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„Veðrið var þurt en heldr hvast og var vindrinn heldr tilfinnanlegr á inu háa holti þar sem 
fundrinn stóð. Þar við bættist, að mikið moldryk hófst frá inu hreinsaða svæði og eigi stóð á löngu 

áðr en allir höfðu á fötum sínu sýnilegan vott um að holtið, er eins og kunngt er heitir Öskjuhlið, 

mætti með fult eins miklum rétti bera nafnið „Öskuhlíð“.“
(Víkverji, þriðjudaginn 4. ágúst 1874, s. 2.)











Veðurstofa Íslands 2023: 
Gagnabanki Veðurstofu Íslands, 
afgreiðsla nr. 2023-03-02/HI04



Skógræktarfélögin á 
Höfuðborgarsvæðinu

• Skógræktarfélag Kjalarnes

• Skógræktarfélag Mosfellsbæjar

• Borgarskógar Reykjavíkur áður 
Útmörk. 

• Skógræktarfélag Kópavogs

• Skógræktarfélag Garðabæjar

• Skógræktarfélag Hafnarfjarðar





Verðmæti skógarins

• Virði Heiðmerkur sem fjölnota útivistarsvæði:  35 milljarðar

• Virði Heiðmerkur sem uppspretta neysluvatns: 2,8 -3,2 
milljarðar

• Virði kolefnisbindingar og timburs:  228 miljónir

Gestafjöldi:
• Meira en 100 þúsund gestir árlega Vífilsstaðavatn

• Meira en 100 þúsund gestir á Þverfellshorn

• Um 50 þúsund gestir  árlega sem fara um Búrfellsgjá



Hvað gagn gera tré og skógar fyrir okkur 
mennina?

• Vernda jarðveg, tempra og miðla vatni, koma í veg fyrir rof og uppblástur

• byggja upp vistkerfi; fóstra framleiðið og fjölbreytt lífríki

• veita skjól, vernda gegn náttúruvá svo sem aurskriðum eða mengun s.s.eldfjallaösku.

• búa til ný störf 

• efla landbúnaðarframleiðslu og tryggja fæðuöryggi

• búa til timbur, iðnaðarhráefni og önnur handföst verðmæti til fjölbreyttra nota

• Binda kolefni. Umbreyta CO2 úr andrúmslofti í trjánum og jarðvegi skóganna.

• Tré í almannarými veita okkur ró og sálarfrið

• Bæta geðheilsu

















• Stefna í
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