okk
ar harð gerð ustu teg und ir.

Mjög ljóselsk ar 
Frum herj ar

Frem ur ljóselsk ar 
Síð frum herj ar

Hálf skugga þoln ar 
Mið bik

Skugga þoln ar 
Drottn un ar teg und ir

Mjög skugga þoln ar 
Drottn un ar teg und ir

Birki Betula 
Ösp Populus
Víð ir Salix

Elri Alnus
Ask ur Fraxinus
Gull regn Laburnum 
Reyn ir
(heil blaða) Sorbus
Eik Quercus

Reyn ir fjað ur skipt ur 
Sorbus
Hlyn ur Acer
Hegg ur Prunuspadus 
Þyrn ar Crataegus 
Álm ur Ulmus 

Lind Tilia
Agn beyki Carpinus

Beyki Fagus

Fura tvínála
(berg og fjalla) Pinus
Lerki Larix

Fura fimm nála
og stafa Pinus
Ein ir Juniperus

Greni (sitka) Picea
Döggl ings við ur 
Pseudostuga

Greni (rauð) Picea
Sýprus Chamaesyprus
Líf við ur Thuja

Þin ur Abies
Þöll Tsuga
Ývið ur Taxus

Sóp ar Cytisus 
Haf þyrn ir Hippophae
Silf ur blað Eleagnus 
Runna mura Potentilla
Rós ir Rosa
ígul/þyrni rós

Am all Amelancier
Mis pl ar Cotoneaster
Rós ir (fjalla) Rosa 
Kvist ir Spiraea
Sýrena Syringa
Bein við ur Euonymus

Hyrn ar Cornus
Topp ar Lonicera
Kvistl ar Physocarpos
Rifs (berja) Ribes
Lyngrós ir 
Rhododendron 
Klung ur /hind ber 
Rubus
Yll ir Sambucus
Hesli Corylus
Úlf arunn ar Viburnum

Topp ar Lonicera
Rif s teg und ir Ribes 
Reyni blaðka Sorbaria
Snjó ber 
Symphoricarpus

Tafla 1: Byggt á Gustav son & Ing elög 1994 21

BorgarskjólbeltiviðReykjanes
brautmeðglótopp‘Kera’,gráelri,
evrópulerkiogalaskaösp.
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Þau gróð ur svæði sem fóstra þó lík leg ast flest ar 
runna teg und ir eru skóg ar jaðr ar og opn ir bjart ir skóg
ar. Runn ar frá slík um svæð um eru að lag að ir verri 
birtu skil yrð um en þeir sem vaxa á opn um svæð um. 
Vana lega flokk um við þessa runna sem hálf skugga
þolna eða skugga þolna. Þeir skugga þolnu eru að
lag að ir að mjög tak mark aðri birtu und ir lauf skermi 
trjáa, t.d. dún topp ur, glótopp ur, snjó ber og ýms ar 
rif s teg und ir. Flest ar teg und ir þurfa þó meiri birtu en 
svo og þríf ast ekki nema í skóg ar jöðr um, þar sem 
þeir fá fulla birtu ein hvern hluta dags ins. Dæmi um 
slík ar teg und ir eru fjallarós, sum ar reyni teg und ir, 
ýms ir topp ar, garða kvist ill, úlfa og bersarunni og 
hegg ur. Í töflu 1 er teg und um runna og trjáa rað að 
upp eft ir skugga þoli og fram vindu flokki.

Á að nota fóst ur tré og runna í skjól belta rækt?
Sam kvæmt danska mód el inu eru not að ar svo kall
að ar fóst ur teg und ir, bæði tré og runn ar. Til gang ur 
fóst ur teg und anna er að fá skjót an vöxt í skjól belt
in, ann ars veg ar til þess að skýla sein sprottn ari teg
und um og hins veg ar til þess að fá skjól virkni fljótt 
og það sem skipt ir kannski ekki minnstu máli, gera 
ár ang ur inn sýni legri á skemmri tíma. Teg und ir sem 
not að ar eru í þess um til gangi eru frum herja teg und
ir á borð við aspir, víði og elri. Sam kvæmt reynslu 
Dana hef ur el rið reynst best sem fóst ur teg und, þar 

sem hún er bæði nokk uð þétt vax in og auðg ar jarð
veg inn með nit ur bind andi rótarör veru sam býli sínu, 
sér og ná granna plönt um til hags bóta. Þess um teg
und um er plant að inn á milli hinna eða í sér rað
ir. Ætl un in er svo að fella þær þeg ar fram tíð ar teg
und irn ar eru komn ar vel á legg eft ir 5–10 ár. Það 
hef ur þó kom ið fram í rann sókn um22 að notk un 
fóst ur teg unda get ur reynst tví bent. Sam keppni fóst
ur teg und anna, vegna vaxt ar hraða og grósku þeirra, 
við þær teg und ir trjáa og runna sem eiga að byggja 
upp belt ið til fram tíð ar get ur oft orð ið svo mik ið 
að þær síð ar nefndu láta und an. Sér stak lega virð
ist þetta vera vara samt þar sem grósku skil yrði eru 
mik il. Tvennt kem ur þar helst til sem veld ur því að 
fram tíð ar teg und irn ar láta und an fóst ur teg und um; 
ónóg skugga þolni eða skort ur á grisj un. Þetta hef
ur gef ið vís bend ing ar um það að nauð syn legt sé að 
auka hlut fall runna og þá sér stak lega skugga þol inna 
runna í belt un um á kostn að fóst ur teg unda.

Við ís lensk ar að stæð ur, þar sem bæði tak mark
að úr val teg unda og erf ið ar að stæð ur eru meira 
tak mark andi þætt ir en í Dan mörku, er ekki jafn
auð velt að skilja að fóst ur teg und ir og fram tíð ar teg
und ir. Sér stak lega á þetta við um trjá teg und ir eins 
og alaska  ösp, elri og reyni við. Helst þarf að end
ur skoða notk un á víði teg und um. Þær ætti fyrst og 
fremst að nota sem fóst ur teg und ir og vísa ég þar til 

Trjágróðurviðumferð
arþungargötur,þarf
aðþolamikinnvindog
saltmengun.Reynsla
aftegundumviðslíkar
aðstæðurergagnlegvið
leitaðheppilegumskjól
beltaplöntum.
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grein ar minn ar í síð asta Skóg rækt ar rit i.23 Þær teg
und ir víð is, sem geta gegnt þessu hlut verki, tel ég að 
megi flokka í þrjár gerð ir; 

a. lág ar og með al há ar teg und ir, eins og loð víð ir 
og gul víð ir, sem mætti nota sem fóst urrunna 
með öðr um runn um sem gætu vax ið inn í víð
inn, t.d. skriðul ar teg und ir, eins og ígul rós og 
fjallarós og skugga þoln ar runna teg und ir, eins 
og rifs og topp ar. Þess ar teg und ir myndu henta 
í með al frjótt og jafn vel nokk uð þurr lent land.

b. Há vaxn ar upp rétt ar víði teg und ir, eins og viðja, 
selja, sitka víð ir og jafn vel upp rétt ar gerð ir 
af jörfa víð ir. Þess ar teg und ir hefðu fyrst og 
fremst það hlut verk að sýna skjót an ár ang ur 
og mynda frum skjól. Þess ar teg und ir myndu 
henta vel í frjósamt til með al frjósamt land.

c. Grósku mikl ar stór vaxn ar víði teg und ir, eins 
og ala ska víð ir, jörfa víð ir og einnig viðja og 
brekku víð ir/viðju blend inga í sér röð um, álags
meg in við fram tíð ar belti. Hlut verk þeirra væri 
að mynda öfl ugt frum skjól og sýna skjót an 
sýni leg an ár ang ur. Þess ar teg und ir myndu 
henta í frjósamt og jafn vel með al frjósamt land.

Þar sem þörf er tal in á notk un kröft ugra fóst ur teg
unda, svo sem víð is og ala ska aspa, má hugs an lega 
að skilja skjól belti í fóst ur belti og fram tíð ar belti. Þá 
hefðu fóst ur belt in þann til gang að mynda skjól fljótt, 
hvetja menn til dáða og friða óþol in móð ar sál ir.

Hvaða teg und ir eig um við að nota
í skjól belt in í fram tíð inni?
Nú spyrja menn efa laust; hvaða teg und ir eig um við 
að nota? Því mið ur er erfitt að svara því, þar sem 
sára fá ar rann sókn ir hafa ver ið gerð ar á teg unda vali 
í skjól belta rækt, nema þá helst með til liti til víð is. 
Lít ils hátt ar hef ur ver ið reynt af nokkrum teg und um 
í lands hluta bundnu verk efn un um, sér stak lega eft ir 
árið 2000, en enn er of snemmt að meta ár ang ur
inn svo treystandi sé á með vissu. Mik il reynsla er 
af rækt un fjölda teg unda runna og trjáa í garð rækt. 
Fáar rann sókn ir hafa þó ver ið gerð ar á sviði garð 
og lands lags plantna. Reynsl an er samt sem áður 
nokk uð víð tæk, enda hafa ís lensk ir garð eig end ur og 
bæj ar fé lög unn ið öt ul lega að því að safna sam an í 
reynslu bank ann, drifn ir áfram af ein læg um rækt un
ar á huga og má víða sjá grósku mik inn gróð ur sem 
mynd ar fal legt og skjól sælt um hverfi í byggð um 
lands ins.

Á þess um mikla reynslu banka má byggja rann
sókn ir á nýrri gerð skjól belta. Verk efn ið Ynd is
gróð ur hóf göngu sína sum ar ið 2007 og hef ur það 
að mark miði að safna harð gerð um og nyt söm um 
teg und um og yrkj um garð og lands lags plantna og 
upp lýs ing um um rækt un ar reynslu af þeim og upp
runa. Þeg ar hafa ver ið sett ir upp sýni og til raun
areit ir á Reykj um, á Blöndu ósi og í Sand gerði og á 
næstu árum verð ur bætt við fleir um stöð um víð ar á 
land inu. Sum ar ið 2008 var sett út lít il til raun í sam
vinnu Ynd is gróð urs og Suð ur lands skóga, þar sem 
nokkr ar teg und ir runna voru gróð ur sett ar í til rauna
belti á Suð ur landi og einnig á Hvann eyri í Borg ar
firði. Áhugi er fyr ir því að setja út fleiri til raun ir með 
skjól belta plönt ur. Á grunni þessa verk efn is verð ur 
hægt að byggja áfram hald andi rann sókn ir, bæði í 
þágu garð rækt ar og skjól belta rækt ar, enda eru lík
ur á því að sum ar mik il væg ustu garð og lands lags
plönt urn ar séu þær sömu og koma til með að byggja 
upp skjól belti fram tíð ar inn ar. 

Ég tel orð ið brýnt að mót uð verði skýr stefna hér 
á landi um það hvers kon ar skjól belti eigi að rækta 
og þá ekki síst með til liti til þess hvaða teg und ir eigi 
að nota, í hvern ig sam setn ingu og að lok um um það 
hvern ig eigi að koma þeim á legg. Þetta er mik il vægt 
og verð ugt rann sókn ar verk efni sem þarf að leggja í 
bæði tíma og pen inga.

Á næstu síðu set ég fram nokk ur at riði sem plöntu
teg und ir í skjól belti þyrftu að upp fylla. Þessi listi er 
byggð ur að nokkru á þeim lista sem Frode Ol sen 
setti fram í áð ur nefndri bók, Læplanting,24 en einnig 
á mati um gæði garð og lands lags plantna í verk efn
inu Ynd is gróð ur http://ynd is grod ur.lbhi.is/.

Ég þakka Halli Björg vins syni fyr ir ráð gjöf og upp
lýs ing ar og Helga Þórs syni fyr ir upp lýs ing ar og 
af not mynda.
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Æski leg ir eig in leik ar plöntu teg unda í skjól belti

Vind þol: Þol teg und ar til þess að vaxa og dafna í vinda-
söm um um hverfi, jafn vel þó svo vaxt ar lag ið mót ist af 
vindi.

Salt þol: Mögu leiki teg und ar til þess að þola salt meng að 
lofts lag, þar sem áhrifa gæt ir frá hafi.

Vaxt ar lag við vindá lag: Mögu leiki teg und ar til þess að 
vaxa upp rétt und ir vindá lagi.

Rót ar festa: Þol teg und ar gegn rót ar sliti- og veltu.
Þol til klipp ing ar: Mögu leiki teg und ar til þess að þola 
klipp ingu í hlið um.

Þol til nið ur klipp ing ar: Mögu leiki teg und ar til þess að 
þola end ur nýj un við nið ur klipp ingu á gild ari grein um.

Skugga þol: Mögu leiki teg und ar til þess að vaxa og 
dafna í skugga.

Þol gegn jarð vegs þurrki: Mögu leiki teg und ar til þess 
að þríf ast í þurr um, mögr um jarð vegi, s.s. á lyng mó um 
og sendn um svæð um.

Þol við blaut um jarð vegi: Mögu leiki teg und ar til þess að 
þríf ast í blaut um og köld um jarð vegi, eins og mýr ar jarð-
vegi.

Mót stöðu þol gegn sjúk dóm um og skað völd um;
s.s. gegn ryð sveppi og fiðr ildalirf um.

Vaxt ar hraði: Á fyrst og fremst við það hvað fóst ur teg-
und ir vaxa hratt á yngri árum.

Lífald ur: Við bú inn lífald ur í skjól belt um; 1; und ir 20 ár, 
2: 20–40, 3: 40–60, 4: 60–80, 5: 80–100.

Stofn tré: Lang líf, há vax in tré sem henta sem var an leg 
teg und í blönd uð um skjól belt um. Í blönd uðu skjól belti 
er það kost ur að trén séu ljós tré, þ.e. hleypi mik illi birtu 
„í gegn um sig“, svo runna gróð ur og lág vaxn ari tré geti 
þrif ist und ir þeim. Mjög gráð ugt rót ar kerfi get ur ver ið 
ókost ur.

Eig in leik ar til einn ar rað ar skjól belta og í lim gerði: 
Trjá teg und ir sem henta í einn ar rað ar skjól belti og einn ar 
teg und ar lim gerði, þurfa að halda grein um langt nið ur 
og/eða bregð ast vel við hlið ar klipp ingu með fjölda nýrra 
greina. Skugga þol er al mennt kost ur.

Fóst ur teg und ir: Hrað vaxta trjá- og runna teg und ir sem 
henta til bráða birgða í blönd uð skjól belti. Frum herja teg-
und ir með ör veru sam býli sem fram leið ir köfn un ar efni er 
mik ill kost ur, s.s. elri. Ör veru líf við rót ar kerfi loð víð is og 
gul víð is hef ur já kvæð áhrif á vöxt birk is.25

Eig in leik ar sem und ir gróð ur: Runn ar sem geta mynd-
að var an leg an und ir gróð ur í blönd uð um skjól belt um. 
Þær teg und ir sem eru út halds góð ar, skugga þoln ar og 
end ur nýja sig auð veld lega, henta vel í skjól belti, s.s. 
sól ber, fjallarifs og glótopp ur. Sól elsk ir runn ar sem skríða 
lít il lega, eiga auð veld ara með það að end ur nýja sig og 
vaxa und an skugga, s.s. fjallarós, ígul rós og haf þyrn ir.
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Þann 24. sept em ber í haust út nefndi Skóg rækt ar
fé lag Ís lands tré árs ins, eins og gert hef ur ver

ið und an far in ár. Fyr ir val inu varð um 11 m hátt 
hengi birki sem er á úti vist ar svæð inu í Kjarna skógi 
við Ak ur eyri. Tréð stend ur eitt og stakt en er um
kringt sitka greni skógi að sunn an og vest an. Hengi
birk ið hef ur senni leg ar ver ið gróð ur sett fljót lega 
eft ir 1970. Ald ur trés ins er því um 40 ár. Það er í 
sam ræmi við stærð og út lit nokk urra sam bæri legra 
birkitrjáa í görð um á Ak ur eyri. 

Upp runa leg heim kynni hengi bjark ar (Betula
pendula) eru í Norð ur og MiðEvr ópu og Norð ur
Asíu. Hengi björk in lík ist ilm björk en verð ur stærri 
og grein arn ar slúta til end anna. Árs sprot ar er hár
laus ir en al sett ir ljós um fín gerð um harpix vört um. 
Blöð in eru stil klöng og langydd. Tréð er gjarn an 
bein vax ið og með ljós an stofn.

Hengi björk in fell ur sér lega vel að hin um fjöl breytta 
úti vist ar skógi í Kjarna. Króna trés ins er laufrík, slút
andi grein ar bera með sér tign og ákveðna slök un. 
Það er gott að stunda úti vist nærri slík um líf ver um. 
Haust lit ir hengi birk is ins eru ívið skærgul ari en á ís
lenska birk inu, blöð in gulna nokkru fyrr en á Bæj ar
staða birk inu. Slút andi grein arn ar eru líka áber andi 
þeg ar lauf blöð um fer að fækka á haustin. Ilm björk
in ís lenska (Betulapubescens) hef ur einnig fund ist 
með hang andi grein um líkt og hengi birk ið.

Kjarna skóg ur er fjöl breytt ur og bland að ur skóg ur 
og senni lega vaxa þar ekki færri en 120 teg und ir og 
teg unda kvæmi. Or sak ir þess ar ar fjöl breytni má m.a. 
rekja til þess að Skóg rækt ar fé lag Ey firð inga starf
rækti í Kjarna upp eld is stöð fyr ir trjá plönt ur frá ár
inu 1947 og til árs ins 2004. Um ára bil voru ýms ar 
af gangs plönt ur úr plöntu söl unni flutt ar, síð sum ars 
eða á haustin, út í skóg inn til þess að auka á fjöl
breyti leik ann. 

Ekk ert er hægt að segja með vissu um upp runa 
þess ar ar feg urð ar drottn ing ar árs ins 2009 í Kjarna, 
en leiða má lík ur að því að hengi birk inu hafi ver
ið sáð í gróðr ar stöð Skóg rækt ar rík is ins á Vögl um 
í Fnjóska dal um eða eft ir 1965. Á þeim tíma komu 
400 g af hengi birkifræi frá Rogn an í Nor dland fylki 
í Nor egi til sán ing ar á Vögl um. Þá var í gildi sam
komu lag um það að Skóg rækt ar fé lag Ey firð inga 
fengi sán ing arplönt ur frá Vögl um og dreif setti í 
græði reiti í Gróðr ar stöð inni í Kjarna. Hluti af plönt
um var svo seld ur sem garð plönt ur á Ak ur eyri og 
ná grenni. 

Hengi birki frá Ki valo og Kittila í Finn landi barst 
einnig til gróðr ar stöðva á Ís landi um þetta leyti og 
ekki er úti lok að að eitt hvað af þeim plönt um hafi 
borist í Kjarna skóg. Því fræi var þó að al lega sáð í 
Foss vogs stöð inni og á Hall orm stað.

Hengi birk ið í Kjarna verð skuld ar þá at hygli sem 
það hef ur feng ið og hvet ur okk ur til þess að nota 
fleiri og fjöl breytt ari teg und ir trjáa við skóg rækt á 
úti vist ar svæð um í þétt býli og á nýj um skóg rækt ar
svæð um.

Tré ársins 2009
– hengibjörk í Kjarnaskógi

Höfundur Hallgrímur Indriðason
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Hengibjörk íKjarnaskógivarútnefnd tréársins2009af
Skógræktarfélagi Íslands. Tréð er um 10,95 m á hæð.
Þvermál stofna i130 smhæðer20 sm.MagnúsGunn
arsson,formaðurSkógræktarfélagsÍslands,afhendirbæj
arstjóranumáAkureyri,HermanniJóniTómassyni,skjal
þessutilstaðfestingar.

Lýsandigulurhaustliturhengibirkisinsskersigfrágræn
um vegg sitkagrenisins í baksýn. Hengibirkið er líklega
norskrarættar, einsog framkvæmdastjóriSkógræktarfé
lagsEyfirðinga,JohanHolst.
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Aukin fjölbreytni
í yndisskógrækt

þinur – lauftré – einir

Höfundur Ólafur Sturla Njálsson

Norðmannsþinur(Abiesnordmanniana)vexvelígóðuskjóliogfrjóumjarðvegi.
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Eft ir far andi er fram hald grein ar í 1. tbl. Skóg
rækt ar rits ins 2009 um hvern ig má auka fjöl

breytni í skóg um lands ins þar sem kom ið er þokka
legt skjól af frum herja teg und um skóg rækt ar inn ar 
(sitka greni, blá greni, rússalerki, birki, stafa fura og 
ala ska ösp). Sú grein fjall aði að al lega um alls kon
ar runna teg und ir, auk gam alla og nýrra teg unda af 
reyni ætt kvísl inni, sem eru þekkt ar í garð rækt un, en 
spjara sig einnig vel hálf villt ar í ynd is skóg rækt.

Tölu vert er til af trjá teg und um sem enn eru lít ið 
not að ar til þess að auka fjöl breytn ina í skóg in um, 
en eiga svo sann ar lega er indi þang að þeg ar skjólið 
af skóg in um er far ið að aukast. Rétt kvæmi á hverj
um stað er enn þá meira áríð andi at riði þeg ar fjall
að er um stór vax in tré, þar sem flest þeirra eru alin 
upp af fræi sem þýð ir meiri erfða fjöl breytni. Runn
ar eru aft ur á móti flest ir ald ir upp sem klón ar með 
græðlinga fjölg un af bestu ein stak ling un um. Því er 
oft fljót legra að finna besta efni við inn af þeim fyr ir 
al menna rækt un. 

Um gróð ur setn ingu, jarð vinnslu og fleiri al menn
ar ráð legg ing ar við gróð ur setn ing ar starf ið vísa ég til 
fyrri grein ar. Að ferð irn ar eru alltaf þær sömu, hvort 
sem gróð ur sett ir eru runn ar eða tré.

Við ís lensk ar að stæð ur hef ur sýnt sig að all ar þin
teg und ir sem reynd ar hafa ver ið fram að þessu, 

þurfa skjól í upp vext in um og rak an, mátu lega nær
ing ar rík an jarð veg til þess að dafna og þríf ast vel. 
Minna um hleyp inga sam ir vet ur eru einnig á óska
lista þeirra, en í skjól góð um ynd is skógi láta þin ir sér 
ým is legt lynda og þríf ast vel. Þeir eru dæmi gerð ir 
fyr ir þann flokk trjáa sem gam an er að bæta inn í 
ynd is skóg ana. 

Þin ir eru mik il skraut tré, áferð ar fal leg ir, lit fagr ir, 
með fal lega greina skipt ingu og mynda skemmti lega 
köngla sem standa lóð rétt upp af grein un um. Sum ar 
teg und irn ar eru eft ir sótt ar í jólatrjáa rækt un og jóla
grein ar. Dýr ustu jóla grein arn ar eru af eð al þin, Abies
procera, norð manns þin, Abies nordmanniana og 
ynd is þin, Abies ama bil is (ým ist kall að ur „sil ver fir“ 
eða „lovely fir“ á ensku). Hér lend is hef ur mest ver ið 
gróð ur sett af fjalla þin, Abies lasiocarpa, en reynsl
an er af skap lega mis jöfn af hon um, enda há fjalla tré, 
sem er vant köld um og stöð ug um vetr um. Hugs an
lega eru kvæm in hent ugri frá skóg ar mörk um sunn ar 
í Kletta fjöll um, t.d. í Colorado, af af brigð inu Abies
lasiocarpavar.arizonica, sem Norð menn kalla kork
fjalla þin af því að börk ur inn er þykk ur og mjúk ur. 
Af brigð ið er til í góð um þrif um í görð um, a.m.k. á 
suð vest ur horn inu og reyn ist auð velt í upp eldi. 

Af öðr um teg und um má nefna af því sem reynt 
hef ur ver ið; bals am þin Abiesbalsamea, hvít þin Abies
concolor, sí ber íu þin Abies sibirica, kóreu þin Abies

Þeg ar haf in er skóg rækt í landi, sem er nær skóg laust fyr ir, er ekki að bú ast við öðru en að ým is legt 
mis farist og þrí fist ekki, enda all ar nýju trjá teg und irn ar og kvæmi þeirra í fram andi um hverfi. Hvorki 
göm ul reynsla né hefð ir voru til hjá okk ur, eins og ger ist í skógi vöxn um ná granna lönd um okk ar. 

Við urð um að þreifa okk ur áfram. Trén reyn ast ým ist vel eða illa, ekki nógu vel, ekki nógu að lög un
ar hæf, jarð veg ur inn ekki rétt ur, stað setn ing röng, notk un röng mið að við hvar í vist kerf inu teg und in 
stend ur í heim kynn um sín um og svona má lengi telja, en sumt hef ur lukk ast. Sjón um er beint tíma
bund ið, jafn vel í ára tugi, að því sem geng ur bet ur. En jafn vel það get ur ver ið skamm góð ur verm ir, þeg
ar óvið ráð an leg ar um hverf is breyt ing ar eiga sér stað á jörð inni. Hlýrri vet ur virð ast t.d. ætla að henta 
rússalerk inu illa, a.m.k. með an vor hret in geta enn þá fret að yfir okk ur í lok maí!

Við hafa þarf fjöl breytni í öll um til raun um, líkja meira eft ir nátt úr unni, prófa fleiri teg und ir, sjá hvað 
kemst áfram og ýta und ir meiri notk un á því sem reyn ist best. En einnig þarf að varð veita það sem 
virð ist vera jað ar teg und ir núna. Geyma ekki gleyma. Allt get ur að auki sýkst og veikst, ekk ert slepp ur 
á end an um við það! En ein stak ling ar og hin ýmsu kvæmi trjá teg und anna verða aft ur heil brigð, eða það 
mynd ast jafn vægi á milli sýkils og óvina sýkils ins, með þeim ár angri að tréð lif ir af, jafn ar sig. Ryð á 
greni, öspum og gljá v íði, lús á furu og greni, rana bjöll ur á rót um, allt er þetta óhjá kvæmi legt. Ís land 
er eyland, en ekki „eyland“ í líf ríki jarð ar. Hing að mun alltaf ber ast eitt hvað nýtt eft ir nátt úru leg um 
ferl um og auð vit að með hjálp manns ins líka. Líf rík ið er ekki klippt og skor ið, hreint eða óhreint. Það 
mynd ast eins kon ar „fljót andi“ jafn vægi eft ir rösk un, mis fljótt þó. Þró un in verð ur aldrei stöðv uð, en 
kannski fryst af einni ís öld. Frið að ir þjóð garð ar breyt ast einnig enda laust af sjálfu sér. Líf rík ið er ekki 
svart/hvítt. Það er ... Já, hvað? Grænt!
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koreana og rauð þin (eða shasta þin) Abiesmagnifica
var.shastensis. 

Ágrædda af brigð ið Abies procera ‘Glauca’, blár 
eð al þin ur, þrífst mjög vel í görð um og nær stund um 
að mynda sína ógn ar stóru köngla, sem teg und in er 
þekkt fyr ir. Þeir minna dá lít ið á an ana s á vöxt inn í 
út liti.

Enn þá er kvæma spur mál ið hjá of an greind um 
þin teg und um mik ið til óplægð ur akur hér lend is. 
Reynsl an fram að þessu bend ir til þess að best sé 
að ná í kvæm in sem vaxa sem næst skóg ar mörk um. 
Á þetta sér stak lega við um teg und ir sem ekki finn
ast mjög norð ar lega. T.d. hef ur eitt kvæm ið af hvít
þin, frá San Is o bel í Colorado, gef ið nokkr ar plönt ur 
sem eru topp fast ar og verða síð ur fyr ir haust kali, en 
hin um plönt un um sem kala í upp eld inu á að henda 
strax í rot haug inn. 

Það tek ur því mið ur allt upp í 10 ár í hefð bundnu 
garð plöntu upp eldi að finna þær plönt ur sem eru 
þoln ar, þeg ar um slík ar „jað ar teg und ir“ í ís lensku 
lofts lagi er að ræða.

Af hita kær ari lauftrjá teg und um, sem á sama hátt 
og með marg ar þin teg und ir má flokka sem „jað ar
teg und ir“ á Ís landi, má nefna brodd hlyn Acerplata
noides, garða hlyn Acerpseudoplatanus, ask Fraxin
usexcelsior, álm Ulmusglabra, eik Quercusrobur, 
lind Tiliacordata og hengi birki Betulapendula. Þær 
eru spenn andi við bót í ynd is skóg inn og oft tölu vert 
frá brugðn ar í út liti frá því sem við erum vön að sjá. 

Upp eldi á þeim, frá fræ plöntu og upp í sölu vöru, 
er jafn brokk gengt og á flest um þin teg und um. Miklu 
er kastað í rot haug inn af kal sækn um plönt um en 
smám sam an koma í ljós plönt urn ar sem láta sér 
lynda lægri með al hita og að því er virð ist lægri en 
þann sem þær eru að lag að ar að í heim kynn um sín
um. 

All ar þurfa þær hlý lega og bjarta staði. Þær mega 
alls ekki lenda í kulda poll um. Þær spjara sig bet ur 
þar sem haust eru mild og löng. Skjól fyr ir mesta 
rok inu er lyk il at riði. Þær þríf ast bet ur í nær ing ar rík
um og rök um jarð vegi, en áburð ar notk un verð ur að 
stilla í hóf, ann ars verð ur haust kal meira áber andi 
fram an af ævi skeið inu.

All ar þurfa einnig mik ið rými og and rúm, eft ir 
því sem þær stækka og eld ast. Þær njóta sín ekki í 
þrengsl um, en eru frá bær ar sem miðju tré við sum ar
hús og sól ar meg in við skóg ar jað ar. Þær geta orð ið 
eld gaml ar og þannig tengt sam an nokkr ar kyn slóð ir 
manna. 

Eðalþinur(Abiesprocera‘Glauca‘)meðrauðfjólublá
karlblómneðanágreinumogkvenblómofaná.

Könglareðalþinsfullþroskaðiríseptember.

Nærmyndaffullþroskuðumkönglisemminniráananas.
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Garða hlyn ur var mik ið gróð ur sett ur á fyrri hluta 
síð ustu ald ar og nokk ur tign ar leg tré má sjá í þétt
býli frá því skeiði. Síð ustu árin hef ur vakn að mik ill 
áhugi á rækt un hlyns sem eina stóra trés í garði, t.d. 
í stað inn fyr ir ala ska ösp. Af garða hlyn eru til mörg 
kvæmi og flest þeirra eru lé leg við ís lensk skil yrði. 
Þarf að vanda mjög val ið á fræ mæðr um til undan
eld is. Oft er lít ið vit að um upp runa inn fluttra trjáa. 
Þess vegna má bú ast við því að inn lend fram leiðsla 
á garð hlyn upp af fræi gefi bet ur að lög uð tré. Og 
ný leg ar vís bend ing ar um að garða hlyn ur sem vax in 
er upp af fræi frá hæstu vaxt ar stöð um hans í Alpa
fjöll um (1700–1800 m h.y.s.) benda til þess að þau 
tré geti stað ið sig enn þá bet ur hér.

Það sama má segja um hin ar lauftrjá teg und irn ar 
álm, ask, eik, lind og brodd hlyn. Að eins harð gerð
ustu kvæm in standa sig hér, t.d. af brodd hlyn frá 
Fåberg í Nor egi, af álmi frá Þrænda lög um og Nor
dland í Nor egi, af eik frá Suð urNor egi og af lind frá 
Suð urNor egi og Tatra fjöll um Pól lands meg in. 

Brodd hlyn ur er með hand skipt broddydd blöð. 
Vor lit ur blað anna er áber andi fal leg ur. Haust lit ur 
er oft ast skær í gulu og yfir í rautt. Hann blómstr ar 
skær gul um blóm sveip um fyr ir laufg un, en það hef
ur ekki skeð enn hér lend is. Brodd hlyn ur lýk ur vexti 
snemma og er þannig ólík ur garða hlyn sem oft ast 
vex alltof lengi fram á haust.

Ask ur er tré goð sagn anna; ask ur inn Ygg dras ill, 
með mynd ríka, stóra trjákrónu, ljós grá um berki 
og fjað ur skiptu laufi. Hann er allra trjáa síð ast ur 
að laufg ast ásamt eik inni og slepp ur því við vor kal. 
Hann fær áber andi gul an haust lit og fell ir lauf ið 
tíma lega á haustin.

Álm ur er lengi að stækka upp í stórt tré og oft sést 
haust kal á hon um fram an af æv inni, af því hann lýk
ur vexti í seinna lagi und ir haust, sér stak lega ung ar 
plönt ur. En það er þol in mæð inn ar virði að ala hann 
upp, því trjákrón an er engu lík. Álm ur hef ur í nokk
ur ár þrosk að gott fræ hér lend is. Má því senni lega 
rækta upp betri tré af inn lend um fræ mæðr um. 

Eik og lind eru lang hitakræfast ar af því sem að 
ofan er upp talið og þurfa hlý leg ustu og skjól bestu 
stað ina. Þær eru svo ný lega til komn ar í al menna 
rækt un hér lend is að vart er hægt að segja nokk uð 
ör uggt um fram tíða horf ur þeirra ann að en það að til 
eru 4–6 m há tré af báð um teg und um sem enn eru í 
góð um upp vexti. Ráð leg ast er að hafa þær í sendn
um og vel fram ræst um jarð vegi, því hann er hlýrri og 
vera frek ar spar á áburð ar gjöf ina. Eik in bæt ir við 

Yndisþinur(Abiesamabilis)þarfgottskógarskjól.

Greinaryndisþinserufallegurjólagreinaefniviður.
Heitirýmistlovelyfireðasilverfiráensku.
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síð sum ar svexti, eins og rússalerk ið ger ir, en það hef
ur ekki vald ið auk inni kal hættu hjá henni.

 Hengi birki, ólíkt eik inni og lind inni, er alls ekki 
nýtt í rækt un á Ís landi. Meira en 50–70 ár eru síð an 
fyrstu hengi bjarkirn ar voru gróð ur sett ar, t.d. er til 
ein göm ul við gömlu Gróðr ar stöð ina á Ak ur eyri og 
fá ein ar fal leg ar hengi bjarkir má sjá á Hall orms stað 
af kvæmi frá Pasvik daln um inn af Kirkenes í Norð
urNor egi. Svo virð ist sem hengi bjarkir þrí fist best á 
betri stöð um norð an lands og aust an. Stöku tré er til 
sunn an lands.

Ýmis kvæmi hafa ver ið próf uð af hengi birki, t.d. 
frá Pa svik og Rogn an í Norð urNor egi, Ki valo og 
fleiri stöð um í Finn landi, sænsk kvæmi og jafn vel 
fleiri. Nokk uð gegn um gang andi í allri rækt un á 
hengi birki er að mik ið af plönt un um sem spíra upp 
af fræ inu kom ast illa á legg, en inn á milli eru ein
stak ling ar sem spjara sig bet ur. Kvæm in eru mörg 
sótt of norð ar lega. Hengi birki hef ur mjög dag
lengd ar háð vaxt ar ferli. En jafn vel sótt frá svip uð um 
breidd argráð um og á Ís landi, eru flest trjánna ekki 
að spjara sig al menni lega. Yf ir leitt er hærri með al hiti 
á sumr in í Skand in av íu, þar sem hengi birk ið vex við 

svip aða dag lengd og er hér. Einn skóg rækt ar reit ur 
við Haf ursá á Hér aði sker sig úr með mörg um fal leg
um hengi birkitrjám af kvæmi frá Ki valo í Finn landi. 
En því mið ur er björn inn ekki unn inn með því. Fræ 
af þess um ís lensku hengi birkitrjám gef ur óskap lega 
mis jafn ar plönt ur í upp eldi, sem kem ur best í ljós er 
frá líð ur. Reynsl an af þeim er oft þannig að varla 
tvö tré af hverj um 10 gróð ur sett um sunn an lands 
geta vax ið nokkurn veg inn eðli lega mið að við skil
yrð in, t.d. á höf uð borg ar svæð inu. Per sónu lega hef 
ég reynt mik ið við hengi birk ið og smám sam an hall
ast að því að best sé að ein beita sér að því að finna 
góð an ein stak ling á hverj um stað, sem vex sama sem 
áfalla laust (sem minnst vor kal og/eða haust kal) og er 
með hið dá sam lega slút andi vaxt ar lag, hvít an börk 
og tindr andi gula haust liti.

Slík um ein stak ling um má klón fjölga, t.d. með 
vefj a rækt un. Af þeim ör fáu ein stak ling um af Ki valo 
kvæm inu sem til eru í þokka leg um vexti á höf uð
borg ar svæð inu má þannig búa til góð an ís lensk an 
stofn af hengi birki.

Ég hef sjálf ur náð nokk uð góð um ár angri með 
hengi birki frá Hällnäs í Sví þjóð. Þau tré sem eft ir 

Fjallaþinur(Abieslasiocarpa).Haustupplifun!Logandiskrautreynibrúskarábakviðsígrænanfjallaþininn.
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Korkfjallaþinur(Abieslasiocarpavar.arizonica)frá
skógarmörkumíColoradoþrífstvelogermeðáberandi
blágráubarri.

Ungurhvítþinur(Abiesconcolor)íjöfnumoggóðumvexti
ímóanum.

Nærmyndaflönguoggráubarrihvítþins.

Kóreuþinur(Abieskoreana)byrjarunguraðmynda
köngla.Þeireruáberandibláirogfallegir.Hannvexhægt
uppogþarfskjólsamanstað.

Síberíuþinur(Abiessibirica)íVaglaskógi.
Mynd:ValgerðurJónsdóttir
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standa, þeg ar búið er að sortera úr og henda lé leg
ustu ein stak ling un um, lofa góðu fram að þessu og 
eru orð in þriggja m há. Enn á eft ir að koma í ljós 
hvert af þeim átta betri trján um sem eft ir standa, 
fær þokka fulla vaxt ar lag ið! Í ynd is skóg rækt verð ur 
hengi birk ið sér lega áber andi með skær gul um haust
lit og von andi fást líka snjaka hvít ir stofn ar eins og 
marg ir Ís lend ing ar hafa kynnst á ferð um sín um um 
Skand in av íu.

Í ís lenskri skóg rækt og land græðslu eru el ri teg und

irn ar grá elri Alnusincana og sitka elri Alnussinuata 
tölu vert not að ar. 

Grá el rið verð ur miðl ungs stórt tré og góð kvæmi af 
því sýna mik ið vind þol. Það breið ir einnig úr sér með 
rót ar skot um, mis mik ið eft ir jarð vegs að stæð um þó. 
Grá elri fell ur vel inn í nátt úr leg an ís lensk an birki
skóg. 

Elri hafa rót ar hnýði með geisla sveppi, sem bind ur 
köfn un ar efni úr loft inu. Elri rækt un stuðl ar þannig 
smám sam an að bættri frjó semi jarð vegs.

Broddhlynur(Acerplatanoides).Báðarmyndirsýnaflottaogsterkahaustlitiábroddhlyn,bæðigultograutt.

Garðahlynur(Acerpseudoplatanus)þarfekkiaðverabeinvaxinntilaðþykjafallegur.Trémeðsannkallaðankarakter!
Frægarðahlynserumikiðskraut.
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Askur(Fraxinusexcelsior).Eittelstaasktréálandinu
stendurígarðiviðLaufásveg43.Laufhanseráberandi
fagurgræntogbörkurljósgrár.Seyðiafaskberkiþykir
mjögstyrkjandiíNoregi.Mynd:BrynjólfurJónsson

Álmur(Ulmusglabra)aðlaufgastígarðiáAkureyrií
byrjunjúní.

Eik(Quercusrobur).Rúmlega3mháeikaffræifráNes
íHedmarkíNoregi,vexáfallalaustíNátthaga.Hérí
haustlitum.

Lítileikísterkumhaustlitogíhröðumvextiímóanum.
ÞessieraffræifráUltunaíSvíþjóð.
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hæru elri Alnushirsuta frá Kamtsjatka, en til eru fal
leg ir ein stak ling ar af því sem nú þeg ar eru farn ir að 
gefa af sér fræ.

Kjarrelri Alnusfruticosa er ætt að frá Aust urAsíu. 
Það kem ur úr meg in lands lofts lagi, einnig græn el rið 
Alnuscrispa frá Alaska. Bæði hafa ver ið held ur lé leg 
í haf rænu og um hleyp inga lofts lag inu hér lend is.

Sitka elri var á tíma bili mik ið not að sem land
græðslu planta, en það gekk mis jafn lega. Sums stað ar 
varð fljótt til mik ið sitka el rikjarr sem síð an sáir sér 
og breið ist út, sem er eðli frum herj ans, en sitka elri er 
eitt af því fyrsta sem nem ur land þeg ar jökl ar hörfa 
í heim kynn um þess og þar sem jarð rask verð ur. Í 
öðr um gróð ur setn ing um má heita að sitka elri hafi 
þurrkast út fyrstu árin og senni lega ýms ar ástæð
ur fyr ir því. Tal að var um að geisla svepps smit hafi 
vant að á rót um og að ekki mætti gefa því áburð. 

Það er rangt að ekki megi gefa sitka elri áburð! Í 
öllu upp eldi verð ur alltaf að fóstra plönt ur áfram 
eft ir gróð ur setn ingu sé þess nokk ur kost ur. Þær 
stækka þá miklu hrað ar og geisla sveppn um verð
ur ekki meint af áburði sem er af líf ræn um upp
runa, t.d. þör unga mjöl, fiski mjöl, hús dýra á burði 
o.fl. Til bú inn korna á burð ur get ur dreg ið úr vexti 
geisla svepps ins, en það er bara rétt á með an til búni 
áburð ur inn er til stað ar. Aðr ar or sak ir fyr ir dauða 
sitka el ris ins eft ir út plönt un eru árás ir ís lenskra rana
bjallna í mó an um, en lirf ur þeirra naga upp all ar 
ræt ur á slíku „nammi“ sem sitka el rið er. Auk þess 
hef ur rjúp an orð ið upp vís af því að borða el ri brum
in þeg ar í harð bakk ann slær. Sjald an hef ég séð eins 
mik ið af rjúpna spor um eins og í ný fölln um snjó í 
kring um elrirunn ana mína!

Blæelri Alnustenuifolia er ná skylt grá elri, en minn
ir einnig mik ið á sitka el rið. Það verð ur mynd ar legt 
lít ið tré eða stór runni og er harð gerð, kær kom in 
við bót í ynd is skóg rækt ina. Það sama má segja um 

Unghjartalind(Tiliacordata)íörumvexti.Blöðhennar
erusannkölluðkærleiksblöð,hjartalaga.

Gráelri(Alnusincana).Móðurtrémeðfulltafrótar
skotum.Eftirtektarverterhvaðnáttúrulegurmóagróður
hefurnáðgóðrifótfestu,þarsemgráelriðhefurnáð
aðbindajarðveginnogminnkaholklakaáhrifin.Á
myndunumerStefánBenediktssonstarfsmaðurí
Nátthaga.

GráelrifráKvæfjordíNorðurNoregierduglegtað
breiðastútmeðrótarskotumígrýttrijörðogógrónnum
moldarflögum.Rótarskotgráelrisbindajarðveginnsvo
annargróðurnærrótfestuíkring,þarsemáðurvarflag.
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Svartelri(Alnusglutinosa)ergróskumikiðoghraðvaxta
viðgóðskilyrði.

Blöðsvartelrisgljáatöluvertogerusérkennilegaþver
stýfðeðainnydd.

Ryðelri(Alnusrubra)hefurhlutfallslegalengstublöðin
miðaðviðbreidd.Þaðvexhrattuppviðgóðskilyrði.

Sitkaelrifjölgarsérauðveldlegameðsjálfsáningu,eins
ogfrumherjategundarersiður.

Sitkaelri(Alnussinuata)myndarmeðtímanummikið
runnaþykknisembindurjarðvegoghjálparöðrumplönt
umaðfestaræturíkringumsig.
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Aft ur á móti hef ur jap an selri Alnusmaximowiczii
frá skóg ar mörk um í Hokkaido í Jap an reynst mér 
vel í Nátt haga. Það læt ur ekki plata sig til vaxt ar of 
snemma á vor in og lýk ur vexti tíma lega fyr ir haust
ið. Plönt urn ar verða mynda leg ir, stór ir dökk græn ir 
brúsk ar með fal leg um hjarta laga blöð um. Hugs an
lega er hér kom inn arf taki sitka el ris ins, sem síð ustu 
árin hef ur átt það til að skemm ast vegna vor kals eft
ir alltof milda vet ur.

Ögn hita kær ari eru svartelri Alnus glutinosa og 
ryð elri Alnusrubra.

Báð ar teg und irn ar verða stór tré í heim kynn um 
sín um og þríf ast best þar sem er næg ur raki. Hér
lend is er hit inn það lág ur fyr ir þær að betra er að 
stað setja þær í vel fram ræst um og þar með hlý legri 
jarð vegi. Í upp eldi á þess um tveim ur teg und um þarf 
að fara eins að og með áð ur töldu hita kæru lauftrén, 
ala upp plönt ur frá byrj un í nokk ur ár og vinsa úr 
bestu ein stak ling ana til fram halds rækt un ar. Fjölg
un með græðling um af bestu el ritrján um er einnig 
mögu leg. 

All ar el ri teg und ir eru sér stak ar að því leyti að þær 
þurfa tæp ast að draga nær ing una í blöð un um inn í 
grein arn ar á haustin. Sam starf ið við geisla svepp inn 
á rót un um sér þeim fyr ir meira en nógu af köfn un ar
efni. Því sést sjald an al menni lega gul ur haust lit ur á 
el ri teg und um. Á þann hátt stinga þær í stúf við flest 
önn ur tré í ynd is skóg in um á haustin.

Í lok in er vert að skoða bet ur einu inn lendu barr
við ar teg und ina okk ar; ís lenska ein inn Juniperus

Japanselri(Alnusmaximowiczii).Hraustlegurrunniaf
japanselriírýrummóa.

Japanselriermeðfrískleg,hjartalagablöð.

Alpagrænelri(Alnusviridis).Alpagrænelriersmágerður
runnimiðaðviðsitkaelri.
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communis. Hann vex villt ur víða um land ið, en er 
merki lega lít ið gróð ur sett ur í sum ar bú staðalönd og 
alls kon ar úti vist ar svæði á veg um sveit ar fé laga. 

Ís lenski ein ir inn er oft ast lág vax inn og breið ist 
út með lá rétt um grein um, stund um dá lít ið úf inn og 
stöku sinn um mynd ar hann hné há ar breið ur, jafn vel 
enn hærri sums stað ar á Norð ur landi. Barr nál ar eru 
mis lang ar, mis breið ar og lit ur þeirra í ýms um breyti
leg um út gáf um af grænu og yfir í blátt. Greina skipt
ing er einnig mis mun andi. Ein ir mynd ar á tveim ur 
árum svoköll uð eini ber. Þau eru græn fyrra sum ar
ið, en blá og full þroskuð seinna sum ar ið. Þau hafa 
í gegn um tíð ina ver ið not uð í matseld og á ýms an 
ann an hátt. Ein ir er sér býll, sem þýð ir að gróð ur setja 
þarf karl og kven plönt ur hlið við hlið til þess að fá 
ber. Ný klippt eini barr ilm ar vel og bæt ir loft ið í hý
býl um okk ar.

Ein ir þarf bjarta staði til þess að þríf ast vel. Hann 
gisn ar og verð ur ósköp dap ur leg ur í skugga. Hann er 
ein stak lega fal leg ur í stór um breið um við göngu stíga 

og bíla stæði, í hrauni, kletta lands lagi og fram an við 
stóru trén. Í snjó leysi er sí grænt eini teppi ein stak lega 
upp lífg andi. Eft ir Heklu gos ið í Skjólkví um árið 1970 
var mjög sér stök til finn ing að sjá eini breið urn ar í 
Þjórs ár dal gægj ast upp úr gjósk unni óskadd að ar. 

Ára tug um sam an hafa ver ið flutt inn ógrynni 
kvæma af hin um ýmsu barr trjám til þess að prófa í 
skóg rækt, en eini inn lendi barr við ur inn stend ur enn
þá hjá órann sak að ur. Eng inn sam an burð ur á hin um 
ýmsu klón um ein is um land allt hef ur far ið fram, 
ekk ert úr val, ekki einu sinni gróð ur sett ur við end ur
heimt land gæða, þar sem upp græðsla er kom in vel 
á legg. Auð velt er að ala upp þús und ir eini plantna í 
fjölpott um. Slíkt upp eldi þarf reynd ar dá lít ið meiri 
þol in mæði og tek ur lengri tíma, því fræ in spíra ekki 
al menni lega fyrr en eft ir tvö ár og plönt urn ar þurfa 
að vera tveggja til þriggja ára gaml ar við út plönt un. 
Oft er mik il berja mynd un á eini og því nóg fræ að fá. 
Það er kom inn tími á að upp hefja ís lenska ein inn til 
þeirra virð ing ar sem hann á skil ið.

Einir(Juniperuscommunis).Íslenskur
einir,ættaðurúrKapelluhrauni,
myndarþétta,marflata,sígræna
greinamottu.
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Á ferð og flugi til Noregs

Höfundar Brynjólfur Jónsson, Böðvar Jónsson og Johan Holst

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Við„Blúnduhúsið“ígrasagarðinumíMilde.BjörnMosegirfrástarfseminniogJohansnararáíslensku.

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

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

Haustlyng(EricatetralixL.)íótallitaafbrigðumendaafarvinsælttilskreytingaíEvrópu.Vexhérálandiáörfáum
stöðumsemslæðingur.

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

JörgenFrönsdalsegirfrá
starfsemiskógræktarfé
lagsinsíBergen.Íbak
grunnimásjávinsælustu
perluútivistarsvæðisins
„Skomagerdiket“.

Enginhættaáaðtýnastískóginum.Merkingartilfyrir
myndar.

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

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

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

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

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

Góðirhvíldarstaðireru
gullibetri.

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

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

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

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

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

Bekkirerumerktirmeðljóðumeðafleygumtilvitnunum.

Eftirtveggjatímagönguferðuppfjalliðtókviðherleg
veisla.

Sitkagreniðertegundsemþrífsthvaðbest.Hérgeturað
líta,aðtaliðer,stærstatréNoregs,gróðursettárið1900.
Árið2007mældistþað45,9máhæðog25m3.
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ríkj um Sig urð ur Brynj ólfs son lög mað ur, valda mik ill 
emb ætt is mað ur Ei ríks Magn ús son ar kon ungs, elsta 
son ar Magn ús ar laga bæt is. 

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

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

SkógarniríGranvineruvíðfeðmir.

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

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

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

OddvitinníGranvinogstarfsmaðurVestskogJanIvar
RödlandogOlavHaugseskógareigandieruánægðireftir
aðnýrskógarvegurvartekinnínotkun.„Vegurinnmark
arleiðina“stendurágranítbjarginu.

Rjóðurþarsemskógur
hefurveriðhöggvinnen
þeirvaxavelíVest
urNoregi.Séðniður
aðGranvinvatni.Fyrir
miðrimyndmásjáOlav
Taskjellemeðbakpoka.
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ing ar, þar sem ákveð ið svæði er tek ið fyr ir og öll tré 
felld, end ur gróð ur sett eða nátt úr leg end ur nýj un lát in 
vinna sitt verk. Þessi að ferð skóg ar höggs hef ur bætt 
að stæð ur elgs ins vegna þess að mik ið af ljóselsk um 
teg und um skjóta upp koll in um, birki, elri, ösp og 
reyn ir. Elg ur inn þrífst vel á ung plönt um sem vaxa 
upp í rjóðr un um. Nú er svo kom ið að bænd ur í 
Heið mörk hafa meiri tekj ur af sölu veiði leyfa en af 
sölu timb urs. Þeg ar ekið er áleið is til El ver um er fur
an hvað mest áber andi, enda er hér víða að finna 
kjör lendi henn ar, send inn og ófrjósam an jarð veg. 

RæktuneplatrjánnaerstunduðáþröngubeltineðstísnarbröttumhlíðumSuðurfjarðar.

Hoppestadstafakirkjan
ogstórtblóðbeyki.

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

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

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

VegleghengibjörkviðkirkjugarðinníLom.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÆskaníNoregieralin
uppviðþaðaðþekkja
skóginnogkynnistjafn
framtstarfioggömlum
hefðum.Norskaskóg
ræktarfélagiðstendur
árlegafyrirslíkumvið
burðum.

Þrírnorskirkapparí
skóginum.Fráhægri;
TrygveEngerfram
kvæmdastjóri,Tore
Moltebergráðgjafiogsvo
fararstjórinnfráÍslandi.
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Norska skóg rækt ar fé lag ið  
Fé lag ið er frjáls fé laga sam tök sem stofn uð voru 
árið 1898 en þá höfðu Norð menn ákveð ið að 
grípa til varna gegn skóg areyð ingu. Slag orð ið 
var „Klæð um fjall ið“. Fjöldi fé lags manna er nú 
um 11.000 í 19 hér aðs skóg rækt ar fé lög um. Nú
ver andi áhersl ur í starf sem inni eru m.a. þær að 
auka skiln ing í sam fé lag inu á; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rækt ar land ið síð ustu ára tug ina um ein hverja hekt
ara á ári, þok ast aust ur á bóg inn yfir hólótt, upp gró
ið hraun og fyllt land ið af trjám og víði.

Fram und an blasti við allt ann að svið – gróð ur
laust gjall hraun, hálf gró inn sand ur og send in mýri. 
Sú reynsla sem ég hafði afl að mér í skóg rækt kæmi 
að litlu haldi við þess ar að stæð ur. Ég yrði að læra 
rækt un á ónýtu landi

Ég yrði að læra nýj ar að ferð ir til að hleypa upp 
skógi á slíku svæði. Senni lega væri rétt að hefja tíð ar 

göngu ferð ir um land ið og láta hug ann reika. Þá var 
líka sjálf sagt að spyrja: Hvers vegna að breyta slíkri 
órækt í skóg lendi?

Við því var ein falt svar: Þetta auðn ar land hafði 
ögrun í sér fólgna. Það var á hlý svæði lands ins, um 
30 metra yfir sjó og það var grá svart yfir að líta 
vegna sands og gróð ur leys is. Þetta ögraði rækt un ar
eðli mínu. Hér var hægt að vinna stór an sig ur.

Skóg rækt á þessu svæði væri hinn stóri sig ur, 
ekki sig ur til að stæra sig út á við held ur sig ur til að 
njóta innra með sér, nær ing fyr ir minn innri mann. 
Slík rækt un tek ur flestu öðru fram af því að hún 

Skógartjörn

Höfundur Björn Jónsson

Í mýr inni voru tveir kíl ar, Langikíll og Bolakíll. Þetta voru grunn ar læn ur vaxn ar ferg ini og stör, á að 
giska hné djúp ar og 4–8 m á breidd. Sam kvæmt ís lenskri hefð á 20. öld hefði átt að þurrka þær upp.



51SKÓGRÆKTARRITIÐ 2009

er stöðug og ár viss, bæt ir við sig á hverju sumri og 
breyt ir auðn í un aðs reit.

Fyrsta göngu ferð in er mér eft ir minni leg. Ég hafði 
ekki far ið mik ið um þetta svæði. Þar var ein fald lega 
ekk ert fal legt að sjá  grá svart gróð ur leysi, gjall hraun, 
sand og sendna mýri. Ég gekk aust ur með Upp sala
hálsi, með hraun ið á vinstri hönd og grá mósku lega 
sand jörð til hægri. 

Fram und an voru kíl arn ir tveir, Langikíll og 
Bolakíll, lang ar og grunn ar læn ur. Þar bar nokk uð 
nýtt fyr ir augu. Álft ir höfðu gert dyngju í Langa kíl 
og varp var greini lega kom ið í gang. Mér er minn is
stæð þessi stund. Þarna ríkti ör æfa kyrrð og gróð ur
leys ið minnti á há lendi Ís lands.

Aust an við kíl ana hefst sand ur inn. Hann er jað ar
inn á sand flæm un um miklu í Skafta fells sýsl um, ógn
ar víð áttu sem nær suð ur að sjó og alla leið aust ur 
í Ör æfi. Þarna er hin þung bæra aust an átt ríkj andi 
veð ur átt og í stór viðr um á vetr um get ur sand ur inn 
skrið ið tugi kíló metra und an vindi og sorf ið allt á 
leið sinni. 

Við slík ar að stæð ur verð ur til fyr ir bær ið jarð skafi, 
sem sjá má á skaft fellsk um sönd um á hverju vori. 
Það er hvers kyns gróð ur af sönd un um sem skríð
andi sand ur inn sverf ur sund ur niðri við jörð, vind ur
inn sóp ar með sér og skil ur eft ir í löng um röst um.

Göngu ferð irn ar urðu marg ar og síð an hófst rækt un

in. Henni hef ur ver ið lýst í Skóg rækt ar rit inu og víð ar 
und an far in ár, ekki síst í grein inni Land náms skóg ur 
haust ið 2008. Ár ang ur er von um betri og sand flák ar 
og blás in hraun eru að breyt ast í skóg lendi.

Hér ber strax að geta þess að hvergi á svæð inu 
er skóg rækt in skemmti legri en á sand in um þar sem 
hann var gróð ur laus með öllu. Þar er ár ang ur fram ar 
öll um von um, en að stæð ur eru svo ýkt ar að að eins 
tvær trjá teg und ir skila við un andi ár angri: ala ska ösp 
og sitka greni.

Hin ar ýktu að stæð ur eru fyrst og fremst fólgn ar í 
tvennu: þungu, þrá látu vindá lagi og skorti á líf ræn
um jarð vegi. Þetta tvennt veld ur því að birki, fura og 
lerki skila sér ekki svo við un andi sé – vaxa ekki upp 
í vind inn – og flest ar víði teg und ir eru sama marki 
brennd ar.

Í þrá lát um vindi reyn ir mjög á þau brum trjá gróð
urs sem eru áveð urs. Sum þorna al veg upp en vatns
streymi minnk ar í önn ur – trjá plant an fer að vaxa 
und an vindi og legg ur ekki í hæð ar vöxt. Ala ska ösp 
stend ur sig við þess ar að stæð ur, vex upp í vind inn og 
held ur jafn vægi.

Við þess ar að stæð ur þarf að bera blá korn á sitka
greni og skýla því þrjú fyrstu árin svo að það missi 
ekki barr sitt. Eft ir það er því óhætt og það vex upp 
úr skaf byln um eins og það hafi ekki hug mynd um 
hina þung bæru veð ur átt.
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Sitka greni er hins veg ar við kvæmt fyr ir vindi ef 
hæð ar vöxt ur þess fer yfir 40 cm á sumri og hvass
viðri ger ir í júlí mán uði áður en tréni kem ur í ný vöxt
inn. Þá geta fagr ir topp ar fok ið af. Hinn ólíf ræni 
jarð veg ur á skaft fellsk um sönd um ýtir ekki und ir 
svo hrað an vöxt!

En ég var orð inn þreytt ur á vatns leys inu á Sól
heim um. Meg in hluti þess ar ar litlu jarð ar er upp

gró ið gjall hraun sem ekki held ur nokkrum dropa, al
ger lega vatns laust. Hinn hluti jarð ar inn ar er að hluta 
blás ið hraun en ann ars hálf gró inn sand ur og svo lít il 
mýri.

Eitt hvað í eðli mínu kall aði á vatn. Mig lang aði 
til að sjá ljós glit á vatni og fugla á sundi, sjá him in
bláma og ský spegl ast í sléttri tjörn. Spurn ing in var 
hvort hægt væri að gera eitt hvað úr þess um grunnu 
kíl um ef þeir væru stífl að ir.

Mig dauð lang aði til að at huga það nán ar. Einn 
góð an veð ur dag gekk ég út í mýri með ný brýnda 
skóflu og hugð ist kanna mál ið. Ég ætl aði að setja 
fyr ir stöðu í kíl ana og sjá hvern ig þeir brygð ust við, 
at huga hvort grunn vatn streymdi í þá að ráði.

Ég hlóð dá lít inn garð í suð ur end ann á Bolakíl og 
beið síð an átekta til að sjá hvort vatns borð ið hækk
aði. Og viti menn! Vatn ið hækk aði miklu hrað ar en 
ég átti von á. Það hlaut að renna und an hraun háls
in um álengd ar og seytla gegn um sand inn nið ur í kíl
inn.

Ég kætt ist mjög við þessa sjón. Þetta ger breytti 
mál inu. Hér mátti gera meira úr að stæð um en ég 
hafði bú ist við. Skófla var ekki rétta verk fær ið. Ég 
hringdi því í góð an mann uppi á Klaustri, Birgi Jóns
son, sem rek ur gröfu þjón ustu og kann vel til verka. 

Birg ir kom nokkrum dög um seinna með vél gröfu 
sína. Ég sýndi hon um að stæð ur og bað hann að 
hlaða upp jarð vegs stíflu sem félli vel að um hverf inu 
og væri ekki áber andi. Hann kvað það lít ið mál. 

Birg ir vann verk sitt fljótt og vel, hlóð stífl una upp 
úr sendnu mýr ar torfi og fyrr en varði var kom in hin 
snotrasta tjörn í mýr ina, rúm ur metri á dýpt. Tjörn in 
er býsna óreglu leg að lög un og það er hólmi í henni 
meira að segja. 

Fram kvæmd in varð mér til mik ill ar ánægju. Svip
laus mýri hafði skyndi lega eign ast auga sem end
ur spegl aði feg urð him ins ins, skipti lit um eft ir veðri 
og birtu og breytti um hverf inu í heild sinni. Eyða í 
skóg rækt ar landi hafði feng ið óvænta fyll ingu.

Þessi óreglu lega tjörn fyllti lægsta hluta mýr ar

inn ar og ljóst var að star ar kragi myndi spretta upp 
í kring um hana á nokkrum árum. Þetta hlaut að 
bjóða heim sund fugl um og vað fugl um af ýmsu tagi 
sem ekki höfðu sinnt svæð inu fram að þessu.

Stað reynd in er nefni lega sú að í Land broti eru 
tjarn ir ná lega á hverj um bæ með til heyr andi fugla
lífi, en á Sól heim um hafði slíkt skort með öllu. Nú 
var búið að jafna met in og því von á auð ugra líf ríki 
á þessu rýra og sendna svæði.

Fugl ar létu ekki á sér standa og flykkt ust að. 
Álftap ar ið hafði orp ið í Langa kíl síð ustu árin og nú 
vænk að ist hag ur þess mjög. Allt í einu var kom in 
væn tjörn í stað inn fyr ir þröng an kíl, ör uggt at hvarf 
fyr ir unga hóp á sumr in. 

Ég fór að gefa nán ari gaum að álft un um. Þær 
höfðu hlað ið upp hreið ur dyngju í kíln um, að eins 
einn metra frá landi, og ég taldi víst að þær myndu 
flytja sig á hólmann í nýju tjörn inni og gera nýja 
dyngju þar sem ör ygg ið væri meira. 

Sú varð ekki raun in en hins veg ar voru ung ar 
naum ast skriðn ir úr eggj um þeg ar for eldr arn ir tóku 
strik ið og syntu með fjöl skyld una suð ur á tjörn og 
þar héldu fugl arn ir sig allt sum ar ið þang að til æf
inga flug hófst fyr ir ut an för ina um haust ið.

Aðr ir fugl ar eru þarna tíð ir gest ir. Óð ins han inn 
virð ist verpa á þess um slóð um, jaðrak an, spói og 
hrossa gauk ur setja svip á svæð ið með kvaki sínu og 
fyr ir gangi, gæs og kjói hafa orp ið í grennd og meira 
að segja hef ég fund ið þarna full vax inn fýls unga á 
hausti. 

Ýms ar end ur eru dag leg ir gest ir á tjörn inni. Þær 
eru stygg ar og fljúga fljótt upp. Það er erfitt að fylgj
ast með þeim. Vá gest ur inn mikli, mink ur inn, kem ur 
þarna líka öðru hverju og þarf þá að fá fag mann til 
að eyða hon um. 

Álft irn ar eru hins veg ar fast ir ábú end ur, eins kon
ar stað ar hald ar ar á sumr in. Þess ir tígu legu fugl ar eru 
ein stök prýði í um hverfi sínu og skemmti legt að hafa 
þá sem ná granna í skóg rækt inni. Ég mun því lýsa 
kynn um mín um af þeim.

Fyrsta nánd mín við álft irn ar var þeg ar ég fór að 
stinga ösp í mýr ina vest an við Langa kíl. Varp 

var greini lega í gangi og ég hafði áhyggj ur af ónæð
inu sem ég olli fugl un um. Það væri synd og skömm 
ef egg in fúln uðu hjá þeim greyj un um.

Ég byrj aði gróð ur setn ingu á að giska tvö hund ruð 
og fimm tíu metra frá dyngj unni – fór að raða ösp í 
hálf blauta mýr ina – og fikraði mig síð an nær með 
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hægð. Það small hátt í geisp unni þeg ar ég lok aði 
henni eft ir hverja gróð ur setn ingu.

Verk ið sótt ist vel og mýr ar spild an fyllt ist óð fluga, 
þetta var 17. júní 1997, hlýr vor dag ur og skýj að loft. 
Ég man dag setn ing una af því að þenn an dag byrj
aði ég skóg rækt í mýr inni og gróð ur setti í fyrsta sinn 
1.000 plönt ur á dag. Fyrr en varði var ég kom inn 
aust ur und ir Langa kíl.

Álft irn ar virt ust óró leg ar eins og von legt var. Þær 
höfðu ver ið ein ráð ar þarna allt vor ið, ekk ert fólk 
í grennd og lít il fén að ar ferð. En þetta var þeirra 
dyngja, þarna höfðu þær orp ið síð ustu árin, og þetta 
eru ein beitt ir fugl ar. Ekki færu þær að flýja á brott 
við fyrsta ónæði.

Slíkt var reynd ar fram ar von um því að þarna áttu 
villt ir fugl ar í hlut, stygg ir og tor tryggn ir á mann inn 
og ná vist hans, og ég var að sýsla við gróð ur setn ingu 
í nokk urra metra fjar lægð. Þetta voru ekki mann
van ar álft ir á Reykja vík ur tjörn.

Ég minn ist þess að þol in mæði steggs ins virt ist að 
þrot um kom in þeg ar ég færði mig nær og nær og að 
lok um þoldi hann ekki leng ur við en hóf sig á loft og 
flaug rétt fram hjá mér í njósn ar ferð. Hin álft in var 
kyrr við dyngj una.

Hann fór í stór an sveig og kom strax til baka hin
um meg in við mig, flaug þá líka afar ná lægt mér. 
Hann var að láta mig vita af ná vist sinni þessi stóri 
fugl. Kannski léti ég mér segj ast og færi mína leið. 
Það hvarfl aði ekki að mér.

Álft irn ar tvær stungu sam an nefj um við dyngj una 
að njósn ar ferð lok inni og nið ur stað an virt ist vera sú 
að senni lega væri ég mein laus og því mætti þola það 

að ég rísl aði mér í mýr inni í nokk urra metra fjar
lægð. Ný dyngja lá ekki á lausu. 

Eft ir þetta virt ist smám sam an sem minni spenna 
fylgdi komu minni og álftap ar ið var ró legra á kíln um, 
ann ar fugl inn á dyngj unni en hinn á verði álengd ar, 
al bú inn að bregð ast við. Þetta var ein stakt um hverfi 
og gam an að vinna þarna við hugð ar efni sitt. 

Það er skemmti legt að fylgj ast með álft inni sem 
ligg ur á eggj un um. Stund um er hún keik á 

hreiðr inu og ger ir enga til raun til að dylj ast, en öðr
um stund um læt ur hún fara minna fyr ir sér, háls inn 
hang ir fram af dyngj unni og hún teyg ir höf uð ið nið
ur und ir vatn. 

Þá er ekki síð ur skemmti legt þeg ar ung arn ir skríða 
úr eggj un um. Þess ir hnoðr ar fara strax á flot og 
synda um en for eldr arn ir gefa ná inn gaum að öllu. 
Eft ir smá stund er svo lagt af stað og öll fjöl skyld an 
synd ir með hægð suð ur á tjörn.

Ég undr ast alltaf hvað álft irn ar eru fljót ar að flytja 
sig fram á tjörn ina eft ir að eggja skurn ið rofn ar. Þetta 
er nokk ur spöl ur, senni lega tvö hund ruð metra leið  
lang ferð fyr ir litla unga  en tjörn in virð ist veita það 
ör yggi sem fjöl skyld an tel ur sig þurfa.

Líka get ur hugs ast að álft irn ar telji óráð legt að 
hafa tjörn ina óvarða fram á sum ar því að vatns næð
is laus álfta pör eru víða á flakki. Það sést eft ir stórúr
felli þeg ar grunn ar tjarn ir mynd ast á sönd un um. Þá 
flykkj ast álft ir og end ur að og busla þar með an vatn
ið end ist.

Heima álft irn ar flakka ekki milli kíls og tjarn ar í 
sum ar dvöl sinni. Eft ir að varp hefst eru þær öll um 

Núereinnkíllímýrinni,Langikíll,löngoggrunnlænaeinsognafniðbendirtil.Íhonumerhreiðurdyngjaogþarverpir
álftaparávorin.Ímýrinnierlíkatjörn,Skógartjörn,þarhefurálftafjölskyldanaðseturásumrin,ogfjöldiannarrafugla
leggurþangaðleiðirsínar.
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stund um á kíln um og sjást aldrei frammi á tjörn, en 
þeg ar ung ar eru skriðn ir úr eggj um er tjörn in eini 
veru stað ur inn og aldrei lit ið við kíln um. 

Það er auð velt að fylgj ast með þess um stór vöxnu 
og ró lyndu fugl um. Þeir fljúga ekki upp eins og end
ur og gæs ir en halda tryggð við dyngju sína og tjörn 
og smám sam an venj ast þeir komu manni sem er að 
sýsla við skóg rækt í mýr inni og aust ur á sandi.

Þeg ar ég horfi á álft irn ar hugsa ég oft til þess 
hversu auð ug við erum að eiga tján ing ar mið il 

okk ar, tungu mál ið. Álft irn ar verða að leysa sam
skipti sín á ófull komn ari hátt, með augna ráði, höf
uð hneig ing um, annarri lík ams tján ingu og kvaki. 

Við eig um ást kæra, yl hýra mál ið! Hugs um okk ur 
hve sam skipti okk ar væru fá tæk leg án þess. Við get
um túlk að svo margt með orða vali og radd blæ, auk 
allr ar þeirr ar lík ams tján ing ar sem við beit um dag
lega án þess að hafa hug mynd um.

Ung arn ir eru strax á kreiki, ný skriðn ir úr eggj um, 
og synda um frammi á tjörn, þess ir litlu hnoðr ar. 
For eldr arn ir eru nær stadd ir og fylgj ast vel með öllu. 
Fjöl skyld an er ótrú lega fljót að hverfa inn í sef ið ef 
óboð inn gest ur nálg ast.

Skyndi lega sýn ist tjörn in vera auð en ef vel er að 

gáð sjást tveir hvít ir koll ar teygja sig upp úr sef inu 
og skyggn ast um á löng um hálsi. Ég dá ist að því 
hve fugl arn ir eru fljót ir að gera sig ósýni lega en svo 
synda þeir með hægð út úr sef inu þeg ar hætta virð
ist lið in hjá.

Ef ég geri mér ferð að tjörn inni til að gefa fjöl
skyld unni gaum, raða fugl arn ir sér upp og synda um 
og þá er föst skip an á öllu, ann að for eldr ið á und an, 
vænt an lega stegg ur inn, hitt for eldr ið á eft ir og ung
arn ir í röð á milli þeirra, minnsti ung inn aft ast ur og 
hitt for eldr ið rúma fugls lengd á eft ir hon um.

Þessi upp still ing skil ar eink ar fal leg um fjöl skyldu
mynd um! En það er raun ar sama hvern ig svona hóp
ur sýn ir sig. Hann er svo glæsi leg ur álit um að ekki 
verð ur á betra kos ið. Þess ir hvítu, tign ar legu fugl ar 
hrífa hug ann hvort sem þeir synda sett lega á tjörn 
eða svífa í lofti hæg um, þrótt mikl um vængja tök um.

Þeg ar við horf um á álft ir á flugi er stærð þeirra 
áber andi og ósjálfrátt hugs ar mað ur að þetta hljóti 
að vera all þung ir fugl ar. Sú er þó ekki raun in. Ein
hvern tíma ók ég aust ur á sand að morgni dags til 
að sýsla við gróð ur og bar ekk ert til tíð inda á þeirri 
leið.

En þeg ar ég ók heim til bæj ar um há deg is bil sá 
ég hins veg ar eitt hvert ný virki út und an mér og leit 
þang að. Þarna lá hvítt flikki. Ég lagði lykkju á leið 
mína til að skoða þetta og það var þá dauð álft. Hún 
hafði flog ið á raf línu og var særð á bring unni.

Ég tók fugl inn í fang ið, hann var volg ur enn. Ég 
varð að koma hon um fyr ir til þess að varg ur tætti 
hann ekki í sund ur. Mér er það minnistætt hve 
fislétt ur hann var í fang inu á mér, enda hann að ur af 
nátt úr unni með létt um bein um og lag að ur til lang
flugs. Því fór bet ur að þetta var ekki heima álft.

Ekki er síð ur gam an að fylgj ast með þess ari stór
vöxnu fjöl skyldu þeg ar líð ur á sum ar ið. Þá taka 

for eldr arn ir ung ana á nám skeið, kenna þeim að 
blaka vængj um til að þroska flug vöðvana áður en 
far ið er á loft. Þá er oft mik ið kvak og til burð ir á 
tjörn inni. 

Svo renn ur upp dag ur inn þeg ar flug æf ing fer fram. 
Ég varð áhorf andi að einni slíkri fyr ir fáum árum. Þá 
var ég stadd ur góð an spöl í burtu en sá að eitt hvað 
stóð til hjá álfta fjöl skyld unni. Ég sett ist inn í bíl og 
beið spennt ur átekta. 

Eft ir kvak og höf uð hneig ing ar hóf ann að for eldr ið 
sig á loft og flaug á að giska hund rað metra norð
aust ur í mýri. Hitt for eldr ið var eft ir á tjörn inni hjá 
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ung un um og stjórn aði at burða rásinni. Og þar var 
fyllsta skipu lag á öllu!

Ung arn ir voru í hóp en for eldr ið álengd ar. Það 
varð dá lít ið hlé en svo kvað við snöggt kvak. Fyrsti 
ungi hóf sig á loft fum laus og ör ugg ur og sótt ist flug
ið vel. Hann komst áfalla laust aust ur til for eldr is ins 
í mýr inni og tyllti sér nið ur. Síð an smá hlé.

Svo kvað við kvak. Næsti ungi hóf sig á loft og 
var tals vert þyngri á flug inu en sá fyrsti. Hann átti á 
að giska tutt ugu til þrjá tíu metra ófarna til álft anna 
tveggja í mýr inni þeg ar þrótt ur virt ust þrot inn og 
hann þurfti að tylla sér nið ur. Enn varð smá hlé.

Aft ur kvað við stutt kvak. Þriðji ungi hóf sig á loft 
og var slak ari til flugs en fyrri ung arn ir tveir. Hann 
flaug á að giska þrjá tíu eða fjöru tíu metr um styttra 
en ung inn á und an. Nú voru tveir ung ar eft ir hjá 
álft inni á tjörn inni. Aft ur varð smá hlé.

Enn kvað við snöggt kvak. Fjórði ungi blak aði 
vængj um og var greini lega illa fleyg ur. Hann lyfti sér 
með erf ið is mun um upp af vatn inu og hlamm að ist 
þyngsla lega nið ur aust ur á bakk an um. Nú var að
eins einn ungi eft ir á tjörn inni hjá for eldr inu.

Aft ur kvað við kvak. En fimmti ung inn hreyfði sig 
ekki. Hann var bara ófleyg ur enn! Æf ing unni var 
lok ið. Ég staldr aði að eins leng ur við og horfði á álft
irn ar í mýr inni sem vöpp uðu í hægð um sín um vest ur 
að tjörn inni. 

Það er gam an að sjá álft ir ganga í mýri! Þær eru 
svo hæg ar og sett leg ar í hreyf ing um, minna ein

hvern veg inn á fólk á leið til kirkju í gamla daga. Það 
er ótrú lega ró andi sjón að horfa á þessa stór vöxnu 
fugla í hvítri hala rófu.

Sú sjón blas ir oft við þeg ar ég ek aust ur um á 
morgn ana. Þá hef ur öll fjöl skyld an ver ið úti í mýri 
í stöku næði en jafn skjótt og sést til manna ferða er 
stefnt til ör ygg is ins úti á tjörn. All ir raða sér upp 
og vappa af stað, for eldr arn ir á und an og þroska
minnsti ung inn yf ir leitt síð ast ur.

Nú er búið að fylla mýr ina af ösp, klón un um Keis
ara, Sæland, Sölku og Hauki, auk ann arra klóna sem 
minna er af. Fugl arn ir hafa vapp að um svæð ið fram 
og aft ur en eng in planta hef ur beð ið tjón af ná vist 
þeirra. Þetta eru skóg rækt ar væn ir fugl ar!

Sama verð ur ekki sagt um gæs ina (sjá grein um 
land náms skóg í 2. hefti Skóg rækt ar rits ins 2008). Og 
vert er að geta þess að álft irn ar hafa mýr ina fyr ir sig 
til allra nota þótt þar vaxi upp gis inn asp ar skóg ur. 
Þess ir stóru fugl ar og strjál ar aspir fara vel sam an og 

inn lend ur runna gróð ur mýr ar inn ar nýt ur sín vel. 
Kjói verp ir á þess um slóð um og er áhyggju efni 

flestra ann arra fugla. Hrafn flýg ur stund um um og 
svip ast eft ir eggj um og ung um. Ég hugsa stund um 
til þess hví lík bless un það er að álft irn ar leita fæðu í 
jurta rík inu. Svona stór ir fugl ar taka mik ið til sín!

Það er skemmti leg skip an nátt úr unn ar að líf ver
ur sem sækja fæðu í jurta rík ið ná sum ar mest um 
vexti og verða til tölu lega ör ugg ar um sinn hag sak ir 
stærð ar. Rán ver urn ar þurfa oft að hafa meira fyr ir 
til veru sinni og eiga erfitt þeg ar þær eld ast.

Álft irn ar eru einu fugl arn ir á þess um slóð um sem 
geta ver ið til tölu lega ör ugg ir um sinn hag. Stærð in 
trygg ir það. Svo eru þær ein beitt ar og geysi harð ar 
af sér þeg ar á þarf að halda. Rán fugl ar láta þær al
ger lega í friði.

Mér líð ur alltaf vel að sjá fjöl skyld una úti á 
tjörn þeg ar ég er að vinna aust ur frá. En nú 

eru reynd ar orð in kyn slóða skipti á tjörn inni. Það er 
saga að segja frá því. Mér finnst merki legt að hafa 
orð ið sjón ar vott ur að slíku.

Álft irn ar sem voru á Langa kíl þeg ar tjörn in varð 
til hafa senni lega ver ið farn ar að eld ast. Fyr ir fjór um 
árum varð ann ar fugl inn bráð dauð ur við tjörn ina, 
virt ist bara hafa hnig ið þar nið ur. Mak inn flaug á 
brott skömmu síð ar. Það varð tóm legt í mýr inni.

Álftap ar helg ar sér óðal, eign ar sér tjörn og ver 
hana með þeirri hörku sem til þarf. Það ber aldrei 
við að að komu álft ir tylli sér á tjörn ina þótt fjöl
skyld an bregði sér í æf inga flug á haust degi. Ein hver 
bann helgi virð ist liggja á svæð inu.

Það er kostu legt að standa álengd ar á björt um og 
hlýj um sum ar degi og horfa á álfta fjöl skyld una úti 
á tjörn. Svo ber að fram andi álft ir á flakki og þeim 
líst vel á stað inn, kannski væri ráð að stansa þarna 
stund ar korn og taka líf inu með ró.

En það rík ir eng in gest risni á þess ari tjörn! Um 
leið og að komu álft ir lækka flug ið bregða tjarn ar
álft irn ar við, blaka vængj um ákaf lega og garga hátt. 
Róm ur inn verð ur svo dimm ur og ógn andi að ég velti 
því fyr ir mér hvaða fúk yrði fljúgi þarna á loft.

Að komu álft ir hækka flug ið í skyndi og láta sig 
hverfa. Dag ur inn er bjart ur og hlýr, tjörn in speg il
slétt. Stegg ur inn er ein ráð ur í litla rík inu sínu. Mér 
detta í hug fleyg orð norð an úr landi: „Voru þá 
marg ir smá kóng ar í Vatns dal.“

Stærð tjarn ar ræð ur því ef til vill hver ör lög henn
ar verða. Sé hún ekki stærri en svo að tveir fugl ar 
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geti var ið hana, er lík legt að álftap ar helgi sér hana 
og banni öðr um álft um að gang með mik illi hörku. 
Ef tjörn in er of stór verð ur hún við komu stað ur fugla 
en óvíst er um varp.

Eft ir frá fall álft ar inn ar og brott för makans voru 
eng ir svan ir á tjörn inni fyrstu vik urn ar. Svo fór eitt 
og eitt par að tylla sér nið ur. Það var gam an að fylgj
ast með að komufugl un um sem könn uðu all ar að
stæð ur. Þeir minntu mig á fólk að skoða íbúð!

Mörg pör virt ust vera búin að skoða tjörn ina en 
loks kom eitt sem virt ist ætla að helga sér óðal á 
þess um stað. Ég gladd ist yfir því. Mál ið var samt 
ekki frá geng ið. Af hreinni til vilj un var ég nær stadd ur 
þeg ar barist var um tjörn ina og óvænt úr slit urðu.

Það var kyrr læt is veð ur, skýj að og kom ið fram 
yfir há degi. Nýja parið var á tjörn inni og mik il 

frið sæld yfir öllu. Skyndi lega kom álftap ar fljúg andi 
og gerði sig lík legt til að lenda. Heima fugl ar brugðu 
hart við, blök uðu vængj um og görg uðu hátt. 

Að komu álft ir sinntu því ekki en dembdu sér nið ur 
á tjörn ina 15–20 metra frá heima fugl un um. Aldrei 
fyrr hafði ég séð að komu álft ir gera sig svo heima
komn ar að heima fugl um nær stödd um. Þær virt ust 
komn ar til að berj ast til landa.

Mér sýnd ust að komu fugl arn ir vera held ur vaxt ar
meiri og þrek legri en heima álft irn ar og gerði mér því 
í hug ar lund að þeir væru ef til vill eldri og harð ari 
af sér en heima fugl arn ir væru kannski óharðn að ir 
ung ling ar.

Nú hófst ægi leg ur bar dagi með mikl um 
vængjaslætti og orgi. Ég horfði á at gang inn stein
hissa, hafði aldrei orð ið sjón ar vott ur að slík um lát
um fyrr. Svo fór að lok um að ann að parið lagði á 
flótta og brölti upp úr tjörn inni. 

Hjúin tvö röltu aust ur mýr ina nið ur lút og buguð, 
kjög uðu þyngsla lega með bog inn háls og höf uð niðri 
við jörð. Ég hef ekki séð álft ir svo nið ur lút ar á vappi 
öðru sinni, ósig ur inn blasti við í öll um hreyf ing um 
þeirra.
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Hitt parið var eft ir á tjörn inni, blak aði vængj um 
hressi lega og kvak aði hróð ugt. Hver álft in er annarri 
lík, en mig grun ar fast lega að að komu fugl arn ir hafi 
sigr að þenn an dag. Þeir voru ótrú lega sig ur viss ir og 
ákveðn ir þeg ar þeir dembdu sér nið ur á tjörn ina. 

Því má bæta við að þetta nýja par hef ur kom ið 
upp fimm ung um á sumri tvö síð ustu árin. Það hef ur 
því helg að sér tjörn ina á sinn hátt. Hins veg ar er það 
enn held ur fá lát ara við mig en gamla parið var eft ir 
margra ára kynni, enda hef ég ekki haft til efni til að 
vinna ná lægt því.

Á lfta fjöl skyld an er ná tengd og held ur hóp inn al
ger lega uns hún hverf ur á brott að hausti. Hins 

veg ar ber það ekki við að neitt af af kvæm un um komi 
aft ur á tjörn ina næsta vor til að auka kyn sitt þar. 
Gömlu hjúin eru ráð rík og leyfa eng um að þrengja 
að sér, ekki einu sinni nán ustu ætt ingj um!

Á sum ar dag inn fyrsta 2009 fór um við snögga ferð 
aust ur í Skafta fells sýslu og kom um við á Sól heim um. 
Við ókum um skóg rækt ar land ið og lit um á gróð ur, 
hann kom vel und an vetri og leit prýði lega út. Síð an 
ókum við aust ur á Upp sali. Þar sér vel yfir aust ur
hluta skóg rækt ar lands ins, sand inn, hraun háls inn og 
mýr ina.

Það helli rigndi á Upp söl um, sann köll uð gróð
ur skúr. Ég rýndi á tjörn ina. Skyldu álft irn ar vera 
komn ar? Og viti menn! Aust an við tjörn ina voru 
sex eða sjö hvít ir fugl ar í mýr inni. Mér hlýn aði um 
hjarta ræt ur.

Ég ef aði ekki að þarna væru kunn ug leg ir fugl ar 
á ferð, álfta fjöl skyld an frá fyrra sumri. Hún hafði 
hald ið hóp inn all an vet ur inn og var nú kom in aft ur 
á gaml ar slóð ir. Þarna yrði hún þang að til gömlu 
hjúin færu að hugsa til varps. Þá yrði ung un um 
stugg að á brott til að rýma fyr ir nýrri kyn slóð. 

Ég hefði feg inn vilj að vera nær stadd ur þeg ar þau 
fjöl skyldu mál voru gerð upp og ung un um fimm vís
að á brott. Það var hins veg ar um garð geng ið þeg
ar við kom um aust ur viku síð ar. Þá var álftap ar ið 
kom ið á Langa kíl, ann ar fugl inn lagst ur á dyngj una 
en stegg ur inn á verði á kíln um skammt frá. Aðr ar 
álft ir sáust ekki.

Svona er gang ur lífs ins! Hver kyn slóð verð ur að 
bjarga sér af eig in ramm leik þeg ar for eldr ar telja 
upp eld is hlut verki sínu lok ið. Árs gaml ar álft ir eru 
stór ir og föngu leg ir fugl ar, fær ir um að sjá um sig 
sjálf ir. Það er ástæðu laust fyr ir eldri kyn slóð ina að 
bera minnstu ábyrgð á þeim leng ur!

Næsta aust ur ferð mín var 30. maí. Ég ók aust ur 
um morg un inn eft ir til að huga að álft un um. 

Langikíll var að fyll ast af gróðri. Hreið ur dyngj an 
stóð ein upp úr dökk grænni ferg ins breið unni og beið 
hvítra fugla að vori. Ég gekk fram að tjörn inni.

Álft irn ar voru við sefrönd ina vest an meg in og 
nokkr ir ung ar á milli þeirra. Ég fór að telja. Hvern ig 
hafði varp ið tek ist hjá þeim í vor? Höfðu þær kom
ið upp fimm ung um? Tímg un in var mis jöfn frá ári 
til árs, stund um voru ung arn ir tveir eða þrír en há
mark ið var fimm.

Það var erfitt að átta sig á þessu. Ung arn ir voru í 
þétt um hnapp milli for eldr anna en sef ið var enn svo 
lágt að það skýldi þeim ekki til fulls. Ég hvessti aug
un, þetta var vænn hóp ur. Ung arn ir hlutu að vera 
fimm að þessu sinni.

Ann að for eldr ið synti af stað með fram bakk an um. 
Ung arn ir röð uðu sér upp og syntu á eft ir, minnsti 
ung inn síð ast ur. Hitt for eldr ið rak lest ina. Ég taldi 
einu sinni enn. Hví lík dýrð og dá semd! Þarna syntu 
sex álftaung ar í röð milli for eldra sinna. Slíkt hafði 
ekki sést fyrr síð an álfta varp hófst á þess um stað.

Mér sýn ist það býsna al gengt að einn ung inn 
í hópn um sé ófleyg ur fram á haust. Fyr ir 

nokkrum árum var ég að skýla litl um greni plönt um 
fyr ir vet ur inn aust ur á sandi og heyrði þá kvak og 
fyr ir gang á tjörn inni og síð an smelli á vatni.

Ég leit upp. Þarna voru þeir komn ir á loft í æf inga
flug, þess ir glæsi legu fugl ar. En þeir voru bara sex! 
Ég gekk vest ur að tjörn inni til að sjá hverju þetta 
sætti og þá var einn ung inn þar eft ir, stór og stæði
leg ur fugl, og kvak aði lágt og mæðu lega.

Fjöl skyld an kom aft ur á tjörn ina eft ir tvo eða þrjá 
tíma og svo voru æf inga flug næstu daga með stutt
um hlé um á milli. Enn komst ung inn ekki á loft en 
hann blak aði vængj um og virt ist vera að æfa sig. Svo 
fór að lok um að hann lyfti sér frá vatni og flaug á 
brott með fjöl skyld unni. 

Þannig hef ur þetta ver ið oft ar, síð ast haust ið 2008, 
en all ar álft ir fljúga að lok um brott af tjörn inni fyr ir 
vet ur.
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Í Skriðu og Forn haga í Hörg ár dal standa ein elstu tré 
Ís lands. Þetta eru fimm reyni tré Sorbusaucuparia

sem trú lega hafa ver ið gróð ur sett á tíma bil inu 1820–
1830 og eru því að verða 190 ára göm ul. 

Oft ber Skrið ur eyn inn á góma í ræðu og riti. Þá 
ber það gjarn an við að sitt sýn ist hverj um. Sum ir 
segja að gömlu trén séu löngu dauð en aðr ir telja að 
gömlu stofn arn ir séu enn lif andi. Til þess að fá úr 
þessu skor ið fór um við bræð ur á stúf ana, leit uð um 
fanga bæði í Hörg ár dal og Eyja fjarð ar sveit, skoð uð
um tré, flett um skrudd um og skoð um mynd ir.

Það er áber andi, nú um stund ir, að mönn um hætt ir 
til þess að gera ekki grein ar mun á aldri trjáa og aldri 
klóna. Þetta sást með al ann ars í um ræð unni um hina 

9000 ára gömlu rauð greniklóna grúppu sem fannst í 
Sví þjóð fyr ir nokkrum miss er um og var kynnt sem 
elsta tré í heimi. Al mennt er tal að um að ald ur á tré 
sé ald ur inn á þeim stofni sem gróð ur sett ur er eða vex 
upp af fræi. Hitt mætti kalla klóna ald ur, þeg ar um 
er að ræða stofn skot eða rót ar skot af föllnu tré.

Er hægt að segja til um það hvort Skriðutrén séu 
stofn skot af fölln um trjám, eða hvort þau séu sömu 
trén og gróð ur sett voru upp úr 1820?

Saga trjánna og um deild ur upp runi
Þor lák ur Hall gríms son, sem var fædd ur árið 1754 
og flutti að Skriðu árið 1790, var mik ill frum kvöð ull 
og fram fara mað ur. Árið 1788 veitti Dana kon ung

Elstu tré Íslands

Höfundar Bergsveinn Þórsson og Helgi Þórsson

Mynd1.ReynitréníSkriðuíoktóber2009.
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ur Þor láki verð laun fyr ir væn an kál garð og fyr ir að 
hvetja menn til dáða í mat jurta rækt. Árið 1815 fékk 
hann og Dannebr ogs orð una fyr ir störf sín. Ekki var 
Þor lák ur þó einn að verki í trjá rækt inni, því syn ir 
hans; Björn síð ar bóndi í Forn haga og Jón sem síð ar 
tók sér nafn ið Kjærne sted, tóku virk an þátt í rækt
un inni. Jón var við nám hjá Land bún að ar fé lag inu 
danska á ár un um 1816–1818 (Krist mund ur Bjarna
son 1961) og árið 1824 gaf hann út kver ið „Stutt ur 
leið ar vís ir til garð yrkju, ásamt litl um við bæt ir um 
við arplönt un handa bænd um“. Talið er að eft ir 
að Jón kom frá námi, þá hafi þeir feðg ar haf ið trjá
rækt ina fyr ir al vöru. Árið 1820 er vit að að Þor lák ur 
gróð ur setti reyni tré á Lóni (Krist mund ur Bjarna son 
1961) sem nú er fall ið.

Ekki er hægt að svara því ná kvæm lega hvenær 
trén á Skriðu og Forn haga voru gróð ur sett. Þó er vit
að að trén á Skriðu voru kom in til nokk urs þroska 
árið 1839, en það ár var Jónas Hall gríms son á ferð 
um heima slóð ir í Hörg ár daln um og hitti Þor lák 
bónda á Skriðu að máli. Jónas skrif ar í dag bók sína: 
„Hann er nú öld ung ur, hálf ní ræð ur en manna kát
ast ur og ern. Hann leiddi mig afar áhuga sam ur fram 

og aft ur um garða sína og sýndi mér þá; með al ann
ars var hann sér stak lega ánægð ur með fá ein reyni tré 
sem standa í mesta lauf skrúði; öll sprot ar af hinni 
kunnu Möðru fells hríslu. Hún er æva gam all, stór og 
sjálf sprott inn reyn ir í Möðru fells hrauni í Eyja firði, 
og ganga af henni nokkr ar þjóð sög ur“ (Jónas Hall
gríms son 1839).

Í Möðru fells hraun inu, á þeim slóð um sem hin 
frægi Möðru fells reyn ir stóð forð um og trén á Skriðu 
eru hugs an lega kom in af, vaxa nú fimm reyni tré. 
Það hæsta er um 1,3 m á hæð. Tvö eru af girt í smá 
girð ingu og vaxa upp þar sem sagt er að sé leiði hina 
ólánsömu systk ina sem þar eru graf in. Hin þrjú vaxa 
upp í gjót um á milli steina, þar sem skepn ur hafa 
ekki náð til þeirra (sjá mynd 2). Hvort þetta eru 
af kom end ur hins fræga Möðru fells reyn is, eða trén 
þarna til kom in með öðr um hætti, skal ósagt lát ið.

Ekki var Stef án Stef áns son grasa fræð ing ur jafn viss 
og Jónas um það að trén væru upp runn in í Möðru
felli. Hann tel ur eng an vafa leika á því að reyni hrísla, 
sem óx í gljúfra gili, á milli Skriðu og Forn haga, væri 
móð ir allra reyni trjánna í Forn haga og í Skriðu. 
Þang að mun einnig tréð á Lóni hafa átt rót sína að 

Mynd2.ReynirsemvexuppígrjóturðinniíMöðrufells
hrauni.

Mynd3.ReynirinnígilinuofanviðFornhaga.
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Mynd4.Kort sem sýnir afstöðu gömlu 
trjánna á Skriðu. Grænu hringirnir sýna 
lifandi tré en brúnu hringirnir tré sem 
eru fallin. Allir stubbarnir eru sýnilegir í 
dag, nema sá sem merktur er d.

Niðurstöður athugunarinnar eru þessar:

Tré 1
Þvermál 32 cm. Hæð 9,2 m.
Tréð hefur skipst í tvennt í um 40 cm hæð. Nú einn lifandi stofn. 
Flestar gömlu greinarnar eru dauðar en margar nýjar greinar út 
úr stofni.

Tré 2
Það tré sem er einna hraustlegast. Tveir stofnar frá jörðu. 

Stofn a) Þvermál er 39 cm. Hæð 9,3 m. Hallar mikið til austurs. 
Stór grein hefur vaxið út úr honum í um 80 cm hæð. Sú grein 
er dauð og hefur verið söguð í burtu. Annars eru allar greinar 
að mestu lifandi.

Stofn b) Þvermál 32 cm. Hallar til vesturs. Er hraustlegur og 
með flestar greinar lifandi. Börkur á stofni er að mestu heill 
allan hringinn. 
Hefur verið þrístofna en þriðji stofninn er horfinn. Stubburinn 
sést norðan við lifandi stofnana.

Tré 3
Þvermál 50 cm í 70 cm hæð. Þvermál lifandi stofns 41 cm. Hæð 
8,7 m. Tréð er nokkuð kröftugt. Eldri greinar eru að mestu dauðar 
en mikið af nýrri greinum sem vaxa út úr stofni.
Skiptist í tvennt í um eins metra hæð og er nyrðri stofninn 

dauður. Þeim eftirlifandi hallar mikið til vesturs. Þessi stofn er 
orðin feyskinn og hefur misst toppinn, en margar nýjar greinar 
vaxa víða út úr honum. Tréð hefur greinilega verið hærra en það 
er í dag.

Tré 4
Þvermál 32 cm (lifandi stofn). Hæð 7,2 metrar.
Tréð er hrörlegt og að falli komið.
Klofnar í tvennt í 60 cm hæð. Annar stofninn er dauður og hefur 
verið fjarlægður ofan tveggja metra hæðar. Þeim eftirlifandi 
hallar mikið til austurs og væri trúlega fallinn ef hann hefði ekki 
stuðning af yngra tré sem vex undir hann. 

Stubbur a og b
Hér hafa verið einstofna tré. Stubbarnir enn greinilegir.

Stubbur c
Hér hefur verið tvístofna tré. Stubbarnir enn greinilegir.

Stubbur d
Hér hefur verið tré. Öll ummerki um það eru þó horfin.

Stubbur e
Hér hefur verið margstofna tré. Hér eru ummerki um fjóra stofna.

Stubbur f
Hér hefur verið margstofna tré. Ummerki um einn stofn.

Stubbur g
Sver stubbur sem stendur fast vestan við tré fjögur. Mikið af 
stofnsprotum við stubbinn.

Stubbur h
Hér hefur verið tré. Hér má sjá einn stubb sem trúlega er af þessu 
tré.
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Greining á myndum

Mynd5:Er samsett úr tveim myndum. 
Neðri myndina tók trúlega Jón Júlíus 
Árna son einhvern tímann á árabilinu 
1879–1899 og sýnir heimilisfólk á Skriðu. 
Þetta er líklega elsta myndin sem til er af 
trjánum á Skriðu. Ef hún er borin saman 
við efri myndina, sem Bruno Schweizer tók 
árið 1935, hér um bil frá sama sjónar-
horni, má sjá mörg sömu trén. Tré 3 og 4 
þekkjast vel á báðum myndum, auk þess 
sem tré 1 og 2 sjást sæmilega. Tré b og 
d sjást vel á báðum myndunum en þau 
eru nú fallin. Þessar myndir eru teknar 
nokkuð langt frá trjánum og ekki er víst 
að þetta sjáist vel á prenti. Tölusettu trén 
á myndunum eru þau sem lifa enn í dag.

Mynd6: Er samsett úr þrem myndum 
sem allar eru teknar frá nánast sama 
sjónarhorni. Elstu myndina tók Bruno 
Schweizer árið 1935, næstu mynd tók 
Sigurður Blöndal árið 1980 og þá síðustu 
Helgi Þórsson árið 2009. 

Þarna má sjá nokkur þeirra trjáa sem eru 
á mynd 5. Tré 1 hefur misst stóra grein 
einhvern tímann á árabilinu 1980–2009 
og skv. myndinni sem tekin var árið 2009 
má sjá að margar nýjar greinar hafa vaxið 
út úr stofninum. Tré 2 hefur misst þriðja 
stofninn fyrir árið 1980 og hinir stofnarnir 
eru farnir að hallast nokkuð mikið skv. 
myndinni sem tekin er árið 2009. Tré 3 
má þekkja næsta auðveldlega á öllum 
myndunum. Tré b, c, d, e og f, sem sjást 
á myndinni sem tekin er árið 1935, eru 
öll fallin þegar mynd er tekin árið 2009. 
Stubba flestra þessara trjáa er hægt að 
finna á staðnum, þó þeir sjáist ekki á 
myndinni. Tölusettu trén eru þau sem 
standa enn í dag en þau tré eru fallin sem 
merkt eru með bókstöfum

Af þessum myndum má sjá að það standa 
enn fjögur tré af þeim sem Þorlákur 
gróðursetti forðum.
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rekja og að öll um lík ind um elstu Ak ur eyr ar trén líka 
(Stef án Stef áns son 1909). Í Forn haga gil inu má enn 
finna reyni tré sem vex þar á kletta syllu á gil barm in
um. Þetta er þriggja metra hátt, marg stofna tré sem 
trú lega hef ur vax ið þarna nokk uð lengi. Þessi marg
stofna vöxt ur bend ir til þess að hér séu stofn skot af 
föllnu tré á ferð inni (sjá mynd 3).

Þar sem vafi leik ur á um upp runa trjánna er hægt 
að velta upp fleiri mögu leik um. Það er hægt að 
hugsa sér að Jón, son ur Þor láks, hafi kom ið með fræ 
eða plönt ur þeg ar hann kom úr námi í Dan mörku 
árið 1818 og plant að á Skriðu. Einnig er mögu leiki á 
því að ná granni Skriðu feðga hafi flutt inn reyni fyr
ir þá, en sá var Grím ur amt mað ur á Möðru völl um 
sem flutti inn fræ af ýms um teg und um og hugs an
lega einnig lif andi plönt ur á tíma bil inu 1820–1830 
(Bjarni Guð leifs son og Helgi þórs son 2000).

Stef án Stef áns son grasa fræð ing ur mældi trén í 
Skriðu þann 29. júlí 1888 og rit ar um það í Árs
rit Rækt un ar fé lags Norð ur lands árið 1909: „Tveir 
stærstu reyni við irn ir voru þá um 20 fet [6 m]. Sá 
stærsti þeirra lif ir enn og er mik ið tré og frítt. Hann 
er með þrem bol um og voru þeir 18, 27 og 30 þml. 
að um máli neðst [14,6 cm, 21,8 cm og 24,3 cm í 
þver mál]. Gild asti bol ur inn var, 3 1/2 fet frá stofni, 
30 þuml. að um máli og skipt ist rétt þar fyr ir ofan 
[24,3 cm í þver mál í 115 cm hæð]“ (Stef án Stef áns
son 1909).

Haust ið 1949 mældi Ingólf ur Guð munds son, 
kenn ari og bóndi í Forn haga, reyni trén í Skriðu sem 
voru þá 11 að tölu. Voru hæstu trén 10,46 m, 10,50 
m og 10,65 m á hæð, en hin um met er lægri og voru 
öll trén mjög gild vax in (Ingólf ur Dav íðs son 1971).

Stað an í dag
Í októ ber 2009 fóru und ir rit að ir að Skriðu og Forn
haga til þess að at huga hvern ig ástand ið væri á hin
um fornu trjám og at huga hvort eitt hvað væri til í 
þeim kvitti, sem okk ur hafði borist til eyrna og les ið 
á prenti, að trén væru öll fall in. Til þess að skera úr 
um það hvort svo væri, þá var hug mynd in sú að taka 
mynd ir af trján um, bera sam an við gaml ar mynd ir 
og at huga hvort ekki mætti þekkja þar sömu trén. 

Þó kom ið væri nokk uð fram á haust, þá var enn 
nokk uð eft ir af laufi á trján um. Haust lit ir voru ekki 
áber andi, held ur var lauf ið með brún leit um lit. Nógu 
mik ið lauf var fall ið til þess að auð velt væri að átta 
sig á greina bygg ingu trjánna. Þrest irn ir höfðu séð til 
þess að ekki voru nein ber á trján um en sjá mátti 

tóma berja klasa, svo eitt hvað hef ur ver ið af berj um 
þar fyrr um haust ið.

Hafð ar voru með í för inni all ar helstu græjur til 
trjá mæl inga. Gömlu trén voru hæð ar mæld með 
stöng og þver máls mæld í brjóst hæð (nema ann að sé 
tek ið fram) og ástand þeirra met ið. Reynt var að taka 
borkjarna sýni úr þeim trjám sem litu best út og von
ir stóðu til að væru ófú in, svo telja mætti ár hringi. 
Ekki tókst að ná óskemmd um borkjarna úr trján um 
sök um fúa. Þar sem best tókst til með borkjarn ann, 
var hægt að telja um 140 ár hringi. Þetta kem ur ekki 
veru lega að sök, þar sem til eru marg ar góð ar mynd
ir af trján um, frá ýms um tím um og því til tölu lega 
auð velt að sjá að þetta eru sömu gömlu trén og Þor
lák ur og syn ir gróð ur settu forð um.

Auk þessa var af stað an á milli trjánna og stubbanna 
mæld, til þess að gera mætti teikn ingu af garð in um. 
Lif andi trjám var gef ið núm er, frá ein um upp í fjóra, 
en sýni leg um stubb um og þeim sem eru horfn ir voru 
gefn ir bók staf ir frá a til h (sjá mynd 4). 

Forn hagi
Í Forn haga, sem er skammt norð an við Skriðu, bjó 
Björn son ur Þor láks. Hann er tal inn hafa gróð ur
sett tré, ætt uð úr Forn haga, í gil inu ofan við bæ inn 
(Sig urð ur Sig urð ar son 1909). Árið 1888 mældi Stef
án Stef áns son trén sem voru þá sex að tölu áveð urs 
við tún fót inn. Voru hæstu reyni trén þá 16 fet (4,8 
m) (Stef án Stef áns son 1909). Tvö af þess um trjám 
féllu á ára bil inu 1940–1945 og eitt var fall ið nokkru 
áður. Haust ið 1949 mældi Ingólf ur Guð munds son, 
kenn ari og bóndi í Forn haga, þau þrjú tré sem enn 
stóðu og mæld ust þau 7,45 og 7,60 m á hæð (Ingólf
ur Dav íðs son 1971).

Eitt af þess um trjám lif ir enn, en er orð ið mjög 
hrör legt og mælist nú um 6 m hátt og 39 cm í brjóst
hæð (sjá mynd 7). Greini leg ir stubb ar eru eft ir föllnu 
trén, í beinni röð neð an við það sem enn stend ur. 
Það hef ur skap ast sú hefð að telja Skrið ur eyn inn 
elstan og segja svo: „Frá svip uð um tíma eru trén í 
Forn haga.“ Í raun er ekk ert sem sann ar að Forn
haga tréð sé yngra en Skrið ur eyn ir inn.

 
Fleiri göm ul tré
Í skóg um lands ins er að finna mörg göm ul tré og 
erfitt er að full yrða hver eru þau elstu. Elstu trén, 
sem vit að er um og borkjarna sýni hafa ver ið tek in 
úr, standa í Gatna skógi á Hall orms stað og eru yfir 
180 ára göm ul. Í Bæj ar staða skógi eru 130 ára tré 
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Mynd7.GamlareynitréðíFornhagastendurfastvið
veginnogmargarafelstugreinunumerudauðar.

Mynd8.AftanviðkirkjunaáLaufásivexreynitrésemer
líklegastofnsprotitréssemgróðursettvarum1850.

og í Vagla skógi eru yfir 150 ára göm ul tré (Ólaf ur 
Egg erts son 2006).

Aft an við kirkj una, í Lauf ási í Grýtu bakka hreppi, 
stóðu lengi tré sem gróð ur sett voru árin 1849 og 
1853 eða 1854. Ann að tréð féll í krapa veðri árið 
1947 en ekki er ljóst hvenær hitt féll. Mynd ar legt 
tré, sem nú stend ur þarna (sjá mynd 8), er lík lega 
stofn skot af öðru gamla tré nu, því það er að vaxa 
yfir gaml an stubb. 

Elsta tré í Reykja vík er silf ur reyn ir inn í Að al stræti, 
frá því um1885 (Há kon Bjarna son 1987). Á Ak ur
eyri er okk ur ekki kunn ugt um eldri tré en frá því 
um alda mót in 1900. 

Fram tíð in
Okk ur er tamt að heim færa mann lega eig in leika 
upp á alla skap aða hluti. Mað ur er ung ur, verð ur 
svo mið aldra, þá gam all og deyr skömmu síð ar. Hjá 
trján um er þetta að sumu leyti eins en að öðru leyti 
ekki. Trén eru ung í skamm an tíma, verða svo mið
aldra og eru það stund um stutt og stund um lengi. 
Göm ul og hrörn andi geta trén svo ver ið ára tug um 
og öld um sam an. Það er óvíst hvað gömlu reyni við
irn ir í Eyja firði verða gaml ir. Spenn andi verð ur að 
sjá hvort ein hver þeirra nær því að skríða yfir 200 
ára ald urs múr inn.

Heimildaskrá
Bjarni Guðleifsson og Helgi Þórsson. 2000. Eyfirskir 

frumkvöðlar í trjárækt. Ásýnd Eyjafjarðar. Skógar að 
fornu og nýju. Skógræktarfélag Eyfirðinga. Akureyri.

Hákon Bjarnason. 1987. Ræktaðu garðinn þinn. 3. 
útgáfa. Iðunn. Reykjavík. 

Ingólfur Davíðsson. 1971. Stærstu trén og hin elztu. 
Náttúrufræðingurinn 41. árgangur 1. hefti. Ritstj. 
Óskar Ingimarsson.

Ingólfur Davíðsson. 1985. Trjárækt nyrðra á nítjándu 
öld. Ársrit Skógræktarfélags Íslands.

Jónas Hallgrímsson. 1839. Dagbækur. Ritverk Jónasar 
Hallgrímssonar 1989. 2 bindi. Ritstj. Haukur 
Hannesson, Páll Valsson og Sveinn Yngvi Egilsson. 
Svart á Hvítu. Reykjavík.

Kristmundur Bjarnason. 1961. Þorsteinn á Skipalóni. 
Þættir úr norðlenskri sögu. 1. bindi. Bókaútgáfa 
Menningarsjóðs. Prentverk Odds Björnssonar. 
Akureyri.

Ólafur Eggertsson. 2006. Fornskógar. Skógarbók Grænni 
skóga. Landbúnaðarháskóli Íslands. Ásprent. Akureyri.



SKÓGRÆKTARRITIÐ 200964

Höfundar Þröstur Eysteinsson og Þórarinn Benedikz – Myndir Þröstur Eysteinsson

Minna hef ur ver ið gróð ur sett af evr ópulerki á Ís landi en af þeim trjá teg und um sem hing að til hef ur 
ver ið fjall að um í þess ari greina röð. Engu að síð ur er ald ar löng reynsla af rækt un evr ópulerk is hér á 
landi og það er skoð un margra að það gæti átt fram tíð fyr ir sér í ís lenskri skóg rækt, sér stak lega ef spár 
um hlýn andi lofts lag ræt ast.

1.mynd.Evrópulerkiskógurí1800mh.y.s.nálægtEmbrunífrönskuÖlpunum.

Innfluttu skógartrén VII

Evrópulerki (Larix decidua Mill.)
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Heim kynni
Áður en menn hófu að gróð ur setja evr ópulerki 
í skóg og trjá rækt var út breiðsla þess bund in við 
fjall garða MiðEvr ópu og hluta lág lend is Pól lands 
(1. mynd). Að al út breiðsl an var í Alpa fjöll um, þ.e. í 
Frakk landi, Sviss, Þýska landi, Aust ur ríki, Ítal íu og 
Sló ven íu. Ann að víð áttu mik ið út breiðslu svæði var á 
lág lendi Pól lands, þar sem nú er að mestu land bún
að ar land en ekki skóg ur. Í Súd eta fjöll um í Tékk landi 
er lít ið út breiðslu svæði en ann að stærra í Tatra fjöll
um í Slóvak íu og teyg ir út breiðsl an sig slitr ótt það
an suð ur með Karpata fjöll um í Rúm en íu. Hef ur 
evr ópulerki ver ið skipt í und ir teg und ir eft ir þess ari 
út breiðslu og er gjarn an tal að um alpalerki, pól
landslerki, súd etalerki og tatra eða karpa talerki1. 

Á und an förn um 300 árum eða svo hef ur evr
ópulerki breiðst út víða í Evr ópu með að stoð 
manns ins. Mest hef ur það ver ið gróð ur sett í skóg
rækt í Frakk landi og Bret landi, en einnig í Þýska
landi, Tékk landi, Belg íu, Dan mörku og Ír landi. Evr
ópulerki reit ir eru víða í Nor egi, Sví þjóð og Finn landi 
og eru þeir nyrstu norð an heim skauts baugs. Evr
ópulerki er talið ílent í suð ur hluta Skand in av íu, þ.e. 
í allri Dan mörku og norð ur að 61. breidd argráðu í 
Nor egi og Sví þjóð2. Þá hef ur evr ópulerki ver ið gróð
ur sett í Banda ríkj un um og Kanada og er sums stað ar 
talið ílent þar3. 

Í nátt úr leg um heim kynn um sín um vex evr ópulerki 
oft ast sem stök tré eða í lund um inn an um beyki, eik 
eða rauð greni. Hæð ar mörk þess ná þó víða ofar en 
hæð ar mörk rauð gren is og má á slík um stöð um finna 
hreina lerki skóga (2. mynd)4. 

Ein kenni og eig in leik ar 
Evr ópulerki er stór vax ið tré sem nær oft 30–40 m 
hæð og er gjarn an gild vaxn ara en aðr ar lerki teg und
ir. Eitt hvert hæsta evr ópulerki tré sem vit að er um og 
jafn framt hæsta tré nokk urr ar teg und ar í Finn landi 
er 46,3 m hátt. Mesta þver mál evr ópulerk is er 271 
cm á há öldr uðu tré á Ítal íu og mesti stað festi ald ur 
evr ópulerk is er 986 ár, einnig á Ítal íu5. 

Við ur evr ópulerk is er svip að ur viði ann arra lerki
teg unda; kjarn við ur inn er brúnn til dökk rauð ur en 
rysj an ljós gul. Helstu ein kenni lerki við ar, sam an
bor ið við aðr ar ætt kvísl ir barr trjáa, eru þau að hann 
er eðl is þung ur og hlut fall kjarn við ar er mjög hátt. 
Hvort tveggja ger ir lerki við end ing ar góð an. Kjarn
við ur inn inni held ur mik ið magn auka efna, en þau 
helstu eru fjöl sykr an ar ab ínóga lakt an og fla vínóíð ið 

dihydrókver kítín, sem einnig kall ast tax ifólín. Tax
ifólín er talið verja við inn gegn fúa6.

Helstu nytj ar lerki við ar eru sem bygg ing ar timb ur, 
t.d. sem glugga karm ar, ut an hús klæðn ing og við ým
is legt ut andyra sem þarf að vera end ing ar gott und ir 
álagi, s.s. brýr, bryggj ur, pall ar og leik tæki6. 

Evr ópulerki sýn ir oft mik inn vaxt ar þrótt og get
ur leng ing topp sprot ans stund um ver ið mjög hröð. 
Hrað ur lengd ar vöxt ur um há sum ar get ur leitt til 
þess að nokkr ir dag ar líða frá því að frum ur lengj
ast og þar til frumu vegg ir þeirra tréna nægi lega til 
þess að halda toppn um bein um. Á þeim tíma get ur 
topp ur inn sveigst í vindi en síð an haf ið vöxt upp á 
við á ný og svo trén ar sprot inn í þeirri stöðu. Þetta 
get ur end ur tek ið sig ár eft ir ár og við það verð ur 
tréð bugðu vax ið (3. mynd) eða aflag að af vind in um, 
eink um þar sem vind ur blæs að stað aldri úr til tek
inni átt (4. mynd). Tím inn sem líð ur á milli þess að 
frum ur topp sprot ans lengj ast og þar til þær tréna er 
að ein hverju leyti arf bund inn. Því er þessi til hneig
ing til bugðu vaxt ar mis jöfn á milli ein stak linga og 
í kyn bót um er hægt að velja gegn henni án þess að 
um leið sé val ið gegn vaxt ar þrótti. Þessi til hneig ing 
er al geng ari í evr ópulerki en t.d. rússalerki og er ein 
af ástæð um þess að evr ópulerki nær sjald an að verða 
bein vax ið þar sem vindá lag er mik ið7. 

Kröf ur til lofts lags
Í heim kynn um sín um vex evr ópulerki á mjög breiðu 
hæð ar bili, eða frá 150 m og upp fyr ir 2400 m h.y.s.5 
Það má því ljóst vera að á með al evr ópulerk is finnst 
að lög un að mjög mis jöfn um skil yrð um. Evr ópulerki 
er tal in meg in land s teg und í Evr ópu, því það vex best 

2. mynd. Útbreiðsla evrópulerkis áður en umtalsverð
gróðursetningþesshófst(eftirHoltmeier1995).



SKÓGRÆKTARRITIÐ 200966

við sæmi lega háan sum ar hita og þol ir mik ið frost 
að vetr ar lagi. Þá eru bæði pólsk og tékk nesk kvæmi 
úr svo lít illi h.y.s. að þau eru í raun að lög uð lofts
lagi tempraða belt is ins og vaxa þar inn an um eik 
og beyki1. Al mennt má þó segja að evr ópulerki sé 
bet ur að lag að haf rænu lofts lagi, með sínu rysj óttu 
vetr ar veðri, en rússalerki. Í rækt un hér á landi lýs
ir það sér í því að evr ópulerki held ur dvala leng ur 
fram eft ir vori en rússalerki og verð ur því síð ur fyr ir 
vor kali. Á móti kem ur að til tölu lega suð læg ur upp
runi þess þýð ir að það er illa stillt inn á ljóslot una 
á norð ur slóð um og er því held ur seint að ganga frá 
sér að hausti. Verð ur þá oft kal í haust frost um þótt 
þau komi ekki til tak an lega snemma. Haust kal get ur 
vald ið mikl um af föll um með al ung plantna og end
ur tekn ar kal skemmd ir rýra form evr ópulerk is veru
lega.

Evr ópulerki verð ur svo oft fyr ir haust kali hér á 
landi að það hef ur al mennt ekki ver ið talið gjald
gengt til skóg rækt ar þótt lengi hafi ver ið ljóst að það 
nýt ist í trjá rækt. Eins og fyrr seg ir er þó mik ill mun ur 
á að lög un á milli kvæma, en þar til ný lega hef ur kerf
is bund in kvæma leit ekki far ið fram. 

Kröf ur til jarð vegs
Evr ópulerki vex best í til tölu lega frjósöm um og miðl
ungs rök um jarð vegi. Það þol ir illa að vaxa í bleytu, 
t.d. í mýr ar jöðr um og er ekki held ur talið hafa mik ið 
þurrk þol. Þar sem evr ópulerki er rækt að velja menn 
svip uð jarð vegs skil yrði til gróð ur setn ing ar og fyr ir 
greni eða myrkár þoll (Pseudotsugamenziesii)1. 

Ís lenska eld fjalla mold in virð ist henta lerki ein stak
lega vel, er hæfi lega loft uð og held ur hæfi legu raka
stigi. Evr ópulerki mynd ar svepp rót með lerk i sveppn
um (Suillusgrevellii) líkt og rússa og sí ber íulerki og 
því má segja að búið sé að „und ir búa jarð veg inn“ 
fyr ir rækt un evr ópulerk is hér á landi með rækt un 
rússalerk is. Svip að virð ist eiga við hér lend is varð
andi land val við rækt un allra lerki teg unda; eink um 
ber að forð ast fram ræst og mjög gras gef ið land.

Staða í vist kerf inu
Eins og aðr ar lerki teg und ir er evr ópulerki ljóselskt. 
Tak mark að skugg þol sem ung plönt ur hafa er fljótt 
að hverfa og þær verða teygð ar og vesl ast upp í 
skugga ann arra trjáa. Evr ópulerki er háð því að 
vera drottn andi tré í skóg in um og í þeirri stöðu get

3.mynd.ViðgrisjuníevrópulerkireitáHallormsstaðvorumörgfelldutrjánnameðbugðóttastofna.
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ur það náð háum aldri. Evr ópulerki er lík leg ast til 
að nema land í kjöl far skóg ar elds, skriðu falla eða 
ann ars stór fellds rasks. Það get ur vax ið mjög hratt 
í æsku og trygg ir sér þannig stöðu sem drottn andi 
tré í skóg in um. Auð veld ast virð ist það eiga með að 
nema land ofan skóg ar marka gren is, þar sem hin 
hæg vaxta sembrafura (Pinuscembra) veit ir því ekki 
mikla sam keppni4. 

Þýð ing í skóg rækt heims ins
Evr ópulerki mynd ar ekki eins víð feðma skóga og 
da húr íulerki (Larixgmellini) og það verð ur ekki jafn 
stór vax ið og risalerki (Larixoccidentalis). Engu að 
síð ur hef ur það tals verða þýð ingu í skóg rækt heims
ins, sem stafar eink um af fjöl breytt um nytj um og 
hvað það hef ur ver ið gróð ur sett víða. Evr ópulerki er 
t.d. mik il vægt í timb ur fram leiðslu í Frakk landi (utan 
Alpa fjalla), mik il vægt í snjó flóða og skriðu vörn um 
í Ölp un um og mjög víða gróð ur sett í skóg um, görð

4.mynd.Þarsemvindurblæsoftúrsömuátthallarevrópulerkigjarnanundanþeirriátt.ÍHaukafelliíHornafirði.

Til hægri:5.mynd.Horftuppmeðhæstaevrópulerkitré
landsinssemvexíMörkinniáHallormsstað.Þaðer104
áragamaltog21máhæð.
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um og opn um svæð um til ynd is1. Þess má geta að 
sér stakt af brigði evr ópulerk is, sem kall ast grátlerki 
(e: weep ing larch), er víða rækt að til skrauts og eru 
t.d. nokk ur ein tök í Grasa garð in um í Laug ar dal sem 
minna helst á hey sát ur. 

Saga inn flutn ings
Evr ópulerki var á með al þeirra teg unda sem flutt ar 
voru inn á fyrstu árum skóg rækt ar hér á landi. Bæði 
var um að ræða að plönt ur voru flutt ar til lands ins 
frá gróðr ar stöðv um í Dan mörku og Nor egi og að 
fræ var flutt inn og því sáð. Vit að er að sáð var til 
evr ópulerk is á Hall orms stað árið 1903 og um svip
að leyti á Ak ur eyri einnig, en um upp runa fræs ins er 
ekki vit að8, 9, 10, 11. Af frá sögn um að dæma er ljóst að 
ekki lifðu mörg lerki tré það að kom ast út úr gróðr
ar stöð og af þeim sem það gerðu urðu flest krækl ótt 
og týndu smám sam an töl unni. 

Örfá lifa þó enn. Fræg eru ald ar gömlu evr
ópulerki trén sem út nefnd voru tré árs ins af Skóg
rækt ar fé lagi Ís lands árin 1996 (í Skrúð í Dýra firði) 
og 2004 (á Seyð is firði)10, 11. Bæði eru þau mót uð af 
nokk uð harðri lífs bar áttu og um 11 m há. Hæst evr

6.mynd.GlæsilegtevrópulerkiviðHelgamagrastræti5á
Akureyri,gróðursettá4.áratugsíðustualdar.

ópulerkitrjánna frá þess um tíma er tréð í Mörk inni á 
Hall orms stað, orð ið yfir 21 m hátt, með 62 cm þver
mál í brjóst hæð og er þar með bæði með al hæstu og 
gild ustu trjáa lands ins (5. mynd)8. Það er áber andi 
bugð ótt en upp rétt og ein stofna.

Vit að er um örfá evr ópulerki tré í görð um sem komu 
til Ís lands á 4. ára tug 20. ald ar, t.d. við Lauf ás veg 
77 og Brúna veg 8 í Reykja vík, við Helgamagrastræti 
5 á Ak ur eyri og við bæ inn Reyk hús í Eyja fjarð ar
sveit8, 9. Merki legt er hvað trén við Brúna veg, 
Helgamagrastræti og Reyk hús eru lík í vexti; öll með 
frem ur stutt an stofn og gríð ar mikla krónu (6. mynd). 
Örfá evr ópulerki tré af kvæm inu Schlitz í Þýska landi 
voru gróð ur sett í Mörk inni á Hall orms stað árið 1951 
og er það hæsta nú 14 m hátt8. 

Evr ópulerki trén frá fyrri helm ingi 20. ald ar er 
hægt að telja á fingr um beggja handa, öll í görð um 
eða trjá söfn um. Ljóst er að fleiri voru gróð ur sett en 
jafn ljóst að þau náðu flest ekki þroska. Ekk ert þess
ara trjáa er bein vax ið en þau eru öll mik il um sig, 
bæði stofn inn og krón an og þykja mik il stað ar prýði 
þar sem þau vaxa. 

Óreglu leg ur inn flutn ing ur á evr ópulerkifræi til 
skóg rækt ar hófst árið 1954 og hef ur hald ist síð an12. 
Oft ast var um fræ sýni að ræða, 100–300 grömm. 
Mest voru flutt inn 3 kg árið 1959 og aft ur 1960 en 
stund um voru löng hlé á inn flutn ingi. Mest fræ barst 
frá nokkrum stöð um í kantón unni Graubünden 
í Sviss. Áhersla var á að fá fræ úr mik illi hæð, oft 
úr 1800–2000 m h.y.s., sem er ná lægt skóg ar mörk
um. Á seinni helm ingi 20. ald ar urðu til úr þessu 
fræi litl ir lund ir af evr ópulerki víða um land og af 
vexti þeirra má draga fyrstu álykt an ir af notk un evr
ópulerk is í skóg rækt. Litl ir lund ir af Graubünden 
og Tyrol kvæm um, frá ár un um1963–1964, eru til 
í Þjórs ár dal, Heið mörk, Stálpa stöð um, Hvammi í 
Hruna manna hrepp og Jór vík í Breið dal (7. mynd) 
og stök tré eru í Múla koti, á Tuma stöð um og víð
ar. Litl ir lund ir gróð ur sett ir fyr ir og eft ir 1990 og 
einnig ætt að ir frá Graubünden og Tyrol eru t.d. í 
Þjórs ár dal, Tuma stöð um, Hauka dal og Hauka felli 
í Horna firði og stök tré sem orð in eru 15–25 ára 
göm ul finn ast víða um land. 

Stærsti evr ópulerki lund ur inn og sá eini sem í raun 
stend ur und ir nafni sem skóg ar lund ur er í brekkunni 
fyr ir ofan Hús stjórn ar skól ann á Hall orms stað, 
alls um 1,5 ha að flat ar máli (8. mynd). Gróð ur
sett var til reits ins árið 1963 og kvæm ið er Lusai í 
Graubünden í Sviss úr 1850 m h.y.s. Gróð ur sett var 
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7.mynd.EvrópulerkiættaðfráTyrolíAusturríkigróðursettárið1964íJórvíkíBreiðdal.Vaxtarformiðerathyglisvert.

8.mynd.LerkiðfráLusaiíGraubündeníSvissgróðursettárið1963íFramhólumáHallormsstað.Langbestievrópu
lerkilundurlandsins.
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und ir birkiskermi og voru trén því var in fyr ir haust
frost um að ein hverju marki í æsku. Vaxt ar hraði var 
góð ur en stór hluti trjánna varð ít rek að fyr ir væg um 
haust kal skemmd um sem rýrðu vaxt ar form ið. Lund
ur inn var grisjað ur vor ið 2009, þá 45 ára gam all. 
Fyr ir grisj un stóðu um 1600 tré á ha, yf ir hæð var 
um 12,5 m og stand andi við ar magn var 205 m3/ha. 
Með al ársvöxt ur var því 4,5 m3/ha/ár, sem er ágæt ur 
vöxt ur sam an bor ið við rússalerki á Hér aði og mið
að við þétt leika lund ar ins. Grisjað var nið ur í um 
550 tré á ha. Lund ur inn fríkk aði mik ið við það að 
krækl ótt ustu trén voru fjar lægð og komu þá líka all
mörg bein vax in tré í ljós (9. mynd).

Stök evr ópulerki tré í Múla koti og á Tuma stöð um 
eru fal lega bein vax in (10. mynd) en af öðr um lund
um frá 7. ára tug síð ustu ald ar er ekki sömu sögu að 
segja. Upp til hópa eru trén tals vert eða mjög krækl
ótt og til tölu lega fá á hverj um stað hafa náð góðri 

10.mynd.EittevrópulerkitrjánnaíMúlakoti(Grau
bünden1964)ersérlegabeinvaxiðogfallegt.

Til hægri: 11.mynd.ÍungumlerkireitáTumastöðum.
Algengteraðyngrievrópulerkitréhérálandiséu
kræklóttekkisíðurenþaueldri.

9.mynd.EftirgrisjuníGraubündenreitnumfríkkaði
hannmjögogmörgfallegavaxintrékomuíljós.
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stærð. Á með al yngri gróð ur setn inga má sjá mjög 
fal lega vax in tré, til dæm is í Hauka dal og Skóla
lundi í Hafn ar firði, en oft ast eru trén meira eða 
minna krækl ótt (11. mynd). Und ir kletti í Hauka
felli í Horna firði er einn af stærri evr ópulerki lund
um lands ins frá 9. ára tug 20. ald ar (4. mynd). Þar 
hef ur greini lega ver ið góð lif un og trén hafa vax
ið sæmi lega hratt en þau eru öll mik ið af lög uð af 
vindá lagi og kali.

Skað vald ar
Evr ópulerki hef ur svo lít ið ver ið rækt að hér á landi 
að lít il reynsla er kom in á skað valda á því. Þó má 
ljóst vera að helsti skað vald ur inn er haust kal, sem 
bæði veld ur mikl um af föll um á ung plönt um og 
form göll um á eldri trjám.

Á Tuma stöð um í Fljóts hlíð hafa ver ið stund að ar 
fiðr ilda veið ar með ljós gildr um allt frá ár inu 1995 á 
veg um Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands. Þar veidd ist 
fyrst fiðr ild ið lerki vef ari (Zeirapheragriseana) árið 
1997. Eft ir það fjölg aði veidd um fiðr ild um ár frá 
ári og var lerki vef ari orð in al geng asta fiðr ilda teg
und á Tuma stöð um árið 2006. Ná lægt gildrunni er 
evr ópulerki reit ur og lík leg ast að fiðr ild in hafi kom
ið það an. Lirf ur lerki vef ara éta nál ar lerk is og ann
arra teg unda barr trjáa og geta vald ið um tals verðri 
af nál un í lerki skóg um. Ekki hafa þó orð ið veru leg ar 
skemmd ir á lerk inu á Tuma stöð um enn sem kom ið 
er. Lerki vef ari er nýr land nemi á Ís landi og lík legt að 
hon um fjölgi með tím an um en óvíst er hversu mik ill 
skað vald ur hann á eft ir að verða hér lend is13, 14.

Þekkt er að evr ópulerki verð ur fyr ir lerki átu 
(Lachnellula willkommii) í Evr ópu en hún hef ur 
ekki fund ist á evr ópulerki hér lend is svo áber andi sé. 
Þá hef ur barr við ar áta (Phacidiumconiferarum), sem 
oft veld ur skemmd um á sí ber íulerki, ekki fund ist á 
evr ópulerki hér lend is. 

Kvæma til raun ir
Tvær kvæma til raun ir með evr ópulerki hafa ver
ið gróð ur sett ar á Ís landi. Sú fyrri var gróð ur sett í 
Fram hól um í Hall orms staða skógi árið 1967 og sam
an stóð af 12 kvæm um (12. mynd). Tvö kvæ manna 
voru frá Súd eta fjöll um í Tékk landi, fimm frá Tatra
fjöll um í Slóvak íu og fimm frá norð aust ur hluta 
Alpanna í Aust ur ríki. Ekk ert kvæ manna var úr mjög 
mik illi h.y.s, hæst úr u.þ.b. 1400 m h.y.s. en lægst úr 
450 m h.y.s.. Til raun in var mæld árið 2002, þá 35 
ára göm ul og var út kom an þessi15:

• Lif un allra kvæ manna var slök, minnst 13%, 
mest 25%

• Með al form stofna eft ir kvæm um var á bil inu 
2,73,8 á 5 punkta skala (þar sem 1 = bein vax
ið, 5 = runni), m.ö.o.; flest trén voru tals vert 
eða mik ið krækl ótt

• Yf ir hæð kvæma var á bil inu 8,95–11,05 m
• Eng in fylgni var á milli lif un ar og hæð ar kvæm

is ins yfir sjáv ar máli
• Eng in fylgni var á milli yf ir hæð ar og hæð ar 

kvæm is ins yfir sjáv ar máli
• Eng in fylgni var á milli lif un ar eða hæð ar ann

ars veg ar og lengd ar eða breidd argráðu kvæm
is hins veg ar

• Til hneig ing var til þess að form stofns væri ívið 
skárra eft ir því sem kvæm ið var úr meiri h.y.s., 
en hún var ekki mark tæk sök um þess hvað til
raun in var lít il og lif un lé leg 

Hin kvæma til raun in var gróð ur sett á ár un um 
1996–1998 á átta stöð um á land inu. Alls voru í til
raun inni 39 kvæmi evr ópulerk is sem sam an náðu 
yfir stærst an hluta upp haf legs út breiðslu svæð is teg
und ar inn ar frá vestri til aust urs og frá norðri til suð
urs og yfir mjög mik ið hæð ar bil, eða frá 300 m og 
upp í 2100 m h.y.s. (1. tafla). Þrjú kvæ manna, tvö 
þýsk og eitt norskt, voru úr gróð ur sett um reit um 
utan upp haf legs út breiðslu svæð is evr ópulerk is. Auk 
evr ópulerk is ins voru fimm rússalerki kvæmi með til 

12.mynd.Kvæmatilrauninfráárinu1967áHallormsstað.
Vaxtarhraðierágæturenformoglifunléleg.
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sam an burð ar, ásamt kvæm um fleiri lerki teg unda 
sem ekki verð ur fjall að um hér.

Kvæma til raun in var lögð út á Læk í Dýra firði, 
Belgs holti í Mela sveit, Mos felli í Gríms nesi, Varma
dal á Rang ár völl um, Vík í Mýr dal, Holts dal á Síðu, 
Höfða á Fljóts dals hér aði og Vögl um á Þela mörk. 
Reit irn ir að Læk, Belgs holti, Mos felli og Vík fóru 
for görð um sök um mik illa af falla sem stöf uðu eink
um af því að gróð ur sett var í fram ræst land og ungu 
lerki plönt urn ar þoldu ekki sam keppni við gras og/
eða að vera gróð ur sett ar á flat lendi. Að al til rauna
stað ur inn er í Holts dal og þar voru öll kvæm in 
gróð ur sett (13. mynd). Á hin um stöð un um er að eins 
hluti kvæ manna. Plönt ur sumra kvæma voru frek ar 
lé leg ar þeg ar til raun in var gróð ur sett og get ur það 
skýrt mun inn á lif un á milli kvæma að hluta. Svip
að ar plönt ur voru þó gróð ur sett ar á öll um til rauna
stöð un um og því er ekki hægt að rekja mun á lif un á 
milli staða til lé legra plantna.

Til raun in var mæld haust ið 2008, þeg ar trén voru 
11–13 ára göm ul. Lif un var tek in út, hæð trjánna 
mæld og trén met in m.t.t. forms á fimm punkta 
skala, þar sem 1 tákn ar galla laust tré, 2 – tré með 
1–3 form göll um (t.d. hlykkj um í stofni), 3 – tré með 
um tals verð um form göll um, 4 – veru lega krækl ótt 
tré og 5 – runna.

Lif un 
Lif un evr ópulerki kvæ manna var mjög mis jöfn eft ir 
til rauna stöð um, best í Holts dal en lök ust í Varma
dal (14. mynd). Í Holts dal var lif un nokk uð jöfn og 
góð með al kvæma úr Alpa fjöll um en mun mis jafn ari 
og að jafn aði lé legri með al kvæma frá Tékk landi, 
Pól landi og Rúm en íu (15. mynd). Best var skil ið á 
milli kvæma bæði á Höfða og á Vögl um á Þela mörk, 
en á báð um þeim stöð um sýndu að eins fá kvæmi 
sæmi lega lif un. Þau voru öll frá suð aust an verð um 
Alpa fjöll um, þ.e. frá Ítal íu og Graubünden í Sviss. 
Mark tæk fylgni (p < 0,02) var á lif un kvæma á milli 
til rauna stað anna, þ.e. röð kvæ manna var svip uð á 
öll um stöð un um. Á öll um til rauna stöð un um lifðu 
kvæmi frá Ítal íu og Sviss best.

Alpa fjalla kvæm in voru úr meiri h.y.s. en flest 
tékk nesku, pólsku og rúm ensku kvæm in (fjöll verða 
ekki svo há í þeim lönd um) og því er freist andi að 
tengja betri lif un þeirra við h.y.s. Að hvarfs grein ing 
á kvæm um úr Alpa fjöll um sýndi þó ekki mark tæk
an mun á lif un eft ir hæð kvæm is yfir sjáv ar máli. Á 
með al hinna kvæ manna var h.y.s. oft ekki gef in upp 

Land / kvæmi N Breiddargr. A Lengdargr. Hæð y.s.

Frakkland

St. Paul/Ubaye 44°31' 6°45' 1600
Valmenier 45°11' 6°29' 1500
Briannconnais 44°54' 6°38' 1750
Chanteloube 44°45' 6°48' 1650
Mouriaye 44°27' 6°23' 1600

Sviss

Bosco-Gurin 46°19' 8°30' 1600
Celerina 46°30' 9°52' 1760
Chürwalden 46°47' 9°32' 1300
Törbel 46°14' 7°51' 2100
Müstair 46°37' 10°27' 1440
Wiesen 46°42' 9°42' 1350

Ítalía

Livigno 46°33' 10°08' 1900
Ponte di Legno 46°15' 10°30' 1450
Cavedine 45°59' 11°00' 1000
Val di Fiemme 46°17' 11°35' 1300
Predazzo 46°19' 11°37' 1600

Slóvenía

Save á 46°05' 14°56

Þýskaland 

Eschwege 51°11' 10°05'
Driburg 51°44' 9°01'

Tékkland

Ruda nad Moravou 49°59' 16°52'
Krivoklat 50°02' 13°52'
Zabreh na Morave 49°53' 16°53'
Mesto Albrechtice 50°05' 17°42'
Opava 49°53' 17°57
Jaromerice 49°37' 16°46'
Vitkov Kletna 49°45' 17°45'
Zabreh Brnicko 49°54' 16°49'
Tynisze nad Orlici 50°09' 16°02'

Pólland

Kamienna Gora 50°47' 16°01'
Ostrowiec 50°59' 21°26'
Blizyn 51°05' 20°44'

Rúmenía

Risvov 46°46' 26°12'
Zizin 45°34' 25°35'
Piatra Arsa 45°23' 25°27'
Zgarbura 45°20' 25°34'
Baia 47°18' 25°58'
Lato val 45°10' 23°55' 1385
Sinaia 45°21' 25°32'

Noregur

Sandvika 62°57' 8°08'

Rússalerki

Guttormslundur
Framhólar
Stórhóll
Lassinmaa
Östteg

1.tafla.Kvæminítilrauninnifráárunum1996–1998.
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og því ekki hægt að greina þau töl fræði lega. Tengsl 
lif un ar við hæð kvæm is yfir sjáv ar máli voru því ekki 
skýr í þess ari til raun.

Lengd argráða er mæli kvarði á fjar lægð frá opnu 
út hafi og þar með ýms ar lofts lags breyt ur. M.ö.o. 
lofts lag í vest an verð um Ölp un um er haf rænna en í 
aust an verð um Ölp un um og því gæti að lög un kvæma 
að þeim mun kom ið fram í mis mun andi 
lif un og vexti í kvæma til raun á Ís landi. 
Að hvarfs grein ing á lif un Alpa fjalla
kvæma eft ir lengd argráðu gaf þó ekki 
mark tæk an mun. Reynd ar var lif un ívið 
betri eft ir því sem kvæm ið var aust ar, 
þ.e. úr meira meg in lands lofts lagi. Þessi 
til raun styð ur því ekki spár um það að 
kvæmi úr til tölu lega haf rænu lofts lagi 
í vest an verð um Ölp un um ættu að lifa 
best á Ís landi.

Ekki þarf að koma á óvart að 
rússalerki kvæm in fimm sem höfð voru 
til sam an burð ar lifðu u.þ.b. helm ingi 
bet ur en evr ópulerk ið á Höfða og Vögl
um á Þela mörk og að lif un rússalerk is 

13.mynd.ÞórarinnBenedikzíkvæmatilrauninniíHoltsdaláSíðuhaustið2008.Mynd:HalldórSverrisson

væri mark tækt betri þar en í Varma dal (14. mynd). 
At hygl is vert er að evr ópulerk ið hafði vinn ing inn 
í Holts dal, þótt mun ur inn þar á milli teg und anna 
væri ekki mark tæk ur

Hæð ar vöxt ur
Með al hæð trjáa var gríð ar lega mis jöfn eft ir til

14.mynd.Meðallifunallraevrópulerki(EL)ogrússalerkikvæma(RL)
átilraunastöðunumfjórum.Þarsemsamistafurerfyrirofansúlurnar
erekkimarktækurmunurá.
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rauna stað. Með al hæð lif andi trjáa 
allra evr ópulerki kvæma við 11–13 ára 
ald ur var yfir 3 m á Höfða, um 2 m í 
Holts dal, um 1,5 m á Vögl um á Þela
mörk en að eins tæp ir 60 cm í Varma
dal (16. mynd). Þessi mun ur gef ur fyrst 
og fremst til kynna mis jöfn gæði jarð
vegs og veð ur skil yrða á milli staða. Í 
Varma dal er bæði rýrast ur jarð veg ur 
og minnst lands lags skjól. Á Vögl um á 
Þela mörk er til raun in í 200 m h.y.s. 

Mark tæk ur mun ur var á hæð kvæma 
og var til hneig ing til þess að Alpa fjalla
kvæm in væru lægri en hin (17. mynd). 
Í til raun inni allri var með al hæð allra 
Alpa fjalla kvæma 167 cm en með al hæð 
allra hinna kvæ manna var 221 cm, þ.e. 
54 cm mun ur. Í Holts dal var þessi mun
ur minni (24 cm) og á Höfða var hann 
meiri (73 cm) en sama til hneig ing in 
var á öll um til rauna stöð um. Í Holts dal 
var kvæm ið með mestu með al hæð frá 
Rúm en íu, í Varma dal frá Pól landi, en 
á Höfða og Vögl um á Þela mörk voru 
tékk nesk kvæmi hæst (ekki þó sama 
kvæm ið á báð um stöð um).

Að hvarfs grein ing með al Alpa fjalla
kvæ manna leiddi ekki í ljós neina 
mark tæka til hneig ingu varð andi hæð, 
hvorki eft ir lengd argráðu né hæð 
kvæm is yfir sjó. 

Í Holts dal var evr ópulerk ið að jafn aði 
meira en helm ingi hærra en rússalerki
sam an burð ur inn. Á hin um stöð un um 
var hæð ar mun ur inn á milli teg und
anna ekki mark tæk ur. Þó er at hygl is
vert að evr ópulerk ið hafði vinn ing inn 
á Höfða, í miðju þess svæð is þar sem 
vöxt ur rússalerk is er best ur á land inu 
(16. mynd).

Form
Í heild ina var form evr ópulerk is lé legt 
og ljóst að það staf aði bæði af tíðu 
haust kali og bugðu vexti. Flest kvæ
manna voru með for m ein kunn ná lægt 
þrem ur (um tals verð ir form gall ar); í 
Holts dal, á Höfða og Vögl um á Þela
mörk (18. mynd). Örfá skáru sig þó 

15.mynd.LifuneinstakrakvæmaíHoltsdal.

16.mynd.Meðalhæðallraevrópulerki(EL)ogrússalerkikvæma(RL)
átilraunastöðunumfjórum.Þarsemsamistafurerfyrirofansúlurnar
erekkimarktækurmunurá.

17.mynd.HæðeinstakrakvæmaíHoltsdal.
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úr, með for m ein kunn nær tveim ur (1–3 
form gall ar á stofni). Það voru sviss
nesku kvæm in, Celer ina, BoscoGur in 
og Tör bel, ítalska kvæm ið Livigno og 
rúm enska kvæm ið Lato val (19. og 20. 
mynd). Þrjú þess ara kvæma eru þau 
sem eru úr mestu h.y.s. í til raun inni 
(Tör bel – 2100 m, Livigno – 1900 m 
og Celer ina – 1760 m). BoscoGur in 
er einnig úr tals verðri hæð (1600 m), 
en frönsku kvæm in öll og eitt ítölsku 
kvæ manna eru úr svip aðri hæð án þess 
að form þeirra væri betra en kvæma úr 
minni h.y.s. Lato val er úr 1350 m hæð 
og var eina rúm enska kvæm ið þar sem 
h.y.s. var gef in upp með fræ inu. 

Nokk ur til hneig ing var með al Alpa
fjalla kvæ manna til þess að form trjáa 
væri betra eft ir því sem kvæm in voru 
úr meiri h.y.s. en ekki fannst þó mark
tæk fylgni þar á skv. að hvarfs grein ingu 
(R2 = 0,16 p = 0,102). Ekki var held
ur fylgni á milli lengd argráðu og forms 
með al Alpa fjalla kvæ manna. 

 For m ein kunn ir evr ópulerk is voru 
mjög svip að ar í Holts dal, á Höfða og 
Vögl um á Þela mörk en um einu stigi 
hærri í Varma dal, þar sem flest trén 
flokk uð ust sem veru lega krækl ótt (18. 
mynd). Á öll um til rauna stöð un um var 
rússalerki að jafn aði með betra form 
en evr ópulerk ið og mun aði heilu stigi á 
teg und un um bæði á Höfða og Vögl um 
á Þela mörk.

Hvað læra má af til raun un um
Af til raun inni frá ár inu 1967, sem að eins var gróð ur
sett á ein um stað, er ekki hægt að draga ann an lær
dóm en þann að evr ópulerki af nokkrum kvæm um 
geti náð sæmi legri stærð í Hall orms staða skógi, en að 
bú ast megi við mikl um af föll um í æsku og yf ir leitt lé
legu vaxt ar formi. Þetta er í sjálfu sér það sama og læra 
má af reynsl unni af rækt un evr ópulerk is á Ís landi yf
ir leitt. Kvæma til raun in frá ár un um1996–1998 gef ur 
mun ábyggi legri upp lýs ing ar þrátt fyr ir ung an ald ur, 
hvort tveggja af því að í henni eru mun fleiri kvæmi 
og að hún var gróð ur sett á fleiri en ein um stað. Þá 
reynd ist mjög mik ils virði að hafa nokk ur rússalerki
kvæmi með til sam an burð ar. 

Þessi kvæma til raun gef ur vís bend ing ar um að lík
legt sé að finna megi sæmi lega að lög uð evr ópulerki
kvæmi fyr ir Ís land í Ölp un um en lík urn ar eru minni 
utan þeirra. Þá er lík legt að betri ár ang ur ná ist eft ir 
því sem kvæm ið er úr meiri h.y.s., eink um varð andi 
vaxt ar form trjánna. Hún gef ur þó eng ar vís bend
ing ar um það hvar í Ölp un um sé best að leita, því 
álíka góð kvæmi finn ast í þeim bæði aust an verð
um og vest an verð um. Mik ill vaxt ar þrótt ur sumra 
lág lendis kvæma dug ar ekki til að vega upp á móti 
lé legri lif un og af leitu formi þannig að hægt sé að 
mæla með þeim. Mjög fá kvæmi voru það vel að lög
uð að þau lifðu vel utan Suð aust ur lands og lík legt að 
jafn vel þar þurfi að velja evr ópulerki stað í góð um 
mó lend is brekk um. 

18.mynd.Meðalformallraevrópulerki(EL)ogrússalerkikvæma(RL)
átilraunastöðunumfjórum.Þvíhærrisemformeinkunnerþvílakaraer
formið(1=gallalausttré,2=13formgallarístofni,3=umtalsverðir
formgallar,4=verulegakræklótttré,5=runni).

19.mynd.FormeinstakrakvæmaíHoltsdal.Þvíhærrisemformeinkunn
erþvílakaraerformið.
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Fram tíð ar horf ur
Rússalerki er ekki eins bein vax ið og þær greni teg
und ir sem hér eru rækt að ar og ekki eins harð gert og 
stafa fura. Það er mest gróð ur setta trjá teg und á Ís
landi und an farna tvo ára tugi, eink um af því að það 
vex hrað ar í æsku og er þar með fljót ara að mynda 
skóg á til tölu lega rýru beiti landi en aðr ar trjá teg
und ir sem völ er á hér lend is. Það er m.ö.o. ótví ræð
ur kost ur að trjá teg und vaxi hratt í æsku á því landi 
sem oft ast er nýtt til skóg rækt ar, jafn vel mik il væg
asti eig in leiki sem trjá teg und get ur haft. Evr ópulerki 
get ur vax ið hrað ar í æsku en rússalerki á sams kon ar 
landi og það þrátt fyr ir nán ast ár visst haust kal. Er 
það helsta ástæð an fyr ir áhuga á nýt ingu þess hér
lend is. Önn ur ástæða er sú að rússalerki hef ur ekki 
sýnt nægi lega góða að lög un á Suð ur og Vest ur landi, 
en í þeim lands hlut um er ekki síð ur rýrt beiti land 
þar sem lerki ætti að duga vel til skóg rækt ar.

Þeg ar er hægt að ná góð um ár angri í rækt un evr
ópulerk is í góð um mó lend is brekk um á Suð aust ur
landi og e.t.v. víð ar á sunn an verðu land inu. Í öðr um 
lands hlut um og ann ars kon ar landi er ár ang ur inn 
oft ast mun lak ari vegna mik illa af falla á ung plönt um. 
Því þarf að vanda vel til bæði kvæma vals og land
vals, velja kvæmi úr tals verðri hæð og gróð ur setja í 
brekk ur með sæmi legu lands lags skjóli. Vegna mik
ils kals á ung plönt um þol ir evr ópulerki enga telj andi 
sam keppni við gras og því er þýð ing ar lít ið að gróð
ur setja evr ópulerki í mjög frjósamt land. Forð ast ber 
flat lendi vegna auk inn ar kal hættu þar.

Ef spár um hlýn un ræt ast er lík legt að vaxt ar tíma
bil ið leng ist og ár ang ur í rækt un evr ópulerk is batni. 
Hugs an legt er að um miðja öld ina verði hægt að ná 
góð um ár angri víða á land inu. Mik il af föll ung plantna 
af völd um haust kals eru þó senni lega mesta hindr un 
í vegi fyr ir rækt un evr ópulerk is, þ.e.a.s. vanda mál ið 
er í upp hafi lot unn ar. Þess vegna er mikl um erf ið leik
um háð að hefja und ir bún ing und ir betri skil yrði eft ir 
hálfa öld með gróð ur setn ingu evr ópulerk is núna. 

Lær dóm ur frá kvæma til raun inni 1996–1998
• Lif un og form kvæma úr Alpa fjöll um voru 

al mennt betri en hjá kvæm um frá öðr um svæð
um, með nokkrum und an tekn ing um þó, þ.e. 
bæði slök Alpa fjalla kvæmi og góð kvæmi frá 
öðr um stöð um 

• Vaxt ar hraði var oft betri með al kvæma frá 
Tékk landi, Pól landi og Rúm en íu en hjá Alpa
fjalla kvæm um, en sá mun ur var reynd ar ekki 
mjög mik ill

• Inn an Alpanna var ekki af ger andi mun ur á lif
un, vaxt ar hraða eða formi frá vestri til aust urs

• Inn an Alpanna var ekki af ger andi mun ur á lif un 
eða vaxt ar hraða eft ir hæð kvæm is y.s.

• Inn an Alpanna var form betra hjá kvæm un um 
úr mestri h.y.s. en hjá kvæm um úr minni h.y.s. 

• Mik il af föll voru í til raun inni all stað ar nema 
í Holts dal. Þar sem gróð ur sett var í fram ræst 
land og/eða á flat lendi fór til raun in meira eða 
minna for görð um vegna sam keppni við gras, 
eða sum ar/haust frosta. Lík legt er að mun ur á 
lengd sum ars ins skýri að mestu þann mun sem 
er á lif un kvæma á Höfða og Vögl um á Þela
mörk ann ars veg ar og í Holts dal hins veg ar

• Vaxt ar hraði var alls stað ar meiri hjá evr ópulerki 
en hjá rússalerki en form alls stað ar betra hjá 
rússalerki. Lif un rússalerk is var mun betri en 
lif un evr ópulerk is á Höfða og Vögl um á Þela
mörk

20.mynd.KvæmiðTörbel,úr2100mh.y.s.ísvissnesku
Ölpunum,reyndistmeðalþeirrabeinvöxnustuíHoltsdal.
Mynd:HalldórSverrisson
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Ekki er tíma bært að skipta út rússalerki fyr ir evr
ópulerki á Norð ur og Aust ur landi og það er því 
mið ur ekki hægt að mæla með stór auk inni rækt un 
evr ópulerk is á Suð ur og Vest ur landi enn sem kom ið 
er. Lík legt er þó að hluta af yf ir burð um rússalerk is, 
bæði í lif un og vaxt ar formi, megi rekja til þess að 
unn ið hef ur ver ið mark visst í meira en 60 ár að því 
að finna bestu kvæmi fyr ir Ís land, auk þess sem við 
njót um góðs af kyn bóta starfi Svía og Finna á þeirri 
teg und. Lík legt er að með svip uðu úr vali og kyn bót
um á evr ópulerki megi bæta lif un og form veru lega 
án þess að rýra vaxt ar þrótt.

Æski legt er að hald ið verði áfram að gróð ur setja 
evr ópulerki í litlu magni og miða eink um við að nota 
kvæmi úr meira en 1600 m h.y.s. í Ölp un um. Einnig 
verði við tæki færi sett ar út fleiri kvæma til raun ir til 
þess að halda áfram að afla þekk ing ar. 

Evr ópulerki hef ur sáð sér á Mó gilsá og við und
ir bún ing þess ar ar grein ar fund ust fjór ar sjálfs án ar 
plönt ur við kvæma til raun ina frá ár inu1967 á Hall
orms stað. Þær voru all ar bein vaxn ar og fal leg ar (21. 

21.mynd.Sjálfsáinevrópulerkiplantaviðkvæmatilraun
inafráárinu1967áHallormsstað.Myndinertekiní
októberlok2009.

mynd). Evr ópulerki er ein þeirra trjá teg unda sem 
hef ur hing að til ekki ver ið rækt uð að ráði hér lend is 
en gæti átt góða fram tíð fyr ir sér í ís lenskri skóg
rækt. Til þess að það verði að veru leika er nokk urra 
ára tuga vinna framund an við öfl un reynslu og þekk
ing ar og val á heppi legu erfða efni. 

Þakk ar orð
Höf und ar vilja þakka Lárusi Heið ars syni, Rún ari 
Ís leifs syni, Böðv ari Guð munds syni, Sherry Curl, 
Hall grími Ind riða syni, Hall dóri Sverris syni, Sig urði 
Skúla syni og Sig urði Blön dal fyr ir að stoð og ábend
ing ar við und ir bún ing grein ar inn ar.



SKÓGRÆKTARRITIÐ 200978

Á gullregn heima í
íslenskum skógum

Höfundur Jóhann Pálsson

Flóra Ís lands er sí fellt að auðg ast af nýj um teg und um sem nema hér land. Eru það allt frá 
lág vöxn um blóm jurt um upp í runna og stór vax in tré. Í sum ar sem leið bætt ist ein trjá teg
und í þann hóp en þá fann ég sjálfsáða plöntu af fjalla gull regni í El liða ár dal.

FjallagullregnofanviðfossíMaggiadalnumíSviss.
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F jalla gull regn er af hinni stóru og fjöl breyttu 
ertu blóma ætt, Fabaceae, en það eru að eins tvær 

teg und ir í gull regn sætt kvísl inni, Laburnum. Þær eru 
fjalla gull regn, L. alpinum og svo L. anagyroides 
sem nefnt hef ur ver ið strandgull regn á ís lensku. 
Heim kynni beggja teg und anna eru fjöll in í sunn an
verðri MiðEvr ópu, allt frá Frakk landi og aust ur á 
Balkanskaga. Þó að teg und irn ar vaxi á svip uð um 
slóð um, þá bland ast þær ekki úti í nátt úr unni vegna 
þess að kjör lendi þeirra eru ólík. Strandgull regn ið 
vex á kalkrík um stöð um en fjalla gull regn ið í frem
ur súr um jarð vegi. Báð ar teg und irn ar vaxa eink um 
í neðra fjall skóga belt inu, þ.e. í um það bil 1000 m 
h.y.s., en finn ast þó bæði neð ar og allt upp und ir 
skóga mörk.

Ég hefi að eins einu sinni séð fjalla gull regn í sínu 
nátt úru lega um hverfi. Í júní mán uði árið 1999 dvaldi 
ég ásamt fjöl skyldu minni í nokkra daga í litlu þorpi 
sem heit ir Aurig eno og er í Maggiadaln um syðst 
í Sviss. Okk ur var sagt að í gili skammt frá þorp
inu væri dá lít ill foss sem vert væri að skoða. Við, 
kona mín, geng um inn í gil ið til þess að líta á foss
inn. Hann reynd ist ljóm andi fal leg ur, þar sem hann 
féll fram af kletta syllu, um það bil fimm metra hár 
og lék fossúð inn um klettana um hverf is. Það gerði 
þessa sýn þó svo sér stæða; að það var engu lík ara en 
að það væri ein hvers kon ar gull króna yfir foss in um. 
Þeg ar bet ur var að gáð reynd ust þetta vera runn ar af 
fjalla gull regni í full um blóma sem uxu í klett un um 
ofan við foss inn. Þeg ar sól in skein á þá í gegn um 
fossúð ann, þá mynd aði blóm skrúð ið ein hvers kon ar 
geisla baug yfir foss in um.

Venju lega eru gull regn um fangs mikl ir runn ar eða 
marg stofna tré sem geta náð allt að níu metra hæð. 
Við ur inn er eft ir sótt ur í litla smíða gripi og þyk ir 
jafn ast á við íben holt og rósa við. Báð ar teg und irn ar 
eru glæsi leg ar í blóma. Blóm klas ar fjalla gull regn s
ins eru 20–30 sm lang ir. Þeir eru heldu styttri hjá 
strandgull regn inu en þar sitja blóm in þétt ar í klös
un um. Í gull regni er eit ur efn ið cytisin og er talið að 
öll plant an sé eitr uð. Sér stak lega er mik ið eit ur efni 
í fræj un um og get ur það dreg ið menn til dauða ef 
þeirra er neitt í ein hverj um mæli og er helst tal in stafa 
hætta af því ef smá börn tína þau upp í sig af óvita
skap. Fyr ir bragð ið hafa marg ir ímug ust á gull regni, 
en með því að víxl frjóvga teg und irn ar hafa kom ið 
fram bastarð ar sem nefn ast Laburnumxwatereri og 
hafa geng ið und ir nöfn un um blend ings gull regn eða 
garða gull regn á ís lensku. Úr ba störð un um hafa ver

ið val in yrki sem sam eina lengd blóm klasa fjalla gull
regn s ins og blóma þétt leik ann hjá strandgull regn inu. 
Ba störð un um er fjölg að með ágræðslu og fara þeir 
því að bera blóm fyrr en plönt ur sem ald ar eru upp 
af fræi. Bastarð ar hafa einnig þann kost sem garð
plönt ur að þeir eru nán ast ófrjó ir og þurfa garð eig
end ur því ekki að hafa áhyggj ur af eitr uðu fræi.

Gull regn hef ur lengi ver ið eft ir sótt garð tré og 
eru heim ild ir fyr ir því að það hafi ver ið rækt að í 
Englandi á 16. öld. Ekki er vit að hvenær gull regn var 
fyrst gróð ur sett hér á landi en Ein ar Helga son seg ir 
svo um fjalla gull regn í bók sinni Bjarkir sem kom 
út 1914: „Fal leg ur harð gerð ur runni. Hef ur nokk
uð ver ið reynd ur hér, en ekki lán ast vel. Í Land fó
geta garð in um hef ur hann þó blómg ast við og við.“ 
Land fó geta garð ur inn er sá garð ur sem flest ir Reyk
vík ing ar þekkja sem Hress ing ar skála garð inn, en þar 
hóf Árni Thor steins son, land fó geti, garð rækt á sjö
unda ára tug 19. ald ar. Á þeim árum voru rækt un
ar skil yrði í Reykja vík allt önn ur en síð ar varð. Veð
ur far var með kaldasta móti, bær inn strjál byggð ur 
og hvergi skjól að hafa nema ef vera skyldi upp við 
hús veggi.
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Gull regn er nú orð ið al gengt í görð um lands
manna og fer best þar sem það fær nægi legt 

rými. Merst er rækt að af fjalla gull regni, sér stak lega 
í göml um görð um og ekki verð ur ann að séð en að 
það sé full kom lega harð gert. Nú á sein ustu árum er 
tölu vert flutt inn af blend ings gull regni en reynsla af 
því er mis jöfn. Fræ plönt ur fara ekki að bera blóm 
fyrr en þær hafa náð álit legri stærð, eft ir um það 
bil 10 ár, en síð an er blómg un ár viss og sjálfsáð ar 
plönt ur hafa fund ist í görð um bæði á Ak ur eyri og á 
höf uð borg ar svæð inu.

Eins og áður er get ið hef ur nú sjálfsáð planta af 
fjalla gull regni fund ist efst í Hólmun um í El liða ár dal. 
Ég varð satt að segja mjög undr andi þeg ar ég rakst 
þar á um það bil 30 sm háa plöntu í grunnri hraun
sprungu. Það er ógjörn ing ur að ímynda sér hvern ig 
fræ hef ur get að borist á þenn an stað. Fræ in sjálf eru 
þung, en hugs an lega geta þurr ir óopn að ir fræ belg ir 
borist eitt hvað með vindi. Stað ur inn, þar sem plant
an stend ur, er í nán ast hálfs km fjar lægð frá byggð 
þar sem fræ bær gull regn kunna að standa í görð
um, en auk fjar lægð ar inn ar þarf fræ ið að hafa borist 
yfir aðra hvora kvísl El liða ánna og sprung an sem 
plant an stend ur í er efst á hraun bungu sem nokkrum 
metr um hærri en yf ir borð ár kvísl anna. Hvern ig fræ

ið barst á þenn an stað verð ur lík lega óráð in gáta 
en það, hvern ig þessi litla planta hef ur spjar að sig 
fram til þessa, er enn ein vís bend ing in um það að 
fjalla gull regn kann ljóm andi vel við sig úti í ís lenskri 
nátt úru.

Sem ung ling ur fékk ég mik inn áhuga á skóg rækt 
og í byrj un sjötta ára tug ar ald ar inn ar sem leið hafði 
ég kom ið mér upp girð ingu um hverf is þriðj ung úr 
hekt ara þar sem ég gat far ið að gróð ur setja trjá plönt
ur. Um það leyti áskotn að ist mér planta af fjalla gull
regni, sem ég vissi satt að segja ekki hvað ég ætti að 
gera við. Á þeim árum hafði ég ein ung is áhuga á því 
að rækta stór vax in skóg ar tré svo mér fannst ekki 
hæfa að eyða skýld um eða frjósöm um stöð um und
ir gull regn ið, sem ég taldi vafa samt að gæti þrif ist 
ann ars stað ar en í skjól góð um, vel hirt um görð um. 
Gull regn inu var því hol að nið ur á mel brún, þar sem 
jarð veg ur var ekki kræsi leg ur og all ir vind ar gnauð
uðu. Það kann einnig að hafa ráð ið þessu stað ar vali 
að ég hugði að þar sem gull regn væri af ertu ætt og 
væri í sam býli við rót ar bakt er í ur sem ynnu nit ur úr 
and rúms loft inu, þá hæfði því best að vaxa í nær
ing ar snauð um jarð vegi lík um því sem um feðm ing ur, 
smári og lúpína gerðu sér að góðu. 10 árum síð ar 
hafði ég yfir stærra landi að ráða og út bjó ég þar 
litla garð holu með ábor inni brún jörð og skjól vegg 
um hverf is. Þar gróð ur setti ég aðra plöntu af fjalla
gull regni. Nokkrum árum síð ar flutti ég í burtu úr 
Reykja vík og bjó þar ekki í 14 ár. Var þá ekk ert 
hirt um garð inn og urðu þær plönt ur, sem þar höfðu 
ver ið gróð ur sett ar, að bjarga sér á eig in spýt ur upp 
frá því. 

Þessi tvö gull regn, sem gróð ur sett voru í mjög ólík
an jarð veg og á mis skjól góða staði, hafa bæði vax ið 
áfalla laust. Þau eru nú stór ir og um fangs mikl ir runn
ar sem hafa bor ið urmul af blóm um und an farna ára
tugi. Kynni mín af þess um tveim ur runn um, sem ég 
hefi fylgst með í nán ast hálfa öld, ásamt því að finna 
sjálfsáð ar plönt ur í garð in um heima hjá mér og að 
ég nú ekki tali um sjálfsáða gull regn ið sem ég rakst 
á í Hólmun um í El liða ár dal, hafa sann fært mig um 
það að fjalla gull regn á heima í fram tíð ar skóg un um 
hér á landi. Gull regn verð ur tæp ast rækt að til við ar
fram leiðslu, þó við ur inn þyki eft ir sókn ar verð ur til 
smíða, en það er um að gera að auka fjöl breytni í 
skóg lend inu, eink um í skóg ar jöðr um og um hverf is 
göngu stíga og það eru fáar teg und ir sem daga at
hygl ina eins að sér og gull regn ger ir þeg ar það er í 
blóma.

SjálfsáðgullregnsplantaíElliðaárdal.
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Þor vald ur Kröyer Þor geirs son fædd ist á Seyð is firði, 
þann 28. mars árið1930. For eldr ar hans voru Elín 
Krist jana Þor valds dótt ir Kröyer, f. 24. ágúst 1897, 
d. 6. sept em ber 1963 og Þor geir Guð jón Jóns son, f. 
3. októ ber 1899, d. 5. nóv em ber 1977. Þor vald ur 
var næstelst ur í hópi fimm barna þeirra hjóna, en að 
auki átti hann einn hálf bróð ur.

Þor vald ur hóf, þann 24. ágúst árið 1947, sam búð 
í Nýja bæ með heit mey sinni, Svein björgu Ei ríks dótt
ur, f. 26. nóv em ber 1929. For eldr ar Svein bjarg ar 
voru Ei rík ur Þor leifs son og Sig gerð ur Magn ús dótt ir. 
Þor vald ur og Svein björg gengu í hjóna band, þann 
1. ágúst árið1951. Börn þeirra eru Ei rík ur Ólaf
ur, kvænt ur Rannva Did rik sen, Elín Krist jana, gift 
Jóni Haf dal Héð ins syni og Þor geir Guð jón, kvænt ur 
Lovísu Guð munds dótt ur.

Þor vald ur byrj aði starfs fer il sinn á sjó á Véþór og 
Ving þór frá Seyð is firði. Í vega vinnu starf aði hann 
og einnig við beitn ingu í landi. Þeg ar her inn byrj
aði upp bygg ingu bæki stöðva sinna á Stokks nesi var 
hann ráð inn sem túlk ur, því ensku hafði hann lært á 
her náms ár un um á Seyð is firði. Þeg ar varn ar lið ið tók 
við var hann ráð inn sem verk stjóri heima manna og 
síð an stöðv ar stjóri. Þeirri stöðu gegndi hann af trú
mennsku uns starfsæv inni lauk er hann varð 67 ára, 
en þá hafði Rat sjár stofn un yf ir tek ið starf sem ina.

Valdi, eins og hann var alltaf kall að ur, hafði græna 
fing ur og stórt hjarta. Valdi og Svein björg voru ein
stak lega sam hent hjón, ekki síst í skóg rækt inni og 
garð rækt inni í Grænu hlíð, þar sem gleð in og sköp
un ar kraft ur inn í rækt un ar starf inu uxu með hverju 
nýju verk efni. Hann sá um trén, hún sá um blóm in. 
Þau voru frum byggj ar í Stafa fells fjöll um, hófu rækt
un þar árið 1960. Í Lón inu voru rækt un ar skil yrði 
góð og þar var margt rækt un ar á huga fólk sem skipt
ist á plönt um, fræj um og góð um ráð um. 

Í þá daga var trjá rækt og garð rækt ekki eins al
geng og nú. Valdi og Svein björg voru safn ar ar í eðli 
sínu og dug leg að viða að sér nýj um teg und um og 
höfðu góð sam bönd. Þau voru óhrædd við að prófa 
nýj ar teg und ir, oft með góð um ár angri. Það gladdi 

Þorvaldur Kröyer
Þorgeirsson
28. mars 1930 – 1. maí 2009

þau líka þeg ar rækt un ar fólk kom til þeirra í Grænu
hlíð til þess að sækja sér fræ og græðlinga af efni leg
um teg und um. Valdi var öt ull liðs mað ur Skóg rækt
ar fé lags Aust urSkaft fell inga og þá sér stak lega þeg ar 
ver ið var að girða og planta fyrstu árin í Hauka
felli. 

Eft ir að Valdi hætti að vinna, þá fluttu þau Svein
björg heim ili sitt að Grænu hlíð til þess að geta sinnt 
áhuga mál um sín um enn þá bet ur. Þá kom Valdi sér 
upp smíða kofa, þar sem hann smíð aði fal lega gripi 
úr eig in viði. Alltaf var tek ið á móti þeim sem komu 
í Grænu hlíð með gest risni, hlýju og hóg værð, hvort 
sem það voru vin ir, ætt ingj ar eða rækt un ar á huga
menn.

Þor vald ur Kröyer Þor geirs son lést þann 1. maí 
2009 og var lagð ur til hinstu hvílu í Stafa fell kirkju
garði í Lóni, ör stutt frá Grænu hlíð. Það an er út sýni 
til hinna stór brotnu og lit ríku fjalla sem um lykja 
sveit ina, yfir jök ulsána, svart ar sand breið ur og iðja
græn tún. 

Guð blessi minn ingu Þor vald ar Kröyer Þor geirs
son ar.

RannveigEinarsdóttir

MINNING
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EftirHelgaGíslason

Há kon Að al steins son, skáld og fyrr um skóg ar bóndi 
á Hús um í Fljóts dal, fædd ist að Vað brekku í Hrafn
kels dal þann 13. júlí 1935. Hann and að ist á Eg ils
stöð um föstu dag inn 6. mars síð ast lið inn.

Há kon Að al steins son, sem gjarn an var nefnd ur 
Konni, var mik ill lífskúnstner og þjóð þekkt ur mað
ur, eink um fyr ir leik andi og hnytt inn kveð skap sinn. 
Hann tengd ist og Fljóts dals hér aði og Hrafn kels dal 
órjúf andi bönd um. Þeg ar nafn hans var nefnt voru 
þessi byggð ar lög nán ast sam of in nafn inu og eins 
þeg ar þess ar sveit ir komu í um ræð una, þá var nafn 
hans ekki langt und an.

Þótt kyn slóð væri á milli okk ar Konna var margt 
líkt með okk ur, þeg ar grannt er skoð að. Hann yf ir
gaf Hér aðs menn um tíma og það gerði ég líka. En 
báð ir vor um við áfram Hér aðs menn. Þess vegna rak 
okk ur aft ur í heima haga. Þar átt um við gott sam
starf, en þá tók ég upp á því að flytja mig til Reykja
vík ur. Nú hef ur hann skák að mér, því hann fór í 
enn lengra ferða lag. Ekki að sök um að spyrja um þá 
Vað brekku menn sem vilja gjarn an taka stærri skref 
en sam ferða menn og þeim tekst það oft ast. En þeim 
tekst aldrei að yf ir buga Skóg ar gerð is þrjósk una, því 
ég næ hon um, þótt síð ar verði! Svona er líf ið.

Há kon – þessi marg brotni mað ur – og Sía kona 
hans keyptu Brekku gerð is hús upp úr 1990 og 
ákváðu að ráð ast þar í um fangs mikla skóg rækt. 
Það gekk á ýmsu í upp hafi. Þótt Konni væri nán ast 
al inn upp með hrein dýr um tókst hon um aldrei að 
gera þau lið tæk við skóg rækt ina! Þau voru ágeng 
við hans skóg rækt ar lend ur. Hann lét það ekki buga 
sig, þótt þess ar skepn ur tækju ný græðlinga hans upp 
með rót um, ár eft ir ár: „Þetta verð ur til þess að ég 
kynn ist land inu bet ur. Ég fer um sömu holt in, ár eft
ir ár og set plönt ur í sömu hol urn ar, aft ur og aft ur“, 
sagði Konni og glotti við tönn. Auð vit að hafi hann 
bet ur áður en yfir lauk. Úr varð skóg ur. Við rædd um 
um það tíð um, hvern ig skóg arn ir hans og Síu myndu 
líta út eft ir 100 ár. Eng ar efa semd ir voru um glæsi
leika þeirra, en spurn ing in var hvort okk ur hlotn
að ist að horfa á þá að „ofan“ eða úr því „neðra“. 

Nið ur stað an varð sú að það skipti engu. Skóg ur inn 
yrði jafn glæsi leg ur, hvern ig og hvað an sem á hann 
yrði lit ið. Þar yrði gott að vera „eng ill á grein“.

 Þeg ar Há kon og Sía höfðu flutt í Brekku gerð is hús 
komst Konni fljót lega að þeirri nið ur stöðu að nafn ið 
á kot inu bæri ekki keim af mik illi hug mynda auðgi 
for ver anna. Fyrst var það Brekka, síð an var Brekku
gerði byggt út úr þeirri jörð og síð an Brekku gerð is
hús út úr Brekku gerði. Þess vegna nefndi Konni býli 
sitt Hús. Til marks um meint and leysi í nafn gift um 
fyrr um leiddi hann mig að stekk tóft um nokkru fyr
ir utan bæ inn. Sá hét auð vit að Brekku gerð is húsa
stekk ur.

Í starfi mínu hjá Hér aðs skóg um hafði ég mikla 
ánægju af starfi með Há koni að skóg rækt á Hús um. 
Haf ist var handa um 1994 og á ára tug voru gróð
ur sett ar um 180 þús und plönt ur í um 50 ha lands. 
Þar að auki eru sjálf sprottn ir skóg ar að Hús um sem 
hófu að vaxa um leið og land ið var frið að. Fjöl marg
ar teg und ir voru not að ar. Mest áhersla var lögð á 
barr tré og sér stak lega lerk ið. Feg urð þeirra og gagn
semi fyr ir kom andi kyn slóð ir skiptu meg in máli. 

Há kon setti gjarn an inn flutt timb ur í sam hengi 
við rányrkju skóga í þriðja heim in um, líkt og marg ir 
með sterka um hverf is vit und hafa gert. Hann lagði 

Hákon Aðalsteinsson
13. júní 1935 – 6. mars 2009

MINNING
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áherslu á sjálf bærni skóg anna. Þar mætti aldrei 
ganga á höf uð stól inn. Konni þekkti af reynsl unni að 
sá sem eyð ir um fram efni verð ur gjald þrota fyrr eða 
síð ar. Það sama ger ist ef gróð ur lend ið nær ekki að 
þroskast og dafna. Úr verð ur eyði mörk.

Há kon lærði grisj un ar störf og gekk í það með 
kol leg um sín um að grisja upp vax andi skóga á Hér
aði. Það vildi þó brenna við, hjá þess um ár mönn um 
skóg rækt ar, að áhugi þeirra virt ist meiri á ýms um 
brag hátt um en skóg rækt inni! En Konni varð fljót
lega kos inn í stjórn fyrsta fé lags skóg ar bænda og 
varð þar mjög virk ur eins og skóg rækt ar fólk þekk
ir. 

Þeg ar Konni og Sía komu að Hús um lá það fyr ir 
að bygg ing ar þar voru að nið ur lot um komn ar. Strax 
var ráð ist í end ur bæt ur og það voru ekki við gerð ir. 
Þau end ur gerðu bæ inn og gerðu hann lík ast an höfð
ingja setri, glæsi leg an og hlý leg an að utan sem inn an. 
Þetta var gert af mikl um dugn aði og út sjón ar semi 
og ár ang ur inn varð eft ir því. Þarna naut Há kon sín 
við það að rífa í burtu gaml ar fún ar fjal ir og í þeirra 
stað komu kjör við ir. Fyrr en varði var vel hús að á 
Hús um. Konni kom víða við á lífs leið inni. Hann var 
leigu bíl stjóri, lög reglu mað ur, toll vörð ur, blaða mað
ur, hrein dýra skytta og skáld, svo eitt hvað sé nefnt. 
En hann titl aði sig „skóg ar bónda“ í síma skránni til 
hinsta dags. Það þótti mér vænt um. 

Skáld ið samdi ljóð ið „Fram tíð ar sýn skóg ar bónd
ans“ og Magn ús Þór Sig munds son gerði lag við 
það. Þröst ur Ólafs son, for mað ur Skóg rækt ar fé lags 
Reykja vík ur, átti stóraf mæli nú í haust. Þá steig 
skóg ar fólk á stokk og söng ljóð ið hans Konna við 
lag ið hans Magn ús ar. Það gerð um við með mik illi 
gleði að hætti skóg ar fólks, ófeim in, þrátt fyr ir nær

veru „sin fón í unn ar“ okk ar og bestu ein söngv ara 
lands ins í and dyri Há skóla bíós. 

Ég sé Konna fyr ir mér sem al sæl an eng il, sitj andi 
í „eig in tré“ með pípu stert inn í munn vik inu og með 
bros á vör. Hér hef ur hann síð asta orð ið, rétt eins og 
oft ast á okk ar fund um:

Skín andi fagr ir skóg ar
skreyt andi hlíð og fjöll.
Blá gres is  brekk ur nóg ar,
berja lönd þak in öll.
Sæla í sveit um er. 
Bænd urn ir boli saga,
börn in í svanga maga
tína hin bláu ber.

Fal lega sýn við sjá um,
sitj andi englum hjá,
hátt uppi á himni blá um
horf andi skóg inn á.
Sál in er sæl og hrein,
huga minn fyll ir frið ur,
flýg ég til jarð ar nið ur,
sest þar á græna grein.

Þýt ur í bjark ar blöð um,
blær inn um sum ar dag.
Hljóm ar í hjört um glöð um
heill andi sálma lag.
Fram tíð ar sýn ég sé.
Læt ég um land ið óma
lúð urs ins fögru hljóma,
eng ill í eig in tré.
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74. að al fund ur Skóg rækt ar fé lags Ís lands var hald
inn á Höfn í Horna firði dag ana 28.–30. ágúst 2009. 
Skóg rækt ar fé lag ASkaft fell inga var gest gjafi fund
ar ins að þessu sinni. Fund inn sóttu á þriðja hund
rað full trú ar skóg rækt ar fé lag anna og aðr ir gest ir. 
Fund ar stjór ar voru Jón at an Garð ars son, Skóg rækt
ar fé lagi Hafn ar fjarð ar og Árni Rún ar Þor valds son, 
for mað ur bæj ar ráðs Horna fjarð ar, en fund ar rit ar ar 
voru Guð rún Þórs dótt ir, Skóg rækt ar fé lagi Reykja
vík ur og Val gerð ur Auð uns dótt ir, Skóg rækt ar fé lagi 
Ár nes inga.

Föstu dag ur 28. ágúst

Fund ar setn ing og ávörp
Magn ús Gunn ars son, for mað ur Skóg rækt ar fé lags Ís
lands, setti fund inn og bauð fund ar menn vel komna. 
Magn ús minnt ist svo nokk urra skóg rækt ar manna 
sem lát ist höfðu frá síð asta að al fundi, sér stak lega 
Snorra Sig urðs son ar skóg fræð ings og fyrr ver andi 
fram kvæmda stjóra Skóg rækt ar fé lags Ís lands, Frey
steins Sig urðs son ar jarð fræð ings, Há kon ar Að al
steins son ar skálds og skóg ar bónda, Odds Gunn
ars son ar á Dag verð ar eyri í Eyja firði og Þor valds 
Kröyer Þor geirs son ar í Lóni. Magn ús fjall aði einnig 
um stöð una í efna hags mál um lands ins og áhrif þess 
á skóg rækt ar hreyf ing una. Einnig minnt ist hann á 
helstu verk efni fé lags ins, sér stak lega at vinnu á tak 
20092011 og á helstu stuðn ings að ila fé lags ins.

Elín S. Harð ar dótt ir, for mað ur Skóg rækt ar fé lags 
ASkaft fell inga, ávarp aði fund inn næst og bauð hún 
fund ar gesti vel komna. Sagði hún stutt lega frá skóg
rækt ar fé lag inu og starf semi þess.

Næst ur tók til máls Hjalti Þór Vign is son, bæj ar
stjóri Horna fjarð ar. Minnt ist hann einnig á starf
semi Skóg rækt ar fé lags ASkaft fell inga og þakk aði 
fyr ir gott starf.

Sein ast ur tók til máls Þröst ur Ey steins son, svið
stjóri þjóð skóga hjá Skóg rækt rík is ins og flutti hann 
fund in um kveðju Jóns Lofts son ar skóg rækt ar stjóra. 

Þröst ur fjall aði um breytt ar að stæð ur á mark aði 
með skóg ar af urð ir og þörf á grisj un víða um land.

Skýrsla stjórn ar
Magn ús Gunn ars son flutti skýrslu stjórn ar. Gerð 
var grein fyr ir verka skipt ingu stjórn ar eft ir að al
fund 2007: Magn ús Gunn ars son for mað ur (kos inn 
beint á að al fundi), Sig rún Stef áns dótt ir vara for mað
ur, Að al steinn Sig ur geirs son rit ari og Guð brand ur 
Brynj úlfs son gjald keri. Með stjórn end ur voru Gísli 
Ei ríks son, Gunn laug ur Claes sen og Þur íð ur Yngva
dótt ir.

Magn ús benti fund ar gest um á það að lesa skýrsl
una, sem lá frammi á fund in um og óskaði eft ir 
ábend ing um ef ein hverj ar væru. Brynjólf ur Jóns son 
fór því næst yfir reikn inga fé lags ins. Nokk ur halli 
var á rekstri fé lags ins, sem að miklu leyti má rekja 
til svipt inga á fjár mála mark að in um, en vaxta tekj ur 
af bundn um sjóð um dróg ust veru lega sam an á milli 

Aðalfundur
Skógræktarfélags Íslands 2009

GuðrúnHálfdánardóttirafhjúparminnisvarðaumbróð
ursinn,EinarHálfdánarson,fyrrverandiformannSkóg
ræktarfélagsASkaftfellinga.Mynd:RF
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ára. Horf ur fyr ir árið 2009 eru þó góð ar, þrátt fyr ir 
allt.

Skýrsla um Land græðslu sjóð
Guð brand ur Brynj úlfs son, for mað ur Land græðslu
sjóðs, kynnti skýrslu sjóðs ins. Út hlut un styrkja var 
eng in árið 2009, vegna nei kvæðr ar ávöxt un ar á fjár
mun um sjóðs ins á ár inu 2008 og má rekja það að 
mestu leyti til hruns á verð gildi skulda bréfa í eigu 
sjóðs ins.

Skip að í nefnd ir, til lög ur kynnt ar og önn ur mál
Þröst ur Ólafs son, Skóg rækt ar fé lagi Reykja vík ur, 
var kos inn for mað ur alls herj ar nefnd ar, Sig ríð ur 
Heið munds dótt ir, Skóg rækt ar fé lagi Rang æ inga, 
var kos in for mað ur skóg rækt ar nefnd ar og Bar bara 
Stanz eit, Skóg rækt ar fé lagi Garða bæj ar og Ólaf ur 
Thorodd sen, Skóg rækt ar fé lagi Ey firð inga, voru kos
in í kjör bréfa nefnd. 

Björn B. Jóns son flutti svo fund in um kveðju 
Lands sam bands skóg ar eig anda. 

Skoð un ar ferð
Eft ir góð an há deg is verð fóru fund ar gest ir í skoð un
ar ferð á veg um Skóg rækt ar fé lags ASkaft fell inga, 
und ir leið sögn Rann veig ar Ein ars dótt ur, Stef áns 
Ólafs son ar og Brynj ólfs Brynj úlfs son ar. Byrj að var 
á því að aka suð ur á Mýr ar að Hell is holti og skoð

uð skóg rækt þar í blanka logni og blíðu. Því næst 
var hald ið á svæði Skóg rækt ar fé lags ASkaft fell inga 
að Hauka felli á Mýr um og var þá held ur tek ið að 
hvessa. Þar var form lega vígð ný brú að svæð inu og 
klipptu þeir Reyn ir Gunn ars son, rekstr ar stjóri Vega
gerð ar rík is ins á Höfn í Horna firði og Ólaf ur Hall
dórs son á borða yfir brúna, en Ólaf ur var einn af 
þeim sem vann við brú ar gerð ina. Því næst var hald ið 
í göngu ferð um skóg inn og end að á góð um veig um 
við þjón ustu hús ið á svæð inu, und ir harm on ikku leik 
bræðr anna Andra og Braga Þor steins sona.

Laug ar dag ur 29. ágúst

Fræðslu er indi
Fund ar störf hófust með fjór um áhuga verð um 
fræðslu er ind um. Ari Þor steins son, verk efn is stjóri 
Ný sköp un ar mið stöðv ar Ís lands, hélt er indi er nefnd
ist Virkj um sköp un ar kraft inn sem í okk ur býr. Þóra 
Ellen Þór halls dótt ir pró fess or fjall aði um land nám 
og út breiðslu birk is á Skeið ar ár sandi. Helgi Björns
son jarð eðl is fræð ing ur fjall aði um jökla og lofts lags
breyt ing ar á Ís landi. Þröst ur Ey steins son, svið stjóri 
þjóð skóga hjá Skóg rækt rík is ins, fjall aði um fram
tíð ar sýn í ís lenskri skóg rækt.

Í lok er inda færði Sig urð ur Ein ars son Skóg rækt
ar fé lagi ASkaft fell inga plönt ur að gjöf, fyr ir hönd 
Skóg rækt ar fé lags Hafn ar fjarð ar. 

GengiðvarumskógaogútivistarsvæðiínágrenniHafnarundirleiðsögnRannveigarEinarsdóttur.Mynd:BJ
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Nefnda störf
Að há deg is verði lokn um tóku við nefnda störf.

Skoð un ar ferð
Eft ir nefnda störf tók við skemmti leg skoð un ar ferð, 
um skóga í ná grenni Hafn ar, und ir leið sögn Rann
veig ar Ein ars dótt ur, stjórn ar manns í Skóg rækt ar fé
lagi ASkaft fell inga. Byrj að var á göngu að Hrossa
bit haga og geng ið það an í Hafn ar skóg. Á báð um 
stöð um sagði Rann veig stutt lega frá við kom andi 
stað. Loks var geng ið yfir í Ein arslund, þar sem af
hjúp að ur var minn ing ar steinn um Ein ar Hálf dán ar
son, fyrr ver andi for mann Skóg rækt ar fé lags ASkaft
fell inga og var það Guð rún syst ir hans sem af hjúpaði 
stein inn.

Há tíð ar kvöld verð ur
Um kvöld ið var svo há tíð ar kvöld verð ur í Mána
borg, rétt fyr ir utan Höfn. Eft ir for drykk í boði um
hverf is ráð herra stýrðu syst urn ar Sig ríð ur Sif, Anna 
Sig ur björg, Þór dís og Guð rún Frey dís Sæv ars dæt
ur fjöl breyttri dag skrá af yf ir veg un og gam an semi. 
Fimm við ur kenn ing ar voru veitt ar fyr ir störf í þágu 
skóg rækt ar og af henti Svan dís Svav ars dótt ir um
hverf is ráð herra þær, með full tingi Magn ús ar Gunn
ars son ar. Við ur kenn ing arn ar fengu hjón in Guð jón 
Sveins son og Jó hanna Sig urð ar dótt ir, Guð jón Jóns
son frá Fag ur hóls mýri, hjón in Bjarni Há kon ar son 
og Finn dís Harð ar dótt ir, Ingi mar Sveins son og Björn 

Bjarn ar son. Einnig voru þeim skóg rækt ar fé lög um, 
sem áttu tuga af mæli á ár inu, færð ar árn að ar ósk ir og 
voru það að þessu sinni Skóg rækt ar fé lag Skil manna
hrepps (70 ára) og Skóg rækt ar fé lag Kópa vogs (40 
ára). Hljóm sveit in Strák arn ir henn ar Stínu spil aði 
svo fyr ir dansi fram á nótt.

FundargestirskoðatrjágróðurinníHaukafelliáMýrum,
skógræktarsvæðiSkógræktarfélagsASkaftfellinga.
Mynd:RF

ÓlafurHalldórsson(t.v.)ogReynirGunnarssonklippaá
borðaviðnýjabrúinníHaukafell.Mynd:RF

FundargestirnjótaveitingaogharmonikkuleiksíHauka
felli.Mynd:RF
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Sunnu dag ur 30. ágúst

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

Af greiðsla til lagna
Fjór ar til lög ur að álykt un um, auk til lögu um breyt
ingu á lög um fé lags ins, voru born ar upp á fund in um, 
eft ir um ræð ur og með ferð í nefnd um. Tvær breyt
ing ar voru gerð ar á 5. grein laga Skóg rækt ar fé lags 
Ís lands. Orða lagi var breytt á þann hátt að í stað 
„með stjórn end ur” kom „stjórn ar menn” og gerð var 
leið rétt ing á fjölda stjórn ar manna sem kjósa á hverju 
sinni, til sam ræm is við breyt ingu sem gerð var árið 
2008 um beint kjör for manns. Fjór ar til lög ur að 
álykt un um voru sam þykkt ar, en auk þess var um
ræðu punkt um vís að til stjórn ar. Álykt an ir 74. að al
fund ar Skóg rækt ar fé lags Ís lands eru eft ir far andi:

Álykt un 1:
Að al fund ur Skóg rækt ar fé lags Ís lands, hald inn á 
Höfn í Horna firði 28.–30. ágúst 2009, hvet ur að
ild ar fé lög in til þess að taka sam an upp lýs ing ar þar 
sem þær skort ir um gamla skóg ar reiti og lundi hvert 
í sínu hér aði og senda heim ild irn ar til Skóg rækt ar fé
lags Ís lands til skrán ing ar og birt ing ar á vef fé lags

ins. Varð veita þarf þessa reiti og sjá til þess að þeirra 
sé get ið á aðal og deiliskipu lög um sveit ar fé laga.

Álykt un 2:
Að al fund ur Skóg rækt ar fé lags Ís lands, hald inn á 
Höfn í Horna firði 28.30. ágúst 2009, hvet ur skóg
rækt ar fé lög in til þess að sinna jólatrjá rækt un með 
sjálf bær um hætti. Jafn framt hvet ur fund ur inn selj
end ur jólatrjáa til þess að leggja áherslu á það að 
auka fram boð af inn lend um jólatrjám.

Álykt un 3:
Að al fund ur Skóg rækt ar fé lags Ís lands, hald inn á 
Höfn í Horna firði 28. 30. ágúst 2009, legg ur það til 
við að ild ar fé lög in að þau taki sam an skrá yfir merki
leg og verð mæt tré um land allt. Skóg rækt ar fé lag Ís
lands hafi um sjón með verk inu. Horft verði til vinnu 
sem Skóg rækt ar fé lag Ey firð inga og Skóg rækt ar fé lag 
Reykja vík ur hafa unn ið á síð ustu árum í þessa veru.

Álykt un 4:
Að al fund ur Skóg rækt ar fé lags Ís lands, hald inn á 
Höfn í Horna firði 28.30. ágúst 2009, þakk ar rík is
stjórn (sam göngu ráðu neyt inu) fyr ir ríku leg an stuðn
ing við Skóg rækt ar fé lag Ís lands vegna at vinnu átaks 
í skóg rækt 2009 2011. Jafn framt hvet ur fund ur inn 

FundargestirnjótanáttúrufegurðarinnarviðHellisholt.Mynd:RF
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rík ið og sveit ar fé lög til þess að vinna áfram að verk
efn inu og efla það á næsta ári í sam vinnu við að ild
ar fé lög Skóg rækt ar fé lags Ís lands.

Fund ar lok
Páll Ing þór Krist ins son, for mað ur Skóg rækt ar fé lags 
AHún vetn inga, bauð til að al fund ar á Blöndu ósi 
árið 2012. Kjart an Ólafs son, for mað ur Skóg rækt
ar fé lags Ár nes inga, til kynnti að fé lag ið væri búið að 
bjóða til næsta að al fund ar árið 2010. Að al steinn 
Sig ur geirs son kynnti stutt lega ráð stefn una Skóg ar 

efla lýð heilsu fólks í þétt býli. Hall dór 
Hall dórs son flutti kveðju frá Mar
gréti Guð jóns dótt ur í Dals mynni. 
Orri Hrafn kels son þakk aði fyr ir það 
vinnu lík an sem Skóg rækt ar fé lag Ís
lands kom upp í sam bandi við at
vinnu á tak 2009–2011 og taldi það 
létta fé lög um í dreifð ari byggð um 
lands ins róð ur inn. Erla Bil Bjarn ar
dótt ir kom einnig inn á at vinnu átaks
verk efn ið og hvatti hún skóg rækt ar
fé lög in til þess að vera dug leg við að 
nýta sér það með því að setja fram 
verk á ætl an ir til sveit ar fé lag anna. 

Rann veig Ein ars dótt ir þakk aði fyr ir góð an fund og 
gerði grein fyr ir skoð un ar ferð í Steina dal, sem í boði 
var eft ir fund fyr ir þá sem áhuga höfðu.

Fund ar stjóri færði svo El ínu Harð ar dótt ur, for
manni Skóg rækt ar fé lags ASkaft fell inga, þakk ir. 
Einnig þakk aði Magn ús Gunn ars son skóg rækt ar fé
lag inu og öðr um sem komu að skipu lagi fund ar ins 
fyr ir. Hann minnti á að næsti fund ur verð ur á for
sjá Skóg rækt ar fé lags Ár nes inga. Að lok um þakk aði 
hann fund ar gest um fyr ir góð an fund og Jón at an 
Garð ars son sleit svo fund in um form lega.

AðalfundurSkógræktarfélagsÍslands
2009settur.Mynd:RF
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Hér á eft ir fara tölu leg ar upp lýs ing ar um af mark
aða þætti skóg rækt ar starfs ins árið 2008. Á þess um 
vett vangi hafa um lang an ald ur birst ár lega töl ur um 
fjölda gróð ur settra plantna, af hend ing ar plantna úr 
gróðr ar stöðv um, fræ söfn un, seld jóla tré og seld ar 
við ar af urð ir. Nú birt ast í fyrsta skipti upp lýs ing ar 
um árs verk og flat ar mál gróð ur setn inga, en upp lýs
ing ar er varða grisj un, gisj un og skóg ar högg birt ust 
í fyrsta skipti í fyrra. 

 Ósk að var eft ir upp lýs ing um frá öll um helstu 
að il um á sviði skóg rækt ar og einnig var stuðst við 
árs skýrsl ur skóg rækt ar fé laga. Hér á eft ir er stutt lega 
gerð grein fyr ir hverj um flokki fyr ir sig:

Gróðr ar stöðv ar
Upp lýs ing ar feng ust frá 14 af 15 fram leið end um 
skógar plantna sem vit að er til að séu með eig in 
fram leiðslu. Nokk urt mis ræmi er á milli talna um 
af hend ingu skógar plantna og fjölda gróð ur settra 
plant na. Lík legt má telja að ein staka skóg ar bænd
ur hafi keypt plönt ur af gróðr ar stöðv um um fram 
út hlut un lands hluta verk efna eða séu að rækta skóg 
fyr ir eig in reikn ing.

Gróð ur setn ing helstu skóg rækt ar að ila
Heild ar fjöldi gróð ur settra skógar plantna nam tæp
lega 5,7 millj ón um sem er nokkru minna en und
an geng in þrjú ár. Því er þó við að bæta að sé tek ið 
mið af af hend ing um skógar plantna úr gróðr ar stöðv
um, þá virð ist sem fjöldi gróð ur settra plantna sé nú 
van met inn og því ámóta og með al tal ár anna 2005–
2007.

Sem fyrr eru helstu trjá teg und ir okk ar ilm birki, 
rússalerki, sitka greni/hvítsitka greni, stafa fura og 
ala ska ösp og er þátt ur ilm birk is sýnu stærst ur þetta 
árið. Ilm reyn ir sæk ir í sig veðr ið svo um mun ar og er 
sjö unda al geng asta teg und in.

Flat ar mál gróð ur setn inga
Mik il vægt er fyr ir skóg rækt ar starf í land inu að ár
ang ur sé ekki ein göngu met inn í fjölda gróð ur settra 
plantna. Flat ar mál ný marka er jafn vel enn áhuga
verð ari mæli kvarði, að því gefnu að upp vaxi skóg
ur með við un andi skóg ar þekju sem myndi öfl ugt og 

sjálf bært skóg ar vist kerfi. Mark visst er unn ið að því 
að bæta þenn an þátt upp lýs inga gjaf ar og til koma 
GPS tækja og korta auð veld ar fram kvæmd ina.

Trjá fræ
Hér eru birt ar töl ur um fræ söfn un Skóg rækt ar rík
is ins, Suð ur lands skóga og Skóg rækt ar fé lags Ár nes
inga, en upp lýs ing ar bár ust ekki frá fleiri að il um. 

Jóla tré
Sala á inn lend um jólatrjám eykst lít il lega en þó 
minna en ætla hefði mátt á ári hruns ins, þeg ar 
danska krón an kost aði um 28 ISK og gam all draug
ur gjald eyr is skömmt un ar gerði vart við sig.

Líkt og ver ið hef ur síð ast lið in ár er sam drátt ur 
hjá Skóg rækt rík is ins, en skóg rækt ar fé lög in sækja í 
sig veðr ið og höggva fleiri tré. Aukn ing in er mest í 
fjölda þeirra trjáa sem fjöl skyld ur velja sér í skóg
lend um skóg rækt ar fé laga. Nokk uð skort ir þó á að 
upp lýs ing ar um seld tré skili sér og upp lýs ing ar liggja 
ekki fyr ir frá öðr um að il um en Skóg rækt rík is ins og 
skóg rækt ar fé lög un um. Því gæti ver ið um um tals vert 
van mat að ræða á þætti ís lenskra jólatrjáa.

Grisj un og skóg ar högg
Skóg rækt ar menn eru nú í vax andi mæli farn ir að 
upp skera laun erf ið is síns með gisj un, grisj un og 
skóg ar höggi. Gisj un og grisj un eru oft á tíð um nauð
syn leg ir þætt ir í góðri skóg ar um hirðu en loka fell ing 
mið ar að end ur nýj un skóg ar ins og nýt ingu full vax
inna eða fallandi skóga. 

 Upp lýs ing ar bár ust frá fleiri að il um en áður og 
verð ur þessi þátt ur skóg rækt ar starfs ins sí fellt um
fangs meiri. Efna hag skrepp an hef ur gert það að verk
um að auk in eft ir spurn er eft ir af urð um úr skóg in
um og blómstr ar grisj un og úr vinnsla við ar af urða 
sem aldrei fyrr eða síð an á land náms öld.

Við ar af urð ir
Hér birt ast upp lýs ing ar um seld ar við ar af urð ir frá 
Skóg rækt rík is ins, Skóg rækt ar fé lagi Reykja vík ur, 
Skóg rækt ar fé lagi Ís lands og Hér aðs skóg um. Tals
verð aukn ing er í magni frá fyrri árum en gera má 
ráð fyr ir enn meiri aukn ingu á ár inu 2009.

Skóg rækt arárið 2008
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Árs verk
Töl ur um árs verk eru birt ar hér í fyrsta skipti, þrátt 
fyr ir það að upp lýs ing ar vanti frá nokkrum að il um 
og þær séu ekki að öllu leyti full komn ar. Upp lýs ing
ar um vinnu fram lag sjálf boða liða liggja ekki fyr ir, 
en fram lag ið er áætl að eft ir bestu vit neskju vís ustu 
manna.

Al mennt
Hér hef ur ver ið gerð ör stutt grein fyr ir nokkrum 
helstu kenni töl um skóg rækt ar starfs ins fyr ir árið 
2008 og hvað an þær upp lýs ing ar koma. Sem fyrr 
eru þær þeim tak mörk un um háð ar að vit að er að 
fleiri að il ar, en hér eru færð ir til bók ar, stunda skóg
rækt eða skylda starf semi og upp lýs ing ar vant ar um 
ein stök at riði skóg rækt ar starfs ins frá fjöl mörg um 
að il um.

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

Afhentar skógarplöntur úr helstu gróðrarstöðvum árið 2008

Tegund Fjöldi plantna

Ilmbirki  2.109.654     

Sitkagreni/bast.  869.231     

Stafafura  786.999     

Risalerki  654.148     

Rússalerki  483.252     

Blágreni  152.675     

Sitkaelri  106.605     

Alaskayllir  103.745     

Reyniviður  103.269     

Gráelri  81.707     

Alaskaösp  57.393     

Hvítgreni  51.780     

Hengibirki  51.156     

Skógarfura  51.118     

Víðir ýmis  50.000     

Alaskavíðir  48.015     

Rauðgreni  42.706     

Lindifura  41.194     

Berg-/dvergfura/fjallafura  26.400     

Hreggsstaðavíðir  26.150     

Annað  23.988     

Gulvíðir  23.716     

Jörfavíðir  22.760     

Loðvíðir  9.186     

Rauðelri  6.118     

Mýralerki  6.000     

Blæelri/Kjarrölur  5.500     

Svartgreni  5.280     

Viðja  5.120     

Brekkuvíðir  5.000     

Sólber/Rifsber  4.000     

Silfurreynir  3.500     

Fjallaþinur  2.307     

Dúnyllir  2.000     

Koparreynir  1.800     

Knappareynir  1.500     

Álmur  1.065     

Garðahlynur  1.000     

Rósir  1.000     

Dögglingskvistur/döggl.viður  572     

Ýmsir runnar  500     

Selja  92    

ALLS 6.029.201

Skilgreining
Skógrækt
ríkisins

Skógræktar-
félög

Landgræðslu-
skógar

Héraðs-
skógar

Austurlands-
skógar

Skjólskógar
á Vestfjörðum

Norðurlands-
skógar

Kolviður ALLS

Nýgróðursetning 10  175 282 129 115 420 47 1.178

Íbætur 10 10

Alls 10 10 175 282 129 115 420 47 1.188

Upplýsingar vantar frá Suðurlandsskógum, Vesturlandsskógum og Landgræðslu ríkisins

Flatarmál gróðursetninga árið 2008, hektarar (ha) 

Trjátegund
Skógrækt 
ríkisins

Suðurlands-
skógar Skf. Árnesinga Samtals kg

Stafafura 2,6 2,6

Sitkagreni 47,21 10 57,21

Reyniviður 2,91 2,91

Ilmbirki 16,46 16,46

Sitkaelri 1,53 1,53

Kjarrelri 0,52 0,52

Fjallaþinur 4,28 5 9,28

Blæelri 0,46 0,46

Askur 2,95 2,95

Garðahlynur 0,56 0,56

Rauðgreni 0,96 0,96

Annað 1,17 18,16 19,33

Trjáfræi safnað árið 2008 (kg)
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Tegund inngrips Eining Skógrækt ríkisins Skógræktarfélög Landgræðsluskógar Héraðsskógar ALLS

Grisjun ha 28 18 0 24 70
Gisjun í ungskógi ha 3 15 18
Rjóðurfelling ha 0
Alls 28 21  24 73

Afurð Skógrækt ríkisins Skógræktarfél. Ísl. Skógræktarfél. Rvk. Héraðsskógar Samtals

Bolviður, birki (m3) 3 3
Bolviður, lerki (m3) 17 347 364
Bolviður, greni (m3) 79 79
Bolviður til spónarframl (m3) 40 165 205
Fiskhjallatrönur/spírur (m3) 40 40
Borð og plankar, lerki (m3) 19 19
Borð og plankar, birki (m3) 1 1
Borð og plankar, annað (m3) 1 1
Viðarkurl (m3) 387 60 447
Arinviður (tonn) 370 1 371
Reykingarviður (kg) 500 500
Girðingarstaurar (stk.) 538 538
Viðarplattar (stk.) 1209 1209
Viðarkol (kg) 83 83

Skógrækt ríkisins Skógræktarfélög Norðurlandsskógar ALLS

Launuð störf: 49,0 30,0 79,0
Stjórnunarstörf 0,0
Rannsóknir 0,0
Skógrækt 0,4 0,4
Skógarhögg og framl. viðarafurða 0,0
Ræktun og sala jólatrjáa 0,0
Mannvirkjagerð** 3,5 3,5

Sjálfboðavinna: 0,0
Stjórnunarstörf 10,0 10,0
Skógrækt 400,0 400,0
Skógarhögg og framl. viðarafurða 1,0 1,0
Ræktun og sala jólatrjáa 3,0 3,0
Mannvirkjagerð** 2,0 2,0
Annað 10,0 10,0
Alls 49,0 456,0 3,9 508,9

Aðili Stafafura Rauðgreni Sitkagreni Blágreni Fjallaþinur Lindifura Tegund óskilgr. Alls jólatré

Skógræktarfélög 1.853 1.096 295 656 77 100 2.990 7.067
Skógrækt ríkisins 520 514 129 676 10 0 0 1.849
Alls 2.373 1.610 424 1.332 87 100 2.990 8.916
Hlutfall af heild 26,6% 18,1% 4,8% 14,9% 1,0% 1,1% 33,5% 100,0%

Höggvin jólatré 2008

Upplýsingar vantar frá Austurlandskógum, Suðurlandsskógum, Vesturlandsskógum, Skjólskógum og Landgræðslu ríkisins 

Þessu til viðbótar var eitthvað höggvið af jólatrjám á vegum einstaklinga, má áætla það um 500–1000 tré

Grisjun, gisjun og rjóðurfelling árið 2008

* Ársverk svarar til u.þ.b. 2000 klst. eða 260 daga í vinnu    
** Svo sem girðingar, vegir, stígar, aðstaða og önnur mannvirki.    
Upplýsingar vantar frá: Austurlands- og Héraðsskógum, Suðurlandsskógum, Vesturlandsskógum, Skjólskógum og Landgræðslu ríkisins 

Ársverk í skógrækt*

Viðarframleiðsla 2008
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REYKJAVÍK

Efnamóttakan hf
Félag iðn og tæknigreina

Gámaþjónustan hf
KPMG hf

Ríkisendurskoðun
Skalli við Vesturlandsveg
Ungmennafélag Íslands
Veitingahúsið Jómfrúin

KJALARNES

Rannsóknastöð
Skógræktar ríkisins

KÓPAVOGUR

Byko

HAFNARFJÖRÐUR

Alcan á Íslandi hf
RST Net ehf

REYKJANESBÆR

HS Orka hf

BORGARNES

Skógræktarfélag Borgarfjarðar

HELLISSANDUR

Snæfellsbær

ÍSAFJÖRÐUR

Bæjarskrifstofur Ísafjarðarbæjar

Heiðursáskrifendur Skógræktarritsins
PATREKSFJÖRÐUR

Oddi hf, fiskverkun

SAUÐÁRKRÓKUR

Kaupfélag Skagfirðinga

SIGLUFJÖRÐUR

Egilssíld ehf

HÚSAVÍK

Norðursigling ehf

LAUGAR

Þingeyjarsveit, Kjarna

KÓPASKER

Fjallalamb hf, sláturhús

BREIÐDALSVÍK

Breiðdalshreppur

HÖFN Í HORNAFIRÐI

Skinney – Þinganes hf

FLÚÐIR

Hrunamannahreppur

HVOLSVÖLLUR

Byggðasafnið í Skógum

VÍK

Mýrdalshreppur
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Trjátegund Skógrækt ríkisins
Skógræktarfélög/

Landgræðsluskógar Héraðsskógar Austurlandsskógar Suðurlandsskógar Hekluskógar Vesturlandsskógar
Skjólskógar á
Vestfjörðum Norðurlandsskógar

Landgræðsla 
ríkisins

Kolviður & 
Yrkjusjóður* Alls Hlutfall af heild

Ilmbirki 320.686 111.000 127.003 192.078 337.058 69.120 75.960 362.641 57.540 163.986 1.817.072 32,66%
Rússalerki 6.650 65.704 392.722 63.979 3.516 31.960 470.213 9.960 1.044.704 18,78%
Sitkagreni/sitkabast. 6.080 70.894 246.698 76.713 382.170 106.360 68.500 86.280 1.043.695 18,76%
Stafafura 110 89.277 60.910 34.853 243.685 119.820 23.240 144.801 8.442 725.138 13,03%
Alaskaösp 2.095 49.320 44.088 35.385 17.750 10.500 8.624 167.762 3,02%
Blágreni 9.634 23.824 5.240 29.280 5.965 52.280 126.223 2,27%
Reyniviður 1120 5.225 9.471 23.241 23.441 2.625 5.215 19.319 89.657 1,61%
Gráelri 490 17.920 33.240 1.785 19.680 73.115 1,31%
Sitkaelri 1.600 14.720 44.805 3.680 5.120 69.925 1,26%
Hvítgreni 9.720 16.760 20.000 19.152 65.632 1,18%
Hengibirki 21.072 18.064 10.760 49.896 0,90%
Víðir, ýmsar tegundir 44.170 44.170 0,79%
Lindifura 69 140 10.960 13.720 3.815 10.069 38.773 0,70%
Skógarfura 10.000 11.680 2.320 3.920 920 28.840 0,52%
Berg-/fjallafura 360 2.320 8.400 12.160 4.834 28.074 0,50%
Rauðgreni 7.752 16.400 80 1.920 26.152 0,47%
Alaskavíðir 280 3.145 12.144 1.260 8.275 25.104 0,45%
Aðrar ótilgreindar teg. 482 5.386 44 4.195 2.326 1.247 13.680 0,25%
Hreggstaðavíðir 1.320 1.344 1.575 4.025 4.297 12.561 0,23%
Jörfavíðir 585 2.400 6.904 1.891 11.780 0,21%
Gulvíðir 288 3.250 4.765 8.303 0,15%
Mýrarlerki 3.520 3.255 6.775 0,12%
Viðja 402 336 5.244 5.982 0,11%
Rauðelri 880 4.682 5.562 0,10%
Svartgreni 4.600 4.600 0,08%
Alpareynir 15 288 510 3.519 4.332 0,08%
Brekkuvíðir 72 384 3.515 3.971 0,07%
Blæelri 3.320 3.320 0,06%
Rifs/Sólber 70 360 139 2.065 2.634 0,05%
Toppar 2.021 421 2.442 0,04%
Stiklingar, víðir 425 1.000 1.000 2.425 0,04%
Rósir 2.415 2.415 0,04%
Loðvíðir 280 72 576 1.220 2.148 0,04%
Körfuvíðir 1.517 1.517 0,03%
Fjallalerki 1.480 1.480 0,03%
Álmur 350 70 770 1.190 0,02%
Fjallaþinur 240 24 175 386 825 0,01%
Vínlandsfura, P. strobus L. 477 477 0,01%
Svartelri 320 320 0,01%
Garðahlynur 287 287 0,01%
Gulvíðir 280 280 0,01%
Grænelri 210 210 0,00%
Selja 24 139 163 0,00%
Askur 140 140 0,00%

Alls 23.772 576.106 999.082 481.845 1.044.678 340.683 313.050 285.366 1.259.241 67.500 172.428 5.563.751 100%

* Þar af stóð Yrkjusjóður fyrir gróðursetningu 28.950 birkiplantna

Helstu tölur um gróðursetningu í landinu árið 2008
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Trjátegund Skógrækt ríkisins
Skógræktarfélög/

Landgræðsluskógar Héraðsskógar Austurlandsskógar Suðurlandsskógar Hekluskógar Vesturlandsskógar
Skjólskógar á
Vestfjörðum Norðurlandsskógar

Landgræðsla 
ríkisins

Kolviður & 
Yrkjusjóður* Alls Hlutfall af heild

Ilmbirki 320.686 111.000 127.003 192.078 337.058 69.120 75.960 362.641 57.540 163.986 1.817.072 32,66%
Rússalerki 6.650 65.704 392.722 63.979 3.516 31.960 470.213 9.960 1.044.704 18,78%
Sitkagreni/sitkabast. 6.080 70.894 246.698 76.713 382.170 106.360 68.500 86.280 1.043.695 18,76%
Stafafura 110 89.277 60.910 34.853 243.685 119.820 23.240 144.801 8.442 725.138 13,03%
Alaskaösp 2.095 49.320 44.088 35.385 17.750 10.500 8.624 167.762 3,02%
Blágreni 9.634 23.824 5.240 29.280 5.965 52.280 126.223 2,27%
Reyniviður 1120 5.225 9.471 23.241 23.441 2.625 5.215 19.319 89.657 1,61%
Gráelri 490 17.920 33.240 1.785 19.680 73.115 1,31%
Sitkaelri 1.600 14.720 44.805 3.680 5.120 69.925 1,26%
Hvítgreni 9.720 16.760 20.000 19.152 65.632 1,18%
Hengibirki 21.072 18.064 10.760 49.896 0,90%
Víðir, ýmsar tegundir 44.170 44.170 0,79%
Lindifura 69 140 10.960 13.720 3.815 10.069 38.773 0,70%
Skógarfura 10.000 11.680 2.320 3.920 920 28.840 0,52%
Berg-/fjallafura 360 2.320 8.400 12.160 4.834 28.074 0,50%
Rauðgreni 7.752 16.400 80 1.920 26.152 0,47%
Alaskavíðir 280 3.145 12.144 1.260 8.275 25.104 0,45%
Aðrar ótilgreindar teg. 482 5.386 44 4.195 2.326 1.247 13.680 0,25%
Hreggstaðavíðir 1.320 1.344 1.575 4.025 4.297 12.561 0,23%
Jörfavíðir 585 2.400 6.904 1.891 11.780 0,21%
Gulvíðir 288 3.250 4.765 8.303 0,15%
Mýrarlerki 3.520 3.255 6.775 0,12%
Viðja 402 336 5.244 5.982 0,11%
Rauðelri 880 4.682 5.562 0,10%
Svartgreni 4.600 4.600 0,08%
Alpareynir 15 288 510 3.519 4.332 0,08%
Brekkuvíðir 72 384 3.515 3.971 0,07%
Blæelri 3.320 3.320 0,06%
Rifs/Sólber 70 360 139 2.065 2.634 0,05%
Toppar 2.021 421 2.442 0,04%
Stiklingar, víðir 425 1.000 1.000 2.425 0,04%
Rósir 2.415 2.415 0,04%
Loðvíðir 280 72 576 1.220 2.148 0,04%
Körfuvíðir 1.517 1.517 0,03%
Fjallalerki 1.480 1.480 0,03%
Álmur 350 70 770 1.190 0,02%
Fjallaþinur 240 24 175 386 825 0,01%
Vínlandsfura, P. strobus L. 477 477 0,01%
Svartelri 320 320 0,01%
Garðahlynur 287 287 0,01%
Gulvíðir 280 280 0,01%
Grænelri 210 210 0,00%
Selja 24 139 163 0,00%
Askur 140 140 0,00%

Alls 23.772 576.106 999.082 481.845 1.044.678 340.683 313.050 285.366 1.259.241 67.500 172.428 5.563.751 100%

* Þar af stóð Yrkjusjóður fyrir gróðursetningu 28.950 birkiplantna
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Reykjavík
Alþýðusamband Íslands, www.asi.is, Sætúni 1
Augasteinn sf, Súðarvogi 7
Áfengis og tóbaksverslun ríkisins, Stuðlahálsi 2
Árni Reynisson ehf, Laugavegi 170
Batik ehf: Silkiprent og Ísheimar, Bíldshöfða 16
Björgun ehf, Sævarhöfða 33
Blikksmiðja Reykjavíkur, Súðarvogi 7
Brim hf, Bræðraborgarstíg 16
Brimrún ehf, Hólmaslóð 4
BSR ehf, Skógarhlíð 18
Efling stéttarfélag, Sætúni 1
Eldhús sælkerans ehf, Lynghálsi 3
Endurvinnslan hf, Knarrarvogi 4
Fjölbrautaskólinn við Ármúla, Ármúla 12
Garðyrkjuþjónustan ehf, Skipholti 29 b
Gjögur hf, Kringlunni 7
HGK ehf, Laugavegi 13
Hilmar D. Ólafsson ehf, Eldshöfða 14
Hótel Leifur Eiríksson ehf, Skólavörðustíg 45
Ice Consult ehf, Mörkinni 6
Icelandic Photo Tours ehf, Karfavogi 22
Landslag ehf, Skólavörðustíg 11
Landsnet hf, Gylfaflöt 9
Landvernd, Skúlatúni 6
Laugarnesskóli, Kirkjuteigi 24
NM ehf, Brautarholti 10
NóiSíríus hf, Hesthálsi 24
Ólafur Þorsteinsson ehf, Vatnagörðum 4
Raftíðni ehf, Grandagarður 16
Rolf Johansen & Co ehf, Skútuvogi 10a
Samiðn, Borgartúni 30
Túnverk ehf, Jónsgeisla 45
Töskuviðgerðir, Ármúla 34
Verkfræðistofan VIK ehf, Laugavegi 164
Vélaverkstæðið Kistufell ehf, Tangarhöfða 13
VSÓ Ráðgjöf ehf, Borgartúni 20

Kjalarnes
Stjörnuegg hf, Vallá Kjalarnesi
 
Seltjarnarnes
Bæjarins bestu sf, Bollagörðum 11
Zeus heildverslun – Sía, Austurströnd 4

Kópavogur
Byggðaþjónustan ehf, Auðbrekku 22
dk hugbúnaður ehf, www.dk.is, Hlíðasmára 17

Kambur ehf, kamburehf@simnet.is,
Geirlandi v/Suðurlandsveg
Kjarni efh bókhaldsþjónusta, Lautarsmára 1
Kópavogsbær, Fannborg 2
Kríunes ehf, Kríunesi við Vatnsenda
Prentsmiðjan Viðey ehf, Smiðjuvegi 18
Reyk og eldþéttingar ehf, Hraunbraut 28
Smurstöðin ehf, Stórahjalla 2

Garðabær
Ísafoldarprentsmiðja ehf, Suðurhrauni 1
Miklatorg hf, Kauptúni 4

Hafnarfjörður
Fura málmendurvinnslan ehf, Hringhellu 3
Hafnarsport.is, Fornubúðum 8
HlaðbærColas hf, malbikunarstöð, Gullhellu 1
Hvalur hf Hafnarfirði,
Lerkiverktakar ehf, Skúlaskeiði 26
Logaland ehf, Flatahrauni 31
Rafrún ehf, Gjótuhrauni 8
Samtak ehf, Skútahrauni 11
Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64

Reykjanesbær
Reykjanesbær, Tjarnargötu 12
Toyota, Reykjanesbæ, Njarðarbraut 19

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

Borgarnes
Eyja og Miklaholtshreppur, Hofsstöðum
Margrét Guðjónsdóttir, Dalsmynni
Skorradalshreppur, Grund

Hellissandur
Skógræktar og landverndarfélag undir Jökli

Ísafjörður
Ferðaþjónustan í Heydal, Mjóafirði
KNH ehf, Grænagarði

Bolungarvík
Agnes M Sigurðardóttir, Völusteinsstræti 16
Fiskmarkaður Bolungarvíkur og Suðureyrar ehf, 
Hafnargötu 12

Skógræktarfélag Íslands þakkar veittan stuðning



Flateyri
Sytra ehf, Ólafstúni 2

Suðureyri
Klofningur ehf, Aðalgötu 59

Hvammstangi
Húnaþing vestra, Hvammstangabraut 5
Steypustöðin Hvammstanga ehf, Melavegi 2

Blönduós
Gullregn - garðplöntustöð, Auðkúlu 1
Húnavatnshreppur, Húnavöllum

Sauðárkrókur
Garðyrkjustjóri Sveitarfélags Skagafjarðar, 
Skagfirðingabraut 21
K-Tak ehf, Borgartúni 1
Leiðbeiningamiðstöðin, Aðalgötu 21
Skagafjarðarveitur ehf, www.skv.is, Borgarteigi 15

Varmahlíð
Akrahreppur, Skagafirði,
Álftagerðisbræður ehf, Álftagerði
 
Akureyri
ÁK smíði ehf, Hjallatröð 7
Höldur – Bílaleiga Akureyrar, Tryggvabraut 12
Sella tannlæknar ehf, Hofsbót 4

Dalvík
Promens Dalvík, Gunnarsbraut 12, Dalvík

Ólafsfjörður
Árni Helgason ehf, Hlíðarvegi 54

Húsavík
Fjallasýn Rúnars Óskarssonar ehf, Hrísateigi 5
Hóll ehf, Höfða 11
Sorpsamlag Þingeyinga ehf, Víðimóum 2

Laugar
Gistiheimilið Stóru-Laugar, sími 464-2990

Kópasker
Vökvaþjónusta Eyþórs ehf, Bakkagötu 6

Skógræktarfélag Íslands þakkar veittan stuðning

Þórshöfn
Geir ehf, Sunnuvegi 3

Egilsstaðir
Dagskráin Austurlandi, Miðvangi 1
Héraðs- og Austurlandsskógar, Miðvangi 2-4
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf, Einhleypingi 1
Rafholt Austurlandi ehf, Þverkletti 3

Neskaupstaður
Síldarvinnslan hf, útgerð, Hafnarbraut 6

Höfn í Hornafirði
Þrastarhóll ehf, Kirkjubraut 10

Selfoss
Búnaðarfélag Biskupstungna, Dalbraut 1
Búnaðarfélag Grafningshrepps, Villingavatni
Búnaðarsamband Suðurlands, Austurvegi 1
Grímsneshreppur og Grafningshreppur, 
Stjórnsýsluhúsinu Borg
Hurða- og gluggasmiðjan ehf, Lambhagi
Vélaverkstæði Þóris ehf, Austurvegi 69

Þorlákshöfn
Ísfélag Þorlákshafnar hf, Hafnarskeiði 12

Flúðir
Flúðafiskur, Borgarási
Gröfutækni ehf, Smiðjustíg 2

Hella
Verkalýðsfélag Suðurlands, Suðurlandsvegi 3

Vík
Trévík ehf, Kirkjuvegi 4

Kirkjubæjarklaustur
Skaftárhreppur, Klausturvegi 15
Tjaldstæðið Kirkjubæjarklaustri, Kirkjubæ 1

Vestmannaeyjar
Bókasafn Vestmannaeyja, Safnahúsinu
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