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Aðalfundur 
Landssamtaka skógareigenda 
verður haldinn í Reykjanesi 13-14 október 2017.

Landssamtök skógareigenda, LSE, standa á 
tímamótum, en tuttugu ár eru liðin frá stofnun 
samtakanna. Í þetta sinn verður aðalfundurinn 
haldinn í Reykjanesi við Ísafjarðardjúp, í samstarfi 
við Félag skógarbænda á Vestfjörðum, dagana 13. 
og 14. október 2017.

Fundurinn hefst kl. 14.00, föstudaginn 13. október, 
með venjulegum aðalfundarstörfum. Gert verður 
hlé á fundinum kl. 16.00 og honum svo framhaldið 
laugardaginn 14. október kl. 9.00.

Málþing verður haldið í tengslum við aðalfundinn 
og hefst það kl. 16.30 á föstudeginum. Þema 
málþingsins er umhirða skógarins. Flutt verða 
erindi um umhirðu í upphafi skógræktar frá 
gróðursetningu þar til skógurinn er farin að vaxa og 
í lok málþingsins verður erindi „Auðlindin skógar“ 
frá Umhverfis- og auðlindaráðuneyti.

Eftir aðalfundinn tekur Félag skógarbænda á 
Vestfjörðum við keflinu og stýrir dagskránni það 
sem eftir lifir dagsins og fram eftir kvöldi. Boðið 
verður upp á sögugöngu um svæðið, fundargestum 
til skemmtunar og svo endum við góða helgi með 
árshátíð skógarbænda.

Nánari upplýsingar um fundinn og dagskrá hans má 
finna á heimasíðu samtakanna www.skogarbondi.is 
eða hjá Hrönn Guðmundsdóttur framkvæmdastjóra 
LSE í síma 899-8662 og á netfangið hronn.lse@
gmail.com 

Skógarbændur eru hvattir að mæta, koma sínum 
sjónarmiðum á framfæri og njóta stundarinnar 
saman.

Að þessu sinni er aðalfundur LSE haldinn á Vestfjörðum, 
nánar tiltekið í Reykjanesi við Ísafjarðardjúp. Í Reykjanesi 
er rekin öflug ferðaþjónusta og þar verður vel séð um 
skógareigendur á aðalfundi þeirra. Reykjanes er langt nes 
sem liggur milli Reykjafjarðar að vestan og Ísafjarðar að 
austan sem er innstur fjarðanna í Ísafjarðardjúpi.

Reykjanes á langa sögu og merkilega sem byggir að miklu 
leyti á þeim jarðhita sem þar er. Til eru heimildir um nýtingu 
jarðhitans í Reykjanesi til saltvinnslu á árunum 1773 – 1793 
og er talið að þar hafi verið unnin allt að 1100 tonnum á 
þessum tveimur áratugum. Í dag er aftur  hafin saltvinnsla 
í Reykjanesi og er notast við jarðhitann eins og áður til að 
eima sjó til að ná úr honum saltinu. Ungir frumkvöðlar hófu 
starfsemi Saltverksins eins og fyrirtækið heitir fyrir nokkrum 
árum og hefur vöru þeirra verið vel tekið. 

Í Reykjanesi var einnig komið upp gróðurhúsi og hafin 
ræktun á ýmsum framandi ávöxtum og grænmeti snemma 
á fjórða áratugnum. Þar var á ferðinni Ernst Fresenius, 
þýskur búfræðingur sem flutti hingað til lands 1926 og fékk 
hér ríkisborgararétt 1930. Hann var mikill áhugamaður um 
ræktun og rak gróðurhúsið með fjölbreyttri ræktun í nokkur 

ár en flutti aftur til Þýskalands 1938 og tók þá Kaupfélag 
Ísfirðinga við ræktuninni og rak hana í nokkur ár.

Þekktastur er þó staðurinn Reykjanes vegna rekstur 
Héraðsskólans í Reykjanesi en hann var starfræktur frá 1934 
til 1996 en áður hafði heita vatnið verið nýtt til sundkennslu 
og var fyrsta sundlaugin byggð 1889 en núverandi laug er 
byggð á þriðja áratugnum og þjónar tilgangi sínum enn með 
sóma. Héraðsskólinn í Reykjanesi var samstarfsverkefni 
tveggja lítilla sveitahreppa, Reykjafjarðarhrepps og 
Nauteyrarhrepps en þar bjuggu um 320 manns þegar ákveðið 
er að byggja skólann í Reykjanesi en einnig stóðu Norður-
Ísafjarðarsýsla og Ísafjarðarkaupstaður að uppbyggingu 
skólans. Héraðsskólinn í Reykjanesi setti mikinn svip á 
mannlífið í Djúpinu og margir sem þar stigu sín fyrstu skref á 
menntabrautinni. Þegar þjóðlífið fór að breytast upp úr 1980 
fór að halla undan fæti hjá héraðsskólunum víða um land 
og flestum þeirra var lokað á níunda og tíunda áratugnum. 

Eftir að Héraðsskólinn í Reykjanesi lokaði hefur verið rekin 
ferðaþjónusta í húsnæði skólans og þar hafa margir gist á 
ferð sinni um Djúpið. Reykjanes býður aðalfundargesti LSE 
velkomna og vonar að þeir njóti dvalarinnar í Reykjanesi.

Reykjanes í Ísafjarðardjúpi

Félag 
skógarbænda 
á Vestfjörðum
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Landssamtök skógareigenda standa nú á 
tímamótum en tuttugu ár eru frá stofnun 
samtakanna. Mikið vatn er runnið til sjávar 
frá stofnun þeirra og margt hefur náðst 
fram en betur má ef duga skal.

Í þessum stutta pistli framkvæmdastjóra 
er ekki hægt að fara yfir söguna en ég tæpi 
á einstaka verkefnum og eitt þeirra, sem 
hefur verið rauði þráðurinn í gegnum 
tíðina er að hvetja stjórnvöld til að auka 
fjármagn til skógræktar svo standa megi 
við þá samninga sem gerðir hafa verið við 
skógarbændur. Nú þegar er búið að ganga frá og þinglýsa samningum 
um skógrækt á bújörðum á um 50 þúsund hekturum en einungis er 
búið að gróðursetja í 22 þúsund hektara þannig að nóg land er eftir 
til framkvæmda og mikill áhugi er hjá landeigendum að taka þátt. 

Með þeim framkvæmdahraða sem nú er viðhafður tekur 40 ár 
að fylla í þau svæði sem nú þegar eru með þinglýsta samninga - og 
þá er ekki tekið tillit til þeirra  sem vilja bætast við. Á tyllidögum 
tala ráðamenn í landinu gjarnan um mikilvægi þess að auka 
skógrækt, en það er ekki hægt að sjá í fimm ára fjárhagsáætlun 
ríkisstjórnarinnar sem unnið er eftir. Ef spurt er um efndirnar bendir 
umhverfisráðherra á að aukning fjármagns til skógræktar eigi að 
koma í gegnum fyrirtækin í landinu. Enginn hvati er hins vegar í 
kerfinu fyrir fyrirtæki að fara þá leið. Maður spyr sig - kemur það 
til með að gerast?

Annað sem orsakast af niðurskurði fjármagns til skógræktar og 
mikilvægt er að takast á við er að ekki hefur verið hægt að standa 
við samninga um fyrstu grisjun. Margir skógar er vaxnir upp úr 
eða eru að vaxa upp úr þeim fasa og framkvæmdin verður miklu 
dýrari fyrir vikið. Nauðsynlegt er að við stöndum saman og gerum 
það sem við getum til þess að bæta úr þessu.  

Unnið er að mörgum áhugaverðum verkefnum þessa dagana og 
það eru spennandi tímar framundan. Víða þar sem skógurinn að 
vaxa upp er komið að því að nýta það efni sem hann gefur af sér. 
LSE og Skógræktin tóku höndum saman og skipuðu teymi, sem í 
sitja þrír fulltrúar frá LSE og þrír frá Skógræktinni. Teyminu er ætlað 
að vinna að afurða- og markaðsmálum skógræktar. Teymið hefur 
fundað reglulega og heimsótt nokkra skógareigendur sem eru farnir 
að vinna efni úr sínum skógum. Teymið hefur gert sér þriggja ára 
stefnu og verkáætlun um afurða- og markaðsmál skógræktar sem 
kynnt verður fyrir skógarbændum á aðalfundi LSE.

Nú er komið að leiðarlokum mínum í starfi framkvæmdastjóra LSE 
en ég hef sinnt því frá apríl 2013. Á þessum tíma höfum við náð að 
tryggja LSE fjármagn til 10 ára í gegnum búnaðarlagasamning sem 
er afar mikilvægt fyrir samtökin. Með því fjármagni geta samtökin 
stutt enn frekar við starf skógarbænda í framtíðinni. 

Um leið og ég þakka ykkur öllum fyrir samfylgdina, óska ég ykkur 
skógarbændum, stjórn LSE og nýjum framkvæmdastjóra velfarnaðar 
í störfum og megi vegur atvinnugreinarinnar skógræktar vaxa og 
dafna um ókomna tíð. 

Hrönn Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri LSE

Ritstjóraspjall
Á síðasta hausti var tekin sú ákvörðun 

að gefa aðeins út eitt eintak á ári af blaðinu 
Við skógareigendur þar sem útgáfan er 
mjög kostnaðarsöm og hart barist um 
auglýsingamarkaðinn. Er það von okkar 
ritnefndarmanna að lesendur sýni þessu 
skilning og taki vel á móti blaðinu okkar. 
Blaðinu er dreift á öll póstföng í dreifbýli 
þannig að það eru fleiri en skógarbændur 
eingöngu sem fá það í hendurnar. Við vonum 
að sem flestir finni efni við sitt hæfi og líki vel. Þetta er jafnframt síðasta 
eintak sem við Vestfirðingar stýrum og á nýju ári fer boltinn yfir til 
Vestlendinga. Við þökkum kærlega öllum þeim sem hafa lagt okkur 
til efni á þessum tveimur árum og vonum að áfram taki fólk vel í að 
senda efni í blaðið okkar skógarbænda svo blaðið megi áfram vera 
áhugavert og fræðandi. Framundan er aðalfundur LSE í Reykjanesi við 
Ísafjarðardjúp og við Vestfirðingar hlökkum til að hitta skógarbændur 
sem víðast að af landinu og viljum bjóða ykkur velkomin vestur.

Fyrir hönd ritnefndar,
Lilja Magnúsdóttir

Pistill frá 
framkvæmdastjóra LSE

Útgefandi: LSE (Landssamtök skógareigenda)
Umbrot og prentun: Héraðsprent ehf.
Upplag: 7500 eintök
Ábyrgðarmaður og ritstjóri: Lilja Magnúsdóttir
(liljam@centrum.is)
Ritnefnd: Lilja Magnúsdóttir, Helga Dóra Kristjánsdóttir,
Oddný Bergsdóttir, Björgvin Eggertsson og 
Hrönn Guðmundsdóttir.
Ljósmynd á forsíðu er úr vestfirskum birkiskógi sumarið 2017. 
Ljósmynd Lilja Magnúsdóttir
Myndir með greinum eru eftir höfunda nema annað sé tekið fram.

Stjórn LSE 2016-2017
Aðalmenn: Formaður Jóhann Gísli Jóhannsson, 
Hraundís Guðmundsdóttir varaformaður, María 
Ingvarsdóttir gjaldkeri, Sighvatur Jón Þórarinsson 
ritari og Agnes Þórunn Guðbergsdóttir meðstjórnandi.
Varamenn: Sigríður Hjartar, Bergþóra Jónsdóttir og 
Sigrún Þorsteinsdóttir.
Landsamtök skógareigenda - Austurvegi 3-5 - 800 Selfoss
Sími 480-1826 - GSM 899-9662 
hronn.lse@gmail.com – www.skogarbondi.is

Hveragerðisbær
Tálknafjarðarhreppur
Þórarinn Svavarsson

Hrönn Guðmundsdóttir
Jón Zimsen

„Skógrækt er mannrækt“
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Í rúma öld hafa Íslendingar plantað trjám og ræktað skóga. Framan af 
síðustu öld fór mikill tími og orka frumherja í skógrækt að sýna fram á 
að það væri hægt að rækta skóga á Íslandi. Það tókst. Ungmennafélög, 
skógræktarfélög, Skógrækt ríkisins ásamt dugmiklum einstaklingum 
drógu vagninn allan fyrri hluta síðustu aldar, sem á endanum sýndu 
og sönnuðu að hér er hægt að rækta skóg. 

Með tilkomu landshlutaverkefna í skógrækt á sínum tíma jókst 
skógrækt á landinu verulega. Verkefnum í nytjaskógrækt á lögbýlum 
var dreift um allt land og skipt á fimm stofnanir í jafnmörgum 
landshlutum. Hvert verkefni var sjálfstæð eining allt þar til öll 
landshlutaverkefnin og Skógrækt ríkisins sameinuðust 1. júlí 2016 
og til varð ný stofnun, Skógræktin. Þróun hvers verkefnis réðst 
af aðstæðum og áherslum í hverjum landshluta. Engu að síður 
höfðu þau alltaf góða samvinnu sín á milli, auk þess að vinna með 
skógræktarfélögum landsins og Skógrækt ríkisins.

Aðdragandi

Bændur í Fljótsdal, studdir dyggilega af Alþingi og Skógrækt 
ríkisins, riðu á vaðið með nytjaskógrækt á bújörðum. Árið 1970 
voru samþykkt lög um Fljótsdalsáætlun með það að markmiði 
að rækta skóg í samvinnu við bændur á nokkrum jörðum í 
Fljótsdal. Nokkru seinna, eða árið 1983, voru samþykkt lög um 
nytjaskógrækt á bújörðum, sem var framhald af góðum árangri 
Fljótsdalsáætlunar í skógrækt. Ári síðar var kafla um nytjaskógrækt 
bætt við skógræktarlögin. Lögin gerðu ráð fyrir að eigendur jarða 
með hagstæð skógræktarskilyrði á völdum stöðum á landinu fengju 
framlög til skógræktar. Þessi starfsemi var í umsjá Skógræktar 
ríkisins. Með þessari viðbót við skógræktarlögin hófst nytjaskógrækt 
á bújörðum í öllum landshlutum undir handleiðslu Skógræktar 
ríkisins.

Jákvæð áhrif skógræktar á þeim jörðum sem tóku þátt í 
Fljótsdalsáætlun urðu til þess að stofnað var til Héraðsskóga með 
lögum árið 1991. Þá fengu skógarbændur í fyrsta sinn aðild að stjórn 
slíks verkefnis. Verkefnið var viðamikið og landeigendur á Héraði 
fengu greidd 97% af stofnkostnaði við skógræktina sem gerði þeim 
kleift að gera þessa nýju búgrein sína að atvinnu að nokkru leiti. 
Athyglisvert þótti að búsetuþróun var jákvæð í þeim hreppum sem 
voru aðilar að verkefninu en á sama tíma varð fólksfækkun í öðrum.

Þegar svo góð reynsla hafði fengist af stofnun Héraðsskóga þá 
varð ekki aftur snúið. Aðrir landshlutar kölluðu á aukna skógrækt 
af sama meiði. Árið 1997 voru sett lög um Suðurlandsskóga og árið 
1999 lög um Landshlutabundin skógræktarverkefni sem heimiluðu 
landbúnaðarráðherra að stofna til verkefna í öðrum landshlutum. 

Norðurlandsskógar, Vesturlandsskógar og Skjólskógar á Vestfjörðum 
voru stofnaðir árið 2000. Austurlandsskógar voru stofnaðir árið 
2002, en síðan sameinaðir Héraðsskógum í ársbyrjun 2007 undir 
nafninu Héraðs- og Austurlandsskógar.

Fjármögnun og framkvæmd

Í áætlunum var gert ráð fyrir að landshlutaverkefnin myndu byggjast 
hratt upp og að fjárveitingar yrðu auknar verulega ár frá ári. Þetta 
gekk eftir fyrstu árin, en eftir að Alþingi ályktaði árið 2003 um árlega 
aukningu framlaga nokkur ár fram í tímann hættu fjárveitingar að 
aukast og drógust síðan talsvert saman. Árið 2006 voru þau lög sem 
áður höfðu gilt um landshlutaverkefni í skógrækt endurskoðuð ásamt 
lögum sem höfðu gilt um Héraðsskóga og Suðurlandsskóga. Alþingi 
samþykkti ný lög um landshlutaverkefnin í skógrækt (95/2006) og 
störfuðu öll landshlutaverkefnin samkvæmt þeim lögum eftir það.

Tilgangur og markmið þessa laga var að „skapa skógarauðlind 
á Íslandi, rækta fjölnytjaskóga og skjólbelti, treysta byggð og efla 
atvinnulíf “. Einnig kemur fram í markmiðum laganna að „í hverju 
landshlutaverkefni skal stefnt að ræktun skóga á að minnsta kosti 
5% (188.000 ha) af flatarmáli láglendis neðan 400 m yfir sjávarmáli“.

Saga nytjaskógræktar á lögbýlum
Tekið saman af  Birni Bjarndal Jónssyni

Tafla 2. Heildarfjöldi plantna eftir tegundum, frá upphafi hvers verkefnis til og með árinu 2016.

Tafla 1. Fjöldi og flatarmál samninga og flatarmál gróðursetninga hjá hverju 
landshlutaverkefni.

Víða eru að vaxa upp vöxtulegir skógar sem eiga eftir að skila arði til framtíðar. 
Ljósmynd Valgerður Erlingsdóttir.

Landshlutar 

Fjöldi 
skógræktar-

samninga

Fjöldi 
skjólbelta-
samninga

Flatarmál 
samninga 

í ha
Flatarmál 
gróðursett

Vesturland 107 9.785 2.673
Vestfirðir 59 3.316 1.881
Norðurland 174 10.552 6.082
Austurland 180 18.201 11.810
Suðurland 122 145 9.840 6.143
Samtals: 642 145 51.694 28.589

Landshlutar Bjarkir Lerki 
tegundir Greni tegundir Furu 

tegundir Aspir Elri 
tegundir

Reyni 
viður

Víði 
tegundir Annað Alls:

Vesturland 925.101 1.229.879 2.385.157 2.439.307 431.959 227.387 7.638.790
Vestfirðir 1.482.991 627.292 1.069.245 490.410 300.971 103.895 71.245 209.283 69.604 4.424.936

Norðurland 2.824.463 6.665.772 2.064.942 1.597.386 522.582 68.583 122.334 372.590 32.778 14.271.430
Austurland 2.835.161 14.278.785 5.097.321 3.896.588 1.131.653 1.103.778 28.343.286
Suðurland 2.741.841 339.092 4.845.435 2.568.162 1.811.377 31.511 59.468 929.276 1.416.197 14.742.359

Samtals: 10.809.557 23.140.820 15.462.100 10.991.853 4.198.542 203.989 253.047 1.511.149 2.849.744 69.420.801
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Fyrir hvert landshlutaverkefni skyldi gerð skógræktaráætlun til 
40 ára sem tæki mið af skógræktarlegum og hagrænum forsendum. 
Áætlunina, eða einstaka þætti hennar átti að endurskoða á 10 
ára fresti, eða oftar ef ljóst væri að forsendur hefðu brostið. 
Landshlutaáætlun skyldi taka mið af fjárveitingum sem Alþingi 
ætlaði verkefnunum í sérstakri ályktun þar um.

Í lögunum frá 2006 og reglugerðum settum á grundvelli þeirra 
laga er gert ráð fyrir að rækta skóga að teknu tilliti til fjölþætts 
efnahagslegs, félagslegs og náttúrufarslegs hlutverks skógarins. 
Meginmarkmið laganna í skógrækt er tvenns konar, nytjaskógrækt 
og landbótaskógrækt. Með nytjaskógrækt á að rækta skóga með 
það að meginmarkmiði að framleiða viðarafurðir til iðnaðarnota 
en landbótaskógræktinni er ætlað það hlutverk að rækta skóga 
á illa förnu eða snauðu landi með það að meginmarkmiði að 
auka gróðurþekju, bæta jarðveg og vatnsbúskap og auka þannig 
gildi landsins til margvíslegra nytja. Önnur markmið laganna er 

ræktun skjólbelta. 
Raðir eða þyrping 
trjáa og runna sem 
ræktuð eru í því 
skyni að auka hvers 
kyns uppskeru 
og skýla búfénaði 
og mannvirkjum 
tengdum landbúnaði 
eða sem undanfari 
s kó g r æ kt ar  á 
bersvæði. 

Augljós árangur

Jafnvel þótt ekki hafi náðst öll markmið sem sett voru með fyrstu 
lögunum um landshlutaverkefni í skógrækt er óhætt að segja að 
verkefnin hafi borið þann árangur að nú vaxa myndarlegir skógar 
á lögbýlum vítt og breitt um landið. Þetta starf hefur orðið til þess 
að nytjaskógar á Íslandi hafa stækkað að mun. Margir skóganna 
eru komnir á grisjunarstig og víða eru bændur farnir að njóta 
ávaxtanna af vinnu sinni með margvíslegum hætti, bæði með 
auknu skjóli og frjósemi á jörðum sínum og með afurðum eins og 
eldiviði, viðarkurli, efni í girðingastaura og jafnvel flettingarhæfu 
efni. Vísir að úrvinnsluiðnaði er að myndast á frjálsum markaði. 
Allt mun þetta verða sýnilegra á komandi árum.

Í lokin

Með ræktun skóga verða heilu landssvæðin skjólsælli, land verður 
verðmætara og stoðum er rennt undir sköpun nýrrar auðlindar. 
Það mun skila arði í framtíðinni, bæði með beinum hætti, t.d. 
timburnytjum, og óbeinum, svo sem nýjum útivistarmöguleikum, 
auknu dýralífi, jarðvegsbindingu, snjósöfnun, jafnara afrennsli vatns 
og ekki síst með kolefnisbindingu.

Í dag er hægt að segja að markmið laga sem sett hafa verið um 
skógrækt á lögbýlum hafa skilað sér í aukinni skógrækt á Íslandi. 
Nær eitt þúsund lögbýli voru komin með samninga um skógrækt og 
skjólbelti í lok ár 2016. Millibilsjöfnun, grisjun og jafnvel skógarhögg 
er hafið eða er að hefjast í flestum landshlutum. 

Skógrækt er orðin alvöru atvinnugrein á Íslandi.

5

Aukaafurðir bændaskóga eru margskonar og 
fjölbreyttar. Ljósmynd Harpa Dís Harðardóttir.

Austur vegur 69 - 800 Selfoss // Lónsbakk i -  601 Akureyr i  // Sólvangi 5 -  700 Egilsstaðir  // Sími 480 0400 // jotunn@jotunn.is // www.jotunn.is
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Samstarf bænda og Skógræktarinnar í nýju umhverfi
- Sigríður Júlía Brynleifsdóttir, sviðsstjóri skógarauðlindasviðs.

Nú er rétt um ár síðan Skógræktin varð til, þegar landshlutaverkefnin 
fimm í skógrækt; Vesturlandsskógar, Skjólskógar á Vestfjörðum, 
Norðurlandsskógar, Suðurlandsskógar og Héraðs-og 
Austurlandsskógar auk Skógræktar ríkisins sameinuðust.

Forsöguna þekkja margir en í nokkur ár hafði verið rætt um 
breytingar í stjórnsýslu skógræktarmála. Til að gera langa sögu 
stutta þá var það á vordögum 2015 sem þáverandi umhverfis- og 
auðlindaráðherra setti saman starfshóp sem fékk það verkefni 
að skoða fýsileika þess að hefja vinnu við sameiningu og skilaði 
hópurinn af sér skýrslu um haustið. Í kjölfarið var auglýst eftir nýjum 
skógræktarstjóra en í auglýsingunni kom fram að hann ætti að hefja 
störf 1. janúar 2016 og eitt af hans verkefnum yrði að undirbúa og 
innleiða sameiningu. Sú vinna hófst með stofnun stýrihóps sem 
vann undir verkstjórn sérfræðings frá Capacent. Í þessari vinnu, við 
innra skipulag stofnunarinnar var starfsfólkið virkjað og þess gætt 
að fá fram ólík sjónarmið. Um vorið lá fyrir stefna og stjórnskipulag 
Skógræktarinnar og í júní voru samþykkt lög um sameininguna sem 
tók gildi 1.júlí 2016. Um sumarið var auglýst eftir sviðsstjórum og 
þegar ráðningar lágu fyrir hófst vinna við undirbúning og innleiðingu 
á sameiningunni. Skógræktarstjóri, fagmálastjóri og sviðsstjórar 
Skógræktarinnar mynda framkvæmdaráð Skógræktarinnar.

Breytt umhverfi

Verkefni gömlu landshlutaverkefnanna heyra nú undir 
skógarauðlindasvið Skógræktarinnar. Skógarauðlindasviði er skipt 
upp í þrjár deildir, skógarþjónustu, þjóðskóga og fræmál (sem 
snýr að öflun erfðaefnis). Fimmtán skógræktarráðgjafar starfa í 
skógarþjónustunni en þeirra aðalverkefni er ábyrgð á verkefnum er 
lúta að starfsemi nytjaskóga á lögbýlum á tilteknu svæði, þ.e. að vinna 
ýmiskonar áætlanir og sinna ráðgjöf til skógarbænda. Síðastliðið 
haust var fyrsta skrefið í innleiðingu sameiningarinnar að kortleggja 
ýmsa verkferla gömlu landshlutaverkefnanna (LHV). Markmiðið 
var að samræma eins og kostur var, þannig að bændur sætu við 
sama borð með samskonar þjónustu og kjör í hvaða landshluta sem 
var. Unnið var í teymum og tók hvert teymi fyrir afmarkaðan þátt 
í starfsseminni, greindi stöðuna þ.e. hvernig staðið hafði verið að 
ákveðnum verkþáttum í „gömlu LHV“ það var vegið og metið og 
að lokum var komið með tillögu að verkferli fyrir nýja sameinaða 
stofnun. Þessir verkþættir voru t.d. meðhöndlun umsókna, hvernig 
staðið væri að gerð saminga, skipulag gróðursetninga, skipulag 
umhirðu, úttektir á skógarplöntum og gæðaúttektir svo eitthvað 
sé nefnt. Í desember settust svo skógræktarráðgjafar niður ásamt 
sviðsstjóra og fóru yfir niðurstöður teymisvinnunnar sem sett var 
saman í vinnuhandbók skógræktarráðgjafa. Í upphafi, þegar farið 
var af stað í þessa vinnu, gerðu flestir sér grein fyrir því að þessi 
fyrsta tilraun til að samræma verkferla myndi þurfa endurskoðun 
og það var strax ákveðið á desemberfundinum að eftir fyrsta 
framkvæmdartímabilið yrði vinnuhandbókin endurskoðuð. Þá 
eru allir skógræktarráðgjafarnir strax komnir með hugmyndir að 

endurbótum allt með það að markmiði að gera vinnuna skilvirkari 
og þjónustuna við bændur betri. Það er því mikilvægt að Skógræktin 
eigi gott samstarf við skógarbændur og ábendingar og umræða 
um verkferla og annað eigi sér stað. Á vordögum voru haldnir 
tíu bændafundir víðsvegar um landið þar sem breytingarnar voru 
kynntar og farið yfir starfssemi sviðssins, auk þess voru send út bréf 
til bænda þar sem farið var yfir fyrirkomulag ársins.

Samstarf  skógarbænda og Skógræktarinnar

Þann 17. mars sl komu saman á samráðsfund, stjórn LSE, formenn 
skógarbændafélaganna úr öllum landshlutum og framkvæmdaráð 
Skógræktarinnar. Markmið fundarins var að ræða hvernig samráði 
og samstarfi skuli háttað til framtíðar í nýju umhverfi. Niðurstaða 
fundarins var að halda skuli tvo samráðsfundi á ári þar sem hvor 
fundur hefur ákveðið markmið. Á þessa fundi er boðuð stjórn og 
framkvæmdastjóri LSE, formenn aðildarfélagana og framkvæmdaráð 
Skógræktarinnar.

Fyrri fundur ársins verður haldinn í febrúar. Megináherslan mun 
snúast um peninga, hvernig ætlar Skógræktin og LSE að stækka 
kökuna, auka fjármagn til skógræktar. Auk þess mun á þessum 
fundi fara fram almenn upplýsingagjöf. Samkvæmt 8. gr í reglugerð 
um landshlutaverkefni skulu landshlutaverkefni (nú Skógræktin) 
ákveða sameiginleg viðmið um endurgreiðslu samþykkts kostnaðar 
(taxtar) að fenginni umsögn LSE. Ákveðið var að umræða um 
taxtamál færi fram á þessum fundi auk þess sem gefið yrði yfirlit yfir 
aðsókn í nytjaskógrækt á lögbýlum. Seinni fundurinn er haldinn í 
byrjun nóvember. Þar verður árangur ársins metinn og gefið yfirlit 
yfir framgang framkvæmda í nytjaskógrækt á lögbýlum, mat lagt 
á samstarf Skógræktarinnar og LSE, auk annarra mála sem upp 
kunna að koma. 

Ég vil hvetja skógarbændur til að vera virkir í sínum skógar-
bændafélögum, koma ábendingum á framfæri þangað svo 
formennirnir hafi með sér „nesti“ á samráðsfundi. Auk þess er 
það mjög brýnt og öllum til bóta að bændur séu í góðu sambandi 
við skógræktarráðgjafa á sínu svæði. Meðan á framkvæmdum á 
skógræktarjörðum stendur er mikilvægt að skógræktarráðgjafi sé í 
góðu sambandi við skógræktendur og helst alltaf viðstaddur þegar 
framkvæmdir hefjast hjá byrjendum. Mikilvægt er að skógarbændur 
séu heimsóttir árlega og skógræktarráðgjafi gefi sér tíma til að skoða 
framkvæmdir með bændum og ræði framvindu og vandamál sem 
upp koma. Hafa ber í huga að nýr skógræktandi hefur sjaldnast neitt 
til að bera árangur sinn saman við og þarf aðstoð við að átta sig 
og ná tökum á ræktuninni. Eftir gróðursetningu hvers árs fer fram 
gæðaúttekt. Nauðsynlegt er að bóndi sé viðstaddur þær gæðaúttektir 
en við það tækifæri er hægt að benda á og ræða hvað vel hefur 
tekist og hvað miður. Í þessum heimsóknum er gott tækifæri fyrir 
alla aðila að miðla þekkingu og reynslu. Þá má ekki gleymast að 
samkomur og mannamót nýtast vel til fræðslu s.s. aðalfundir félaga 
skógarbænda og skógargöngur hjá nágrönnum.
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Útlínuskráning gróðursetninga

Fyrr á þessu ári var ákveðið að fara af stað með tilraunaverkefni 
með það að markmiði að auka nákvæmni á skráningu á staðsetningu 
og flatarmáli gróðursetninga. Skráningin hefur hingað til verið 
með ýmsum hætti. Algengast hefur verið að skógarbændur hafi 
teiknað útlínur gróðursetninga inn á útprentuð kort eða skráð 
gróðursetningarnar á ákveðin reitanúmer. Þessar skráningar hafa 
gengið misvel og víða er nákvæmni skráninga ábótavant. Það 
virðist sem oft sé staðsetning gróðursetninga röng og flatarmál 
gróðursetninga á landsvísu sé ofskráð um 25 % sem er allt of mikið. 
Til að gera þessar skráningar réttari var ákveðið að fara þess á leit 
við skógarbændur að taka upp þá aðferð að skrá inn útlínur nýrra 
gróðursetninga með GPS tækjum eða notast við síma smáforrit 
(öpp) strax og gróðursetningu er lokið og senda upplýsingarnar 
áfram til síns skógræktarráðgjafa um hæl. 

Það er margra ára ferli að gróðursetja í skógræktarsvæði. Ef ekki 
er skráð af nákvæmni strax frá upphafi geta orðið eftir ógróðursett 
svæði hér og þar og erfitt fyrir skógarbónda að hafa heildaryfirsýn 
yfir gróðursett svæði. Ef þessar skráningar eru réttar og settar á 
stafræn kort þá vita allir (skógarbóndi og skógræktarráðgjafi) hvar 
er búið að gróðursetja sem auðveldar skipulagningu fram í tímann. 
Skógarbóndi og skógræktarráðgjafinn vita strax hvaða land er eftir 
og eiga auðveldara með að skipuleggja næstu skref. Hægt er að vita 
nákvæmlega hvað skógarnir eru stórir sem er forsenda þess að hægt sé 
að reikna út kolefnisbindingu. Það er mjög mikilvægt því Skógræktin 
þarf að standa skil á gögnum um kolefnisbindingu skóglendis á 

Íslandi. Auk þess einfaldar nákvæm skráning þá vinnu þegar settir 
eru út úrtaksfletir fyrir árangursmat sama ár og gróðursett er og 
einfaldar vinnu við gæðaúttektir. Þegar þetta er skrifað hafa margir 
bændur skilað inn gögnum af þessu tagi og vonir því bundnar við að 
þetta form skráningar festist í sessi. Á heimasíðu Skógræktarinnar 
má nálgast fræðsluefni af ýmsu tagi, þ.á.m. nákvæmar leiðbeiningar 
og myndband um útlínuskráningar gróðursetninga með gps eða 
símaappi, slóðin er: http://www.skogur.is/skograekt/fraedsluefni/ 

Eins og ég hef áður vikið að þá er það mjög ólíklegt að með þeim 
breytingum sem er verið að innleiða núna séum við að „ramba“ á 
hina einu réttu leið við útfærslur á vinnulagi. Þær leiðir sem ákveðið 
var að fara á þessu fyrsta ári Skógræktarinnar eru ekki meitlaðar í 
stein, við erum öll að vinna af heilum hug í því að gera gott betra. 
Ég vil nota tækifærið í lokin og þakka skógarbændum, starfsfólki 
Skógræktarinnar og öðrum samstarfsaðilum kærlega fyrir gott 
samstarf, ég hlakka til framhaldsins. Við erum bara rétt að byrja. 

Akureyri, sími 462-2400 
solskogar@simnet.is, www.solskogar.is

SKÓGARPLÖNTUR OG
GARÐPLÖNTUR Í ÚRVALI

"Enn eru til nokkuð af óseldum plöntum til afhendingar 
vorið 2018. Gerum tilboð og ræktunarsamninga"
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Í kjölfar sameiningar Landshlutaverkefnanna og Skógræktar 
ríkisins í hina nýju stofnun, Skógræktina, var ákveðið að marka 
skýra stefnu, leggja aukna áherslu á trjákynbætur og sjá til 
þess að til sé það erfðaefni sem best þykir henta til fjölgunar á 
skógarplöntum í framtíðinni. Brynjar Skúlason skógerfðafræðingur 
stýrir trjákynbótum hjá Skógræktinni, en undirrituð hefur fengið það 
verkefni að halda utan um fræmálin og annað fjölgunarefni, ásamt 
því að stýra fræframleiðslu á lerkiblendingnum ’Hrym‘. Gert er ráð 
fyrir að starfstöð Skógræktarinnar að Tumastöðum í Fljótshlíð fái 
aukið hlutverk sem móðurplöntustöð og frægarðasvæði fyrir ýmsar 
trjátegundir. Fræumsýsla og fræframleiðsla fyrir lerki innandyra 
verður áfram á Vöglum í Fnjóskadal.

Hópur starfsmanna Skógræktarinnar vinnur nú að því að gera 
áætlun um fræ- og græðlingaöflun og kynbætur helstu trjátegunda 
sem notaðar eru til skógræktar.  

Talsverðar kynbætur hafa farið fram með íslenskt birki á 
undanförnum árum. ’Embla‘ er kynbætt yrki sem er orðið vel þekkt 
og einnig hefur verið ræktað úrval Bæjarstaðabirkis í Fræhúsinu á 
Vöglum. Áfram verður unnið að kynbótum á íslenska birkinu, en 
einnig er verið að prófa ýmis kvæmi hengibirkis.  

Sitkagreni þroskar oft gott fræ á Íslandi og til er talsvert magn af 
ágætu fræi sem tínt hefur verið hérlendis. Stofnað var til frægarðs 
með sitkagreni á Tumastöðum árið 2012 með vaxtarmiklum klónum 
sem jafnframt sýndu merki um mótstöðu við sitkalús. Fjöldi kvæma 
sitkagrenis, með mismikilli innblöndun hvítgrenis, hefur verið í 
víðtækri prófun um land allt. Áfram verður unnið í kynbótum og 
hugsanlega stofnað til fleiri frægarða í framtíðinni.

Stafafura þroskar yfirleitt fræ hérlendis, en talsverður áramunur 
er á magni og gæðum fræja. Haustið 2016 var safnað talsverðu 
magni af könglum, sem reyndust innihalda gott fræ og hefur hluta 
þess nú þegar verið sáð. Tvö afbrigði stafafuru hafa aðallega verið í 
ræktun hérlendis undanfarin ár, strandkvæmi og innlandskvæmi. 
Algengasta strandkvæmið er Skagway og þykir það henta vel til 
jólatrjáaframleiðslu. Innlandskvæmin eru yfirleitt gisnari og henta 
betur til timburframleiðslu.  Stefnt er að því að koma á fót frægörðum 
fyrir þessi tvö afbrigði stafafuru. Einnig er kynbætt stafafura úr 
sænskum frægörðum komin í prófun um land allt og lofar góðu, 
en þessi sænska fura vex mun hraðar en þau kvæmi sem verið hafa 
í ræktun hér.

Áhugi skógræktenda á alaskaösp hefur aukist mjög á síðustu 
árum. Öspin er eina tegund algengra skógartrjáa sem fjölgað er 
með græðlingum, en þá eiga afkomendurnir aðeins eitt foreldri og 
eru klónar móðurtrésins, hafa í sér nákvæmlega sama erfðaefnið. 
Talsvert hefur verið sett út af tilraunum til að kanna hvaða klónar 
henta hvar á landinu, en í kjölfar asparryðs sem breiðst hefur út á 
Suður- og Vesturlandi undanfarin ár hefur verið lögð áhersla á vinnu 
við víxlanir asparklóna sem hafa þol gegn ryðinu. Lögð verður áhersla 
á að til séu móðurplöntubeð af hentugum asparklónum til fjölgunar.

Rússalerkið hefur verið aðaltegundin í skógrækt á Norður- og 
Austurlandi undanfarin ár og verður væntanlega svo næstu ár. En 
með hlýnandi veðurfari hefur lerkið oftar orðið fyrir skemmdum í 
kjölfar hitasveiflna á útmánuðum. Hrymur er tegundablendingur 
rússalerkis og evrópulerkis sem Þröstur Eysteinsson skógræktarstjóri 
ræktaði fram fyrir um tveimur áratugum. Fræframleiðsla á þessum 
blendingi hefur farið fram í fræræktarhúsinu á Vöglum sem í 
daglegu tali er kallað Fræhúsið. Gæði og magn fræs hefur verið 
afar mismunandi og er í raun um tilraunaverkefni að ræða þar sem 
fræframleiðsla á lerki fer hvergi annars staðar fram inni í gróðurhúsi.  
Nú hefur verið ákveðið að leggja aukna áherslu á fræræktina og freista 
þess að fá meira og betra fræ af Hrym, sem hefur reynst afar vel, 
er beinvaxnari en rússalerkið og vex einnig hraðar og áfallaminna. 
Síðastliðið haust var birki sem hafði verið í Fræhúsinu fjarlægt og 
nú hefur húsið verið fyllt af rússa- og evrópulerki sem verður víxlað 
saman til að framleiða fræ af Hrym. Rússalerki verður þó áfram í 
ræktun og fræ flutt inn frá frægörðum í Finnlandi og Svíþjóð. 

Um árabil hefur fræsala Skógræktar ríkisins verið á Vöglum og 
stefnt er að því að svo verði áfram hjá Skógræktinni. Markmiðið er að 
geta boðið plöntuframleiðendum fræ af þeim tegundum sem þroska 
fræ á Íslandi og notaðar eru til skógræktar. Plöntuframleiðendur 
munu áfram flytja inn það fræ sem kaupa þarf frá útlöndum. 
Áhugasamir ræktendur geta einnig keypt frá Skógræktinni, en 
frælistann má sjá á vefnum skogur.is. Einnig fást frekari upplýsingar 
í síma 862-7854 eða í gegnum netfangið valgerdur@skogur.is.
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Erfðaefni til skógræktar - Fræ og græðlingar
- Valgerður Jónsdóttir

Talsverðu magni af góðu stafafurufræi var safnað síðastliðið haust.

Könglar á evrópulerki, sem frævaðir hafa verið með rússalerki, fræ af 
lerkiblendingnum ’Hrym‘ verður útkoman.



Sólveig Pálsdóttir heiti ég og er 
skógarbóndi í Prestsbakkakoti á Síðu í Vestur 
Skaftafellssýslu þar sem ég bý ásamt Jóni 
Þorbergssyni manni mínum. Við hjónin 
erum búin að vera í skógrækt síðan 1994, 
fyrst í bændaskógum en fórum síðan yfir í 
Suðurlandsskóga þegar þeir byrjuðu og þar 
höfum við fengið hjálp við skipulagningu 
skjólbelta fyrir jólatrjáaræktina. Ég ætla 
að segja ykkur frá ræktuninni okkar og 
framtíðarsýninni.

Við erum með jólatrjáaræktunina 
á gömlum túnum. Við settum fyrstu 
skjólbeltin 2002, skjólbeltin voru sett með 
25 metra millibili og sama ár settum við 
fyrstu trén í jólatrjáareitinn. Við plægðum, 
tættum og plastlögðum, settum svo blágreni 
og fjallaþin í reitina en þetta gerðum við í 3 
ár. Mikil frostlyfting gerði okkur lífið leitt 
í byrjun en þegar lengra leið var baráttan 

við grasið allsráðandi, fyrstu árin þurfti að 
bæta við plöntum í stað þess sem ekki lifði. 

Því miður settum við ekki í jólatrjáareitina 
á hverju ári, stundum var bjartsýnin ekki 
nægileg þegar þetta gekk ekkert vegna 
frostlyftingar og kafagrass. En draumurinn 
lifði samt og reyndi ég að reita frá og bera 
á og svo allt í einu þurfti að fara að snyrta. 
Blágrenið óx betur en fjallaþinurinn sem 

var alltaf með marga toppa en skaftfellska 
þrjóskan gerði það að verkum að alltaf var 
haldið áfram. Fljótt kom í ljós að því meira 
sem trjánum var sinnt því fallegri urðu þau, 
þetta er ómæld vinna en hún skilar sér í 
fallegum trjám.  

Fyrstu jólatrén voru svo tekin 2012, það 
var blágrenið sem betur óx en tveimur árum 
seinna var hægt að taka fjallaþin. Nú sjáum 
við mest eftir að hafa ekki haldið áfram að 
gróðursetja öll árin. Það hefur semsé komið 
í ljós að það er hægt að rækta falleg jólatré, 
bæði fjallaþin og blágreni, en vilji maður fá 
falleg tré sem fólk vill kaupa þá er þetta vinna 
og meiri vinna. Það þarf að reita, snyrta og 
stundum búa til nýja toppa og það sem við 
höfum lært er að því meiri vinna sem lögð 
er í trén því fleiri falleg jólatré fáum við 

Við framræktum plönturnar sem við 
kaupum í 1-2 ár í uppeldisreit áður en við 
plöntum út á akrana, við bætum inn í reitina 
fyrir þau tré sem við tökum og nú setjum 
við  pappaskífur kringum hvert tré til að 
gefa þeim aðeins forskot á grasið fyrstu árin.

Ég er enn þeirrar skoðunar að akuryrkja 
á jólatrjám sé framtíðin en við þurfum að 
aðlaga okkur að því að þetta er ekki skógrækt 
heldur akuryrkja og það er mikil vinna að 
rækta góð jólatré sem fólk vill kaupa. Það 
þarf að hugsa um hvert einstakt tré en ég 
er sannfærð um að þetta er það sem við 
eigum að stefna að, þetta er vinna flesta 
mánuði ársins og því meira sem við sinnum 
trjánum því fleiri tré getum við selt. Vonandi 
kemur að því einhvern tíma í framtíðinni að 
innflutningur á jólatrjám heyri sögunni til.
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Jólatrjáaræktun
- Sólveig Pálsdóttir

Blágreni, fyrsta tréð sem tekið var úr jólatrjáareitnum 
árið 2011.

Jólatrjáareiturinn sumarið 2017.

Fjallaþinur haustið 2013

Fjallaþinur á jólum 2013
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Notkun skógarmoldar í nýskógrækt
- Sigurkarl Stefánsson 

Ég var á unglingsaldri þegar ég fór að sýsla við trjárækt með 
foreldrum mínum. Þau voru þá með dálítinn skika við sumarbústað 
sinn í Litla Langadal á Skógarströnd á norðanverðu Snæfellsnesi.

Fljótlega fór ég að mæla hæð og vöxt þessara plantna-og þótti 
ganga heldur hægt, enda sum árin milli 1970 og 1980 köld og gróðri 
óhagstæð. En  með góðri og mikilli umhirðu tóku mörg trén vel við 
sér og er algeng hæð þeirra nú 10-15 m

Ekki óx allt jafn vel en þarna fékkst töluverður reynslubanki sem 
við feðgar gátum sótt upplýsingar í þegar við vorum seinna orðnir 
skógarbændur á þessu svæði innan vébanda Vesturlandsskóga. 

Ný viðmið

Þegar við vorum orðnir skógarbændur þá breyttust ýmis viðmið, 
nú voru plönturnar minni en miklu fleiri. Ekki var lengur hægt að 
hlúa að hverri gróðursettri plöntu oft á ári. Afföllin urðu stundum 
óþarflega mikil og ósjaldan tórðu plönturnar en uxu hægt.  

Fjölmargir þættir hafa áhrif á afdrif nýgróðursettra trjáplantna 
en auknar vísbendingar eru um að eiginleikar jarðvegsvistkerfa 
vegi mjög þungt. Sérstaklega eru skýr jákvæð áhrif svepprótar á 
trjáplöntur og jafnframt er þekkt að sumar plöntur framleiða efni sem 
hindra vöxt annarra tegunda (,,allelopaty“). Í þessu samhengi skiptir 
miklu að á Íslandi er einkum verið að rækta nýskóga á landi sem hefur 
verið skóglaust lengi. Sérhæfni og frjósemi jarðvegsvistkerfanna er í 
samræmi við gróðursamfélög á yfirborðinu, s.s. tegundasamsetning 
og tegundafjöldi sem og þéttleiki lífveranna. Rýr kerfi styðja fáar 
lífverur. Lyngmóakerfin styðja lyngmóagróður og skógarkerfin 
styðja skógargróður.

Efsta lag skógarbotns kallast feyra (forest litter) og saman stendur 
einkum af lífrænum leifum trjáa; laufum, nálum, barkarbútum o.f.l. 
Þar undir er moldin (humus) og efstu 5-10 cm. hennar eru heimkynni 
jarðvegsbúa eins og aragrúa sveppa, baktería, frumdýra, nálorma, 
mítla og mordýra og annarra lykillífvera í frjósemi viðkomandi 
jarðvegsvistkerfa.  

Rannsóknarverkefni

Í meistaranámi mínu í skógfræði við Landbúnaðarháskóla Íslands, fór 
ég af stað með plöntunartilraun til að kanna hvort íbót skógarmoldar 
gæti haft jákvæð áhrif á vöxt og lifun þegar bakkaplöntur eru 
gróðursettar í skóglaust land.

Hvatamenn og ráðgjafar voru; Bjarni Diðrik Sigurðsson prófessor, 
Úlfur Óskarsson lektor en hann varð leiðbeinandi í verkefninu 
og Sigvaldi Ásgeirsson heitinn sem þá var framkvæmdastjóri 
Vesturlandsskóga.

Hugmyndin var að leita aðferða til að minnka afföll og auka 
vöxt. Aðferðin þurfti að vera raunhæf í framkvæmd og kostnaði. 
Ég sótti feyru og mold (=skógarmoð) í vel gróna skógarreiti í 
Heiðmörk og Skorradal. Skrapaði og mokaði og setti í poka eða 
bala. Við plöntunina var ég með moðið í lítilli fötu sem ég festi á 
belti bakkahaldarans. Tók svolítinn vöndul milli fingra um 10-15g 
og setti niður um geyspurörið eftir að plantan var komin í holuna og 
rörið komið upp úr. Í annarri fötu á beltinu var ég með tilbúinn áburð 

og fengu allar plöntur óháð meðferð 
10-15 áburðarkorn yfir sig eftir 
gróðursetningu.

Sett var upp tilraun með fjórum 
mismunandi meðferðum:

1. Viðmið; Engin skógarmold
2. Rótahnaus dýft í skógar- 

 moldar „súpu“ ( þá var   
 skógarmold leyst í vatni)

3. Skógarmold sett á plöntu  
 við gróðursetningu

4. Notuð skógarmold sem var meðhöndluð í örbylgjuofni til  
 að drepa smádýr, örverur og sveppi.

Plantað var alls 1800 plöntum í fjóra reiti með fimm blokkum, 
átta röðum og 15 plöntum í hvorri röð. 

Tilviljanatöflur notaðar til að stýra skipulagi raðanna. Notaðar 
voru tvær plöntutegundir, ilmbjörk og stafafura og helmingnum 
plantað að vori og hinum helmingnum að hausti. Tvenns konar 
land; unnið tún og lyngmói. Tilraunaplönturnar voru gróðursettar 
vor 2010 og einnig haust 2010.

Niðurstöður

Heildarniðurstöður eftir 6 sumra vöxt: Þvermálsvöxtur í sameinuðu 
safni allra plantna var bestur hjá þeim sem fengu skógarmold 
og er marktækur. 
Munurinn kom 
fram strax á fyrsta 
ári og sést enn, en 
dregið hefur saman 
með flokkunum. 

Ekki reyndist 
marktækur munur 
á afföllum tengdum 

gróðursetningarárstíð. 
Afföll tengd meðferð; mest í viðmiðsflokki minnst hjá ídýfu
• Niðurstöðurnar benda til að íbót skógarmoldar auki  

 vaxtarþrótt skógarplantna strax í upphafi, og þeirra  
 áhrifa gæti í mörg ár.

• Ídýfumeðferðin er sennilega svipað góð og skógarmold.
• Þrátt fyrir „gerilsneyðinguna” hafði lífsneydda   

 skógarmoldin jákvæð áhrif á lifun en hún hafði ekki  
 jákvæð áhrif á vöxt

• Eftir er að kanna hvort jákvæðu áhrifin má tengja við  
 svepprótarmyndun.

Eftir að tilrauninni var lokið skipti ég yfir í að annars vegar útbúa 
fyrirfram blöndu af skógarmoði, tilbúnum- og lífrænum áburði 
sem ég set yfir plöntur eins og áður er lýst eða hins vegar nota 
ídýfuaðferðina sem er líklega hagkvæmust.  

Skógarmoð kostar ekkert nema smá fyrirhöfn og því aðferðin 
raunhæfur valmöguleiki. 

Æskilegt væri að fylgja þessari tilraun eftir með frekari tilraunum 
á þessu sviði.
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Vinnsla skógarafurða
- Dóra S. Gunnarsdóttir, forstöðumaður Neytendaverndar, Matvælastofnun

Í skógum vaxa sveppir, jurtir og ber sem skógarbændur geta nýtt til 
einkanota. Oft koma upp spurningar hvaða leyfi þurfi til dreifingar 
á óunnum villigróðri og frekari vinnslu á honum. Hér verður farið 
yfir hvaða leyfi skógarbændur þurfa til dreifingar á matvælum.   

Starfsleyfi eður ei

Allir þeir sem framleiða og dreifa matvælum þ.m.t. frumframleiðendur 
skulu hafa viðeigandi starfsleyfi. Ræktun matjurta og söfnun 
villigróðurs sem nýta á sem matvæli telst til frumframleiðslu. Slíkir 
aðilar skulu tilkynna starfsemi sína til heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga. 
Aðilar sem stunda árstíðabundna söfnun á villigróðri s.s. í ágúst eða 
september þurfa hins vegar ekki starfsleyfi því slík starfsemi hefur 
verið skilgreind sem starfsemi undir smáræðismörkum þar sem 
hún er tímabundin. Tímabundin starfsemi telst starfsemi undir 
smáræðismörkum þar sem hana skortir ákveðna samfellu.  Hér er 
átt við tínslu einstaklinga á villtum sveppum, berjum eða jurtum 
sem síðan eru seld  beint til veitingastaða eða verslana. Ef fyrirtæki 
s.s. skógarbændur kaupa villtar afurðir af einstaklingum eða öðrum 
skógarbændum og selja til annarra fyrirtækja, þarf það hins vegar 
að afla sér starfsleyfis.  

Öryggi villigróðurs

Einstaklingur sem tínir sveppi, ber eða jurtir, sem síðan eru 
seldar til annars matvælafyrirtækis s.s. veitingahúss, verslunar eða 
dreifingaraðila, er ábyrgur fyrir því að dreifa ekki matvælum sem 
geta verið hættuleg heilsu manna. Það má t.d. ekki tína sveppi á 
svæðum sem eru menguð eða eitraða sveppi, því þá er hætt við 
að þeir séu ekki öruggir til neyslu. Villigróður má ekki innihalda 
hættuleg efni og/eða sjúkdómsvaldandi gerla, veirur eða sníkjudýr 
eða vera hættulegur að öðru leyti. Því er mikilvægt að tryggja hreinar 
hendur og hrein söfnunarílát. Heimilt er að hreinsa afurðirnar fyrir 
afhendingu og pakka í viðeigandi umbúðir eða hrein ílát. 

Stjórnendur matvælafyrirtækja s.s veitingahúsa og verslana, eru 
ábyrgir fyrir því að taka aðeins á móti vörum sem þeir eru vissir 
um að séu öruggar. Veitingamaðurinn og verslunin eiga að meta 
vörurnar við móttöku og afla upplýsinga um þær, t.d. hvar þær 
voru tíndar. Móttakandinn þarf að vera fær um að meta hvort um 
eitraða sveppi sé að ræða, eða vera viss um að tínslumaðurinn 
hafi næga þekkingu til þess að afhenda aðeins sveppi sem ekki eru 
eitraðir. Norræna ráðherranefndin hefur gefið út fræðsluefni um 
ætisveppi sem finna má á heimasíðu Matvælastofnunar www.mast.
is og á www.norden.org..

Þá gilda almennar reglur um rekjanleika matvæla. Sá sem dreifir 
t.d sveppum þarf að halda yfirlit yfir kaupendur og sá sem tekur 
á móti slíkri afurð þarf að geta tilgreint frá hverjum hann fékk 
sveppina. Tilgangur slíkra skráninga er að geta stöðvað dreifingu 
og gert innköllun mögulega komi í ljós að matvælin séu hættuleg. 

Eftir að stjórnandi matvælafyrirtækis hefur móttekið matvæli ber 
hann ábyrgð á meðferð, öryggi og notkun þeirra.

Vinnsla villigróðurs. 

Pökkun í neytendaumbúðir, þurrkun og frekari vinnsla krefst 
starfsleyfis, s.s þurrkun á sveppum og framleiðsla á sultum. Starfsleyfi 
til vinnslu á villigróðri veitir heilbrigðieftirlit sveitarfélaga. Ekki má 
hefja markaðssetningu fyrr en starfsleyfi liggur fyrir. Almennar 
kröfur um hollustuhætti í matvælafyrirtækum eru í reglugerð  númer 
103/2010. Þessir reglugerð innleiðir reglugerð ESB nr. 852/2004. Í 
viðauka II eru kröfur um hollustuhætti, þ.e til húsnæðis, búnaðar og 
meðferðar á matvælum. Einnig eru í grein 5 í reglugerðinni krafa um 
að framleiðendur noti aðferðir byggðar á HACCP (greining á hættu 
og mikilvægir stýristaðir). Matvælastofnun hefur gefið út bækling 
um góða starfshætti sem er einhvers konar túlkun á reglugerðinni. 
Það er á ábyrgð matvælafyrirtækja að gera allt sem er í þeirra valdi 
til að koma í veg fyrir mengun matvæla og tryggja að matvæli 
séu örugg. Skilvirkt innra eftirlit er eitt af þeim verkfærum sem 
matvælafyrirtæki beita til þess. Góðir starfshættir eru veigamikill 
hluti af innra eftirliti og eru jafnframt grunnundirstaða fyrir innra 
eftirlit sem byggt er á HACCP aðferðafræðinni. Bæklingar um 
innra eftirlit og góða starfshætti eru aðgengilegir á heimasíðu 
Matvælastofnunar á slóðinni http://mast.is/matvaelastofnun/innra-
eftirlit/

Framleiðendur þurfa að kynna sér reglugerð um merkingar matvæla 
og hafa merkingar í samræmi við kröfur. Sjá: http://www.reglugerd.
is/reglugerdir/allar/nr/1294-2014

Einnig eru reglugerðir  um aðskotaefni, aukefni, bragðefni og efni 
sem snerta matvæli sem framleiðendur þurfa að kynna sér. Þær má 
finna með því að slá inn leitarorð á: http://mast.is/matvaelastofnun/
log-og-reglur/

Á heimasíðu Matvælastofnunar má finna ýmsan fróðleik á 
upplýsingasíðum efnisflokka s.s. aukefni og ensím, snertiefni 
matvæla, merkingar http://mast.is/matvaeli/.  

Einnig má finna frekara ítarefni á eftirtöldum síðum:
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:701732/
FULLTEXT01.pdf
http://www.mast.is/library/Skýrslur/NordenAetissveppir1408.pdf
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Að tína ber, sveppi og grös í náttúrunni og gera úr því hráefni til 
matargerðar, sem síðan er dreift og seld sem matvæli til almennar 
neyslu, beint frá býli, sveitamörkuðum eða verslunum, er að verða 
sívinsælla hér á landi. En má það? Já, ef öllum skilyrðum er fullnægt 
og þau eru allnokkur.

Ef við lítum á þann hluta sem snýr að því að gera söluhæf matvæli 
úr því sem við tínum úr náttúrunni, þá má skipta því ferli í tvö 
þrep. Í fyrra þrepi eru einungis berin, grösin eða sveppirnir tíndir 
af jörðinni eða plöntunni og þeim komið á markað í fábrotnum 
umbúðum. Ekki er krafist sérstakra leyfa fyrir þessari vinnslu, 
sem kallast frumframleiðsla. Afurðirnar þurfa að vera lausar við 
aðskotaefni og meindýr og tryggja að þau mengist ekki af öðrum 
vörum og að þau mengi ekki aðrar vörur.

Næsta þrep er aðeins flóknara þ.e. ef það á að fullvinna vöruna 
og er þar t.d. átt við að snyrta sveppi og sneiða þá niður, þurrka 
og pakka, hreinsa og þurrka fjallagrös eða villtar kryddjurtir og 
pakka þeim, að sulta ber eða rabarbara og setja á krukkur eða súrsa 
grænmeti í neytendaumbúðir. Í þessu þrepi er krafist starfsleyfis frá 
viðkomandi heilbrigðiseftirliti. 

Til að fá starfsleyfi og hefja þar með framleiðslu á matvælum 
þarf að uppfylla ýmis skilyrði. Fyrir það fyrsta þá þarf að vera fullur 
aðskilnaður á milli starfsleyfisskyldrar starfssemi og annarrar s.s. 
heimilisreksturs. Starfsleyfi fyrir veitingarekstur er ekki nægjanlegt 
til að þar megi framleiða matvörur sem selja á utan veitingahússins 
a.m.k. ekki á sama tíma og starfsemi veitingahússins er í gangi. Kjöt 
eða fiskbúðir geta verið auk verslunar, framleiðslustaður á vörum 
til sölu í þeirri verslun eða á mörkuðum eða öðrum sölustöðum.

Húsnæðið sem hýsa á framleiðsluna, þarf að standast ýmsar 
kröfur. Fyrst er það byggingarfulltrúi sveitarfélags sem getur staðfest 
að í tilteknum bæjarhluta eða húsnæði, megi vera matvælavinnsla. 
Aðstaðan þarf að vera meindýraheld, hvort sem um er að ræða 
nagdýr eða flugur og að í gangi sé virkt eftirlit sem staðfestir að slíkir 
meinvaldar finnist ekki í eða við húsnæðið, og ef þeir finnast, að 
til sé viðbragðsáætlun um hvað gera skuli til að þeim sé útrýmt og 
hver geri það. Aðbúnaður húsnæðis þarf að vera þannig að mögulegt 
sé að framleiða viðkomandi matvæli, handlaug er frumskilyrði og 
einnig vaskur til uppþvotta og ef vinnslan krefst þess að matvæli 
séu þvegin eða skoluð þá þarf þriðja vaskinn s.k. matvælavask. Gólf, 
veggi og borð þarf að vera mögulegt að þrífa á fullnægjandi hátt, 
ræstivörur skulu vera í loftræstri geymslu sem mögulegt sé að læsa. 
Umbúðir skal geyma á þurrum stað og þannig frá þeim gengið að 
þær mengist ekki. Góður aðskilnaður verður að vera á milli hráefnis 
og fullunninnar vöru hvort sem þær eru geymdar á þurrum stað, í 
kæli eða í frysti. Tryggja þarf rekjanleika á öllum vörum, hvaðan þær 
koma og hvert þær fara, með skráningum. Hugsanlega er nauðsynlegt 
að skipta aðstöðunni í þurrrými og blautrými, móttökulager og 
lager fyrir fullunnar afurðir, framleiðslustað og pökkunaraðstöðu. 
Umbúðir sem snerta matvæli skulu vera sannanlega (vottaðar) 
ætlaðar fyrir matvæli. Allt fer þetta eftir hverskyns vinnslu sé um 
að ræða, en hver og ein vinnsluaðferð krefst tiltekinna skilyrða. 
Þurrkun á sveppum fer fram á þurrum stað, sultun berja eða súrsun 

grænmetis fer fram í blautrými með hitunaraðstöðu svo eitthvað 
sé nefnt. 

Þegar aðstaðan er komið í það horf að ásættanlegt sé, þarf 
að fullgera gæðahandbók, þar skal koma fram hverjir standi að 
framleiðslunni, hver sé ábyrgur, og hverjir verði þar við störf ásamt 
upplýsingum um menntun og færni þeirra. Þar þurfa einnig að vera 
upplýsingar um staðsetningu húsnæðis, teikningar af húsnæðinu 
þar sem helstu ferlar eru skýrðir s.s. ferlar starfsfólks, ræstiefna, 
umbúða, hráefnis, fullunninna vara, staðsetning meindýravarna 
og helstu tækja. 

Í gæðahandbókinni þurfa allir verkferlar að koma fram. Allt 
hráefni sem í framleiðsluna fer, er skilgreint sem matvæli, sveppir 
eru hreinsaðir, berin skoluð, rabarbari snyrtur osfr. áður en lengra er 
haldið og önnur hráefni s.s. sykur, salt, hveiti, krydd ásamt umbúðum 
er skilgreint sem hráefni til framleiðslunnar. Við móttöku skal skrá 
hvaðan varan kemur og hvenær hún kemur á framleiðslustað. 

Þá er það sjálf framleiðslan. Nauðsynlegt er að gera flæðirit þar 
sem fram koma öll þrep vinnslunnar. Hér má sjá hvernig flæðirit 
fyrir þurrkaða sveppi gæti litið út.

Skógarafurðir til matar
- Óli Þór Hilmarsson, ráðgjafi hjá Matís
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Samsvarandi flæðirit þarf að gera fyrir hverja framleiðsluvöru 
fyrir sig. Auk flæðiritsins og lýsingar á helstu ferlum er gott að 
halda uppskriftabók og skrá þar allar breytingar sem gerðar eru á 
framleiðslunni sem snúa að innihaldi vörunnar. Í mörgum tilfellum 
þarf að gera sk. hættumat, það á við þegar í ferli kemur fram að 
vara skuli ná tilteknu hitastigi til að útiloka eða draga verulega úr 
örveruvexti. Hættumat er líka gert þegar um sérstaklega viðkvæma 
framleiðslu er að ræða og þá ýmsu þætti sem geta mögulega haft 
áhrif á gæði hennar. 

Að ýmsu öðru er að hyggja en þeim þáttum sem snúa að 
hráefnisvali, framleiðsluaðferðum, verkferlum og öðru slíku. Finna 
þarf út geymsluþol vörunnar, öryggi matvælanna þarf að vera tryggt, 
en með örverumælingum sem gerðar eru á vörunni á viðurkenndum 
rannsóknarstofum, er gengið úr skugga um að varan sé heilnæm og 
út frá fyrstu mælingum má áætla hvert geymsluþol hennar getur 
orðið m.v. þær geymsluaðstæður sem framleiðandinn krefst fyrir 
sínar vörur. Frystivöru skal geyma í frysti undir -18°C, kælivöru í 
kæli við 0-+4°C og ef engar slíkar leiðbeiningar eru á vörunni, má 
áætla að hana megi geyma við stofuhita.

Næringargildisyfirlýsingar er krafist fyrir öll matvæli. Þær 
upplýsingar skal setja á vörumiða, ein undanþága er frá þessu 
ákvæði en það er ef framleiðandinn selur sjálfur sínar vörur þá er 
ekki nauðsynlegt að setja upplýsingar um næringargildið á vöruna 
en framleiðandinn þarf samt sem áður að hafa þær upplýsingar 
tiltækar. Ef innihald allra hráefna er þekkt sem og sú rýrnun sem 
óhjákvæmilega verður við framleiðslu hennar s.s. vatnsuppgufun við 
hitun, þá má reikna út næringargildið en vissara er þó á einhverjum 
tímapunkti að láta gera efnamælingu á vörunni. Greinargóðar 
upplýsingar um innihald vörunnar verða að vera á vörumiða, þar 
er líka að finna kröfu um að ef tiltekna ofnæmisvalda sé að finna í 
vörunni þá skal breiðletra þá og gera neytendum þannig auðveldara 
að varast þá.

Hér hefur verið stiklað á stóru, varðandi leyfismál í 
matvælaframleiðslu en öll slík starfssemi er háð lögum og reglugerðum 
sem ber að fara eftir því réttur neytandans til heilnæmrar vöru er 
óvéfengjanlegur. 

Nánari fræðsluefni má finna á https://matis.online/course/
smaframleidslamatvaela/ 

Mikið úrval keðjusaga með tvígengis-
mótor. Einnig keðjusagir fyrir 230V og 

18V eða 36V rafhlöður.

Keðjusög með 74 cm sverði

Mótor 90 cc / 4,9kW 

Þyngd 8,2 kg

Keðjusög með 45 cm sverði 

Mótor 42,4 cc / 2,1kW 

Þyngd 4,8 kg

Keðjusagir

ÞÓR F
H

Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Opnunartími:
Opið alla virka daga
frá kl 8:00 - 18:00
Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Vefsíða og 
netverslun:

www.thor.is
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Matur úr skóginum
- Bergrún Þorsteinsdóttir

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

MHG Verslun ehf  |  Akralind 4  |  201 Kópavogi  |  Sími 544-4656  |  www.mhg.is 

Við skógrækt fjölgar þó nokkuð því sem við getum nýtt til matargerðar 
úr náttúrunni. Með lerkinu fáum við lerkisveppinn, með furunni 
furusveppinn og með skjólinu getum við ræktað berjarunna og 
svona getum við lengi talið upp. Árið 2009 stofnaði undirrituð 
ásamt Guðnýju Vésteinsdóttur og Þórólfi Sigjónssyni fyrirtækið 
Holt og heiðar og hugmyndin að fyrirtækinu að framleiða vörur 
sem skógurinn og umhverfi hans gæfi kviknaði við matarborðið. 
Fyrstu árin markaðsettum við einnig köngla til skreytingar fyrir jólin.

Það fyrsta sem fór í framleiðslu hjá okkur var rabarbarasultan og 
birkisíróp. Síðan bættust við lerkisveppir, berjasultur og berjasíróp, 
sölt og grenisíróp. 

En hverju þurfum við að huga að þegar farið er út í framleiðslu 
á matvöru úr skóginum. 

• Er hráefnið árvisst og nóg magn af því?
• Söfnunartíminn hver er hann og hversu lengi?
• Fá leyfi ef við erum að nýta aðra skóga en okkar eigin.
• Passa að ganga ekki á auðlindina.
Síðan þarf húsnæði, er vinnsla í nágrenninu þar sem hægt er að fá 

aðstöðu dag og dag til vinnslu eða þarf að koma sér upp sinni eigin 
aðstöðu. Vinnslusvæðið til að framleiða matvörur þarf öll starfsleyfi 
og þá þarf að huga að hverskonar vinnslu er ætlunin að vera með. 
Vinnslan hjá okkur er eingöngu fyrir afurðir sem náttúran gefur 
okkur, það er ekki eins flókið vinnslurými og það sem hefur leyfi 
til að vinna kjöt og fisk. Næringartöflur þurfa að vera á vörunum ef 
framleiða á til sölu á landvísu og síðan þarf að gera geymsluþolspróf, 
þau hafa Sýni og Matís gert fyrir okkur. 

Söfnunartíminn er oft erfiður, hann er oft stuttur og þarf mikinn 
mannskap, einnig getur hann verið mjög breytilegur milli ára. Við 
kaupum alla sveppi beint frá bændum, þeir tína og grunnhreinsa 
út í skógi og síðan fullhreinsum við og þurrkum. Það má sega að 
um 95% af sveppunum sem við seljum eru þurrkaðir. Önnur fráefni 
sem við notum erum við sjálfar að tína eða höfum söfnunarfólk. 
Fjölskylda okkar hefur tekið mikinn þátt í söfnun á hráefni og komið 
að margvíslegri vinnu hjá fyrirtækinu okkar.

Þegar við fórum af stað í framleiðslu notuðum við eingöngu 
hvítan sykur, en breyttum því á fyrsta ári og fórum í lífrænt vottaðan 
hrásykur, og einnig höfum við minnkað sykurmagn í okkar vörum 
og notum fjallagrösin á móti sem rotvörn.

Umbúðir undir vörurnar er mjög stór heimur og hvernig umbúðir 
á að nota, gler eða plast. Við ákváðum að fara að mestu leyti í gler. Frá 
fyrstu tíð höfum við flutt inn allt gler frá Þýskalandi. Aðalvandamálið 
hjá okkur var að finna birgja sem gat selt okkur gler og höfum við 
þurft einu sinni að skipta um birgja. Til að finna hagstæð verð á 
gleri þarf að kaupa inn heil bretti. 

Hönnun á útliti vörunnar er stór þáttur og þarf stundum að leita 
til fleiri en eins aðila með hönnun áður en maður verður ánægður 
með útkomuna. 

Síðan kemur að sölu vörunnar, hvar ætlum við að selja. Ætlum við 
að vera sjálf dreifingaraðili eða fá einhvern í það verk. Við ákváðum 
að sjá um markaðsetningu og dreifingu sjálf. Einnig fórum við víða 
á markaði og jólamarkaði til að kynna og selja vörurnar okkar fyrstu 
árin. Í dag höfum við minnkað mikið að fara á markaði en förum 
samt á einn og einn, þar með höldum við tengslum við þá sem eru 
í framleiðslu og einnig við kúnnahópinn okkar. 

Að stofna frumkvöðlafyrirtæki er mikil vinna, en mjög skemmtileg. 
Fyrstu árin fór ómæld vinna í að fylgja öllu eftir, breyta og bæta 
vinnuferla, koma sér upp tækjum sem henta til vinnslunnar og svo 
má lengi telja. Einnig er hægt að sækja um margskonar styrki eins 
og t.d. fyrir vinnslu hjá Framleiðslusjóði Landbúnaðarins www.fl.is 
ef varan sem er verið að framleiða er með nýnæmi er hægt að sækja 
um hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands www.nmi.is og ef meirihluti 
fyrirtækisins er í eigu kvenna er það www.atvinnumalkvenna.is  
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Félag skógarbænda á Vesturlandi 20 ára

Þann 23.júní sl. hélt Félag skógarbænda á Vesturlandi (FsV) upp á 20 
ára afmæli félagsins að Fitjum í Skorradal. Dagskráin hófst með því 
að félagar hittust kl. 17.00 hjá Skógræktinni í Hvammi þar sem Jón 
Auðunn Bogason aðstoðarskógarvörður tók á móti hópnum og kynnti 
starfsemi Skógræktarinnar í Hvammi bæði hvað varðar skógrækt 
og úrvinnslu timburs. Að þeirri kynningu lokinni var ekið sem 
leið liggur að Fitjum þar sem Hulda Guðmundsdóttir og Jón Arnar 
bróðir hennar tóku á móti hópnum. Hulda bauð til kirkju þar sem 
hún sagði sögu staðarins og nágrennis. Að þeirri kynningu lokinni 
var boðið til veislu í fyrrum vélaskemmu sem hefur verið útbúin 
sem veislusalur, Salurinn er klæddur með lerkiskífum úr Fitjaskógi 
og greniborðum frá Stálpastöðum. Sérstaklega hefur tekist vel með 
allan frágang við þessa smíði. Um veitingar sá Óli Páll Einarsson 
kokkur og var boðið upp á lambalærissneiðar með viðeigandi 
meðlæti, Veislustjóri var Þorgrímur Guðbjartsson á Erpsstöðum. 
Bergþóra Jónsdóttir formaður FsV rakti sögu félagsins og Hulda 
Guðmundsdóttir sagði frá skógræktinni og annarri starfsemi á 
Fitjum. Hrönn Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri Landssambands 
skógareigenda færði félaginu gjafir og heillaóskir. Karlakórinn 
Söngbræður söng fyrir gesti og slógu þeir í gegn með góðum söng og 
skemmtilegri framkomu. Eins og skógarmönnum er sérstaklega lagið 
var mikið sungið og í lokin við undirleik hljómsveitar sem stofnuð 
var á staðnum, en hana skipuðu Sigurkarl Stefánsson á hljómborð, 
Melkorka Benediktsdóttir á gítar og Guðbjartur Björgvinsson á 
harmonikku. Alls voru 65 sem mættu á hófið og áttu ánægjulega 
stund saman fram eftir kvöldi.

Félag skógarbænda á Vesturlandi var stofnað 23. júní 1997 
að Valfelli í Borgarhreppi og var stofnfundurinn boðaður af 
Búnaðarsambandi Borgarfjarðar og var formaður þess þá Guðbrandur 
Brynjúlfsson fundarstjóri á þeim fundi. Formaður á stofnfundi 

var kosinn Sigvaldi Ásgeirsson og 
starfaði sem formaður þar til hann 
var ráðinn  framkvæmdastjóri 
Vesturlandsskóga árið 2000 og 
tók þá Hulda Guðmundsdóttir á 
Fitjum við formennsku.og var til 
ársins 2005, Aðrir formann hafa 
verið: Melkorka Benediktsdóttir 
Vígholtsstöðum, 2005-2007, 
Bergþóra Jónsdóttir Hrútsstöðum 
2007-2013 Þórarinn Svavarsson 
Tungufelli 2013-2016 og síðan tók 
Bergþóra aftur við formennsku í 
félaginu árið 2016.

Hlutverk félagsins er: Að vera 
samtök og málsvari þeirra sem 
vinna að eða hyggjast vinna 
að ræktun skóga á lögbýlum á 

félagssvæðinu.
Að efla samheldni með félagsmönnum og vera vettvangur 

almennrar umræðu og fræðslu um skógrækt. Að gæta hagsmuna 
félagsmanna í hvívetna og vera í fyrirsvari fyrir þá gagnvart þriðja 
aðila óski félagsmenn eftir því, t.d. samskipti og samningsgerð við 
Skógræktina 

Félagar í FsV hafa verið duglegir að ferðast bæði innan héraðs 
og heimsækja skógarbændur á öðrum svæðum. Á síðasta ári voru 
skógarbændur á Vestfjörðum heimsóttir, Áður var búið að heimsækja 
skógarbændur í Húnavatnssýslum og Skagafirði og tvær ferðir hafa 

verið farnar á Suðurland. Árlega, á afmælisdaginn, þann 23.júní 
er einhver skógarbóndi heimsóttur og hefur ekki staðið á að fá 
bændur til að bjóða heim. Þá hefur félagið staðið fyrir námskeiðum 
og fræðslufundum.

Núverandi stjórn FsV skipa: Bergþóra Jónsdóttir formaður, Halla 
Guðmundsdóttir ritari og Guðmundur Sigurðsson gjaldkeri.

Rangárþing eystra
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Stormfall í íslenskum skógum er ekki algengt vandamál í dag, en 
það á eftir að breytast. Eftir því sem skógar landsins vaxa og dafna 
eiga fleiri tré eftir að láta undan vindi og falla eða brotna sökum 
vinds. Það er því tímabært fyrir íslenska skógareigendur að fara að 
íhuga þessi mál og finna leiðir til að draga úr skaða af völdum vinds, 
það er hægt að gera t.d með aðgerðum tengdum umhirðu skógarins.

Margir þættir eru að verki þegar tré fellur í vindi, þar spilar inn 
í vindstyrkur, vindátt, jarðvegsgerð, trjátegund, úrkoma, hitastig, 
halli, lega skógar í landi, eiginleikar skógarins og margt fleira.

Hvatinn að því að ég fór að hugsa um þessi mál voru tveir atburðir 
sem ollu töluverðu stormfalli á Vesturlandi fyrir skömmu. Fyrri 
atburðurinn varð skömmu fyrir jól árið 2014 og hinn varð í mars 
2015, báðum þessum atburðum verður lýst nánar síðar.

Grein þessi er byggð á eigin athugunum og lestri ýmissa rita og 
greina um stormfall en ekki einni rannsókn á þessum málum. Þær 
erlendu heimildir sem ég hef mest stuðst við eru: Nya tiders skog 
aðalhöfundur er Göran Hallsby þetta er bókin sem Skógarauðlindin 
sem gefin var út af Landbúnaðarháskóla Íslands er byggð á. 
Windthrow handbook for British Columbia forests, höfundar eru 
R.J. Stathers, T.P Rollerson og S.J Mitchell. Einnig hef ég lesið 
margar vísindagreinar sem ekki verða tilteknar hér þar sem þær 
voru meira hafðar til stuðnings og sannprófunnar á því efni sem 
fram kemur í greininni.

Hvað er stormfall?

Vindfall/stormfall nefnist það þegar tré brotna eða falla á rót af 
völdum vinds. Það er líklega réttara að tala um stormfall þar sem 
sjaldgæft er að tré falli í vindi sem er undir stormstyrk 20 m/s, þó 
svo að ákveðin hætta sé komin við vindstyrk frá 15 til 20 m/s. Þegar 
vindur nær áhveðnum styrk geta myndast þær aðstæður að tré standa 
ekki lengur á móti vindinum og falla eða brotna. Hvort tré falla eða 
brotna ræðst af ýmsum aðstæðum, mestu ræður hvernig jarðvegur 
og rótarkerfi eru, annar stór þáttur er sambandið á milli sverleika 

trjástofns og stærðar/lögunar trjákrónu. Trjátegundir skipta einnig 
máli í þessu sambandi. Tví- eða margtoppa trjám er hættara við að 
brotna en einstofna trjám.

Þótt stormfall virðist vera einfalt þá er það ekki svo. Stormfall 
verður þegar láréttir kraftar vinds flytjast niður stofninn og þá 
myndast snúningsvægi (tog) (e. torque), ef snúningsvægið verður 
meira en rótarfestan eða styrkur bolsins gefur eitthvað eftir. 
Snúningsvægið má reikna út með eftirfarandi formúlu:

Snúningsvægi=∑(Fihi) hi = Hæðarbil (hæðaraukning) i og Fi er 
láréttur kraftur sem verkar á tréð í hæðarbili i

Það má segja að tvenns konar láréttir kraftar verki á tré í vindi. 
Þeim má lýsa með eftirfarandi formúlum.  

Fi=pAiCDiui2/2 Þar sem p er þéttleiki lofts, Ai er sá hluti krónunnar 
sem er hornrétt á vindstefnuna, CDi  er loftmótstöðustuðull 
krónunnar og ui er vindhraðinn í hæð i.

Aðdráttaraflskrafti sem veldur því að tréð sveigist frá lóðréttri 
stöðu má lýsa þannig:

Fi=mixig Þar sem mi er hæðargildi og xi er lárétt færsla frá 
lóðréttri lögun og g er aðdráttaraflshröðun.

Áhrifaþættir

Áhrifaþættir stormfalls eru þeir þættir sem hafa áhrif á rótarfestu 
og stofnstyrk trjánna, má segja að þeir séu sambland af eiginleikum 
trjáa, einkennum skógarreita, jarðvegsgerðar, landfræðilegri legu 
og veðurfarsskilyrðum. Ef við skoðum þetta aðeins nánar þá má 
segja að eiginleikar trés sé t.d tegund, stærð krónu, bolþvermál, 
hæð og rótargerð.

Tré með tiltölulega stóra krónu og grannan stofn brotna frekar 
en tré sem eru með sverari stofn og hlutfallslega minni krónu. Tré 
sem hafa tvo toppa er mun hættara við að brotna en tré sem hafa 
einn topp, þessi tré brotna þar sem topparnir byrja að myndast. 
Stífleiki greinanna og gerð barrs eða laufa skiptir líka máli. 
Kanadískir skógfræðingar hafa reiknað út vindmótstöðustuðul 

nokkurra tegunda út frá þessu. Niðurstöðurnar 
eru svona: Loftmótstöðustuðull (e. drag force) CDi 
barrtrjáa með stífar greinar og fyrir barr eins og 
fjallaþinur, blágreni og sitkagreni er (0,5-0,8). Tré 
með sveigjanlegri greinar eins og stafafura og degli 
hefur loftmótstöðustuðul ( 0,3- 0,6). Marþöll hefur 
enn lægri loftmótstöðustuðul (0,2-0,3) miðað við 
vindstyrk 25 m/s og 10 m/s.

Vísindamennirnir hafa einnig reiknað út við 
hvaða snúningsvægi (tog) tré gefa eftir og eru 
niðurstöður þessar: 10 m hátt sitkagreni hefur 
snúningsvægi frá 3 – 14 KN m en 18-21 m hátt 
sitkagreni hefur snúningsvægi frá 9 - 33 KN m. 
Mælieiningin Kíló Newton metrar eða KNm er sá 
kraftur sem þarf til að færa eitt kíló um eins meters 
vegalengd. Af þessum niðurstöðum má sjá að það 

Vindfall/stormfall í skógum
- Valdimar Reynisson, skógfræðingur M.Sc., skógarvörður á Vesturlandi

Skýringarmynd yfir þá krafta sem verka á tré í vindi, skýrir út hvað formúlurnar segja.
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er nokkuð víður skali þar til eitthvað gefur eftir og helgast það af 
breytileika trjánna auk annarra aðstæðna.

Landfræðileg lega skiptir einnig máli, hvort að skógur sé í hlíð, 
uppi á hálsi eða niðri í dalbotni. Eins og við þekkjum geta ýmsar 
landslagsbreytur magnað upp vind og jafnvel breytt stefnu hans, 
til dæmis gil og klettar. Þessi atriði getur verið gott að hafa í huga 
þegar meta á hættu af stormfalli í skógi.  

Gerð jarðvegs og rótarkerfis trjáa er mikilvægur þáttur í 
vindmótstöðu skóga. Laus og mjög blautur jarðvegur heldur minna 
við en þéttur og þurr jarðvegur. Þegar kemur að rótakerfi trjáa hafa 
þær rætur að jafnaði meira hald sem ná lengra ofan í jarðveginn. 
Rætur sem liggja flatar ofan á hörðu undirlagi eru líklegri til að 
gefa undan vindálagi.

Flokkun stormfallsskaða

Flokka má stormfall í tvo meginflokka, annars vegar þar sem mörg 
tré falla á sama stað og kalla mætti rjóðurfall (e. catastrophic) og hins 
vegar þegar stök tré falla hér og hvar í skóginum, slíkt mætti kalla 
stakfall (e. endemic). Stakfall er mun algengara en rjóðurfall, enda 
þarf mun sterkari vind í flestum tilfellum til að rjóðurfall hljótist af.

Skaða af völdum stormfalls má flokka eftir því hvernig tré falla:
• Stofnbrot (e. stem break) þar sem bolur trésins brotnar  

 töluvert fyrir ofan jörðu. 
• Stokkbrot eða rótarhálsbrot (e. stock break) þar sem  

 stofn brotnar við jörð.
• Rótarslit (e. rotation fall) þar sem tré rifnar upp út af  

 slitinni rót undir trénu. Tré sem halla falla undir  
 þennan flokk.

• Rótarvelta/hjara fall (e. hinge fall) þar sem tré falla  
 eða hanga með stóran massa af rótum og jarðvegi. 

Svipaðan kraft þarf til að velta tré á rót og brjóta það. Stofnbrot 
virðist gerast frekar í sterkum vindstrengjum og vindi af fellibylsstyrk, 
sérstaklega þar sem er góð rótarfesta.

Mótvægisaðgerðir

Stormfall í skógun er ekki óyfirstíganlegt vandamál, það eru 
ýmsar leiðir til að minnka hættu á stormfalli og nauðsynlegt að 
taka mið af þeim við gerð umhirðuáætlana. Erlendar rannsóknir 
hafa sýnt að hægt er að auka eða minnka hættu á stormfalli eftir 
eiginleikum skóga, þ.e.a.s hæð og þéttleika, tegundasamsetningu 
og skógfræðilegum stjórnunaraðgerðum (grisjun, uppkvistun, 
skógarjöðrum, framræslu o.s.frv.). 

Skógarjaðrar:

Rétt meðhöndlaðir skógarjaðrar geta til að mynda skipt sköpum í 
að draga úr hættu á stormfalli þar sem þeirra hlutverk er að draga 
úr krafti vinds áður en hann kemst inn í skóginn, en einnig skiptir 
rétt grisjun, rétt tegundaval og uppbygging skógarins miklu máli. 
Í skógarjöðrum er best að hafa blöndu af lauftrjám og barrtrjám. 
Þegar skógarjaðrar eru grisjaðir ætti að fjarlægja óstöðug tré, tré 
með sérstaklega stóra krónu og tré sem eru á óstöðugu undirlagi. 
Ekki skal fella meira en 15 - 20% af trjánum á svæði sem nær 20 - 30 
m inn fyrir skógarjaðarinn. Hægt er að minnka krónur trjánna um 
ca 15 - 20% sem gefur sömu niðurstöðu.

Umhirða fyrir fyrstu grisjun:

Millibilsjöfnun skilar góðum árangri í tengslum við stormfall. Á 
vindasömum svæðum er best að millibilsjafna oft og lítið í einu. 
Millibilsjöfnun ætti að vera fastur liður í ræktun skóga.

Grisjun:

Grisja þarf á réttum tíma miðað við vöxt skógarins.
Beita lággrisjun. 
Passa að eyður séu ekki stærri en ein og hálf trjálengd.
Reyna að hafa grisjunarþungann ekki meiri en 15 - 20% af 

grunnfleti.
Á mjög vindasömum stöðum ætti jafnvel að sleppa grisjun á 

mjög þéttum reitum.
Skógur sem er meira en 15 - 20 m hár þolir illa mjög þunga 

grisjun. (Kanadískt ráð).
Ýmsar rannsóknir hafa sýnt að stafafura sem fær að vaxa upp of 

lengi og of þétt fellur ef hún er grisjuð, það er því mikilvægt að huga 
vel að umhirðu skóganna frá unga aldri.

Mesta vindfall í skógum á Vesturlandi til þessa
30 nóvember 2014

Mikið veður gekk yfir suðvesturhorn landsins þennan dag með 
slagveðursrigningu. Í Norðtunguskógi varð mestur skaði sökum 
stormfalls í þessu veðri.

Skýringin er sú að nýlega var búið að grisja með skógarhöggsvél 
svokallaða frægrisjun, 100 og 200 tré/ha í gömlum stafafurureit. Þetta 
var tilraun með sjálfsáningu á stafafuru. Áður hafði verið grisjað 
þarna fyrir ca 15 árum. Reiturinn var ekki góður fyrir þess vegna 
var hann valinn í þessa tilraun. Meira féll af trjám á svæðinu sem 
var með 100 tré á ha heldur en svæðinu sem var með 200 trjám á ha. 
Svæðið sem meira var grisjað stóð meira upp í vindinn í þessu veðri. 

Þarna er mjög jarðgrunnt og hörð áreyri undir þunnu jarðvegslagi. 
Tré hafa því ekki mikla rótarfestu. Einnig er þetta svæði nokkuð á 
berangri og lítið umhverfisskjól. Trén sem stóðu eftir voru því frekar 
berskjölduð fyrir þessu veðri og meirihluti þeirra féll um koll í þessu 
veðri. Það var um það bil 70% afföll af standandi trjám eftir veðrið.

14.mars 2015

Í veðrinu sem skall á að morgni 14.mars 2015 var veðurofsi mikill, 
á vindmæli á Miðfitjahól á Skarðsheiði mældist mesti vindur um 
72,5m/s. Veðrið stóð stutt yfir og var að mestu búið um hádegi en 

Norðtunguskógur eftir storminn.
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Einblíndu á 
það sem 
skiptir máli
Við tökum að okkur færslu 
bókhalds, gerð ársreikninga 
og skattframtala fyrir 
einstaklinga, einstaklinga 
með rekstur og fyrirtæki af 
öllum stærðum og gerðum.

Hafðu samband við skrifstofu 
KPMG í síma 545 6000 eða 
tölvupósti kpmg@kpmg.is

kpmg.is

það náði hámarki 
um níuleytið um 
morguninn. Í 
þessu veðri féll 
nokkuð af trjám í 
Stálpastaðaskógi 
í Skorradal. Í 
heildina voru 
þetta tæpir tveir 
ha sem féllu, 
mest stafafura en 
einnig rauðgreni 

og sitkagreni. Sitkagrenireiturinn sem varð verst úti er einn af elstu 
reitum skógarins en byrjað var að gróðursetja í hann árið 1952. Þar 
virðist hafa myndast strengur upp úr gryfju sem er niður við veginn 
og magnað upp vindinn, allavega lítur það þannig út ef horft er á 
hvernig trén brotnuðu því fyrir ofan gryfjuna myndaðist geil inn í 
skóginn ca 2000 m2.

Rauðgrenireiturinn sem einnig skemmdist mikið var í miðjum 
skóginum. Sá reitur hafði nýlega verið grisjaður og leit mjög vel út. 
Áveðurs við hann er reitur með sitkagrenitilraun sem ekki hafði verið 
grisjuð og virðist sem að vindurinn hafi komið yfir sitkagrenireitinn 
og myndað hvirfilvind í rauðgreninu með þeim afleiðingum að 
miðjan sprakk úr honum. Skaðinn á þessu svæði reyndist um það 
bil 3000 m2.

Mestur skaði var í stafafurureit sem hafði verið grisjaður árið 2013, 
þar féllu um 1,3 ha á víð og dreif á svæðinu, en stærstu skellurnar 
voru á trjám sem stóðu upp í vindinn (voru þar sem vindurinn 
skall fyrst á). Mikið var um rótarslit í stafafurunni, en meira um 
stofnbrot í grenireitunum. Rótarvelta var töluverð á öllum svæðum.

Þegar horft er á loftmynd af stormfallssvæðunum þá liggja þau 
um það bil í vindstefnunni.

Vindur verður alltaf til staðar og oft er hann hvass á Íslandi. Það 
þýðir samt ekki að við eigum að hætta að rækta skóg heldur ættum 
við frekar að auka skóginn til að skapa skjól. Með réttri umhirðu 
getum við spornað að einhverju leiti við sköðum af völdum vinds.Allt á tjá og tundri eftir veðurofsann á Stálpastöðum

Loftmynd af Stálpastöðum
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Grænni skógar er skógræktarnám sem er í boði á vegum 
Landbúnaðarháskóla Íslands fyrir skógræktendur til að auka við 
þekkingu sína og ná sem bestum árangri við að rækta skóginn sinn. 
Haustið 2004 skráði ég mig á námskeið Grænni skóga I á Suðurlandi 
en það hafði einu sinni áður verið haldið við góðar undirtektir og 
mikla ánægju.  Það sem mér þótti best við námskeiðið er að það 
er miðað við að fólk geti stundað námið samhliða annarri vinnu. 
Einnig er ekki beint lögð áherslu á neitt sérstakt heimanám nema 
þá helst að lesa sér til um það viðfangsefni sem næst átti að fjalla 
um. Fyrir mig með börn og búskap var þetta helsti kosturinn. Á 
þessum tíma stundaði ég einnig fjarnám í búfræði og  gat síðan 
fengið skógræktarnámið metið upp í það nám. 

Það var einstaklega skemmtilegt að stunda skógræktarnámið með 
svo breiðum hópi af fólki á öllum aldri sem voru misjafnlega langt 
komin í sinni skógrækt. Sumir voru rétt byrjaðir, aðrir að byrja og 
enn aðrir sem áttu jafnvel 20 ára gamlan skóg og allt þar á milli. Þarna 
gátum við öll lært hvert af öðru og deilt með okkur reynslusögum 
með það hvað gengi best og hvað gengi ekki á mismundi svæðum.

Námskeiðin voru öll svo áhugaverð að það var helst að mann þyrsti 
í að læra og vita meira 
þegar dagurinn var 
búin þó að vísu væru 
einhver atriðið sem 
voru ofar í huga en 
önnur eftir því hvað 
maður var að fást við 
í skóginum á hverjum 
tíma. Vel var farið í 
öll undirstöðuatriði 
eins og hvernig 
er best að gera 
landnýtingaráætlun, 
setja sér markmið, 
lesa landið og hvernig 
staðið skuli að vali 
og gróðursetningu 
ýmissa trjátegunda.  
Einnig var farið yfir 
hvernig á að hirða 
skógana þegar þeir 

eru komnir vel af stað og ekki síður þegar kemur að uppkvistun 
eða grisjun sem nú er komið að á svo mörgum stöðum.  

Ég byrjaði í Grænni skógum II árið 2009 full áhuga með miklar 
væntingar í huga, spennt að læra meira og fylgjast með öllu því nýjasta 
sem er í gangi varðandi rannsóknir, verkefni og niðurstöður úr þeim. 
Að þessu sinni var hópurinn settur saman með skógareigendum bæði 
frá Suður- og Vesturlandi sem gerði námið ekki síður skemmtilegt. 
Við kynntumst enn fleira fólki og fleiri reynslusögum var deilt með 
mjög áhugaverðum niðurstöðum. Námsefnið var enn sem fyrr 
ákaflega skemmtilegt og fróðlegt en nú var kannski meira farið í 
það hvað ætti að vinna úr efniviðnum úr skóginum, mælingar um 

viðarmagn, kolefnisbindingu eða jafnvel aðrar nytjar sem mætti ná 
úr skóginum en timbur.  

Bæði Grænni skógar I og II voru vel skipulögð og fyrirlesararnir 
vel undirbúnir þó að það liggi misjafnlegar vel fyrir mönnum að 
flytja erindi og hvernig má ná til fólks. Eftir á að hyggja mætti líta á 
skógrækt á Íslandi sem eitt stórt verkefni sem er enn að mótast. Það 
eru ekki ennþá til svör eða reynsla við öllu svo við erum ennþá að 
læra og sjá hvernig alvöru skógar vaxa og dafna hér á landi. Það sem 
stendur líka upp úr eru utanlandsferðirnar sem voru farnar sem voru 
bæði skemmtilegar og lærdómsríkar. Þar sáum við hvernig nágrannar 
okkar á Írlandi og Danmörku rækta skógana sína, hvernig jólatré 
eru ræktuð, ræktun 
skjólbelta, hvernig 
skógar v innuvé l ar 
vinna í skóginum eða 
bara yndislega fallega 
garða og tré. 

Það er vægt til orða 
tekið að námið hafi 
gagnast mér mjög 
mikið t.d. að horfa 
á skóginn frá öðru 
sjónarhorni og gleyma 
sér ekki á verðinum 
heldur vera vakandi 
yfir því hvað er hægt 
að gera betur og vera 
undirbúin þegar kemur 
að lokahögginu. Þó að 
skógurinn vaxi töluvert 
hægar hér á landi en 
annars staðar í Evrópu 
þá er mikið að gerast með hlýnandi veðurfari og fyrr en varir verða 
óteljandi verkefni og störf tengd skógrækt á næstu árum hér á Íslandi.

Vestfirðingar við útskrift úr Grænni skógum 2007

Hæsta limgerði heims í Skotlandi

Vestfirðingar fengu tækifæri til að skoða friðlandið 
í Glen Affrik á ferð sinni um Skotland

Reynsla nemanda af Grænni skóga náminu
- Hildur María Hilmarsdóttir
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Það var 5. ágúst sumarið 2016 að 27 glaðir skógarbændur af 
Vesturlandi lögðu af stað í Vestfjarðaferð til að kynnast öllu því sem 
þar er að gerast í skógrækt. Hópferðabifreið lagði af stað með nokkra 
félaga frá Borgarnesi og nokkrir komu að Hrútstöðum til að vera með. 
Ekið var sem leið liggur til Hólmavíkur í súpu og brauð og þaðan var 

ekið í Bjarnarfjörð á Ströndum. Að Svanshóli er tölverð skógrækt og 
ræktun ávaxtatrjáa í gróðurhúsum, þar eru ræktuð ægifögur blóm 
sem heilluðu og einnig snilldaraðferð við ræktun jarðaberjaplantna. 
Á Svanshóli hefur líka verið framleiðsla á plöntum til skógræktar. 
Við hittum Arnlín Óladóttur skógfræðing og starfsmann Skjólskóga, 
sem kom að Svanshóli en þar hófst skógarganga í átt að skjólbeltum 
og miklum asparskógi. Þar vex kvæmið Víkingur og einnig á Bakka. 
Að gönguferð lokinni var hópnum boðið heim til Arnlínar að Bakka 

þar sem hún sagði fólki 
frá ýmsum verkefnum 
á hennar svæði. Norska 
húsið sem Arnlín býr 
í vakti mikla athygli 
ferðalanga.

Ekið var um 
Drangsnes og þaðan á 
Steingrímsfjarðarheiði 
áleiðis að Reykjanesi 
við Ísafjarðardjúp. Á 
leiðinni var fólk frætt 
um skógarspildur inn 
til dala. Á Reykjanesi 
var okkur vísað í 
gistingu og síðan 
frábæran kvöldverð. 
Morguninn eftir var svo 

haldið áfram áleiðis til Ísafjarðar. Kíkt við í Litlabæ í Skötufirði við 
fallega gamla bæinn sem er að mestu hlaðinn úr sérstöku flögugrjóti 
sem er á því svæði. Flestir drukku kaffi og hámuðu í sig vöfflur með 
rjóma í mikilli blíðu. Sæmundur Þorvaldsson framkvæmdastjóri 
Skjólskóga og Kristján Jónsson starfsmaður Skjólskóga komu 
til móts við okkur að Litlabæ. Kristján var síðan leiðsögumaður 
okkar til Ísafjarðar. Á leiðinni til Ísafjarðar frá Reykjanesi eru 
fimm skógarjarðir m.a. Birnustaðir í Laugadal sem hefur mátt 

þola skógareld. Þegar komið var í höfuðstaðinn Ísafjörð var snædd 
dýrindis fiskisúpa í Fjörukránni, fallegu gömlu húsi. Áfram var svo 
haldið að Tröð í Önundarfirði. Þar tóku Ásvaldur og Helga Dóra 
ásamt allri fjölskyldunni á móti okkur og fræddu okkur um afar 
umfangsmikla skógrækt sem er þó erfið vegna veðurfars. Þar voru 
síðan snæddar og drukknar höfðinglegar veitingar. 

Frá þeim var svo haldið að Höfða í Dýrafirði til Sighvats og 
Álfheiðar. Sighvatur bóndi er mikilvirkur ræktunarjaxl með mjög 
margt á sinni könnu, búfjárrækt og skógrækt. Að Höfða, jörð Sighvats, 
vaxa þrjár tegundir aðalbláberja þ.e. blá, blásvört og svört. Gestrisni 

Skógarbændur á Vesturlandi ferðast og skoða skóga
- Þórunn Sveinbjörnsdóttir og Þórhallur Runólfsson

Fjölskyldan í Tröð bauð uppá veitingar í skóginum.

Við Skrúð.

Komið var við í Litla-Bæ og notið veitinga.

Hjá Lilju á Kvígindisfelli.
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Í nokkurn tíma hafa ekki verið í gangi námskeið í námskeiðaröð
Grænni skóga en vorönn 2018 verður sett af stað námskeiðaröð 
Grænni skóga I á Suður- og Vesturlandi ef næg þátttaka næst. 
Námskeiðaröð Grænni skógar I er alls 16 námskeið (2-3 námskeið 
á önn). Námskeiðaröðin stendur yfir í þrjú ár (6 annir). Námið er 
metið til eininga á framhaldsskólastigi og lýkur námskeiðaröðinni 
með sérstakri viðurkenningu frá Landbúnaðarháskólanum. 

Hvert námskeið tekur tvo daga og er kennt frá kl. 16 til 19 á 
föstudegi og frá kl. 9 til 16 á laugardegi. Námskeiðin byggjast upp 
á fræðsluerindum sem sérfræðingar á hverju sviði flytja. Reynt 
verður að fara í vettvangsferð í lok hvers námskeiðs og fá þannig 
meiri og betri tilfinningu fyrir því sem verið er að fjalla um 
hverju sinni. Einnig er verkleg kennsla á nokkrum námskeiðanna. 
Landbúnaðarháskóli Íslands sér um framkvæmd námsins en þeir 
aðilar sem koma að náminu auk skólans eru: Skógræktin, Félög 
skógarbænda í viðkomandi landsfjórðungi og Landgræðsla ríkisins.

Námskeiðin eru ætluð fróðleiksfúsum skógareigendum og 
áhugasömum skógræktendum sem vilja auka þekkingu sína og ná 
betri árangri í skógrækt. Á námskeiðunum er fjallað um mörg af 
grunnatriðum skógræktar, m.a. val á trjátegundum, skógarhönnun og 
landnýtingaráætlanir, undirbúning lands fyrir skógrækt, framleiðslu 
og gróðursetningu skógarplantna, skógarumhirðu, skógarnytjar, 
sjúkdóma og skaða í skógi, skjólbelti, skógarhöggstækni og verndun 
fornminja og náttúru í skógrækt svo eitthvað sé nefnt.

Nú hafa verið haldnar 13 námskeiðaraðir víða um land með 
á fjórða hundrað nemendur, sem eru skógareigendur, félagar í 
skógræktarfélögum, kennarar og aðrir sem hafa áhuga á ræktun 
á trjágróðri.

„Það ætti að vera skylda fyrir alla sem taka þátt í 
skógræktarverkefnum á vegum ríkisins, að þeir sæktu námskeiðaröð 
Grænni skóga I áður enn þeir fara af stað með skógræktina 
sína“.(Nemandi á námskeiðaröð Grænni skóga I, í nafnlausri 
skoðunarkönnun í lok námskeiðaraðarinnar).

„Greinilegt er að árangur þeirra skógarbænda sem sótt hafa 
Grænni skóga námskeiðin er betri en hjá öðrum og undirstrikar 
mikilvægi þess að öflugu fræðslustarfi verði haldið áfram á meðal 
skógarbænda. Það má geta þess að erlendir gestir, t.d. frá Skotlandi, 
Írlandi, Danmörku og Noregi hafa allir hrósað Íslendingum fyrir 
Grænni skóga, og segja að það hafi verið stærstu mistökin í þeirra 
löndum að setja ekki upp slíkt nám fyrir landeigendur í sínum 
löndum um leið og nýskógrækt jókst þar“. (Bjarni Diðrik Sigurðsson 
prófessor í skógfræði við Landbúnaðarháskóla Íslands). 

Skráning er á heimasíðu skólans www.lbhi.is undir námskeið í 
tímaröð.

Einnig bíður Endurmenntun LbhÍ upp á önnur fjölbreytt námskeið 
sem er að finna á heimasíðu skólans, eins og t.d. trjáfellingar, 
tálgunarnámskeið, húsgagnagerð, torf- og grjóthleðsla, ofl. ofl.

Grænni skógar vorönn 2018
- Björgvin Eggertsson

að Höfða er viðbrugðið 
og borðaði  fólk 
aðalbláber með rjóma. 
Þvílíkt sælgæti. Takk.  
Frá Höfða fluttum við 
okkur  að skógræktinni 
að Mýrum þar sem 
Valdimar Gíslason tók 
á móti okkur, þar var 
gengið upp í hlíðina og 
athugað hvernig gengur 
þar, allt afar áhugavert. 
Þá var það Núpur í 

Dýrafirði sá nafnkunni staður. Á undan var stutt stopp hjá Sæmundi 
framkvæmdatjóra Skjólskóga  og Höllu konu hans á Lyngholti þar 
sem þeirra skógrækt var skoðuð og þáðar höfðinglegar veitingar. 
Þarna var sannkölluð veðurblíða. Að Núpi var gisting könnuð og 
stuttu síðar var farið að Alviðru sem er ævintýraheimur að sækja 
heim. Opinn arineldur inni í gamalli hlöðu og grillaður frábær matur. 
Við áttum öll þarna ánægjustundir saman. Á sunnudeginum, eftir 
uppgjör á hótelinu, var farið í Skrúð, hinn gamla garð, sem enginn 
trúði að gæti lifað af. Viðbót við garðinn var gerð þegar sérstakt 
átak í garðinum fór fram á árunum 1992-1996. Fallegur garður sem 
sómi er að og segir okkur að hægt er að rækta næstum alls staðar.

Mikil veðurblíða. Stutt stopp var við Dynjanda áður en haldið 
var upp á Dynjandisheiði. Í Arnarfirði var komið við í Otradal til 
Þorvaldar og Sigríðar. Var þar tekin gönguferð út í skógræktina en 

hér er unnið mjög lífrænt við alla ræktun. Mjög áhugaverður staður 
og greinilega mjög góð skilyrði til skógræktar á þessari jörð. Þaðan 
lá leiðin til Tálknafjarðar með stuttu stoppi á Bíldudal til áningar. 

Í Tálknafirði komum við að Kvígindisfelli þar sem Lilja 
Magnúsdóttir tók á móti hópnum og bauð uppá skógargöngu um 
landið sem er orðið ágætlega skógi vaxið.Mikil og öflug skjólbelti 
og annar gróður. Lilja er góður fyrirlesari. Allt vel skipulagt hér. 
Asparkvæmin Jóra og Súla dafna hér vel. 

Eftir það lá leiðin um Barðaströnd með stuttu stoppi í Flókalundi. 
Orðið var of áliðið dags til að hægt væri að ná heimsókn í Mýrartungu 
II til Valgerðar. Sú 
heimsókn verður að 
bíða enn betri tíma. 

Frábær 27 manna 
hópur sem lærði og 
upplifði margt gott og 
jákvætt í frábærri ferð.

Þökkum Arnlíni, 
Sæmundi og Kristjáni 
fyrir að taka á móti 
okkur og skipuleggja 
ferðina og eins öllum 
þeim skógarbændum 
sem tóku á móti okkur 
og gerðu ferðina 
ógleymanlega.

Þórunn og Þórhallur, skógarbændur að 
Hlíðarenda í Dölum.

Í kvöldblíðunni á Lyngholti hjá Höllu og Sæmundi.
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VIÐ SKÓGAREIGENDUR SEPTEMBER 2017

Í byrjun árs setti Félag skógareigenda á 
Suðurlandi (FsS) og Landbúnaðarháskóli 
Íslands (LbhÍ) af stað leshóp skógarbænda 
á Suðurlandi. Markmið leshópsins var 
að auka þekkingu þátttakenda á þeim 
vélum, verkfærum og afurðum sem 
í boði eru í skógrækt í dag og sjá þau 
tækifæri sem kynnt eru á einni stærstu 
skógarsýningu heims, Elmiu Wood í 
Svíþjóð. Leshópurinn hittist fjórum 
sinnum s.l. vetur og undirbjó sig að 
kostgæfni fyrir sýninguna. 

Það var  því glaður hópur skógarbænda af
Suðurlandi sem hélt til Svíþjóðar þann
06. júní síðastliðinn. Tilefni ferðarinnar
var, eins og áður segir, Elmia Wood 
skógarsýningin sem stóð yfir
dagana 7.-10. júní í Smálöndunum fyrir
sunnan Jönköping. Sýningin er sú stærsta 
og viðamesta í veröldinni, haldin fjórða hvert ár með á sjötta hundrað 
sýnendum frá þrjátíu löndum og fimmtíuþúsund þátttakendum frá 
fimmtíu löndum.

Ferðafélagarnir voru sautján talsins og nutu leiðsagnar 
skógfræðinganna Björns Jónssonar sem var skipuleggjandi 
ferðarinnar, Björgvins Eggertssonar og Böðvars Guðmundssonar. 
Allt var það til stakrar fyrirmyndar svo ekki var á betra kosið. 

Gististaðurinn var ævintýralegur, Hellidens höllin i Tidaholm í 
Vestur-Gautlandi. Þessi nítjándu aldar höll, þar sem nú á dögum 
er starfræktur lýðháskóli og farfuglaheimili, á sér merka sögu sem 
ekki verður rakin hér, hýsti áður konunga og aðalsmenn, svo ekki 
var í kot vísað. 

Hópurinn okkar tók á leigu tvær smárútur. Frá Kaupmannahöfn 
var ekið allt til Tidaholm og þaðan haldið á sýninguna að morgni 
fyrsta og annars dags og til hallarinnar að kvöldi. Ferðin að heiman 

og heim tók um fjóra klukkutíma. Alls telst okkur til að þessa þrjá 
daga, sem dvalið var ytra, hafi verið ekið í um tuttugu klukkustundir. 
Þeim tíma var ekki illa varið enda félagskapurinn góður og samveran 
efldi innbyrðis tengsl til framtíðar.

Sýningin var stórbrotin. Þar gat að líta allt frá því stærsta til hins 
smæsta, örverusafn til að efla og styrkja vöxt trjáplantna, dróna til 
að skoða og vakta, stórvirkar vélar sem unnu gilda trjáboli, og allt 
þar á milli. Allt áhugavert, sumt hagnýtt fyrir litla Ísland, annað í 
bláma fjarlægðar, sem smátt og smátt bjarmar vonandi fyrir hér 
heima. Þar sem af svo mörgu var að taka skiptu menn með sér 
verkum, einn kynnti sér allt um sjúkdómavarnir, á meðan annar 
aflaði sér þekkingar á stígagerð í skógum og þannig mætti lengi telja. 

Að morgni þriðja sýningardags var haldið heim á leið með 
viðkomu í sögunarmyllu í Smálöndunum, Bergs timber í Mörlunda, 
sem er að stórum hluta í eigu íslenska fyrirtækisins Norvíkur, 

Hópurinn sem fór á Elmia wood skógarsýningurna

Létt og lipurt tæki í skógarvinnu

Gagnlegt tæki í skógarvinnuna

Elmia wood skógarsýningin 2017
- Hildur María Hilmarsdóttir og ferðafélagar
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og skógræktarskóla í Osby á Skáni. Á báðum stöðum var tekið 
höfðinglega á móti hópnum. 

Sögunarmyllan selur m.a framleiðslu sína til Íslands, stærsti 
markaðurinn er Bretland og markaðurinn heimafyrir og vaxanda sala 
er til Bandaríkjanna. Bandaríkjamarkaður hefur opnast í síauknum 
mæli vegna bjöllufárs í skógum Kanada, þannig reynist eins dauði 
annars brauð. Áminning til okkar að gæta þess vel að óværan nái 
ekki útbreiðslu í okkar umhverfi. Það eru ekki bara risavaxin tæki 
sem fella heilan skóg.  

Á skógræktarskólanum vorum við leidd til skógar sem skólinn á 
og nýtir til kennslu. Þar voru okkur m.a kynntar grisjunaraðferðir. 
Í skólanum er stórt safn keðjusaga í eigu Magnus Matthisson. Þar 
eru keðjusagir frá miðri síðustu öld og fram til vorra daga. Djásnið 
í safninu er frumgerðin að fyrstu Husquarnavélinni, Alaska 1, frá 
árinu 1959, sem aðeins er til í þremur eintökum. Það er ekki ofsagt 
að Magnus ljómaði eins og sólin þegar hann sýndi kjörgripinn sinn. 
Alls eru 687 keðjusagir af misjöfnum gerðum í safninu. 

Að lokinni viðdvöl í Osby var haldið rakleiðis á Kastrupflugvöll 
með tilheyrandi viðdvöl í vegasjoppum. Það var sæll og glaður hópur 
skógræktarfólks sem fagnaði heimkomu aðfaranótt laugardagsins 
10. júní reynslunni ríkari og þakkar fyrir sig.

Vélar á Elmia wood skógarsýningunni

Elsta keðjusögin

Þátttökugjald er 49.000 kr. á önn að viðbættum auka 
kostnaði við ferð erlendis fyrir þá sem það velja.

Námið hefst í apríl 2018.

Endurmenntun LbhÍ

www.lbhi.is/namskeid • endurmenntun@lbhi.is • 433 5000

Námið skiptist í sextán námskeið, eða tvö til 
þrjú námskeið á önn og nær námið y�r þrjú ár. 

Hvert námskeið hefst kl. 16 á föstudegi og 
stendur til kl. 16 á laugardegi með hléum. 

Námskeiðin byggjast upp á fræðsluerindum 
sem sérfræðingar á hverju sviði �ytja í bland 

við verklega kennslu og vettvangsferðir.

Á námskeiðunum er �allað um mörg af 
grunnatriðum skógræktar og í lok náms hefur 

verið í boði að taka síðasta námskeiðið 
erlendis.

Grænni skógar er nám ætlað fróðleiksfúsum skógarbændum og áhugasömum 
skógræktendum sem vilja auka þekkingu sína og ná betri árangri í skógrækt. 

Kennsla fer að öðru leiti fram hjá 
LbhÍ á Reykjum í Ölfusi (Garðyrkju- 
skólanum) og á Hvanneyri.

Nánari upplýsingar hjá verkefnis-
stjóra Grænni skóga, Björgvini 
Eggertssyni - bjorgvin@lbhi.is -  
sími: 843 5305

Grænni skógar I - Suður- og vesturland
Haldið í samstar� við félög skógarbænda, Skógræktina og Landgræðslu ríkisins
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GLÓKOLLUR
Regulus regulus

MÚSARRINDILL
Troglodytes troglodytes

ÞÚFUTITTLINGUR
Anthus pratensis

KROSSNEFUR
Loxia curvirostra

MARÍUERLA
Motacilla alba

BARRFINKA
Carduelis spinus

AUÐNUTITTLINGUR
Carduelis flammea

SKÓGARÞRÖSTUR
Turdus iliacus

HROSSAGAUKUR
Gallinago gallinago

SVARTÞRÖSTUR
Turdus merula

EYRUGLA
Asio otus

SKÓGARSNÍPA
Scolopax rusticola

BRANDUGLA
Asio flammeus

RJÚPA
Lagopus mutus

  


