
Kynning á SkÓl



Upphaf

• Formlega stofnað árið 1970 af 
áhugasömu fólki um trjárækt og 
gróðurfar í Ólafsvík og nágrenni.

• Félagið hét í fyrstu Landgræðslu og 
skógræktarfélag Ólafsvíkur og nágrennis.

• Var aðaláherslan fyrstu árin á að græða 
upp sár í landinu til dæmis eftir efnistöku 
í Ólafsvíkurenni þar sem tekið hafði verið 
efni til hafnargerðar



Í upphafi

• Félagið var vítamínsprauta í framgangi á 
trjárækt í Ólafsvík og fyrstu árin sá félagið 
um sölu á sumarblómum og svo síðar 
fjölærum plöntum, trjám og runnum

• Árið 1977 var svo fyrsta trjáplöntun 
félagsins og pantað var um 4.000 plöntum á 
árunum 1977 og 1978.



Fundargerðarbók





Stjórn SkÓl, kosin 
2021

• Vagn Ingólfsson

• Árni Guðjón Aðalsteinsson

• Hilmar Már Arason

• Sigurður Scheving

• Hjörtur Ragnarsson





Síðustu ár

• Síðastliðin þrjú ár hafa verið gróðursettar 
tæplega 40.000 plöntur, stærsti hlutinn af 
þeim er íslenskt birki, stafafura, 
sitkagreni, blágreni en líka töluvert af 
reynitrjám, hrim, bergfuru og ösp.

• Sjálfboðaliðar frá Europian Volunteer 
Service hafa komið til að vinna að ýmsum 
verkefnum í Réttarskógi, hefur þessum 
óskum okkar alltaf verið mætt af skilning 
og velvild, sumrin ´17, ́ 18 og 2019 komu 
5 manna hópar frá fjórum löndum, viku í 
senn



Birki Stafafura Sitkagreni



ReynitréBlágreni Aspartré







SkÓl 50 ára

• Árið 2020 var félagið 50 ára. Af því teilefni voru reistar 2 
brýr, komið fyrir 2 skiltum, 4 bekkjum, borði, fjarlægðar 
gamlar girðingar, settt kurl í stíga, plantað og grisjað

• Við sjáum fyrir okkur að bæta þurfi aðgengi að Réttarskógi, 
t.d. með bílaplani og upplýsingaskiltum. 

• Halda áfram að leggja stíga og bera kurl í þá, opna rjóður 
og koma þar fyrir bekkjum og borðum. 

• Innan svæðis skógræktarinna er öldkelda sem áhugi er fyrir 
að hlaðinn yrði brunnur í kringum, við skógræktina er 
tjaldvæði sem vert er að tengja betur við skógræktina með 
göngustígum og upplýsingaskiltum. 

• Búið að setja upp frisby golfvöll við tjaldsvæðið, teygjir sig 
inni í skógræktina.

• Samhliða þessum verkefnum er vilji stjórnar að opna 
heimasíðu og gefa út bækling til að vekja athygli á 
skógarsvæðinu



Draumurinn

• Myndaður verði samfelldur skógur frá 
austri til vesturs fyrir ofan alla byggð í 
Ólafsvík. 

• Hefur félagið kallað þessa sýn sína Græna 
trefilinn.















Ólafsvíkurrétt



Ólafsvíkurrétt



Skólinn



Sögulundur



Sögulundur



Álfkonan í Enninu



Platti til minningar um Jón forseta




