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Ný vefsjá yfir skóg lendi á Íslandi er komin 
í loftið á skogur.is. Þar má sjá útbreiðslu  
bæði rækt aðra skóga og náttúrulegs birki
lendis. Vefsjáin er í stöðugri þróun og nú  
óskum við eftir ábendingum um skóga, 
stóra sem smáa, sem vantar inn á vefsjána  
og ábendingum um það sem betur  
mætti fara.
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Hér er sýnishorn úr þeim 230 viðtækja sem er fáanlegur 

 AVANT 528
• 28 hö Kubota DI 105 díeselmótor með 
 36 lítra vökvadælu, 200 bar, vatnskæld
   • Lyftigeta: 950 kg
   • Lyftihæð 280 cm
   • Þyngd: 1150 kg
   • Lengd 240 cm
   • Breidd: 119 cm
   • Hæð 198 cm

 AVANT 420
• 20 hö Kubota díeselmótor með 
 31 lítra vökvadælu, 185 bar, vatnskæld
  • Lyftigeta: 650 kg
  • Lyftihæð 220 cm
  • Þyngd: 980 kg
  • Lengd 220 cm
  • Breidd: 105 cm
  • Hæð 198 cm

Kynntu þér málið hvernig Avant getur létt undir verkum með þér
Sendið tölvupóst á magnus@vbl.is til að fá sendan bækling

Hentar vel í ýmis konar bústörf, jarðvegsvinnu, alls konar 
verktakavinnu, hausthreinsun, snjóhreinsun og 
ekki síst skógarhöggsmanninum!

EIN VÉL SEM GETUR NÁNAST ALLT!
Avant er hannaður og framleiddur allt eftir þörfum viðskiptavina,
til þess að gefa bestu mögulegu afköst í mörgum 
og mismunandi störfum.

Fáanlegar með þremur 
mismunandi gerðum 
af húsum

Í drifbúnaði Avant vélanna eru engar 
reimar, kúplingsdiskar né drifsköft
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Þótt skógrækt á Íslandi sé ung atvinnugrein 
er komið að því að huga að úrvinnslu 
skógarafurða. Undanfarna tvo áratugi 
hafa landshlutaverkefnin ásamt skógar-
bændum unnið af kappi við uppbyggingu 
greinarinnar. Mesta kappið hefur verið lagt á 
gróðursetningu með góðum árangri og mikil 
auðlind er að skapast hjá skógarbændum 
um allt land. 

Stjórn LSE hefur ákveðið að leggja áherslu á afurðamál skógar-
bænda og telur brýnt að landshlutaverkefnin fái fjármagn svo hægt 
sé að fara í átak í grisjun. Með því eykst verðmæti þess viðar sem 
eftir stendur. 

Markmið LSE er að vinna með félögum skógarbænda að stofnun 
úrvinnslustöðva í hverjum landshluta. Verkefnið kallar á mikla 
undirbúningsvinnu við mat á mögulegu magni viðar sem gæti fallið 
til við grisjun á hverjum stað. Mikilvægt er að það sé góð samvinna 
við landshlutaverkefnin og skógrækt ríkisins við þessa vinnu.

Félag skógarbænda á Austurlandi er að stíga fyrstu skrefin og er að 
vinna að umsókn um styrk í Vaxtarsamning Austurlands. Umsóknin 
er unnin í samstarfi við Austurbrú og LSE vegna viðarmagnsúttektar 
og markaðsgreiningar. Þessi vinna nýtist einnig öðrum félögum 
sem ætla að sækja í vaxtarsamninga á sínu svæði. LSE hefur fengið 
styrki frá atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu og Framleiðnisjóði 
vegna úrvinnslu skógarafurða sem notaðir verða meðal annars til 
að styðja við félögin í þessari vinnu.  

Með sumarkveðju,
Jóhann Gísli Jóhannsson formaður LSE

Ritstjóraspjall
Ágætu skógarbændur
Um síðustu áramót tóku Norðlendingar við 
ritstjórn blaðs skógarbænda, Við skógar-
eigendur. Við sem sitjum í ritstjórn höfum 
litla reynslu af slíkum störfum svo að við 
höfum aðeins þurft að leggja höfuðið í bleyti 
og ráðgast við reyndara fólk í þessum efnum. 
Við höfum notið góðs af leiðbeiningum 
Hrannar Guðmundsdóttur framkvæmda-
stjóra LSE og Björgvins Eggertssonar 
verkefnastjóra Starfs- og endurmenntunardeildar Lbhí sem líka 
eru hluti af ritstjórninni. Björgvin hefur verið milligöngumaður 
við ýmsa sérfræðinga í skógrækt um að leggja til efni í blaðið og 
Hrönn hefur verið innanhandar um ýmis praktísk atriði. Auk efnis 
frá skógfræðingum og öðrum sérfræðingum langaði okkur að hafa 
efni frá skógarbændum sjálfum þar sem þeir segðu frá hvernig 
þeir hafa leyst ýmis verkefni eða segðu frá skógrækt sinni. Einnig 
vildum við flytja fregnir af starfi leshópanna í Kraftmeiri skógum og 
síðan en ekki síst fannst okkur nauðsynlegt að eiga viðtal við Sigurð 
Skúlason sem í vor lét af störfum sem skógarvörður í Vaglaskógi 
eftir langt og farsælt starf.

Þar sem við erum allar búsettar á Norðurlandi er nokkur hætta 
á að það verði einhver slagsíða á hvert leitað er til öflunar efnis 
nema að þeir sem annars staðar búa komi ábendingum til okkar 
um áhugavert efni á sínu svæði eða sendi inn greinar sjálfir. Við 
fögnum öllu frumkvæði frá skógarbændum í þessu efni og vonumst 
eftir góðum undirtektum. 

Þegar blaðið berst ykkur verður allur skógur væntanlega allaufg-  
aður og skógarbændur margir farnir að planta trjáplöntum sínum í 
mörkina og sumir um sunnanvert landið jafnvel búnir að því. Við 
óskum ykkur góðs og gróskuríks sumars.

Anna Guðmundsdóttir, Reykhúsum, Eyjafjarðarsveit

Pistill frá formanni LSE

Útgefandi: LSE (Landssamtök skógareigenda)
Umbrot og prentun: Héraðsprent ehf.
Upplag: 1500
Ábyrgðarmaður og ritstjóri: Anna Guðmundsdóttir
Ritnefnd: Anna Guðmundsdóttir, Lára Ellingsen, Sigrún 
Grímsdóttir, Björgvin Eggertsson og Hrönn Guðmundsdóttir
Ljósmynd á forsíðu af skógarhöggsvél á Héraði: Björgvin Eggertsson
Myndir með greinum eru eftir höfunda nema annað sé tekið fram

Stjórn LSE 
2013-2014
Aðalmenn: Formaður Jóhann Gísli Jóhannsson, 
María E. Ingvadóttir varaformaður, Bergþóra Jóns-
dóttir gjaldkeri, Anna Ragnarsdóttir ritari og Sig-
hvatur Jón Þórarinsson meðstjórnandi
Til vara: Sigríður Hjartar, Þórarinn Svavarsson, 
Jóhann Björn Arngrímsson, Páll Ingvarsson og 
Björn Ármann Ólafsson
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Leiðin frá fræi til þroskamikillar trjáplöntu er löng og ýmislegt getur 
komið upp á á leiðinni. Hvert skref skiptir máli og því fleiri feilspor, 
því meiri er hættan á að ein og ein planta týni tölunni. Einhver 
afföll eru vissulega eðlileg við náttúrulegar aðstæður en lengi má 
gera betur. Á upphafsárum íslenskrar skógarúttektar árið 2007 kom 
í ljós að meðalafföll gróðursetninga voru talsvert meiri en flestir 
skógræktendur hefðu búist við eða kringum 50%. Slíkur árangur 
er auðvitað óviðunandi og mikilvægt að leita allra leiða til að draga 
úr þessum afföllum. Í kjölfar þessa fóru ræktendur að fylgjast betur 
með árangri. Norðurlandsskógar hafa skoðað kerfisbundið gróður-
setningar sinna bænda til að fylgjast með þróuninni og sem hluta 
af sínu gæðamati. Eftirfarandi myndir sýna lifun eftir mismunandi 
landgerðum, trjátegundum og árum hjá Norðurlandsskógum, bæði 
ári eftir gróðursetningu og fimm árum eftir gróðursetningu. 

Kerfisbundnar samræmdar úttektir eru nauðsyn til að hægt sé 
að greina umfang vandamálsins og taka markvisst á því sem máli 
skiptir. Samkvæmt þessum upplýsingum er lítill munur á milli 
ára. Afföllin eru mest hjá greni og í frjóu landgerðunum eins og 
deiglendi og graslendi sem eru einmitt landgerðirnar sem greni er 
mest gróðursett í. Í flestum tilfellum aukast afföllin umtalsvert frá 
einu ári eftir gróðursetningu þar til fimm árum eftir gróðursetningu. 
Síst þó í mólendinu sem sýnir besta niðurstöðu til lengri tíma sem 
er jákvætt því það er algengasta gróðurlendið sem gróðursett er í.

Plöntugæði

Hraustar og frískar trjáplöntur eru forsenda þess að plönturnar lifi 
eftir gróðursetningu og óhætt að segja að fagmennska og þekking 
í plöntuuppeldi hafi aukist mikið síðustu ár. Við útboð plantna er 
tilgreint í hvernig pottum plönturnar skuli ræktaðar, hver hæðin 
og sverleiki við rótarháls skuli vera við afhendingu, að hlutfall milli 
rótar og yfirborðsvaxtar skuli vera eðlilegt, rætur og ofanjarðarhluti 
skuli vera óskemmdur og plantan skuli vera í góðu næringarástandi. 
Það hefur færst í vöxt að plöntur séu prófaðar snemma vors til að sjá 
hvort þær lifni eðlilega og séu lausar við skemmdir á brumum og 
rótum. Ef skemmdir koma í ljós gefst möguleiki á að endurflokka 
plönturnar og sérvelja land miðað við gæði plantnanna til að draga 
úr afföllum og útiloka plöntur sem ekki eiga lífs von, t.d. vegna 
rótarkals. Rótarkal er dæmi um lúmskar skemmdir sem koma seint 
fram ef ræturnar eru ekki skoðaðar sérstaklega. Barrfellir í lerki er 
einnig dæmi um sjúkdóm sem kemur fram þegar líður á gróður-
setningartímann, sérstaklega þegar loftraki er hár, og afleiðingin 
verður barrlitlar nýgróðursettar plöntur sem hafa takmarkaðan 
þrótt til að koma sér fyrir á berangri. Áhrif rótarkals og barrfellis á 
lifun eru mjög háðar árferði hverju sinni. Í þurrkatíð og kulda geta 

Lifun í gróðursetningum - Árangur gróðursetninga

- Brynjar Skúlason skógfræðingur

Lifun eftir gróðurhverfum  Tölur inní súlum sýna fjölda mæliflata. 

Lifun eftir árum.

Lifun eftir trjátegundum. Bland merkir fleiri en ein tegund í mælifleti, tölur inní 
súlum sýna fjölda mæliflata. 
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afföllin orðið mjög mikil á slökum plöntum á meðan það sleppur 
til í betra árferði.  

Frystar plöntur

Plöntur sem geymdar eru á frysti yfir veturinn sleppa við hitasveiflur 
og áhættu sem fylgir því að vera utandyra að vetrarlagi og ættu 
frekar að vera lausar við skemmdir þegar kemur að gróðursetningu. 
Rannsóknir á lifun og þrifum plantna sem hafa verið yfirvetraðar 
á frysti (Rakel Jónsdóttir o.fl. 2013) sýna að eftir því sem gróður-
setning dregst fram eftir sumri, aukast afföll og kal. Plönturnar 
þurfa lágmarks orku og tíma til að lifna, vaxa og undirbúa sig fyrir 
veturinn. Á svæðum þar sem sumur eru stutt eins og almennt á 
Íslandi er frystum plöntunum lífsnauðsynlegt að vera gróðursettar 
snemma vors, helst fyrir mánaðamót maí/júní.

Plöntugerð

Plöntugerðin (pottastærð og aldur)  getur verið mikilvæg. Saman-
burður á plöntugerðum í mismunandi landi (Guðmundur Hall-
dórsson o.fl., 1999) leiddi í ljós að stórar plöntur skiptu fyrst og 
fremst máli þar sem grassamkeppni var og eins að ranabjallan var 
ólíklegri til að ganga frá stærri plöntum. Tveggja ára, stórar plöntur, 
eru dýrari í framleiðslu, flutningi og gróðursetningu heldur en litlar 
ársgamlar plöntur. Þess vegna er mikilvægt að meta rétt hvenær 
raunverulegur ávinningur er af því að nota stórar og dýrar plöntur. 
Það þarf einnig að skoða til fulls þar sem verið er að rækta skóg í 
mjög rýru landi hvort hægt sé að fara í hina áttina og nota t.d. míní-

plöntur sem sáð er til snemma vors í 135 gata bakka og gróðursettar 
sama sumar (Trausti Jóhannsson 2013). Með nákvæmara vali á 
plöntugerð (aldri og pottastærð) miðað við landgerð og trjátegund 
má efalítið bæta bæði árangur og hagkvæmni gróðursetninga en 
frekari rannsókna er þörf.

Flutningur, meðferð og gróðursetning

Flutningur og meðferð plantnanna heima fyrir er vandmeðfarinn 
þáttur. Þær þarf að flytja í lokuðum kerrum og í þurru veðri þurfa 
fjölpottaplöntur daglega vökvun. Með tilkomu dreifingarstöðva 
hefur dregið úr því að mikið magn af plöntum sé geymt á gróður-
setningarstað í einhverja daga fram að gróðursetningu heldur sótt 
jafnóðum og gróðursett er. Í gróðrarstöðinni og á dreifingarstöðvum 

fá plönturnar vatn og áburð undir eftirliti fagfólks. Fyrir gróður-
setningu þarf að vökva plönturnar vandlega og það er sérstaklega 
mikilvægt þegar gróðursett er með geispu því blautar plöntur ganga 
betur niður rörið og niður á botn holunnar. Rannsóknir Hrefnu 
Sigurjónsdóttur (óbirt gögn) sýna bætta lifun í þurru landi með 
aukinni gróðursetningardýpt, allt að 10 sm dýpra en jarðvegsyfir-
borð. Líkleg skýring er minni hætta á þornun og frostlyftingu.

Svepprótarsmit

Smitun með svepprót hefur lengi verið í skoðun hérlendis á rækt-
unarstigi og eru til ýmsar rannsóknir sem sýna að markviss smitun 
plantna í uppeldi með viðeigandi svepprót ber árangur í bættri lifun 
og vexti nýgróðursettra trjáplantna (Úlfur Óskarsson 2006, Brynja 

5

Nokkurra vikna gamlar míníplöntur í 135 hólfa bökkum (mynd Rakel J. Jónsdóttir)

Sérlega mikilvægt að gróðursetja djúpt í þurru landi (mynd Brynjar Skúlason).
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Hrafnkelsdóttir 2009). Ein af ástæðunum skýrist af minni 
afföllum vegna ranabjöllu í smituðum plöntum. Svo 
virðist sem vantað hafi að laga smitaðferðir að núver-
andi ræktunartækni enda hafa stærri plöntukaupendur 
almennt ekki óskað sérstaklega eftir að plöntur séu 
smitaðar með svepprót. Æskilegt er að kanna hvort 
svepprótarsmit finnist almennt í ræktuðum plöntum 
í dag. Ef svo er ekki þyrftu sérfræðingar, ræktendur 
og kaupendur að skoða hvernig nýta megi núverandi 
þekkingu til að tryggja svepprótarsmit og bæta þannig 
árangur í skógrækt.

Áburðargjöf

Áburðargjöf er almennt talin auka bæði vöxt og lifun í 
skógrækt ef rétt er að henni staðið og fjölmargar rann-
sóknir Hreins Óskarssonar (2010) sýna þetta. Rann-
sóknir hafa þó stundum gefið misvísandi niðurstöður. 
Áburðurinn nýtist sem næring fyrir trjáplönturnar og 
dregur úr frostlyftingu. Hins vegar getur hann valdið 
þurrkálagi og aukið grassamkeppni. Þetta skýrir e.t.v. 
hvers vegna áburðurinn getur bæði verið til gagns 
og bölvunar. Almennt hefur seinleystur áburður komið best út 
í samanburði við auðleystan tilbúinn áburð en vegna kostnaðar 
hefur notkun hans ekki verið talin hagkvæm. Aukin vandvirkni við 
áburðargjöfina gæti skilað bættri lifun. Skoða þarf betur möguleikann 
á að nota kjötmjöl á nýgróðursettar plöntur sem hugsanlega gæti 
virkað svipað og seinleystur tilbúinn áburður. Notkun niturbindandi 
jurta, t.d. hvítsmára og rauðsmára, mætti prófa frekar í tilraunum 
hérlendis með nýgróðursettum plöntum. Þannig fengist vörn gegn 
frostlyftingu fyrsta árið og síðan varanleg niturbinding til lengri tíma.

Ranabjalla

Rannsóknir hafa sýnt að lirfa ranabjöllunnar getur valdið miklum 
usla í gróðursetningum (Edda S. Oddsdóttir og Guðmundur Hall-
dórsson 2005). Dæmi eru um að allt að 90 % plantna beri merki 
um ranabjöllunag. Þar sem bjöllurnar naga rætur neðanjarðar þarf 
að grafa upp plönturnar til að skoða skemmdir. Almennt standast 
stórar og þróttmiklar plöntur betur rótarnagið en litlar og því mætti 
e.t.v. bregðast við vandanum með stærri plöntugerðum, markviss-
ari áburðargjöf og svepprótarsmiti. Skoða þarf betur umfang og 
útbreiðslu affalla vegna ranabjöllu en miðað við fyrirliggjandi 
upplýsingar er ranabjallan stór skaðvaldur í nýgróðursetningum.  

Grasgefið land

Frjóa landið sem liggur í dalbotnum eða neðan til í fjallshlíðum 
hefur oft reynst erfitt til skógræktar þó svo að trjávöxtur verði frábær 
ef vel tekst til. Þarna koma saman mörg vandamál. Samkeppnin 
við gras um birtu, vatn og næringu er mikil. Vegna sinu og legu 
í landslaginu eru þetta oft kuldapollar og fyrir vikið hætta á kali 
á vaxtartíma í froststillum. Kalnar plöntur sem jafnframt eru að 
berjast í samkeppni við mikið gras eiga litla möguleika og afföllin 
verða stundum allt að 100%. Það þýðir ekkert hálfkák þegar rækta á 
í grasgefnum svæðum. Það þarf að nota graseyðingarlyf til að draga 
úr grassamkeppni, auka hitann í jarðveginum og draga úr kalhættu. 
Nota þarf sverar plöntur sem standa uppréttar þegar gras og snjór 
leggst yfir á haustin. Nota þarf tegundir og kvæmi sem fara strax 

að vaxa og ganga tímanlega frá sér að hausti. Sterklegar tveggja ára 
stafafurur gætu þolað grassamkeppni og lifað af í kuldapollum. 
Einnig mætti hugsa sér að nota stórar asparplöntur og rækta ein-
faldlega eina lotu með orkuskógi áður en reynt er að gróðursetja t.d. 
greni í þessa landgerð. Í tölum Norðurlandsskóga endurspeglast að 
afföllin eru stærst í ræktun grenis í frjóu landi. Norðurlandsskógar 
eru með rannsókn í gangi sem e.t.v. getur vísað veginn um hvernig 
tryggja megi lifun trjáplantna í mjög grasgefnu landi.

Ótal aðrir þættir valda afföllum, s.s. beit af völdum fugla og búfjár, 
veðurfarsöfgar á borð við þurrka, skaraveður, frost og snjóflóð. 
Sumt getum við hvorki séð fyrir né komið í veg fyrir. Engu að síður 
er margt sem við getum gert betur og því þarf að finna veikasta 
hlekkinn í ferlinu sem hægt er að hafa áhrif á til að bæta árangur. 
Bætt lifun og aukin hagkvæmni á að vera öllum skógræktendum 
kappsmál. Þar sem framleiðslutíminn í skógrækt er svo langur, þá 
ræðst hagkvæmni skógræktar fyrst og fremst að því hvernig við 
tryggjum góða lifun með lágmarks stofnkostnaði.

Samspil jarðvinnslu og graseyðingar í frjóu landi (mynd Bergsveinn Þórsson)

Heimildir:
Brynja Hrafnkelsdóttir, 2009.  Þéttleiki og fjölbreytileiki sveppróta í misgömlum 
birki- og lerkiskógum – MS-ritgerð. LBHÍ. 67 bls.
Edda S. Oddsdóttir & Guðmundur Halldórsson, 2005. Ranabjöllur (Otiorhync-
hus spp.) – meindýr í skógrækt. Veggspjald kynnt á Fræðaþingi landbúnaðarins, 
Reykjavík. 
Guðmundur Halldórsson, Sigvaldi Ásgeirsson, Edda S. Oddsdóttir og Ása L. 
Aradóttir, 1999. Býr lengi að fyrstu gerð? Áhrif plöntugerðar á líf og þrif plantna. 
Skógræktarritið 1999 (2). Bls. 55-60.
Hreinn Óskarsson, 2010. Tree seedling response to fertilization during afforestation 
in Iceland. Doktorsritgerð. Kaupmannahafnarháskóla.
Rakel J. Jónsdóttir, Brynjar Skúlason, Hrefna Jóhannesdóttir og Aðalsteinn Sigur-
geirsson, 2013. Þrif frystra skógarplantna. Rit Mógilsár, Rannsóknastöðvar skóg-
ræktar.  Nr 30/2013.  Bls. 81-94.
Trausti Jóhannsson, 2013. Lifun og vöxtur smárra skógarplantna - samanburður 
við hefðbundnar plöntugerðir í nýskógrækt -  BS-ritgerð. LBHÍ. 57 bls.
Úlfur Óskarsson, 2006.  Svepprætur og skógrækt – máttur myglunnar.  Fræðaþing 
landbúnaðarins 2006.  Bls. 214-220.
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Er skógrækt álitleg fjárfesting?
Þorbergur Hjalti Jónsson

Síðla árs 2013 var lögð fyrir Alþingi tillaga til þingsályktunar um 
eflingu skógræktar sem atvinnuvegar og sameiningu stjórnsýslu-
eininga á sviði skógræktar og landgræðslu (þingskjal 273 – 211. 
mál). Í greinargerð með tillögunni segir „Nauðsynlegt er að kanna 
og laða að fjárfestingar m.a. sjóða, einstaklinga og félaga fyrir 
eigin reikning í arðsamri skógrækt á Íslandi, en slík fjárfesting er 
vel þekkt erlendis.“

Getur skógrækt verið arðsamur fjárfestingarkostur fyrir einstaklinga 
og félög? Augljóslega getur þátttaka landeiganda í landshlutabundnu 
skógræktarverkefni verið álitleg fjárfesting. Í því tilviki leggur ríkis-
sjóður til 97% af ræktunarkostnaði. En gæti fjárfesting í skógrækt 
fyrir eigin reikning verið áhugaverð ávöxtunarleið?

Árið 1992 var sett upp arðvísitala skógræktar á Bretlandi. Vísitalan 
byggir á afkomu 148 stórra skógareigna sem stýrt er af fagmönnum 
í skógrækt og rekstri. Um gagnasöfnun og greiningu sér stofnun 
sem nefnist The Investment Property Databank en hún sér um að 
afla gagna og reikna arðsemivísitölur fyrir margskonar fjárfestingar 
á Bretlandi. Vorið 2012 birti hún 20 ára meðalávöxtun af skógar-
fjárfestingum. Raunávöxtun reyndist 8,1% og var álíka eða betri en 
árangur annarra fjárfestingaleiða. Í seinni tíð hafa margir ávöxtunar-
sjóðir fjárfest í arðskógrækt í hitabeltinu og heittempruðu loftslagi. 
Sú fjárfesting skilar 10 – 20% ávöxtun á 6 – 30 ára lotu fyrir þá sem 
eiga land en kaupi þeir land fyrir ræktunina er ávöxtunin 5 – 10%.

Árið 1990 birtu þeir D. G. McKillop og R. W. Hutchinson grein 
um arðsemikröfu fyrir einkaskógrækt á Bretlandseyjum (The deter- 
mination of risk adjusted discount rate for private sector forestry 
investment. Forestry, 63(1): bls. 29 – 38). Niðurstaða þeirra var að 

arðkrafa til skógræktar í eignasafni fjárfestingasjóðs með arðsemi 
að markmiði ætti að vera 4,81%. Samkvæmt lögum eiga lífeyris-
sjóðir á Íslandi að ávaxta fé sitt með minnst 3,5% raunávöxtun. 
Ávöxtunarkrafa raunhæfrar skógarfjárfestingar á Íslandi gæti því 
verið 3,5% – 4,8%.

Fjárfestar vilja flestir fá fé sitt til baka innan 15 – 30 ára. Ræktunar-
lotan í skóginum þarf þess vegna að vera innan þessara tímamarka 
eða það þarf virkan markað þannig að auðvelt sé að selja hálfvaxinn 
skóg á verði sem samræmist þeim virðisauka sem skógurinn hefur 
þá myndað.

Iðnviðarskógrækt með alaskaösp gæti skilað 3,5 – 6% arði á 20 
– 35 árum. Út frá vexti aspar á Sandlækjarmýri gæti öspin skilað 
fyrstu uppskeru á um 20 árum og annarri 30 - 35 ára gömul. Síðan 
myndi skógurinn skila uppskeru á um 15 ára fresti um langa fram-
tíð. Ekki þarf að gróðursetja eftir höggið því rótarskot og teinungar 
af stúfum endurnýja skóginn. Þessi ræktun og hugsanlega fleiri 
skógræktarkostir á Íslandi gætu skilað nægum arði á biðtíma sem 
fjárfestar sætta sig við. 

Helsti kostur skógræktar sem fjárfestingar er að afkoma í skógrækt 
fylgir lítið sveiflum á markaði með hlutabréf og skuldabréf. Það 
dregur því verulega úr áhættu í eignasafni að hafa hluta fjárfestingar 
í vel reknum arðskógi.

Virðisauki fjárfestingarinnar stafar mest af viðar- og stærðarvexti 
trjánna. Hægt er að fresta höggi ef timburverð er lágt. Trén vaxa 
áfram og arðinn má innleysa þegar verð hækkar á ný.

Viðarverð fylgir í megindráttum almennu verðlagi og til lengri tíma 
er vöxtur trjánna því verðtryggður. Fjárfestar sækja því í skógrækt 
til að verja eignir sínar á verðbólgu- og krepputímum.
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Hagkvæm skógrækt þarf mikið land og það eru veruleg fjárútlát 
í landkaupum og nýræktun skógar af hagkvæmri stærð. Auk stofn-
kostnaðar er árlegur kostnaður við umsjón, girðingar og tryggingar. 
Fjárfestingin er því helst á færi auðmanna eða sjóða þar sem margir 
leggja saman fé sitt. Þar að auki þarf verulega fagþekkingu í skógrækt 
til að haga ræktuninni þannig að skógurinn skili arði. Fjárfestar 
þurfa því aðgang að sérhæfðri skógfræðiþjónustu.

Þótt markaðsáhætta sé tiltölulega lítil í skógrækt saman borið við 
flesta aðra starfsemi getur önnur áhætta verið allmikil. Lausafjár-
áhætta er töluverð. Það er oft seinlegt að selja skóginn ef losa þarf fé 
í skyndi. Söluferlið getur tekið nokkra mánuði upp í nokkur ár. Því 
er ekki heppilegt fyrir fjárfesta að hafa allt sitt í skógrækt. Ræktunar-

áhætta getur verið allnokkur. Þetta 
er hættan á að skógurinn drepist 
eða rýrni. Skógareldar, sjúkdómar, 
skordýraplágur og stormfall eru 
augljósir skaðar. Þarna skiptir 
hæfni skógfræðiþjónustunnar oft 
sköpum.

Fleira þarf til en viðunandi bið-
tíma og arðsemi. Hér á landi eru 
helstu hindranir hátt og hækk-
andi verð á landi, regluverk sem 
veldur kostnaði, töf og áhættu, og 
ræktunaráhætta. Stærsti áhættu-
þátturinn í íslenskri skógrækt er líf 
og vöxtur trjánna. Veruleg hætta er 
á að fjárfesting tapist og það er erfitt 
út frá núverandi þekkingu að meta 
horfurnar á tilteknum stað. 

Á Íslandi er til nægt fé til fjárfest-
ingar ef fjárfestingin er arðvænleg. 
Lífeyrissjóðir þurfa á hverju ári að 
koma í trausta ávöxtun á annað 
hundrað milljörðum króna. Þessar 
fjárfestingar þurfa að skila minnst 

3,5% ávöxtun og vera innanlands. Þótt gjaldeyrishöftum yrði aflétt 
þyrftu fjárfestingar sjóðanna að vera innanlands að mestu því gengið 
myndi snarfalla ef allt þetta fé streymdi úr landi. Þar til viðbótar eru 
einstaklingar, félög og sjóðir sem hafa handbært fé til fjárfestingar.  
Þessi upphæð dygði til að klæða allt Ísland skógi frá fjalli til fjöru 
á nokkrum árum.

Þótt hér sé nægt fé til fjárfestingar og skógrækt gæti skilað við-
unandi afkomu eru hindranir í vegi arðsamrar skógræktar. Þessar 
hindranirnar eru ekki í grómagni jarðar heldur í fyrirkomulagi 
landnýtingarmála og tómlæti okkar um fagmennsku í skógrækt.

Myndir: Björgvin Eggertsson

Pallaleigan tekur að sér kurlun með 
möguleika á að setja kurlið í stórsekki. 
Ræður við boli allt að 26 cm í þvermál. 

Pallaleigan  

Óli Berg Kristdórsson
Sími 892 5576
Skógarhlíð 43, Hörgársveit 
601 Akureyri

KURLUN



LANDSSAMTÖK SKÓGAREIGENDA

9

Ég er í meistaranámi í matvælafræði við Háskóla Íslands og þegar 
bætt var við líftæknisviði í meistaranáminu ákvað ég að vera með 
verkefni á því sviði. Verkefnið fjallar um resveratrol í greniberki. 
Verkefnið verður þríþætt; Í fyrsta lagi að gera rannsóknir á innihaldi 
resveratrols í greniberki á Íslandi. Skoðaður verður munur á milli 
tegunda, landshluta, árstíða og heilbrigðis plantna. Einnig mun 
ég lítillega athuga resveratrol í furu- og lerkiberki á Íslandi, til 
samanburðar. Í öðru lagi mun ég fjalla almennt um resveratrol en 
þó sérstaklega um rannsóknir á lífvirkni þess. Í þriðja lagi mun 
verkefnið taka á viðskiptalegum forsendum fyrir resveratrolvinnslu 
á Íslandi.  Leiðbeinendurnir verða þeir Björn Viðar Aðalbjörnsson, 
sérfræðingur á líftækni- og lífefnasviði MATÍS, og Bjarni Diðrik 
Sigurðsson, prófessor við Landbúnaðarháskóla Íslands.

Resveratról er svokallað stilbeni, náttúrlegt fjölfenól sem finnst 
í ýmsum plöntum, meðal annars í vínberjum (Vitis vinifera) og 
japanssúru (Polygonum cuspidatum). Margar plöntur framleiða 
þetta efni þegar þær verða fyrir sýkingum af völdum baktería eða 
sveppa. Af villtum plöntum sem vaxa á Íslandi hefur resveratrol m.a. 
fundist í bláberjum og aðalbláberjum en í það litlu magni að það 
borgar sig ekki að vinna það. Resveratrol er nánast eingöngu fram-
leitt úr rótum japanssúru eins og er. Það er notað í heilsuvörur og 
nokkur lyfjafyrirtæki erlendis eru farin af stað með lyfjaþróun á því.

Það var aðeins nýlega að resveratról uppgötvaðist í greni-, lerki- 
og furutrjám. Þetta varnarefni er fyrst og fremst í sýktum plöntum. 
Meðan sýkingar voru algengar í vínviðarplöntum var hlutfall efnisins 
um 30 milligrömm í hverjum lítra rauðvíns en nú orðið fer það 
sjaldan yfir  3-4 mg/l sem gerir það að verkum að ekki borgar sig 
að vinna úr því resveratrol. Dagskammtur af resveratroli hefur ekki 
verið ákvarðaður sérstaklega en talað er um að ráðlagt sé að neyta 
20 -100 mg daglega og allt að 200 mg í skemmri tíma. Varað er við 
því að neyta 1000 mg daglega en þannig töflur eru þó fáanlegar. Til 
þess að fá 20 mg úr rauðvíni þyrfti því að drekka 5-7 lítra daglega 
og ennþá meira af bláberjasafti. Úr þurrkaðri rót japanssúru fást um 
187 milligrömm af resveratróli úr hverju kílói að jafnaði úr sýktum 
plöntum en nú hefur komið í ljós að úr þurrkuðum greniberki 
má fá allt að 460 milligrömm úr kílóinu. Þær grenitegundir sem 
gefið hafa mest magn af efninu eru einmitt þær sem helst eru 
ræktaðar á Íslandi, til dæmis sitkagreni, sitkabastarður, hvítgreni, 
blágreni og svartgreni. Efnið finnst aðallega í innri berki trjánna 
og við resveratrolframleiðslu er mikilvægt að safna berki af óheil-

brigðum trjám. Þetta geta verið tré sem hafa orðið fyrir skemmdum 
af völdum snjóbrots, hvassviðris, frostskemmda, skordýrafaraldra 
eins og sitkalúsafaraldurs eða sjúkdóma eins og sveppasýkinga en 
sjúkdómar fylgja oft í kjölfarið á skemmdum í trjám. Þegar trén 
verða fyrir skemmdum og sjúkdómum fara þau á fullt að framleiða 
varnarefni eins og resveratrol. Þetta er heppilegt fyrir skógrækt á 
Íslandi því að ef það verður farið í að framleiða resveratrol úr berki 
úr íslenskum barrtrjám þá myndast verðmæti úr grisjunarvið sem 
ekki nýtist í timburframleiðslu. 

Lengi hafa verið þekkt jákvæð áhrif rauðvínsdrykkju á hjartað. 
Vaxandi áhugi vísindamanna hefur verið á því sem kallað hefur 

Nýting á greniberki til manneldis 
Hannes Þór Hafsteinsson

Vöxtuleg grenitré.

Grenibörkur.
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Litið um öxl
Anna Ragnarsdóttir á Krithóli er 
fráfarandi formaður Félags skógar-
bænda á Norðurlandi. Hún féllst 
á að svara nokkrum spurningum 
blaðsins. 

Anna, hvaðan kemur þú og hvað 
hefurðu verið lengi í Skagafirði ?
Ég er Akureyringur, af syðri brekk-
unni og ég flutti í Krithól haustið 
1975.
Ertu alin upp við skógrækt?
Nei, en pabbi og mamma voru með skepnur; hross, kindur, kýr 
og hænur þegar ég var krakki en seinni árin bara með kindur og 
hross. Við bjuggum á jörð sem var þá rétt fyrir ofan bæinn og hét 
Þrúðvangur. Í dag er jörðin öll komin undir Akureyri.
Hvenær byrjuðuð þið hjónin á skógrækt og á hve stóru svæði?
Við byrjuðum að planta vorið 2001 og vissum ekkert út í hvað við 
vorum að fara. Við vorum með fé en fengum riðu í það 1986 og 
þurftum að skera niður allt féð.  Fengum okkur svo nokkrar kindur 
1990 en þá vorum við farinn að vinna utan heimilis og vorum 
aldrei með margt fé eftir það. Við vildum halda jörðinni í ræktun 
og töldum okkur gera það best með skógrækt og tókum tæpa 80 
hektara í skógrækt.

Hvaða tegundir eruð þið með og hvað hefur reynst best ?
Við erum með margar tegundir, mikið af lerki þar sem landið er 
minnst frjósamt. Svo eru margar tegundir af furu og greni, einnig 
er birki, reynir, þinur, ösp og eitthvað fleira í minna magni. Ég held 
að furan, grenið og lerkið komi best út.
Hvað lengi varstu formaður  Félags skógarbænda á Norðurlandi?
Ég tók við af Álfhildi Ólafsdóttir 2008 þegar hún flutti erlendis og var 
þar til núna í mars 2014 en áður var ég búin að vera í stjórn frá 2005.
Ertu í öðrum trúnaðarstörfum fyrir skógarbændur ?
Já ég er í stjórn Landssambands skógareigenda og svo er ég í stjórn 
Norðurlandsskóga.
Hvað er minnisstæðast frá ykkar eigin ræktun ?
Það er áreiðanlega þegar við vorum að byrja að planta. Þá vorum 
við öll fjölskyldan og nutum hverrar mínútu saman, þetta var svo 
spennandi. Síðar þegar við sáum hvað plönturnar döfnuðu vel hjá 
okkur var það líka mjög gaman. Við förum helst öll saman einu 
sinni á sumri í gönguferð um skóginn og það er alveg yndislegt að 
sjá hvað hann vex ár frá ári.
Hvað er minnisstæðast úr formannsstarfinu?
Það er nú aðallega hvað ég hef eignast marga góða vini í skógar-
geiranum í gegnum starfið. Ég hef starfað með mjög góðu fólki í 
stjórninni og það er margt að gerast. Félagið okkar heldur aðalfund 
LSE í ágúst 2014 og höfum við verið að undirbúa þann fund í vetur.
Eitthvað að lokum?
Ég vil þakka öllu samstarfs fólki fyrir ánægjulegt samstarf í gegnum 
tíðina en Valgerði og hennar fólki hjá NLS vil ég sérstaklega þakka 
mikla hjálp og gott samstarf. 

10

verið „French paradox” en það eru jákvæð áhrif rauðvínsdrykkju 
á hjartað. In vivo rannsóknir hafa sýnt að rauðvínsdrykkja verndar 
hjartað betur samanborið við aðra áfenga drykki og er það tengt 
fjölfenólum í vínberjum, fyrst og fremst resveratroli. Hvítvín hefur 

ekki þessi áhrif en í hvítvíni er ekki notað vínberjahýðið en það eru 
sá hluti vínberjanna sem inniheldur mest af resveratroli. 

Þrátt fyrir að yfir 6000 vísindagreinar hafa verið skrifaðar um 
reveratrol þá vantar mikið upp á að áhrif resveratróls á heilsu 
manna séu nægilega mikið rannsökuð. Ekki hefur verið sýnt fram 
á með óyggjandi hætti að efnið veiti vörn gegn sjúkdómum en 
vísbendingar hafa fengist með tilraunum á rannsóknarstofum (in 
vitro) og með dýratilraunum, að efnið hafi áhrif gegn öldrun, styrki 
hjarta og blóðrásarkerfi, vinni gegn krabbameini, auki frjósemi karla, 
verndi húðina, hamli gegn heilarýrnun og veiti líka vörn gegn bæði 
sykursýki og offitu. Eftir er þó að gera klínískar tilraunir á mönnum, 
bæði til að staðfesta skammtímaáhrif efnisins og langtímaáhrif. 

Þegar resveratról er unnið úr greniberki er börkurinn fyrst hreins-
aður og þurrkaður. Vinnsluferlið getur verið mismunandi og eftir 
því fer hreinleiki efnisins sem getur verið frá 2% upp í 99%. Til að 
fá 99% hreinleika er beitt vinnsluferli sem er í 36 þrepum. Þar eru 
meðal annars notuð ensím í ferlinu. Markmiðið er að framleiða 
einkaleyfishæfa vöru og í vöruþróuninni verður athugað hvort sú 
vara sem kemur út sé hæf til að sækja um einkaleyfi fyrir. Ég vinn 
með viðskiptafræðingi og verkfræðingi við að meta hagkvæmni 
hugsanlegrar framleiðslu en hér er til nokkurs að vinna því inn-
flutningsverð á einu kílói af hágæða resveratróli frá Bandaríkjunum 
er um 200.000 krónur í heildsölu.

Í dag er markaðurinn fyrir resveratrol fyrst og fremst í Banda-
ríkjunum en þar er um 90% af markaðnum en nýlega hefur mestur 
vöxturinn verið í Eyjaálfu og þá sérstaklega í Ástralíu og Nýja-Sjá-
landi.  

Verkefnið hefur fengið forverkefnisstyrk frá Tækniþróunarsjóði 
og í framhaldinu verður hugað að fleiri styrkjum og öðrum fjár-
mögnunarleiðum.

Grenilundur.
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Við skógareigendur MaÍ 2014

Ritnefndarkonur Við skógareigenda heimsóttu Sigurð Skúlason í 
lok mars þegar hann var að leggja síðustu hönd á flutning sinn og 
fjölskyldu sinnar frá Vöglum suður í Kópavog. Sigurður er fæddur 
20. september 1947 og kvæntur Margréti Guðmundsdóttur gjald-
kera og eiga þau 3 börn. 

Við byrjuðum á því að biðja Sigurð að segja okkur frá hvernig 
það stóð á því að hann fór að starfa við skógrækt.

„Þetta byrjaði nú eiginlega þannig að ég ólst upp með skógar-
verðinum  sem var þá á Suðvesturlandi og einu sinni var skógar-
vörður hér á Vöglum, Einar Sæmundsen. Hann bjó við hliðina á 
okkur eða svo til. Einn sona hans er jafnaldra mér og við vorum 
í skóla saman. Ég byrjaði að vinna við skógrækt 1963 í vorvinnu 
hjá Skógræktarfélagi Reykjavíkur sem var eiginlega samnefnari 
fyrir Skógræktarfélag Íslands, Landgræðslusjóð og Skógræktarfélag 
Reykjavíkur og var allt á sömu torfunni í Fossvoginum og það voru 
eiginlega sömu mennirnir sem unnu hjá þeim öllum. Ég er alinn upp 
í Kópavoginum, Snælandinu sem er aðeins innar í Fossvoginum. 
Þar var búskapur alveg fram undir 1973-4. Síðan fer ég að vinna 
þar aftur vorið 1964 og sem verkamaður. Fyrstu verkin mín voru 
að vinna í gróðrarstöðinni. Ég var ekki orðinn tvítugur þegar ég 
var orðinn aðstoðarverkstjóri. Síðan hefur það komið í minn hlut 
að vera frekar að láta einhverja aðra vinna heldur en vinna verkin 

sjálfur. Ég var í 10 ár hjá Skógræktarfélagi Reykjavíkur. Þá var verið 
í Heiðmörk á sumrin og með vinnuskólann sem var að vinna þar. 
Á veturna mokuðum við alltaf hesthúsin hjá Fáki og skíturinn var 
allur keyrður upp í Heiðmörk. Hann var fyrst settur í stæður og 
látinn vera þannig. Síðan var þetta keyrt út og börnin voru látin 
bera á plönturnar og setja undir plöntur. Svo var verið að græða upp 
mela með skítnum. Þannig að ég var þarna á traktor að moka skít í 
nokkra vetur. Ég byrjaði algerlega á gólfinu og er búinn að kynnast 
eiginlega öllu sem tilheyrir skógrækt, nema ég hef ekki verið mikið 
í skógarhöggi, því það var nú ekki orðið mikið þá.“ 

Þannig að það er ekki skrítið að það hafi vaxið vel í Heiðmörk?

„Það er einmitt gaman að segja frá því að við vorum þarna í ferð 
í tengslum við fund í Skógræktarfélagi Íslands og það var farið í 
Magnúsarlund í Vífilsstaðahlíð. Við stoppuðum þar við skála þar þar 
sem boðið var upp á veitingar. Þá var ég að segja frá því að veturinn 
´64 - ´65 var ég þarna með skarna. Skarni var efni sem var búið til 
úr sorpi. Það var afskaplega gott að vera þarna um veturinn, því það 
hitnaði svo í honum að manni var alltaf heitt á bakinu, því hann var 
borinn í strigapokum á bakinu upp í  hlíðina og borinn á plöntur. Við 
lyktuðum „vel“ þegar við fórum í Glaumbæ um helgar eftir að vera 
búnir að bera skarna alla vikuna. Ég var að segja frá þessu þarna og 
þá sagði Valgerður Jónsdóttir: Æ, gamli minn, vertu nú ekki að segja 
sögur sem gerðust áður en ég fæddist. Þá fór ég að fatta það hvað 
ég var búinn að vera lengi í þessu því Valgerður var ekki fædd þá.“

En þú hefur svo fært þig til í starfi?

„Nei, nei, þetta var nú byrjunin. Síðan bara þróaðist það að ég vann 
hjá Skógræktinni þessi fyrstu 10 ár, sá mikið um alla jarðvinnslu 
í skógræktarstöðinni og verkstjórn. Svo var farið í  túra austur í 
Haukadal og á Þingvöll að vinna þar. Síðan, líklega 10 árum seinna, 
þá var ég búinn að ná mér í konu og búinn að byggja og mér fannst 
ég þurfa meiri peninga. Það hafa nú aldrei verið ógurleg laun hjá 
skógræktarmönnum. Þá bauðst mér vinna á bílaverkstæði, sjá um 
lager og skrifstofu, og þar fékk ég miklu hærra kaup. En ég var þar 
ekki nema u.þ.b. ár. Þá var það að Hákon Bjarnason og þáverandi 
skógarvörður Kristinn Skæringsson vildu fá mig í vinnu og þá varð 
ég verkstjóri á Suðvesturlandi hjá Skógrækt ríkisins. Þar var ég í 12 
ár og sá um allar verklegar framkvæmdir þar. Svæðið var frá Hval-
fjarðarbotni um Þingvelli og austur að Ölfusá. Það var náttúrulega 
ekki mikið af skógum á þessu svæði, þannig að við vorum dálítið 
leigðir út á sumrin í girðingavinnu. Svo kom ég hingað (í Vagli) 
1987. Þá losnaði staðan hérna og ég bara sótti um til þess að prufa, 
ólærður maðurinn, en ég var ráðinn og hér er ég búinn að vera í 27 
ár sem skógarvörður á Norðurlandi og í ýmsum störfum, sem voru 
náttúrulega allt, allt önnur þá heldur en er í dag. Það var ekki margt 
starfsfólk í skógrækt þá eða fólk sem sá um skógrækt á svæðinu.“

„Maður er bjartsýnni að horfa fram á breytta tíma 
þegar maður er með sólina með sér“ 
- Viðtal við Sigurð Skúlason fráfarandi skógarvörð í Vaglaskógi

Sigurður og Margrét í vorsólinni á Vöglum.
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Hvernig var að koma hingað? Hver voru fyrstu verkefnin? 

„Það var bara nokkuð líkt því sem ég hafði verið að gera í Foss-
vogsstöðinni, því það var stór gróðrarstöð hér. Ég kem hér í apríl 
og konan og börnin þegar komið var fram í júní. Aðalverkefnið var 
fyrst og fremst plöntusala og plöntuuppeldi og svo gróðursetning og 
að gera við girðingar. En ég hafði rosalega gott starfsfólk, hafði það í 
mörg ár og hef enn. Vana menn sem voru búnir að vera hér mörg ár 
og voru svo mörg ár hjá mér áfram. Það var engin starfsmannavelta 
þannig að það vissu allir hvað þurfti að gera á hverjum árstíma. Ég 
var mest út á við því þá voru engir ráðunautar eða landshlutaverkefni 
að vinna með fólki þannig að það var eiginlega ætlast til þess að 
skógarvörðurinn kæmi a.m.k. á fundi hjá skógræktarfélögunum. 
Það var nú eiginlega orðið útilokað því að maður var þá aldrei 
nokkurn tíma heima. En svo breyttist þetta svolítið fljótlega eftir 
að ég tek við. Þá höfðu verið stofnuð verkefnin Nytjaskógrækt á 
bújörðum og þegar ég kom hingað ´87 var verið að ná betri tökum 
á þessu og ´88 og upp úr því voru stofnaðar nytjaskóganefndir í 
hverju héraði, Suður-Þingeyjarsýslu, Eyjafirði og Skagafirði, sem 
ég var svo formaður í. Það var ein nefnd í hverri sýslu og í þeim 
var fulltrúi frá viðkomandi skógræktarfélagi í sýslunni og síðan 
einn frá búnaðarsambandi og ég var í öllum þremur nefndunum.“ 

Var þá engin nefnd í Húnavatnssýslu og Norður-Þingeyjar-
sýslu? 

„Nei, það var „járntjald“ í þá daga. Norður-Þingeyjarsýslan var 
bara ekkert inn í þessu. Svo tók ég þátt í undirbúningi fyrir stofnun 
Norðurlandsskóga. Þá var búið að stofna Héraðsskóga fyrir austan 
og þeir voru svolítil fyrirmynd en samt ekki að öllu leyti því við 
höfðum öðruvísi áherslur. Þetta þróaðist svo og ég tók sæti í í stjórn 
Norðurlandsskóga frá byrjun. Það var 1990 eða rétt upp úr  ‘90. Þá 
var allt starfið sameinað undir eina stjórn og allt Norðurland tekið 
undir. Þá var farið í það að skilgreina svæðin meira heldur en áður 
var gert. Til dæmis í Eyjafirði var líka alltaf talað um „járntjald“ áður. 
Það  mátti ekki fara með skógrækt nema út að Hámundarstaða-
hálsinum að vestanverðu, því utan við það átti ekki að vera hægt 
að fara með skógrækt og þaðan var tekin bein lína yfir í Víkurskarð 
að austan. Með Norðurlandsskógum  var líka fenginn ráðunautur 
frá Skógrækt ríkisins þannig að þetta efldist. Ég man það voru einu 
sinni ráðunautaskipti og þá var farin ansi góð ferð um Norðurland 
og út á Siglufjörð og í Húnavatnssýslurnar og skoðaðir skógarreitir 

hjá skógræktarfélögum eða einstaklingum til að sýna mönnum sem 
sátu við skrifborð austur á Egilsstöðum að það væri kannski hægt 
að gera eitthvað meira heldur en bara að fara eftir einhverri línu. 
Eins og ég hef alltaf sagt, það er kannski einn dalur sem á vera góður 
undir skógrækt en hann er ekki endilega allur góður í skógrækt. 
Það getur jafnvel farið eftir jörðum. Ég held að þróunin hafi orðið 
ágæt og ég er mjög ánægður með árangurinn sem hefur orðið því 
nú er skógrækt ekki bara fyrir sérvitringa, heldur er þetta orðin 
atvinnugrein og verður það alltaf meira og meira.“

Heldur þú að það hafi verið farið of bratt af stað í byrjun í 
landshlutaskógræktinni? 

„Það var náttúrulega farið of bratt þarna, þegar miklum fjárveit-
ingum var lofað þegar verkefnin voru að fara af stað og væntingarnar 
voru alltof miklar í upphafi, skiljanlega. Það kom auðvitað bakslag 
þegar alltaf var skorið niður. Ég átti umræðu við Guðna Ágústsson 
um það að hann skyldi gera sér grein fyrir því að niðurskurðurinn 
myndi bitna á áhuganum. Eins var mikið stríð hérna þegar var rokið 
í það að loka öllum gróðrarstöðvum Skógræktar ríkisins. Ég sagði 
honum að það væri ákvörðun ríkisstjórnarinnar sem við yrðum að 
fylgja, því við værum starfsmenn og réðum þessu ekki. En ég vildi  
láta hann vita af því að það þyrfti að tryggja gróðrarstöðvunum 
sem tækju að sér að framleiða plöntur fyrir skógræktarverkefnin 
þann rekstrargrundvöll sem þyrfti til að þær gætu eflt sig eða lifað. 
Og ég held að það hafi komið í ljós þegar allt var dregið saman að 
þá fóru þessar gróðrarstöðvar meira og minna á hausinn. Ég var 
búinn að láta þá vita að þetta yrði þannig, því það eru bara skamm-
tímasamningar við stöðvarnar. Stöðin er kannski með samning um 
plöntusölu í þrjú ár og svo kannski ekkert í fimm ár. Og hvað á að gera 
á meðan við mannskapinn sem er þarna? Þá fer öll þekkingin  bara 
út um gluggann. Þannig að svona ákvarðanir eru bara ekki réttar.“ 

En hvernig er með rekstur hjá Skógrækt ríkisins? 

„Rekstur hjá deildum Skógræktar ríkisins er miklu erfiðari en í 
einkarekstri. Þú mátt ekki taka lán og átt alltaf að vera á núlli um 
áramót og veist stundum ekkert hvað er framundan, því það eru 
alltaf einhverjar breytingar á hverju ári og niðurskurður frá ári til 
árs. Það þarf að búa til lengri sýn fyrir svona starfsemi. Skógrækt 
er ekki bara eins og þú sért að sá fyrir káli eða þess háttar. Þá bara 
borðar þú kálið um haustið og getur verið hættur um næstu áramót. 

Á göngu með gestum í græðireit með dreifsettum berrótarplöntum.

Við leiðsögn á opnum degi í Vaglaskógi.
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En ef þú sáir fyrir trjáplöntum þarf að vera með þær í ræktun allt 
að tvö til þrjú ár eða  þá að gera ráðstafanir til að planta plöntum 
sem þú ert að láta einhvern annan framleiða. Þá er bara happdrætti 
hvort þú færð fjárveitingu eftir tvö ár til þess að kaupa plönturnar 
sem þú pantaðir. Þetta er bara stjórnleysi! Þó hefur þetta aðeins 
batnað. Ég er búinn að eiga orð við þingmeirihluta og menn sem 
hafa verið í fjárveitinganefnd. Þeim finnst voðalega skrítið eins og 
með deildina hérna, Norðurlandsdeildina, að hún sé ekki alltaf með 
fasta fjárveitingu, einhvern grunn sem hún getur verið á. Ég ætla 
svo sem ekkert að kvarta síðustu árin eftir að Skógræktin komst 
á réttan kjöl, þá erum við búin að vera með góða stjórnendur í 
fjármálunum hjá okkur og við höfum fengið sanngjarna og góða 
umfjöllun. En það gat farið þannig að þú yrðir bara skorinn niður 
við trog af því að það átti gera svo mikið einhvers staðar annars 

staðar á landinu. Þegar ég byrjaði þá vorum við bara að reka okkar 
stöðvar í gegnum banka. Þeim sem gekk illa urðu sjálfir að fara í 
banka og fá yfirdrátt og svoleiðis, ekki yfirstjórnin.  Nú er búið að 
laga þetta til. Starfið er bara orðið allt annað en það var. Þetta er 
stundum orðið bara svolítið leiðinlegt.“ Sigurður hlær við. „Maður 
er bara miklu minna orðinn út á meðal manna, bara að stjórna í 
gegnum síma og tölvur og vesenast í einhverjum fjármálum og 
skipulagningu. Það er orðið aðalverkefnið.“ 

Hvað getur þú sagt okkur af gróðurhúsinu hérna þar sem þið 
hafið verið með lerkiræktun til að fá fræ? 

„Þegar gróðrarstöðin var lögð niður, þá var komið á móts við okkur 
með það að þetta dó nú ekki alveg hérna. Þannig að það var farið 
í kynbætur á lerki sem Þröstur Eysteinsson stjórnar og hér var 
byggt 1000 fermetra gróðurhús, ansi stórt. Þetta er í fyrsta skipti 
sem fræ er ræktað innan húss hér á landi og svo er verið að reyna 
að finna besta kvæmið eða bestu plönturnar og núna er búið að 
finna blending sem ofar góðu. Það heitir Hrymur þetta kvæmi og 
er fengið með því að evrópulerki er frjóvgað við rússalerki. Það er 
í húsinu. Þetta kvæmi hefur reynst vel alls staðar á landinu, ekki 
bara á Norður- og Austurlandi eins og lerkið hefur gert. Það plumar 
sig á Suðurlandi líka.“

Hvað er langt síðan var farið að planta út lerki af þessu nýja 
kvæmi? 

„Þetta er nú bara rétt farið af stað og það er töluvert til af þessu fræi 
núna og líklega verður helmingurinn af því settur í sáningu í vor og 
hitt á næsta ári. Það kemur ekki alltaf svona mikið fræ ár eftir ár og 
síðan er búið að planta svolitlu af þessu í tilraunastykki hér og þar 
um landið. Þröstur Eysteinsson er með þetta undir sinni stjórn og 
við erum bara að annast um þetta hér.“

En hvað með önnur störf hér innan Vaglaskógar sem eru á 
þinni ábyrgð? 

„Ég hef haft það fyrir reglu síðan ég kom hingað að ég mæti alltaf á 
morgnana með mínu starfsfólki kl. 8. Oftast nær höfum verið búin að 
ræða hvað verður gert þessa vikuna. Það fer náttúrulega mikið eftir 
veðri, sérstaklega á veturna. En núna er þetta orðið þannig að þetta 
snýst mest um skógarhögg og úrvinnslu viðar, framleiðslu á eldivið, 
sem er töluvert mikil. Við erum að selja 4-5000 poka af birki á ári. 
Til þess þurfum við eiginlega að vera með 120 poka í framleiðslu 
á hverri viku, í þurrkgám og þá vinnu sem er í kringum þetta. Það 
hafa verið í kringum 6 starfsmenn hér með okkur hjónum síðustu 
árin og þetta fer upp í 13-14 á sumrin núna. 

Hvaða breytingar hafa orðið á umfangi starfseminnar hér?

„Ég var að skoða ársskýrslur núna og það eru ekki mörg ár síðan það 
voru allt upp í 26 manns að vinna hér á sumrin, kannski í 2 mánuði. 
En núna hefur þetta dreifst. Það má segja að við séum kannski að 
að gefa eftir en skógarbændurnir séu að koma inn, t.d. í gróður-
setningar. Við höfum t.d. lítið sem ekkert  gróðursett undanfarin 
ár og ef það hefur verið gert, þá höfum við fengið verktaka í það. 
Skógræktargeirinn þarf náttúrulega að byggjast upp þannig að það 
sé sátt og samlyndi um það hvernig skiptingin er þarna á milli. Allt 
kemur þetta fé nú úr sama pottinum og menn mega ekki fara að 
berjast innbyrðis til þess að eyðileggja hver fyrir öðrum, vegna þess 
að þá fara peningarnir bara út um gluggann og nýtast ekki neitt. 
Mér finnst að þetta sé í góðum farvegi núna. Það eru bara ákveðin 

Við gróðursetningu í Haukadal 1998.

Á 100 ára afmæli skógræktarinnar í Vaglaskógi 2009.
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verkefni sem Skógrækt ríkisins annast, annað sem skógarbændur 
gera og annað sem Skógræktarfélag Íslands gerir. Ef allir geta unnið 
þetta samkvæmt því og komið sér saman um hver verkaskiptingin 
er, þá tel ég að árangurinn verði mjög góður,.“

Hver finnst þér að eigi að vera verkefni Skógræktar ríkisins? 

„Það er náttúrulega fyrst og fremst þróunarstarf og rannsóknir og 
síðan kannski að vera með umsýslu í kringum þessa gömlu skóga 
sem Skógræktin hefur verið með. Það minnkar auðvitað en þar er 
líka reynslan. Þar hafa til dæmis verið gerðar tilraunir á grisjunum 
og öðru sem þarf að gera.“

Hvað er eftirminnilegast frá þessum tíma sem þú ert búinn 
að vera hér? 

„Ég veit ekki hvað ég á að taka sérstaklega fyrir. Okkur hefur liðið 
óskaplega vel hérna en ég vil taka fram að ég hef ekki gert þetta 
einn. Konan mín, Margrét Guðmundsdóttir, er búin að vera með 
mér þessi 27 ár og hefur unnið við bókhaldið. Hún er stór hluti af 
því sem við erum að gera.  Ég hefði aldrei getað gert þetta einn, 
hvorki án hennar né þeirra starfsmanna sem hafa unnið hérna með 
mér. Maður gerir ekkert einn, ég hef fengið gæfu til að vinna með 
fólki í friði og ró. Mér finnst gott að láta fólk ráða með mér, fara í 
gegnum hlutina til að fá sýn á hvernig menn vilja vinna þá. Ég er 
þakklátur fyrir hvað okkur hefur gengið vel að vinna saman hér 
og yndislegt fólk í sveitinni sem tók vel á móti okkur. En svo hefur 
þetta verið öðruvísi eftir að börnin voru farin og við orðin ein. Ég 
hef tekið þátt í ýmsu hér í sveitinni, bæði í sveitastjórninni, gömlu 
sveitastjórninni og síðan nýju sveitastjórninni eftir sameiningu og 
var formaður skipulagsnefndar í Þingeyjarsveit í 8 ár. Þetta var nóg 
að gera á tímabili en ég tók þann pól í hæðina þegar ég var rúmlega 
60 ára að draga í land og koma af mér hlutum. Ég er svo sem ekki 
hættur fyrr en í haust en það er betra að nýr maður taki við að vori. 
Svo held ég að það sé líka betra fyrir mig eða okkur að aðlaga okkur 
að vori heldur en að hausti. Fara inn í birtuna en ekki dimmuna. 
Maður er bjartsýnni að horfa fram á breytta tíma þegar maður er 
með sólina með sér.“

Hvað ætlar þú svo að fara að gera eftir að störfum þínum 
lýkur hér á Vöglum?

„Það er margbúið að spyrja mig að þessu en ég hef ekkert ákveðið 
en ég geri ráð fyrir að vinna eitthvað með sögufélaginu í Kópavogi. 
Ég er nefnilega gamall innfæddur Kópavogsbúi. Svo er búið að bjóða 
mér vinnu við ýmislegt í Reykjavík en ég veit ekki hvort ég geri það. 
Maður reynir að lifa á þessum eftirlaunum sem maður er með. 

Þetta var átak þegar við fluttum hingað. Var búinn að vera í bakinu 
og gat ekki unnið nema skrifstofustarf en þurfti eitthvað að gera. 
Það var meira átak að flytja hingað en að flytja í burtu. Þá vorum 
við að flytja með 3 börn í skóla og mikið meira tilfinningamál en 
að fara aftur til baka. Það líkaði öllum vel hérna.“

Eru einhver brýn verkefni sem þú sérð fyrir eftirmann þinn 
hérna?

„Ég er svo lánssamur að fá góðan eftirmann, Rúnar Ísleifsson, sem 
þekkir alla hluti og búinn að vera ráðunautur með mér í 10 ár. Hann 
er fæddur og uppalinn hér í húsinu og veit hér um alla hluti en tím-
arnir breytast og ég held það verði að gera átak í móttöku ferðamanna 
meira en við höfum verið að gera. Kröfurnar eru  alltaf að verða 
meiri og meiri. Það þarf að byggja upp meira hér, sérstaklega fyrir 

daggesti í Vaglaskógi. Það eru hér tjaldsvæði og þeim þarf ekki að 
fjölga því að það er svo mikið af tjaldsvæðum hér í kringum okkur 
en traffíkin mun aukast þegar Vaðlaheiðargöngin opnast.  Menn 
skreppa þá hingað því þetta er orðið svo nálægt og þá þarf að vera 
eitthvert svæði fyrir fólk sem kemur og það þarf að búa til meiri 
aðstöðu fyrir þá sem koma til að vera í 2 – 3 klukkutíma.“        
Er búið að skipuleggja opin svæði fyrir gesti?

„Það er deiliskipulag að hluta af þessu og svo er Rúnar búinn að 
kortleggja eiginlega alla skóga hjá okkur og gera áætlanir og annað 
en það er vantar alltaf peninga til að setja í svoleiðis. Það er gott 
að hafa þessar áætlanir og mínir menn vinna eftir þessum plönum 
eftir því sem hægt er þannig að hægt og rólega verður þetta bara 
hluti af starfinu. 

Gestir sem koma hingað og dvelja daglangt þeir greiða ekkert. 
Sveitarfélagið á búðina hér og leigir hana út. Við sjáum um sal-
ernin og sturturnar þar hjá fyrir fólk sem kemur í skóginn til að 
hlaupa eða dvelja hér. En það er bara hreinn kostnaður. Andlit á 
hverjum einasta móttökustað, hvort sem það er skógur eða annað, 
eru snyrtingarnar.  Ef þær eru ógeðslegar þá kemur þú aldrei aftur. 
Þetta er bara kostnaður en engar tekjur að hafa á móti. Það á eftir 

að koma í ljós hvað kemur út úr ferðamannapassanum. Hvort 
þar fæst eitthvað inn fyrir þá sem eru í ferðamennskunni eins og 
skógræktin sem er að opna skóga hingað og þangað? Við erum t.d. 
með Grundarreit í Eyjafjarðarsveit, Reykjarhól í Skagafirði, hérna 
á Vöglum og svo erum við alltaf að reyna að opna eitthvað meira. 
Hvort sem Íslendingum líkar það betur eða verr þá eru ákveðin 
svæði sem ekki er hægt að vera með allt þetta fólk á, hvort sem það 
eru Íslendingar eða útlendingar, nema greitt sé fyrir það. Þetta er 
þróun sem verður að koma.“

Hér enduðum við samtalið enda búin að koma víða við og fórum út 
í gróðurhúsið og skoðuðum fræræktina þar. En við óskum Sigurði og 
konu hans Margréti gæfuríkra daga í Kópavoginum og þökkum þeim 
fyrir störf þeirra í skógræktarmálum á liðnum árum.

Í fræhúsinu, Sigurður ásamt Láru í ritnefnd Við skógareigendur.



16

Við skógareigendur MaÍ 2014

Við upphaf skógræktar er skógræktarlandið skipulagt með tilliti til 
landgæða og hvaða tegundir dafna best á hverju svæði auk þess sem 
markmið skógarbónda með skógræktinni eru höfð að leiðarljósi. 
Oft hafa viðarafurðir skógarins verið meginmarkmið en einnig 
hafa landbótaskógar, skjólbelti og skjólskógar ásamt hugsanlegum 
beitarafnotum verið tilgangur skógræktarinnar. Í þessari grein verður 
fjallað um afurðir skóganna aðrar en timbur svo sem sveppi, ber og 
jurtir og hvernig hægt er að skipuleggja skógræktina með þau afnot 
skóganna í huga án þess að víkja mikið frá timburframleiðslumark-
miðum í skógræktinni. Einnig verður komið lítillega inn á nýtingu 
og sölu þessara afurða hjá skógarbóndanum.

Sveppir fylgja ýmsum trjátegundum svo sem lerkisveppir sem 
vaxa í lerkiskógum og furusveppir í furuskógum. Lerki vex ekki 
vel sem timburtré á sunnan og vestanverðu landinu en er ágætis 
landbótatré og lerkisveppir eru verðmæt aukaafurð. Víða eru rýr 
holt þar sem erfitt er að rækta skóg en þar má hugsa sér að setja 
lerki til sveppaframleiðslu þó það verði aldrei gott timburtré. Furu-
sveppir eru einnig mjög góðir matsveppir og góður markaður virðist 
vera fyrir sveppi hér á landi. Árið 2012 voru framleidd 575 tonn af 
sveppum og um 167 tonn voru flutt inn árið 2013 og því er ljóst að 
hægt er að hafa tekjur af að tína sveppi og selja.

Afurðir af og úr trjám svo sem jólatré, köngla, skrautgreinar, 
birkisafa og margskonar aðrar vörur er hægt að nýta úr skóginum 
og selja. Á árinu 2013 voru flutt inn jólatré og skrautgreinar að 
verðmæti um 87 milljónir og því ljóst að hér á landi er töluverður 
markaður fyrir slíka vöru. Við skipulagningu skóganna þarf fyrst og 
fremst að hafa í huga gott aðgengi að skóginum og skjól fyrir jólatré 
til að auðvelt sé að nálgast þessar vörur á hvaða árstíma sem er.

Ber eru vinsæl og verðmæt afurð og auðvelt að setja berjarunna 
í skógarjaðra og í skjólbelti þegar skógurinn er skipulagður. Sólber, 
rifsber, hindber og jarðarber eru allt tegundir sem hægt er að rækta 

í íslenskum skógum. Einnig er vel þess virði að búa til rjóður í 
skóginum þar sem bláber og aðalbláber vaxa fyrir og þau munu 
dreifa sér í skógarjaðrana þar sem sólar nýtur. Mikið af jurtum 
sem vaxa í íslenskum skógum eru nýttar í heilsuvörur og smyrsl 
auk litunarjurta og margra annarra nota sem má hafa af jurtum 
úr skógum landsins. Margir bændur vilja auka og bæta beitiland 
sitt með því að rækta upp skóg á rýru landi og beita síðan skógana 
þegar þeir þola beitarálagið. Með því móti fá þeir einnig gott skjól 
fyrir búpeninginn svo sem á sauðburði eða sem skjóllundi fyrir 
mjólkurkýr. Allt eru þetta verðmætar afurðir skóganna sem vert er 
að hafa í huga þegar skógurinn er skipulagður í upphafi.

Margir hafa verið að koma upp býflugnabúum í seinni tíð og þá 
er upplagt að nota tegundir í skógana sem býflugurnar eru hrifnar 
af, svo sem víðirunna sem blómstra snemma á vorin. Önnur tré 
sem býflugurnar eru hrifnar af eru ávaxtatré, álmur, ösp og birki 
auk ýmissa blómjurta sem þær sækja í. 

Allir þeir sem selja matvæli þurfa starfsleyfi sem gefið er út af 
Matvælastofnun þegar fullnægjandi aðstaða er fyrir hendi. Matís 
ohf og önnur fyrirtæki aðstoða við vöruþróun og rannsóknir á 
vörunum svo sem innihaldslýsingar og geymsluþol. Allar matvörur 
úr skóginum ættu að vera framleiddar og seldar af framleiðendum 
sem hafa starfsleyfi til að tryggja öryggi neytandans. 

Mikilvægur þáttur í vöruframleiðslu úr skóginum er að koma 
vörunni á framfæri. Nokkrir aðilar selja vörur frá smáframleiðendum 
svo sem Búrið – matarmarkaður, verslunin Frú Lauga og svo er Beint 
frá býli samtök smáframleiðenda í sveitum. Öll smáframleiðsla í 
sveitum landsins er mikilvæg með tilliti til byggðaþróunar og víða 
um lönd er mikil aukning í sölu á vörum framleiðenda sem tengja 
vöru sína við bæinn eða héraðið þar sem varan er framleidd. 

Til þess að vörur úr skóginum fái þá athygli sem við þurfum 
á að halda þurfa hönnuðir að koma okkur til aðstoðar til að efla 

Skógarafurðir og nýtingarmöguleikar þeirra 
Lilja Magnúsdóttir, Kvígindisdal Tálknafirði, liljam@centrum.is

Furusveppir.

Vestfirskt rússalerki.
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Fyrst vil ég lýsa jarðgerðinni , sem ég er að planta í.

Þetta er þýft land, frekar frjór jarðvegur, leirkenndur 
og býsna vel  gróinn.  Neðst í gróðurlaginu er 
nokkuð þykkt lag af mosa, ofar er fjalldrapi og 
berjalyng bæði aðal- og bláberja. Þetta gróðurlag 
er það þykkt að geispan nær ekki  í gegn.  Til að 
leysa það vandamál, þá var tekinn gamall léttur 
tætari og teknir allir hnífar úr honum nema tvær 
raðir í miðjunni.  Síðan voru hnífafestingarnar 
sem ekki voru notaðar skornar burt.  Sennilega er 
betra að hafa þrjár raðir, alla hnífa í miðröðinni, 
en láta hnífana til endanna snúa inn.  Það að hafa 
hnífana í miðju er til minnka hreyfinguna þar sem 
hjólin á dráttarvélinni hreyfast mest í þúfunum.  Þar 
sem þúfurnar voru stærstar vildi tætarinn sleppa 
við og við. 

Best fannst mér að vinna landið árið áður en átti 
að planta í það.  Afköst við jarðvinnslu voru um 
tveir tímar á hektara.  Ökuhraði á dráttar vélinni 
var 3 kílómetrar á klukkustund.  Þess ber að geta að 
stigbretti á dráttarvélinni vildu bogna aftur þegar 
þúfur voru sem stærstar.  Ef einhverjir vilja prófa 
vil ég benda mönnum á að nota rétta bolta í hnífa-
festingarnar ( hersla 10:9). Einnig vek ég athygli á 
því að þar sem  land er tekið undir skógrækt  er 
oft grýtt og hætt við að tætarinn lendi í grjóti.  Þá 
kemur fyrir að hnífarnir losna, sérstaklega ef boltar 
eru of linir. 

Kostirnir við að vinna landið svona eru nokkrir, 
til dæmis að plöntur ná niður í jarðveg, landið 
hitnar, samkeppni við annan gróður minnkar og 
raki leitar út í rásirnar.  Síðan er rétt að geta þess 
að mjög auðvelt er að planta þar sem rásirnar skera 
sig mjög vel  úr landinu. 

Hvernig nota má gamlan tætara í skógrækt 
Baldvin Haraldsson, Stóru-Hámundarstöðum

Breyttur tætari – Myndasafn Norðurlandsskóga.

Rásir eftir tætarann – Myndasafn Norðurlandsskóga.

markaðstækifæri vörunnar. Metnaður skógarbænda á að vera að 
framleiða vandaða og dýra vöru með smekkvísi og frumleika að 
leiðarljósi. Slíkar vörur höfða til margra kaupenda sem vilja jafn-
framt tengingu vörunnar við framleiðendur og fá að vita hvaðan 
varan kemur. Við þurfum jafnframt að vanda til verka með sjálf-
bærni skóganna að leiðarljósi með því að hafa yfirlit yfir það magn 
sem er tekið úr skóginum til að forðast ofnýtingu. Þegar unnið er 

skipulag fyrir umhirðu skóganna og grisjun þeirra þarf einnig að 
hafa aðrar afurðir skógarins í huga þannig að hugsað sé um allan 
skóginn sem eina heild, jafnt timbur sem aðrar afurðir. 

Framtíðin í skóginum er mikil og björt. Í skógunum okkar búa 
miklir möguleikar sem við eigum eftir að nýta og njóta. Við þurfum 
að vanda okkur við hvert skref á þeirri leið en framtíðin er meiri 
skógur og meiri og betri nýting allra skógarafurða
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Á fagráðstefnu skógræktar 2014 sem var haldin á Selfossi dagana 
12.-13. mars var fjallað um skóga og skipulag þeirra. Undirritaður 
fjallaði í erindi um hvort skógrækt væri afturkræf aðgerð í nýtingu 
lands og velti fyrir sér skipulagsmálum almennt. Ástæða þess að 
þetta umfjöllunarefni varð fyrir valinu er sú umræða sem farið hefur 
fram í þjóðfélaginu, oft í tengslum við skipulagsmál, að skógrækt 
sé óafturkræf aðgerð. Er rætt um að skógrækt sé í samkeppni við 
landbúnaðarland s.s. kornræktarland. Matvælaöryggi hefur jafn-
vel verið nefnt sem ástæða þess að takmarka þurfi skógrækt á 
ákveðnum svæðum. 

Skógarþekja Íslands er með því minnsta í Evrópu og þó víðar væri 
leitað. Fór þekjan úr 25-40% við landnám og niður í um 1% í byrjun 
20. aldar. Tókst landnámsmönnum með frumstæðum aðferðum, 
öxum, eldi og beit að breyta þeim skógi í akurlendi, beitiland og 

jafnvel eyðimerkur. Því má með nokkru öryggi halda því fram að 
birkiskógar séu „afturkræfir“.  Sama má segja um nýjan skóg sem 
settur er í gott ræktunarland, enda er auðveldara í dag að höggva 
þann skóg með þeim stórvirku tækjum og tólum sem til eru í dag. 
Eitt stærsta umhverfisvandamál heimsins er því miður skógarhögg 
til að skapa ræktunarland. 

Þrátt fyrir rúmlega aldar starf við endurheimt birkiskóga og 
gróðursetningu nytjaskóga hefur þekja skóga og kjarrs hér á landi 
ekki náð 2% þekju. Það er stefna sitjandi ríkisstjórnar að efla skógrækt 
hér í landi og í lögum um Landshlutabundin skógræktarverkefni er 
stefnt að ræktun skóga á a.m.k. 5% af landi undir 400 m.h.y.s. eða 
á 2000 km2  lands sem svarar til tæplega 2% landsins alls. Einn af 
þáttunum sem eru hamlandi á nýrækt skóga er aðhaldssamt skipulag 

sem samþykkt hefur verið í nokkrum sveitarfélögum. Dæmi eru 
um það í aðalskipulagi að skógrækt séu settar íþyngjandi skorður, 
en varla minnst á annan landbúnað t.d. lausagöngu búfjár og fram-
ræslu lands til akuryrkju.

Helstu lagasetningar sem fjalla um fellingu skóga eru Skógræktar-
lög, Lög um umhverfismat og Náttúruverndarlög. Skógræktarlög 
frá 1955 takmarka ruðning skóga og þarf samþykki skógræktar-
stjóra til að fella skóg. Felling er háð mótvægisaðgerðum, þ.e. að 
gróðursetja þarf skóg í stað þess sem felldur er, nema um túnrækt 
sé að ræða. Túlka verður lögin þannig að með túnrækt sé einnig átt 
við akuryrkju. Tilkynningarskylda er á skógruðningi vegna mats 
á umhverfisáhrifum ef um náttúrulegan birkiskóg er að ræða, en 
ekki ef um ræktaðan skóg er að ræða. Landeigandi þarf sem sagt 
leyfi skógræktarstjóra til að fella ræktaðan skóg en lög gera ráð 

fyrir að hann fái það leyfi ef um túnrækt eða 
akuryrkju er að ræða. 

Ekki eru mörg dæmi um að skógar hafi verið 
ruddir á Íslandi á síðari árum enda lítið um 
skóga á landinu eins og áður er nefnt. Þó hafa 
smærri trjáreitir eða hlutar trjáreita verið felldir 
á nokkrum svæðum undanfarna áratugi. Þar er 
um að ræða reiti sem felldir hafa verið vegna 
fornminja á Þingvöllum, útsýnis við bústaði og í 
þéttbýli og skóglendi sem tekin hafa verið undir 
byggingarlönd, bæði íbúabyggð og sumarhúsa-
hverfi. Líklega hefur þó mest verið rutt af skógi, 
aðallega kjarri, vegna vegaframkvæmda víða 
um land t.d. á Vestfjörðum, Hallormsstað, 
Eyjafirði og Laugarvatni. Einnig hafa skógar 
verið ruddir, bæði undir gömlum raflínum sem 
og þegar nýjar hafa verið lagðar. Af ofansögðu 
má því draga þá ályktun að hægt sé að breyta 
skóglendi yfir í aðra landnýtingu, bæði lagalega 
og tæknilega.

Að lokum er rétt að velta fyrir sér hvort skyn-
samlegt sé að rækta skóg á hluta þeirra svæða 
sem nýtileg væru til annars landbúnaðar s.s. 
akuryrkju. Nauðsynlegt er fyrir Íslendinga að 

auka flatarmál skóga bæði til að skapa auðlind til framtíðar og 
bæta búsetuskilyrði víða um land. Því miður verður markmiði laga 
um Landshlutabundin skógræktarverkefni um 5% skógarþekju á 
láglendi ekki náð fyrr en eftir hundruð ára miðað við fjárveitingar og 
framkvæmdahraða síðustu áratuga, en flatarmál gróðursettra skóga 
er nú 485 km2 . Flatarmál lands undir 400 metra hæð yfir sjávar-
máli er rúmlega 40 þúsund ferkílómetrar og hefur gott ræktanlegt 
land til akurræktar verið metið rúmlega 6.000 ferkílómetrar. Því 
ætti enn um sinn að vera nægt landrými fyrir bæði akurrækt og 
skógrækt hér á landi. 

Flestar algengustu tegundir sem gróðursettar eru hér á landi eru 
nýtilegar í kurl sem selja má til iðnaðar eftir 30-40 ár. Úr slíkum 
skógi má jafnvel fá ágætt efni til viðarframleiðslu á þeim tíma eins og 

Er skógrækt afturkræf aðgerð í nýtingu lands? 
Hreinn Óskarsson skógfræðingur

Uppblástur.
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reynslan sýnir. Því má segja að það sé bæði atvinnuskapandi og hag-
kvæmt fyrir landeigendur að geyma gott ræktunarland undir skógi í 
nokkra áratugi. Áratugagamlar rannsóknir Klemensar Kristjánssonar 
á Sámsstöðum sýna að bæta má árangur byggræktunar, sér í lagi í 
köldum árum, með því að skýla ökrum með skjólbeltum. Hitastig er 
hærra í skjóli sem eykur vöxt alls gróðurs í akurrækt. Skógar draga 
úr moldarfoki af ökrum að vori og öskufoki í kjölfar eldgosa. Skógar 
skapa einnig skjól fyrir skepnur og hafa rannsóknir sýnt að bæta 
má kjötgæði með því að hafa búpening á beit í skjóli skóga. Verði 
skógar felldir til að auka ræktunarland, má skilja eftir skjólraðir til 
að bæta enn frekar ræktunarskilyrðin. Því má að mínu mati auka 
matvælaöryggi stórlega hér á landi með því að skipuleggja skóga og 
skjólbelti í kringum akra og tún, jafnvel á svæðum sem skilgreind 
eru sem bestu ræktunarsvæði landsins. Akuryrkja, skógrækt og 
aðrar búgreinar fara vel saman og með góðu skipulagi munu þessar 
búgreinar styðja hver við aðra og bæta hag bænda og annarra land-
eigenda verulega þegar tímar líða. Endurheimt skóglendis.

Haustið 2013 útskrifaðist fyrsti hópurinn í Grænni skógum 
II á Norðurlandi. Fyrsta námskeiðið í þessari námskeiðaröð 
var haldið vorið 2011 en í heildina voru þetta 12 námskeið. 
Námskeiðin byrjuðu yfirleitt kl. 16:00 á föstudegi og voru til 
19:00 og héldu svo áfram á laugardegi frá kl. 09:00 til 16:00. 
Flest námskeiðin voru byggð þannig upp að haldinn var 
fyrirlestur og síðan farið í vettvangsferðir og viðfangsefni 
tengd efni viðkomandi námskeiðs skoðað. 

Eitt námskeiðið var haldið í Danmörku og dvöldu nem-
endur þar í vikutíma, hlustuðu á fyrirlestra, fóru í vettvangs-
ferðir og skemmtu sér á kvöldin eins og Íslendingum er 
einum lagið. 

Öll námskeiðin voru skemmtileg og fræðandi og við nem-
endurnir lærðum margt og mikið. Við lærðum t.d. það helsta 
um sveppi, já reyndar það mikilvægasta, hvaða sveppir eru 
ætir og hverjir ekki. Það var farið í Kjarnaskóg þar sem tíndir 
voru sveppir sem eldaðir voru úti yfir eldi og úr varð gómsæt 
sveppamáltíð. 

Á öðru námskeiði lærðum við um skógarnytjar meðal 
annars húsgagnasmíði. Það var mjög skemmtilegt námskeið 
og vakti mikinn áhuga. Sumir voru ákafari en aðrir og héldu 
áfram er heim var komið og smíðuðu borð á sólpallinn. 

Annað námskeið var um berin í skóginum, skemmtilegt 
námskeið fyrir þá sem eru duglegir að búa til sultur og drykki. 
Að hafa berjarunna í skóginum eykur sannarlega fjölbreytni 
skógarins.

Það væri of langt mál að fjalla um hvert og eitt námskeið en 
við lærðum viðarfræði, trjámælingar, slóðagerð, útlitshönnun 
og fleira og fleira, hvert öðru skemmtilegra. 

Við viljum hvetja alla sem eru búnir að ljúka námskeiða-
röðinni Grænni skógum I að láta það eftir sér að taka þátt í 
Grænni skógum II.

Grænni skógar II á Norðurlandi, 2011 - 2013 
Anna Stefánsdóttir og Brynleifur Siglaugsson, Steinhólum, Hjaltadal

Sumir voru ákafari en aðrir og héldu áfram er heim var komið og smíðuðu borð á sólpallinn.

Akur með dönskum jólatrjám skoðaður.
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Hér á eftir fara pistlar frá fjórum hópstjórum í leshópum Kraftmeiri 
skóga sem starfa af miklum krafti um þessar mundir. Hópstjór-
arnir fóru á námskeið í Svíþjóð fyrir um ári síðan til að fræðast 
og undirbúa sig fyrir að taka að sér að leiða leshópa en það form 
endurmenntunar er algengt á Norðurlöndunum og sérstaklega 
hafa Svíar mikla og góða reynslu af því. 

Leshópur Höfuðborgarsvæðisins
Sigríður J Sigurfinnsdóttir, Hrosshaga Biskupstungum

Einn þáttur í „Kraftmeiri skógum“ er þátttaka í leshópum.
Stefnan var tekin á að 8 skógarbændur, sem lokið höfðu námi í 

Grænni skógum 1 og sumir einnig Grænni skógum 2, tækju að sér 
að sjá um og stjórna leshópum víða um land. Flestir eru byrjaðir að 
starfa. Undirrituð sér um 13 manna hóp á Reykjavíkursvæðinu. Í 
hópnum eru skógareigendur búsettir á höfuðborgarsvæðinu,  flestir 
þeirra eigendur að skógi á Suðurlandi, en 1 hjón á Vesturlandi.

Okkar fyrsti fundur var snemma í desember og þegar þetta er 
ritað fyrri hluta apríl þá höfum við lokið fjórða fundi. Tvisvar höfum 
við hist í fundarsal sem einn félaginn hefur aðgang að, einu sinni í 
heimahúsi og einu sinni á Mógilsá. Fundirnir hafa staðið í um 2 klst, 
nema þegar við vorum á Mógilsá, þá vorum við lengur og byrjuðum 
á góðum göngutúr í skóginum. Á þeim fundi var Halldór Sverrisson 
sérfræðingur með okkur. Það var enda alveg gráupplagt að fá hann 

á þann fund því við fjölluðum um hans sérfag, skaðvalda í skógi og 
kynbætur á skógartrjám, en hann hefur staðið að asparkynbótum 
hér á landi.

Allir hafa lesið vel heima, eða ég stjórnandinn veit ekki annað, og 
við höfum átt góðar umræður um efnið hverju sinni. Það er alltaf 
gaman að heyra hvað „hinir“ eru að gera, heyra af mistökum og 
vel heppnuðum störfum í skógræktinni, læra hvort af öðru o.s.frv.

Nú er farið að vora og næsti fundur okkar verður á Garðyrkju-
skólanum á Reykjum í Ölfusi. Þar er gaman að ganga um og margt 
að sjá. Tveimur síðustu fundunum ætlum við svo að slá saman í 

einn langan og vonandi góðan laugardag. Þá á að heimsækja 3-4 af 
skógareigendum í hópnum okkar. 

Ég get ekki sagt annað en að leshópastarfið hafi heppnast vel. 
Leshópar eru ekki algengir á Íslandi en hugmyndin að Kraftmeiri 
skógum og þar með leshópunum kemur frá Svíum og þar er mikil 
hefð fyrir leshópum í alls kyns starfsemi. Íslendingar ættu að taka 
þá sér til fyrirmyndar og koma á leshópum við ýmis tækifæri.

Að lokum vil ég hrósa aðstandendum bókarinnar „Skógarauð-
lindin“ en mér finnst hún frábær, svo hnitmiðuð kennslubók sem 
tekur á öllum aðalatriðum í starfi skógarbóndans. Ég vildi að ég hefði 
haft hana þegar ég byrjaði í minni skógrækt fyrir aldarfjórðungi 
síðan. Ég hvet alla sem ekki eru þegar búnir að því, að kaupa sér 
eintak af Skógarauðlindinni.

Leshópur Árnes- og Rangárvallasýslna
Hildur María Hilmarsdóttir

Leshópur Árnes- og Rangárvallasýslna hefur þegar þetta er skrifað, 
komið saman í þrjú skipti og er áætlað að hittast næst 4. maí. Við 
byrjuðum að hittast í byrjun desember 2013 og var leshópurinn þá 
orðinn alveg fullskipaður en við erum samtals 15 með hópstjóranum.  
Allt eru þetta skógarbændur og skógræktendur sem eru með jarðir 
í rekstri eða hafa tekið hluta af sinni jörð undir skógrækt og/eða 
skjólbelti. Skógrækt hjá þátttakendum er á öllum stigum, þ.e. allt 
frá því að vera að byrja að gróðursetja í skipulagða skógrækt og yfir 
í 25 ára gamla skóga.

Fyrsti fundur var haldinn heima hjá hópstjóra á ljúfu mánudags-
kvöldi í byrjun aðventu.  Á þessum fundi voru allir fengnir til að 
kynna sig og sína skógrækt, segja jafnvel frá af hverju farið var út í 
að rækta skóg.  Veðurspá var ekki alveg nógu góð en allt heppnaðist 
vel og allir komust heim á góðum tíma eftir notalega kvöldstund 
með mjaðurtatei úr skóginum og pönnukökum. Næsti fundur var 
í febrúar og var ákveðið að nota Búnaðarmiðstöðina á Selfossi þar 
sem er prýðisgóður fundarsalur  fyrir hópa af þessari stærðagráðu. 
Fengum við þá í byrjun fundar Hrönn Guðmundsdóttur fram-
kvæmdstjóra LSE til að kynna sig og verkefnið Kraftmeiri skóga 
sem leshóparnir eru angi af. Eftir henni hélt Böðvar Guðmundsson 
smá fyrirlestur með glærum um gróðurflokkun, vinnslu jarðvegs og 
hvaða trjátegundir henta. Á meðan umræðu síðustu kafla kvöldsins 
stóð yfir fengum við okkur kaffi en tíminn er fljótur að líða þegar 
skemmtilegar umræður standa yfir svo það er gott að nota tímann 
vel. Sumir eiga lengra heim en aðrir og ekki gott að vera seint á 
ferðinni yfir vetrartíman í alls konar veðrum.   

Þriðji fundur var einnig haldinn í Búnaðarmiðstöðinni hjá Suður-
landsskógum á miðvikudagskvöldi í mars.  Þar fengum við í byrjun 
fundar Björn B. Jónsson til að halda smá erindi sem var mjög fróðlegt 
og hvetjandi enda er Bjössi hafsjór af fróðleik og skemmtilegur.  Þar 
sem mikið er í umræðunni þessa dagana hvernig staðið skuli að 
úrvinnslu timburs úr skógum fór hann yfir það hvers virði skógurinn 
er núna í 25 - 30 ára gömlum skógi þar sem ýmis fyrirtæki og 
Grundartangi eru tilbúin að kaupa íslenskan við til vinnslu.  Að ég 
tali nú ekki um eftir 10 - 20 ár í viðbót, en þá vorum við komin með 
svolítið skemmtilegar tölur!    Á eftir fóru af stað umræður um efni 

Leshópar Kraftmeiri skóga 

Leshópurinn á Reykjum, 10 af 13 þátttakendum í hópnum.
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úr Skógarauðlindinni og létum við spurningu ganga þar sem hver 
og einn átti að segja frá sinni upplifun af ýmiskonar skaðvöldum í 
sinni skógrækt.   Það var mjög áhugavert þar sem við vorum mörg 
hver að glíma við ótrúlega ólíka skaðvalda og ekki endilega þá sömu 
þó að jarðirnar séu ekki langt frá hvor annarri. 

Áætlunin er að halda næst 4. - 5. fund saman núna 4. maí á 
sunnudegi þar sem bjart er orðið meirihluta dags og vorið að bresta 
á. Þá tökum við fjóra tíma í staðinn fyrir tvo og ætlum jafnvel að fara 
í smá skógarleiðangur til skoða uppkvistun og blöndum trjátegunda 
sem er umræðuefni 4. fundar.  Eru það hjónin á Efra Seli sem ætla 
að bjóða heim en þau eru bæði þátttakendur í leshópnum.  Á Efra 
Seli er stór golfvöllur með myndarlegum skjólbeltum allt í kring 
og þar einnig rekinn veitingastaður með mörgum listmunum úr 
íslenskum viði, unnið af Halldóri á Efra Seli.

Hugmyndin er jafnvel að setja  6.-7. fund saman og hittast yfir 
miðjan dag á laugardegi þar sem hópurinn færi í aðra skógarferð 
og kláraði umræður síðustu kafla úr Skógarauðlindinni með tertum 
og tilheyrandi.

Það er mjög ánægulegt að hafa fengið að leiða fyrsta leshópinn í 
Árnes- og Rangárvallasýslum í þessu verkefni og vonandi er fram-
tíðin sú að fleiri leshópar verða settir á legg. Þetta hefur verið mjög 
skemmtilegt og ánægjulegar stundir sem eru líka hvetjandi og 
fræðandi fyrir skógræktendur sem vilja byggja upp arðsaman og 
fallegan skóg.

Leshópur í Dalabyggð
Jón Zimsen, Innra-Leiti

Ágæt þátttaka er í leshópi Kraftmeiri skóga í Dalabyggð. Tólf 
skógarbýli eru skráð og mæta einn til tveir frá hverju býli á fundina. 
Mætt hafa allt að átján á fund en það er hvetjandi og eykur sam-
heldni skógarbænda á svæðinu. Fundirnir hófust þann 1. mars að 
Innra-Leiti á Skógarströnd. Síðan hefur verið fundað að Vörðufelli 
og Breiðabólstað en næst hittumst við að Gautastöðum. 

Ákveðið var að halda fundina hvert hjá öðru mánaðarlega á 
laugardögum, þó þannig að lokafundurinn yrði  fyrir 15. ágúst n.k. 
Hingað til hafa viðkomandi skógarbændur séð um hressingu í frí-
mínútunum. Fundirnir hafa verið fróðlegir, skemmtilegir og margt 
borið á góma. Á fyrsta fundinum kynntu menn sig og sína skógrækt. 
Stjórnarmenn LSE og FsV kynntu einnig starfsemi félaganna. 

Fylgt er námsáætluninni og kemur fólk vel undirbúið. Þátttakendur 
með sína reynslu og margvíslegan bakgrunn hafa verið virkir og 

lagt margt til málanna, enda er ávallt jákvætt andrúmsloft. Flestir 
þurfa að aka vel á annað hundrað kílómetra, enda er Dalabyggð 
víðfeðm og sumir koma að sunnan. Það sýnir mikinn áhuga á að 
fræðast og kynnast öðrum á svæðinu.

Leshópur á Norðurlandi eystra
Anna Guðmundsdóttir

Leshópur á Norðurlandi eystra fór af stað mánudaginn 31. mars. 
Í hópnum eru 7 þátttakendur auk hópstjóra, allir úr Eyjafirði að 
undanteknum einum Mývetningi. Þegar þessi orð eru skrifuð hefur 
hópurinn hist fjórum sinnum, fyrst tvisvar í aðsetri Norðurlands-
skóga í Gömlu gróðrarstöðinni á Akureyri, síðan í Hótel Natur á 
Svalbarðsströnd þar sem einn hópfélaginn rekur ferðaþjónustu og 

síðast heima hjá hópstjóra í Reykhúsum þar sem endað var á því 
að skoða skóginn og grisjun sem þar er í gangi. 

Allir eru þátttakendur með skógarreiti, misstóra og misgamla. 
Við höfum samviskusamlega fylgt leiðbeiningum í námsvísi um 
lesefni fyrir hvern tíma en umræður um hvern þátt hafa svo fengið 
mismunandi mikið vægi og tíma þegar á hólminn er komið, allt 
eftir því hversu brýnt erindið er að mati þátttakenda. Yfirleitt hafa 
umræður verið frjóar og allir ófeimnir við að lýsa sínum viðhorfum 
þegar það á við og örlátir á að segja frá skógrækt sinni, sigrum og 
ósigrum og þannig deilum við reynslu okkar á milli. Sem dæmi 
um ákafar umræður má nefna þegar rætt var um kolefnisbindingu 

Suðurlandshópurinn fylgist af áhuga með erindi Björns B. Jónssonar.

Fundað í kirkjunni á Breiðabólstað á Skógarströnd.

Fyrsti fundur í leshópi á Norðurlandi, sex af sjö þátttakendum mættir.
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og  farið var að velta því fyrir sér hvort hún ætti að vera tekjulind 
fyrir skógarbændur.  Einnig hafa menn velt fyrir sér hvar við á 
Íslandi erum stödd varðandi þekkingu á heppilegum trjátegundum 
í skógrækt og hversu margt eigi eftir að rannsaka og gera tilraunir 
með til að fá besta efniviðinn í skógana.

Á einum fundinum ræddum við talsvert um skipulag skóga á 
héraðsvísu. Þá heyrðust raddir um að það þyrfti að fá alla bændur 
eða landeigendur á samliggjandi svæði með í skógræktina til að losna 
við „skógarfrímerki“ hér og þar. Við frekari umræður komumst 
við þó að niðurstöðu um að það væri nú fullfrekt en með því að 
skógarbændur sýndu gott fordæmi og skipulegðu sína skógrækt 
með tilliti til landslags gætu þeir hugsanlega haft áhrif og vakið 
löngun hjá nágrönnum sínum til að slást í hópinn og þannig myndu 

„frímerkin“ smám saman ná saman og verða að „stórum mottum“ 
eða samhangandi svæðum. 

Þar sem við erum ekki fleiri en þetta í hópnum er tryggt að allir 
komast að í umræðum og fá nægt rými til vangaveltna en vissulega 
hefði verið gaman að fleiri hefðu séð sér fært að taka þátt í les-
hópnum, því ég tel hiklaust að þetta form sé gagnlegt og þjappi 
fólki líka saman. 

Fyrirhugað er að hópurinn hittist aftur í maí og síðustu tveimur 
fundum ætlum við svo að slá saman og fara í Vaglaskóg og fá leiðsögn 
hjá nýjum skógarverði þar, Rúnari Ísleifssyni.  Það verður ekki fyrr 
en í sumar þegar skógurinn stendur í blóma en nánari tímasetning 
hefur ekki verið ákveðin enn. 

Hjónin Ingunn Hallgrímsdóttir og Ágúst B. Jónsson hófu skógrækt 
á Hofi fyrir hartnær 90 árum. Nokkrum grenitrjám var þá plantað 
og birkifræi sáð í brekku norðan bæjarins. Skömmu síðar bárust 
þangað frá gróðrarstöðinni á Vöglum í Fnjóskadal 7 hnausar með 
íslenskri blæösp sem upprunnin var á Garði þar í sveit. Þessar aspir 
uxu vel og  hafa fjölgað sér gríðarlega með rótarskotum. Nú eru 
aspir á víð og dreif um brekkuna, og sér ekki fyrir endann á þeirri 
útbreiðslu. Má finna allt að 20 – 30 smáplöntur á fermetra þar sem 
mest er, en svo kemur að því að ein eða örfáar vaxa, en hinar drepast. 
Mikið hefur líka verið grisjað af öspinni, einkum hin seinni ár. En 
þær sem eftir standa eru beinvaxnar og spengilegar og þær hæstu 
eru að nálgast 10 metrana.  Blæöspin lætur ekki vorhret plata sig, 
hún laufgast ekki fyrr en í júní, og er svo fyrst allra trjáa að skarta 
haustlitum, er yfirleitt orðin gul og jafnvel búina að fella laufin um 
réttir, en þær eru í kringum 10. september í Vatnsdal.  En á sumrin 
dugar minnsti andvari, eða blær, til þess að láta skrjáfa í laufum 
hennar og dregur hún trúlega nafn sitt af því.

Hjónin Vigdís Ágústsdóttir og Gísli Pálsson tóku síðan við skóg-
ræktinni og gróðursettu fjölmörg tré af ýmsum tegundum sem hafa 
dafnað misvel, eins og gengur. Í skóginum á Hofi má finna vöxtulega 
þini og hlyni, auk fjölmargra annarra tegunda, auk hefðbundinna 

trjáa. Hæstu trén eru vel yfir 15 metra og í hörkuvexti. Skógar-
reiturinn hefur oft verið stækkaður og var orðinn 3 - 4 hektarar um 
aldamótin. Auk þess er blómagarður Vigdísar þekktur fyrir fjöldann 
allan af runnum og skrautblómum.

Núverandi ábúendur á Hofi, Eline Schrijver og Jón Gíslason, 
gerðust aðilar að Norðurlandsskógum árið 2001 og lögðu þá 40 
hektara lands til viðbótar undir skógrækt. Í dag er fullplantað í 
það svæði og næstu verkefni í skóginum lúta að grisjun. Auk þess 
vonast ábúendur til að geta, innan ekki of margra ára, beitt fé eða 
hrossum (hóflega og undir stjórn að sjálfsögðu) í skóginn, þannig 
að skógurinn styðji þar með við annan búskap á Hofi, enda hefur 
þar alltaf verið hefðbundinn búskapur samhliða skógræktinni.

Ágúst gaf  5 hektara af landi til skógræktar á sextugsafmæli sínu 
1952, á svokölluðum Gróustöðum (sem getið er í Vatnsdælasögu) 
og eru ofan vegar nyrst í Hofslandi. Þar hafa Vatnsdælingar ræktað 
fallegan skóg sem er tilvalinn áningarstaður þeirra sem um dalinn 
fara. Reiturinn er í dag í umsjón og eigu Húnavatnshrepps.

Í skóginum á Hofi, inn á milli trjánna skammt frá þar sem skóg-
ræktin hófst, er heimagrafreitur. Þar hvíla m.a. Ingunn, Ágúst og 
Gísli. Betri legstaður er vandfundinn. 

Skógrækt á Hofi í Vatnsdal 
Jón Gíslason og Eline Schrijver, Hofi, Vatnsdal
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Á þessu tímabili höfum við hjá MHG skynjað síaukna 
eftirspurn eftir áreiðanlegum verkfærum til notkunar við 
skógarhögg. Fólk er í auknum mæli farið að gera sér grein 
fyrir því að til að komast af „hobbý“ skeiðinu yfir í iðngrein 
þá verða menn að koma sér upp verkfærum sem hægt er 
að treysta. Við höfum einnig lagt metnað okkar í að eiga 
til á lager varahluti og aðra fylgihluti fyrir skógræktendur 
og jafnframt  á samkeppnishæfu verði. 
Þá má geta þess að við höfum átt gott samstarf við Fóður-
blönduna á Egilsstöðum sem er staðsett á einu stærsta 
skógræktarsvæði landsins. Þar eystra er nú stór hluti skóg-
ræktarbænda með Husqvarna keðjusagir og hlífðarbúnað, 
en mikil vakning hefur orðið í notkun öryggisfatnaðar 
hér á landi við skógrækt.  FB á Egilsstöðum hefur ávallt á 
boðstólum þær grunnvörur frá Husqvarna sem skógar-
bóndinn þarf til rekstrar  á sinni útgerð.
Við hjá MHG erum með viðgerðarþjónustu  okkar í 
Akralind 4  í Kópavogi.
Husqvarna er leiðandi vörumerki í skógarhöggsgeiranum 
í heiminum í dag.  Undir Husqvarna samsteypunni eru 
einnig önnur þekkt merki   s.s. Jonsered, McChulloch og 
Partner sem við getum einnig þjónustað með varahluti.

Ein vél sem getur nánast allt! Kannski ekki alveg dagsatt, og þó; 
Með Avant liðléttingnum og viðeigandi aukabúnaði getur þú unnið 
léttilega öll þau störf sem til falla þar sem skógur kemur við sögu. 
Avant Tecno framleiðir hágæða liðléttinga og aukatæki í Ylojarvi 
sem er borg vestur af Helsinki. Sterkbyggðir og einfaldir ,,Avantar‘‘ 
eru hannaðir og framleiddir eftir þörfum viðskiptavina. Vélarnar 
eru allt frá minni tækjum fyrir t.d. eigendur sumarbústaða og til 
stærri véla sem henta bændum, verktökum, bæjarfélögum og ekki 
síst skógarhöggsmanninum. 

Kynning frá MHG verslun 
MHG verslun í Kópavogi hefur haft umboð fyrir Husqvarna verkfæri síðastliðin 13 ár eða síðan 2001

Kynning frá VB-landbúnaður 
Hvaða tæki hentar betur í skóginum en fagurgrænn Avant frá Finnlandi!

Vörur frá Husqvarna.

Notendur Avant-vélanna eru undantekningarlaust ánægðir með 
þær og segjast nota þær í miklu fleiri verkefni en þeir áttu von á. 
Í dag eru margir Avantar að störfum um land allt, þeir sinna 
m.a. hálkuvörnum við Gullfoss og Geysi, sjá um snjóhreinsun á 
Þingvöllum á vetrum og grasslátt á sumrin. Avant er að störfum 
í fiskeldinu, hjá bændum í öllum landshlutum með staurabora, 
rúllubaggagreipar og skóflur. Þeir kurla timbur uppi í Skorradal 
og leggja þar göngustíga. Avant er í fullu starfi hjá nokkrum bæjar-
félögum við götuhreinsun og meira segja á ströndinni í Nauthólsvík 
og svo mætti lengi telja. 

Magnús Sigurðsson
VB Landbúnaður
Sími: 414-0013 / 822-8613
Netfang: magnus@vbl.is
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