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Handbók Blómavals          
     um garðverkin

Frábær garðyrkjubók fyrir íslenskar aðstæður.
170 síður af fróðleik og leiðbeiningum.

Bókin er kærkomin fyrir 
alla garðeigendur. Rit sem
þetta hefur lengi vantað á 
Íslandi og ætti að hitta vel 
í mark hjá áhugafólki um 
ræktun, byrjendum sem og 
þeim sem lengra eru komnir.

Bókin er unnin í samvinnu við
Horticum Menntafélag.
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Velkomin í þjóðskógana 
  – alla daga, allan ársins hring!  

 

HRINGDU 
Í SKÓGINN!

Skógrækt ríkisins býður nú útivistarfólki 
upp á skemmtilega viðbót við kyrrðina, 
fuglasönginn og þytinn í trjánum. Við stíga 
í þjóðskógum landsins standa staurar með 
símanúmeri sem vegfarendur hringja 
einfaldlega í og geta hlustað á fróðleik 
eða skemmtun tengda umhverfinu.
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Ung sembrafura við skógarmörk fyrir ofan skíðastaðinn Saas Fee í Suður-Ölpunum í Sviss. Mynd: Ólafur Njálsson
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Skógræktarfélag Íslands er landssamband 60 skógræktar
félaga sem starfa í flestum byggðarlögum landsins. Skóg
ræktar félögin mynda breiðfylkingu nærri 8.000 áhuga og stuð
ningsmanna skógræktar. Skógræktarfélag Íslands er málsvari 
félaganna og hefur það m.a. að markmiði að stuðla að trjá og 
skógrækt, gróð ur vernd og landgræðslu og að fræða og leiðbeina 
um skóg rækt. Skógræktarfélögin eru að sjálfsögðu öllum opin 
og eru allir sem skógrækt unna hvattir til þátttöku.

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

Hægt er að fá helstu upplýsingar um fjölþætt starf Skógræktar
félags Íslands og aðildarfélaganna á heimasíðunni skog.is.
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Kristjana Rós Oddsdóttir Guðjohnsen er fædd í Reykjavík 
þann 19. mars 1981. Hún útskrifaðist úr myndlistardeild 
Lista háskóla Íslands árið 2006. Frá útskrift hefur hún tekið 
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Lengi höfðu menn reynt ýms ar að ferð ir við trjá rækt 
hér á landi, en ekki haft er indi sem erf iði. Land ið 
var að mörgu leyti harð drægt fyr ir plönt ur, sem áttu 
erfitt með að skjóta rót um, en einnig mátti kenna 
mönn um um hversu skóg ar höfðu eyðst, því skepn
um var lof að að gæða sér á gróðr in um hindr un ar
lít ið.

En um alda mót in 1900 urðu mikl ar breyt ing ar, 
sem leiddu af sér auk inn skiln ing á skóg rækt, enda 
voru nú komn ir hér til starfa sér mennt að ir menn í 
þess um fræð um, bæði ís lensk ir og er lend ir. Við þeim 
og öðru áhuga fólki um trjá rækt og land græðslu 
blasti nú ögrandi við fangs efni. Það var að efla þekk
ingu, áhuga og vilja lands manna til skóg rækt ar. 
Mátti ljóst vera, þá eins og nú, að slíkt við fangs efni 
krefst þol in mæði og þraut seigju enda spretta tré ekki 
upp úr jörð inni eins og gorkúl ur. 

Það liðu 30 ár frá því frum herj arn ir gróð ur settu 
fyrstu plönt urn ar og sáðu í nægi lega frjó an og af
girt an svörð þar til þær voru orðn ar svo stór ar að 
þær vöktu al menna eft ir tekt. Þá gerðu sí fellt fleiri 
sér grein fyr ir að mark mið ið væri jafn vel raun hæft 
 að rækta mætti skóga á Ís landi. Og nógu göf ugt 
þótti þetta starf til þess að á sjálfri Al þing is há tíð
inni á Þing völl um árið 1930 var Skóg rækt ar fé lag 
Ís lands stofn að. Raun ar var ann að fé lag með sama 
nafni stofn að á Ak ur eyri fyrr um vor ið  sem telja má 
merki um þá grósku, og kapp vissu lega, sem nú var 
hlaup in í ís lenska rækt un ar menn. 

Skóg rækt ar fólk gerði sér vel grein fyr ir hvern ig 
best væri að nýta rækt un ina til þess að verja land ið, 
hefta upp blást ur og hindra um ferð bú fjár um við
kvæm skóg rækt ar lönd. Bera fyrstu verk efni fé lags ins 
skýr merki um það. Ár ang ur alda móta manna varð 
öðr um hvatn ing. Nú voru stofn uð skóg rækt ar fé lög 
víða um land og árið 1946 var Skóg rækt ar fé lag Ís
lands orð ið að sam bands fé lagi fyr ir skóg rækt ar fé lög

in í land inu. Og smám sam an hef ur flest um þess um 
fé lög um vax ið fisk ur um hrygg og hef ur ver ið ráð ist 
í ým iss kon ar átaks verk efni og önn ur við fangs efni til 
að efla skóg rækt á Ís landi. Má þar til dæm is nefna 
Land græðslu skóga, um fangs mik ið skóg rækt ar á tak 
sem fé lag ið átti frum kvæði að á 60 ára af mæli þess, 
og unn ið hef ur ver ið að síð an, ásamt Skóg rækt rík is
ins, Land græðslu rík is ins og land bún að ar ráðu neyti. 

Nú starfa marg ir ís lensk ir bænd ur við skóg rækt 
í lands hluta bundn um verk efn um og Skóg rækt ar fé
lag Ís lands hef ur í sam starfi við skóg rækt ar fé lög víðs 
veg ar um land ið unn ið að opn un nokk urra skóga 
sem henta vel til úti vist ar. Verk efn ið Op inn skóg ur 
hef ur not ið vin sælda og mun von andi stuðla að því 
að sí fellt fleiri gangi til liðs við skóg rækt ar fólk með 
þátt töku í skóg rækt ar fé lög um, trjá rækt og land
græðslu í víð asta skiln ingi þess orðs. Þá eru ótald ir 
all ir þeir sem heima í görð um sín um eða í sum ar
bú staðalönd um njóta þess að vera í milli liða laus
um sam skipt um við ís lenska nátt úru, planta trjám, 
hlúa að þeim og njóta þess að sjá þau vaxa og dafna. 
Því trén eru lif andi ver ur. Hafa sinn eig in sér staka 
per sónu leika. Geta ver ið kenjótt og upp á tækja söm. 
Krefjast at hygli og um hyggju. Sum ir telja jafn vel að 
tré skynji hugs an ir. Í það minnsta þyk ir þeim gott að 
láta tala við sig. En það er önn ur saga.

Við fögn um nú 80 ára af mæli Skóg rækt ar fé lags 
Ís lands. Við get um ver ið stolt af þeim góða ár angri 
sem náðst hef ur á þeim tíma. Sí fellt fleiri trjátopp ar 
hafa náð að gægj ast upp yfir þúfu kolla og verk efni 
okk ar núna er að halda áfram á sömu braut. Með 
ýms um hætti get um við hvatt til auk inn ar rækt un ar, 
ekki síst með því að miðla þekk ingu og beita þeim 
rök um sem til tæk eru um gæði og gagn semi skóg
rækt ar fyr ir lýð og land. Op inn skóg ur get ur lað að 
að sér nýja fé laga og banda menn á þess ari veg ferð. 
Það er til dæm is sam eig in leg upp lif un okk ar margra 

Skóg rækt ar fé lag Ís lands var stofn að þann 27. júní árið 1930. Þá hafði skipu leg skóg rækt ver ið stund uð 
í land inu í rúm 30 ár en upp haf henn ar er einmitt rak ið til þess, þeg ar plant að var inn an girð ing ar á 
Þing völl um í einn hekt ara lands ann ars veg ar og hins veg ar var stofn uð trjá rækt ar stöð á Ak ur eyri. Þar 
voru við fyrstu sán ingu not uð fræ frá Nor egi og úr Vagla skógi. Þetta var árið 1899. 

Á afmælisári

Höfundur Magnús Gunnarsson
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að við höf um skynj að töfra skóg ar ins í ilmi og fugla
söng, í gró and an um sem þrífst í skjóli trjánna og í 
þeim lífs gæð um, kyrrð, jafn vægi og feg urð sem slíkt 
um hverfi elur af sér. Og okk ur lang ar til þess að 
deila þeirri reynslu með öðr um. Líkt og Ólaf ur Jó
hann Sig urðs son seg ir í ljóði sínu:

Í skógi

Þá döggva helgi hljóm ur eng inn rauf,
og hvarm ar ungra blóma sam an luk ust,
en blær af fjalli bærði hin votu lauf
sem blítt og mjúkt við hend ur mín ar struk ust.

Hjá lyngi og björk um bjarta sum arnótt,
sem bláa hulu óf að lág um viði
og svæfði allt svo und ar lega rótt,
átti ég gest ur von á mild um friði.

En hjart að nam úr fjarska forn an óm
sem flaug að trján um gegn um þögn og tóm:
það var sem blóð mitt rynni að ein um ósi.
Hvert lauf, hvert blóm og ilm gras átt ir þú
sem yfir djúp míns trega spennt ir brú
og gædd ir myrkrin leynd ar dóms ins ljósi.

Í skól un um er sí fellt meiri um ræða og kennsla um 
um hverf ið, um sjálf bært sam fé lag, um gildi þess að 
við halda gæð um lands ins og bæta þau. All ar þess ar 
leið ir verð um við að virkja og finna um leið nýj ar og 
fleiri. Það, ásamt því að planta fleiri trjám og hlúa að 
ís lensk um skóg um al mennt, verð ur verk efni okk ar 
og þeirra sem í spor in okk ar ganga, næstu 80 árin.

Ég færi skóg rækt ar fólki öllu al úð ar þakk ir fyr ir vel 
unn in störf.
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Um miðj an átt unda ára tug inn ákvað ég að byggja 
bíl skúr við hús við Sól valla götu í Reykja vík sem 
fað ir minn, Hall dór Gísla son skip stjóri, hafði byggt 
1928 en þá var sjald gæft að byggð ir væru bíl skúr
ar við hús. Ég var á þess um tíma við nám á vet
urna og með nokk uð sveiflu kennd ar tekj ur svo ég 
gat ekki far ið að skuld binda mig með því að kaupa 
íbúð. Nóg pláss var í einu horni lóð ar inn ar og lét ég 
teikna 5×10 m bíl skúr þar. Að vísu sagði teikn ar
inn að í bygg ing ar sam þykkt inni væri tal að um há
marks stærð 30–32 m2 en ég hlust aði ekki á það. Á 
fundi bygg ing ar nefnd ar Reykja vík ur var er indi mínu 
hafn að. Þeg ar ég fór að at huga mál in nán ar komst 

ég að raun um að öllu jöfnu var mið að við 4×8 m 
(32 m2) stærð á bíl skúr um, sem gæti kannski hæft 
við fjöl býl is hús, en ekki ann ars stað ar þar sem nóg 
væri pláss ið. Ég lét nú minnka bíl skúr inn nið ur í 5x8 
m en breidd skúrs ins kom af sjálfu sér, þar sem skúr, 
sem hafði ver ið byggð ur við hús við Ásvalla götu, 
ákvað breidd ina. 

Þeg ar ver ið er að byggja og breyta í göml um og 
rót grón um hverf um er far ið á stað inn og mál in at
hug uð, því við kvæmt get ur ver ið að breyta þar, en 
slíku var varla til að dreifa í þessu til felli. En það 
var ann að. Í því horni lóð ar inn ar sem bíl skúr inn átti 
að koma, óx ljóm andi fal leg ur garða hlyn ur. Mér var 

Vigdís og tréð í bílskúrnum

Höfundur Halldór Halldórsson

Hlyn ur inn í bíl skúrn um. Hús við Ásvalla götu í bak sýn. 
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nú sent bréf þar sem er indi mínu var hafn að. Þeg ar 
ég fór að at huga mál ið spurði for mað ur bygg ing ar
nefnd ar inn ar nokk uð vand ræða leg ur hvort ég gæti 
ekki fært skúr inn úr horn inu til að ekki þyrfti að 
saga hlyn inn. Ég sá á auga bragði að það væri ekk
ert mál því varla væri tréð ei líft. Eitt hvað taut aði 
for mað ur bygg ing ar nefnd ar um að skúr inn væri enn 
of stór og minnk aði ég hann lít ils hátt ar. Ég sendi 
nú inn teikn ingu þar sem bíl skúr inn var 6,5 m að 
lengd og færð ur úr horn inu um 3,5 m. Enn á ný var 
er ind inu hafn að og fund ið eitt hvað að, auk þess sem 
skúr inn var of lang ur. Ég sendi nú inn teikn ingu þar 
sem skúr inn var 6,2 m og bil ið í horn inu stækk að 
upp í 3,8 m. Loks ins var er indi mitt sam þykkt. 

Ég byggði síð an bíl skúr inn og gekk það vel. Tveim 
árum síð ar byggði ég síð an utan um tréð og var þá 
kom inn með upp haf leg an 5×10 m skúr, sem ég 
hafði alltaf dreymt um. Þeg ar ég var bú inn að slá 
utan af við bót inni kall aði ég á sjón varps menn sem 
voru fljót ir á stað inn og þótti þetta held ur bet ur eft
ir minni legt.

Síð an liðu árin og 1994 kom að því að fað ir minn 
fór á elli heim ili og hús ið var sett á sölu. Ég fór þá 
að at huga með tréð og komst þá að raun um að það 
hafði haft það svo gott í skúrn um, að það hafði vax
ið út í um gjörð ina. Ég ákvað þá að saga tréð en nú 
hafði lög um og reglu gerð um ver ið breytt þannig að 
fá þurfti leyfi til þess hjá bygg ing ar nefnd. Ég sendi 
nefnd inni er indi þar að lút andi og var það auð sótt. 
Mér datt nú í hug að láta sjón varps menn vita að ég 
ætl aði að saga tréð ákveð inn dag klukk an tíu um 
morg un inn. Ég þurfti ekki að hafa áhyggj ur af að 
þeir mættu ekki. Þá vildi svo til að kvöld ið áður lenti 
ég í af mæl is veislu og hitti þar Þor vald Ragn ars son 
for seta bíl stjóra og minnt ist á það við hann að nú 
ætl aði ég að fara að saga tréð morg un inn eft ir. Þá 
varð hann hugsi og taut aði svo að það gæti vel ver ið 
að hún Vig dís gæti ver ið við stödd en þess má geta að 
Vig dís átti sín bernsku ár á Ásvalla götu sem er næsta 
gata við Sól valla göt una. Mér hef ur sjald an brugð ið 
eins mik ið eins og við þessi orð Þor vald ar því bíl skúr 
er alltaf bíl skúr. Ég rauk heim og var fram á nótt að 
laga til og þrífa enn bet ur í skúrn um. Þeg ar ég var 
í Varð skipa deild Stýri manna skól ans var ein náms
bók in Þjón ustusið ir eft ir Garð ar Páls son skip herra. 
Ég rauk í bók ina en það fór eins og mig grun aði, 
að eng inn kafli var í bók inni um op in bera heim
sókn for seta Ís lands í bíl skúr þar sem ver ið var að 
saga nið ur tré. Satt best að segja var ekk ert minnst á 

kon ur í bók inni nema að einn kafl inn hét Kona sem 
gest ur um borð þar sem sagt var frá því m.a. hvern ig 
kynna ætti konu fyr ir skip herr an um og öðr um skip
verj um. Um morg un inn voru sjón varps menn mætt ir 
og allt til bú ið klukk an tíu.

En Vig dís kom ekki. 
Hvort hún átti ekki heim an gengt eða hvort hann 

Þor vald ur for seta bíl stjóri var bara að plata mig þeg
ar hann sagði að kannski gæti hún Vig dís ver ið við
stödd veit ég ekki enda er það ekki mál ið. Ann að er 
hins veg ar al veg víst að ef spurt væri í Gettu bet ur 
hvaða Ís lend ing ur hefði plat að sjálf an sig mest allra 
þá geri ég kröfu um að mitt nafn verði nefnt sem rétt 
svar. Sjá má Þor vald á myndinni að neðan þar sem 
hann stend ur yst til hægri með tvær regn hlíf ar. 

Þess má geta að for set ar hafa tengst hlyn in um 
áður því fað ir minn sagði mér að sá sem gróð ur setti 
tréð á sín um tíma hafi ver ið bróð ir Ás geirs for seta. 
Ég hélt fyrst að það hefði ver ið Ragn ar ráðu naut ur 
en komst fljót lega að því að það hefði ver ið Matth
í as, sem eitt sinn var garð yrkju ráðu naut ur Reykja
vík ur borg ar.

Vig dís Finn boga dótt ir for seti Ís lands á Þing völl um 17. 
júní 1994 á 50 ára af mæli lýð veld is ins. Hún er fædd 1930, 
sama árið og Skóg rækt ar fé lag Ís lands var stofn að á Al
þing is há tíð inni á Þing völl um.
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     Fullkomnasta
skógarplöntustöð
            landsins!
Barri hf rekur fullkomnustu skógarplöntustöð á Íslandi að Valgerðarstöðum 4 í 
nágrenni Egilsstaða.

Barri er leiðandi fyrirtæki í innleiðingu nýjunga á sviði skógarplönturæktunar og  
hefur  byggt sérhannaða kæli- og frystigeymslu fyrir skógarplöntur.

Til sölu verða í vor  ýmsar tegundir skógarplantna bæði í pappakössum af frysti og 
bökkum með plöntun y�rvetruðum á hefðbundinn hátt.

Barri hf. rekur Gróðrarstöðina á Tumastöðum í Fljótshlíð.  

Á Tumastöðum verða til sölu �estar tegundir skógarplantna og pottaplöntur  sem 
eru ræktaðar hjá fyrirtækinu. 

Barri selur og sendir skógarplöntur um allt Ísland auk Færeyja og Grænlands.

Ræktunargeta Barra er allt að 130 þúsund �ölpottabakkar á ári.

Barri hf.  Valgerðarstaðir 4 • 701 Egilsstaðir • sími: 471 2371 / 899 4371 
 Tumastaðir • 861 Hvolsvöllur • sími: 481 3171

www.barri.is • barri@barri.is
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Hinn 25. júní 2009 var form lega opn að ur í Guð
mund ar lundi í Kópa vogi „Her manns garð ur“.

Hér er um sam starfs verk efni Skóg rækt ar fé lags 
Kópa vogs, Garð yrkju fé lags Ís lands og Kópa vogs
bæj ar að ræða. Her manns garð ur er þannig til kom
inn að börn Her manns Lund holm, sem lengi var 
garð yrkju ráðu naut ur Kópa vogs bæj ar sem og fyrr
ver andi for mað ur Skóg rækt ar fé lags Kópa vogs, gáfu 
Skóg rækt ar fé lag inu mik ið safn af fjöl ær um plönt
um, sem Her mann hafði safn að og sett nið ur í garð
inn við hús ið sitt við Hlíð ar veg í Kópa vogi. Ákveð ið 
var, í sam starfi við Garð yrkju deild Kópa vogs bæj ar, 
að setja þess ar plönt ur nið ur í Guð mund ar lundi og 
var þá leit að eft ir sam starfi við Garð yrkju fé lag ið um 
að það kæmi einnig að þessu verk efni en Her mann 
var heið urs fé lagi í Garð yrkju fé lag inu.

Hvað er í Her manns garði?
Það er ekki ólík legt að þessi spurn ing komi upp í 
huga les enda þeg ar við nú kynn um þetta verk efni 
á þess um vett vangi: Hvað er í Her manns garði? Í 
Her manns garði er mik ið safn af fjöl ær um plönt um 
sem marg ar eru mjög sjald gæf ar hér á landi. Það 
var nokk ur áhætta að ákveða að þessi garð ur yrði í 
Guð mund ar lundi á Vatns enda, enda er garð ur inn í 
um 120 metra hæð yfir sjáv ar máli. Það hef ur kom ið 
okk ur, sem að þessu stönd um, á óvart hversu plönt
urn ar að laga sig vel að um hverf inu. Það hef ur skap
ast sú hefð að fé lög in tvö ásamt Kópa vogs bæ gang ist 
fyr ir hreins un ar degi á hverju vori kring um 20. maí 
og koma þar sam an sjálf boða lið ar úr Skóg rækt ar fé
lag inu og Garð yrkju fé lag inu og frum hreinsa svæð ið 
eft ir vet ur inn. Þessi sam vinna fé lag anna er ekki að
eins skemmti leg held ur líka fróð leg og skap ar sam
kennd milli þess ara fé laga.

Garð yrkju fé lag ið gaf bekk í garð inn til minn ing
ar um Her mann. Síð ast lið ið sum ar átti ég þess kost 
að vinna á svæð inu með starfs mönn um sér staks at
vinnu átaks und ir stjórn Skóg rækt ar fé lags Kópa vogs 

og fylgd ist þar með því fólki sem kom á svæð ið til 
að njóta úti veru. Það er óhætt að full yrða að mik il 
ánægja var með al gesta með hversu vel hef ur til tek
ist með Her manns garð.

Græni stíg ur inn lagð ur um Guð mund ar lund
Skóg rækt ar fé lag Ís lands hef ur stað ið fyr ir at vinnu
átaki, sem með al ann ars hafði það að mark miði að 
bæta úti vist ar svæð in í upp landi höf uð borg ar svæð
is ins. Fólst það í því að hvetja sveit ar fé lög in á höf
uð borg ar svæð inu til að sam ein ast um að koma upp 
svoköll uð um „Græn um stíg“ sem liggja á frá Kald ár
seli í Hafn ar firði um Garða bæ, Kópa vog, Reykja vík 
og Mos fells bæ í út jaðri byggð ar inn ar og enda uppi 
á Kjal ar nesi, alls um 55 km að lengd. Skóg rækt ar
fé lag Kópa vogs vildi strax styðja þetta verk efni og 
að Guð mund ar lund ur yrði eitt af án ing ar hlið um á 
þess um stíg.

Það vildi svo til að fé lag ið hafði ver ið í sam starfi við 
Kópa vogs bæ um að aug lýsa skipu lag að Guð mund
ar lundi og því varð þetta án ing ar hlið fyrsti form legi 
hluti stígs ins, sem hlaut sam þykki á skipu lags upp
drætti sem slíkt. Í sam vinnu við Kópa vogs bæ náði 
fé lag ið því fram að verk ið var unn ið vor ið 2009 af 
Skóg rækt ar fé lag inu og var 300 metra lang ur stíg ur 
mal bik að ur og upp lýst ur. Skóg rækt ar fé lag ið lagði til 
fjár magn í verk ið en Kópa vogs bær end ur greiddi það 
í árs byrj un 2010. Þessi áfangi stígs ins var form lega 
tek inn í notk un 25. júní 2009 og var skilti sett upp í 
til efni þess í Guð mund ar lundi þann dag.

Það er nauð syn legt að skóg rækt ar fé lög in styðji 
Skóg rækt ar fé lag Ís lands og leiti sam starfs við sveit
ar fé lög in um að Græni stíg ur inn verði að veru leika 
sem allra fyrst.

Ég tel þetta verk efni kjör ið á þess um þreng ing ar
tím um til að auka at vinnu fyr ir skóla fólk og vona að 
skóg rækt ar fé lög in fái stuðn ing við þetta verk efni hjá 
sveit ar fé lög un um.

Hermannsgarður
í Guðmundarlundi

Höfundur Bragi Michaelsson
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Aukin fjölbreytni
í yndisskógrækt

PINUS OG PICEA

Höfundur Ólafur Sturla Njálsson

Ung sembrafura (Pinus cembra) við skógarmörk fyrir ofan skíðastaðinn Silvaplana efst 
í Engadin dalnum í AusturSviss.
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Rétt kvæmi á hverj um stað er gríð ar lega mik il vægt 
at riði þeg ar nota á trjá teg und ir sem verða stór vaxn
ar, þar sem flest ar þeirra eru ald ar upp af fræi. Rækt
un upp af fræi þýð ir meiri erfða fjöl breyti leika á milli 
trjánna sem vaxa upp. 

Tvær leið ir eru mögu leg ar til að létta og flýta fyr ir 
þess ari vinnu og til að finna sem fljót ast bestu kvæm
in fyr ir skóg væð ingu þeirra land svæða sem mönn um 
hugn ast að leggja und ir ynd is og timb ur skóga:

1. Vefj a rækt un (klón fjölg un) á allra bestu ein stak
ling un um (ís lensk „súper tré“ sem aldrei eða 
mjög sjald an hef ur orð ið mis dæg urt) þyk ir dýr 
fjölg un ar að ferð, en gæti flýtt skóg væð ingu og 
auð veld að skóg rækt ar starf ið á mjög áhrifa rík an 
hátt. Það þýð ir að öll trén á stóru svæði yrðu af 
ein um klóni, öll með sama erfða efni og móð ir in. 
Timb ur skóg rækt gæti haft mik ið gagn af þess ari 
að ferð, en hún hugn ast tæp ast nátt úru vernd ar
sinn um. Með góðu skipu lagi má t.d. nota þrjár 
ólík ar trjá teg und ir sam an í timb ur fram leiðslu 
og mýkja þannig ásýnd henn ar. Teg und ir sem 
höggn ar eru úr skóg in um á mis mun andi tíma, 
t.d. af því að þær þroskast mis hratt upp í há
marks upp skeru.

2. Fræ rækt un. Vís ir að slíku kyn bóta starfi með hjálp 
fræ rækt un ar er í fræ hús inu að Vögl um í Fnjóska
dal, þar sem Þröst ur Ey steins son hef ur safn að 
sam an bestu ein stak ling un um af ís lensk um barr
trjám. Víxl un á milli slíkra ein stak linga get ur 
auk ið fræ gæð in og gef ið marg falt hærri pró sentu 
af góð um, hrað vaxta trjám fyr ir ís lenska skóg
rækt. Ís lenska birk ið hef ur þeg ar ver ið í slíku 
kyn bót ar verk efni í nokk ur ár und ir hand leiðslu 
Þor steins Tóm as son ar, með að stöðu í Gróðr ar
stöð inni Mörk. Flest ir kann ast orð ið við Emblu
birk ið sem gef ur hærra hlut fall af hrað vaxta og 
bein stofna ís lensku birki.

Í þess um fram halds pistli (sjá þá fyrri í 1. og 2. tbl. 
Skóg rækt ar rits ins 2009) um aukna fjöl breytni í 
skóg um lands ins er fjall að um fá ein ar trjá teg und ir 
í tveim ur ætt kvísl um, Pin us (fur ur) og Picea (greni), 
sem báð ar voru gróð ur sett ar allt frá upp hafi ís lenskr
ar skóg rækt ar til að fram leiða timb ur og til ynd is. 

Ein teg und in hvarf nær al veg úr skóg rækt ar starfi í 
nokkra ára tugi en gróð ur setn ing ann arra hef ur ver ið 
mjög sveiflu kennd. Við sum um blas ir bjart ari fram
tíð held ur en nokkurn tím ann áður, þar sem kom ið 
er þokka legt skjól af frum herja teg und um ís lenskr ar 
skóg rækt ar og vegna miklu ít ar legri kvæma rann
sókna sem komn ar eru út í mörk ina.

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 fyrsta pistils ins. Að ferð irn ar eru alltaf þær sömu 
hvort sem gróð ur sett eru runn ar eða tré.

Löng ræktunarsaga fegurstu furutrjánna
Furu teg und irn ar Pin us cembra og Pin us si birica eiga 
langa sögu í ís lenskri skóg rækt. Má segja að 100 ár 
séu frá því þær voru fyrst gróð ur sett ar og þang að til 
áhugi fór að glæð ast á þeim aft ur.

Í rit inu Is lands Skovsag, sem Land bún að ar ráðu
neyt ið gaf út árið 2007, eru tekn ar sam an skýrsl ur 
danskra skóg rækt ar eld huga. Þeir vildu kenna ís
lensku þjóð inni rækt un skóga og stuðl uðu að vernd
un þeirra skóg ar leifa sem enn voru til í land inu um 
alda mót in 1900. Það er lær dóms ríkt og fróð legt 
að lesa um ná kvæmn ina í vinnu brögð um, hvern ig 
þeir þreif uðu sig áfram við að átta sig á ís lensk um 
að stæð um og hversu gíf ur leg orka fór í að koma 
skóg rækt ar reit um á legg, t.d. Furu lund in um á Þing
völl um, Rauða vatns skógi, Hálsi í Fnjóska dal, skóg
ar reitn um við Grund í Eyja firði og í Mörk inni í Hall
orms stað ar skógi. 

Í skýrsl um Dan anna er nefnd ein furu teg und sem 
síð ar var ekk ert not uð aft ur í ís lenskri skóg rækt, né 
held ur próf uð fleiri kvæmi af, í nær 100 ár. Það er 
Pin us cembra, sem ég kýs að kalla sembraf uru en 
það nafn er í takt við þau heiti sem sem tréð hef
ur á ýms um tungu mál um í heim kyn num sín um. Á 
dönsku heit ir hún „sembrafyr“, í Sviss „arve“ og 
„zir be“, í Aust ur ríki „zir belki efer“, á ensku „Swiss 
pine“ og „Arolla pine“, á frönsku „pin cembro“, 
á ítölsku „pino cembro, elvo, cim ber, zir mol, cir
molo, cembro, arolla“, á retórómönsku „gèmber“ 
og á rúm ensku „zimbru“. Senni lega hafa Dan irn ir 
kom ið hing að með sembraf ur ur upp runn ar frá Alpa
fjöll um, en seinna barst fræ frá Sí ber íu af syst ur teg
und inni Pin us si birica, lindi furu (áður köll uð Pin us 

Sum ar trjá teg und ir fengu eins kon ar frí í skóg rækt ar starf inu í nokkra ára tugi. Af einni, Pin us sylvestris, 
var mik ið gróð ur sett frá 1940 til 1960. Þess ar teg und ir eiga aft ur er indi inn í skóg rækt ar á ætl an ir á nýrri 
öld með hlýn andi lofts lagi og sem önn ur kyn slóð trjáa inn í skóga, sem tek ist hef ur að koma upp. 
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cembra var. si birica), sem m.a. var sáð í skóg ar botn
inn í Mörk inni í Hall orms stað ar skógi. Af lindi furu
fræ inu uxu síð an upp ein feg urstu trén í ís lenskri 
skóg rækt. 

Í skýrsl un um er skráð sér stak lega „Pin us cembra“ 
þeg ar um upp taln ingu á inn flutt um plönt um er að 
ræða og skil ég það svo að þar sé um að ræða kvæm
in frá Alpa fjöll um sem gróð ur sett voru á áð ur nefnd
um stöð um. En inn flutta fræ ið, sem sáð var út, er 
sagt vera „Pin us cembra var. si birica“ og kom m.a. 
sem gjaf ir frá Jó hann esi Rafni fræverkanda og Skog
frökontor et í Dan mörku, sam tals 70 kg á tveim ur 
árum. Get ið er um sán ingu árin 1900–1904 á þess
um stöð um og allt er fræ ið merkt „Pin us cembra var. 
si birica“, en all ar plönt ur sem komu frá Dan mörku 
ávallt merkt ar ein ung is „Pin us cembra“. 

Að eins árið 1907 er get ið sér stak lega um sán ingu á 
1 kg af fræi „Pin us cembra“ frá Týról í Alpa fjöll um 
(„Tyrol sk avl“). Var því sáð í beð í Mörk inni í Hall
orms stað ar skógi, því reynsl an var sú að ef sáð var út 
í mörk ina fundu haga mýs flest fræ in og átu þau. Í 
bæk lingi um trjá teg und ir í Hall orms stað ar skógi eru 
fögru furu trén frá þessu tíma bili sögð vera frá Sí ber
íu. Stærð köngl anna og lög un þeirra bend ir til þess 
að trén séu lindi fura, Pin us si birica. Þau hafa margoft 
sáð sér og nokkr ar kyn slóð ir af lindi furutrjám eru að 
vaxa upp í skóg in um. Mér er ekki kunn ugt um að 
ná kvæm ar at hug an ir hafi ver ið gerð ar á því í Hall
orms stað ar skógi, né held ur á Grund eða Þing völl um, 
hvort inni á milli lindi fu r anna leyn ist sembraf ur ur. 
Enda er hæg ara sagt en gert að greina þess ar syst ur
teg und ir í sund ur. Það mætti líkja þeim við ein eggja 
tví bura, svo lík ar eru þær.

„Eineggja tvíburar“
Síð ustu ára tugi hafa sér fræð ing ar talið lindi furu 
og sembraf uru sjálf stæð ar teg und ir. Sú sem vex 
í Alpa fjöll um og ná læg um fjall görð um í Evr ópu 
held ur gamla fræði heiti sínu Pin us cembra. Sú sem 
vex aust ur í Sí ber íu er nefnd Pin us si birica, en var 
áður und ir teg und þeirr ar fyrri, Pin us cembra var. 
si birica. Ís lenska nafn ið lindi fura er not að á sí ber
ísku teg und ina, og verð ur svo vænt an lega áfram, 
en teg und in frá Alpa fjöll um verð ur að fá ann að ís
lenskt nafn, enda sér stök teg und. Síð ustu árin hef ég 
van ið mig á að nefna Pin us cembra frá Alpa fjöll um 
sembra furu eins og greint er frá fyrr. Eft ir því sem 
ég heyri fleiri hér aðs heiti í heim kynn um henn ar (sjá 
áð ur nefnda upp taln ingu), styrk ist ég í þeirri trú að 

Lindifura (Pinus sibirica) í Hallormsstaðarskógi.

Ung sembrafura við skógarmörk fyrir ofan skíðastaðinn 
Saas Fee í SuðurÖlpunum í Sviss.
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nafn ið sembrafura sé vel við hæfi í okk ar máli. Það 
er að auki hljóm fag urt. Vona ég að menn taki und ir 
með mér, að ís lenska nafn ið skuli vera sembrafura, 
til að grein ing ar frá teg und inni lindi furu.

Þó að þess ar syst ur teg und ir séu mjög lík ar koma 
þær úr ólíku lofts lagi. Lindi fura er ótrú lega fal leg 
í skjól inu í Hall orms stað ar skógi. Ann ars stað ar á 
land inu er aug ljóst að hún er háð miklu skóg ar skjóli 
til að geta þrif ist vel. Ná lægt sjó miss ir hún all ar nál
arn ar nema síð asta ár gang inn og á ansi bágt nema í 
mjög góðu skjóli. Til sam an burð ar halda lindi furu
trén allt að 7 ár göng um af barr nál um á trján um í 
Hall orms stað ar skógi. Aug ljóst er að skóg ar skjólið 
og lofts lag ið á Hér aði smellpass ar fyr ir hana. 

Lindi fura vex villt í skjól góð um lauf skóg um Sí ber
íu. Hún er vön skjól inu og kann því varla nokk uð á 
ís lenskt rok og skafrenn ing. Lindi fura er til í stöku 
garði víða um land og ber þess merki að þola illa 
strand lofts lag. Á flest um stöð um, nema í besta skóg
ar skjóli langt inn til lands ins, held ur hún ekki nema 
ein um ár gangi af barr nál um, þ.e.a.s. þeim sem eru 
á árs sprota síð asta sum ars. Meira að segja 20 km 
frá sjó, í góðu skóg ar skjóli í Nátt haga í Ölf usi, sést 
meira á Hall orms stað ar lindi fur un um eft ir því sem 
þær hækka. Þær eru tæp lega mann hæð ar há ar vor ið 
2010 og halda nú orð ið ein göngu barr nál um síð asta 
sum ars á milli ára, þrátt fyr ir hlýrri sum ur og mild
ari vet ur und an far in ár. Barr nál ar sum ars ins 2008 
eru sama sem dottn ar af, brún s viðn ar í endana og 
upp þorn að ar. Svo næm er teg und in fyr ir frost þurr
um norð an næð ingn um, og það í skjóli, að brum in 
þorna einnig upp á þeirri hlið trjánna sem snýr mót 
norð an átt um. 

Okk ur ber að taka al var lega mark á þessu og nota 
teg und ina ein göngu á ná kvæm lega rétt um stöð um í 
ís lenskri skóg rækt. Mik il fræ mynd un á gömlu lindi
fur un um í Hall orms stað ar skógi auð veld ar að gengi 
að nægu fræi, en plönt ur af þessu kvæmi eiga sam
kvæmt of an lýstri reynslu ekki að rata í ís lenska skóg
rækt nema í besta skóg ar skjóli í inn döl um.

All ir sem kynnst hafa lindi furu vita að hún er ein 
þokka fyllsta furu teg und in í ís lenskri skóg rækt og 
því er um að gera að bæta henni inn í skjól bestu 
ný skóg ana. Að auki, fyr ir utan fegr un ar sjón ar mið, 
jóla greina sölu og við ar fram leiðslu, eru furu hnet ur 
(fræ in) henn ar tölu verð bú bót, enda vin sæl ar í nú
tíma matseld. Svo verð mæt ar þóttu furu hnet urn ar 
hér áður fyrr að þær voru not að ar sem gjald mið ill í 
sam skipt um milli Sama og nor rænna manna.

En hvað með danskinn fluttu sembraf ur una frá 
alda mót un um 1900? Eru ein hver trjánna í furu lund
in um á Þing völl um og á Grund í Eyja firði af þeirri 
teg und? Þau eru orð in 10–14 metra há og mynda fræ 
á báð um stöð um. Köng ull sem ég fann á einu furu
trénu í Furu lund in um á Þing völl um í ágúst 2009, var 
með lög un Pin us cembra köng uls. Mynd (frá Val
gerði Jóns dótt ur) af köngl um fur unn ar á Grund í 
Eyja firði sýn ist mér vera af köngl um Pin us cembra 
en ekki af Pin us si birica.

Ung sembrafura í góðum vexti á Espihóli í Eyjafjarðarsveit.  
Mynd: Valgerður Jónsdóttir

Könglar af sembrafuru (eða lindifuru) af trjánum á Grund 
í Eyjafirði. Mynd: Valgerður Jónsdóttir
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Furu tré þessi fóru ansi illa af langvar andi þrengsl
um í þétt um skógi með berg furu og af völd um síð ari 
gróð ur setn inga með greni, bæði á Grund og á Þing
völl um. Við grisj un hafa þau smám sam an jafn að sig 
og mik il fræ mynd un átt sér stað sum árin. Flens borg 
og fleiri gróð ur settu trén árin 1903 og 1905. Flens
borg skrá ir einnig að 100 plönt ur af Pin us cembra í 
2/2 stærð inni hafi ver ið gróð ur sett ar í Gömlu Gróðr
ar stöð inni á Ak ur eyri árið 1900. En á flest um þess
ara staða var einnig sáð fræi af sí ber ísk um upp runa, 
Pin us si birica.

Reynslan af ræktun sembrafuru
Lít ið hef ur ver ið reynt við sembraf ur una síð ar, senni
lega ekk ert af fullri al vöru fyrr en eft ir ferða lag skóg
rækt ar fé laga á veg um Skóg rækt ar fé lags Ís lands árið 
1998 til aust ur rísku Alpanna. Úr þeirri ferð eru t.d. 
til státn ar plönt ur að Espi hóli í Eyja firði, gróð ur sett
ar á ber svæði og láta enn þá ekk ert á sjá. Árið 2002 
áskotn að ist mér fræ af einu kvæmi sembraf uru frá 
skóg ar mörk um við skíða stað inn í Bormio í ítalska 
hluta Týról (fræ ið er með fræ núm er ið 200014 frá 
Mó gilsá). Plönt urn ar af þessu kvæmi hafa kom
ið mér á óvart með þolni sinni gagn vart vetr ar roki 
í Nátt haga í Ölf usi á með an stór sér á lindi furu af 
kvæm inu frá Hall orms stað. Ár ang ur inn af upp eld inu 
á sembraf ur unni, þó skamm ur tími sé lið inn, bend ir 
til að vænta megi betri ár ang urs af kvæm um henn
ar frá skóg ar mörk um Alpa fjalla, miklu betri held ur 
en af lindi furu frá Sí ber íu. Senni lega er sembrafura 
miklu þoln ari á rok og ann an veð ur hryss ing, þar sem 
hún vex yf ir leitt í skóg ar mörk um og upp í trjá mörk 
alls stað ar á út breiðslu svæði sínu. Hún hlýt ur því 
að þurfa að þola sein vor frost, jafn vel sum ar frost 
á stund um. Við skóg ar mörk og trjá mörk í Alpa
fjöll um er vaxt ar tími trjánna tæp ast mik ið lengri en 
vaxt ar tími þeirra hér lend is á lág lendi, en sum ar hit
inn er senni lega tölu vert hærri. Það hef ur hins veg ar 
marg sinn is kom ið í ljós í skóg rækt ar sög unni að trjá
teg und ir kom ast oft af með dá lít ið lægri hita held ur 
en rík ir í heim kynn um þeirra. Er þess beð ið með eft
ir vænt ingu að sjá hvort sembrafura sýni meiri þolni 
gagn vart rok inu hér lend is, helst marg falt meiri þolni 
held ur en lindi fura. Það verð ur þó að vara við einu. 
Sembrafura er tæp ast þol in ná lægt sjó, nema í skjól
góð um görð um, því seltu er hún ekki vön að fá á sig 
í heim kynn um sín um. 

Árið 2007 skoð aði ég sembraf uru skóga við skóg
ar mörk á þrem ur stöð um í Alpa fjöll um, nán ar til

Sjálfsáin lindifura í skógarbotninum í Hallormsstaðar
skógi.

Myndin sýnir vel að lindifura af kvæminu frá Hallorms
staðarskógi missir strax allt barr sem er eldra en eins árs ef 
veðurlagið er aðeins of hryssingslegt fyrir hana.
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tek ið í Saas Fee, Sil vaplana og Flüelapass. Af skap
lega fróð legt er að sjá hvað þessi furu teg und get ur 
þol að. Hún er við skóg ar mörk og trjá mörk miklu 
ofar held ur en evr ópulerk ið. Trén standa víða ein út 
úr klett um, langt fyr ir ofan skóg inn og þurfa óvar in 
að þola mis lynd vetr ar veð ur um há tinda Alpa fjalla 
í 1.800–2.300 m hæð (2.850 m í einni heim ild). 
Einnig reyna sein vor frost eft ir snemm bær hlý indi 
senni lega mik ið á hana svona hátt uppi. Auð séð var 
á evr ópulerki í ná grenn inu að kven blóm höfðu skað
ast af sein um vor frost um og köngla mynd un var því 

eng in við skóg ar mörk þess. Þurfti að fara 100–150 
m nið ur í hlíð arn ar til að finna vel þroskaða köngla á 
evr ópulerki, en á sama tíma var góð köngla mynd un 
á sembrafurutrján um uppi í trjá mörk um.

Mynd irn ar af sembraf ur unni tala sínu máli og vona 
ég að hér séu loks ins kom in kvæmi af henni sem gera 
okk ur kleift að njóta mýkt ar og feg urð ar henn ar sem 
víð ast í ís lenskri skóg og garð rækt. Heima menn í 
há döl um Sviss, Aust ur rík is, Frakk lands og Ítal íu 
nota sembraf uru mik ið sem skraut tré við hý býli sín. 
Haust ið 2009 sá ég hana t.d. skreyta hring torg og 

Myndarlegar sembrafurur við skógarmörk í 2.200 m h.y.s. fyrir ofan Silvaplana í AusturSviss. Það er ekkert skjól hér og 
trén standa því sem næst beint út úr klettunum.
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um ferð ar eyj ar á skíða staðn um Vald’Isere í Savoie
hér aði í Frakk landi, en þar fyr ir ofan er hún villt upp 
í a.m.k. 2.700 m hæð (skv. gpsmæl ingu) og mik ið er 
af sjálfs án um plönt um í kring um eldri sembraf ur ur 
í þeirri hæð. 

 
Hvern ig má þekkja lindi furu
og sembraf uru í sund ur?
Þekkt er að köngl ar lindi furu eru al mennt lengri og 
stærri held ur en köngl ar sembraf uru, en það dug ir 
varla eitt og sér til teg unda grein ing ar. Á Wikipedia 
og fleiri vef heim ild um má lesa að Pin us si birica, lindi
fura, er með þrjá harpix ganga í barr nál um sín um 
(sést í þver sniði nál anna í smá sjá) en Pin us cembra, 
sembrafura, er að eins með tvo. Þetta þýð ir að skoða 
má gömlu gróð ur setn ing arn ar nán ar og greina þær 
miklu ör ugg ar til ann arr ar hvorr ar teg und ar inn ar. 

Aðrar furur
Þær stöll ur lindi fura og sembrafura eiga frænku 
sem er út breidd í Aust urAsíu, Pin us pumila. Sum ir 
kalla hana runnafuru, en mér hugn ast bet ur heit ið 

kjarrfura. Hún er marg stofna runni, allt frá því að 
vera al veg jarð læg ur vegna veð ur á lags og upp í 3–4 
m hár þar sem meira skjóls nýt ur. Ýmis kvæmi hafa 
ver ið próf uð, bæði frá Am úr hér aði, Maga d an og 
Kamtschatka. Þau komu öll úr köldu meg in lands
lofts lagi með köld um og stöð ug um vetr um sem er 
væg ast sagt ólíkt strand lofts lagi Ís lands. Reynsl an af 
þeim er ekki upp örvandi. Árið 1996 sótti ég fræ af 
kjarrf uru úr fjall lendi Hokkaido, nyrstu eyju Jap ans, 
þar sem hún er út breidd á stór um svæð um fyr ir ofan 
og nið ur í skóg ar mörk. Plönt ur af tveim ur kvæm
um, frá Kuroda kefjalli og Rausufjalli, spjara sig og 
stækka ró lega. Ann að kvæm ið mynd ar um metra háa 
runna en hitt um hné háa kræðu í heim kynn um sín
um. Of snemmt er að gera upp á milli þeirra. Senni
lega er best að stað setja kjarrf uru í mó lendi þar sem 
snjór sit ur fram á vor. Hún kann vel við sig inn an 
um kræki lyng ið og grjót ið okk ar, eins og í Jap an. 

Ein furu teg und frá Am er íku, Pin us flex il is, sveig
fura, er einnig fimm nálafura eins og áð ur nefnd ar 
þrjár syst ur, en er með hár lausa árs sprota og grá leit
ari nál ar. Sveig fura er skemmti leg við bót í skógaflór

Kjarrfura (Pinus pumila), í 1.550 m h.y.s. á Rausufjalli á Hokkaido, myndar lágvaxnar hnéháar breiður. Með henni á 
myndinni eru krækilyng og ein gulblómstrandi alparós (Rhododendron aureum).
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una þar sem eru klettar og hraun, ásamt brodd fur
unni, Pin us aristata, sem kvað verða allra trjáa elst, 
eða 4–5.000 ára. Brodd fura er einnig með fimm nál
ar í búnti og nál arn ar með ein kenn andi harpixörð
um, sem sagt ekki lús. Lang ar grein ar brodd furu 
minna á loð ið refa skott, enda heit ir hún revehalef
uru (refa skotts fura) í Nor egi. 

Brodd furu er best að stað setja þar sem ekki eru 
mik il snjó þyngsli. Hún er ein allra vind þoln asta 
fur an. Alla henn ar ævi er aldrei neinn asi á hæð ar
vext in um. Í Mörk inni í Hall orms stað ar skógi standa 
elstu brodd fur ur lands ins, 12–14 m háar og bera oft 
fræ. Þær eru frá tíma bili dönsku skóg rækt ar eld hug
anna upp úr alda mót un um 1900. 

En ein fimm nála fura er far in að lofa góðu í ís
lenskri skóg rækt, en stutt er síð an hún var gróð ur
sett, m.a. í til raun areit með evr ópulerki í Holts dal 
á Síðu. Silki fura, Pin us peuce, úr 1.800 m hæð í 
fjöll um Búlgar íu er þokka full og áhuga verð teg und. 
Silki fura er tölu vert rækt uð í sunn an verðri Skand
in av íu og Dan mörku, en hvort kvæm in það an þríf
ast hér vel hef ur ekki enn ver ið kann að með sam an
burð ar rækt un. 

Skóg arfura, Pin us sylv estr is, er ein af skóg rækt ar teg
und um síð ustu ald ar sem mikl ar von ir voru bundn ar 
við. En í lok sam fellds 20 ára gróð ur setn inga tíma
bils var ákveð ið að hætta að gróð ur setja meira af 

Kjarrfura í góðum vexti í móanum í Nátthaga í Ölfusi, 
ættuð frá Rausu á Hokkaido.

Blómstrandi karlblóm á 12 ára gamalli kjarrfuru.

Sveigfura (Pinus flexilis) er fimmnála með gráleitar nálar. 
Hefur þolað sunnlenskan veðurhryssing í Ölfusi í 20 ár.
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Ungar broddfurur eru mikið augnayndi á þessu þroskastigi, 
stuttu áður en barrnálar lengjast út úr nálarslíðrinu. Nýju 
árssprotarnir minna á kerti.

Broddfura (Pinus aristata) af Hallormsstaðarkvæminu seiglast áfram í hrjóstrugum berangri í Ölfusinu. Skyldi þetta tré 
standa ennþá á þessum stað eftir 4000–5000 ár?

Könglar broddfuru eru dökkbláir og löðrandi í harpixi á 
haustin, og á barrnálunum eru hvítar harpixörður, sem 
sagt ekki lús.
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henni. Reynsl an af skóg arfuru var ein sam felld hörm
ung ar saga eft ir að furu lús barst illu heilli til lands ins 
og lagði hana í ein elti. Það er skilj an legt að „brennt 
barn forð ist eld inn“ þeg ar svona fer. En tím inn líð ur 
og nýir flet ir koma í ljós á gam alli reynslu, og nú væri 
rétt ara að segja „að eng inn verði óbar inn bisk up“. 

Við nán ari at hug un kem ur í ljós að nær öll skóg
arfur an, litl ar 2 millj ón ir plantna sem gróð ur sett ar 
voru í reiti um land allt, m.a. af ung menna fé lög um 
árin 1940–1960, var af að eins einu kvæmi (upp lýs
ing ar fengn ar frá Mó gilsá). Fræ ið kom frá Innra
Troms fylki á 69°N í Norð urNor egi, svo kall að 
Målsel vkvæmi. Það svæði er langt inni í landi og vet
ur inn þar minn ir meira á meg in lands vet ur en strand
lofts lag. Auð velt var að fá fræ það an en kvæm ið 
kom úr held ur ólíku lofts lagi og ger ist hér. Trén uxu 
þó vel til að byrja með, þang að til furulús in lagð ist 
á þau. Slík ur var lúsafar ald ur inn, og senni lega ekki 
til bóta hvað kvæm ið kom úr ólíku lofts lagi, að flest 
trjánna gáfust upp og drápust. Nokk ur hund ruð, 
eða nokk ur þús und tré af þessu kvæmi munu enn
þá vera til. Þau hafa rétt úr kútn um síð ustu árin en 
af óþekkt um ástæð um hef ur lús in ver ið í rén un og 
jafn vel horf ið og á því vant ar nán ari rann sókn ir. Eða 
skyldi það vera hlýn un in ein sem styrk ir varn ar kerfi 
fur unn ar gegn þess um vá gesti? 

Á þessu tíma bili gekk bet ur með rússalerki, sitka
greni, rauð greni og ala ska ösp og menn ein beittu sér 
þess vegna að þeim trjá teg und um fyr ir vænt an lega 
timb ur skóga. Það eru svo held ur ekki góð ar frétt ir að 
Norð menn vissu þeg ar árið 1932 (sjá grein ar í Tids
skrift for Skog bruk) að „Målselvskóg arfura“ þrif ist 
illa við flutn ing út í strand hér uð í Norð urNor egi. 
Al mennt er reynsla Norð manna af gróð ur setn ingu 
inn lands kvæma af skóg arfuru í strand hér uð um væg
ast sagt mjög slæm. Óþarft er að end ur taka þann 
leik hér! Nóg er af álit leg um kvæm um af skóg arfuru 
í strand hér uð um Nor egs, t.d. frá Mæri, Þrænda lög
um og suð ur hluta Nor dland fylk is. Auð velt er að 
nálg ast fræ frá Skog fröverket í Ham ar sem koma frá 
öll um mögu leg um stöð um í Nor egi, al veg nið ur við 
sjó og langt upp til fjalla í hlíð um sem snúa mót haf
ræn unni frá Atl ants haf inu.

Norð læg ustu kvæm in af skóg arfuru eru tal in hafa 
breiðst út aust an frá Asíu eft ir að ís öld lauk. Þau 
breidd ust út vest ur eft ir og norð ur fyr ir Botten vika 
og það an bæði norð ur og suð ur og út til strand hérKrúttleg silkifura (Pinus peuce) í góðum þrifum í Holtsdal 

á Síðu.

Skógarfura (Pinus sylvestris) á Grund í Eyjafirði.
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að anna. Í fræð un um er þessi legg ur kall að ur Pin us 
sylv estr is subsp. lappon ica og er al mennt með styttri 
nál ar held ur en kvæm in sem breidd ust út sunn an frá 
MiðEvr ópu.

Í Suð ur og Vest urNor egi er skógarfur an af 
annarri gerð, Pin us sylv estr is subsp. sept emtriona l
is, og hef ur lengri nál ar, gróf ari stofna og breið ari 
krón ur. Þessi und ir teg unda flokk un á skóg arfuru er 
eld göm ul og senni lega lít ið stuðst við hana nú orð ið. 
Að auki er skóg arfura flokk uð í enn þá fleiri stofna, 
eða „rasa“, eft ir lands svæð um og fjall görð um í Evr
ópu og Asíu. 

Í fjall görð um Evr ópu, t.d. í Pýrenea og Alpa
fjöll um er auð séð að skógarfura er alls ekki skóg
ar marka tré, þó megi finna hana hátt uppi á stöku 
stað. Al mennt er hún út breidd ust neð ar í hlíð um, 
ým ist með skóga úr rauð greni, evr ópulerki, berg
furu, sembraf uru eða birki fyr ir ofan. Hún virð ist 
láta þeim eft ir að mynda varn ar belt ið gegn óblíð ari 

veðr áttu. Í Skand in av íu eru að eins tvær teg und ir af 
barr trjám villt ar frá fornu fari, rauð greni og skóg
arfura. Af þeim er rauð greni al geng ara ofar, þar sem 
a.m.k. raki er næg ur. Þar sem skóg arfura er að al tréð 
finn ast oft birki skóga belti ofan við hana í fjöll um. 
Hún virð ist því held ur ekki vera dæmi gert skóg ar
marka tré á Norð ur lönd um. 

Senni lega var skóg arfur unni ætl að of erfitt hlut
verk í upp hafi ís lenskr ar skóg rækt ar mið að við of
an greint út breiðslu mynst ur í ná granna lönd un um 
og því fór sem fór. Auk þess var Målsel vkvæm ið 
aug ljós lega ekki frá svæði með líku lofts lagi og hér 
ger ist. Síð ustu árin hef ur áhug inn á skógarfur unni 
kvikn að aft ur, enda fal legt og lit ríkt tré. Örfá kvæmi 
frá strand hér uð um sunn ar í Nor egi, t.d. frá Mæri, 
sýna góð þrif og eru fal leg. 

Skógarfura hefur áberandi barkarliti, frá þykkum, grá
leitum og sprungnum berki á stofni, yfir í ryðappelsínu
gulan þunnflagnandi börk í krónunni og grænleitan á árs
sprotum.

Skógarfura í Nátthaga, ættuð frá Sunndal í SuðurMæri 
í Noregi.
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Skógarfura á Vigraeyju fyrir opnu Atlantshafinu í SuðurMæri í Noregi. Áberandi litir á trjástofnunum í haustsólinni.

Árið 2004 voru 25 kvæmi af skóg arfuru gróð ur
sett í sam an burð ar til raun á veg um Skóg rækt ar rík
is ins. Í þeirri tilraun eru plönt ur frá ýms um stöð um 
í Norð urNor egi og suð ur til Mæri, frá Finn landi, 
Skotlandi og Aust ur ríki. Kvæm in koma bæði úr haf
rænu lofts lagi og inn lands lofts lagi. Von ir standa til 
að svör fá ist um hvað an er álit leg ast að sækja skóg
arfuru fræ fyr ir okk ar veð ur fars skil yrði. Í trjá rækt 
tek ur minnst tíu ár að fá fyrstu svör in. Sjálfs án ar 
plönt ur finn ast nú orð ið í kring um eft ir lif andi tré af 
gömlu Målselvskóg arfur unni, t.d. í Vaðlareit. 

Nál ar skóg arfur unn ar eru blá leit ar, blárri í þurru 
lofts lagi og börk ur inn er marg lit ur, frá græn um berki 
árs sprot anna yfir í ryð gul an og ryðrauð an flagn andi 
börk  í miðri krónu og þykk ar grá leit ar flög ur neð
ar. Hún er til yfir 1000 ára göm ul í heim kynn um 
sín um. Skóg arfura þrífst vel á þurr lend ari stöð um 
og er sér stak lega skemmti legt tré inn an um kletta 

og í hraun lendi. Blá leitt barr ið er hressandi við bót í 
liti barr skóg anna. Hún þarf sól ríka stað setn ingu og 
kulda polla í lands lag inu verð ur að forð ast. Á slík um 
stöð um er stafa fura þoln ust.

Stafa fura, Pin us contorta, er eitt að al skóg rækt ar tréð 
í ís lenskri skóg rækt um þess ar mund ir. Hún ger ir 
lands lag ið fag ur grænt þar sem mik ið er af henni og 
er til mik ill ar prýði. Stafa fura virð ist vera eina trjá
teg und in hér lend is sem þol ir og get ur vax ið eðli lega 
upp í kulda poll um í lands lag inu. Á slík um stöð um 
verða flest ar trjá teg und ir frost klippt ar af völd um 
óvæntra frostakafla í byrj un og lok sum ars. Árs
sprot ar sum ars ins verða brún ir og tréð set ur ný brum 
af stað neð an við frost skað ann næsta sum ar. Frost
klippt tré verða þétt og bollu laga. Víða um land má 
finna mörg slík tré af t.d. sitka greni og rauð greni, 
sem eru frost klippt. 
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Stafa fura er svo vel þekkt og mik ið not uð að ég 
sleppi frek ari um fjöll un um hana hér og kýs að 
draga fram aðra furu teg und, berg furu, sem hef ur 
ver ið gróð ur sett furðu lít ið síð ustu ára tug ina, en hún 
var með því fyrsta sem gróð ur sett var um alda mót in 
1900. 

Berg fura, Pin us uncinata, þarf ekki skjól góða staði, 
en til að auka fjöl breytni er hún mjög gagn leg. Berg
fura vek ur að dá un fyr ir hörku sína gagn vart frost
þurr um norð an næð ing um á ber angri og hversu lít ið 
hún kemst af með í rýr um jarð vegi. Þeg ar stafa fura 
verð ur brún svið in í erf ið ustu vetr un um af norð an
roki sunn an lands, stend ur berg fura græn og keik við 
hlið ina. Að auki er berg fura ótrú lega þol in gagn vart 
söltu roki af hafi. Barr nál ar stafa f uru verða rauð
ar af salt sviðn un, en berg fur an helst græn og bíð ur 
ekki skaða. Í bland skógi með berg furu og stafa f uru 
stend ur berg fur an alls stað ar græn og búst in eft ir 
slík veð ur. Þykk grá vax húð á barr nál um berg furu 
vernd ar hana greini lega gegn slík um ofsa veðr um. 
Stafa fura hef ur ekki við líka þykka vax húð.

Und an farna ára tugi hef ur nær öll berg fura hér
lend is kom ið af fræ móð ur trjám í Dan mörku og 
einnig af fræi kennt við stað inn Haut Con flens, 

Myndarlegar einstofna bergfurur (Pinus uncinata) við 
skóg ar mörk í Pýreneafjöllum.

Bergfura í Furulundinum á Þingvöllum gróðursett um 
alda  mótin 1900.

Bergfura frá aldamótum 1900 fjölgar sér í rýrum móa á 
Þingvöllum. Sjálfsáin planta í góðum þrifum.
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Frakk lands meg in í Pýrenea fjöll um. Fróð legt væri 
að sjá mynd ir af frætrján um á þess um stöð um til 
að skoða bet ur vaxt ar lag þeirra. Sum ar berg fur ur af 
þessu fræi hafa náð að verða mynd ar leg ein stofna tré 
hér lend is, en miklu fleiri eru marg stofna, búst in tré 
eða gríð ar stór ir runn ar. Öll eru þau harð gerð. Vaxt
ar lag ið bend ir til þess að of an greind kvæmi séu að 
mestu marg stofna í heim kynn um sín um. 

Í fjall göngu minni Spán ar meg in í Pýrenea fjöll um 
haust ið 2004 vöktu at hygli mína marg ar trjónu laga 
berg fur ur með bein um bol og veiga minni hlið ar
grein um, auk þess sem berg fura var eina trjá teg und
in bæði við skóg ar mörk og trjá mörk á því svæði, 
langt upp fyr ir 2.000 m hæð ar lín una. Einnig voru 
áber andi ein stofna berg fur ur í Gemmelalphornfjall
inu norð an við Interla ken í Sviss, sem ég skoð aði 
haust ið 2007. Er hugs an legt að betri og beinni við
ar vöxt ur á berg furu fá ist af nýj um kvæm um?

Rauðgreni
Rauð greni, Picea abies, er enn ein ís lensk skóg rækt
ar teg und sem hef ur ver ið í lág inni um tíma, en er 
greini lega að koma sterkt inn aft ur. Ólíkt skóg arfur
unni er til fjöld inn all ur af kvæm um af rauð greni frá 
gam alli tíð í ís lensk um skóg ar reit um víða um land ið. 
Ekki var ein göngu hugs að um rauð greni sem timb
ur fram leiðslu tré, held ur einnig fyr ir jólatrjáa fram
leiðslu og í ynd is skóg rækt. 

Nýj ar og stór ar til raun ir með enn þá fleiri kvæm um 
af rauð greni eru komn ar í jörð, sem sýn ir að áhug
inn á notk un rauð gren is í ís lenskri skóg rækt er aft
ur vax andi. Í skjól góð um ynd is skóg um um land allt 
er rauð gren ið senni lega ein form feg ursta og þokka
fyllsta greni teg und in sem völ er á. Það er eng in furða 
þó fyrstu skóg fræð ing ar lands ins, sem flest ir mennt
uðu sig í Nor egi, vildu veg rauð gren is ins einnig sem 
mest an á fóst ur jörð inni.

Því mið ur þrífst rauð greni ekki vel fyr ir opnu hafi. 
Til þess er ís lenska rok ið beint af hafi ein fald lega 
alltof salt ur bik ar. En um leið og rauð greni stend ur í 
vari fyr ir versta rok inu má sjá ótrú lega góð an ár ang
ur, t.d. á ýms um stöð um á sjálf um Reykja nesskag
an um, í Heið mörk og víð ar. Alls stað ar þar sem ein
hvers skjóls nýt ur af skógi og lands lagi, og þar sem 
jarð veg ur er nógu frjó sam ur, þrífst rauð greni vel.

Er lend is, þar sem jarð raki er næg ur og veð ur far 
al mennt rakt, mynd ar rauð greni skóg ar mörk bæði í 
Skand in av íu og Alpa fjöll um. Við skóg ar mörk í heim
kynn um sín um verð ur rauð greni al veg eins í lag inu 
og á óhent ug um stöð um hér lend is; frost klippt, snjó
brot ið og vind skaf ið. 

Í mörg um eldri gróð ur setn ing um með rauð greni 
hér lend is lenti það stund um í kulda poll um í lands
lag inu og ann ar stað ar lenti það þar sem skemmd ir 
urðu vegna skjól leys is og með fylgj andi skafrenn ings. 
Aug ljóst er að vanda þarf mjög vel val á landi fyr ir 

Bergfura ásamt jafngömlu blágreni í rýrum móa. Hún er 
nægjusöm og miklu fljótari upp heldur en blágrenið.

Bergfura í góðum vexti í rýrum mel í Ölfusi. Hún hefur 
aldrei fengið áburð.
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rauð greni til að hafa af því mikl ar nytj ar og það yndi 
sem menn óska sér og dreym ir um. Rauð greni er sér
lega hent ugt sem trjá teg und núm er tvö inn í skóg
ana, þeg ar þær ber ang urs þoln ari eins og rússalerki, 
sitka greni, stafa fura og berg fura hafa mynd að skjól. 

Gren iryð og köng ull ing ur geta skað að rauð greni, 
eins og svo marg ar aðr ar greni teg und ir og gera 
jólatrjáa fram leiðslu á rauð greni erf ið ari. Slík ir sjúk
dóm ar líða yf ir leitt hjá eins og aðr ir far aldr ar. Það 
mynd ast nýtt jafn vægi, veik ustu ein stak ling arn ir 
hverfa úr vist kerf inu og eft ir stend ur skóg ur sem þol
ir bet ur næstu árás. Sitka lús virð ist ekki vinna mik ið 
mein á rauð greni, enda hafa þau lif að sam an í jafn
vægi í heim kynn um sín um í ár þús und ir.

Íblönd un með rauð greni mýk ir ásýnd skóga ótrú
lega mik ið. Sitka greni er t.d. mjög stór gert og gróft 
tré. Með rauð greni inn an um og fram an til breyt
ist ásýnd in og upp lifun in af skóg in um í já kvæða átt. 
Senni lega fæst ekk ert eitt ein falt svar við því hvaða 
kvæmi af rauð greni á að ein beita sér að, þar sem veð
ur far er breyti legt eft ir lands hlut um. Kvæmi sem sótt 
eru til strand hér aða í Nor dland fylki í Norð urNor
egi spretta hratt og vel, en einnig sum kvæmi ætt uð 
sunn an að, t.d. frá Þýska landi og Alpa fjöll um.

Rauð greni var áður fyrr mik ið gróð ur sett inn í 
skjól af birkikjarri. Trén eru löngu vax in upp úr því 
og sýna að þolið gagn vart ís lensk um rok hryss ingi vex 
eft ir því sem þau stækka. Fræ mynd un á rauð greni er 
orð in gríð ar leg í góðu ár ferði. Rauð greni köngl ar eru 
áber andi skraut leg ir og sjást fljótt á ung um trjám.

Önnur greni
Þrjár greni teg und ir eru enn þá sjald gæf ar hér lend
is. Kákasus greni, Picea ori ental is, frá há fjöll um 
Kákasus, skráp greni, Picea asper ata, frá Aust urAsíu 
og brún greni, Picea rubens, frá aust ur hluta Norð ur
Am er íku. Þau fáu tré sem til eru af þess um teg und
um sýna að þau eru nógu harð gerð fyr ir ís lensk ar 
að stæð ur og til val in til að auka fjöl breytni teg unda
flór unn ar í skóg in um. 

Svart greni, Picea mari ana, er ein af smá gerð ustu 
greni teg und un um. Barr nál ar þess eru grá leit ar og ör
stutt ar. Svart greni vex það hægt upp að það hefði 
ver ið fyr ir taks greni í smæstu garða ef fynd ust hent
ugri kvæmi sem þola bet ur strand lofts lag ið og um
hleyp ing arn ar. Svart greni hef ur fram að þessu sýnt 
betri þrif eft ir því sem inn ar dreg ur upp í dali og 
vet ur eru kald ari. 

Rauðgreni (Picea abies) við skógarmörk í frönsku Ölpunum í Savoiehéraði. 
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Síð ustu 15 árin hef ég próf að fá ein kvæmi af því 
í Nátt haga. Áber andi er hversu mik ið af trján um 
skemm ast af um hleyp ing um og sein um vor frost um, 
séu þau ætt uð mjög norð ar lega, t.d. frá Soldotna í 
Alaska. Kvæmi frá Car man ville á Ný fundna landi 
hef ur gef ið af sér held ur fleiri tré sem kom ast upp 
og vaxa eðli lega. Yngsta kvæm ið í Nátt haga er frá 
BreskuKól umbíu, frá 57°N og 122°10’V úr 970 m 
hæð. Það hef ur kom ið á óvart með að láta alls ekki 
plata sig til vaxt ar of snemma í hlý ind um á vor in. Er 
þetta vís bend ing um að skoða megi bet ur og prófa 
önn ur kvæmi af svart greni af suð læg ari upp runa 
fyr ir okk ar haf ræna lofts lag?

Fal legt svart greni er ákaf lega þétt grein ótt og smá
gert. Það er al gjört krútt tré fram an til í garði og í 
skógi. Að sjá lít il börn að leik í kring um svart greni 
er ljúf upp lif un. Skyldu búálf ar skott ast í kring um 
þau með börn un um?

Brúngreni (Picea rubens) er sjaldgæft hérlendis. Fáeinar 
plöntur frá Nova Scotia standa sig vel í Ölfusinu. Barr
nálar þess liggja þétt upp við börkinn.

Svartgreni (Picea mariana) frá Carmanville á Nýfundna
landi þrífst vel í hnausplöntuuppeldi.

Nálar svartgrenis eru smágerðar, gráleitar og standa þétt.
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Skóg rækt í þágu þétt býl is sam fé laga við norð
an vert Atl ants haf
Í Evr ópu á sér nú stað mik il áherslu breyt ing í skóg
rækt þar sem úti vist ar hlut verk skóg anna fær stór
auk ið vægi. Á ráð stefn unni var sér stök áhersla lögð 
á lönd in við norð an vert Atl ants haf. Flest land anna 
eru, líkt og Ís land, afar „þétt býl isvædd” og því skipta 
skóg ar og önn ur græn svæði í borg um miklu máli 
fyr ir úti vist ar mögu leika íbú anna. Rann sókn ir hafa 
sýnt fram á marg vís leg já kvæð áhrif úti vist ar í skógi 
á lýð heilsu og vel ferð, þar sem skóg ar full nægja ýms

um mennt un ar, menn ing ar, og fé lags leg um þörf um 
fólks. Því má segja að fjár fest ing í bættu að gengi að 
fögru og a.m.k. „hálfnátt úru legu“ um hverfi til úti
vist ar sé ein besta fjár fest ing fyr ir bæði nú ver andi og 
kom andi kyn slóð ir.

Sam fé lög manns ins eru um kringd nátt úr unni og 
eru háð henni um efni og orku auk marg vís legr ar 
ann arr ar þjón ustu s.s. bind ingu kolefn is, hreins un 
vatns og við halds líf fræði legs fjöl breyti leika. All ir 
þess ir þætt ir flokk ast und ir þjón ustu nátt úr unn ar. 
Svo virð ist sem þessi þjón usta nátt úr unn ar sé tak

Ráðstefna: Skógar efla 
lýðheilsu fólks í þéttbýli

Höfundur Hrefna Jóhannesdóttir

Yfir 100 manns tóku þátt í al þjóð legri ráð stefnu um hlut verk og gildi skóga og skóg rækt ar 
fyr ir þétt býl is búa, sem hald in var dag ana 16.–19. sept em ber 2009 í Reykja vík.  Ráð stefn an 
var hald in í tengsl um við for mennsku ár Ís lands í Nor rænu ráð herra nefnd inni.  Skipu leggj
end ur voru Nor rænn sam starfs hóp ur um rann sókn ir á úti vist ar gildi skóga (CAReFORUS; 
http://www.sl.life.ku.dk/careforus), Skóg rækt rík is ins, Skóg rækt ar fé lag Ís lands, Land bún
að ar há skóli Ís lands, Um hverf is stofn un og Lýð heilsu stöð.

Græn svæði eru afar þýð ing ar mik il fyr ir þétt býl is búa. Mynd: Cecil C. Kon i jnendi jk  
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marka laus og hag kerf in úti loka pen inga legt virði 
þess ar ar þjón ustu í sín um út reikn ing um þar sem 
erfitt er að verð leggja hana. En hún er mjög mik
ils virði fyr ir hag kerfi manns ins. 1 Verk efn ið Hag ur 
Heið merk ur, und ir stjórn Bryn hild ar Dav íðs dótt ur, 
geng ur út á það að gera grein fyr ir nátt úru auðn
um, reyna að kort leggja hann og síð an verð leggja. 
Í þessu sam hengi skipt ir miklu máli að vera víð sýnn 
þeg ar mæla á vel ferð. Það þarf að skoða bet ur vel
ferð mann kyns í stað þess að ein blína á hag vöxt, og 
þá skipt ir miklu máli áhrif þjón ustu nátt úr unn ar á 
mann lega upp lif un og hvern ig nátt úr an auðg ar okk
ar líf. Vel sæld mann kyns er ná tengd við haldi nátt
úru auðs. Það er skað legt að ganga um of á nátt úru
auð inn og þar með eyði leggja fram tíð ar mögu leika á 
að njóta þess ar ar ákaf lega verð mætu þjón ustu. Við 
þurf um að gera okk ur grein fyr ir hinni fjöl breyttu 
þjón ustu nátt úr unn ar og meta hana eins vel og unnt 
er.

Vís bend ing ar eru um veru leg an efna hags leg an 
ávinn ing ef að gengi að græn um úti vist ar svæð um er 
full nægj andi í þétt býli. Felst ávinn ing ur inn í lægri 
sjúk dóma tíðni og minni sjúkra kostn aði. Skóg ar Evr
ópu virð ast vera mik il væg ir fyr ir lýð heilsu al menn
ings en efna hags legt gildi þeirra í þessu sam hengi 
hef ur ver ið van met ið í stefnu mót un, t.d. á sviði heil
brigð is mála, skipu lags mála og skóg rækt ar. Skóg
ar eru að gengi leg ir al menn ingi og hægt er að njóta 
þeirra til að auka heil brigði með litl um eða eng um 
kostn aði fyr ir ein stak linga eða al menn ing. Lýð heilsa 
ætti að vera rauði þráð ur inn í land nýt ing ar á ætl ana
gerð fyr ir þétt býli, því ávinn ing ur inn af því að efla 
og bæta stað bund in úti vist ar svæði er mik ill.2 

Græn svæði stuðla einnig að að lað andi bæj ar
mynd þar sem ná lægð við nátt úr una vek ur já kvæð
ar til finn ing ar í huga fólks. Get ur þetta vist legra og 
hlý legra um hverfi lað að að fólk til bú setu og vinnu 
og bæt ir þannig óbeint efna hag þétt býl is stað ar ins.3

Fé lags leg gæði skóga; að gengi, sam setn ing og 
áhuga verð fyr ir bæri skóg ar ins
Hvern ig er hægt að skipu leggja úti vist ar svæði í þétt
býli þannig að það stuðli að já kvæðri fjöl menn ingu 
sem jafn framt eyk ur vel ferð mis mun andi þjóð fé lags
hópa? Til þess að ólík ir þjóð fé lags hóp ar geti sam
þætt úti vist ar menn ingu sína verð ur að nýta úr ræði 
sem fel ast í fjöl breytni not end anna. Til að ná jafn
vægi í borg ar skóg rækt þarf ekki að eins að hugsa 
um líf fræði lega fjöl breytni skóg ar ins, held ur einnig 

menn ing ar lega. Margleit ir borg ar skóg ar eru líkt og 
margleit ar þjóð ir bet ur í stakk bún ir til að takast á 
við ófyr ir séð ar breyt ing ar en eins leit ir.4

Fyr ir þá sem skipu leggja ís lenska úti vist ar skóga 
er nauð syn legt að ein beita sér að þjón ustu. Fram
kvæmda að il ar þurfa reglu lega og á virk an hátt að 
leita álits hjá not end um úti vist ar svæð is ins eft ir 
hverju þeir sæk ist þeg ar þeir leita að teng ingu við 
nátt úr una.5 

Miðl un, sam vinna og skóg rækt ar starf á sam fé
lags grund velli
Flest ir búa í þétt býli og þétt býl is mynd un kall ar á 
breyt ing ar í skóg rækt, m.a. vegna þess að skóg arn
ir gegna mis mun andi hlut verk um í nú tíma sam fé lagi. 
Með þátt töku al menn ings gefst borg ur um tæki færi 
til að hafa áhrif á stjórn un og skipu lag á sínu nán
asta um hverfi. En fyrst þarf að miðla upp lýs ing um 
til al menn ings; hvaðhverhvenærhvern ig? Að því 
loknu má fara fram á sam vinnu milli hags muna að
ila.6

Daði Már Krist ó fers son hef ur rann sak að að ferða
fræð ina við hag fræði legt mat á verð gildi nátt úru og 
úti vist ar svæða en taka þarf til lit til margra þátta við 
verð mæta mat flók inna vist kerfa sem veita fjöl mörg
um mis mun andi um hverf is þjón ustu en þá þarf að 
meta virði allr ar þeirra ólíku fram leiðslu sem á sér 
stað. Heið mörk er fram úr skar andi dæmi um fjöl
breytt vist kerfi, þar sem fram fer á einu svæði bæði 
bein og óbein not og um fangs mik il þjón usta vist
kerfa. Sum þjón usta er aug ljós, t.d. drykkj ar vatn, 
skóg rækt og að staða til ýmis kon ar úti vist ar. Önn ur 
þjón usta vist kerf is ins er síð ur aug ljós, en það er t.d. 
í tengsl um við mennt un og menn ingu, kolefn is bind
ingu, og sem bú svæði margra teg unda fugla og fiska. 
Til þess að leggja hag fræði legt mat á svæð ið er beitt 
að ferð um sem hafa ver ið þró að ar í um hverf is hag
fræði á und an förn um árum,7 til að leggja mat á hluti 
sem hing að til hafa ver ið erf ið ir í verð lagn ingu, eins 
og t.d. úti vist ar gildi. Í dag er hrein um mark aðs að
ferð um beitt til þess að meta virði Heið merk ur, s.s. 
hversu miklu er fólk til bú ið að fórna og til  kosta, t.d. 
í gegn um bens íns kostn að, til að not færa sér þjón
ustu svæð is ins. Mörg nema verk efni hafa spunn ist 
út frá verk efn inu Hag ur Heið merk ur, og öll hjálp
ast þau að við að ná utan um verð mæta mat þessa 
fjöl breytta svæð is. Þess ari viða miklu rann sókn lýk
ur árið 2011, og verð ur helstu nið ur stöð um safn að 
sam an í eina skýrslu.
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Þeg ar skipu leggja á úti vist ar svæði er afar mik il
vægt að fá hags muna að ila til að taka virk an þátt í 
ferl inu. Sam skipti geta far ið fram með marg vís legu 
móti, s.s. með fund um, gegn um til kynn inga töfl ur, 
sam skipta leið bein ing ar fyr ir verk taka, til kynn ing ar 
í blöð, frétt ir á heima síðu eða í gegn um spjall milli 
gesta og starfs fólks. Þeir sem skipu leggja og reka 
úti vist ar svæð in verða að taka íbúa þétt býl is ins al
var lega og nýta þekk ingu þeirra eins og mögu legt 
er. Ákvarð an ir ætti að taka á traust um grunni gagn
kvæms trausts og þekk ing ar milli fram kvæmd ar að
ila og hags muna að ila, þ.e. þeirra sem koma í úti vist
ar skóg inn. Í bæn um Arn hem í Hollandi hef ur þetta 
tek ist afar vel og sinn ir mik ill fjöldi sjálf boða liða 
rekstri upp lýs inga stofu fyr ir íbúa og ferða menn.8 
Meiri sátt rík ir um fram kvæmd ir á úti vist ar svæð um 
bæj ar ins og skemmd ar verk hafa sömu leið is minnk
að, þar sem stærri hluti íbú anna lít ur á sjálfa sig sem 
„hlut hafa“ í úti vist ar skóg in um. 

Í Kanada er fram tíð ar sýn in sú að þar lend ir bæir og 
borg ir skuli hafa trjá þekju sem veit ir skjól og vernd
ar sam fé lag ið. Trjá þekj an á að verða hluti af grænni 
upp bygg ingu sem stuðl ar að ákjós an legu svæði til 
bú setu, heil brigðu lofti, hreinu vatni, lífs gæð um og 
efna hags legri vel sæld.9 Til þess að þetta nái fram að 
ganga verð ur að auka með vit und um brýn mál efni 
sem snúa að skipu lags mál um borg ar skóg rækt ar og 
hvetja til að gerða til að taka á þess um mál um.

Tengsl heilsu við úti vist í skóg um
Nú tíma sam fé lag ið glím ir við vax andi tíðni lífs
stílstengdra heilsu kvilla, sem ekki er ein göngu hægt 
að leysa með lyfja notk un. Hol lensk rann sókn sýndi 
að græn svæði í íbúð ar hverf um hefðu bæt andi áhrif 
á heilsu far íbúa í við kom andi hverf um og skipti þá 
ekki máli hve góð þau væru – að eins að þau væru 
fyr ir hendi í ná grenn inu.

Í Heið mörk fer fram um fangs mik il þjón usta fjöl breyttra vist kerfa. Sum þjón usta er aug ljós, t.d. drykkj ar vatn, skóg rækt 
og að staða til ýmis kon ar úti vist ar. Önn ur þjón usta vist kerf is ins er síð ur aug ljós, en það er t.d. í tengsl um við mennt un 
og menn ingu, kolefn is bind ingu, og sem bú svæði margra teg unda fugla og fiska. Mynd: Cecil C. Kon i jnendi jk
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Auð velt að gengi að skógi vöxn um úti vist ar svæð um 
hvet ur það fólk sem á ann að borð hef ur löng un til 
þess að stunda úti vist til auk inn ar hreyf ing ar og úti
veru. Skóg ur inn hef ur í leið inni já kvæð áhrif á líð an 
þeirra sem hann sækja. Græn svæði þurfa einnig að 
vera að gengi leg í nánd við heim ili fólks svo það noti 
þau til úti vist ar og heilsu efl ing ar. Finnsk rann sókn 
sýndi að fjar lægð til næsta græna rým is virt ist vera 
mik il væg ur þátt ur í þessu sam hengi. Þeg ar inn an við 
300 m voru til úti vist ar svæð is ins var það mark tækt 
fjöl sótt ara en þeg ar fjar lægð in var um eða yfir 1000 
m.10 Þeg ar þétt býli og borg ir eru skipu lagð ar þarf 
að gengi eða ná lægð að úti vist ar svæð um að vera eitt 
af lyk il at rið um áætl ana gerð ar inn ar.

Við Há skól ann í Kaup manna höfn hef ur Skov & 
Land skab tek ið frum kvæði að því að út búa lækn
inga garð fyr ir fólk með streitu tengda sjúk dóma.11 
Garð ur inn verð ur stað sett ur í Hørs holm trjásafn
inu norð ur af Kaup manna höfn, en það er stærsta 
trjá safn Dan merk ur, með 2000 teg und um trjáa og 

runna. Með ferð in mun byggj ast á garð yrkju og nátt
úru upp lif un. 

Skóg ar og önn ur græn svæði í þétt býli eru mik il
væg ir þætt ir sem hafa áhrif á lífs hætti fólks, með því 
að veita íbú um í næsta ná grenni úti vist ar mögu leika 
sem stuðla að vellíð an. Í rann sókn sem Anna Mar
ía Páls dótt ir vinn ur að er mik il vægi Heið merk ur 
sem úti vist ar skóg ar kann að. Í rann sókn inni er lögð 
áhersla á per sónu leg ar venj ur gesta þeg ar skóg ur
inn er heim sótt ur, hvern ig gest ir skynja um hverf ið 
og hvaða áhrif úti vist hef ur á streitu. Í ljós kom að 
fjar lægð til grænna svæða skipt ir höf uð máli þeg ar 
kem ur að því að nýta þau. Streita mæld ist mark tækt 
minni hjá not end um sem bjuggu < 400 m frá Heið
mörk mið að við þá sem bjuggu í > 800 m fjar lægð. 
Eft ir því sem tím inn í Heið mörk lengd ist því minni 
mæld ist streit an. Að spurð ir hvort þeir myndu vilja 
heim sækja Heið mörk oft ar, þá mæld ust þeir sem 
svör uðu neit andi, með litla streitu. Þeir sem svör
uðu ját andi mæld ust hins veg ar með mark tækt meiri 

Á norð læg um slóð um skipt ir að gengi að úti vist ar svæð um ekki síð ur máli yfir vetr ar mán uð ina. Mynd: Berg sveinn Þórs son



SKÓGRÆKTARRITIÐ 201032

streitu en höfðu hins veg ar ekki tíma til að auka 
kom ur.12 Það er því sama til hneig ing hér og í Sví þjóð 
og Dan mörku; mik il vægt er að græn svæði séu inn
an borg ar markanna svo al menn ing ur gefi sér tíma 
til að nýta þau. 

Hönn un og skipu lag skóga til úti vist ar og ann
arr ar þjón ustu
Veru leg ur hluti borg ar skóga í Evr ópu er ungskóg ur 
og svo mun einnig verða í nán ustu fram tíð, sér stak
lega í Norð vest urEvr ópu, þar sem eru mik il áform 
um ný skóg rækt.13 Nauð syn legt er að leggja aukna 
áherslu á hvaða upp lif un mis mun andi trjá teg und ir 
gefa á mis mun andi ald urs skeið um og eins hvern ig 
skipu leggja þarf skóg ana með til liti til þessa. Mik
il vægt er að hafa í huga sam spil milli mis mun andi 
trjá teg unda þeg ar skipu leggja á fram tíð og þró un 

skóg ar ins. Við hönn un svæð is ins skipt ir einnig máli 
að hafa í huga mun inn á milli bland aðra gróð ur setn
inga og eins leitra, en sú fyrr nefnda gef ur meira svig
rúm við skipu lagn ingu og hönn un skóg ar ins. 

Að lok um
Hér hef ur ver ið stikl að á stóru í um fjöll un um ráð
stefn una „Skóg ar efla lýð heilsu fólks í þétt býli“. 
Áhuga söm um er bent á að nálg ast má dag skrá, fyr ir
lestra og sam an tekt er inda á vef Skóg rækt ar rík is ins: 
http://www.skog ur.is/rannsokn irogverk efni/rad
stefn ur/rad stefn urarid2009/skog areflalydheilsu
ithett byli/

Heim ild ir
Grein þessi er unn in upp úr eft ir far andi fyr ir lestr um sem 
finna má á vef Skóg rækt ar rík is ins.
1. Bryn hild ur Dav íðs dótt ir – Ecosy stem services and for

est ecosy stems
2. Kjell Nils son – For ests, Trees and Hum an Health and 

Well being – Final Outcome of COST Act ion E39
3. Liisa Tyrväinen – Susta in ing soci al benefits of urban 

for ests  recent contri butions of res e arch to pract ice
4. Mai ja Sipilä, Liisa Tyrväinen and Harry Schulm an  

Plann ing intercultural nat ure
5. Sherry Curl – Us ing the Import ancePer for mance 

Estima te in for est recr eation plann ing and mana gement
6. Cecil Kon i jnendi jk and Kevin Coll ins – Room to grow: 

Facilita ting mean ing ful part icipation wit hin urban for
estry supp ort programmes

7. Daði Már Krist ó fers son – Economic estimation of the 
recr eational value of Heið mörk for est area in Iceland. 

8. Jer oen Glis sena ar and Jer oen Voskui len – Arn hem app
roach to urban for estry

9. Andy Kenn ey – The Cana di an Urban For estry Stra tegy: 
Chal lenges and Successes

10. Ul rika Stigs dott er – Relations hip between distance to 
and use of green space, physical act i vity and health
related qu ality of life – Results from a Dan ish national 
repres enta ti ve sur vey

11. Sus Sola Cor azon – The heal ing gar den Nacadia: Nat
ureba sed ther apy for people with stressrelated ill ness

12. Anna Mar ía Páls dótt ir – Heid mörk  the first urban 
recr eational for est/wood land site in Iceland

13. Björn Wiström and Dan Påls son  Struct ural develop
ment in young stands
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Tré mánaðarins í 
Reykjavík 2008–2009

Höfundur Kristján Bjarnason – Myndir Brynjólfur Jónsson

Vor ið 2008 ákvað Skóg rækt ar fé lag Reykja vík
ur að velja Tré mán að ar ins í Reykja vík, eitt tré 
í hverj um mán uði í heilt ár. Þetta var hugs að í 
fræðslu skyni og einnig var þess vænst að þetta 
gæti stuðl að að frið un merki legra trjáa í borg
inni. 

Dóm nefnd, sem skip uð var þeim Helga Gísla
syni, Unni Jök uls dótt ur og Krist jáni Bjarna syni, 
valdi síð an úr ábend ing um um at hygl is verð tré. 
Eft ir tal in at riði hafði dóm nefnd in að al lega til 
hlið sjón ar þeg ar trén voru val in: 

Göm ul tré og sögu leg, sjald gæf, at hygl is verð 
teg und og væn leg til rækt un ar og óvenju legt form 
og feg urð. Ákveð ið var að líta fram hjá þekkt ustu 
trjám borg ar inn ar sem með al ann ars hef ur þeg
ar ver ið lýst í Skóg rækt ar rit inu. Reynt var að afla 

upp lýs inga um sögu eig enda og húsa sem trén til
heyra – þar sem það átti við – og trén voru mæld 
með hefð bundn um hætti. 

Einu sinni í mán uði birt ust mynd ir ásamt fróð
leik á heima síð um Skóg rækt ar fé lags Reykja vík ur 
og Skóg rækt ar fé lags Ís lands, auk þess sem fjöl
miðl ar gerðu verk efn inu skil og um þau var fjall
að í við tals formi í þætti Stein unn ar Harð ar dótt ur 
– Út um græna grundu – í Rík is út varp inu.

Að verk efn inu loknu má sjá að það get ur vel 
ver ið inn legg í Lands skrá yfir merki leg tré, sem 
sam þykkt var að efna til á að al fundi Skóg rækt
ar fé lags Ís lands árið 2009. Slík ar skrár hafa ver ið 
gerð ar og eru not að ar í ná granna lönd um okk ar 
og er fylli lega tíma bært að taka sam an eina slíka 
hér á landi.
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Gull regn – Sól valla gata 4
Tré júní mán að ar 2008 var fyrsta tréð sem dóm nefnd
in valdi og var það gull regn (Laburn um alpinum) í 
garði við Sól valla götu 4. Ábend ing um tréð kom frá 
Snjó laugu El ínu Bjarna dótt ur og kunn um við henni 
bestu þakk ir fyr ir. 

Hús ið var byggt árið 1929 og talið að gull regn ið 
hafi ver ið gróð ur sett á 5. ára tug síð ustu ald ar. Eig
end ur eru Halla Rann veig Hall dórs dótt ir og Pálmi 
Har alds son.

Und an far in sum ur höfðu ver ið hlý og vor ið 2008 
var sér stak lega sól ríkt og hag stætt öll um gróðri. Þess 
mátti sjá merki um alla borg ina því trjá gróð ur var 
í mikl um vexti og tré og runn ar blómstr uðu sem 
aldrei fyrr.

Gull regn (Laburn um) hef ur lengi ver ið rækt að 
hér á landi og þyk ir hið glæsi leg asta garð tré, með 
sín um ótal gulu blóm klös um eða „gull foss um“ sem 
voru áber andi þeg ar tréð var val ið. Gull regn ið við 
Sól valla götu þótti dóm nefnd bera af mörg um öðr um 
trjám sem til nefnd höfðu ver ið.

Með vali sínu vildi dóm nefnd in ekki að eins vekja 
at hygli á gim stein in um við Sól valla göt una, held

ur einnig hvetja til auk inn ar rækt un ar á gull regni í 
görð um og ekki síst á opn um svæð um borg ar inn ar.

Hæð trés ins mæld ist 7,60 m og um mál 1,88 m 
við jörð og er það marg stofna, eins og al gengt er hjá 
gull regni. Sér staka at hygli vek ur hin mikla trjákróna 
sem breið ust mæld ist 11,20 m í þver mál.

Silf ur reyn ir – Skóla vörðu stíg ur 4 ab
Tré júlí mán að ar 2008 var silf ur reyn ir (Sor bus 
intermedia) í garði við Skóla vörðu stíg 4 ab. Hús ið 
var byggt árið 1901, en þar var lengi Hann yrða versl
un in Bald urs brá sem marg ir eldri borg ar ar kann ast 
við. Nú ver andi eig end ur eru Hann es Lár us son og 
Krist ín Magn ús dótt ir.

 Eyjólf ur Ey fells list mál ari og Ingi björg kona hans 
gróð ur settu silf ur reyn inn um 1920, en þau eign uð
ust hús ið árið 1919 og bjuggu í því til dauða dags. 
Hef ur tréð vax ið og dafn að vel síð an og mæld ist 11 
m hátt og um mál 1,52 m í 1,20 m hæð frá jörðu. 

Tréð var gróð ur sett býsna nærri hús inu. Það 
vex upp með gafli þess og er nú á seinni árum far
ið að fikra sig inn yfir þak ið. Þarna er um að ræða 

Gullregnið við Sólvallagötu.

Silfurreynirinn við Skólavörðustíg.
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skemmti legt sam býli, allt að því sam vöxt trés og 
húss. Krón an er um fangs mik il og set ur það mik inn 
svip á garð inn og ná grenni hans. 

Schi er beck land lækn ir var mik ill áhrifa mað ur og 
frum kvöð ull í garð yrkju og flutti silf ur reyni fyrst
ur manna til lands ins frá Dan mörku og er talið að 
elsta tré borg ar inn ar sé silf ur reyn ir inn í Að al stræti 
sem var gróð ur sett ur árið 1884. Það tré er reynd ar 
nokkru lægra en silf ur reyn ir inn við Skóla vörðu stíg 
en tölu vert bol meira. Silf ur reyn ir er tal inn þola loft
meng un í borg um bet ur en flest ar aðr ar trjá teg und ir 
og því vin sæll sem götu tré er lend is. Á fyrri hluta 20. 
ald ar var hann mik ið gróð ur sett ur í Reykja vík og 
njót um við þess nú, þessa arfs frá Schi er beck, ef svo 
má segja. Silf ur reyn ir inn get ur orð ið 200 ára gam all 
og sam kvæmt því á tréð við Skóla vörðu stíg 4 ab eft
ir að lifa og dafna vel næstu hund rað árin. 

Ábend ing um silf ur reyn inn kom frá Ásu Hauks
dótt ur sem býr ásamt fjöl skyldu sinni í næsta ná
grenni. Hún lýs ir hon um sem óvenju glæsi leg um og 
að hann „end ur varpi lífi og feg urð á nærum hverfi 
sitt all an árs ins hring í mis mun andi bún ing um“. 
Kunn um við Ásu bestu þakk ir fyr ir ábend ing una. 

Þing víð ir – Leik skól inn Steina hlíð
Tré ágúst mán að ar 2008 var af brigði körfu víð is sem 
kall ast þing víð ir (Sal ix vimina l is L. ‘Þing víð ir’). 
Hann vex á lóð við leik skól ann Steina hlíð í Voga
hverf inu. 

Hús ið, þar sem leik skól inn er nú starf rækt ur, var 
byggt árið 1932 af þeim Elly Schepler Ei ríks son og 
Hall dóri Ei ríks syni. Þau gáfu Barna vina fé lag inu 
Sum ar gjöf hús ið og land ið um hverf is árið 1949 og 
hef ur leik skóli ver ið starf rækt ur þar síð an. Ósk Elly 
og Hall dórs var sú að sér stök áhersla yrði lögð á það 
að kenna börn un um að meta og rækta tengsl in við 
nátt úr una og hef ur þar alla tíð ver ið lögð áhersla á 
mat jurta og trjá rækt. Steina hlíð tek ur þátt í Græn
fána verk efn inu í sam starfi við Land vernd. 

Börn in í Steina hlíð kalla þing víð inn „töfra tréð“ 
og er hann vin sælasta klif ur tréð í garð in um. Svala 
Jó hanns dótt ir leik skóla kenn ari benti okk ur á þetta 
ein kenni lega tré og seg ir að þeg ar gest ir komi í heim
sókn frá öðr um leik skól um sé þeim alltaf boð ið að 
klifra í „töfra trénu“. Þeg ar börn in hafa náð þriggja 
ára aldri tekst þeim yf ir leitt að klifra upp á neðstu 
grein ar trés ins og síð an fara þau hærra og hærra. 

Þingvíðirinn við leikskólann Steinahlíð.
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Tréð mæld ist 6,15 m á hæð, um mál í brjóst hæð 0,65 
m og þver mál krónu 7,50 m. 

Eins og sjá má á með fylgj andi mynd, þá er þing
víðir inn í Steina hlíð furðu leg ur í lag inu og ber þess 
merki að hafa orð ið fyr ir veð ur fars skemmd um og 
miklu klifri og einnig kunna snjó þyngsli að eiga sinn 
þátt í lög un hans. Þó held ur hann áfram að vaxa og 
það með stór um sveigj um í all ar átt ir. 

Þing víð ir er kennd ur við Al þing is garð inn, en 
Tryggvi Gunn ars son gróð ur setti hann þar í lok 19. 
ald ar. Það tré er nú horf ið, en árum sam an var þing
víði fjölg að út frá þessu tré og seldi Skóg rækt ar fé lag 
Reykja vík ur mik ið af hon um á sín um tíma. Rækt un 
hans lauk að mestu eft ir mik ið vor hret sem gerði árið 
1963 og skemmdi fjölda trjáa á sunn an verðu land
inu. Á nokkrum stöð um utan þétt býl is Reykja vík ur 
standa þó enn stæði leg þing víði tré sem nutu þess að 
seinna vor aði þar en í húsa görð um borg ar inn ar. 

Þing víðir inn er tal inn af nor ræn um upp runa, þar 
sem hann vetr ar býr sig eðli lega á haustin, en blómg
ast líka þeg ar hlý inda kafla ger ir á vet urna og læt

ur því á sjá. Hann er hrað vaxta og fyr ir ferða mik
ill, lauf blöð in löng og mjó og fá gula haust liti. Þrátt 
fyr ir allt er þing víðir inn glæsi leg trjá teg und sem vert 
er að rækta áfram í hlýn andi veð ur fari og þá einna 
helst í stór um görð um og á úti vist ar svæð um. 

Reyni við ur – Vorsa bæ 15
Dóm nefnd Skóg rækt ar fé lags ins taldi að ekki yrði 
horft fram hjá reyni viðn um í sept em ber 2008 svo 
áber andi sem hann var í borg inni um þær mund ir. 

Tré sept em ber mán að ar 2008 var því reyni við ur 
(Sor bus aucuparia) í garði við Vorsa bæ 15 í Ár bæj
ar hverfi. Þar stend ur hann stak ur fram an við hús ið 
og bregð ur svip á hverf ið, far inn að nálg ast miðj
an ald ur ef að lík um læt ur, hlað inn berj um og all ur 
hinn kröft ug asti. Hann mæld ist 9,55 m á hæð og 
um mál ið í 1,0 m hæð frá jörðu var 1,17 m. Þver mál 
krónu var um 6 m. 

Auð ur Sjöfn Tryggva dótt ir og Pét ur Vil hjálms
son byggðu Vorsa bæ 15 árið 1967 og gróð ur settu 
reyni við inn lík lega árið 1969 og var hann keypt ur 
í Foss vogs stöð inni. Nú ver andi eig end ur eru Ásta 
Guð munds dótt ir og Jan Inge Lekve. Ekki er vit að 
til þess að Vorsa bæj ar reyn ir inn hafi feng ið sér staka 
með höndl un utan venju legr ar um hirðu. Hann er ein
fald lega rétt tré á rétt um stað.

Reyni við ur hef ur lík lega vax ið í land inu frá því 
sög ur hófust og kannski leng ur. Ef til vill fluttu land
náms menn hann með sér frá Nor egi, enda talið til 
heilla að rækta reyni við heim ili. Reynikvist ir, sem 
tald ir eru töfra eða vernd ar grip ir, hafa fund ist í 
gröf um frá járnöld. Við ur inn er all harð ur og var til 
dæm is not að ur í skíði og stóla í Nor egi áður fyrr. 

Fræg asti reyni við ur lands ins óx á Möðru felli í 
Eyja firði. Hann var álit inn heil ag ur og hétu lands
menn á hann sér til heilla. Sagt var að al menn ing ur 
hafi flykkst að tré nu með „með gjöf um, ljós um og 
ým is kon ar þjón ustu“. Menn hafi sett log andi kerti 
á all ar grein ar hans á hverri jóla nótt og „slokkn uðu 
ekki hversu hvasst sem var“. Reyni við ur inn hlaut 
sömu ör lög og Jón Ara son bisk up á Hól um, því 
hann var höggv inn af siða skipta mönn um árið 1551. 
Sver asti hluti stofns ins var síð an not að ur sem högg
stokk ur við af tök ur næstu 200 árin hjá Klofa stein
um í landi Möðru fells.

Reyni við ur inn hef ur lengi ver ið vin sæll og al geng
ur hér á landi, bæði heima við bæi og á víð og dreif 
í birki skóg um lands ins, ekki síst á Vest fjörð um. 
„Aucuparia“ í lat nesku heiti hans þýð ir „sá sem lað

Þingvíðirinn.



37SKÓGRÆKTARRITIÐ 2010

ar að fugla“ og er það rétt nefni, því skóg ar þrest ir 
og star ar hafa hann í há veg um á haustin, þeg ar hin 
rauðu ber eru full þroskuð. Ber in eru römm en mild ast 
eft ir fyrstu frost. Eru þau not uð í salöt, sult ur, hlaup 
og vín gerð og voru jafn vel höfð til drýg inda í brauð
bakstri áður fyrr. Þau eru rík af cvítamíni og tal in 
bráð holl. Sagt er að skóg ar þrest ir verði venju frem ur 
há vær ir og valt ir á fót um þeg ar líð ur á haust ið og 
ber in taka að gerj ast. Hvað sem því líð ur er al veg víst 
að fugl un um duga ber in vel sem fit un fyr ir vet ur inn 
og lang flug suð ur á bóg inn. Með driti sínu sér svo 
fugl inn um að dreifa fræj um trjánna vítt og breitt.

Klasi af þroskuð um reyni berj um minn ir á hrogn 
og er það vænt an lega ástæð an fyr ir því að Norð
menn kalla reyni við inn „rogn“ á sinni tungu. Ber in 
eru fryst og nýtt í skreyt ing ar og fleira, eins og áður 
seg ir, þó hér á landi sé ekki rík hefð fyr ir slíku. Hér 
hef ur fugl inn haft ákveð inn for gang í nýt ingu berj
anna og fram boð ið ver ið tak mark að. Haust ið 2008 
var svo kom ið að ofgnótt var af berj um í görð um 
borg ar inn ar eft ir mjög hlýtt sum ar og erfitt var að 

sjá fyr ir sér svo stór an skara af fugl um að þeir gætu á 
nokkrum vik um torg að öll um þeim berj um sem trén 
svign uðu und an! 

Reyni við ur hef ur mælst um 15 m hár hér á landi 
og verð ur oft 100 ára gam all. Auk þess að fjölga 
sér með fræj um mynd ar hann tein unga upp frá rót
ar hálsi og nær þannig að end ur nýja sig. Hann er 
breyti leg ur í vaxt ar lagi, berja lit og haust lit á lauf um, 
eft ir því hvar hann vex á land inu og einnig voru mis
mun andi tré flutt inn frá Skand in av íu í tölu verð um 
mæli á 20. öld inni. Hann er sígilt tré í skóg um, úti
vist ar svæð um og görð um, en hafa þarf hæð hans og 
fyr ir ferð í huga strax við gróð ur setn ingu. 

Þess má geta, fyr ir þá sem eru áhuga sam ir um reyni
ætt kvísl ina, að í Grasa garði Reykja vík ur eru fjöl marg
ar nýj ar teg und ir af reyni í rækt un. Þó reyni við ur inn 
standi alltaf fyr ir sínu, þá er vel þess virði að heim
sækja Grasa garð inn og skoða ætt ingja hans í trjásafn
inu. Teg und ir eins og skraut reyni, rósa reyni, kasmír
reyni og fjalla reyni, svo eitt hvað sé nefnt. Fjöl breytn in 
er svo mik il að all ir ættu að geta fund ið reyni við sitt 
hæfi, þá teg und sem hent ar best í hverj um garði. 

Skóg ar beyki – Lauf ás veg ur 43
Tré októ ber mán að ar 2008 var skóg ar beyki (Fagus 
syl vat ica) í garði við Lauf ás veg 43.

 Jón Ei ríks son stein smið ur byggði hús ið árið 1901. 
Það er ein inga hús sem flutt var inn frá Nor egi í svo
nefnd um sveitser stíl, sem er bygg inga stíll timb ur
húsa sem ríkj andi var í Evr ópu seinni hluta 19. ald ar 
og vel fram á 20. öld ina. Árið 1916 eign uð ust Sig ríð
ur Hall dórs dótt ir og Vig fús Guð munds son frá Eng
ey hús ið og bjuggu þar til dauða dags. Börn þeirra 
bjuggu í hús inu til árs ins 1994. Nokkrum árum síð
ar var bú slóð in flutt í Ár bæj ar safn enda að mestu 
óbreytt í ára tugi og þyk ir gefa góða inn sýn í heim
ili reyk vískra borg ara á fyrri hluta 20. ald ar. Hluti 
búslóð ar inn ar er nú til sýn is í Ár bæj ar safni. Nú ver
andi eig end ur Lauf ás veg ar 43 eru Ragn hild ur Þór ar
ins dótt ir og Berg ur Bene dikts son.

Vig fús frá Eng ey var bú fræð ing ur og mik ill áhuga
mað ur um trjá rækt, gróð ur setti hann fjölda trjáa í 
garði sín um, þeirra á með al skóg ar beyk ið; Tré októ
ber mán að ar 2008. Það mæld ist 13 m á hæð og um
mál 1,32 m í 1,30 m hæð frá jörðu. 

Skóg ar beyki er hita kær trjá teg und og sjald gæf 
hér á landi. Þekkt ustu beyki trén vaxa í Hellis gerði í 
Hafn ar firði, hlykkj ótt en lag leg tré frá því um 1930 
sem eru byrj uð að mynda fræ. Þá er eitt vel þekkt 

Reyniviðurinn við Vorsabæ.
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stakt og í lim gerði, hef ur það lengi ver ið verð mætt 
skóg ar tré, nær oft 30 m hæð og verð ur 200 ára 
gam alt. Við ur inn er tal inn af bragðs eldi við ur og er 
einnig mik ið not að ur í hús gagna smíði og gólf klæðn
ing ar, svo dæmi séu tek in. Aldin ið er hneta sem er 
gott skepnu fóð ur og manna fóð ur í hall ær um.

 Beyki óx hér á landi á hlý viðr is skeið um í fjar lægri 
for tíð, fyr ir 8–16 millj ón um ára, þeg ar land ið var 
senni lega hluti af brú á milli Evr ópu og Am er íku. 
End ur koma beyk is ins nú er auð vit að fagn að ar efni. 
Hlýn un in framund an, svo vara söm sem hún er að 
öðru leyti, mun auka lík urn ar á því að beyki vaxi 
hér og dafni og verði hluti af skóg ar auð lind okk ar í 
fram tíð inni. 

Evr ópulerki – Brúna veg ur 8
Tré nóv em ber mán að ar 2008 var evr ópulerki (Larix 
deci dua) í garði við Brúna veg 8. Ábend ing um þetta 
tré barst frá Hólm fríði Sig urð ar dótt ur og kunn um 
við henni bestu þakk ir fyr ir.

Að al bygg ing in á Brúna vegi 8 á sér merki lega sögu, 
því það hús stóð í upp hafi við Aust ur völl, reist árið 

sunn an und ir Mið bæj ar skól an um, en tréð í garð in
um Lauf ás vegi 43 telj um við vera það hæsta á land
inu. Í garð in um vex einnig 15–16 m hár garða hlyn ur 
og ask ur sem var gróð ur sett ur árið 1928 og leiða 
má lík ur að því, að það ár hafi skóg ar beyk ið einnig 
ver ið gróð ur sett. Tréð hall ar tölu vert inn í garð inn 
neð an til og er það vegna þrengsla í upp vexti, en á 
seinni árum hef ur það breitt mik ið úr sér.

Skóg ar beyk ið er ein af tíu teg und um beyk is sem 
vaxa um alla mið og sunn an verða Evr ópu. Það er 
við kvæmt fyr ir vor frost um og vindnæð ingi og ger
ir tölu verð ar kröf ur til hita á vaxt ar tím an um, vex 
til dæm is nær ein göngu syðst á Skand in av íu skag
an um. Þá er svepp rót tal in mjög mik il væg til þess 
að tréð nái góð um þroska. Það er lauf mik ið og 
mynd ar dimma og ríkj andi skóga. Af brigði skóg ar
beyk is er blóð beyk ið með svartrauð lauf blöð, sem 
má sjá nokk uð víða í görð um, m.a. við Lauf ás veg. 
Tréð held ur lauf um sín um fram eft ir vetri og ung tré 
gjarn an fram á vor.

Auk þess sem skóg ar beyk ið þyk ir mik il prýði í 
görð um og úti vist ar svæð um á meg in land inu, bæði Evrópulerkið við Brúnaveg.

Skógarbeykið við Laufásveg.
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1847 af Hall grími Schev ing, yf ir kenn ara í Lat ínu
skól an um. Þar var fyrsta póst hús lands ins og hús ið 
síð ar nefnt Gamla póst hús ið, þeg ar nýtt tók til starfa 
litlu norð ar við Póst hús stræti. Árið 1928 þurfti að 
rýma lóð ina aust an við Aust ur völl og reis þar Hót el 
Borg. Gamla póst hús ið var tek ið í sund ur og end ur
reist við Reykja vík ur veg 1 í Skerja firði. Flutn inga
sögu húss ins lauk ekki í Skerja firð in um, því árið 
1941 krafð ist breska setu lið ið þess að hús ið yrði aft
ur tek ið sund ur vegna flug braut ar lagn ing ar og var 
það flutt í Laug arás inn, þar sem það stend ur enn. 
Hall ur L. Hall son tann lækn ir og kona hans Amal ía 
H. Skúla dótt ir bjuggu þá í Gamla póst hús inu ásamt 
börn um sín um.

Nú ver andi eig end ur eru Ragn hild ur Þór ar ins dótt
ir og Berg ur Bene dikts son, en þau eru mik ið áhuga
fólk um end ur gerð gam alla húsa. Í þeirra tíð hef ur 
hús ið ver ið fært sem næst upp runa legu horfi og er 
þar nú rek ið gisti heim ili. 

 Þeg ar Bret ar fluttu Gamla póst hús ið í Laug arás inn 
í seinni heims styrj öld inni, var þar stór grýtt mjög og 
þurfti að sprengja klapp ir og grjót áður en mold var 
keyrð að og rækt un hófst á hinni stóru lóð við hús

ið. Hall ur var mik ill rækt un ar mað ur og kom lóð inni 
fljót lega í það horf að að dá un vakti og fékk garð
ur inn til dæm is verð laun Fegr un ar nefnd ar Reykja
vík ur árið 1951. Mjög gest kvæmt var hjá Halli og 
Amal íu og mál verk eft ir Jó hann es S. Kjar val þöktu 
veggi, en þeir Hall ur voru ævi vin ir og höfðu með al 
ann ars ver ið sam an á skútu á yngri árum. 

Eft ir því sem næst verð ur kom ist gróð ur setti Hall
ur „læ virkja tréð“ eða evr ópulerk ið árið 1943. Fleiri 
vöxtu leg lerki tré eru í garð in um og einnig hátt sitka
greni, en Tré nóv em ber mán að ar 2008 ber af öðr
um í vaxt ar lagi og þokka. Það mæld ist 13 m hátt 
og um mál stofns í 1,3 m hæð frá jörðu var 2,06 m. 
Þver mál krónu var um 11 m. Fugl ar sóttu snemma 
í það að verpa í lerk inu og fyr ir nokkrum árum var 
þarna nátt stað ur stórs hóps af stör um.

Lerki er greint í um 10 teg und ir og er út breiðslu
svæði þess um alla Evr ópu, norð ur hluta Asíu og 
Am er íku. Hér á landi er rússalerk ið eitt mest rækt
aða skóg ar tréð og þrífst það sem kunn ugt er vel í 
inn sveit um norð an lands og aust an. Evr ópulerk ið 
þrífst aft ur bet ur sunn an lands. Heim kynni þess eru 
í Alpa fjöll um, Tatra fjöll um og Karpata fjöll um, en 

Evrópulerkið við Brúnaveg.
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það hef ur ver ið gróð ur sett á lág lendi víða um norð
an og vest an verða Evr ópu í um 250 ár.

 Evr ópulerki var með al fyrstu teg unda sem reynd ar 
voru hér lend is í upp hafi 20. ald ar og má finna ald ar
göm ul tré á nokkrum stöð um. Þekkt ast er senni lega 
evr ópulerk ið í garð in um Skrúð við Dýra fjörð en það 
hæsta er í Mörk inni á Hall orms stað, rétt rúm lega 20 
m hátt. Marg ir þekkja líka hið svip mikla evr ópulerki 
í gamla kirkju garð in um við Suð ur götu.

Evr ópulerki er í heim kynn um sín um stór vax ið og 
bein vax ið skóg ar tré. Það nær oft 30–40 m hæð og 
verð ur 6–700 ára gam alt. Það þyk ir fal legt í sín um 
bjart græna sum ar skrúða og ekki síð ur í skær gul um 
haust lit um. Lerk ið fell ir barr sitt á haustin og er það 
nær ein stakt með barr tré. Göm ul nöfn á lerki er læ
virkja tré og barr fell ir.

Við ur inn er eft ir sótt ur til margs kon ar nota. Það 
hef ur nátt úru lega við ar vörn og er til dæm is mik ið 
not að til smíða ut andyra.

Evr ópulerki er harð gert og þol ir bæði rysj ótt veð
ur að vetr ar lagi og svöl sum ur, en suð læg ur upp runi 
þess veld ur því að það vex nokk uð lengi fram eft ir 
hausti á okk ar breidd argráðu. Af leið ing in er sú að 
það verð ur oft fyr ir haust kali hér á landi og verð ur 

fyr ir vik ið krækl ótt. En það sem er krækl ótt í aug
um sumra er fal leg ur skúlp túr í aug um ann arra og 
göm ul evr ópulerki tré verða gjarn an mjög svip mik il, 
með digr an stofn, hrjúf an börk og mikla krónu. Það 
hent ar vel í stóra garða og úti vist ar svæði. Einnig má 
klippa það og nota í lim gerði. Með kvæma vali og 
kyn bót um, sem Skóg rækt rík is ins hef ur stað ið að, 
verð ur evr ópulerk ið verð mætt skóg ar tré hér á landi 
í fram tíð inni.

Inn flutn ing ur á evr ópulerkifræi til skóg rækt ar 
hófst árið 1954 og eru til skóg ar lund ir og all mörg tré 
í görð um víða um land allt frá því laust fyr ir 1960. 
Einnig eru til örfá eldri evr ópulerki tré, þ.e. fyr ir utan 
þau allra elstu, eða frá ár un um milli 1915 og 1960 
og er tréð við Gamla póst hús ið eitt þeirra.

Evr ópulerk ið við Brúna veg 8 er varla kom ið af 
barns aldri, ef mið að er við ald ur þess við góð skil yrði 
sunn ar í álf unni. Það mun halda áfram að vaxa og 
dafna næstu 500 árin og ná mik illi hæð og um fangi, 
ef allt fer að ósk um og natn in og um hirð an í næsta 
ná grenni verð ur jafn góð og und an far in 60 ár.

Stafa fura – Heið mörk
Tré des em ber mán að ar 2008 var stafa fura (Pin us 
contorta) í Heið mörk. Tréð vex í jaðri stafa f uru
lund ar við Hraunslóð í Heið mörk, skammt sunn an 
við Sil unga poll. Tréð mæld ist 10,7 m á hæð og um
mál í 1,3 m hæð frá jörðu var 0,84 m.

Stafa fur an hef ur mik ið ver ið höggv in sem jóla tré 
á seinni árum og nýt ur hún vax andi vin sælda lands
manna og er orð in al geng asta inn lenda jóla tréð. 
Kem ur þar ekki að eins til hversu mik ið og vax andi 
fram boð er af henni, held ur líka hitt að hún er fal
legt, ilm andi og sér stak lega barr held ið tré. Stafa fur
an mun, hér eft ir sem hing að til, verða mik il væg ur 
þátt ur í jóla haldi Ís lend inga og ekki að eins það, 
held ur er hún ein af meg in stoð um hinn ar vax andi 
skóg ar auð lind ar lands manna. Tré des em ber mán að
ar 2008 er gott dæmi um inn flutta trjá teg und sem 
hef ur sann að gildi sitt og verð mæti og þrífst ein stak
lega vel í nýj um heim kynn um.

Stafa fur an er am er ísk teg und að upp runa, vex 
með Kyrra hafs strönd inni frá Alaska og al veg nið ur 
til Mexíkó og einnig inn ar á meg in land inu. Henni 
er skipt í fjór ar deili teg und ir. Þær út breidd ustu eru 
strand fura og raftafura. Strand fur an er lág vaxn ari 
og oft krækl ótt og snú in, líkt og lat neska nafn ið seg
ir til um. Verð ur hún ekki nema miðl ungs hátt tré, en 
hún þol ir vel vind og saltá lag við strönd ina og ger ir Stafafuran í Heiðmörk.
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litl ar kröf ur til jarð vegs. Raftafur an vex inn ar í land
inu og verð ur mun hærri og bein vaxn ari.

Til forna var trjá bol ur raftaf ur unn ar not að ur sem 
meg in stoð í tjöld um og kof um frum byggja. Brum in 
voru tugg in til þess að lina eymsli í hálsi og hluti 
stofns ins næst berk in um not að ur í mat ar gerð. Stafa
fur an er mik il væg í land græðslu skóg rækt og hindr ar 
rof á við kvæm um svæð um. Hún er líka mik ils virði 
í timbur iðn aði, til smíða og papp írs gerð ar og get ur 
orð ið allt að 600 ára göm ul vest an hafs.

Fyrstu stafa f ur urn ar hér á landi voru gróð ur
sett ar árið 1940 á Hall orms stað. Þær hafa dafn að 
vel og náð 20 m hæð. Upp úr 1950 hófst söfn un á 
stafa f uru fræi við bæ inn Skagway í Alaska, þar sem 
strand og raftafur an mæt ast og bland ast. Þær stafa
f ur ur sem ætt að ar eru frá Skagway hafa reynst best 
víða um land og hef ur sá blend ing ur mest ver ið not
að ur hér á landi. Hún er nú í fjórða sæti sem mest 
gróð ur setta tréð. U.þ.b. 600.000 tré eru gróð ur sett 
ár lega, þar af gróð ur set ur Skóg rækt ar fé lag Reykja
vík ur um 100.000 í Heið mörk og Esju.

Heið mörk var frið uð fyr ir beit og opn uð al menn
ingi árið 1950. Frá þeim tíma hef ur stöðugt ver ið 
unn ið að skóg rækt, lagn ingu göngu stíga, gerð án ing
ar staða og ann arr ar að stöðu fyr ir gesti og gang andi. 
Skóg rækt ar fé lag Reykja vík ur hef ur frá upp hafi haft 
um sjón með öll um fram kvæmd um og vernd un Heið
merk ur. Al geng ustu trjá teg und ir eru birki, sitka greni 
og stafa fura. Fyrstu stafa f ur urn ar voru gróð ur sett ar 
árið 1956 og er óhætt að segja að þær hafi dafn að vel 

í þessu upp landi Reykja vík ur all ar göt ur síð an. Sér
stak lega er áber andi hvað stafa f ur unni tekst vel að 
vaxa í þurr um lyng mó um og mel um, þar sem sitka
gren ið nær sér til dæm is ekki á strik hjálp ar laust. 
Þá er hún far in að fjölga sér mik ið á und an förn um 
árum og má nefna það sem dæmi um hinn mikla 
út breiðslu kraft; að út frá stafa f uru lund in um við Sil
unga poll hafa þær dreift sér í allt að 60 m fjar lægð 
inn á ör s nautt land sem að eins er vax ið grámosa og 
kræki lyngi.

Garða hlyn ur – Bjarn ar stíg ur 10
Tré jan ú ar mán að ar 2009 var garða hlyn ur (Acer 
pseu do plat an us) í garði við Bjarn ar stíg 10. Hæð 
hans mæld ist 13,30 m, þver mál krónu um 10 m og 
um mál stofns 1,40 m í 1,50 m hæð frá jörðu. Tréð 
er óvenju bein vax ið af hlyn að vera og grein ar til
tölu lega stutt ar og fín gerð ar. Það fell ir lauf frek ar 
snemma og er þannig bet ur að lag að veð ur fari hér
lend is en geng ur og ger ist með hlyn. Það var lík lega 
gróð ur sett árið 1930 og flutt inn frá Dan mörku, eins 
og al gengt var á þeim tíma.

Hjón in El ísa bet Helga dótt ir og Bjarni Bjarna son, 
sem bæði voru kenn ar ar í Aust ur bæj ar skól an um, 
byggðu hús ið Bjarn ar stíg 10 árið 1927. Bjarni var 
mik ill skóg rækt ar mað ur, sem ekki var al gengt á 
þeim tíma. Eig andi húss ins nú er son ur þeirra, Sverr
ir Bjarna son pí anó kenn ari.

Nátt úru leg heim kynni garða hlyns eru í fjall lendi 
Evr ópu, frá Spáni í vestri og aust ur í Kákasus fjöll. Í 

Stafafurulundur í Heiðmörk.
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Ölp un um vex hann upp í 2000 m h. y. s. Hann hef ur 
breiðst út norð ur eft ir Evr ópu allt til Trom sö í Nor egi, 
en auk þess hef ur hann ver ið flutt ur og gróð ur sett ur 
víða um heim. Hann þrífst all vel á Hjaltlandseyj um 
og í Fær eyj um. Út breiðslu geta hans er mik il. Hann 
fram leið ir mik ið af fræi og þrífst vel í skugga á unga 
aldri. Það er með al ann ars ástæð an fyr ir því að sums 
stað ar, eins og í Dan mörku og Ástr al íu, hef ur hann 
ver ið flokk að ur sem „inn flutt ágeng teg und“ og orð
ið fyr ir út rým ing ar her ferð stjórn valda.

Króna garða hlyns ins er yf ir leitt regn hlíf ar lög uð 
hér á landi. Börk ur inn er grár og slétt ur en verð ur 
hruf ótt ur með ár un um og þyk ir mik ið augna yndi. 
Blöð in eru handsep ótt og frek ar stór. Haust lit ur er 
gul ur. Blóm in eru gul græn og í hang andi klös um 
og vin sæl með al bý flugna. Aldin ið er tvær hnot ur 
með sam vöxn um vængj um sem minna á þyrlu spaða 
þeg ar þær svífa til jarð ar. Í mikl um vindi geta fræ in 
ferð ast nokk ur hund ruð metra frá móð ur trénu. 

Garða hlyn ur þol ir meng un, salt og vind þeg ar 
hann eld ist, en er við kvæm ur í upp eldi. Hann hef
ur að mestu ver ið laus við sjúk dóma og önn ur van
þrif hér lend is. Tald ar eru allt að 150 teg und ir af 

hlyni í heim in um, auk fjöl margra rækt un araf brigða. 
Garða hlyn ur inn hef ur reynst best hér á landi ásamt 
af brigð inu purp ura hlyn, en neðri hluti lauf blaða 
hans er rauð fjólu blár. Marg ar hlyn teg und ir eru nú í 
til rauna rækt un í Grasa garð in um í Laug ar dal.

Hlyn ur inn hef ur mik ið gildi í rækt un í görð um 
og opn um svæð um. Við ur hans er ljós og er með
al ann ars not að ur í park et, hús gögn og hljóð færa
smíði, t.d. í fiðl ur, enda leið ir hann hljóð óvenju vel. 
Síróp er gert úr vökva hlyns ins og er það tölu verð ur 
iðn að ur í Norð urAm er íku, en al geng ast er reynd ar 
að tappa vökva af syk ur hlyn (Acer sacchar um). Hér 
á landi hafa til raun ir ver ið gerð ar með fram leiðslu 
síróps af hlyn, en nær tækara mun vera að fram leiða 
birk isíróp fyrst um sinn.

Hvergi á land inu er garða hlyn ur inn jafn al geng
ur og í Reykja vík og verð ur hann meira áber andi 
í borg ar lands lag inu með hverju ár inu sem líð ur. 
Þekktasta tréð er ráð hús hlyn ur inn, á horni Suð ur
götu og Von ar stræt is, gróð ur sett ur árið 1918. Ann
ar þekkt ur hlyn ur er við hús Þor vald ar Thorodd sen 
að Lauf ás vegi 5. Hann er frá ár inu 1888 og er með al 
elstu trjáa borg ar inn ar. Þá eru mjög fal leg ir hlyn ir 
við Mímis veg, Guð rún ar götu og Raf stöðv ar veg, svo 
fá ein ir stað ir séu nefnd ir. 

Garða hlyn ur er greini lega þess virði að rækta 
áfram og helst þyrfti að leita mark visst að kvæm um 
sem eru bet ur að lög uð okk ar mis lynda veð ur fari og 
kala minna. Hann nýt ur sín al mennt vel á opn um 
svæð um og verð ur vænt an lega not að ur sem götu tré 
í fram tíð inni og í skjól belti líkt og víða er lend is. Þar 
telst það líka kost ur hve króna hans er um fangs mik il 
og kast ar mikl um kælandi skugga yfir há sum ar ið. 

Gerð var til raun fyr ir nokkrum árum með það 
að flytja inn sér rækt að an hlyn frá Sví þjóð og nota 
sem stáss tré við hús Orku veit unn ar á Bæj ar hálsi og 
verð ur for vitni legt að sjá hvern ig hon um reið ir af í 
fram tíð inni. Flest ir eru stóru hlyn ir borg ar inn ar rétt 
að slíta barns skón um, ef mið að er við þann 500 ára 
ald ur sem hann nær við góð skil yrði suð ur í Evr ópu. 
Þess má geta til gam ans að sver asti stofn garða hlyns 
sem vit að er um er í þýsku Ölp un um, í um 1000 m 
h.y.s., um mál stofns ins við jörð er um 9 m. 

Garða hlyn ur inn við Bjarn ar stíg 10 er af mörg um 
tal inn glæsi leg asta tré sinn ar teg und ar á land inu. Það 
er því vel þess virði að gera sér ferð um Bjarn ar stíg inn 
– sem ligg ur á milli Njáls götu og Skóla vörðu stígs – og 
heilsa upp á um rædd an hlyn. Hann blas ir við frá göt
unni og er jafn eft ir tekt ar verð ur að sumri sem vetri.

Garðahlynurinn við Bjarnarstíg.
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Fjalla þin ur – Mel gerði 1
Tré febr ú ar mán að ar 2009 var fjalla þin ur (Abies 
lasiocarpa) í garði við Mel gerði 1 í Smá í búða hverf
inu. Fjalla þin ur er sjald gæf ur og tel ur dóm nefnd 
Skóg rækt ar fé lags ins að tréð í Mel gerð inu sé mjög 
lík lega það hæsta sinn ar teg und ar í höf uð borg inni. 
Tréð mæld ist 9 m á hæð, um mál stofns í 1,30 m hæð 
frá jörðu var 1,16 m, þver mál krónu um 4 m.

Smá í búða hverf ið tók að byggj ast á 6. ára tug síð
ustu ald ar. Ein kenni hverf is ins eru lít il vel við hald in 
hús með snotr um görð um. Ein staka tré rís upp yfir 
hverf ið eins og turn ar á stangli og er þar að al lega 
um að ræða sitka greni og ala ska ösp, sum hver orð in 
full fyr ir ferð ar mik il í litl um görð um, önn ur eru stað
sett þannig að þau sóma sér vel og eiga þátt í því að 
draga úr vindi á stóru svæði í heilu hverfi. Þannig 
eru risarn ir mik il væg ir í Smá í búða hverf inu og nauð
syn legt að lofa þeim lifa og dafna, sé þess nokk ur 
kost ur.

Hús ið að Mel gerði 1 var byggt árið 1953. Um 
sjö árum síð ar flutti þang að Bragi Svan Stef áns son 
(1926–2006), mik ill skóg rækt ar mað ur, sem reyndi 
fjölda teg unda í sín um garði, m.a. ann ars fjalla þin

inn sem mun hafa ver ið gróð ur sett ur árið 1965. Auk 
fjalla þins ins í garð in um má nefna áber andi hvít þin 
og mar þöll. Nú ver andi eig andi er Halla Arn ar. 

Fjalla þin ur er sú þin teg und sem best hef ur geng ið 
að rækta hér á landi. Aust ur á Hall orms stað lifa tré 
sem gróð ur sett voru í byrj un 20. ald ar og nálg ast nú 
20 m hæð. 

Fjalla þin ur inn er ætt að ur úr Kletta fjöll um Norð
urAm er íku, þar sem hann vex í allt að 3600 m 
h.y.s., en nær reynd ar nið ur að sjáv ar máli í Alaska. 
Hann verð ur sjald an hærri en 20–30 m í heim kynn
um sín um og get ur náð 250 ára aldri. 

Fjalla þin ur er sí grænn og hald ast nál arn ar lengi 
á tré nu. Börk ur ungra trjáa er grár með harpix
blöðr um. Vöxt ur inn er keilu laga og góð ur ilm ur af 
tré nu öllu. Hann þol ir vel að vaxa í skugga. Nál ar 
eru mjúk ar og köngl ar upp rétt ir á grein um eins og 
á öðr um þin teg und um. Köngl arn ir hrynja í sund ur 
þeg ar fræ in þroskast svo köngul teinn inn stend ur 
einn eft ir. 

Um 50 þin teg und ir finn ast á norð ur hveli jarð ar. 
Hér á landi hafa með al ann ars ver ið reynd ar teg
und irn ar; bals am þin ur, hvít þin ur, eð al þin ur og 

Fjallaþinurinn við Melgerði.
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nord manns þin ur, en fjalla þin ur ber af þeim öll um í 
harð geri. Hann hef ur mest ver ið not að ur í jólatrjáa
rækt en hent ar líka mjög vel sem garð tré.

Við ur fjalla þins ins er mjúk ur og ljós og mest not
að ur í papp írs gerð. Frum byggj ar vestra nýttu hann 
bæði sem lyf og til smíða og nál arn ar voru brennd ar 
sem reyk elsi. Fjöldi dýra, stórra sem smárra, lif ir í 
fjalla þins skóg um Kletta fjalla og má þar nefna elg og 
blá orra, en hann lif ir á nál um þins ins að vetr ar lagi 
og nýt ur góðs af skjól inu sem tréð gef ur. Kannski 
verð ur blá orr inn flutt ur hing að í fram tíð inni og tek
ur sér ból festu í fjalla þins skóg um inn til lands ins? 
Fátt ætti að vera því til fyr ir stöðu að flytja hing að 
fal lega og mat ar mikla fugla, eins og orra, sem gefa 
skóg un um auk ið líf og til breyt ingu og henta mjög 
vel til skot veiða.

Ala ska ösp – Lang holts veg ur 158
Tré mars mán að ar 2009 var ala ska ösp (Pop ulus 
bals amifera ssp. trichocarpa) í garði við Lang holts
veg 158. Þórð ur Vig fús son byggði hús ið árið 1954, 
en tréð var gróð ur sett um 1960. Nú ver andi eig end
ur eru Helga Jóns dótt ir, Gunn ar Lúð víks son, Linda 
Mjöll Gunn ars dótt ir og Svein björn Jó hann es son.

Ala ska öspin mæld ist um 18,20 m á hæð, um mál í 
1,30 m hæð frá jörðu var 2,78 m og þver mál krónu 
ná lægt 14 m. Þetta er því mjög stórt, greina mik ið og 
bol mik ið tré sem set ur mik inn svip á næsta ná grenni 
og götu mynd ina. Það hef ur greini lega orð ið fyr ir 
áfalli í vor hret inu, þann 9. apr íl 1963, þeg ar mikl ar 
skemmd ir urðu á trjám um sunn an vert land ið. Þá 
höfðu ver ið hlý indi und an gengn ar vik ur og tré tek in 
að laufg ast þeg ar skall á norð an stór viðri um land 
allt, eins og hendi væri veif að. Má sem dæmi nefna 
að í Reykja vík hrap aði hit inn úr +6,0°C klukk an 15, 
í 6,4°C klukk an 21. Fylgdi þessu áhlaupi kulda kafli 
fram eft ir mán uð in um, síð an kalt vor og sum ar í 
kald ara lagi.

Eins og fyrr grein ir urðu mikl ar skemmd ir á trjám 
um sunn an vert land ið og sitka greni og ala ska ösp 
urðu sér stak lega illa úti. Þess ar trjá teg und ir voru 
sem kunn ugt er flutt ar inn frá Alaska. Ala ska öspin 
kom öll frá Kenaiskaga og var það tal in ástæða þess 
að öspin þoldi ekki vor hret ið árið 1963. Var því 
ákveð ið, strax það sama ár, að safna græðling um 
af ösp sunn ar í Alaska, þar sem vet ur eru mild ari 
en á Kenaiskag an um og sum ar ið frem ur kalt. Þeim 
trjám ætti síð ur að verða hætt við skemmd um í vor
hret um í fram tíð inni. Und an farna ára tugi hef ur nær 

ein göngu ver ið fjölg að trjám úr þess um leið angri og 
kann ast fólk við nöfn á þeim eins og Salka, Keis ari, 
Pinni og Hauk ur.

Ekk ert tré hér á landi vex jafn mik ið og ala ska
öspin. Tré, sem gróð ur sett var árið 1954 á Hall orms
stað, nálg ast nú 25 m á hæð og mun vera það hæsta 
á land inu. Litlu lægri eru tré í Múla koti í Fljóts hlíð. 
Það eru fyrstu ala ska aspirn ar sem gróð ur sett ar voru 
á land inu, en það var árið 1944. Trén voru reynd ar 
orð in 11 m há þeg ar vor hret ið skall á árið 1963 og 
kól al veg nið ur, en náðu sér aft ur á strik með áð ur
nefnd um ár angri.

Um 35 teg und ir aspa vaxa á norð ur hveli jarð ar. 
Ala ska öspin er þeirra stærst, nær allt að 60 m hæð 
við bestu skil yrði í heim kynn um sín um á vest ur strönd 
Norð urAm er íku. Hún fell ur oft inn an 100 ára en 
dæmi eru þó um 200 ára aspir. Við ur asp ar inn ar er 
ljós brúnn, mjúk ur og frek ar létt ur. Hann þyk ir af
bragðs góð ur til papp írs gerð ar og er einnig not að ur í 
lyfja gerð og margs kon ar smíði, í eld spýt ur o.fl. 

Hér á landi telst ala ska öspin ein helsta teg und in 
í skóg rækt. Mikl ar til raun ir hafa ver ið gerð ar með 

Alaskaöspin við Langholtsveg.
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rækt un henn ar við mis mun andi skil yrði og er nú 
hægt að velja það kvæmi sem best dug ar í hverj um 
lands hluta, svo dæmi sé tek ið. Öspin hent ar mjög 
vel stök á opn um svæð um, þar sem hún hef ur rúmt 
um sig og á það eink um við um hin breið vaxn ari 
kvæmi henn ar, eins og Keis ara. Gömlu kvæm in frá 
Kenaiskaga eru mörg hver líka stór grein ótt og fyr ir
ferð ar mik il og geta því ver ið yf ir þyrm andi sunn an 
und ir húsi í litl um garði. Ann ars stað ar, eins og við 
Lang holts veg 158 og Sigtún 29, sóma þau sér vel. 
Þeg ar garð eig andi kaup ir sér ösp get ur hann val ið 
það vaxt ar lag sem hent ar best í hans garði. Þarf þá 
sér stak lega að huga að skugga mynd un á sumr in og 
fjar lægð frá mann virkj um. Við gott at læti vex öspin 
vel og verð ur glæsi legt og ilm andi tré sem gleð ur 
hjarta rækt un ar manns ins. Stór vaxn ar aspir eru líka 
vin sæl ar með al fugla og ekki dreg ur það úr verð
mæti þeirra.

Í seinni tíð hafa æ oft ar heyrst hryll ings sög ur um 
aspir í görð um sem „verða óðar“, „leggj ast í vík ing“, 
„hefja neð an jarð ar starf semi“ o.s.frv. með skelfi leg
um af leið ing um. Allt þyk ir okk ur þetta orð um auk

ið. Ala ska öspin er stórt og kröft ugt tré sem þarf sitt 
vaxt ar rými, ofan jarð ar og neð an, eins og ann ar 
trjá gróð ur. Við rækt un henn ar þarf að sjálf sögðu að 
taka eðli legt til liti til ná granna og hafa nýt ingu lóð
ar inn ar í huga. Rétt val ið tré á rétt um stað er rækt
un ar mann in um og lóð ar eig and an um til sóma.

Mar þöll – Grasa garð ur Reykja vík ur
Tré apr íl mán að ar 2009 var mar þöll (Tsuga hetero
phylla) í Grasa garði Reykja vík ur. Mar þöll in er 8,9 
m há, um mál stofns í 0,4 m hæð frá jörðu er 1,3 m. 
Hún var gróð ur sett árið 1964 og kom úr Gróðr ar
stöð Skóg rækt ar fé lags Reykja vík ur í Foss vogi. Hún 
hef ur vax ið vel í góðu at læti í Grasa garð in um og 
set ur mik inn svip á garð inn, þar sem hún stend ur í 
trjá beði ná lægt skrif stof um starfs fólks. 

Mar þöll in er sí grænt, þokka fullt tré með slút andi 
grein um og árs sprota sem rétta sig ekki upp fyrr 
en á öðru ári, þeg ar nýr sproti tek ur að mynd ast. 
Nál arn ar eru frek ar litl ar og mjúk ar, oft með tveim
ur ljós um rák um á neðra borði þeg ar trén stækka. 
Lykt in af brotn um nál um minn ir dá lít ið á gul ræt ur. 
Köngl ar eru um 2 sm á lengd. Mar þöll in í Grasa
garð in um er þak in köngl um og hef ur tek ist að fjölga 
trjám út frá henni, þó ekki gangi það vel. Við telj um 
þetta vera stærstu mar þöll ina í borg inni, en kröft
ug ar þall ir vaxa líka á Hall orms stað, í Fljóts hlíð og 
Skorra dal og víð ar. Mar þöll in er skugg þol in, raka
kær og þarfn ast greini lega skjóls í upp eld inu hér á 
landi.

Um tíu teg und ir þalla eru í heim in um og er mar
þöll in þeirra stærst. Sex teg und ir vaxa í Aust urAsíu 
og fjór ar í Norð urAm er íku. Mar þöll og fjalla þöll 
eru þær teg und ir sem helst hafa ver ið rækt að ar hér
lend is og eru þær báð ar flutt ar inn frá Alaska. Mar
þöll in vex með Kyrra hafs strönd inni, frá Kali forn íu 
og allt upp á Kenaiskaga í Alaska. Hef ur hún svip
að út breiðslu svæði og sitka gren ið en vex þó lengra 
inn til lands ins. Hún vex með sitka gren inu í hin um 
miklu strand skóg um á þessu svæði og þrífst því bet
ur sem jarð og loft raki er meiri. Mar þöll in verð ur 
yf ir gnæf andi teg und í skóg in um, nær oft 60 m hæð 
og verð ur mörg hund ruð ára göm ul. Elsta þekkta 
tréð er meira en 1200 ára!

Frum byggj ar Am er íku nýttu sér mar þöll ina ekki 
að eins til smíða, held ur líka til mat ar gerð ar. Börk
ur inn var not að ur til lit un ar og innri börk ur bæði 
ét inn hrár og not að ur í brauð gerð og te var gert úr 
nál um og árs sprot um o.s.frv. Þá voru og eru grein

Stofn alaskaasparinnar.
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ar trés ins not að ar sem hrogna gildr ur þar sem síld 
kem ur til þess að hrygna í ár ós um suð aust ur Alaska. 
Ekki er að undra að fólk, sem bjó í nánu sam býli við 
tré í þús und ir ára, hafi kom ist upp á lag með að nýta 
hvað eina af tré nu, líkt og Sam arn ir hrein dýr in og 
við Ís lend ing ar sauð kind ina. Reynd ar hef ur líka alls 
kon ar lág vax inn gróð ur ver ið nýtt ur á ótrú lega fjöl
breytt an hátt hér á landi eft ir eyð ingu stærsta hluta 
gömlu skóg anna.

Mar þöll er mik ið rækt uð. Við ur henn ar er not
að ur til margs kon ar smíða og fáar teg und ir henta 
bet ur í papp írs fram leiðslu. Hún er líka al geng sem 
stáss tré á úti vist ar svæð um og í görð um í norð vest ur 
Evr ópu og á NýjaSjá landi og dreif ir sér þar af sjálfs
dáð um. Til er fjöld inn all ur af rækt un araf brigð um 
mar þall ar sem not uð eru í görð um.

Mar þöll in glæsi lega í Grasa garð in um er góð fyr
ir mynd rækt un ar fólks í Reykja vík og gott dæmi um 
það merki lega frum kvöðla og til rauna starf sem þar 
hef ur ver ið unn ið í bráð um 50 ár. Þeir sem ekki hafa 
kom ið í Grasa garð inn eru hvatt ir til þess að heim

sækja hann og kynna sér garð inn og skoða þetta 
tign ar lega tré. 

Birki – Há teigs veg ur 36
Tré maí mán að ar 2009 var birki (Betula pubescens) 
í garði við Há teigs veg 36. Hús ið byggðu þau Hall
dór Kr. Þor steins son og Ragn hild ur Pét urs dótt ir árið 
1920 og hét það upp haf lega Há teig ur. Að sögn eig
anda húss ins, Guð nýj ar Ó. Hall dórs dótt ur, var birk
ið gróð ur sett ein hvern tím ann á ár un um 19301940. 
Birki trén voru reynd ar fleiri fram an við hús ið í upp
hafi, en fljót lega tók um rætt tré for yst una hvað varð
ar vöxt og þrótt og voru hin trén þá felld og hef ur 
þetta eina sem eft ir stend ur feng ið að njóta sín svo 
um mun ar. Göm ul svip mik il tré hafa lengi ver ið kall
að ar „eik ur“ hér á landi og þykja til mik ill ar prýði. 
Hæð in mæld ist 6,7 m, um mál stofns í 0,6 m hæð frá 
jörðu var 1,55 m og þver mál krónu um 8,4 m. 

Birk ið við Há teigs veg 36 er greini lega kom ið á 
efri árin og hætt að vaxa svo nokkru nemi. Guð
ný eig andi trés ins sagð ist fagna á hverju vori þeg ar 

Marþöllin í Grasagarðinum. Marþöll.
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tréð byrj ar að laufg ast og taldi ekki seinna vænna að 
heiðra það. Tréð er marg grein ótt og svip mik ið og 
þak ið skóf um langt upp eft ir stofni. Það hef ur ekk ert 
ver ið klippt til og ekki fengi sér staka um hirðu.

Birki er al geng asta trjá teg und lands ins, sú mest 
gróð ur setta og sú eina sem mynd aði hér sam fellda 
skóga. Talið er að birk ið hafi lif að ís öld ina af og 
síð an breiðst út þeg ar jökl ar tóku að hopa fyr ir um 
10 þús und árum. Við land nám munu 25% lands ins 
hafa ver ið þak in skógi, en nú að eins rúm lega 1%. 
Ástæð urn ar fyr ir hinni miklu skó geyð ingu eru að al
lega bú skap ar hætt ir for feðr anna. Geng ið var hart að 
skóg un um með skóg ar höggi og beit al veg frá land
námi og má segja að víða hafi þess ari „mjólk ur kú“ 
lands manna ver ið mis kunn ar laust slátr að, að hluta 
til vegna van þekk ing ar, að hluta til af hreinni neyð. 
Af leið ing arn ar urðu, sem kunn ugt er; ber ang ur, 
upp blást ur, land eyð ing og aðr ar hörm ung ar í hund
ruð ára. Sem bet ur fer sér nú fyr ir end ann á þess
um hern aði gegn skóg un um, en mik ið vant ar þó enn 
á al menn an skiln ing og vilja til þess að skóg væða 
land ið að nýju og erum við þar eft ir bát ar ná granna 
okk ar í Evr ópu.

Fjall drapi er önn ur birki teg und sem vex hér á landi. 
Hann er smá vax inn runni með lít il, nær kringlótt 
blöð. Blend ing ur birk is og fjall drapa kall ast skóg við
ar bróð ir. Um 40 teg und ir eru í bjarka rætt inni og vaxa 

Birkið við Háteigsveg.

Birkið við Háteigsveg.
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þær all ar í tempraða belt inu og norð ur í kulda belt ið. 
Af er lend um teg und um eru það helst stein björk og 
hengi björk sem eitt hvað hafa ver ið rækt að ar að ráði 
hér lend is. Birk ið hef ur alla tíð ver ið not að til margs 
kon ar smíða, unn ið í við ar borð, not að í spóna plöt ur, 
í papp írs gerð, lista smíði og fleira. Það þyk ir góð ur 
eldi við ur og fer sú notk un vax andi hér á landi. 

Áður fyrr var birk ið not að til smíða, sér stak lega 
með an rafta var enn að hafa. Það var líka nýtt sem 
eldi við ur og einnig gerðu menn til kola, þ.e. not
uðu birk ið til þess að fram leiða við ar kol, sem aft ur 
nýtt ust við járn gerð og járn vinnslu. Geysi mik ið af 
birki þurfti til fram leiðslu á þess um við ar kol um og 
er áætl að að skóg ur inn sem þurfti að fella á 1.000 
árum til við ar kola gerð ar hafi ver ið um 10.000 fer
kíló metr ar að stærð, eða rúm ur þriðj ung ur af flat ar
máli alls skóg lend is við land nám. 

Lauf birk is ins hef ur lengi ver ið not að í te. Vökva 
er tapp að af trján um á vor in og gert úr hon um síróp, 
bjór, vín og aðr ir drykk ir. Þessi menn ing er þó ekki 
langt á veg kom in hér á landi enn þá, en Skóg rækt 
rík is ins og Hér aðs skóg ar hafa þó gert til raun ir með 
að brugga úr birk isafa og gef ist vel. 

Um það bil 80% birkitrjáa lands ins eru und ir 2 
m hæð, en hæsta birki lands ins er tæp ir 15 m. Að 
út liti og vaxt ar lagi eru trén marg breyti leg, bein
vax in eða krækl ótt, ein stofna eða marg stofna, með 
grá leit an, brún leit an eða ljós an börk sem flagn ar í 
þver spæni. Það er því úr mörgu að velja og mik il 
blönd un í gangi í nátt úr unni. Und an far in ár hef
ur ver ið unn ið að kyn bót um og er al mennt stefnt 
að bein vöxn um trjám með ljós um berki. Bæði 
hafa ver ið val in úr vals tré úr Bæj ar staða skógi og 
eins rækt uð tré und ir heit inu Embla, en for feð ur 
Emblunn ar eru stáss tré í Reykja vík og ná grenni. 
Ekki er vit að til þess að birk ið við Há teigs veg 36 
hafi ver ið kyn bætt á einn eða neinn hátt. Það var 
lík lega keypt í Fagra hvammi í Hvera gerði á sín um 
tíma og stend ur fylli lega fyr ir sínu. 

Þakkir
Upp lýs ing ar og ábend ing ar bár ust frá borg ar bú
um og góð fús legt leyfi til um fjöll un ar hjá eig end um 
trjánna. Fróð ir menn bættu við, þar sem á vant aði 
og ber þar helsta að nefna; Jó hann Páls son, Þröst 
Ey steins son, Að al stein Sig ur geirs son, Sig urð Blön
dal, Óla Val Hans son og Evu Þor valds dótt ur. 

Ein ar Þor leifs son kom einnig með marg ar ábend
ing ar um for vitni leg tré, en hann hef ur und an far

in miss eri unn ið að skrán ingu merki legra trjáa í 
Reykja vík, ásamt Björk Þor leifs dótt ur. 

Ragn hild ur Frey steins dótt ir sá um korta og töflu
gerð og Jóhann Frímann Gunnarsson las yfir texta. 
Brynjólf ur Jóns son tók mynd irn ar og var okk ur á 
ann an hátt til að stoð ar. 

Öllu þessu ágæta fólki vill höf und ur hér með 
þakka fyr ir, sem og þeim er sátu með hon um í dóm
nefnd og öðr um er lögðu mál inu lið á ýms an hátt. 
Allt það sem mis sagt kann að vera er að sjálf sögðu 
á ábyrgð höf und ar.

Heim ild ir
Upp lýs ing ar voru sótt ar úr inn lend um og er lend um rit um 

og inter net ið óspart not að. 
Eft ir tald ar heim ild ir komu að mestu gagni: 
Skóg rækt ar rit ið. 
Tré og runn ar eft ir Ás geir Svan bergs son. Bóka út gáf an 

Örn og Ör lyg ur 1989.
Skóg rækt ar bók in, rit stjóri Hauk ur Ragn ars son. Skóg

rækt ar fé lag Ís lands 1990. 
Lauf tré á Ís landi, rit stjóri Auð ur I. Ottesen. Sum ar hús ið 

og garð ur inn ehf. 2006.
Barr tré á Ís landi, rit stjóri Auð ur I. Ottesen. Sum ar hús ið 

og garð ur inn ehf. 2006.
Skóg ar bók Grænni skóga, rit stjóri Guð mund ur Hall dórs

son. Land bún að ar há skól inn 2006.
NorskSvenskFinsk Flora, Jo hann es Lid. Det Nor ske 

Samlaget 1987.
Net ið: Google, þar und ir ótal síð ur m.a. wikipedia.org.

Silfurreynir.
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Gamlar plöntuskrár
Fyrr á öld um voru gerð ar út marg ar könn un ar ferð
ir hing að til lands. Marg ir leið ang urs manna höfðu 
áhuga á nátt úru lands ins og skráðu margt af því, 
sem fyr ir augu og eyru bar. Með al ann ars leit uð ust 
nokkr ir við að skrá all ar teg und ir plantna í land inu. 
Í eft ir far andi töflu (1. tafla) eru helstu töl í þessu 
efni upp tal in fram á of an verða nítj ándu öld. Eft ir 
þann tíma verða flest ar at hug an ir miklu áreið an legri 
en áður, og svo verða viss kafla skipti alda móta ár
ið 1901, þeg ar Stef án Stef áns son gef ur út Flóru Ís
lands.

Marg ar elstu skrárn ar byggj ast á sömu eða svip
uð um heim ild um. Hin ar fyrstu tvær eru unn ar upp 
úr plöntu safni J. G. Königs, en hann var grasa fræð
ing ur og ferð að ist hér á landi 1764 og 65. Í þeim eru 
tald ar um 340 teg und ir há plantna. Þeir, sem skráðu 
plönt ur eft ir 1821, styðj ast flest ir við sam an tekt A. 
M. Mørchs, sem ferð að ist hér þá, en birti þó aldrei 
nið ur stöð ur sín ar sjálf ur. Hann var með F. C. Raben 
léns greifa í för og voru þeir báð ir mjög vel að sér í 
grasa fræði; til gam ans má geta þess, að þeir fé lag ar 
veiddu þann geir fugl, sem nú er upp stopp að ur í eigu 
þjóð ar inn ar.

Vert er að hafa í huga, að víða ann ars stað ar í rit
um er minnst á ein stak ar teg und ir plantna, en þeim 
rit um er sleppt í þess ari sam an tekt, því að þeim var 
ekki ætl að að birta heild ar yf ir lit yfir flóru lands ins. 
Þar er helst að nefna Ferða bók Egg erts Ólafs son ar 
og Bjarna Páls son ar frá 1772; Gras nytj ar Björns 
Hall dórs son ar, 1783; Ferða bók Ólafs Ola vius ar, 
1780 og Ferða bók Sveins Páls son ar, þar sem seg ir 
frá ferð um hans frá 1791 til 1794. Þá er rétt að halda 
til haga flóru I. W. Hornemanns, Forsøg til en dansk 
oeconomisk Plantelære, bæði annarri og þriðju út
gáfu, 1806 og 1821, svo og rit gerð eft ir Christ en 

Fri is Rott böll frá 1767, með hinn langa tit il Af hand
ling om en Deel ent en gand ske nye ell er ved for hen 
beki end te, men dog for os rare Plant er, som i Is land 
og Grön land ere fund ne, til li g emed en kort Indledn
ing om Urtelærens Til stand i Dan mark, sem er fyrsta 
vís inda lega rit gerð in um flóru Ís lands. Í þess um rit
um og ýms um fleir um, en einnig í óprent uð um hand
rit um eft ir 1770, er mik ill fróð leik ur um ís lensk ar 
plönt ur. Að auki er býsna margt enn eldra efni til, 
sem tæp lega er mik ils virði í þessu efni.

Plöntuslæðingar
Í for mála að Flóru Ís lands 1901 seg ir höf und ur
inn, Stef án Stef áns son, skóla meist ari, að hann hafi 
að eins tek ið með í bók ina þær teg und ir, sem hann 
hafði fulla vissu fyr ir að yxu hér á landi, en sleppt 
hin um fjöl mörgu, sem vafi léki á. Því er nefni lega 
þannig var ið, að í göml um plöntu skrám eru tald ar 
marg ar teg und ir, sem sagð ar eru vaxa hér, en Stef án 
hafði eng ar óyggj andi sann an ir fyr ir til veru þeirra. 
Síð ar kom svo á dag inn, að sum ar af þess um teg
und um höfðu lif að hér eða skot ið aft ur upp kolli. 
Á hinn bóg inn er fjöl margra ann arra teg unda get ið, 
sem menn hafa lengi ver ið í vafa um, og flest ir hafa 
til hneig ingu til þess að líta á sem af glöp eða gá leysi 
að færa þær í skrárn ar.

Það reynd ust ekki allt æv in týra menn, sem sóttu 
land ið heim, held ur voru marg ir þeirra vel að sér 
í nátt úru fræð um og oft mennt að ir á þeim svið um. 
Það er því nokk ur grunn hyggni að ætla, að allt, sem 
hef ur ekki tek ist að sann reyna, sé fjar stæða. Á þess
um árum var mik ið lagt upp úr teg unda grein ingu líf
vera, þó að ekki megi gleyma því, að að stæð ur voru 
all ar með öðr um hætti en nú.

Rit að ar heim ild ir, forn leifa rann sókn ir og ör nefni 
benda til að ak ur yrkja hafi ver ið stund uð á Ís landi 

Af slæðingum

Höfundur Ágúst H. Bjarnason

Til eru fjöl marg ar gaml ar plöntu skrár frá Ís landi. Marg ir telja skrárn ar óá reið an leg ar og að lít ið sé á 
þeim að byggja. Sum ar teg und ir, sem þar er get ið, hafa aldrei fund ist aft ur, aðr ar hafa skot ið upp kolli 
síð ar og enn aðr ar eru nú svo sárasjald gæf ar, að undr un vek ur að ferða menn skuli hafa rek ist á þær.

Í þess ari grein er að al lega fjall að um haust lyng en einnig um fá ein ar aðr ar teg und ir, sem nefnd ar eru 
í þess um gömlu heim ild um. Senni legt er, að skrárn ar séu traust ari en al mennt hef ur ver ið talið.
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Ártal Höfundur Heiti

1770 O. F. Müller Enumeratio Stirpium in Islandia sponte crescentium

1772 Johan Zoëga Flora Islandica – Sjá Ferðabók Eggerts og Bjarna

1786 Nikolai Mohr Forsög til en Islandsk Naturhistorie

1811 G. S. Mackenzie Travels in the Island of Iceland during the summer of the year 1810

1813 W. J. Hooker List of Icelandic Plants

1821 A. M. Mørch Óbirt skrá

1824 Theodor Gliemann Geographische Beschreibung von Island

1830 Oddur J. Hjaltalín Íslenzk grasafræði

1840 Jens Vahl Observations sur la végétation en Islande, avec une liste des plantes que l‘on 
suppose exister en Islande, dressée par M. Vahl

1848 Charles C. Babington List of plants gathered during a short visit to Iceland in 1846

1861 W. Lauder Lindsay The Flora of Iceland

1862 W. Preyer & F. Zirkel Reise nach Island im Sommer 1860

1863 Sabine BaringGould Iceland: Its Scenes and Sagas

1871 Charles C. Babington A Revision of the Flora of Iceland

1874 Christian Grønlund Bidrag til Oplysning om Islands Flora. 3. Højere Kryptogamer og Fanerogamer

1881 Christian Grønlund Islands Flora

1884 Móritz H. Friðriksson Grasaríkið á Íslandi

1884 H. F. G. Strömfelt Islands kärlväxter, betraktade från växtgeografisk och floristisk synpunkt

1885 Christian Grønlund Afsluttende Bidrag til Oplysning om Islands Flora

1887 E. Rostrup Bidrag til Islands Flora

1886 Arthur Bennett Recent Additions to the Flora of Iceland

1890 Arthur Bennett Further Records from Iceland

1898 O. Gelert & C. H. 
Ostenfeld

Nogle Bidrag til Islands Flora

nokk uð fram á 16. öld. Ef tek ið er mið af Ís lands
lýs ingu Odds Ein ars son ar (1559–1630), yrktu menn 
enn akur sinn á Suð ur landi á hans dög um og höfðu 
af því góð ar nytj ar. Full víst má telja, að korn rækt
inni hafi fylgt marg ir slæð ing ar, svo og ýms um varn
ingi, sem flutt ur var til lands ins; flest ir hafa horf ið 
spor laust aft ur en aðr ir fest ræt ur.

Sem dæmi mætti nefna snefju gæsa jurt. Teg und in 
lík ist mjög bald urs brá, en lykt ar svo óhemju illa, að 
mönn um er varla ætl andi að rugl ast á þeim tveim ur. 
Snefju gæsa jurt er ein ær og var á fyrri tíð all mjög út
breidd ann ars stað ar á Norð ur lönd um, eink um við 
akra og korn myll ur, og barst hún víða um með kjöl
festu í skip um. Hin síð ari ár hef ur út breiðsla henn ar 
dreg ist veru lega sam an af ókunn um ástæð um, og því 
þarf það ekki að koma á óvart, að hún slæð ist ekki 
hing að leng ur. 

Önn ur teg und, Aegopodi um podograria L., sem 
nefnd hef ur ver ið ýms um nöfn um eins og geita

njóli, geita kál, hvanna bróð ir og skolla kál, er skráð 
í Skálm ar dal í Múla hreppi í Aust urBarða strand ar
sýslu 1824. Það er svo ekki fyrr en rétt fyr ir miðja 
síð ustu öld, sem teg und in finnst með vissu og þá 
aust ur á Fjörð um. Talið er, að hún hafi kom ið með 
Norð mönn um, sem veiddu hér hval. Ólík legt er, að 
þeir hafi vilj andi flutt hana með sér, því að hún var 
ekki brúk uð til sér legra nota þar í landi fyrr en á 
heims styrj ald ar ár un um síð ari, en þá voru ung blöð 
henn ar höfð í súp ur. Hin síð ari ár hef ur teg und in 
skot ið rót um ann ars stað ar hér lend is, eink um á Suð
vest ur landi.

Fleiri teg und ir mætti nefna, sem get ið er í göml
um heim ild um og fáir töldu, að hér hefðu vax ið, en 
fundust síðan. Fyrst er minnst á hóf fíf il á Norð ur
landi í ferða bók frá 1827, og síð an er hann í öll
um skrám frá 1840 til 1881. Stef án Stef áns son tek ur 
teg und ina hins veg ar ekki með í Flóru Ís lands 1901, 
en í annarri út gáfu (1924) er henn ar get ið í grein

Tafla 1
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ing ar lykli og hún sögð vera í göml um plöntu skrám. 
Þá eru tvö þurrk uð ein tök í grasa safni há skól ans í 
Kaup manna höfn án ár tals og stað setn ing ar; ann
að er merkt „Hall dórs son Frið riks son gaf“ og hitt 
„Thoraren sen“. Fyrri gef and inn er án efa Mó ritz H. 
Frið riks son (1854–1911), lækn ir, en óvíst er hver 
þessi Thoraren sen er (sjá síð ar). Svo fannst teg und
in í Reykja vík 1934 og hef ur síð an dreifst víða um 
land.

Fitja sefs er get ið í elstu skrám, en það fannst ekki 
fyrr en 1976 við Leiru vog og 2002 við Eyja fjörð. At
hygli vek ur, hve langt er á milli fund ar staða. Hvern
ig það barst á þessa staði skal ósagt lát ið, en jafn vel 
kann teg und in að hafa ver ið al geng ari áður. Þá er 
engja muna blóm einnig að finna í elstu plöntu skrám, 
en til vist þess var ekki stað fest fyrr en 1936. Um og 

eft ir 1960 hef ur teg und in náð að dreifa sér mjög 
víða.

Ekki verð ur fleira tínt til að sinni, en at hygli vek
ur út breiðsla margra gras teg unda, sem gam an væri 
að kynna sér nán ar. Í þessu sam bandi mætti nefna 
blátoppu, sem vex á þrem ur að skild um stöð um á 
land inu; blá hveiti, eink um bund ið við MiðNorð ur
land; kjarr hveiti, sem vex strjált um land ið; gin hafra, 
sem þrífst á að eins ein um stað í Mýr dal og knjápunt, 
sem ein asta hef ur fund ist í Heima ey.

Vita skuld er rétt að minna á, að það hef ur ósjald
an kom ið fyr ir hina mæt ustu grasa fræð inga, bæði 
fyrr og síð ar, að ákvarða ein tak til rangr ar teg und
ar, eink um ef um vand greinda ætt kvísl er að ræða. 
Þannig má fast lega gera ráð fyr ir, að mýra burkni, 
sem er á lista frá 1770, og brekku ber, sem komst 
fyrst á skrá 1840, séu einmitt dæmi um rang greind ar 
teg und ir. Þeim báð um er auð velt að rugla sam an við 
al geng ar teg und ir; hinni fyrr nefndu við þrí hyrnu
burkna og hinni síð ar nefndu við jarð ar ber.

Í ann an stað er ekki ósenni legt, að í sum um til vik
um hafi ferða menn skráð er lend ar plönt ur, sem hafa 
ver ið rækt að ar við hús og bæi. Slík ar teg und ir hafa 
aldrei vax ið villt ar í ís lenskri nátt úru. Þetta á senni
lega við um berg fléttu og snæ hjarta, og lík lega ýms
ar aðr ar. Það er ekki við hæfi að gera því skóna, að 
hér hafi ein hverj ir við van ing ar ver ið á ferð, en þess ar 
teg und ir eru mjög auð þekkt ar.

Merkur fundur
Nú vík ur sög unni að meg in efni grein ar þess ar ar. Í 
lok ágúst 2003 fann Brynja Jó hanns dótt ir, fag stjóri 
hjá Um hverf is stofn un, haust lyng (Er ica tetral ix L.) á 
Fells mörk í landi Fells í Mýr dal. Þar uxu tveir litl ir 
brúsk ar í þurru mó lendi nærri hvor öðr um og var 
ann ar þeirra í blóma. Þetta var óneit an lega all merk
ur fund ur, ekki síst fyr ir þær sak ir, að þess ar ar teg
und ar er fyrst get ið í skrá A. M. Mørchs frá 1821 
og í mörg um eft ir það. Í Land fræð is sögu Ís lands 
seg ir Þor vald ur Thorodd sen, að Mørch hafi „safn að 
mörg um plönt um, eink um á Suð ur landi; fann hann 
all marg ar teg und ir, sem ekki höfðu fund izt áður“.

Í Morg un blað inu hinn 7. sept em ber sama ár var 
sagt frá fundi haust lyngs bæði á for síðu og inni í 
blað inu. Frétt in leiddi til þess, að tvær er lend ar kon
ur, sem hafa ver ið bú sett ar lengi hér á landi, höfðu 
sam band við höf und. 

Önn ur þeirra, Elisa beth Vil hjálms son (1921–
2007), sagð ist hafa fund ið haust lyng alloft á ár un um 

Plöntutegundir, sem minnst er á í greininni:

aðalbláberjalyng, Vaccinium myrtillus L.
baldursbrá, Tripleurospermum maritimum (L.) W.D. s. l.
beitilyng, Calluna vulgaris (L.) Hull
bergflétta, Hedera helix L.
bláberjalyng, Vaccinium uliginosum L.
bláhveiti, Elymus kronokensis (Kom.) Tzvelev
bláklukka, Campanula rotundifolia L.
bláklukkulyng, Phyllodoce coerulea (L.) Bab.
blátoppa, Sesleria albicans Kit. ex Schultes
brekkuber, Fragaria collina Ehrh.
doppugullrunni, Hypericum perforatum L.
engjamunablóm, Myosotis scorpioides L.
fitjasef, Juncus gerardii Loisel. 
ginhafri, Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl
haustlyng, Erica tetralix L.
hóffífill, Tussilago farfara L.
jarðarber, Fragaria vesca L.
kjarrhveiti, Elymus caninus (L.) L.
knjápuntur, Danthonia decumbens (L.) DC.
ljósalyng, Andromeda polifolia L.
mosalyng, Cassiope hypnoides (L.) Don.
mýraberjalyng, Oxycoccus microcarpus Turcz.
mýraburkni, Thelypteris palustris Schott
rauðberjalyng, Vaccinium vitis-idaea L.
sauðamergur, Loiseleuria procumbens (L.) Desv.
snefjugæsajurt, Anthemis cotula L.
snæhjarta, Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt
sortulyng, Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spr.
vetrarlyng, Erica x hiemalis hort.
vorlyng, Erica carnea L.
þríhyrnuburkni, Phegopteris connectilis (Michx.) Watt
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skömmu eft ir 1955, en hún var vön að fara til berja á 
hverju hausti vest ar lega í El liða vatns heiði. Elisa beth 
var þýsk og þekkti plönt una all vel úr sín um heima
hög um. Oft tíndi hún marga sprota af plönt unni og 
skreytti með þeim heima hjá sér, líkt og marg ir gera, 
sem kaupa „eriku“ nú á dög um. 

Hin kon an, Rut Magn ús dótt ir (f. 1928), er aust
ur rísk og kom hing að til lands 1955 í þeim til gangi 
að safna plönt um fyr ir há skól ann í Gött ingen. Hún 
ílent ist hér á landi, gekk að eiga norsk an mann og 
gerð ist sveita kona fyr ir aust an Fjall. Hún var einnig 
vön að fara til berja upp í hlíð ar Ing ólfs fjalls á ár un

Haustlyng á Fellsmörk í Mýrdal. Mynd: Ágúst H. Bjarnason, 3. sept. 2003
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um 1958 til 1962. Þar óx haust lyng að henn ar sögn 
á stöku stað í brattri fjalls hlíð inni. Börn henn ar, sem 
þá voru ung að árum, köll uðu plönt una klukku lyng. 
Þang að hafði hún nú ekki kom ið í þrjá tíu ár og gat 
því ekki sagt neitt með vissu um, hvort teg und in yxi 
þar enn. Því mið ur gerði hún sér ekki grein fyr ir því, 
að teg und in væri óþekkt hér á landi. Hinn 29. júlí 
sum ar ið 2003 brá svo við, þeg ar hún var á rölti í 
landi Hell is í Ölf usi, ekki all fjarri berja tínslu staðn
um gamla, að hún gekk fram á haust lyng í rík um 
blóma. Þar óx það í um 50×50 cm stórri breiðu og 
voru um 50 blóm stöngl ar á plönt un um. Þessi stað ur 
er í um 100 km fjar lægð frá fund ar staðn um í Mýr dal 
og er við fjöl farna gönguslóð. 

Það er ef til vill ekki mjög und ar legt, að tvær kon
ur af er lendu bergi brotn ar skuli hafa tek ið eft ir þess
ari teg und, því að báð ar voru glögg ar á plönt ur og 
þekktu haust lyng að auki frá meg in landi Evr ópu. Á 
hinn bóg inn vek ur mikla furðu, að eng inn Ís lend ing
ur skuli hafa veitt því eft ir tekt, því að það er æði 
ólíkt flest um plönt um öðr um, þeg ar það er í blóma. 
Sé það óblómg að, er hrein hend ing að finna það.

Fyrri hluta sept em ber mán að ar 2003 fór höf und ur 

vítt um El liða vatns heiði í leit að teg und inni og einnig 
upp í hlíð ar Ing ólfs fjalls ásamt Rut en án ár ang urs. 
Nú er búið að ryðja stað inn, þar sem það óx áður og 
bor in von að finna það.

Hinn 9. sept em ber síð ast lið ið haust fór höf und ur 
ásamt Herði Krist ins syni, grasa fræð ingi, aust ur að 
Helli í Ölf usi til þess að líta á haust lyng ið og slóst 
Rut Magn ús dótt ir með í för. Þar var lyng ið á sín um 
stað og í blóma. Þá benti Rut okk ur á aðra breiðu 
haust lyngs í nokk urri fjar lægð; það óx nokk uð gis ið, 
en með mörg um blóm um, sem voru kom in að falli. 

Það er að segja af haust lyngi aust ur í Mýr dal að 
það hef ur lít ið vax ið frá 2003 og ekki náð að blómg
ast aft ur að sögn Brynju Jó hanns dótt ur.

Hvernig barst haustlyng til landsins?
Ýms ar spurn ing ar vakna í þessu sam bandi. Hef
ur haust lyng vax ið alla tíð hér á landi en ekki náð 
að blómg ast nema í viss um árum? Get ur ver ið, að 
það ber ist af og til hing að til lands eft ir ein hverj um 
ókunn um leið um?

Á báð um stöð um, Fells mörk og Helli, hafa ver
ið gróð ur sett ar plönt ur frá gróðr ar stöð Skóg rækt ar 

Breiða af haustlyngi í landi Hellis í Ölfusi. Mörg blóm eru sölnuð en náðu ekki að mynda fræ.
Mynd: Ágúst H. Bjarnason, 9. sept. 2009
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rík is ins á Tuma stöð um. Eft ir upp lýs ing um Hrafns 
Ósk ars son ar er sáð til plantna í rækt un ar mold frá 
Finn landi. Mold in er frá fyr ir tæk inu Kekkilä og er 
eink um mul inn mór, mynd að ur að mestu leyti úr 
barna mosa, að al lega teg und inni Sphagn um fusc um. 
Mór inn er til tölu lega lít ið rotn að ur (H2H4, sam
kvæmt rotn un ar skala Lenn arts von Posts). 

Nær tæk asta skýr ing in á haust lyngi er, að fræ eða 
jafn vel rót ar ang ar hafi borist með món um og náð 
fót festu í ís lenskri mold. Að sögn Hrafns bar á því, 
eink um fyr ir fáum árum, að ým iss kon ar fræ spíraði 
í þess ari mold í gróðr ar stöð inni, með al ann ars haust
lyng.

Flutn ings leið sem þessi er alls ekki óþekkt. Sem 
dæmi má nefna, að 1961 voru send ar skógarplönt
ur frá gróðr ar stöð inni á Hall orms stað í Hauka dal í 
Bisk ups tung um. Þar, sem tek ið var utan af plönt un
um, sem var pakk að í mosa, óx breiða af blá klukku í 
all mörg ár á eft ir, en nú er hún horf in það an.

Á hinn bóg inn er mjög senni legt, að haust lyng geti 
borist eft ir fleiri leið um hing að til lands, því að ekki 
er ástæða til þess að draga fund kvenn anna í efa. 

Þurrkað eintak í Kaupmannahöfn
Nú er þess að geta, að í grasa safni há skól ans í Kaup
manna höfn er eitt ein tak af haust lyngi, sem er merkt 
„ex Is landia“ og „leg. Thoraren sen“; en „leg.“ er 
skamm stöf un fyr ir leg it [N.N.], safn að af [N.N.]. Eng
ar frek ari upp lýs ing ar eru á örk inni og því hef ur ver ið 
talið, að hér sé um ein hvern mis skiln ing að ræða og 
plant an rang lega skráð frá Ís landi. Ekki er fyr ir það að 
synja, að árit un in „Is landia“ kann að vera gerð af mis
gán ingi. Það verð ur þó að telj ast frem ur vafa samt, og 
nafn safn ara dreg ur úr lík um á því. Grasa fræð ing ar á 
fyrri tíð voru afar grand var ir um slík at riði og héldu 
sig við mjög fast mót að ar regl ur um all ar merk ing ar. 

Um rætt ein tak er um 30 cm á hæð, og er greini lega 
af skor ið neðst í sverði. Lík legt er, að plant an hafi 
ekki ris ið nema 15–20 cm frá jörðu eft ir vaxt ar lagi 
að dæma eða ver ið álíka há og ein tök in í Ölf usi og 
Mýr dal.

Margt er á huldu um þetta ein tak. Óvíst er, hvenær 
plönt unni var safn að, hver þessi Thoraren sen var og 
hvort hún er yf ir leitt frá Ís landi. Til þess að at huga 
þetta mál nán ar, var saf nein tak ið feng ið að láni frá 
Dan mörku.

Haustlyngið í landi Hellis í Ölfusi hefur skotið rótum í þýfðum lyngmó, þar sem hlutdeild grasleitinna tegunda hefur 
aukist mjög við friðun. Mynd: Ágúst H. Bjarnason, 9. sept. 2009
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Við gaum gæfi lega skoð un á þurrk aðri plönt unni 
fund ust að eins tvö ör smá jarð veg s korn loða við jarð
læg an sprota. Hún hafði greini lega ver ið skol uð vel 
fyr ir þurrk un. Því er verr, að ekki hef ur unn ist tími 
til að greina þessi korn til fulls í raf eindaör greini. 
Þó er ljóst nú, að þarna er basalt gler og lang lík leg ast 
ís lenskt fokefni að upp runa, því að það finnst ekki í 
ná læg um lönd um í sama mæli og hér. Þar til ann að 
kem ur í ljós verð ur því haft fyr ir satt, að ein tak ið sé 
frá Ís landi.

Eng in tengsl þurfa að vera á milli ein taks ins í 
Kaup manna höfn og þess, að teg und ar inn ar er fyrst 
get ið í skrá A. M. Mørchs frá 1821. Sé það hins 
veg ar svo, og plönt unni hafi ver ið safn að á ár un um 
1813–1820, koma eink um tveir menn til álita, báð ir 
syn ir Stef áns amt manns Thoraren sen. Það eru þeir 
Ólaf ur lækn ir (1794–1870) og Odd ur lyf sali (1797–
1880), sem voru báð ir við nám í Kaup manna höfn á 

ár un um fyr ir 1820. Sem kunn ugt er lærðu lyfja fræð
ing ar grasa fræði á þess um árum og var jafn vel skylt 
að safna plönt um. Odd ur er því senni legri safn ari 
en Ólaf ur. Odd ur var ap ó tek ari á Ak ur eyri 1819–
1823, síð an í Nesi við Sel tjörn 1823–1833 (4), þá 
í Reykja vík til 1836 að hann flyt ur að nýju til Ak
ur eyr ar. Brennt er fyr ir að segja, hvar hann hef ur 
rek ist á haust lyng, en lík legt, að hann hafi safn að 
því á stúd entsár um sín um eða fyr ir 1819. Ekki er 
ósenni legt, að Odd ur hafi oft átt er indi að Nesi áður 
en hann flutti til Ak ur eyr ar og þá mögu lega dott ið 
ofan á hóf fíf il á þeirri leið.

Nú kann svo að vera, að ein tak ið sé nokkru yngra, 
og þá kem ur ann ar mað ur af þess ari ætt til greina. 
Það er Gísli Thoraren sen (1818–1874), öðru nafni 
Hraun gerð isGráni. Hann var að sönnu þekkt ur að 
öðru en áhuga á nátt úru fræð um. Á Hafn ar ár um sín
um var hann góð ur vin ur Fjöln is manna og orti tals
vert; hóf nám í guð fræði en lauk ekki. Þeg ar heim 
kom kenndi hann við Lærða skól ann einn vet ur 
en fékk síð an Sól heima þing í Mýr dal og sat á Felli 
1848–1873. Ef það reyn ist rétt, að hann sé safn ari, 
er það skemmti leg til vilj un, að teg und in skyldi end
ur finn ast á nærri sama stað rúm um 150 árum síð ar. 
Slíkt þarf þó ekki að koma alls end is á óvart, því að 
einmitt á þess um slóð um eru ein bestu skil yrði fyr ir 
þenn an sjald gæfa slæð ing.

Haustlyng – Erica tetralix L.
Haust lyng er tré kennd ur, sí grænn smár unni, 10 til 
50 cm á hæð, með jarð læga, upp reista sprota; yngstu 
grein ar eru oft loðn ar. Blöð eru 3 til 6 mm að lengd, 
grá græn, krans stæð, oft ast fjög ur sam an. Þau eru 
strik laga til af löng eða allt að lensu laga; hærð, með 
kirtil hár. Yf ir borðs flöt ur blaða er lít ill og tempr ar 
út guf un. Frumu vegg ir eru sett ir lí gníni (tréni) og 
inni halda að auki tannín, resín (við ar kvoðu) og ýms
ar ol í ur. Blöð in eru því ekki góm sæt en mjög eld fim 
í þurrka tíð. Blað rend ur eru nið ur orpn ar en þó ekki 
meira en svo, að neðra borð sést ávallt. Blóm skip
un er enda stæð ur sveip ur eða klasi. Blóm in standa 
lengi eft ir blómg un, en verða smám sam an brún og 
papp írs kennd. Við hvert blóm eru 2 eða 3 há blöð; 
4 bik ar blöð, kirtil hærð, 2–3 mm á lengd; 4 sam vax
in krónu blöð 5–9 mm, rós rauð eða bleik. Fræfl ar 8 
með tvö löng horn; egg leg dún hært. Ald in er hýði og 
er um lukt af krónu blöð um all lengi.

Haust lyng telst til lyn gætt ar (Er icaceae) ásamt um 
2500–3500 öðr um teg und um, sem skipt ast á 90–125 

Myndin sýnir safneintakið af haustlyngi í grasasafni há
skólans í Kaupmannahöfn. Neðst í hægra horni stendur: 
ex Islandia; leg. Thorarensen. Mynd: Hákon Ágústsson
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ætt kvísl ir. Inn an ætt ar inn ar eru tré, runn ar og jurt ir; 
mörg með sí græn, frem ur smá og leð ur kennd blöð. 

Á stund um er lyn gætt skipt í tvær ætt ir: Ann ars 
veg ar lyn gætt (Er icacae), með und ir sæt in blóm og 
hýð is ald in eða sjaldn ar stein ald in, og hins veg ar blá
berja lyng sætt (Vaccini aceae), með yf ir sæt in blóm og 
ber. Flest ir telja þó, að skil á milli þess ara ætta séu 
ekki nátt úr leg og velja því held ur að skipta lyn gætt í 
fjór ar und i r ætt ir eða deild ir:

1. Lims deild (Rhododendroideae): Tvær 
ís lensk ar teg und ir heyra henni til: Sauða
merg ur og blá klukku lyng.

2. Sortu lyngsdeild (Arbu toideae): Þrjár teg
und ir hér lend is telj ast til henn ar: Sortu
lyng, mosa lyng og ljósa lyng.

3. Blá berja deild (Vaccini oideae): Fjór ar 
teg und ir eru hér á landi: Blá berja lyng, 
að al blá berja lyng, rauð berja lyng og mýra
berja lyng.

4. Beiti lyngsdeild (Er icoideae): Tvær teg und ir 
vaxa nú hér: Beiti lyng og haust lyng.

Útbreiðsla haustlyngs
Teg und ir lyn gætt ar vaxa eink um í kulda og tempr
uðu belt um jarð ar, bæði á norð ur og suð ur hveli og 
í öll um heims álf um nema Ástr al íu. 

Haust lyng er evr ópsk teg und og út breiðsla þess er 
greini lega vest læg, enda dafn ar það best við rakt og 
milt lofts lag. Það nær frá Suð urPortú gal norð ur til 
MiðNor egs. Í MiðEvr ópu teyg ir það sig all langt til 
aust urs, þar sem rak lent er. Það vex víða sem slæð
ing ur aust ar lega í álf unni, eins og í Sviss og Aust ur
ríki; einnig hef ur það borist til Norð urAm er íku.

Ann ars stað ar á Norð ur lönd um vex haust lyng 
eink um í nær ing ar snauð um há mýr um og deig um 
heið ar lönd um. Oft er það nærri einrátt á stór um 
svæð um.

Nöfn á tegundinni og nytjar
Ætt kvísl ar nafn ið Er ica er dreg ið af gríska sagn orð
inu ereiko, brjóta. Ef til vill er það kom ið af því, að 
seyði af plönt unni þótti gott til þess að brjóta gall
steina, en einnig get ur það staf að af því, að við ur 

Teikning af haustlyngi. Heimild: Dahlgren, Rolf, 1975: Angiospermernes 
taxonomi. Bind 3. – Akademisk forlag 1975. 324 s.
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sumra teg unda ætt kvísl ar er brot hætt ur eða stökk ur. 
Við ur nafn ið tetral ix merk ir í fjór um röð um eða fjór
vafinn; tetra á grísku merk ir fjór ir; hel ix er gorm ur.

Ís lensk nöfn á ýms um teg und um ætt kvísl ar Er ica 

eru tals vert á reiki. Þau koma nær ein göngu fyr ir í 
þýdd um rit um. Helstu nöfn á E. tetral ix eru haust
lyng, klukku lyng og rósa lyng. Ná kvæm lega hvern
ig haust lyng er til kom ið upp haf lega er óvíst, en 
benda má á, að skyld ar teg und ir bera nöfn in vor lyng 
(E. car nea L.) og vetr ar lyng (E. × hiemal is hort.). 
Klukku lyng er aug ljós lega dreg ið af lög un krónu. 
Gall inn við það nafn er sá, að ís lensk teg und, blá
klukku lyng, geng ur oft und ir nafn inu klukku lyng á 
Norð ur landi, enda ligg ur það beint við út frá lög un 
krónu, ekki síð ur en krónu lög un haust lyngs. Rósa
lyng er hreinn til bún ing ur. – Rétt er að geta þess, að 
í bók inni Tré og runn ar í lit um (1962), sem Ingólf ur 
Dav íðs son þýddi og stað færði, er haust lyng nafn á 
E. vag ans L. Ingólf ur fell ur síð an frá þessu og not ar 
haust lyng um E. tetral ix í Blóma bók (1972). Þyk ir 
því ein sýnt að fara að til lögu hans í þessu efni. 

Þrjú önn ur nöfn hafa ver ið tengd við E. tetral ix, 
með veik um rök um þó. Niko lai Mohr (1786) get
ur á ein um stað um urð ar burst án þess að til greina 
ákveðna teg und og í grein eft ir Mó ritz H. Frið riks
son (1884) er teg und in nefnd urð ar busk ur og mýr
ar beiti lyng.

Á dönsku heit ir lyng ið klokkelyng; göm ul 
nöfn eru mos elyng og kopatt er. Á norsku er það 

Doppugullrunni í Helli í Ölfusi. Hann telst til gullrunnaættar (Clusiaceae) og er víðfrægur sem lækningaplanta og 
einkum notaður gegn þunglyndi. Sagt er, að hann hafi miklu færri aukaverkanir en önnur sambærileg lyf. Sums staðar 
er hann ræktaður en annars staðar er allt gert til að útrýma honum.  Mynd: Ágúst H. Bjarnason, 9. sept. 2009

Kortið sýnir útbreiðslu haustlyngs í Evrópu. Heimild: 
http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/erica/erictetv.jpg. 
ÁHB endurgerði kort. Sótt 29. mars 2010.
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klokkelyng; göm ul nöfn eru poseblom, pos elyng og 
soupatt er; stað bund in nöfn eru kvåstegras, kvåster
is, knispalyng, røsslyng, robbelyng, skrubbalyng, 
skrapa lyng og sol valyng. Sænsk nöfn á haust lyngi 
eru: klocklj ung, van lig klocklj ung; göm ul nöfn eru 
kopatt er, kärr lj ung, strand lj ung og ross linn. Í Þýska
landi ber það heit ið Gloc kenHeide og kell okanerva 
á finnsku. Á ensku heit ir haust lyng Crosslea ved 
He ath eða Bog He ather. Stað bund in nöfn á Bret
landseyj um eru: Bell He ath(er), Broom, Ho n ey
Bottle, Crow Ling, FatherofHe ath, Wire Ling og 
SheHe ather. Á ítölsku heit ir það er ica a qu attro an
goli, á frönsku bruyère à qu atre ang les, á hol lensku 
gewo ne doph eide, á eist nesku sooeerika, á portú
gölsku bruce aigu amoll, á spænsku brezo de tur bera 
eða mogaliza og á pólsku wrzosi ec bagienny.

Menn hafa ekki haft mikl ar nytj ar af haust lyngi. 
Einna helst hef ur það ver ið not að í sópa. Lyng ið var 
lagt í knippi og vend irn ir bundn ir sam an á tveim ur 
stöð um. Í Nor egi þóttu þeir nokk uð góð ir til þess að 
hreinsa kirn ur með og eitt hvað mun lyng ið hafa ver
ið not að í eld inn.

Lokaorð
Ekki verð ur full yrt, að veg ir teg und anna séu órann
sak an leg ir, en hitt ætti mönn um að vera ljóst, að 
mjög erfitt get ur ver ið að skýra og skilja vöxt og 
dreif ingu þeirra. Nið ur staða þessa máls er þó sú, að 
mikl ar lík ur eru á, að haust lyng hafi sprottið hér upp 
með höpp um og glöpp um und an farn ar ald ir, án þess 
þó „að koma fyr ir sig rót un um“.

Það er þó ekki hægt að ljúka þess ari grein án þess 
að segja frá kyn leg um tíð ind um, þeg ar við Hörð ur 
Krist ins son skoð uð um haust lyng ið aust ur í Ölf usi 
með Rut Magn ús dótt ur. „Ég verð að sýna ykk ur 
aðra teg und hérna líka,“ sagði sú mæta kona, og 
benti okk ur á nokk uð há vaxna, gul blóma jurt, sem 
óx skammt frá. Þarna reynd ist þá vera doppugull
runni, Hyper ic um per forat um L., víð fræg og eft
ir sótt lækn inga planta. Þetta er í fyrsta skipti, sem 
stað fest er, að hann sé slæð ing ur í ís lenskri nátt úru. 

Þeg ar að var gáð, kom í ljós, að Ólaf ur Ola vius hafði 
skráð þessa teg und norð ur í Lóns firði í Jök ul fjörð um 
1780, en eng inn hef ur lagt trún að á það, að minnsta 
kosti ekki til þessa.

Þakkarorð
Ofan nefnd um þrem ur kon um, Brynju Jó hanns dótt
ur, Rut Magn ús dótt ur og Elisa bet hu heit inni Vil
hjálms son, er þökk uð lið veisla; Hrafn Ósk ars son 
veitti grein ar góð ar upp lýs ing ar um rækt un á plönt
um; for stöðu mað ur grasa safns há skól ans í Kaup
manna höfn, Olof Ryding, hef ur ver ið eink ar óspar 
á all ar upp lýs ing ar og sendi þurrk aða saf nein tak ið 
hing að til lands fyr ir milli göngu Guð mund ar Guð
munds son ar, for stöðu manns safna og flokk un ar
fræði deild ar Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands; Ní els 
Ö. Ósk ars son, jarð fræð ing ur, greindi höf undi frá 
fyrstu vís bend ingu um jarð vegsagn ir; og Helga Hall
gríms son, grasa og sveppa fræð ing á Eg ils stöð um, er 
ávallt hnýsi legt að ræða við um flóru Ís lands. Að
al steinn Dav íðs son, cand. mag., las grein ina yfir. – 
Öllu þessu fólki eru færð ar kær ar þakk ir.

Blóm á doppugullrunna sitja í kvíslskúf og eru stór, allt 
að 2,5 cm að þvermáli; krónublöð eru fagurgul með 
svörtum kirtilfrumum. Hann fjölgar sér aðallega við geld
æxlun (agamospermi).
Mynd: Ágúst H. Bjarnason, 9. sept. 2009
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Kom ið hef ur í ljós að ekki eru all ir á eitt sátt ir 
um ágæti lúpín unn ar. Sum ir telja hana til fram
andi, ágengra teg unda sem spilli land inu. Því er full 
ástæða til að skoða hvort meiri sátt geti náðst um 
aðr ar belg jurt ir, sem gætu gert svip að gagn, en ver ið 
laus ar við gall ana. Auk þess geta þær haft kosti sem 
lúpín an hef ur ekki. Í þess um hluta verð ur kast ljós
inu beint að þeim. Flest ar þeirra eru lægri og minna 
áber andi í vist kerf inu en lúpín an. 

Af öll um þeim ara grúa belg jurta sem til eru í 
heim in um hef ur að eins lít ið brot borist til lands ins 
enn þá ásamt við eig andi rót ar hnýð is bakt er í um. Í 
fyrri grein inni var sagt frá því að telja megi sjö til 
níu teg und ir belg jurta til ís lenskr ar flóru. Í Ís lensku 
plöntu tali Harð ar Krist ins son ar eru tald ar upp 27 
teg und ir sem fund ist hafa í ís lenskri nátt úru, en 
sum ar finn ast hér ekki leng ur.22 Auk þess eru hér 
til belg jurt ir í til raun areit um sem hafa sáð sér út án 
þess að vera nefnd ar í plöntu tal inu. Einnig má nefna 
nokkr ar teg und ir sem rækt að ar eru í görð um hér
lend is án þess að hafa ver ið reynd ar til land bóta í 
skóg rækt ar lönd um.

All marg ar belg jurt ir hafa ver ið í til rauna rækt un í 
nokkrum rann sókn ar verk efn um sem Jón Guð munds
son hef ur ver ið með á Rann sókn ar stofn un land bún
að ar ins (Rala) og síð ar Land bún að ar há skól a Íslands 
(LbhÍ). Verk efn in hafa stað ið með hlé um frá ár inu 
1986. Skráð ir hafa ver ið ýms ir þætt ir sem snúa að 
líf fræði og nýt ingu þess ara teg unda, svo sem, nít
ur bind ing, fræv un og fræ mynd un. Á þess um tíma 
hafa orð ið nokkr ar breyt ing ar í líf ríki lands ins og 
sú breyt ing, sem snert ir belg jurta teg und ir hvað mest 
er land nám hun angs flug unn ar hús humlu (Bombus 
lucor um) sem fannst fyrst hér lend is sum ar ið 1979 14 

Belgjurtir í skógrækt á 
Íslandi – II. hluti

Höfundar Sigurður Arnarson og Jón Guðmundsson

Í fyrsta hluta grein ar um belg jurt ir í ís lenskri skóg rækt var fjall að um ein kenni ætt ar inn ar og 
hvern ig belg jurt ir geta nýst í skóg rækt. Þar var sjón un um beint að ala skalúpín unni sem er eina 
belg jurt in sem nýtt hef ur ver ið að ein hverju marki til áburð ar gjaf ar í skóg rækt hér lend is.

Húshumla (Bombus lucorum) í vinnu hjá vall ertu við að 
bera frjó milli blóma og þiggur blómasafa að launum. 
Með komu hennar til landsins hefur frævun og þar með 
fræmyndun margra belgjurta aukist stórlega. Blómbotninn 
á mörgum belgjurtum er það djúpur að minni skordýr ná 
ekki í launin sín og mæta því ekki til vinnu. Húshumlan 
á það til að gata blómin. Það getur verið atvinnuskapandi 
fyrir minni skordýr. Mynd: JG
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og er nú al geng um allt Suð ur land. Þessi teg und er 
fær um að fræva marga teg und ir belg jurta, en ljóst 
er að fyr ir komu þess ar ar teg und ar var fræv un þeirra 
stop ul eða alls eng in.28

Áburðar á hrif belg jurt anna eru eink um í gegn um 
nít ur bind ingu þeirra, en nokkr ar belg jurta teg und ir 
geta einnig los að um kló bund inn fos fór í jarð vegi. 
Aug ljóst virð ist að lúpín ur geta los að fos fór en einnig 
er lík legt að þær teg und ir sem hratt auka plöntu
vöxt, svo sem hvít smári, geri það einnig. Hversu 
hratt áburðar á hrif in skila sér frá belg jurt til ann arra 
plöntu teg unda ræðst svo af nokkrum þátt um svo 
sem leka frá lif andi vefj um og hversu hratt dauð ir 
vef ir rotna. Sem dæmi má nefna að lúpína mynd ar 
mikla sinu (sem er órotn að líf rænt efni) en um feðm
ing ur, gilja flækja og gull koll ur mynda sára litla sinu. 
Þess ar teg und ir rotna nærri al veg á einu ári og öll 
efn in eru þar með til tæk öðr um teg und um. 

Ætt kvísl ir og teg und ir
Nú verð ur fjall að um helstu ætt kvísl ir sem til greina 
koma til land bóta í skóg rækt. Fjall að verð ur um teg
und ir sem finna má í út jörð hér lend is og höf und um 

er kunn ugt um. Ef laust verða ein hverj ar teg und ir út
und an, en þær eru þó varla í stór felldri rækt un. Í 
lok um fjöll un ar um hverja ætt kvísl verð ur minnst á 
sum ar af þeim plönt um sem vel koma til greina hér
lend is en lít il eða eng in reynsla er af. Að end ingu 
verð ur fjall að lít il lega um ætt kvísl ir sem lít il reynsla 
er af hér lend is en gætu senni lega þrif ist hér.

Í meg in um fjöll un inni er plönt un um rað að í staf
rófs röð eft ir fræði heit um þeirra. Það leið ir til þess að 
um fjöll un um teg und ir af sömu ætt kvísl lenda sam an 
og ætti það að auð velda les and an um að átta sig bet
ur á skyld um teg und um.

Gull koll ar Ant hyll is 
Plönt ur í þess ari ætt kvísl eru hærð ar sem er al gengt 
með þurrk þoln ar plönt ur. Þær eru tví ær ar eða fjöl
ær ar. Í ætt kvísl inni eru um tveir 1 til fjór ir 19 tug ir teg
unda. Ein þeirra vex villt hér lend is og aðr ar teg und ir 
eru senni lega ekki í rækt un á Ís landi. 

Gull koll ur Ant hyll is vulner aria subs. bor eal is 
Gull koll ur er lág vax in, ís lensk jurt sem hef ur ein
kenni lega út breiðslu á land inu. Hann verð ur að 

Belgjurtabeð í Lystigarði Akureyrar. Sumar þessara tegunda hafa hvorki verið reyndar til landbóta né í skógræktarreitum. 
Fremst eru vorertur sem nefndar eru í greininni. Mynd: SA
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Latneskt og íslenskt heiti Stærð Fjölgun hérlendis Vist Níturbinding Blóm Líkleg ending í vistkerfinu

Anthyllis vulneraria
Gullkollur

Lágvaxinn, 5–15 cm. Með fræi sem spírar vel. Frumbýlingur og í rýru 
landi. Lítt áberandi og  
þurrkþolin.

Lítil, en sést í 
breiðunum.

Gul blóm. Mörg saman og mynda 
þétta, loðna kolla.

Víkur vel. Er frekar skammær.

Astragalus alpinus
Seljahnúta

Allt að 20 cm. Með fræi sem spírar vel. Djúpstæðar rætur svo  erfitt að færa 
til plöntur.

Frumbýlingur, en vist 
hérlendis lítt kunn.

Mikil og áburðaráhrifin 
dreifast fljótt til 
svarðarnauta.

Blá eða ljósblá yfir í næstum hvítt, 
en kjölurinn alltaf blár. Stuttir, 
hliðstæðir  klasar á löngum stilk.

Víkur fljótt og vel fyrir öðrum plöntum.

Galega orientalis
Strábelgur

Mjög hávaxin 1–1,5 m háir 
stönglar.

Með fræi sem spírar vel. Mjög djúpstæðar rætur. Vist hér óþekkt en 
vegna stærðar er 
samkeppnisþróttur 
mikill.

Mikil. Blá blóm í klösum. Víkur sennilega seint.

Hedysarum alpinum.
Fjallalykkja

40–80 cm. Með fræi sem spírar vel. Djúpar rætur svo erfitt er að færa til 
plöntur.

Frumbýlingur og í rýru 
landi.

Mikil. Bleikrauð eða rósrauð blóm í 
hangandi, löngum klösum.

Er nokkuð hávaxin og gæti því þolað 
samkeppni vel.  Lítil reynsla ennþá.

Lathyrus pratensis
Vallerta (fuglaerta)

Allt að metralangir 
klifurþræðir sem standa ekki 
undir sér. Hæðin ræðst af hæð 
plantna í nágrenninu.

Hefur myndað  lítið fræ hérlendis en treystir á jarðrenglur. 
Auðvelt að flytja til.

Í frjóu gras- og 
kjarrlendi á láglendi.

Mikil. Um 1,5 cm stór, gul blóm í stuttum 
einhliða klösum. Sex til tíu blóm í 
hverjum.

Víkur lítið ef hún fær næga birtu.

Lathyrus palustris
Mýraertur

50 cm klifurþræðir. Lítið um fræ en plantan treystir á jarðrenglur. Frjótt land, einkum 
kjarrlendi en einnig 
mýrar.  Þolir illa þurrk.

Óþekkt, en líklega ekki 
mikil.

Bláleit blóm í stuttum, fáblóma 
klösum.

Endingargóð í frjóu landi.

Lathyrus jaonicus
Baunagras

Lágvaxin með langar renglur. Myndar mikið fræ sem nýtist illa. Myndar langar jarðrenglur. 
Auðvelt að færa til en taka þarf stórar torfur.

Frumbýlisjurt. Vex vel 
í sendnum jarðvegi og 
þolir sandfok öðrum 
ættingjum sínum betur.

Frekar lítil. Fyrst rauðleit og blána svo. 
Legglangir, fáblóma klasar með 
nokkuð stórum blómum.

Víkur vel fyrir öðrum plöntum.

Lotus corniculatus
Maríuskór

Allt að 40 cm. Myndar mikið fræ sem spírar vel. Rýrt land og ófrjótt. Mikil. Gul, stundum rauðleit fyrst. Tvö til 
átta saman í kolli eða stuttum skúfi.

Lítil reynsla en virðist víkja fljótt og vel 
fyrir öðrum plöntum.

Lupinus arcticus
Freralúpína (heimskautalúpína)

Allt að 80 cm. Með fræi og jarðrenglum. Áberandi frumbýlingur. Mikil. Blá og lík alaskalúpínu. Óþekkt, víkur sennilega seint.

Lupinus nootkatensis
Alaskalúpína

Um 1 m að jafnaði. Lægri 
á þurrum stöðum, hærri í 
hæfilegum raka.

Hröð fjölgun með fræi frá þriggja ára aldri. Áberandi frumbýlingur. Mikil og mikil 
sinumyndun.

Blá eða fjólublá og oftast nær hvít í 
jaðrana. Blóm í löngum, uppréttum 
klösum.

Víkur seint og getur verið einráð 
áratugum saman. Þolir illa skugga og 
víkur hratt fyrir stórvöxnum plöntum 
sem skyggja hana út.

Lupinus polyphyllus
Margblaðalúpína  (garðalúpína)

Allt að 1 metri. Með fræi sem þroskast í flestum sumrum. Frumbýlingur. Mikil. Blá, lík alaskalúpínu. Klasarnir lengri 
og standa betur upp úr breiðunni. 
Blómgast seinna en alaskalúpína.

Óþekkt, víkur sennilega seint en þó fyrr 
en alaskalúpína.

Thermopsis lupinoides
Lensugandur

50–80 cm. Myndar mikið fræ en treystir ekki síður á skriðular renglur. Frumbýlingur og á 
opnum svæðum.
Myndar gisnar breiður.

Sennilega mikil. 
Sinumyndun er talsverð.

Gul blóm í löngum (allt að 20 cm), 
uppréttum klösum.

Víkur líklegast frekar seint og þolir 
nokkurn skugga.

Trifolium hybridum
Túnsmári (alsikusmári)

20–40 cm með upprétta 
stöngla.

Með fræi ef frævarar eru til staðar. Skríður ekki. Rýrt land eða frjótt. Mikil. Fyrst hvít en  roðna svo og verða 
bleikleit. Mynda kolla.

Víkur vel og endist misjafnlega.

Trifolium medium
Skógarsmári

Stórvaxinn smári með upp-
rétta stöngla.

Með fræi  og jarðrenglum. Í frjóu eða rýru landi á 
láglendi.

Sennilega mikil. Rauð blóm í kollum. Getur myndað langlífar breiður. Þolir 
ekki mikinn skugga.

Trifolium pratense
Rauðsmári

20–60 cm uppréttir stönglar Með fræi ef frævarar eru til staðar. Skríður ekki. Rýrt land og ófrjótt, 
þrífst einnig í frjórra 
landi. Finnst eingöngu á 
láglendi.

Mikil. Rauð blóm í stórum kollum. 
Stundum hvítir einstaklingar innan 
um.

Getur haldist nokkuð lengi í breiðum 
ef ekki verður of skuggsælt og frjótt.  
Oftast víkur hann vel.

Trifolium repens
Hvítsmári

Jarðlægur 5–10 cm en 
blómstilkarnir uppréttir allt 
að 20 cm. Erlend yrki hærri en 
þau innlendu.

Skríður 5–15 cm á ári. Fræmyndun góð á síðari árum. Auðvelt 
að flytja til torfur.

Rýrt land og ófrjótt. Mikil og áburðaráhrifin 
dreifast fljótt til 
svarðarnauta.

Hvít eða rjómagul blóm í þéttum 
kollum.

Víkur vel.

Vicia cracca
Umfeðmingur, umfeðmingsgras

Langar klifurgreinar sem þurfa 
helst stuðning. Um 80 cm á 
lengd.

Myndar fræ nánast árlega og myndar einnig jarðrenglur.  
Breiður geta stækkað um 2–4 m á ári. Hægt að flytja til torfur.

Frjótt land eða 
miðlungsfrjótt.

Mikil. Dimmfjólublá á legglöngum, einhliða 
klösum.

Getur viðhaldist árum saman ef 
birtuskilyrði henta.

Vicia sepium
Giljaflækja

Langar klifurgreinar sem 
vefjast saman og mynda þéttar 
breiður

Myndar fræ  árlega og jarðrenglur. Breiður geta stækkað um 
2–4 m á ári. Hægt að flytja til torfur. 

Frjótt land eða 
miðlungsfrótt. Finnst 
eingöngu á láglendi. Ekki 
mjög þurrkþolin.

Mikil. Fjólublá eða rauðfjólublá í stuttum 
einhliða klösum eða skúfum. Aðeins 
þrjú til sex blóm á hverjum klasa.

Getur viðhaldist árum saman ef 
birtuskilyrði henta.

Ath. Fræ belgjurta þurfa nærri alltaf að slípast ef þau eiga að spíra fljótt. Í töflunni er miðað við að það sé gert.
Sinumyndun er merki um að lífræna efnið rotni hægt.

Plöntur sem fjallað er um í greininni
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Latneskt og íslenskt heiti Stærð Fjölgun hérlendis Vist Níturbinding Blóm Líkleg ending í vistkerfinu

Anthyllis vulneraria
Gullkollur

Lágvaxinn, 5–15 cm. Með fræi sem spírar vel. Frumbýlingur og í rýru 
landi. Lítt áberandi og  
þurrkþolin.

Lítil, en sést í 
breiðunum.

Gul blóm. Mörg saman og mynda 
þétta, loðna kolla.

Víkur vel. Er frekar skammær.

Astragalus alpinus
Seljahnúta

Allt að 20 cm. Með fræi sem spírar vel. Djúpstæðar rætur svo  erfitt að færa 
til plöntur.

Frumbýlingur, en vist 
hérlendis lítt kunn.

Mikil og áburðaráhrifin 
dreifast fljótt til 
svarðarnauta.

Blá eða ljósblá yfir í næstum hvítt, 
en kjölurinn alltaf blár. Stuttir, 
hliðstæðir  klasar á löngum stilk.

Víkur fljótt og vel fyrir öðrum plöntum.

Galega orientalis
Strábelgur

Mjög hávaxin 1–1,5 m háir 
stönglar.

Með fræi sem spírar vel. Mjög djúpstæðar rætur. Vist hér óþekkt en 
vegna stærðar er 
samkeppnisþróttur 
mikill.

Mikil. Blá blóm í klösum. Víkur sennilega seint.

Hedysarum alpinum.
Fjallalykkja

40–80 cm. Með fræi sem spírar vel. Djúpar rætur svo erfitt er að færa til 
plöntur.

Frumbýlingur og í rýru 
landi.

Mikil. Bleikrauð eða rósrauð blóm í 
hangandi, löngum klösum.

Er nokkuð hávaxin og gæti því þolað 
samkeppni vel.  Lítil reynsla ennþá.

Lathyrus pratensis
Vallerta (fuglaerta)

Allt að metralangir 
klifurþræðir sem standa ekki 
undir sér. Hæðin ræðst af hæð 
plantna í nágrenninu.

Hefur myndað  lítið fræ hérlendis en treystir á jarðrenglur. 
Auðvelt að flytja til.

Í frjóu gras- og 
kjarrlendi á láglendi.

Mikil. Um 1,5 cm stór, gul blóm í stuttum 
einhliða klösum. Sex til tíu blóm í 
hverjum.

Víkur lítið ef hún fær næga birtu.

Lathyrus palustris
Mýraertur

50 cm klifurþræðir. Lítið um fræ en plantan treystir á jarðrenglur. Frjótt land, einkum 
kjarrlendi en einnig 
mýrar.  Þolir illa þurrk.

Óþekkt, en líklega ekki 
mikil.

Bláleit blóm í stuttum, fáblóma 
klösum.

Endingargóð í frjóu landi.

Lathyrus jaonicus
Baunagras

Lágvaxin með langar renglur. Myndar mikið fræ sem nýtist illa. Myndar langar jarðrenglur. 
Auðvelt að færa til en taka þarf stórar torfur.

Frumbýlisjurt. Vex vel 
í sendnum jarðvegi og 
þolir sandfok öðrum 
ættingjum sínum betur.

Frekar lítil. Fyrst rauðleit og blána svo. 
Legglangir, fáblóma klasar með 
nokkuð stórum blómum.

Víkur vel fyrir öðrum plöntum.

Lotus corniculatus
Maríuskór

Allt að 40 cm. Myndar mikið fræ sem spírar vel. Rýrt land og ófrjótt. Mikil. Gul, stundum rauðleit fyrst. Tvö til 
átta saman í kolli eða stuttum skúfi.

Lítil reynsla en virðist víkja fljótt og vel 
fyrir öðrum plöntum.

Lupinus arcticus
Freralúpína (heimskautalúpína)

Allt að 80 cm. Með fræi og jarðrenglum. Áberandi frumbýlingur. Mikil. Blá og lík alaskalúpínu. Óþekkt, víkur sennilega seint.

Lupinus nootkatensis
Alaskalúpína

Um 1 m að jafnaði. Lægri 
á þurrum stöðum, hærri í 
hæfilegum raka.

Hröð fjölgun með fræi frá þriggja ára aldri. Áberandi frumbýlingur. Mikil og mikil 
sinumyndun.

Blá eða fjólublá og oftast nær hvít í 
jaðrana. Blóm í löngum, uppréttum 
klösum.

Víkur seint og getur verið einráð 
áratugum saman. Þolir illa skugga og 
víkur hratt fyrir stórvöxnum plöntum 
sem skyggja hana út.

Lupinus polyphyllus
Margblaðalúpína  (garðalúpína)

Allt að 1 metri. Með fræi sem þroskast í flestum sumrum. Frumbýlingur. Mikil. Blá, lík alaskalúpínu. Klasarnir lengri 
og standa betur upp úr breiðunni. 
Blómgast seinna en alaskalúpína.

Óþekkt, víkur sennilega seint en þó fyrr 
en alaskalúpína.

Thermopsis lupinoides
Lensugandur

50–80 cm. Myndar mikið fræ en treystir ekki síður á skriðular renglur. Frumbýlingur og á 
opnum svæðum.
Myndar gisnar breiður.

Sennilega mikil. 
Sinumyndun er talsverð.

Gul blóm í löngum (allt að 20 cm), 
uppréttum klösum.

Víkur líklegast frekar seint og þolir 
nokkurn skugga.

Trifolium hybridum
Túnsmári (alsikusmári)

20–40 cm með upprétta 
stöngla.

Með fræi ef frævarar eru til staðar. Skríður ekki. Rýrt land eða frjótt. Mikil. Fyrst hvít en  roðna svo og verða 
bleikleit. Mynda kolla.

Víkur vel og endist misjafnlega.

Trifolium medium
Skógarsmári

Stórvaxinn smári með upp-
rétta stöngla.

Með fræi  og jarðrenglum. Í frjóu eða rýru landi á 
láglendi.

Sennilega mikil. Rauð blóm í kollum. Getur myndað langlífar breiður. Þolir 
ekki mikinn skugga.

Trifolium pratense
Rauðsmári

20–60 cm uppréttir stönglar Með fræi ef frævarar eru til staðar. Skríður ekki. Rýrt land og ófrjótt, 
þrífst einnig í frjórra 
landi. Finnst eingöngu á 
láglendi.

Mikil. Rauð blóm í stórum kollum. 
Stundum hvítir einstaklingar innan 
um.

Getur haldist nokkuð lengi í breiðum 
ef ekki verður of skuggsælt og frjótt.  
Oftast víkur hann vel.

Trifolium repens
Hvítsmári

Jarðlægur 5–10 cm en 
blómstilkarnir uppréttir allt 
að 20 cm. Erlend yrki hærri en 
þau innlendu.

Skríður 5–15 cm á ári. Fræmyndun góð á síðari árum. Auðvelt 
að flytja til torfur.

Rýrt land og ófrjótt. Mikil og áburðaráhrifin 
dreifast fljótt til 
svarðarnauta.

Hvít eða rjómagul blóm í þéttum 
kollum.

Víkur vel.

Vicia cracca
Umfeðmingur, umfeðmingsgras

Langar klifurgreinar sem þurfa 
helst stuðning. Um 80 cm á 
lengd.

Myndar fræ nánast árlega og myndar einnig jarðrenglur.  
Breiður geta stækkað um 2–4 m á ári. Hægt að flytja til torfur.

Frjótt land eða 
miðlungsfrjótt.

Mikil. Dimmfjólublá á legglöngum, einhliða 
klösum.

Getur viðhaldist árum saman ef 
birtuskilyrði henta.

Vicia sepium
Giljaflækja

Langar klifurgreinar sem 
vefjast saman og mynda þéttar 
breiður

Myndar fræ  árlega og jarðrenglur. Breiður geta stækkað um 
2–4 m á ári. Hægt að flytja til torfur. 

Frjótt land eða 
miðlungsfrótt. Finnst 
eingöngu á láglendi. Ekki 
mjög þurrkþolin.

Mikil. Fjólublá eða rauðfjólublá í stuttum 
einhliða klösum eða skúfum. Aðeins 
þrjú til sex blóm á hverjum klasa.

Getur viðhaldist árum saman ef 
birtuskilyrði henta.
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telj ast al geng ur á Reykja nesskaga og í kring um höf
uð borg ina þar sem hann hef ur breiðst ört út eft ir 
að land var þar frels að und an beitará nauð. Auk 
þess vex hann á nokkrum stöð um á norð an verð um 
Aust fjörð um, svo sem Loð mund ar firði og Njarð
vík. Ann ars stað ar vex hann ekki eða er sjald gæf ur. 
Hann þekk ist að eins á lág lendi.7, 21, 25 Blóm in eru gul 
í þétt um kolli. Hann mynd ar ekki rengl ur og treyst ir 
ein göngu á fræ við fjölg un.

Auð velt er að ná í fræ af gull kolli þar sem hann 
vex í breið um. Breið ur mynd ar hann á ör foka eða 
rösk uðu, ófrjóu landi, svo sem veg könt um. Ann ars 

vex hann í rýru mó lendi eða þurru vall lendi. Þurrka 
þol ir hann vel. Gull koll ur er skammær, oft ekki 
nema tví ær,1, 19 en það kem ur ekki að sök í land
græðslu og skóg rækt þar sem hann mynd ar mik ið 
fræ ár lega og sáir sér út. Í hverj um belg er að eins eitt 
fræ sem spír ar auð veld lega.26, 27 Hann er dæmi gerð 
land nema planta en er ekki tal inn binda mik ið nít ur. 
Þó er ljóst að hann auðg ar greini lega mela og flög 
með áburðar á hrif um. Síð an vík ur hann fyr ir kröfu
harð ari plönt um. Eng in hætta er á að hann vaxi trjá
plönt um yfir höf uð og hann er ekki áber andi utan 
blómg un ar tíma.

Þótt ís lensk ar plönt ur af gull kolli séu næsta eins
leit ar verð ur það ekki sagt um sömu teg und ann ars 
stað ar. Á Norð ur lönd un um er gull koll ur tal inn fjöl
breytt ur í út liti.1 Hon um er gjarn an skipt í marg
ar und ir teg und ir. Sum ar þeirra eru lág vaxn ar en 
aðr ar ná allt að 30 cm hæð. Auk þess eru til rauð
blómstrandi af brigði 1, 9 og hafa þau stund um ver ið 
fá an leg á frælist um Garð yrkju fé lags Ís lands. Gull
koll ur er til um nán ast alla Evr ópu 7, 9 og vex norð ur 
fyr ir 70° norð lægr ar breidd ar í Nor egi.1, 7 Hugs an
legt er að gull koll ur hafi borist til lands ins eft ir að 
land byggð ist, til dæm is með skepnu fóðri.

Hnút ur (mjölt ur, hengi blóm, koll ur, berg koll ar) 
Astragalus
Fræði heiti þess ar ar teg und ar mun vera kom ið úr 
grísku, en menn eru ekki á eitt sátt ir um merk ing
una. Sum ir segja að nafn ið sé nafn á ökkla beini 
og ten ing um sem skorn ir voru úr því beini. Þar á 
að vera vís að til fræs ins.19 Aðr ir segja að heit ið sé 
úr grísku orð un um ast er (stjarna) og gala (mjólk)1 
þannig að ætt in gæti bor ið heit ið stjörnu mjólk á ís
lensku ef það væri ekki svona stirt í sam setn ing um. 
Á ensku heita þess ar plönt ur mil kvetch. Fyrri hluti 
orðs ins gæti ver ið vís un í fræði heit ið, en seinni hlut
inn er nafn á annarri belg jurt. 

Það er ekki nóg með að menn séu ekki sam mála 
um merk ingu fræði heit is ins held ur geng ur ætt kvísl
in und ir nokkrum nöfn um á ís lensku. Ósk ar Ingi
mars son not ar orð ið belg koll ur í þýð ingu sinni á 
Flóru Ís lands og Norð urEvr ópu.9 Hef ur hann þetta 
orð senni lega frá föð ur sín um, Ingi mar Ósk ars syni, 
sem not aði kolls heiti í bók inni, Villi blóm í lit um, 
um miðja síð ustu öld. Marg ar aðr ar ætt kvísl ir kall
ast koll ar svo flest ir hafa horf ið frá því.20 Ingólf ur 
Dav íðs son kall ar þess ar plönt ur hengi blóm í Stóru 
blóma bók Fjölva. Þó má á um fjöll un skilja að þar 

Gullkollur er auðþekktur í blóma, en lítt áberandi utan 
blóm gunartímans. Blómin eru stór miðað við plöntuna. 
Mynd: JG 

Gullkollur myndar mikið fræ. Belgirnir eru í þéttum kollum 
og í hverjum belg er aðeins eitt fræ sem spírar auðveldlega.
Að jafnaði þroskast fræið um miðjan ágúst.26 Myndin 
er tekin utan við hefðbundna útbreiðslu tegundarinnar 
í vegkanti á Skeiðum. Þangað barst hún við vegagerð. 
Mynd: SA 
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sé að eins átt við eina teg und.33 Sum ir hafa nefnt 
plönt urn ar mjölt ur og er það kom ið af orð inu mjelt 
sem Norð menn nota yfir þessa ætt kvísl.1 Það get ur 
líka pass að ágæt lega við fræði heit ið. Mjöltu nafn ið 
er vel þekkt með al skóg rækt ar manna á Aust ur landi 
sem fengu plönt ur sem kall að ar voru blá mjölt ur í 
gróðr ar stöð inni Barra á síð asta ára tug síð ustu ald ar. 
Grasa fræð ing ar, eins og Hörð ur Krist ins son, hafa 
not að orð ið hnút ur hin síð ari miss eri 21 og hef ur 
orð ið ratað víða. Það er með al ann ars í Orða banka 
Ís lenskr ar mál stöðv ar 34 sem Hörð ur rit stýrði og í 
Garð blóma bók Hólm fríð ar Sig urð ar dótt ur.19 Það er 
vit an lega baga legt þeg ar svona rugl ing ur kem ur upp 
og tíma bært að sam ræma þetta. Í þess ari grein er 
hnútu nafn ið not að en tím inn sker úr um hvaða orð 
verð ur of aná.

Eng ar hnút ur vaxa villt ar á Ís landi en þær hafa 
ver ið rækt að ar í görð um19 og í til rauna skyni til notk
un ar í land græðslu og skóg rækt.28 Inn an ætt kvísl ar
inn ar eru til um 1500–2000 teg und ir auk und ir teg
unda. Al gengast ar eru þær í MiðAsíu og á slétt um 
Norð urAm er íku 1, 9, 19, 33 og eru marg ar þeirra áhuga
verð ar. Átta teg und ir vaxa á Norð ur lönd um.1 Hnút

ur eru þurrk þoln ar og mynda langa stólpa rót.19 Því 
er erfitt að flytja til plönt ur sem kem ur ekki að sök 
því þær mynda mik ið fræ. 

Selja hnúta (selja koll ur) Astragalus alp in us 
Hér er um að ræða plönt ur sem vaxa allt í kring um 
Norð ur heim skaut ið og í Himala ja fjöll un um.1 Eins 
og gef ur að skilja er teg und með svo stórt út breiðslu
svæði all breyti leg, enda hef ur henni ver ið skipt í 
marg ar und ir teg und ir. Hing að hef ur selja hnúta 
með al ann ars borist frá Kamtsjatka 36 og Nor egi.29 
Hún vex um all an Nor eg, allt norð ur að Barents hafi 
og er al geng asta hnút an á Norð ur lönd um.1 Sunn ar 
í álf unni vex hún hátt til fjalla, allt upp í 3100 m 
hæð.9

Selja hnúta er lág vax in, fjöl ær planta sem get ur 
orð ið allt að 20 cm á hæð. Blóm in eru bláfjólu blá en 
stund um nán ast hvít. Lauf blöð in eru með 7–10 eða 
12 pör smá blaða.1, 9 Þetta er frá bær land græðslu og 
skóg rækt ar planta. Hún er ekki það há að hún kæfi 
litl ar trjá plönt ur og skil ar auð sjá an lega miklu nítri 
í vist kerf ið. Hún bæt ir við veldi sitt með miklu fræ
magni og vík ur frek ar hratt fyr ir öðr um teg und um. 

Ung breiða af seljahnútu. Samanburður á grasvexti innan og utan breiðunnar sýnir  hve áburðaráhrifin eru mikil. Þennan 
áburð taka lerkiplönturnar á myndinni líka upp. Í elsta hluta breiðunnar er seljahnútan nánast horfin og frjótt graslendi 
hefur tekið við. Utan breiðunnar er grasið kyrkingslegt. Mynd: SA 
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Þær plönt ur sem mest hafa ver ið rækt að ar hér lend is 
komu Jón Kr. Arn ar son, Hall dór Sverr is son og Jón 
Guð munds son með til lands ins árið 1992 29 og var 
hún þá rang lega greind sem kletta hnúta.

Selja hnút an þrosk ar fræ um mán aða mót in ágúst – 
sept em ber. Þrosk að fræ ið get ur ver ið all lengi á 
plönt unni þannig að yf ir leitt er auð velt að ná því 
áður en það fell ur af henni. Spírun fræs ins er ágæt 
þannig að hægt er að not ast við bein ar sán ing ar.

Aðr ar teg und ir 
Vegna góðr ar reynslu af selja hnútu hér lend is, til 
dæm is á Hér aði, er sjálf sagt að skoða skyld ar teg
und ir. Má nefna eft ir far andi sem lík leg ar land bóta
plönt ur.

A. frigi dus vex með al ann ars norð ur í Lapp landi, 
Norð urSí ber íu, Alaska, Himala ja fjöll um, Fær eyj
um og Ölp un um.1, 9 Plant an ber gul blóm og verð ur 
allt að 40 cm há.1 Þeg ar Jón, Hall dór og Jón komu 
með selja hnút una til lands ins á sín um tíma (sjá hér 
að ofan) komu þeir einnig með þessa teg und en hún 
reynd ist illa í til raun um og plönt ur úr þess ari söfn un 
eru ekki til leng ur.29 Þó kann vel að vera að heppi leg 
kvæmi finn ist ef eft ir því er leit að. 

Mjólk ur hnúta A. glycyp hyll os er sögð hafa fund
ist sem slæð ing ur hér lend is 9 en Hörð ur Krist ins son 
nefn ir hana ekki í plöntu tali sínu.22 Hún er með al há 
fjalla planta sunn ar í Evr ópu með rjóma gul um blóm
um og gæti hugs an lega gagn ast hér. Kletta hnúta 
(blámjalta, nor egs hnúta) A. nor veg icus er miklu 

sjald gæfari í Evr ópu en selja hnúta, en er hærri og 
kröft ugri. Þetta er há nor ræn teg und með grá blá 
blóm og verð ur allt að 40 cm á hæð. Lauf blöð in hafa 
að eins 5–7 pör smá blaða.1, 9 Þar sem kletta hnúta er 
stærri og kröft ugri en selja hnúta þá vík ur hún vænt
an lega seinna en mynd ar meira af frjósamri mold en 
selja hnút an. Óvíst er hvort plönt ur af þess ari teg und 
hafi borist til lands ins. Ef les end ur þess ar ar grein ar 
telja sig hafa teg und ina í sínu rækt ar landi er þeim 
ráð lagt að telja smá blöð in.

Hengi hnúta A. penduli flor us úr fjall lendi Evr ópu 
þrífst hér vel í görð um og er um 50 cm á hæð.19 
Þetta er plant an sem Ingólf ur Dav íðs son kall aði ein
fald lega hengi blóm og not aði svo á alla ætt kvísl ina 
eins og greint var frá hér að fram an.33 Sama heiti er 
not að af syni hans í Mynd skreyttri flóru Ís lands og 
Norð urEvr ópu.9 Teg und in vex til fjalla í Evr ópu 30 
og er til í görð um hér og þar um land ið. Áhuga menn 
gætu reynt að koma henni í skóg ar reiti ef þeir rekast 
á hana í görð um og ef rót arsmit er fyr ir hendi en 
ólík legt er að hún verði rækt uð hér í stór um stíl.

Fræ af A. schelichowii hef ur borist til landsins 
að minnsta kosti tvisvar frá Aust urAsíu. Árið 
1989 barst það til lands ins frá Maga d an 23 og frá 
Kamtsjatka árið 1993.36 Plönt ur með þessu nafni 
kunna að vera til í til raun areit á Geita sandi en hafa 
ekki vak ið at hygli.29

Ell efu teg und ir af hnút um finn ast í Alaska og er 
lík legt að ein hverj ar þeirra gætu nýst til land bóta á 
Ís landi ef þær bær ust hing að.39

Strá belg ir Galega
Í heim in um eru að eins þekkt ar 6 teg und ir frá Evr
ópu, Asíu og Aust urAfr íku.1 Tvær hafa borist til 
Norð ur land anna 1 og hafa báð ar ver ið reynd ar hér. 
Þær eru há vaxn ar og kröft ug ar teg und ir.

Strá belg ur Galega ori ental is 
Nátt úru leg út breiðsla hans er í Kákasus fjöll um og 
var hann flutt ur hing að sem fræ árið 1985. Hann var 
í tún rækt ar til raun um á Rala en reynd ist ekki henta 
í tún rækt. Teg und in verð ur mjög stór og mynd ar 
þétt ar breið ur. Hæð breiða er um og yfir einn metri. 
Strá belg ur kann að henta sem áburð ar gjafi í skóg
rækt þar sem upp skera hans er mik il og vetr ar og 
sjúk dóma þol er gott.29 Hing að til hef ur hann þrif ist 
mjög vel en ekki er víst að stærð hans falli öll um í 

Seljahnúta er ekki stór og fellur vel inn í gróðurlítil 
vistkerfi. Eins og sést hefur seljahnútan sjö til tíu eða tólf 
pör smáblaða á hverju blaði.  Það er gott greiningaratriði 
til að greina á milli hennar og klettahnútu sem hefur aðeins 
fimm til sjö pör á hverju blaði. Mynd: SA 
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geð. Plant an er bæði stór og fyr ir ferð ar mik il og því 
ber að nota þessa teg und með var úð. Nafn arugl ings 
hef ur gætt hjá þess ari teg und eins og mörg um öðr
um inn flutt um teg und um. Hún hef ur ver ið nefnd 
blá belg ur,18 purp ur ustrá belg ur 34 og skriðla svo eitt
hvað sé nefnt. 

Aðr ar teg und ir
Ein önn ur teg und af þess ari ætt kvísl hef ur ver ið 
reynd hér lend is, en það er Galega officina l is. Reynsla 
af henni er lít il en hún er til á nokkrum stöð um, svo 
sem í Lysti garði Ak ur eyr ar 30 og kall ast þar lækna
strá belg ur. Sama heiti not ar Ís lensk mál stöð 34 og er 
mælt með því nafni hér.

Lykkju baun ir Hedysar um
Um 100 teg und ir eru í þess ari ætt kvísl og með al 
þeirra marg ar fjalla plönt ur. Þær hafa djúp ar ræt ur 
og er fjölg að með sán ingu.19 Nokkr ar harð gerð ar 

Strábelgur er óvíða til á Íslandi en er gróskumikil þar sem 
hún hefur verið reynd. Sumir gætu eflaust haldið því fram 
að hún þrífist jafnvel of vel og sé að minnsta kosti einu 
númeri of stór fyrir íslenskt vistkerfi. Mynd: JG

Hér má sjá hve stórvaxinn strábelgur getur orðið. Stærðin er áhyggjuefni því plantan vex öllum innlendum tegundum í 
útjörð yfir höfuð. Ef henni væri dreift víða má búast við að hún valdi ekki minni úlfúð en lúpínan hefur gert. Mynd: JG



SKÓGRÆKTARRITIÐ 201070

plönt ur koma til greina í skóg rækt ar lönd um. Sum ar 
þeirra hafa ver ið reynd ar í til raun um hér lend is.29 

Fjalla lykkja Hedysar um alp in um 
40–80 cm há planta með bleik rauð um blóm um frá 
Norð ur og Aust urSí ber íu 19, 30 en af brigði af henni 
vex einnig í NAm er íku, með al ann ars í Alaska. Hef
ur það af brigði borist til Ís lands og reynst vel ef rétt ar 
rót ar hnýð is bakt er í ur hafa fylgt. Bú inn hef ur ver ið til 
stofn af fjalla lykkju eft ir kyn bóta verk efni. Sá stofn 
er í til raun areit á Geita sandi á Rang ár völl um og hef
ur ver ið sleg in tví veg is með sláttu þreski vél. Slátt ur
inn tókst ágæt lega og með þeirri tækni er auð velt að 
rækta mik ið fræ af þess ari teg und og þar með frek ar 
ódýru. Fræ ið spír ar vel og í sán ing ar til raun um hef ur 
teg und in kom ið vel út.29 Plant an bíð ur hrein lega eft
ir því að verða nýtt til land bóta í skóg rækt.

Aðr ar teg und ir
Tvær teg und ir, purp ur u lykkja H. austrosi biric um og 
alpa lykkja H. hedysaroides eru rækt að ar hér lend
is í görð um og þykja harð gerð ar og blóm feg urri en 

fjalla lykkja.19, 30 Ef rækt un ar menn hafa að gang að 
þeim má reyna að koma þeim, ásamt rétt um bakt
er í um, í ófrjótt land til land bóta. Alpa lykkj an hef ur 
með al ann ars borist hing að frá Kamtsjatka 36 og er 
til í til raun areit um á veg um Land bún að ar há skól ans 
en loka út tekt hef ur ekki far ið fram.29 Auk þess vex 
hún í Alpa fjöll um, Pýrenea fjöll um og Úr al fjöll um.30

Í Alaska vaxa tvær teg und ir lykkju bauna. Önn
ur er nú þeg ar nefnd og í rækt un hér lend is en hin, 
skriðu lykkja H. bor eale, er lít ið reynd. Hana mætti 
þó vel reyna enda vex plant an allt norð ur í nyrstu 
fylki Kanada.39 Hún er til í Grasa garði Reykja vík ur 
og hef ur ver ið á frælista Garð yrkju fé lags Ís lands 18 en 
þá fylgja eng ar rót ar hnýð is bakt er í ur með. Til gangs
laust er að reyna rækt un slíkra plantna til land bóta 
án réttra bakt er ía.

Villi ert ur Lat hyr us
Ein ær ar eða fjöl ær ar jurt ir með rauð, fjólu blá eða 
gul blóm. Um 150 teg und ir eru sagð ar í ætt kvísl
inni og um 1/10 af þeim finnst á Norð ur lönd un um.1 
Þrjár telj ast til ís lenskr ar flóru. Þær hafa vaf þræði til 

Hér er hamingjusöm flækja af fjallalykkju til vinstri og lensugand til hægri með gul blóm. Langir fræbelgir gandsins sjást 
í forgrunni og aftar sést í lúpínu.Trjáplöntur sem alast upp í svona umhverfi þurfa ekki áburðargjöf.
Mynd: Vilhjálmur Lúðvíksson
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að vefja sig utan um nær liggj andi plönt ur. Oft eru 
ert ur á frælista Garð yrkju fé lags ins.18

Bauna gras Lat hyr us japon icus subs. maritim us
Bauna gras er fyrst og fremst strand planta. Hér á 
landi finnst hún þó einnig á sand svæð um inn til 
lands ins og í klett um.9, 21, 24, 27 Bauna gras er dæmi
gerð land nema planta og vex í ófrjósömu landi.7, 27, 28 
Það er vel að lag að strand lífi og get ur þrif ist þrátt 
fyr ir mik ið vindá lag og þótt jarð veg ur (sand ur) sé 
á hreyf ingu. Eng in ís lensk belg jurt þol ir sand fok 
jafn vel.25 Á sand strönd um er yf ir leitt ekki skort ur 
á nítri og því er nít ur bind ing bauna grass senni lega 
ekki eins mik il og margra ann arra belg jurta,26, 27 
en í þroskuð um breið um sjást áburðar á hrif in vel. 
Að lok um vík ur bauna gras ið fyr ir öðr um plönt um 
nema að rof komi til. Þótt út breiðsl an hér lend is sé 
slitr ótt má víða um land finna bauna gras breið ur þar 
sem gróska er mik il.25 

Blóm in eru fyrst rauð leit en blána svo.26, 27 Þau eru 
í stutt um klös um og fræ belgirn ir eru áber andi og 
inni halda þrjár til níu baun ir (fræ) og er nafn plönt
unn ar af þeim dreg ið. Bauna gras mynd ar mik ið fræ 
en sjald an verð ur fræ að plöntu. Ekki er vit að hvers 
vegna nýt ing fræs er lé leg. Til raun ir benda ekki á 
neitt sér stakt at riði.29 Bauna gras ið virð ist ekki síð ur 
treysta á neð an jarð ar rengl ur við fjölg un. Þær geta 
orð ið einn til þrír metr ar á lengd og verða að of
anjarð ar sprot um er þær ná yf ir borð inu.27, 28 

Bauna gras gæti hafa borist hing að með jarð vegi í 
ball est skipa.25 Knerr ir og lang skip voru einatt dreg
in á land, enda létt skip, en áður en það var gert hlýt
ur bal lest in að hafa ver ið tek in úr skip un um. Þessi 
skip voru helst dreg in á land þar sem sand eða mal
ar fjör ur voru, en slík ar að stæð ur er víða að finna 
í vog um og vík um á vest ur strönd Nor egs, svo sem 
í Þrænda lög um og Fjörð un um. Það an komu flest 
skip á land náms tím an um svo og all an þann tíma 
sem þessi skips gerð var not uð við flutn inga á milli 
Ís lands, Nor egs og Bret landseyja. Á helstu áfanga
stöð um slíkra skipa hér á landi eru einnig sand og 
mal ar fjör ur svo sem við Eyr ar bakka, Kolku ós og 
Gása.

Bauna gras ið er til á eyj um og strand svæð um sem 
liggja að norð an verðu Atl ants hafi, Kyrra hafi og 
Norð urÍs hafi.1, 7 Eins og vænta má af plönt um með 
slíka út breiðslu skipt ist hún í und ir teg und ir.1 Ís lensk
ar plönt ur eru tald ar til heyra L. j. subs. maritim us.22 
Sjálf sagt má finna und ir teg und ir hér og þar á út

breiðslu svæð inu sem hér gætu þrif ist og víxl frjóvg ast 
við inn lend ar plönt ur. Hing að hef ur með al ann ars 
borist fræ frá Kamtsjatka,36 Maga d an 23 og Homer í 
Alaska.29 Þær síð ast nefndu eru í til raun areit á Rang
ár völl um og virð ast vera held ur stór vaxn ari en inn
lendu stofn arn ir en skera sig að öðru leyti ekki úr. 

Mýra erta Lat hyr us palu str is
Sjald gæf, ís lensk, fjöl ær planta sem vex gjarn an 
í deig lendi eða gras lendi hér og þar um land ið en 
al geng ust er hún í kjarr lendi.21, 28 Hún hef ur rauð
fjólu blá blóm en blómg ast ekki ár visst.7, 21 Hún lík
ist um feðm ingi en er að eins með tvö til þrjú pör af 
smá blöð um.9, 21 Plant an get ur náð um 60 cm hæð.7 
Mýra ert ur hafa ekki ver ið rækt að ar til land bóta að 
neinu marki. Ástæð an er með al ann ars sú að þær 
þola illa þurrka enda kennd ar við mýr ar á ís lensku. 
Því verð ur ekki meira um þær rætt í þess ari grein. 

Vall erta (fugla erta) Lat hyr us pratens is 
Vall erta, sem einnig er nefnd fugla erta, telst til ís
lenskra teg unda. Vall ert ur eru grósku mikl ar þar sem 
þær finn ast en út breiðsl an hér lend is er blettótt.25 

Hér og þar um landið má finna gróskumiklar breiður af 
baunagrasi. Líkt og margar belgjurtir þola þær illa beit 
og dregur það úr útbreiðslunni. Í friðuðu landi geta þær 
breitt hratt úr sér. Það geta skógræktarmenn nýtt sér 
og komið baunagrasi í rýrt skógræktarland sem ódýrri 
áburðarverksmiðju, sem reyndar er ekki eins afkastamikil 
og hjá mörgum öðrum belgjurtum.26 Mynd: JG
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Teg und in finnst helst í rækt ar legu mó lendi og skóg
um.9, 21 Hún vex nán ast um alla Evr ópu.7, 9 Þetta er 
dæmi gerð flækju planta sem get ur haft allt að 100 
cm langa þræði sem standa ekki und ir sér.1 Hún 
blómstr ar snotr um, gul um blóm um en árum sam an 
mynd aði hún sárasjald an fræ hér lend is því frævara 
vant aði.25 Þess í stað bætti hún við veldi sitt með 
löng um neð an jarð ar rengl um. Á allra síð ustu árum 
hef ur þó nokk uð bor ið á fræ mynd un hjá þess ari teg
und og er lík legt að hús huml an (Bombus lucor um) 
frævi hana. Huml an bít ur einnig gat á blóm ið og 
það kann að hjálpa öðr um skor dýr um við að kom
ast í blóma safann og fræva vall ert una. 

Auð velt er að færa til smá torf ur af vall ertu og 
koma henni þannig á nýja staði. Þá tek ur ein hvern 
tíma fyr ir plönt una að koma sér fyr ir en eft ir það 
stækk ar breið an jafnt og þétt og auðg ar land ið enda 
er nít ur bind ing mik il.25, 27 Hún þol ir nokkurn skugga 
en kann bet ur við sig á björt um stað eins og aðr
ar belg jurt ir. Vall ert ur eru ekki land nema plönt ur en 
geta haft já kvæð áburðar á hrif í skóg rækt ar reit um.

Aðr ar teg und ir 
Hér lend is hafa ver ið rækt að ar nokkr ar ert ur í görð
um, svo sem skraut ert ur L. lati foli us, ilm baun
ir L. odora t us, rósa ert ur L. ros eus og vor ert ur L. 
vernus.19, 30 Þess ar teg und ir koma tæp lega til greina 
til land bóta, nema hugs an lega vor ert urn ar. Hin ar eru 
ein fald lega of suð læg ar og við kvæm ar. Úr því verð
ur samt ekki skor ið fyrr en þær hafa ver ið reynd ar 
og er þar verk efni fyr ir áhuga menn að vinna.

Vor ert ur Lat hyr us vern us 
Evr ópsk teg und sem hef ur ver ið rækt uð í görð um á 
Ís landi. Vor ert ur eru upp rétt ar, 20–50 cm háar, með 
fjólu blá blóm.1, 19, 30 Í garð rækt þekkj ast þó fleiri 
blóm lit ir.9 Þótt sum ar grasa fræði bæk ur segi vor ert
ur ekki vaxa nyrst í álf unni 9 finn ast þær norð an við 
heim skauts baug í Nor egi 1 og gætu nýst hér til land
bóta ef rétt af brigði finn ast. 

Í Evr ópu vaxa fleiri teg und ir og væri ef laust feng ur 
í teg und um eins og skóg ar ert um L. sylv estr is ef þær 
þrifust í ís lensku skóg lendi.

Árið 1989 fóru Jó hann Páls son, Vil hjálm ur Lúð
víks son og Þor steinn Tóm as son til Maga d an í Aust
urAsíu og komu með ýms ar plöntu teg und ir til 
lands ins. Þar á með al var L. pilos us 23 og kann að 
vera að hún sé enn til í til raun areit um.

Breiða af sambýli vallertu og umfeðmings. Áburðarkræfar 
trjá plöntur, eins og alaskaöspin (Populus trichocarpa) á 
mynd inni, kunna vel við sambýlið og vaxa betur en ella 
enda enginn hörgull á nítri við þessar aðstæður. Mynd: JG

Vallerta er áberandi planta í blóma með sínum gulu blóm
um. Breiðurnar eru þéttar og dökkgrænar. Mynd: JG
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Í Alaska vaxa tvær teg und ir sem ekki hafa ver ið 
nefnd ar, en það eru L. ochro leucus og L. ven os us.39 
Hugs an lega gætu þær þrif ist hér lend is þótt þær séu 
báð ar frek ar sjald gæf ar í Alaska.32

Mar íu skór Lot us
Fjöl ær ar plönt ur með gul um, en stund um lít ið eitt 
rauð meng uð um, blóm um sem sitja nokk ur sam an í 
koll um. Sum ar hafa árum sam an ver ið rækt að ar í 
görð um til prýði. Til eru um hund rað teg und ir og 
þar af finn ast 3–4 á Norð ur lönd un um.1, 9 Þess ber að 
geta að svoköll uð lótus blóm eru af allt annarri ætt 
þrátt fyr ir heit ið.

Mar íu skór (þyr iltunga, ak ur mar íu skór)
Lot us corn iculat us 
Glæsi leg, 20–40 cm há land græðslu planta sem sóm ir 
sér einnig vel í blóma beð um. Blóm in gul en stund um 
rauð meng uð fyrst.19 Teg und in skipt ist í tvær und

ir teg und ir og sú sem hér vex til heyr ir und ir teg und
inni L.c. subs. corn iculat us. Hún vex víða í Evr ópu 
en hin, L.c. subs. japon icus, er aust ræn og senni lega 
of við kvæm. Auk þess eru ým iss af brigði til. Í Nor
egi vex hún með vest ur strönd inni langt norð ur fyr
ir heim skauts baug.1 Plant an bind ur mik ið nít ur og 
vík ur fljótt og vel. Hún finnst hér lend is stund um 
sem slæð ing ur úr görð um.5, 22 

Teg und in finnst bæði í þurru, ófrjóu landi og 
rak ara og frjórra landi. Hana má bæði nota til að 
auðga ör foka land en einnig til að bæta rýrt gróð
ur lendi. Plant an mynd ar mik ið fræ sem spír ar vel. 
Hún hef ur stólpa rót svo ekki er gott að skipta henni, 
en hægt er að taka af henni stöngul græðlinga.19, 30 
Hún er núna í fræ rækt ar til raun um á veg um Jóns 
Guð munds son ar.29 Fræ rækt þess ar ar teg und ar hef ur 
geng ið vel þótt ekki sé enn kom ið að því að slá hana 
með sláttu þreski vél. Fræ ið þroskast í sept em ber og 
er það lengi á plönt unni að safn an legt fræ magn get

Maríuskór er hér nýttur sem hjálparplanta í skógrækt. Plantan er áberandi í blóma og hefur verið kölluð „óviðjafnanlega 
falleg“ af garðyrkjufólki.19 Hún auðgar því skógana bæði af fegurð og nítri.  Mannfólkið þakkar fyrir það fyrrnefnda en 
trjáplönturnar það síðarnefnda. Mynd: JG
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ur ver ið mik ið. Mælst hef ur allt að 100 kg/ha af fræi 
í mar íu skó s breið um. Fræv un er ekk ert vanda mál 
og eru senni lega all marg ar flugu teg und ir sem geta 
frævað teg und ina.29 

Hér er um að ræða frá bæra plöntu sem auk ið 
get ur frjó semi. Hún er van nýtt sem hjálp ar planta í 
skóg rækt enda jarð vegs bæt andi augna yndi. 

Aðr ar teg und ir
Engjamar íu skór Lot us ulig in os us
Þessi teg und þyk ir al veg jafn harð gerð í görð um en 
er öll stærri en mar íu skór. Hún er 20–60 cm og lauf
blöð in eru líka stærri. Vex villt í Evr ópu og Asíu.19, 30 
Það er til val ið að reyna þessa plöntu í skóg rækt ar
reit um, ef menn hafa að gang að henni, en lít il eða 
eng in reynsla er af henni í út jörð.

Þótt heim ild ir séu til um að sú fyrr nefnda hafi 
fund ist hér lend is 1 eru þess ar teg und ir senni lega ekki 
nógu harð gerð ar til að skipta máli. Þó er sjálf sagt fyr
ir sum ar húsa eig end ur og aðra skóg rækt ar menn að 
prufa þær í lönd um sín um ef þær verða á vegi þeirra. 

Lúpín ur (úlfa baun ir) Lup in us
Á lat ínu merk ir lupus úlf ur og því þótti eðli legt að 
kalla ætt kvísl ina úlfa baun ir á ís lensku þeg ar hún 
barst hing að fyrst. Nafn ið er þó frek ar stirt í sam
setn ingu og fljót lega varð lúpínu nafn ið ofan á. Því 
verð ur varla breytt úr þessu. Sum ir hafa not að úlfa

Myndin sýnir glögglega áburðaráhrifin sem maríuskór hefur á grasvöxt en mikill grasvöxtur er inni í ungri breiðu. Hægra 
megin við maríuskósbreiðuna sést seljahnúta sem er ekki eins áberandi. Mynd: SA

Nærmynd af blómum maríuskós sem eru dæmigerð 
ertu blóm. Aftasta krónublaðið kallast fáni og er stærst. 
Hliðarblöðin kallast vængir en tvö fremstu blöðin eru 
samvaxin og mynda kjöl. Eins og sjá má á myndinni eru 
blómin rauðleit fyrst en útsprungin blóm eru hreingul. 
Mynd: JG
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bauna nafn ið á ákveðn ar teg und ir og hef ur nafn ið 
bæði ver ið not að á L. noot ka tens is t.d. 5 og L. polyp
hyllus.t.d. 30, 34 

Af lúpín um eru til um 200–300 teg und ir,9, 10, 19 
flest ar í Norð ur og Suð urAm er íku en 12 teg und
ir vaxa villt ar við Mið jarð ar haf ið.10 Eng ar lúpín
ur hafa af sjálfs dáð um borist yfir Ber ings sund ið til 
Asíu. Marg ar eru ein ær ar eða skamm líf ar og sum ar 
ekki nema 5–10 cm á hæð.10 Flest ar teg und irn ar eru 
jurt kennd ar en fá ein ar runna kennd ar og allt að 4 m 
háar.9, 10 Þeim má öll um fjölga með fræi en einnig er 
hægt að fjölga þeim með hæl græðling um ef ástæða 
þyk ir til.19

Al mennt eru lúpín ur að lag að ar bú svæð um þar 
sem eitt hvert rask hef ur átt sér stað.2, 10 Þær mynda 
mik ið fræ og oft á tíð um mik inn fræ forða sem get
ur orð ið að plönt um ef hent ug skil yrði bjóð ast, til 
dæm is eft ir skóg ar högg eða vega vinnu.10 Þær verða 
oft ein ráð ar um tíma og víkja svo fyr ir öðr um gróðri 
ef allt er eðli legt.11 

Þess má geta að á fárra ára fresti eru haldn ar al
þjóð leg ar lúpínu ráð stefn ur hér og þar í heim in um. 
Vís inda menn, rækt end ur og aðr ir áhuga menn um 
lúpín ur sækja slík ar ráð stefn ur. Tíunda al þjóð lega 
lúpínu ráð stefn an var hald in á Laug ar vatni 19.–24. 
júní 2002.41

Í fyrri hluta þess ar ar grein ar, sem birt ist í Skóg
rækt ar rit inu 2009 (1. tbl.), var rætt um ala skalúpín

una Lup in us noot ka tens is, og óþarfi er að verja 
meiri tíma í hana nema til sam an burð ar. Hér verð ur 
þess í stað fjall að um aðr ar teg und ir sem höf und um 
er kunn ugt um að finn ist hér á landi og hafa ver ið 
reynd ar með sæmi leg um ár angri.

Frer alúpína (heim skautalúpína, skolla baun ir, 
skolla lúpína) Lup in us arct icus 
Teg und in er mjög lík ala skalúpínu en blómstilk arn ir 
eru lengri og blöð in ydd.30 Hún sáir sér all nokk uð og 
mynd ar auk þess jarð rengl ur sem hún skríð ur með. 
Hún gæti því orð ið enn áleitn ari í grónu landi en ala
skalúpín an og ber því að nota með var úð. Auk þess 
mynd ar hún lang líf an fræ forða. Hún gæti jafn vel 
gert til kall til heims mets í þeim efn um. Á freð mýr
um NAm er íku hafa fræ stund um fall ið í sprung ur 
og orð ið hluti af món um. Þannig, föst í sífrer an um, 
hafa fræ in lif að í allt að 10.000 ár.3, 13 Um þau mætti 
hafa orð herra Sig ur björns Ein ars son ar „Fræ í frosti 
sef ur – fönn in ei grand ar því“.16

Þessi lúpína vex í öll um nyrstu fylkj um Kanada og 
á Kyrra hafs strönd NAm er íku 39 og að Ís hafs strönd
um Alaska.10 Eng in lúpínu teg und vex jafn norð ar
lega en í öðru sæti er ala skalúpín an.10 Árið 1986 
söfn uðu nokkr ir þekkt ir skóg rækt ar menn fræj um 
af þess ari plöntu við þorp ið Una lakleet í Alaska á 
tæp lega 64. breidd argráðu. Óx hún þar uppi á hæð
ar dragi.4 Af kom end ur þess ara plantna eru til á fá

Freralúpína er lík alaskalúpínunni en smáblöðin eru yddari og plantan er að jafnaði lægri nema í frjósömu landi. T. v. er 
freralúpína en t. h. er alaskalúpína sem hefur nánast lokið blómgun og myndar mikla sinu. Mynd: Þorsteinn Tómasson



SKÓGRÆKTARRITIÐ 201076

ein um stöð um en hef ur ekki ver ið dreift jafn víða 
og ala skalúpín unni. Hún vex þó sem slæð ing ur á 
Keldna holti í Reykja vík og á Geita sandi á Rang ár
völl um svo dæmi séu tek in.22 Í Lysti garði Ak ur eyr ar 
eru til plönt ur af þess ari teg und sem komn ar eru frá 

Turku í Finn landi.30 Þetta merk ir að í land inu eru til 
að minnsta kosti tveir stofn ar. Stund um má finna 
teg und ina á frælist um Garð yrkju fé lags Ís lands.18 
Hún ætti að geta þrif ist við erf ið skil yrði enda vex 
hún lengra til norð urs en ala skalúpín an.

Marg blað a lúpína (garða lúpína, úlfa baun ir)
Lup in us polyp hyllus 
Hér er um að ræða teg und frá vest an verðri Norð
urAm er íku,1 en ís lenska nafn henn ar er nokk uð á 
reiki eins og hjá fleiri lúpín um. Margs kon ar lúpín
ur hafa ver ið rækt að ar und ir garða lúpínu nafn inu í 
mörg ár og hafa þá hina fjöl breytt ustu liti.19, 30, 34 Þær 
eru ým ist kyn bætt ar eða blend ing ar. Þær lúpín ur 
sem eru al gengast ar í görð um hér lend is eru einmitt 
kyn blend ing ar L. polyp hyllus og ann arra lúpínu
teg unda.9, 11, 19 Þessi kyn blönd un á upp runa sinn á 
Englandi hjá manni að nafni Russell og eru sum
ar af þess um skraut legu plönt um gjarn an við hann 
kennd ar og kall að ar Russelllúpín ur 19 en stund um 
regn bogalúpín ur 30 sak ir lita dýrð ar. Þær henta tæp
lega til jarð vegs bóta hér lend is. 

Myndin sýnir helsta einkenni freralúpínu. Hún treystir 
ekki eingöngu á sín langlífu fræ heldur skríður hún um til 
að auka við veldi sitt. Mynd: Þorsteinn Tómasson

Þessi breiða, sem mynduð er af margblaðalúpínu, er í skógræktarreit í Skriðdal. Blómin standa betur upp úr breið unni en 
hjá alaskalúpínunni. Hvert laufblað hefur mörg smáblöð eins og sjá má og er nafn hennar dregið af því. Mynd: SA
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Hin ókyn bætta L. polyp hyllus, sem hér hef ur ver
ið rækt uð, er lík frænku sinni ala skalúpín unni og 
hef ur blá blóm.34 Hún hef ur fleiri smá blöð eða 9–17 
á hverju blaði,9 enda merk ir fræði nafn ið polyp hyllus 
mörg lauf blöð, polys (marg ir) og fyllon (lauf). Ala
skalúpín an er ekki með nema 6–8 smá blöð.9 

Hér er stung ið upp á því að gerð ur verði grein
ar mun ur á teg und inni sjálfri og rækt uð um garða af
brigð um sem af henni eru komn ar. Þá síð ar nefndu 
mætti þá kalla garða lúpínu en þá fyrri marg blað a
lúpínu eins og Frið rik Pálma son gerði í grein árið 
1986.15 Sum ir hafa nefnt teg und ina úlfa baun ir eins 
og Ingólf ur Dav íðs son gerði á sín um tíma 34 og það 
nafn er sum stað ar enn í notk un.30 Það get ur vald ið 
rugl ingi því eins og áður grein ir hef ur nafn ið ver ið 
not að á fleiri teg und ir ætt kvísl ar inn ar.

Marg blað a lúpín ur eru álíka háar og ala skalúpína 
eða jafn vel held ur hærri en blóm in standa bet ur upp 
úr breið unni á marg blað a lúpín unni. Laufmass inn 
er því að jafn aði lægri og því hugs an legt að tré eigi 
auð veld ara með að vaxa upp úr breið unni. Í frjórri 
garða mold verð ur garða lúpína miklu hærri en í 

þurri út jörð. Marg blað a lúpína blómstr ar seinna en 
frænka henn ar. Við erf ið veð ur fars skil yrði eða hátt 
yfir sjáv ar máli er því óvíst að hún myndi fræ nema 
í bestu árum. 

Þessi lúpína hef ur lengi ver ið nýtt í skóg rækt 
í Þýska landi og Aust urEvr ópu 10 og gæti nýst hér 
sem við bót og til brigði við ala skalúpínu þótt hún sé 
ekki eins kröft ug. Slíkt þarf ekki að vera galli og að 
sumra mati ef laust kost ur. Heim ild ir eru til um að 
hún hafi ver ið í Gróðr ar stöð inni í Reykja vík árið 
1910 10 þannig að hún er búin að vera hér mik ið 
leng ur en ala skalúpín an.

Plant an telst slæð ing ur í Alaska,33 Nor egi,11 Sví
þjóð og víð ar.32 Hér lend is hef ur hún einnig fund ist 
sem slæð ing ur 22 þótt ekki sé það al gengt. Í skóg
rækt ar landi í Skrið dal mynd ar hún vax andi breiðu.

Aðr ar teg und ir
Hér á landi hafa ver ið gerð ar til raun ir með L. al
bus, L. angusti foli us og L. luteus 10, 15 sem eru ein ær
ar fóð ur lúpín ur. Reynsl an er mis jöfn og senni lega er 
sum ar hit inn ekki nægj an leg ur hér lend is til að þær 

Garðalúpínur á Akureyri. Sumir kalla þessar lúpínur regnbogalúpínur vegna litauðgi, en skyldleikinn við margblaðalúpínuna 
leynir sér ekki. Blómin standa vel upp úr breiðunni og fjöldi smáblaða er mikill. Þetta eru garðplöntur sem varla nýtast 
til landbóta. Mynd: SA
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nái að þroska fræ. Hugs an lega mætti þó nýta slík ar 
teg und ir til for rækt un ar við skóg rækt ef rétt kvæmi 
eru til. Hafi menn rýrt eða ör foka land má hugs an
lega auðga það með ein ær um lúpín um og hefja svo 
skóg rækt ina ári seinna. Er lend is hafa ein ær ar lúpín
ur ver ið not að ar á þenn an hátt til að spara áburð.2, 10 
Ein ær ar lúpín ur mætti einnig nota til að koma í veg 
fyr ir holklaka og auka nít ur magn ið í leið inni. 

Í Alaska hafa að minnsta kosti 5 lúpínu teg und
ir ver ið greind ar.39 Þrjár hafa ver ið pru fað ar hér á 
landi og er nú þeg ar get ið en hin ar tvær eru L. lep
i dus sem mætti kalla fjalla lúpínu á ís lensku og L. 
kuschei sem mætti kalla júkon lúpínu.39 Sjálf sagt 
gætu þess ar lúpín ur þrif ist hér á landi þótt ólík legt sé 
að þær standi ala skalúpínu á sporði. L. lep i dus var 
með fyrstu plönt um til að mynda breið ur á Mount 
St. Helen eft ir stóra eld gos ið þar árið 1980 8, 11 ásamt 
L. lati folus sem er ná skyld ala skalúpínu en er fjalla
planta en ekki strand planta.10 Af þess um teg und um 
er L. lep i dus einna áhuga verð ust. Hún er mik ið lægri 
en þær lúpín ur frá Alaska sem reynd ar hafa ver ið 
hér lend is 8 og ætti því ekki að vera eins hörð í sam
keppni. Ævi skeið henn ar er einnig miklu styttra eða 
ekki nema 3–5 ár.11 Þess ir eig in leik ar gera hana álit
lega hér lend is, ef hún feng ist hér þrif ist á ann að borð. 
Hún vex ekki eins langt í norð ur og ala skalúpín an en 
vex til fjalla sunn ar í Norð urAm er íku.11 

Gand baun ir Thermops is
Nokk uð há vaxn ar, fjöl ær ar teg und ir með upp rétt an 
stilk og gul blóm. Thermos þýð ir heit ur á grísku og 
því má vera að fræði heit ið sé dreg ið af hin um gula 
lit, lit sól ar inn ar. Gand ar eru all ir skriðul ir sem get ur 
ver ið kost ur þar sem þær hafa gott pláss. Hér lend is 
koma að minnsta kosti tvær teg und ir til greina en 
reynsl an mæl ir sér stak lega með annarri.

Lensugand ur Thermops is lup in oides 
Fræði heit ið gæti merkt ,,hin gula lúpína“. Það er vel 
til fund ið þar sem blóm in eru gul en lúpín ur bera 
oft ast blá blóm. Sum stað ar hef ur lensugand ur, sem 
einnig hef ur ver ið kall að ur hrútagand ur,40  mynd
að breið ur á Ís landi í til rauna rækt.29 Slík ar breið ur 
hafa til dæm is mynd ast við Hafra vatn hjá Vil hjálmi 
Lúð víks syni, sem er mörg um rækt un ar mann in um 
að góðu kunn ur, og bragg ast þar ágæt lega.12 Teg
und in mynd ar mik ið fræ í löng um belgj um sem 
þroskast þeg ar um mán aða mót in ágúst – sept em ber. 
Að aldreif ing ar leið in er hins veg ar með neð an jarð ar

rengl um og skríð ur hún þannig um al gróna skóg
ar botna á þeim fáu stöð um sem hún er hér á landi. 
Plant an er nokk uð skugg þol in en breið urn ar frem
ur gisn ar þannig að senni lega verða þær ekki eins 
ein ráð ar og lúpínu breið urn ar. Til eru dæmi um að 
rækt un in hafi hreint ekki tek ist. Stafar það lík leg ast 
af mis heppn uðu rót ar hnýð is smiti.

Tvö kvæmi af þess ari plöntu fluttu Óli Val ur 
Hans son og Brynjólf ur Jóns son inn frá Kamtsjatka 
árið 1993 og köll uðu sín á milli „gulu hætt una“ og 
vís uðu þar í áhyggj ur manna af fram gangi lúpín
unn ar hér lend is. Þar aust ur frá voru plönt urn ar um 
50–80 cm háar og uxu eink um við veg kanta og þar 
sem um rót hafði átt sér stað.36

Aðr ar teg und ir
Fjallagand ur Thermops is rhombif ol ia (T. mont ana) 
Minn ir á frænda sinn lensug and, en er ætt að ur frá 
Norð urAm er íku. Þar vaxa 10 teg und ir ganda en 
þessi er sú norð læg asta. Hún vex í Kletta fjöll un um og 
hlýt ur af þeim nafn sitt á ís lensku. Þessi planta er til 
hér í görð um og hef ur stund um rang lega ver ið greind 
sem T. mont ana 30 en sá gand ur vex á sömu slóð um 
en ekki eins norð ar lega. Fjallag and má vel reyna í 
skóg rækt ar og sum ar bú staðalönd um ef rót ar hnýð is
bakt er í ur fylgja. Hann get ur orð ið hátt í metri á hæð 
og ber sín gulu blóm á löng um klös um í júlí.19, 30 

Smár ar Tri foli um
Í ís lenskri nátt úru má finna að minnsta kosti 4 teg
und ir smára ef vel er að gáð. Tvær eða þrjár af þeim 
verða að telj ast ílend ir slæð ing ar og ein eða tvær eru 
ís lensk ar. Auk þess ara fjög urra teg unda hafa tvær 
aðr ar fund ist hér sem slæð ing ar.22 Fleiri smár ar eru 
þó rækt að ir í görð um 19, 30 og gætu sjálf sagt þrif ist 
í nátt úr unni. Í heim in um eru þekkt ar 238 teg und
ir smára.1 Ef laust gætu fleiri teg und ir þrif ist hér en 
nefnd ar eru í þess ari grein. 

Trifoli um er lat ína og merk ir þriggja blaða, enda 
eru smár ar auð þekkt ir á þrí fingruð um smára blöð
un um. Auð velt er að kanna fræ mynd un smára með 
því að klípa þétt ings fast í blóm in. Þá er hægt að 
finna fyr ir fræj un um sem litl um hnúð um.

Tún smári (alsiku smári) Tri foli um hy brid um 
Hann er eins kon ar milli stig milli rauð smára og hvít
smára, enda merk ir hy brid um blend ing ur á lat ínu.1 
Smár inn er um 20–40 cm á hæð. Blóm in eru fyrst 
hvít en roðna með aldr in um 5 þannig að lit ur inn get
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ur ver ið allt frá hvítu í gegn um bleikt yfir í rautt.1 
Hann er lík ur hvít smár an um nema hvað stöngl arn
ir skjóta ekki rót um.9 Hann finnst hér og þar um 
land ið sem ílend ur slæð ing ur enda hef ur hann ver
ið flutt ur inn í sáð blönd um til tún rækt ar og upp
græðslu.5, 21, 22 Notk un er eins og hjá hvít smára og 
rauð smára. Þessi smári sáir sér sjálf ur hér lend is og 
er löngu orð inn ílend ur í ís lenskri nátt úru.22 

Skóg ar smári Tri foli um medi um 
Stór vax inn smári með rauð um kolli. Hann er 
með flat ari koll en rauð smár inn og lauf blöð in eru 
mjórri.21 Skóg ar smári er mjög sjald séð ur slæð ing ur 
á Ís landi. Hann hef ur fund ist á höf uð borg ar svæð inu 
og í Hvera gerði við Varmá. Þar er hann vel ílend ur.21, 

22 Ís lenskt nafn sitt fær smár inn af vaxt ar svæð um sín
um, en hann vex gjarn an í skóg um og skóg ar jöðr um.1 
Hann er harð gerð ur og skríð ur um og er best ur þar 
sem hann fær að mynda breið ur.30 Þessi teg und get ur 
áreið an lega auðg að ís lenska skóga í fram tíð inni. 

Rauð smári Tri foli um praten se 
Rauð smári er stærri og kröft ugri en hvít smár inn 
sem flest ir þekkja. Hann hef ur rauð blóm eins og 

nafn ið bend ir til. Hann mynd ar ekki smær ur eins og 
hvít smár inn og treyst ir því ein göngu á fræ mynd un. 
Hann þarf stóra frævara og fræ mynd un hef ur þar til 
ný lega ver ið ótrygg hér lend is.25 Sumr in 2007–2009 
hef ur fræv un hjá þess ari teg und, í mörg um til rauna
reit um um Ár nes og Rang ár valla sýsl ur, ver ið með 

Nærmynd af rauðsmárabreiðu í Eyjafirði innan við Akur
eyri. Þar er stofn sem hefur myndað fræ árlega og þrífst 
með ágætum. Blóm smára eru auðþekkt og flestir þekkja 
laufblöð þeirra. Plantan er öll stærri en hvítsmárinn, er 
hærri, með stærri lauf og stærri blóm. Mynd: SA

Rauðsmárinn innan við Akureyri myndar víða breiður eins og sjá má á þessari mynd. Þetta er fremur ung breiða í ófrjóu 
landi. Birkið þiggur aukaskammt af nítri með þökkum sem skilar sér í auknum vexti og bættum þrifum. Þegar birkið 
myndar þéttari skóga hverfur smárinn, enda er hann ljóselskur eins og aðrar belgjurtir. Mynd: SA
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ágæt um og dreif ing með fræi einnig ver ið mik il. 
Hús huml an sér um að fræva þessa teg und og er 
þetta eitt merk ið um þýð ingu þeirr ar teg und ar fyr ir 
belg jurta rækt un. 

Rauð smári er al geng ur í Eyja firði með fram þjóð
veg in um inn an við Ak ur eyri og innst í bæn um. Lík
legt er að þang að hafi hann borist frá gömlu gróðr
ar stöð inni á Ak ur eyri. Þessi stofn mynd ar nokk urt 
fræ ár lega sem auð velt er að tína og sá. 

Er lend yrki af rauð smára hafa ver ið til sölu inn an
lands enda er rauð smári tal inn mik il væg ur nít ur gjafi 
í rækt un. Ef sáð er fræi þarf að sjálf sögðu að smita 
það með við eig andi rót ar hnýð is bakt er í um. Nít ur
bind ing rauð smára er al mennt ekki tal in eins mik il 
og hjá hvít smára.37 Hann bind ur samt mik ið af nítri 
og jafn vel meira hér lend is en víða er lend is.37 

Oft er rauð smári tal inn gam all slæð ing ur hér lend
is sem hef ur víða ílenst og mynd að breið ur.9, 21, 22 
Hörð ur Krist ins son tel ur að hann hafi borist til 
lands ins á síð ustu öld.21 Sum ir telja þó smár ann til 
ís lenskra teg unda. Ef ís lensk ar belg jurt ir eru 8 tals
ins, er rauð smári tal inn með.t.d. 7

Rauð smári vex ein göngu á lág lendi 21 og er ekki 
eins þol inn og hvít smári en þrífst ágæt lega og mun 
vænt an lega ekki dreifast óhóf lega.25 Hann er ekki 
tal inn þola mikla sam keppni nema í rösk uðu landi. 
Hann þrífst best í frjóu landi 7 en einnig á þurr um 
eyr um og mel um. Dæmi eru um að hand fylli af smit
uð um fræj um hafi af rælni ver ið kastað yfir nokkra 
bakka af ala ska ösp sem átti að planta í plægt, frjótt 
land. Er skemmst frá því að segja að þær aspir sem 
fengu rauð smár ann með sér í nesti báru af hin um. 
Þar sem smár inn óx upp með ösp unum fengu þær 
strax áburð frá hon um og urðu grænni, blað stærri, 
hærri og hraust legri en hin ar, sem að eins fengu 
áburð við gróð ur setn ingu.

Hvít smári Tri foli um repens 
Hvít smári er al geng ur um allt land allt upp í 550 m 
hæð.9, 21 Sums stað ar vex hann í út haga og til fjalla 
en ann ars stað ar hag ar hann sér eins og slæð ing ur og 
fylg ir veg um og byggð.21 Eng in ís lensk belg jurt er jafn 
al geng og hann. Hann er furðu al geng ur á um ferð ar
eyj um, til dæm is á höf uð borg ar svæð inu og Ak ur eyri. 

Hvítsmári skríður frá miðju og út til jaðranna og skilur eftir sig níturríkan jarðveg sem grasið á þessari mynd kann vel að 
meta. Utan breiðunnar er jarðvegur snauður af nítri. Auðvelt er að nýta þessa kosti í skógræktarlöndum. Mynd: SA
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Fræði heit ið repens mun merkja skríð andi og vís ar til 
þess að smár inn mynd ar svo kall að ar smær ur sem 
skjóta rót um við stöng ulliði. Þannig skríð ur hann frá 
miðju út til jaðr anna 5–15 cm á ári í nær ing ar snauð
um jarð vegi og byrg ir hann upp af nítri.21, 24 Víða um 
land má sjá þessi áburðar á hrif. Þau leiða til þess að 
hann vík ur fyr ir nít ur kær um jurt um, eink um grös
um.21, 24 Nít ur bind ing hvít smára er mik il 37 og jafn ast 
á við bind ingu lúpín unn ar en ein stak ir hlut ar smár
ans drepast fyrr. Því held ur smár inn verr á sínu nítri 
þannig að það nýt ist öðr um plönt um fyrr.29 Smár inn 
þrífst vel í rýru landi en síð ur í ör foka.24

Þótt hvít smári sé al geng ur fram leið ir hann yf ir leitt 
lít ið fræ. Ástæð an er sú að hann þarf á stór um flug
um að halda til að frævast. Sums stað ar, til dæm is 
í Þórs mörk, mynd ar hann fræ ár lega enda eru þar 
flugu teg und ir sem fræva hann svo sem mó huml an 
(Bombus jon ellus). Ann ars stað ar er fræ mynd un 
nán ast eng in.25 Fræ, sem hér er á mark aði er því af 
er lend um upp runa. Oft ast nær er hægt að kaupa fræ 
en einnig er ein falt að planta hvít smára. Hægt er að 
taka upp litl ar torf ur (t.d. 5 × 5 cm) og flytja.25 Það er 
sú að ferð sem er auð veld ust þeg ar um litla trjáreiti 
er að ræða og er rétt að mæla með henni hér.

Hvít smár inn er lág vax inn og kæf ir ekki trjá gróð
ur. Því er hægt að sá hon um beint eða planta um 
leið og ung um trjá plönt um. Þar sem hvít smári er 
al geng ur og auð þekkt ur, bind ur mik ið nít ur 25, 37 og 
auð veld ur í flutn ing um er sér stök ástæða til að mæla 
með hon um í skóg rækt á rýru landi. 

Aðr ar teg und ir
Af öðr um smár um sem hér ættu að geta þrif ist má 
nefna brún smára T. spad ice um, sem er ein eða tví ær 
og blómstr ar gul um blóm um sem verða fljótt dökk
brún á lit inn.1, 9 Þessi teg und er ein af 14 teg und um 
smára sem vaxa í Sví þjóð 1 og ætti að geta þrif ist hér, 
ef rétt yrki finnst. 

Steppu smári T. pann on ic um og fölva smári T. 
worm ski oldii eru til í görð um hér og þykja harð
gerð ir. Steppu smári er með gul hvít eða gul blóm og 
er ætt að ur úr Aust urEvr ópu en fölva smári er ljós
bleik ur eða fjólu blár og frá Kletta fjöll un um.19, 30 

Gull smári T. aure um er ein ær eða tví ær og hef
ur fund ist hér sem sjald gæf ur slæð ing ur. Það hef ur 
T. dubi um líka gert.9, 22 Hvor ug þess ara teg unda er 
samt lík leg til stóra freka hér lend is.

Í Alaska vaxa 11 teg und ir smára, sum ar sem slæð
ing ar en aðr ar inn lend ar.33, 39 Á þessu stigi er ekki 

ástæða til að til greina neina teg und sér stak lega, en 
af reynslu okk ar af plönt um það an má ætla að ein
hverj ar þeirra gætu þrif ist hér og bætt nær ing ar á
stand ís lenskra skóga.

 
Flækj ur Vicia
Flækj ur eru klif ur plönt ur sem vaxa best í frjóu landi 
og vefja sig upp eft ir öðr um gróðri með vaf þráð um. 
Ekki er víst að all ar smá ar skógarplönt ur þoli svona 
sam keppni og þær gætu slig ast und an flækj unni. 
Þeg ar trjá plönt ur kom ast á legg ættu flækj ur að geta 
nýst í ungskóg in um og hald ist við í skóg ar jöðr um, 
rjóðr um og gisnu skóg lendi til fram búð ar. Þær geta 
fjölg að sér hratt í frið uðu landi og ver ið til mik illa 
jarð vegs bóta enda er nít ur bind ing þeirra mik il 27 og 
rotn un hröð. Þær fjölga sér bæði með fræi og neð an
jarð ar sprot um og dæmi eru um allt að tveggja metra 
sprota á Suð ur landi.26, 28

Flækja af umfeðmingi. Auðvelt er að fjölga umfeðmingi 
hvort heldur er með fræi eða smátorfum. Tilvalið er að 
koma honum í skjólbelti og skógarjaðra þar sem hann 
getur haldist við árum saman ef birta er næg. Mynd: SA
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Á Ís landi vaxa 2 teg und ir, um feðm ing ur og gilja
flækja. Fjór ar aðr ar hafa fund ist hér sem sjald gæf ir 
eða mjög sjald gæf ir slæð ing ar 22 en óvíst er um af drif 
þeirra. Á Norð ur lönd un um vaxa ein ar 15 teg und ir.1 

Um feðm ing ur og gilja flækja líkj ast hvor annarri 
en gilja flækj an er með breið ari og styttri smá blöð. 
Báð ar teg und irn ar geta bund ið mik ið nít ur og er 
bind ing in sam bæri leg við bind ingu hvít smára.26, 28

Um feðm ing ur (um feðm ings gras) Vicia cracca 
Um feðm ing ur vex í Evr ópu og Asíu og hef ur borist 
til Vest ur heims.1, 7, 9 Stöng ull um feðm ings get ur orð
ið lang ur, stund um allt að tveir metr ar er lend is,9 en 
er veik byggð ur. Það kem ur reynd ar lít ið að sök þar 
sem um feðm ing ur fest ir sig við ná læga plöntu hluta. 
Blóm in eru dimm fjólu blá og fleiri á hverj um klasa 
en hjá gilja flækj unni. Um feðm ing ur er al geng ari 

hér lend is en gilja flækj an og enn al geng ari á heims
vísu.1 Hann vex auk þess norð ar en gilja flækj an.1, 26 
Hann er upp skeru mik ill og hér lend is mynd ar hann 
fræ um 20 dög um seinna en gilja flækj an 25, 27 sem 
kem ur á óvart mið að við heimsút breiðsl una. Stund
um er hann einnig lengi í blóma og þroskast þá fræ in 
lengra fram á haust ið, jafn vel fram í sept em ber eða 
októ ber.26 Ef haust ar snemma kem ur fyr ir að fræ
in nái ekki full um þroska. Fræ fall í nóv em ber get ur 
leitt til þess að fræ in falli á frosna jörð og þá geta 
þau borist lengra en ella.25 Til að slík ir flutn ing ar 
virki þarf fræ ið að sjálf sögðu að vera svo hepp ið að 
hitta á rétt ar rót ar hnýð is bakt er í ur. Á Suð ur landi eru 
dæmi um að breið ur stækki um 2–4 metra á ári og 
mun það bæði vera vegna fræ falls og jarð rengla.25,  26 
Auð velt er að fjölga um feðm ingi með fræi eða með 
því að taka upp hnausa. Hann vex í frjóu landi 7, 21 
og þol ir vel sam keppni við ann an gróð ur ef hann 
varp ar ekki of mikl um skugga.

Þar sem fræ mynd un um feðm ings er seinni en 
gilja flækju hér lend is má draga þá álykt un að hann 
hafi borist hing að frá suð læg ari svæð um en gilja
flækj an,26 þrátt fyr ir norð læg ari út breiðslu á heims
vísu.1, 26 Því kann að vera að er lend ir, norð læg ir 
stofn ar gætu gagn ast hér.

Gilja flækja Vicia sep i um 
Gilja flækja vex í stór um hluta Evr ópu og aust ur og 
norð ur til Sí ber íu. Hún hef ur einnig borist til Norð
urAm er íku, með al ann ars til Græn lands 1, 39 og 
í Kína er hún rækt uð til áburð ar.27 Hún vex með 
strönd um fram í Nor egi og norð ur fyr ir heim skauts
baug.1, 7 

Gilja flækja vex við svip uð skil yrði og um feðm
ing ur en er held ur lægri.7 Hér lend is er hún sjald gæf 
og vex að eins á lág lendi eða und ir 150 m.y.s.21 Hún 
finnst nær ein göngu á Suð ur landi, eink um í Mýr
daln um og und ir Eyja fjöll um.9, 21 Á síð ari árum 
hef ur hún ver ið flutt víð ar og breitt úr sér. Hún er 
af bragðs planta í ung um skóg um. Hægt er að sá til 
henn ar eða stinga upp plönt ur og færa þær til. Verði 
skóg ur inn ekki of dimm ur ætti gilja flækja að geta 
bor ið á skóg inn ára tug um sam an. Gilja flækj an ber 
fjólu blá blóm í fá blóma klös um og mynd ar fræ í 
ágúst – sept em ber ef frævar ar eru til stað ar. Sam
kvæmt rann sókn um Jóns Guð munds son ar er ekki 
nóg með að hún þroski fræ á und an um feðm ingi 
held ur mynd ar hún einnig meira fræ.27 Því er lík legra 
að veðj að verði á gilja flækju frek ar en um feðm ing til 

Umfeðmingur og giljaflækja tilheyra flækjum. Þær klifra 
og flækjast utan um það sem á vegi þeirra verður. Hér 
hefur umfeðmingur flækt sig utan um grenitré og þekur 
það nánast alveg. Því getur verið varasamt að koma 
flækjum fyrir í of ungum skógum. Þær geta sligað ung
plönturnar. Því er heppilegra að koma þeim fyrir þegar 
skóg ar nir eru komnir á legg.  Það passar líka ljómandi vel 
fyrir flækjurnar því þær eru ekki frumbýlisplöntur eins og 
flestar þær tegundir sem hér er fjallað um. Mynd: JG
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fræfram leiðslu hér lend is. Rann sókn ir hafa reynd ar 
sýnt að gilja flækj an er ekki eins harð gerð og um
feðm ing ur við erf ið skil yrði og mikla þurrka.31 Engu 
að síð ur er hún mjög áhuga verð planta.

Aðr ar teg und ir 
Skóg ar flækja Vicia syl vat ica
Þetta er flækja sem er stór vaxn ari en þær ís lensku og 
hef ur nán ast hvít eða ljós fjólu blá blóm á fjöl blóma 
klös um og vex í skóg um, með al ann ars á Norð ur
lönd um 1 enda merk ir sylva skóg ur á lat ínu. Það er 
ómaks ins vert að reyna að koma þess ari plöntu í ís
lenska skóga. Ef hún þrífst álíka vel og þær ís lensku 
gæti hún bor ið á ís lenska skóga leng ur en flest ar 
aðr ar belg jurt ir. 

Loð flækja Vicia hirsuta og ak ur flækja V. sativa 
vaxa báð ar strjált langt norð ur fyr ir heim skauts baug 
á Norð ur lönd um og ættu því að geta þrif ist hér. Þær 
eru ein ær ar teg und ir sem þurfa að halda sér við með 

sán ingu. Þær hafa báð ar vax ið hér sem slæð ing ar.1, 

9, 22 Hér hafa einnig fund ist V. angusti fol ia, og V. 
vill osa 22 en þær finn ast hér senni lega ekki leng ur.

Í Alaska þríf ast 5 teg und ir af flækj um og er ein 
þeirra um feðm ing ur sem þar vex sem slæð ing ur.32 
Hin ar fjór ar eru V. amer icana, V. ni gricans, V. 
sativa og V. vill osa.33, 39 Sum ar þess ar teg und ir gætu 
ef laust þrif ist hér. Ekki er þó víst að þær bæti neinu 
við okk ar ís lensku teg und ir, sem eru van nýtt ir nít
ur gjaf ar í skóg rækt. Ein þeirra V. sativa, sem er ein
ær og kall ast ým ist fóð ur flækja 15 eða ak ur flækja 22 
á ís lensku, hef ur ver ið reynd hér í land bún aði en ár
ang ur var frek ar slak ur þar sem hún fór illa í fyrstu 
frost um.15

Aðr ar ætt kvísl ir
Hér lík ur um fjöll un um þær ætt kvísl ir og teg und ir 
sem í rækt un eru í út jörð á Ís landi og höf und um er 
kunn ugt um. Enn eru ónefnd ar fjöl marg ar teg und ir 

Giljaflækja í skógarbotni. Breiðan myndar 10–20 cm þykkt flækjulag. Níturbinding er mikil og vöxtur trjáa í samræmi 
við það. Mynd: JG
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sem hægt væri að reyna og standa utan við áð ur
nefnd ar ætt kvísl ir. Ekki er nokk ur leið að telja þær 
all ar sam an upp hér en þó má stikla á stóru og taka 
nokk ur dæmi. Sum ar hafa ver ið reynd ar hér lend is 
með mis jöfn um ár angri sem stund um teng ist skorti 
á rót ar hnýð is bakt er í um. Aðr ar þríf ast hér í görð um 
og hafa fund ist sem slæð ing ar og sum ar eru al veg 
óreynd ar hér lend is.

Úlfa smári Med icago lupul ina er frek ar lág vax in, 
ein ær eða tví ær planta, með gul um blóm um. Hún 
er með norð læga út breiðslu 1 og vex með al ann ars 
í Finn landi, Nor egi og Sví þjóð og hef ur fund ist á 
Græn landi.1, 32 Hún vex í Alaska en er ekki tal in vera 
þar inn lend.32 Tvær til fjór ar aðr ar teg und ir af þess
ari ætt kvísl vaxa sem slæð ing ar í Alaska og gætu 
hugs an lega þrif ist hér.32, 39 

Hér lend is hafa tvær teg und ir af þess ari ætt kvísl 
fund ist sem slæð ing ar; úlfa smári 1, 9, 22 og refa smári 

M. sat via.9, 22 Báð ar telj ast sjald gæf ar og sú síð ari 
mjög sjald gæf hér lend is. Yngstu heim ild irn ar um 
hana eru frá því um 1965.22 Hún gæti því ver ið út
dauð í ís lenskri nátt úru.

Stein smár ar Melilot us
Melilot us officina l is ber gul blóm í skúf um. Hún 
er tví ær og há vax in og finnst í veg könt um og víð
ar. Hún er land nemi á Norð ur lönd um 9 og vex þar 
norð an við heim skauts baug á stöku stað en er al
geng sunn ar.1 Hún hef ur fund ist á Græn landi ásamt 
tveim ur öðr um teg und um af þess ari ætt kvísl.39 Hér
lend is hef ur plant an fund ist sem sjald gæf ur slæð ing
ur 5, 22 en óvíst er að hún sé hér enn.

Melilot us al bus minn ir á of an greinda teg und en 
hef ur hvít blóm og er hærri. Plant an er fjöl ær og vex 
við sömu skil yrði og áð ur nefnd teg und.1 Hún hef ur 
fund ist hér norð an lands 1 og telst sjald gæf ur slæð
ing ur,22 ef hún er ekki út dauð hér lend is.

Báð ar þess ar Melilot usteg und ir hafa ver ið kall að
ar stein smár ar á ís lensku. Hörð ur Krist ins son kall ar 
þær mána steins smára og mjall ar stein smára.22

Ert ur Pis um
Ein ær ar klif ur plönt ur sem ætt að ar eru frá Asíu. Þær 
skipta varla miklu máli í skóg rækt þótt þær beri 
ætar baun ir. Hér lend is eru þær frek ar rækt að ar til 
skrauts en nytja. Tvær teg und ir hafa fund ist hér sem 
slæð ing ar. Önn ur þeirra, garð ert ur Pis um sativ um, 
er garða af brigði sem hvergi finnst villt í heim in um 
og er rækt að til skrauts eða sem fóð ur jurt. Hin er 
jafn vel enn sjald séð ari hér lend is og kall ast grá ert ur 
P. ar ven se.22 

Oxytrop is 
Ætt kvísl planta sem minn ir mjög á hnút ur, astragalus. 
Þær eru helst greind ar sund ur á kil in um (neðstu tvö 
krónu blöð in).9 Um 300 teg und ir eru til.9

O. campestr is er fjöl ær, lág vax inn frum býl ing ur 
með norð læga út breiðslu. Hann hef ur ver ið reynd ur 
hér lend is og ætti að geta þrif ist. Hann hef ur oft ast 
ljós gul eða hvít blóm.1, 9 Vex í Sví þjóð, Finn landi og 
Nor egi að Barents hafi og til fjalla sunn ar í Evr ópu, 
allt upp í 3000 metra hæð.1, 9 

O. lappon ica vex eft ir endi löng um Nor egi, gjarn
an til fjalla. Einnig í fjöll um sunn ar í álf unni og í 
Asíu.1 Get ur áreið an lega þrif ist hér. Plant an er að
eins 10 cm á hæð og vex því ekki trjá gróðri yfir 
höf uð. Blóm in eru á stutt um klös um, fjólu blá að lit. 

Hér má sjá hvítsmára, rauðsmára og umfeðming í fyrir
myndar samstarfi í Eyjafjarðarsveit. Eins og sjá má er hvít
smárinn lægstur, rauðsmárinn allur stærri og með stærri 
blóm og umfeðmingurinn fyrirferðamestur. Mynd: SA



85SKÓGRÆKTARRITIÐ 2010

Hún lík ist selja hnútu og er helst að finna í líf fé lög um 
sem ein kenn ast af holta sól ey.1, 9

Fjöl marg ar Oxytrop is teg und ir vaxa í Alaska og 
nyrstu fylkj um Kanada, til dæm is O. foli olosa og O. 
bor eal is.39 Ein hverj ar þeirra ættu að get að spjar að 
sig hér lend is. 

Hing að voru flutt ar 2 teg und ir af þess ari ætt kvísl 
árið 1995 frá Kamtsjatka 36 og ein ógreind teg und 
frá Maga d an árið 1989,23 en lít ið hef ur frést af þeim 
síð an. 

Nið ur lag
Það ætti að vera sjálf gef ið að rækta belg jurt ir sem 
hjálp arplönt ur í skóg rækt á Ís landi. Eink um á það 
við á rýru landi og ófrjóu, en slíkt land hef ur í aukn
um mæli ver ið tek ið til skóg rækt ar hin síð ari ár. 
Helstu fyr ir stöð ur fyr ir stór felldri notk un belg jurta í 
skóg rækt er þekk ing ar leysi og tak mark að fram boð. 
Skóg rækt ar á huga menn geta þó vel auðg að reiti sína 
með dreif ingu belg jurta sem fyr ir finn ast á Ís landi. 
Flest ir skóg rækt ar menn stunda skóg rækt á til tölu
lega litlu landi. Ef þeir hafa aug un hjá sér ættu þeir 
að geta nálg ast belg jurt ir og flutt þær í reiti sína. Ef 
rétt er að þessu stað ið ger ir það skóg rækt ar reit ina 
grósku meiri og fjöl breytt ari. Fræ af ágæt um hvít og 
rauð smára stofn um hef ur ver ið til sölu í nokk ur ár. 
Auð velt er að dreifa því, ásamt rót ar hnýð is bakt er í
um, á fjölpotta bakka með trjám áður en plant að er 
úr þeim. Með þeirri að ferð er fræi dreift um stórt 
svæði án mik ill ar fyr ir hafn ar. Ein boð ið er að lands
hluta bundnu skóg rækt ar verk efn in geta auk ið ár ang
ur inn af starfi sínu með því að hafa fjöl breytt úr val 
belg jurta á boðstól um fyr ir skóg ar bænd ur.

Áburð ar verð hef ur hækk að mik ið hin síð ari miss
eri á Ís landi og ætti það að vera skóg rækt ar mönn
um og öðr um land bót ar mönn um hvatn ing í að nýta 
belg jurt ir bet ur en nú er gert. Á nokkrum stöð um 
eru til til raun areit ir með ýms um teg und um belg
jurta. Fé hef ur skort til að ljúka rann sókn um á þess
um teg und um og kem ur það í veg fyr ir að hægt sé að 
nýta þær í stór um stíl. Þó er kom in tölu verð reynsla 
af mörg um teg und um og hægt að mæla með þeim í 
rækt un. Hin ar eru þó fleiri sem eng in reynsla er enn 
af. Tím inn mun skera úr um hverj ar þeirra hljóta 
náð í ís lenskri skóg rækt. 

Með dreif ingu belg jurta í skóg rækt ar reiti má auka 
frjó semi skóg ar reita til fram búð ar á ein fald an og 
ódýr an hátt. Það eyk ur vöxt og við gang trjá gróð
urs ins og vist kerf is ins í heild. Er það von höf unda 

að þessi grein verði til að auka rækt un belg jurta í 
ís lenskri skóg rækt. 

Þakk ir
Við vilj um þakka þeim sem veitt hafa okk ur upp lýs
ing ar við gerð þessa yf ir lits eða að stoð uðu á ann an 
hátt. Hei di Sol stad Ph.D., grasa fræð ing ur hjá Ak ur
eyr ar setri Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands, fær þakk
ir fyr ir að stað festa grein ingu á Astragalus alp in us. 
Einnig vilj um við þakka Vil hjálmi Lúð víks syni fyr ir 
lán á mynd um.
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Höfundur Þröstur Eysteinsson

Að eins örfá mýralerki tré hér á landi eru kom in yfir fimm tugt, en nokk uð 
hef ur ver ið gróð ur sett af teg und inni víða um land und an far in 25 ár. Lif
un er mjög góð og skemmd ir eru minni en á öðru lerki. Mýralerki hef ur 
um tals verðu hlut verki að gegna í trjá og skóg rækt á Ís landi og auka ætti 
notk un þess.

Mýralerki ásamt svartgreni og nöturösp í heimkynnum sínum við Rocky Mountain
House í Alberta. Mynd: Sig urð ur Blön dal

Innfluttu skógartrén VIII

Mýralerki (Larix laricina (Du Roi) K. Koch)
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Heim kynni
Mýralerki (Larix laricina (Du Roi) K. Koch) er 
lerki teg und in í barr skóga belti Norð urAm er íku (1. 
mynd) og hef ur þar mjög víð áttu mikla út breiðslu (2. 
mynd). Það vex lengra til norð urs en önn ur am er ísk 
tré og er da húr íulerki í Sí ber íu eina trjá teg und in sem 
finnst á hærri breidd argráðu.1 Við aust ur strönd ina 
vex það frá Labrador til New Jers ey og í Appalak íu
fjöll um suð ur að 39° N í Vest urVirg in íu. Í vestri nær 
út breiðsl an að aust ur hlíð um Kletta fjalla, frá u.þ.b. 
69° í norðri og suð ur að 51° í suðri, sem er ná lægt 
Cal gary. Í Alaska vex mýralerki á svæði í miðju fylk
is ins sem nær yfir breidd argráðu bil Ís lands. Sá stofn 
er ein angr að ur frá meg in út breiðslu svæði teg und ar
inn ar og hef ur af sum um ver ið tal inn til sér stakr ar 
teg und ar (Larix alaskens is W. Wight). Ekki virð ast 
þó vera sterk flokk un ar fræði leg rök fyr ir því.2

Frum byggj ar NAm er íku höfðu það fyr ir venju að 
kveikja í skóg um til að skapa veiði lönd.3 Það skap aði 
um leið góð skil yrði fyr ir fjölg un mýralerk is. Fram á 
19. öld virð ist mýralerki hafa ver ið al gengt víða á 
út breiðslu svæð inu. Enn má finna svera mýralerki
boli í bryggju og brú ar stólp um og bjálka kof um. Við 
land nám Evr ópu búa urðu skóg ar eld ar sjald gæfari 
og í suð ur hluta út breiðslu svæð is ins voru skóg ar víða 
felld ir og land brot ið til land bún að ar. Um 1880 barst 
svo lerki sag vespa (Pristiphora er ichson ii) til Am er íku 
frá Evr ópu og olli af föll um á eldri mýralerkitrjám 
í suð ur hluta út breiðslu svæð is ins. Mýralerki er nú 
sjald gæft í suð ur hluta út breiðslu svæð is ins.4 Í norð
ur hlut an um held ur mýralerki velli, en sag vespan er 
enn að breið ast út og er m.a. kom in til Alaska.5 

Ein kenni og eig in leik ar
Mýralerki er miðl ungs trjá teg und að stærð en smá
vaxn ari eft ir því sem norð ar dreg ur. Hæsti þekkti 
ein stak ling ur inn er í Mar yland, 33 m á hæð og með 
110 cm þver mál í brjóst hæð, en á stærst um hluta út
breiðslu svæð is ins ná mýralerki tré sjald an meira en 
20 m hæð.1 Mýralerki er oft ast bein vax ið, en bugðu
vöxt ur er einnig al geng ur. Það hef ur yf ir leitt mjóa og 
gisna krónu og stutt ar nál ar. Mýralerki í suð aust ur
hluta Kanada og norð aust ur Banda ríkj un um er þekkt 
fyr ir það að vaxa hrað ar í æsku en nokk ur önn ur teg
und barr trjáa á svæð inu, en sá hæð ar vöxt ur end ist 
sjald an leng ur en í um 20 ár.4 Þannig get ur það náð 
for skoti og hald ið velli í nokkra ára tugi þar til aðr ar 
teg und ir vaxa því yfir höf uð. Alaskalerk ið virð ist á 
hinn bóg inn vera nokk uð hæg vaxn ara í æsku.

Við ur mýralerk is er svip að ur og við ur ann arra 
lerki teg unda. Eitt helsta ein kenni mýralerk is er þó 
hvað það er grann vax ið, þ.e. hvað þver máls vöxt ur 
er hæg ur mið að við hæð ar vöxt. Af því leið ir að við
ur mýralerk is er til tölu lega þétt ur og þung ur. Auk 
þess hef ur hann hátt hlut fall kjarn við ar sem oft er 
mjög dökk ur. Við ur mýralerk is get ur því orð ið mjög 
verð mæt ur til ýmsra nota þótt það taki trén lang an 
tíma að fram leiða hann.6  

Kröf ur til lofts lags
Hin víð áttu mikla út breiðsla mýralerk is þýð ir að 
finna má að lög un að mjög mis jöfnu lofts lagi inn an 
teg und ar inn ar. Syðst á út breiðslu svæð inu er temprað 
lofts lag með hlýj um sumr um og mild um vetr um. 
Nyrst vex mýralerki á freð mýr um þar sem sum
ur eru mjög stutt og vet ur lang ir og fimb ul kald ir.6 
Mýralerki er meg in land s teg und en kvæmi frá bæði 
Alaska og Labrador þola þó rysj ótta vetr ar veðr ið á 
Ís landi bet ur en sam svar andi lerki teg und ir frá Evr
asíu, eink um mun bet ur en da húr íulerki. Reynsla af 
öðr um kvæm um er mjög lít il hér á landi og því ekk
ert hægt að segja til um að lög un þeirra að ís lensku 
lofts lagi. 

Kröf ur til jarð vegs
Mýralerki þol ir blauta og kalda mold bet ur en flest
ar aðr ar trjá teg und ir. Það finnst oft í mýr um, þar 
sem sam keppni frá öðr um trjám er lít il, en vex þar 
hægt og verð ur ekki stór vax ið.4 Þau tré sem náð hafa 
að koma sér fyr ir á þurr lendi eru mun vaxt ar meiri. 
Ís lenska heiti teg und ar inn ar er ekki bein lín is rang
nefni, en það er óheppi legt, því sum ir skilja það svo 
að mýralerki vaxi best í mýr um, sem er ekki rétt. 

2. mynd. Út breiðsla mýralerk is er víð áttu mik il og nær yfir 
30 breidd argráð ur (kort frá www.con i fers.org).
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3. mynd. Elsta mýralerk ið á Ís landi, gróð ur sett 1955 í Furu hól í Vagla skógi. Mynd: ÞE
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Eins og aðr ar lerki teg und ir vex það best í miðl ungs
þurru landi, þ.e.a.s. mó lendi, og það hent ar vel til 
skóg rækt ar á rofnu landi. Ef laust er hægt að láta það 
lifa í mýr um hér lend is en ólík legt er að það vaxi vel.

Staða í vist kerf inu
Eins og aðr ar lerki teg und ir er mýralerki ljóselskt og 
þol ir því ekki sam keppni frá há vaxn ari trjám. Það 
er frum herja teg und og lík leg ast til að nema land, 
ásamt birki, nöturösp og gráf uru, í kjöl far skóg
ar elds, storm falls eða ann ars stór fellds rasks.4 Það 
get ur vax ið mjög hratt í æsku og trygg ir sér þannig 
stöðu sem drottn andi tré í skóg in um. Það blómstr
ar snemma á æf inni og legg ur þannig grunn inn að 
næstu kyn slóð. Oft má finna köngla á trjám sem eru 
inn an við tíu ára göm ul.7 Sé langt (marg ir ára tug
ir) á milli raskatburða vaxa há vaxn ari tré upp fyr ir 
mýralerk ið og skyggja það út, en þar sem rask (oft
ast skóg ar eld ur) er tíð ara get ur hlut fall mýralerk is í 
skóg in um hald ist hátt.4 Þar sem skóg ar eld ar eru tíð ir 
sem og í norð ur hluta út breiðslu svæð is ins, þ.e. norð
an út breiðslu marka ann arra trjá teg unda, má finna 
hreina mýralerki skóga.

 
Þýð ing í skóg rækt heims ins
Mýralerki var fellt í tals verðu magni í skóg ar höggi í 
Kanada og norð aust ur Banda ríkj un um á 18. og 19. 
öld. Það var eft ir sótt til smíða á bjálka kof um, brúm, 
bryggj um og öðr um mann virkj um sem áttu að end
ast lengi.6 Frum byggj ar not uðu það sem smíða efni, 
t.d. fyr ir snjó þrúg ur, og hef ur heiti þess á máli Al
gonquin fólks, tamarack, hald ist í al mennri notk un 
sem heiti teg und ar inn ar.8 

Nú á dög um hef ur mýralerki litla þýð ingu fyr ir 
skóg rækt í heim in um. Það er þó gróð ur sett í nokkru 
magni í aust ur hluta Kanada, NýjaEnglandi og víð
ar. Í New Brunswick eru stund að ar kyn bæt ur og 
fræ rækt á mýralerki með það að mark miði að nýta 
hinn mikla vaxt ar hraða í æsku til að rækta gæða við 
á stutt um lot um.9 

Saga inn flutn ings
Fyrsta fræ sýn ið af mýralerki barst til Ís lands frá Fair
banks svæð inu í Alaska árið 1951.10 Upp af því uxu 
ör fá ar plönt ur, sem nú mynda lít inn lund í trjásafn
inu í Furu hól í Vagla skógi (3. mynd). Árið 1957 
barst fræ sýni frá Port Hope Simp son í Labrador 
og upp af því uxu ör fá ar plönt ur sem nú má finna 
í trjásafn inu í Mörk inni á Hall orms stað (4. mynd) 

og á Stálpa stöð um.11 Eft ir það barst mýralerkifræ 
frá Alaska 1966, sem finna má ein tök af í Múla koti 
og Heið mörk, svo aft ur 1981, 1990, 1992 og síð
ast árið 2003, allt frá Fair banks svæð inu í Alaska 
(kvæm in Fair banks, Delta Junct ion, North Pole og 
Shaw Creek). Fræ ið frá og með send ing unni 1981 
var til sölu frá Mó gilsá í nokk ur ár hver send ing og 
dreifð ist til all margra gróðr ar stöðva. Því hef ur oft ast 
ver ið hægt að fá keypt ar fjölpotta plönt ur eða garð
plönt ur í pott um af mýralerki hér á landi und an far in 
25 ár og má nú finna ungt mýralerki í skóg ar reit um 
og görð um víða um land.

Til raun ir hafa ver ið gerð ar með fræ rækt á 
mýralerki í gróð ur húsi og gáfu þær góða raun (5. 
mynd). Hægt verð ur að halda þeirri fræ rækt áfram 
á með an eft ir spurn er fyr ir hendi. Gróð ur setn ing 
mýralerk is upp runn ið í Alaska er því ekki leng ur háð 
inn flutn ingi á fræi. 

4. mynd. Mýralerki frá Port Hope Simp son í Labrador, 
gróð ur sett í Mörk inni á Hall orms stað 1961, er flest ekki 
bein vax ið. Mynd: ÞE
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Rækt un á Ís landi
Mýralerki hegð ar sér svip að og rússalerki í upp eldi. 
Ekki er erfitt að rækta það upp í góða hæð á einu 
sumri, en það þol ir að vera í fjölpotta bökk um í tvö 
ár og eru plönt urn ar þá nokk uð sver ari við rót ar
háls. Við gróð ur setn ingu í mó lendi eða það an af rýr
ara landi ætti að bera u.þ.b. eina mat skeið af áburði 
á hverja plöntu eins og lagt er til að gert sé við gróð
ur setn ingu flestra teg unda. Sé gróð ur sett í frjósamt 
land ætti að sleppa áburð ar gjöf. 

Góð ur ár ang ur hef ur náðst við rækt un mýralerk
is í mó lend is brekk um og má sjá góð dæmi þess á 
Vögl um á Þela mörk, Skugga björg um í Dals mynni 
Fnjóska dals, Höfða á Völl um og í Hauka dals skógi 
(6. mynd). Á þess um stöð um er lif un mjög góð, 
skemmd ir litl ar og trén yf ir leitt bein vax in. 

Mýralerki var gróð ur sett í plóg strengi í fram ræstri 
mýri ná lægt Freys hól um á Hér aði um 1990. Þar 
hafði stafa fura ver ið gróð ur sett fimm árum áður, 
en lif un henn ar virt ist frem ur lé leg og vöxt ur lít ill. 
Mýralerk ið tók hins veg ar strax til við að vaxa og 
hafði yf ir hönd ina í vexti í um 15 ár. Tals verð ur hluti 
þess er marg stofna, til marks um skemmd ir í æsku, 
ann að hvort vegna kals eða skafrenn ings, en seinni 
tíma skemmd ir eru litl ar. Lif un þess var þó greini lega 
góð. Nú vex þarna bland skóg ur mýralerk is og stafa
f uru ásamt tals verðu af sjálfs ánu birki, ala ska víði og 
viðju (7. mynd). Hæstu mýralerki trén eru orð in 5 m 
há en nú er stafa fur an í meiri vexti og mun með tím
an um skyggja mýralerk ið út ef ekki er grisjað til að 
við halda blönd unni. 

Í haf ræna lofts lag inu á Suð vest ur landi hef ur 
mýralerki orð ið fyr ir nokkrum skemmd um og vax
ið hæg ar en á Norð ur og Aust ur landi.11 Lík lega má 
kenna vetr ar um hleyp ing um um.

Mýralerki blómstr ar og ber köngla hér á landi en 
ekki er vit að til þess að það hafi sáð sér. Líf fræði 
æxl un ar er eins og hjá öðr um lerki teg und um, þ.e.a.s. 
frjó korn in hefja þroska að hausti og skemm ast því 
auð veld lega í rysj óttri vetr ar veðr átt unni hér á landi. 
Því verð ur ekki telj andi fræv un nema með margra 
ára milli bili. Þó mun koma að því að mýralerki sái 
til sín fyrr eða seinna. 

Vöxt ur
Skóg fræði leg ar vaxt ar mæl ing ar á mýralerki liggja 
ekki fyr ir hér á landi og því er að eins hægt að lýsa 
vexti með sam an burði við aðr ar teg und ir. Í mó lendi 
vex mýralerki hæg ar í æsku en rússalerki eða evr

5. mynd. Blóm mýralerk is eru smá. Í fræ höll inni á Vögl
um. Mynd: ÞE

6. mynd. Ungt og fal lega vax ið mýralerki í Gunn arslundi í 
Hauka dal. Mynd: ÞE
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ópulerki en hrað ar en stafa fura eða birki. Það held ur 
for skot inu yfir stafa f uru í 10–15 ár, en ís lenskt birki 
er leng ur að vinna upp for skot ið eða ger ir það ekki. 
Á frjósam ara landi vaxa ala ska ösp og ýms ar víði
teg und ir hrað ar en mýralerki í æsku, birki svip að en 
greni teg und ir hæg ar. Greni teg und irn ar sem hér eru 
al geng ar í rækt un ná all ar að vaxa fram úr mýralerki 
á 10–30 árum eft ir að stæð um, en mýralerk ið verð ur 
með tím an um hærra en bæði ís lenskt birki og þær 
víði teg und ir sem hér eru al gengast ar.

Al gengt er að hæð ar vöxt ur mýralerk is sé á bil inu 
10–40 cm á ári og get ur það náð allt að fimm m 

hæð á 20 árum. Hæstu trén hér á landi eru kom in í 
um 11,5 m hæð, bæði Alaskalerki í Vagla skógi gróð
ur sett 1955 og Labrador lerki í Hall orms staða skógi 
gróð ur sett 1966, en þver mál þeirra í brjóst hæð er 
að eins 14–16 cm (8. mynd).11

Vaxt ar form mýralerk is frá Alaska er oft ast mjög 
gott en ein kenn andi er hvað þver máls vöxt ur er hæg
ur (9. mynd). Það hef ur þann kost að við ur inn verð
ur þétt ur og end ing ar góð ur en þann galla að hann 
er lengi að verða til. Lotu lengd í timb ur fram leiðslu 
gæti þurft að vera 150 ár eða meira.

7. mynd. Mýralerki gróð ur sett sem íbæt ur í Freys hóla mýri um 1990. Nú er stafa fur an far in að vaxa hrað ar en mýralerk ið 
og á mynd inni má einnig sjá sjálfsáð birki og ala ska víði. Mynd: ÞE



93SKÓGRÆKTARRITIÐ 2010

8. mynd. Eitt hæsta mýralerk ið á Ís landi, tæp lega 12 m 
hátt. Í Vagla skógi. Mynd ÞE

9. mynd. Ein kenn andi fyr ir mýralerk ið frá Alaska eru 
bein ir en grann ir bol ir. Í Hauka dal . Mynd ÞE

Skað vald ar
Mýralerki frá Alaska skemmist sjaldn ar og minna 
en aðr ar lerki teg und ir sem hér eru rækt að ar. Haust
kal er óþekkt, enda hætta Ala ska kvæm in vexti í 
júlí og nál ar sölna gjarn an í lok ágúst. Það laufg ast 
líka að eins seinna en rússalerki að jafn aði og verð
ur sjaldn ar fyr ir vor kali. Þó verð ur vart við vor kal 
á Suð vest ur landi og þar hef ur lerki barr fell ir (Meria 
laric is) einnig fund ist á mýralerki, án þess þó að 
valda var an leg um skaða.11 Ekki hef ur orð ið vart við 
barr við ar átu, lerki átu eða lerki barr felli á mýralerki 
norð aust an lands.

Lirf ur lerki sag vespu lifa á nál um lerk is og í far
öldr um geta þær af laufg að heilu trén á skömm um 
tíma. End ur taki það sig 2–3 ár í röð geta eldri tré 
drep ist en yngri tré þola það bet ur.5 Lerki sag vespa 
hef ur ekki náð hér fót festu enn sem kom ið er, en 
reynsl an frá Alaska gef ur til kynna að hún gæti 
senni lega lif að hér. Lík legt er að rússalerki og evr
ópulerki hafi ein hverj ar varn ir gegn lerki sag vespu 
þar sem þau eru ætt uð frá sama heims hluta og hún. 
Hins veg ar virð ist mýralerki litl ar varn ir hafa gegn 
henni og því er mik il vægt að slaka hvergi á bann inu 
við inn flutn ingi á vör um sem hún gæti borist með, 
t.d. lerki plönt um eða lerki viði með berki.

Kvæmi
Að eins er telj andi reynsla af mýralerki frá Alaska 
hér á landi og öll kvæm in það an eru svip uð. Sú litla 
reynsla sem er af kvæm um frá Labrador, Ný fundna
landi og Maine bend ir til þess að ekki sé áhuga vert 
að sækja efni við til aust ur strand ar NAm er íku. 
Lerk ið frá Labrador vex hrað ar en Ala ska kvæm in 
en verð ur oft ar fyr ir kali og er yf ir leitt ekki bein vax
ið. Mýralerki frá Maine er of suð lægt og kel ur að 
hausti. Fræ sýni hafa borist frá Al berta, Saskatchew
an og Man itoba en plönt urn ar eru enn of ung ar til 
að hægt sé að draga álykt an ir af þeim. 

Áhuga vert væri að prófa kvæmi frá vest ur hluta 
meg in út breiðslu svæð is mýralerk is í Al berta og Nort
hwest Ter ritor ies í Kanada. Þar er mýralerki að finna 
á okk ar breidd argráð um, en ekki væri síð ur áhuga vert 
að prófa efni við sem upp runn inn er svo lít ið sunn ar.
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10. mynd. Þetta er nú ljóta teg und in. Val gerð ur Jóns dótt ir virð ir fyr ir sér mun inn á mýralerki og rússalerki í Bæj ar
brekkunni á Ak ur eyri. Rússalerk ið er mun öfl ugra að vexti en mýralerk ið hef ur vinn ing inn í formi. Mynd: Hall grím ur 
Ind riða son

Það er nú ljóta tegundin
„Það er nú ljóta teg und in“ sagði Helgi Þórs son við mig þeg ar um ræð an barst að mýralerki fyr ir 
nokkrum árum síð an. „Það er nú ljóta teg und in“ voru einnig við brögð Val gerð ar Jóns dótt ur þeg ar 
ég sagði henni frá því að ég væri að skrifa þessa grein um mýralerki. Mér fannst skond ið að við brögð 
þess ara tveggja fyrr ver andi starfs manna Skóg rækt ar fé lags Ey firð inga skyldu vera ná kvæm lega þau 
sömu og spurði því Hall grím Ind riða son, fyrr ver andi fram kvæmda stjóra fé lags ins, hvort mýralerki 
væri óvenju ljótt í Eyja firði. Hann kann að ist ekki við það og í fram hald inu fóru þau Val gerð ur í 
vett vangs ferð til að kanna feg urð ar skort mýralerk is í Eyja firði. Nið ur stað an var sú að Hall grím ur sá 
snot ur, bein vax in tré en Val gerð ur sá lít il tré með sér lega aum an þver máls vöxt og skipti hún því ekki 
um skoð un (10. mynd). 

Þeg ar ver ið var að stíga fyrstu skref in í nytja skóg rækt á bú jörð um fyr ir um 25 árum síð an voru 
lín ur dregn ar á kort til að af marka þau land svæði þar sem nytja skóg rækt (þ.e. til timb ur fram leiðslu) 
var tal in mögu leg. Lín ur þess ar gengu und ir nafn inu mörk hins byggi lega heims og lá ut an verð ur 
Eyja fjörð ur utan þeirra. Ekki voru all ir sátt ir við þessa stöðu mála og leit að var leiða til úr bóta. Ein 
þeirra var að finna harð gerð ar teg und ir sem gætu gert nytja skóg rækt utan marka mögu lega og bundu 
Ey firð ing ar nokkr ar von ir við mýralerki. Síð an hef ur kom ið í ljós að hægt er að stunda nytja skóg rækt 
á lág lendi í Eyja firði öll um og þar vaxa nokkr ar teg und ir miklu hrað ar en mýralerki. Hæg ur vöxt ur 
mýralerk is ins frá Alaska olli von brigð um og til þeirra má rekja dóm hörku Helga og Val gerð ar, en 
ekki til skorts mýralerk is ins á þokka.
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Nytj ar og hlut verk
Auka mætti notk un mýralerk is í ís lenskri skóg og 
trjá rækt um tals vert og ætti það eink um að gegna 
tvenns kon ar hlut verki. Í fyrsta lagi ætti að nota það í 
skóg rækt þar sem sum ur eru frem ur stutt. Mýralerki 
frá Alaska lýk ur vexti snemma og er því lík legt til að 
geta vax ið bet ur en flest ar aðr ar trjá teg und ir í 300–
500 m h.y.s. Það ætti að nýt ast við land græðslu skóg
rækt á stöð um eins og Hóls fjöll um eða Hauka dals
heiði svo dæmi séu tek in. Það gæti jafn vel nýst til 
timb ur fram leiðslu á slík um stöð um en þá yrði að 
gera ráð fyr ir mjög langri lotu.

Í öðru lagi ætti mýralerki að nýt ast vel í trjá rækt. 
Það vex nógu hratt í æsku til að verða að tré á inn
ann við manns aldri en verð ur ekki mjög stór vax ið 
og er með frem ur granna og gisna krónu sem hleyp ir 
mik illi birtu í gegn um sig. Mýralerki er með al bestu 
trjáa sem völ er á í litl um görð um. 

Fram tíð ar horf ur
Mýralerki verð ur seint með al mest not uðu trjá teg
unda í skóg rækt á Ís landi. Til þess er vöxt ur of lít
ill, sér stak lega þver máls vöxt ur. Hins veg ar vex það 
hrað ar og verð ur bæði stærra og mun bein vaxn ara 
en sú trjá teg und sem mest er gróð ur sett á Ís landi; 
ilm björk. Mýralerki get ur mynd að skóg á stöð um 
þar sem birki verð ur að eins lág vax ið kræ klu kjarr. 
Auk þess ætti mýralerki að vera með al frum herja
teg unda sem not að ar eru til að færa skóg rækt upp í 
meiri hæð yfir sjáv ar máli og stækka þar með flat ar
mál mögu legs skóg rækt ar lands á Ís landi.

Þakk ar orð
Hall grím ur Ind riða son, Berg rún Þor steins dótt ir, Að
al steinn Sig ur geirs son, Sig urð ur Blön dal, Sig urð ur 
Skúla son og Ragn hild ur Frey steins dótt ir fá kær ar 
þakk ir fyr ir upp lýs ing arn ar og betrumbæt ur á texta.
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Mér verð ur oft hugs að til orða stýri manns eins 
sem ég var með þeg ar ég var ný út skrif að ur úr 
Stýri manna skól an um á önd verð um átt unda 
ára tugn um: „Skóla ár in, það voru bestu árin“. 
Hér seg ir frá skemmti legu at viki í skól an um.

Ég nýt þeirra for rétt inda með al skóg rækt ar
fólks að hafa ver ið nem andi Þor steins Valdi
mars son ar í Stýri manna skól an um vet ur inn 
1970–71 og kenndi hann ís lensku. Hann er 
eitt mesta nátt úru barn sem ég hef kynnst, þ.e. 
eins önd vert við þá sem eru að elt ast við að 
græða pen inga eins og hugs ast get ur. Kennslu
stund in hjá hon um var þannig að hann byrj aði 
á að fara í mál fræði at riði, en þeg ar lið ið var á 
tím ann las hann upp nokkr ar setn ing ar, m.a. 
með þeim at rið um sem hann hafði ver ið að 
kenna. Hann fór síð an munn lega yfir stíl inn 
en við leið rétt um hjá okk ur sjálf um. Var þetta 
góð og ein föld að ferð. Þeg ar langt var lið ið á 
vet ur inn las Þor steinn síð an upp heil an stíl og 
benti okk ur á að þetta væri fyrsti stíll inn sem 
hann hefði les ið fyr ir og þeg ar við bár um sam
an villu fjöld ann var ár ang ur inn virki lega góð
ur og satt best að segja var það lít ið ann að en 
set an sem þvæld ist fyr ir en á þess um tíma var 
einmitt byrj að að tala um að fella hana nið ur. 

En þeg ar hann var eitt sinn að lesa upp 
nokkr ar setn ing ar komst hann að því að 
nokkr ir nem end ur höfðu brugð ist trausti hans 
og ekki talið nema eina villu í orði jafn vel þó þær 
væru þrjár. Þor steinn var þannig að hann átti til að 
snöggreið ast en á móti kom að hann var jafn fljót ur 
til að taka vel þekkta sí gleði sína aft ur. Þeg ar hann 
komst að þessu spratt hann upp og skrif aði á töfl
una orð ið birgða geymsl an þannig: birða geimsl ann. 
„Þetta eru þrjár vill ur og þið eig ið að telja það,“ 

sagði hann fokvond ur. Nú varð graf ar þögn í smá
tíma en þá gall við í ein um nem and an um, sem hafði 
sýnt frek ar knappa náms hæfi leika, en var ákaf lega 
orð hepp inn og mik ill húmoristi: „Sleppa bara orð
inu og telja það eina villu!“

Að sjálf sögðu sprakk all ur bekk ur inn en inni leg ast 
hló Þor steinn Valdi mars son.

Þorsteinn Valdimarsson
höfundur Skógarmannaskálar 
– þjóðsöngs skógræktarfólks

Höfundur Halldór Halldórsson – Teikning Halldór Pétursson
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REYKJAVÍK

Efnamóttakan hf
Faxaflóahafnir sf

Gunnar Eggertsson hf
Hringrás ehf

KPMG hf
Rönning – verslun

Samband garðyrkjubænda
Ungmennafélag Íslands
Veitingahúsið Jómfrúin

KÓPAVOGUR

Byko

HAFNARFJÖRÐUR

RST Net ehf

REYKJANESBÆR

HS Orka hf

AKRANES

Norðurál ehf

BORGARNES

Skógræktarfélag Borgarfjarðar

HELLISSANDUR

Snæfellsbær

ÍSAFJÖRÐUR

Bæjarskrifstofur Ísafjarðarbæjar

Heiðursáskrifendur Skógræktarritsins
SAUÐÁRKRÓKUR

Kaupfélag Skagfirðinga

HÚSAVÍK

Norðursigling ehf

LAUGAR

Þingeyjarsveit, Kjarna

KÓPASKER

Fjallalamb hf, sláturhús

VOPNAFJÖRÐUR 

Mælifell ehf

EGILSSTAÐIR 

Fljótsdalshérað

BREIÐDALSVÍK

Breiðdalshreppur

HÖFN Í HORNAFIRÐI

Skinney – Þinganes hf

SELFOSS

Bláskógabyggð

FLÚÐIR

Hrunamannahreppur

VÍK

Mýrdalshreppur
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MINNING

Björn Jóns son, fyrr ver andi skóla stjóri Haga skóla, 
orð aði það þannig að hver mað ur ætti að koma sér 
upp „dellu“. Nýti legu og skemmti legu við fangs
efni sem veitti gleði og við spyrnu í hvers dags líf inu. 
Þannig at vik að ist það að bónda son ur inn frá Ytra  
Skörðu gili í Skaga firði lét draum inn um skóg rækt 
ræt ast á jörð inni Sól heim um aust ur í Land broti.

Sam starf Skóg rækt ar fé lags Ís lands og Björns stóð 
yfir á ann an ára tug. Segja má að sam starf ið hefj
ist í fram haldi að al fund ar fé lags ins á Kirkju bæj ar
klaustri árið 1994. Lið ur í dag skránni var heim sókn 
að Sól heim um þar sem Björn tók á móti fjöl mennri 
sveit að al fund ar gesta. Rækt un á Sól heim um hafði 
Björn stund að þar um nokk urt skeið og leyndi sér 
ekki að þar fór ein stak ling ur með mark viss áform. 
Hver planta vel nest uð með bú fjár á burði og skýlt 
fyrstu árin og fylgt eft ir af natni og um hyggju. Þótti 
að al fund ar gest um mik ið til um rækt un ar starf ið og 
þann skjóta ár ang ur sem blasti við. Nokkrum árum 
síð ar var Björn feng in til að halda fyr ir lest ur á að al
fundi Skóg rækt ar fé lags Reykja vík ur um rækt un ina 
á Sól heim um. Í kjöl far þess ara kynna spratt síð an 
upp afar far sælt og gef andi sam starf við Skóg rækt
ar fé lag Ís lands, þar sem Björn hélt fjölda nám skeiða 
fyr ir al menn ing er gengu und ir nafn inu „Skóg rækt 
áhuga manns ins“. Auk þess hélt Björn fyr ir lestra hjá 
skóg rækt ar fé lög um víðs veg ar um land og fór um við 
sam an í nokkr ar ferð ir, sem bæði voru lær dóms rík
ar og eft ir minni leg ar. 

Er indi Björns voru flutt af mikl um sann fær ing ar
krafti. Ef ein hver var í vafa um mögu leika á rækt un 
skóga eða trjáa áður en hann kom á fyr ir lest ur hjá 
Birni, var víst að sá sami fór út full ur bjart sýni og 
at hafna þrá að fyr ir lestri lokn um. Miðl un fróð leiks 

Björn Jónsson, skólastjóri
3. júlí 1932 – 3. febrúar 2010

var eitt hvað sem Björn kunni. Hon um lá ekki hátt 
róm ur og yf ir leitt byrj aði hann mál sitt á afar lág
stemmd um nót um. Allt datt í dúna logn enda flest ir 
komn ir til að fræð ast. Þeg ar á leið sótti hann í sig 
veðr ið og at hygli þátt tak enda var á þann veg inn að 
vart mátti heyra saum nál detta. Oft ast rigndi fyr
ir spurn um í lok þess ara fyr ir lestra, enda var Björn 
ætíð ósínk ur á svör. Nám skeið Björns voru hins veg
ar ekki meit l uð í stein. Síð ur en svo. Hann hafði yndi 
af að miðla þeirri þekk ingu sem hann hafði afl að sér 
og var stöðugt að end ur bæta efni nám skeið anna út 
frá nýj ustu stað festri þekk ingu. Hryggjar stykk ið var 
hins veg ar alltaf reynsla hans á Sól heim um. Mynd
ir af ár angri rækt un ar starfs ins urðu síð an ómet an
leg und ir staða, en þar kom sér vel næmt auga og 
ára tug a reynsla Björns af ljós mynd un. Fyr ir lestr ar 
Björns spurð ust út og urðu geysi vin sæl ir – er var
lega áætl að að á 10 ára tíma bili hafi á ann að þús und 
manns afl að sér þekk ing ar hjá hon um. 

Þá er rétt að geta þess kafla sem vænt an lega mun 
lengi bera hon um vitni, en það er rit un snjallra 
greina hans í Skóg rækt ar rit ið. Þar leit aði hann eins 
og áður fanga í Land broti um rækt un ar tengd við
fangs efni en auk þess mál efni tengd nátt úru, fugla lífi 
og forn minj um. 

Björn var tíð ur gest ur á skrif stofu Skóg rækt ar fé
lags Ís lands. Það fylgdi hon um and blær hátt vísi og 
yf ir veg un ar. Um ræðu efn ið gjarn an tengt hugð ar efn
um hans, skóg rækt og rækt un. Eng um gat dulist að 
þar fór bar áttu mað ur fyr ir skóg rækt. Hann brýndi 
menn í skóg rækt ar fé lög un um og hvatti sí fellt til þess 
að efla starf ið og skerpa mark mið in. 

Í byrj un jan ú ar sl. heim sótti ég Björn á Landa kot, 
ásamt Thom as Seiz, ís lensku nem anda Björns. Þrátt 
fyr ir dvín andi þrek kom hann fyr ir sjón ir sem ein
stak lega æðru laus og stað fast ur í trú sinni á fram tíð 
ís lenskr ar skóg rækt ar. Kenn ar inn lét hins veg ar ekki 
hjá líða að leið rétta nokkr ar beyg ing ar vill ur hjá nem
anda sín um og árétt aði síð an í lok in, er hann fylgdi 
okk ur til dyra, að ekk ert kæmi án fyr ir hafn ar. 

Sam starf Skóg rækt ar fé lags Ís lands og Björns var 
far sælt og um margt ein stakt. Fé lag ið veitti hon um 
sér staka við ur kenn ingu fyr ir fram lag til skóg rækt
ar á Ís landi á að al fundi fé lags ins í Hafn ar firði árið 
2006. Þá voru for svars menn fé lags ins í hópi þeirra 
með mæl enda sem lögðu til að hann yrði sæmd ur 
ridd ara krossi hinn ar ís lensku fálka orðu, er hann 
fékk af henta á Bessa stöð um 17. júní á síð asta ári. 
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Björn dró iðu lega fram í dags ljós ið þætti sem lítt 
hafa ver ið tí und að ir af hendi skóg rækt ar manna, en 
það er ánægj an og lífsynd ið sem rækt un ar starf ið 
gef ur. Lát um loka orð in vera hans.

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

 Brynjólf ur Jóns son

Guð mund ur Örn er lát inn. Hans verð ur sárt sakn
að. Með hon um hverf ur eld hugi, sem aldrei missti 
móð inn, þótt stund um gæfi á bát inn. Okk ur skóg
ar mönn um, sem þekkt um hann vel, virt ist sem lát 
Sól veig ar, konu hans, sem dó und ir lok árs ins 2005, 
hafi orð ið hon um svo þungt áfall, að hann hafi vart 
bor ið barr sitt eft ir þann missi, og við tóku ár hrörn
un ar. Guð mundi og Sól veigu varð fimm mann væn
legra barna auð ið, sem öll lifa for eldra sína.

Guð mund ur Örn fædd ist að Braga götu 22A í 
Reykja vík. Hann ólst að mestu upp á Ak ur eyri, sem 
í þá daga bar æg is hjálm yfir Reykja vík í öllu sem 
við kom trjá rækt. Guð mund ur lauk stúd ents prófi frá 
Mennta skól an um á Ak ur eyri 1951. Hann lék með 
Knatt spyrnu fé lagi Ak ur eyr ar og var virk ur í frjáls í
þrótta deild þess, en hann varð Ak ur eyr ar meist ari í 
kúlu varpi 1948 og 1952. Hann stund aði nám í Há

Guðmundur Örn Árnason, 
skógfræðingur
16. júní 1932 – 18. febrúar 2010

skóla Ís lands 1951–1952 í jarð fræði og landa fræði. 
Hélt síð an til Nor egs og nam þar skóg fræði 1952–
1959, er hann lauk það an námi sem skóg fræð ing ur 
frá Land bún að ar há skól an um í Ási. Hann starf aði í 
Skóg rækt ar stöð inni Alaska og við Raun vís inda
stofn un Há skól ans eft ir að heim kom. Guð mund ur 
kenndi í Þing hóls skóla í Kópa vogi árin 1972–1975. 
Guð mund ur var einn stofn enda Skóg rækt ar fé lags 
Kópa vogs 1969, og var for mað ur þess fyrstu árin til 
1972, en frá 1972–1975 var hann fram kvæmda stjóri 
fé lags ins. Hann hafði mik inn áhuga á því, að sem 
mest væri gróð ur sett í sam eig in legt land skóg rækt ar
fé lags ins og nokk urra ann arra skóg rækt ar fé laga að 
Fossá í Hval firði. Þar er nú að vaxa upp mik ill skóg
ur. Árið 1975 hóf Guð mund ur störf hjá Rann sókna
stöð inni á Mó gilsá og var þar við störf í 12 ár.

Á með an Guð mund ur Örn starf aði á Mó gilsá vann 
hann að ým iss kon ar til raun um, t.d. víxl frjóvg un um 
milli teg unda og klóna inn an víði ætt ar inn ar. Hann 
var mik il virk ur í fræ söfn un. Mér er það minn is stætt, 
þeg ar hann fór í leið ang ur til að safna birkifræi í 
Hauka dal og und ir rit að ur var stað ar hald ari þar. Þá 
var hann einn í fræ söfn un inni. Var eins og lík ams
klukka hans starf aði með öðr um hætti en hjá okk ur 
hin um, sem vor um að hefja jólatrjáa högg. Hann tók 
því ró lega að morgni dags og sýsl aði þá við ým is
legt inn an húss. Und ir há degi fór hann út að safna 
fræi. Þar sem þetta var um miðj an októ ber, tók að 
skyggja nokkru fyr ir kvöld mat. Guð mund ur hélt 
samt áfram fræ söfn un inni langt fram í myrk ur og 
náði drjúgu dags verki. Að spurð ur um, hvern ig hann 
færi að því að greina fræreklana í myrkr inu, kvaðst 
hann hafa katt ar augu.

Und ir rit að ur fór í minn is stæða fræ söfn un ar ferð á 
Hall orms stað ásamt Guð mundi Erni, Þór arni Bene
dikz og Ólafi Frið riks syni. Þetta mun hafa ver ið árið 
1984. Guð mund ur var afar drjúg ur við fræ söfn un
ina og sýndi mik ið hug rekki, þeg ar hann fór í stiga 
uppí mjó sleg in sitka greni tré neð an við Fálka klett. 
Vind ur var sterk ur af norð vestri og trén sveigð ust til 
og frá í hvass viðr inu. Ég var hald inn loft hræðslu við 
þess ar að stæð ur, en Guð mund ur kleif í stiga uppí 
topp á grönn um trján um, sem sveifl uð ust til og frá í 
hvið un um og tók bros andi utan um blátopp inn, til 
þess að stappa í mig stál inu – og það hreif!

Áhugi Guð mund ar á skóg rækt var mik ill og ein
læg ur. Hann var hald inn óbilandi bjart sýni á fram tíð 
skóg rækt ar í land inu er birt ist okk ur, sem með hon
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MINNING

um störf uð um, jafnt í fræ söfn un ar sem trjá mæl inga
ferð um. Var hún mér og öðr um nota drjúg örv un og 
hvatn ing til dáða. Hann taldi, að lofts lags breyt ing ar 
myndu leiða til þess, að hægt yrði að gróð ur setja skóg 
upp í 800 m hæð á af rétt um Sunn lend inga. Í þann tíð 
brostu marg ir að þess ari bjart sýni, en á fagráð stefnu 
skóg rækt ar, sem hald in var í Stykk is hólmi í lok mars 
síð ast lið ins, var sett fram spá um það, hver út breiðsla 
skóga gæti orð ið á Ís landi um næstu alda mót. Er 
skemmst frá því að segja, að sú spá var mjög á sama 
veg og 15 ára göm ul spá Guð mund ar Arn ar.

Á vinnu ferð um með Guð mundi voru kvöld in 
ógleym an leg. Þá sagði hann okk ur yngri mönn un

um iðu lega frá Her úl um, for feðr um okk ar. Voru 
það hetju sög ur. Fyr ir kom, að Guð mund ur skipti 
skapi. Þá þekkti ég óbrigðult ráð: Ég ávarp aði hann 
á norsku. Á samri stundu var all ur kali hans í minn 
garð horf inn!

Upp af fræi, sem Guð mund ur Örn safn aði, eru 
vaxn ar millj ón ir trjá plantna. Ekki er minna um vert, 
að Guð mund ur Örn varð þjóð sagna per sóna í lif anda 
lífi. Minn ing skóg rækt ar manna um Guð mund Örn 
mun lengi lifa. Guð mund ur get ur líka ver ið stolt ur 
af þeim kjarn mikla og vax andi ætt boga, sem út af 
hon um er kom inn.

Sigvaldi Ásgeirsson

Kynni mín af Jóni Ís berg hófust þeg ar ég var á unga 
aldri og var í skáta fé lag inu á Blöndu ósi. Þá var Jón 
skáta for ingi og kenndi okk ur unga fólk inu ým is legt 
um hvern ig við ætt um að bjarga okk ur úti í nátt úr
unni, um gang ast hana, hnýta hnúta og syngja skáta
söngva. Ef laust hef ur hann kom ið skóg rækt inni að 
í gegn um skáta starf ið, þó ég muni ekki sér stak lega 
eft ir því, en áhrifa vald ur var hann hér í Húna þingi. Á 
síð ustu árum lágu leið ir okk ar Jóns tölu vert sam an, 
enda báð ir áhuga menn um rækt un lands og lýðs. 

Jón Ís berg var fædd ur að Möðru felli í Eyja firði 
24. apr íl 1924, son ur Árnínu Hólm fríð ar Ís berg 
hús móð ur og Guð brands Ís bergs sýslu manns. Hann 
lauk stúd ents prófi frá Mennta skól an um á Ak ur eyri 
1946 og lög fræði prófi frá Há skóla Ís lands 1950. 
Hann varð full trúi sýslu manns Húna vatns sýslna á 

Blöndu ósi 1951 og var sýslu mað ur Hún vetn inga 
árin 1960 til 1994.

Í heima byggð sinni var hann m.a. for mað ur Lions
klúbbs Blöndu óss og Veiði fé lags Lax ár á Ásum og 
var skáta for ingi og safn að ar full trúi. Þá sat hann í 
stjórn um fjöl margra fyr ir tækja. Hann var í fram
boði fyr ir Sjálf stæð is flokk inn og sett ist á Al þingi 
sem vara mað ur árið 1967.

Snemma byrj aði Jón að hafa af skipti af skóg rækt
ar mál um. Vor ið 1942 fór hann með skáta hóp út í 
Hrút ey við Blöndu ós og gróð ur setti fyrstu trjá plönt
urn ar í eyj unni. 

Upp úr 1960 var síð an gróð ur sett í Hrút ey. Þá út
veg aði sveita sjóð ur trjá plönt urn ar og ýmis fé laga
sam tök sáu um að koma plönt un um í jörðu, þ.á.m. 
Lions klúbb ur Blöndu óss, en þar var Jón fé lags mað
ur, eins og áður sagði. Árið 1960 gekk hann í Skóg
rækt ar fé lag AHún vetn inga og var kos inn í stjórn 
þess á sama fundi. Fé lag ið eign að ist sitt eig ið land 
haust ið 1961, þeg ar hjón in Helga Jóns dótt ir og 
Stein grím ur Dav íðs son gáfu fé lag inu stór an hluta af 
jörð inni Gunn fríð ar stöð um á Bakás um.

Marg ir höfðu ekki trú á skóg rækt á Gunn fríð
ar stöð um vegna legu jarð ar inn ar á móti norð aust
anátt inni, en vor ið 1962 tók Jón þátt í gróð ur
setn ingu á fyrstu plönt un um á jörð inni. Skilti sem 
stend ur í skóg ar jaðr in um seg ir margt um bjart sýni 
frum kvöðl anna. Á því stend ur Gunn fríð ar stað ar
skóg ur. Þeg ar skilt ið var sett upp sást eng inn skóg ur 
en öðru máli gegn ir í dag. 

Jón var for mað ur fé lags ins á ár un um 1966–1969, 
þeg ar mik ið reyndi á að sann færa fólk um að hægt 

Jón Ísberg
24. apríl 1924 – 24. júní 2009
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væri að rækta skóg í Húna vatns sýsl um. Þar komu 
for ystu hæfi leik ar hans vel í ljós.

Sem odd viti sveit ar fé lags ins Blöndu óss vann hann 
með öðru áhuga sömu fólki að trjá rækt í Fagra
hvammi og á Þrí hyrn unni. Þá stóð hann að upp
græðslu mál um fyr ir Blöndu ós hrepp á mel un um 
aust ur af kaup tún inu. 

Í ræðu og riti hvatti Jón oft til rækt un ar af ýmsu 
tagi og skrif aði grein ar til að mynda í Skóg rækt ar rit
ið og Húna vöku. Í Húna vöku rit inu frá ár inu 1963 
skrif ar Jón um skjól belta rækt un. Þar hvet ur hann 
al menn ing til að koma upp skjól belt um norð an við 
íbúð ar hús sín. Einnig hvet ur hann bænd ur til að 
koma upp skjóli fyr ir bú pen ing og rækt un túna og 
bend ir á að rækt un in taki lang an tíma og kom andi 
kyn slóð ir njóti skjóls af fyr ir hyggju und an geng inna 
kyn slóða.

Árið 2003, þeg ar fé lag ið vann að verk efn inu um 
„Op inn skóg“ í og við Hrút ey, var Jón heiðr að ur af 
fé lag inu fyr ir fram lag sitt til skóg rækt ar í sýsl unni. 
Sung in voru skáta lög og upp á bún ir ungskát ar sungu 
með hon um til heið urs.

Það sýn ir hug Jóns til Blöndu ós inga þeg ar hann 
snemma á ár inu 2008 af henti Blöndu ós bæ skóg ar
lund sinn í Braut ar hvammi við Hrút ey til eign ar. Þar 
höfðu þeir bræð ur Jón og Ari plant að trjám á sjötta 
ára tugn um. Lund ur inn set ur sterk an og hlý leg an svip 
á svæð ið þar sem nú eru tjald svæði og sum ar hús.

Sjálf ur átti Jón land með konu sinni fram í Lax nesi 
við þá frægu veiðiá Laxá á Ásum. Við sum ar bú stað 
þeirra hjóna eru mynd ar leg tré og í út jörð ina er búið 
að setja nið ur mik ið af trjá plönt um, sem brátt munu 
mynda skóg ar lund, sem kom andi kyn slóð ir munu 
njóta skjóls af um ókomna fram tíð.

Jón and að ist 24. júní 2009 á Fjórð ungs sjúkra hús
inu á Ak ur eyri. Út för hans var gerð frá Blöndu ós
kirkju 3. júlí. Eft ir lif andi eig in kona Jóns er Þór hild ur 
Guð jóns dótt ir, fyrr ver andi hér aðs skjala vörð ur. Þau 
eign uð ust sex börn: Arn grím hér aðs dóm ara, Egg ert 
Þór fram kvæmda stjóra, Guð brand Magn ús prent
ara, Guð jón hag fræð ing, Jón Ólaf sagn fræð ing og 
Nínu Ósk mann fræð ing.

Páll Ing þór Krist ins son, for mað ur
Skóg rækt ar fé lags AHún vetn inga
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Svipmyndir úr íslenskri náttúru

Loðvíðir við Selfoss í Jökulsárgljúfrum og í Öxarfirði. Myndir: Daníel Bergmann – www.natura.is
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Reykjavík
Augasteinn sf, Súðavogi 7
Á.T.V.R., Stuðlahálsi 2
Árni Reynisson ehf, Laugavegi 170
Batik ehf;  Silkiprent og Ísheimar, Bíldshöfða 16
Björgun ehf, Sævarhöfða 33
Efling stéttarfélag, Sætúni 1
Eldhús sælkerans ehf, Lynghálsi 3
Frjó ehf, Bæjarflöt 4
Gjögur hf, Kringlunni 7
Háskóli Íslands, við Suðurgötu
Hilmar D. Ólafsson ehf, Eldshöfða 14
Hótel Leifur Eiríksson ehf, Skólavörðustíg 45
Höfðakaffi ehf, Vagnhöfða 11
Kjaran ehf, Síðumúla 1214
Landslag ehf, Skólavörðustíg 11
Landsnet hf, Gylfaflöt 9
Landvernd, Skúlatúni 6
Laugarnesskóli, Kirkjuteigi 24
Ólafur Þorsteinsson ehf, Vatnagörðum 4
Prentsmiðjan Oddi hf, Höfðabakka 7
Redken hárvörur, Kringlunni 7
Reykjavíkurborg / Umhverfis og samgöngusvið
Rolf Johansen & Co ehf, Skútuvogi 10a
Samiðn, Borgartúni 30
T. ark Teiknistofan ehf, Brautarholti 6
Tannréttingar sf, Snorrabraut 29
Umslag ehf, Lágmúla 5 (bakhús)
Verkfræðistofan VIK ehf, Laugavegi 164
Vífilfell hf, Stuðlahálsi 1

Seltjarnarnes
Zeus heildverslun – Sía, Austurströnd 4

Kópavogur
Baltik ehf, Smiðjuvegi 14
Bílaþvottastöðin Löður ehf,
Byggðaþjónustan ehf, Auðbrekku 22
Eggja og kjúklingabúið, Elliðahvammi, Vatnsenda
Kjarni efh bókhaldsþjónusta, Lautarsmára 1
Kópavogsbær, Fannborg 2
Kríunes ehf, Kríunesi við Vatnsenda
Prentsmiðjan Viðey ehf, Smiðjuvegi 18
Smurstöðin ehf, Dalvegi 16a
Vetrarsól, Askalind 4

Garðabær
Fagval ehf, Smiðsbúð 4
Miklatorg hf – IKEA, Kauptúni 4

Hafnarfjörður
Fura málmendurvinnslan ehf, Hringhellu 3
Hafnarsport.is, Fornubúðum 8
HlaðbærColas hf, malbikunarstöð, Gullhellu 1
Hvalur hf Hafnarfirði,
Rafrún ehf, Gjótuhrauni 8
Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64

Mosfellsbær
Kjósarhreppur – www.kjos.is, Ásgarði

Reykjanesbær
Aflbinding ehf, Kliftröð 5
Reykjanesbær, Tjarnargötu 12
Toyota, Reykjanesbæ, Njarðarbraut 19
Verslunarmannafélag Suðurnesja, Vatnsnesvegi 14

Grindavík
Einhamar Seafood ehf, Verbraut 3a

Akranes 
Akraneskaupstaður, Stillholti 1618

Ísafjörður
 KNH ehf, Grænagarði

Bolungarvík
Fiskmarkaður Bolungarvíkur og Suðureyrar ehf, 
Hafnargötu 12

Súðavík
Súðavíkurhreppur, Grundarstræti 3

Patreksfjörður
Vesturbyggð, Aðalstræti 63

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

Skógræktarfélag Íslands þakkar veittan stuðning
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Velkomin í þjóðskógana 
  – alla daga, allan ársins hring!  

 

HRINGDU 
Í SKÓGINN!

Skógrækt ríkisins býður nú útivistarfólki 
upp á skemmtilega viðbót við kyrrðina, 
fuglasönginn og þytinn í trjánum. Við stíga 
í þjóðskógum landsins standa staurar með 
símanúmeri sem vegfarendur hringja 
einfaldlega í og geta hlustað á fróðleik 
eða skemmtun tengda umhverfinu.
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Ung sembrafura við skógarmörk fyrir ofan skíðastaðinn Saas Fee í Suður-Ölpunum í Sviss. Mynd: Ólafur Njálsson
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Handbók Blómavals          
     um garðverkin

Frábær garðyrkjubók fyrir íslenskar aðstæður.
170 síður af fróðleik og leiðbeiningum.

Bókin er kærkomin fyrir 
alla garðeigendur. Rit sem
þetta hefur lengi vantað á 
Íslandi og ætti að hitta vel 
í mark hjá áhugafólki um 
ræktun, byrjendum sem og 
þeim sem lengra eru komnir.

Bókin er unnin í samvinnu við
Horticum Menntafélag.

Handbók Blómavals          
     um garðverkin

Verð aðeins 1490

alla garðeigendur. Rit sem
þetta hefur lengi vantað á 
Íslandi og ætti að hitta vel 

ræktun, byrjendum sem og 
þeim sem lengra eru komnir.

1490

Frábær garðyrkjubók fyrir íslenskar aðstæður.
170 síður af fróðleik og leiðbeiningum.

     um garðverkin
Frábær garðyrkjubók fyrir íslenskar aðstæður.
170 síður af fróðleik og leiðbeiningum.

þeim sem lengra eru komnir.
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