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ÍSLENSK NÁTTÚRA
EINSTÖK UPPLIFUN
Við hjálpum þér að njóta þess til fulls sem landið hefur upp
á að bjóða. Renndu við hjá okkur þegar þig vantar vinnufatnað,
eldsneyti, ferða- og grillvörur, nesti eða eitthvað gott í gogginn.

WWW.N1.IS / Sími 440 1000
WWW.N1.IS / SÍMI 440 1000
2 Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði, Akureyri, Akranesi, Ólafsvík,
N1 verslanir:
Egilsstöðum, Vestmannaeyjum, Keflavík, Selfossi, Reyðarfirði og Höfn.

VIÐ TÖKUM VEL Á MÓTI ÞÉR
Á MEIRA EN 120 STÖÐUM,
HRINGINN KRINGUM LANDIÐ.

Meira í leiðinni
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Fylgt úr hlaði

Við skógareigendur
Ágætu skógareigendur
á er lengsta og góðviðrasamasta sumri í manna
minnum lokið. Fréttir bárust af miklum ársvexti
trjágróðurs og blíðviðri haustsins gaf honum kost
á löngum og góðum undirbúningi fyrir veturinn sem er
framundan. Það gefur vonir um góðan vöxt á næsta sumri.
Haustlitir voru með eindæmum fallegir. Það er með ólíkindum að 10. október mældist hiti víða um land um og
yfir 17 gráður, en þann dag var forsíðumynd þessa blaðs
einmitt tekin. Myndin er af 65 ára gömlum ilmreyni, eða
jafngömlum og undirritaður. Þetta tré gróðursetti Vífill
Búason, skógarbóndi á Ferstiklu á Hvalfjarðarströnd og
Þorleifur Erlendsson, barnakennari frá Jarðlangsstöðum í
Borgarhreppi, við Veitingaskálann að Ferstiklu árið 1945.
Sex aðrar reyniviðarplöntur voru einnig gróðursettar þar
í sama skiptið, en þær misfórust í tímans rás. Þetta tré
var útnefnt „Tré ársins” árið 1995 af Skógræktarfélagi
Íslands. Vífill hefur verið ötull gæslumaður þessa trés frá
upphafi, hirt það vel og samviskusamlega og oft forðað
því frá ýmsum skakkaföllum.
Nú er mikið talað um kolefnisbindingu og gróðurhúsalofttegundir sem valda gróðurhúsaáhrifum og hlýnandi
veðurfari. Fljótt á litið ætti það að vera kærkomið þeim
sem rækta skóg hér norður á hjara veraldar. Og það er
það líka. En það fylgir böggull skammrifi. Allskonar plágur fylgja hlýnandi veðurfari. Sveppir, yglur, lýs og fleiri
pöddur sækja sífellt meira á trjáplöntur og eru í vaxandi
mæli viðfangsefni sérfræðinga okkar á þessum sviðum.
Ein er sú padda sem heldur sig í skóginum en lætur

Þ

Skógarmítill 6mm - Ljósm: Erling Ólafsson

þó trén í friði. Samkvæmt heimildum á vef Náttúrufræðistofnunar Íslands, fannst hún fyrst í farfugli vorið
1967. Næst varð vart við kvikindið skömmu fyrir síðustu
aldamót samkvæmt opinberum upplýsingum. Um er að
ræða svonefndan „Skógarmítil” en það er blóðsuga sem
heldur sig einkum í skógarbotninum og krækir sig við
blóðgjafa sem á leið um skóginn. Skógarmítill er mjög
líklega orðinn landlægur með hlýnandi loftslagi. Á vef
Landlæknisembættisins kemur fram að æfiskeið mítilsins eru þrjú. Fullorðinn er hann 5-11 millimetrar að lengd
og þaninn af blóði er hann nær því að vera á stærð við
kaffibaun. Hann getur verið mjög varasamur mönnum
því hann er stundum sýktur af bakteríum (Borrelia burgdorferi) og veirum er valda svonefndum Lyme-sjúkdómi
sem veldur alvarlegum skaða á taugakerfi og er talinn
vera ólæknandi í vissum tilvikum. Einnig geta bakteríurnar sest að í húð, hjarta og liðum. Tæplega 300 sýni
hafa verið send til rannsókna á undanförnum 4 árum, en
ekkert þeirra fáu sýna sem bentu til eða staðfestu Lymesjúkdóminn hafa verið skráð með uppruna hér á landi.
En allur er varinn góður. Upplýsingar um fyrirbyggjandi
aðgerðir má finna á www.landlaeknir.is Undirritaður fékk
að kynnast skógarmítlinum á eigin skinni í orðsins fyllstu
merkingu á síðasta sumri, en sleppur sennilega með
skrekkinn í þetta skiptið.
Ég óska öllum skógræktendum gleðilegra jóla, árs og
friðar. 		
				Reynir Ásgeirsson

Skógarmítill 11mm - Ljósm: Erling Ólafsson

Stjórn LSE 2010-2011
Edda Kr. Björnsdóttir, formaður,
Ásvaldur Magnússon, varaformaður,
Reynir Ásgeirsson, ritari,
María E. Ingvadóttir, gjaldkeri og
Anna Ragnarsdóttir meðstjórnandi.
Varamenn: Jóhann Gísli Jóhannsson,
Sigrún Grímsdóttir og Þórarinn Svavarsson.
Skoðunarmenn reikninga eru:
Ásmundur Guðmundsson og
Jóhanna H. Sigurðardóttir.

Fulltrúi á Búnaðarþingi er:
Edda Kr. Björnsdóttir.
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Örn Karlsson, Sandhól
Þátttakandi í Suðurlandsskógum og nemi í Grænni skógum I

Skotlandsferð með Grænni skógum

Í

Þessi vikuferð var sett upp þannig að fjórar heimsóknir
voru skipulagðar þar sem heimafólk tók á móti okkur og
fræddi okkur um það sem fram fór á viðkomandi stað. Við
fórum á milli staða í rútu og var reglulega stoppað til að

Guinnes) og 800 ára gamalt eikartré, holt að innan þar
sem komast fyrir fjórar fullorðnar manneskjur. Til gamans
má geta þess að ameríska Douglas furan er kölluð eftir
Skota sem hét David Douglas (1799-1834). Hann safnaði
fræi af um 200 trjátegundum í Ameríku og sáði í Skotlandi.
Hertoginn af Atholl lét einnig skjóta lerkifræi úr fallbyssum
í hlíðarnar í kringum Dunkeld, þar sem við gistum í tvær
nætur. Þar má nú finna mörg af stærstu trjám í Skotlandi
og þar er einnig upprunastaður sifjalerkisins. Við sáum
einmitt það síðasta af fimm upprunalegu lerkitrjám hertogans frá miðri 18. öld.
Eftir fyrri heimstyrjöldina var búið að eyða megninu af
skógum Skotlands og talið að einungis 1% af landinu væri
þakið skógi. Í Bretlandi var gert átak í því að snúa þessari þróun við. Forestry Commission (FC) er stofnun sem
líkja mætti við Skógrækt ríkisins. Hún hefur yfirumsjón
með endurheimt skóglendis. Í dag, tæplega einni öld eftir
að skógum var nærri útrýmt, þekur skóglendi um 17% af
flatarmáli Skotlands. Stefna FC er að innan fárra áratuga
verði 25% landsins þakið skógi. Menn setja sér augljóslega
háleitari markmið við skógrækt í Skotlandi en við gerum
hér á Íslandi.
Skógarfura er það tré sem talið er að hafi verið mest
ráðandi í náttúrulegum skógum í Skotlandi. Þrátt fyrir að á
ákveðnum svæðum hafi verið hlúð að skógarfurunni, veðja
Skotar langmest á sitkagreni til ræktunar nytjaskóga. Við
heimsóttum einn slíkan skóg í Forest of Ae. Ae er að sögn
stysta staðarnafnið á Bretlandi (við vorum nokkuð drjúg
með að segja að við ættum staðarnafnið Á). Þar var okkur
sýndir stórir greniskógar á öllum stigum. Þarna eru skógar

skoða sérstaka staði og áhugaverð fyrirbæri. Má þar nefna
elsta tré Evrópu (áætlað 3000- 9000 ára gamall ýviður),
hæsta tré í Bretlandi (64 metra há Douglas fura, Myrkárþöllur, frá ofanverðri 19. öld), hæsta hekk í heimi (41 metra
hátt beykihekk gróðursett 1745, skráð í Heimsmetabók

felldir í kringum 40 ára aldurinn. Trén virtust vera á milli
20 og 30 metra há við fellingu. Skotland, sem er nokkuð
sunnar en Ísland, fær mun meira af golfstrauminum en
við á Íslandi. Vetur eru því mildir og frost í jörðu sjaldgæf,
allavegana á þeim svæðum sem við heimsóttum. Þrátt

ágúst síðastliðnum hélt hópur nemenda í Grænni skógum I á Suður- og Vesturlandi til Skotlands til að kynna
sér skógrækt þar í landi. Hópurinn er nú að renna inn
í þriðja og síðasta árið í þessu stórskemmtilega námi og
er áhuginn á ræktun mikill meðal nemenda. Auk okkar
nemenda slógust í för nokkrir starfsmenn í Suðurlandsog Vesturlandsskógum. Fararstjóri var Arnlín Óladóttir hjá
Skjólskógum á Vestfjörðum. Arnlín hefur áður tekið hópa til
Skotlands í svipuðum erindagjörðum og var allt skipulag til
mikillar fyrirmyndar.
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fyrir að veðurfar sé mun hagstæðara til ræktunar í Skotlandi en á Íslandi kom það mér á óvart að sitkagrenið vex
árlega að meðaltali um 12 rúmmetra á hektara í Skotlandi
samanborið við átta m3/ha hérlendis. Ég hélt að munurinn
væri meiri.
Þar sem við vorum að skoða grisjun greniskóga sáum
við tré sem höfðu fallið í óveðri fyrr á árinu. Eins og sjá
má á myndinni hér að neðan er rót sitkagrenisins furðu
lítil miðað við hæð trésins. Þetta leiðir hugann að því hvað
verði um stórvaxta grenilundi á Íslandi eftir nokkra áratugi.

að endurheimta eikarskóginn og í bígerð að sinna honum
til að fá einstofna eikartré. Það er mjög dýrmætur viður
en tekur líklega yfir 100 ár að fá nothæfa timburboli af
eikinni.
Mesta tré Skotlands (The mightiest conifer in Scotland),
tæplega hundrað ára gamall þinur í „regnskógabeltinu.“
Reyndist átta faðmar að ummmáli.
Undirritaður og margir fleiri í ferðinni fengu sér bækur
til að greina tré og þessa viku mátti sjá Íslendinga ráfa
um skóga og trjágarða í Skotlandi við greiningu. Og þegar
við vorum ekki að skoða trjágróður var ýmislegt annað
skemmtilegt gert. Við heimsóttum viskíverksmiðju, kíktum
á hálandaleika og fórum meira að segja á ekta skoskt dansi
ball í skoskum kastala með fáránlega flóknum dönsum.
Íslendingunum fannst nú ekki mikið mál að fara í skottís
og hvað þeir heita allir dansarnir en samt var smávegis
spaugilegt að sjá okkar fólk taka rangar beygjur öðru hvoru.
Skoskt fólk er upp til hópa mjög vingjarnlegt og snyrtimennska við bæi er áberandi. Hvarvetna er görðum vel til
haldið og hvergi sá maður drasl við sveitabæi eða þorp.
Mættum við ýmislegt læra af nágrönnum okkar í þessu tilliti. Ég held ég megi segja að allir sem fóru í þessa ferð hafi
verið hæstánægðir með hana. Sumir töluðu meira að segja
um að fara fljótlega aftur til Skotlands.
Örn Karlsson, Sandhól
Þátttakandi í Suðurlandsskógum og nemi í Grænni skógum I

Mesta tré Skotlands (The mightiest conifer in Scotland), tæplega
hundrað ára gamall þinur í „regnskógabeltinu.“ Reyndist átta
faðmar að ummmáli.

Ein af heimsóknum okkar var í Blackwood of Rannoch
uppi í hálöndum Skotlands. Á þessum einangraða stað
hefur varðveist stærsti upphaflegi skógarfuruskógur í Skotlandi fyrir hálfgerða tilviljun. Þannig er mál með vexti að
eftir að farið var að stækka skóga voru innfluttar tegundir,
eins og sitkagreni, notaðar við gróðursetningu. Skógarvörðurinn í Svartaskógi átti að sjá um gróðursetninguna
þar og fékk árlega sent mikið magn af sitkagreni. Sá maður
hét Gunnar Godwin (1915-1998) og var hálfur Íslendingur.
Hann var eitthvað latur við þetta og gróðursetti nánast ekkert af plöntunum sem honum var greitt fyrir að koma niður.
Vegna þess hve afskekkt þetta svæði er, komst ekki upp um
kauða fyrr en seint og síðarmeir. Í dag er skjöldur í skóginum þar sem Gunnari er þakkað fyrir að tryggja framtíð
þessa verðmæta náttúrulega skógar.
Einn fylgifiskur golfstraumsins er að á vesturströnd
Skotlands er bæði rakt og hlýtt. Þar kemur næstum aldrei
frost og úrkoma er vel yfir 2000 mm á flestum stöðum. Á
eynni Bute þar sem við dvöldum, voru til dæmis pálmatré
meðfram götunni við ströndina.
Við fórum í skógargöngu, auðvitað í grenjandi rigningu, þar vesturfrá sem þeir Skotar kalla regnskógabeltið.
Þarna var um að ræða eikarskóg, þar sem eikurnar vaxa
ágætlega, enda var þarna gífurleg viðarkolaframleiðsla
áratugum saman á 19. öld. Trén voru söguð við rót á 2030 ára fresti og nú vaxa upp af rótunum margir stofnar,
klæddir skófum, mosa og fléttum vegna rakans. Eftir að
viðarkolaframleiðslan lagðist af var gróðursett sitkagreni
inn í stóran hluta skógarins, en nú er smám saman verið

Fullkomnasta
skógarplöntustöð
landsins!
Barri hf rekur fullkomnustu skógarplöntustöð á Íslandi að Valgerðarstöðum 4 í
nágrenni Egilsstaða.
Barri er leiðandi fyrirtæki í innleiðingu nýjunga á sviði skógarplönturæktunar og
hefur byggt sérhannaða kæli- og frystigeymslu fyrir skógarplöntur.
Til sölu verða í vor ýmsar tegundir skógarplantna bæði í pappakössum af frysti og
bökkum með plöntun yfirvetruðum á hefðbundinn hátt.
Barri hf. rekur Gróðrarstöðina á Tumastöðum í Fljótshlíð.
Á Tumastöðum verða til sölu flestar tegundir skógarplantna og pottaplöntur sem
eru ræktaðar hjá fyrirtækinu.
Barri selur og sendir skógarplöntur um allt Ísland auk Færeyja og Grænlands.
Ræktunargeta Barra er allt að 130 þúsund fjölpottabakkar á ári.

www.barri.is • barri@barri.is
Barri hf. Valgerðarstaðir 4 • 701 Egilsstaðir • sími: 471 2371 / 899 4371
Tumastaðir • 861 Hvolsvöllur • sími: 481 3171
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Anna Ragnarsdóttir
Formaður félags skógarbænda á Norðurlandi

Fréttir af Norðurlandi

U

m 30 skógarbændur á Norðurlandi útskrifuðust af
Grænni skógum I í vor. Lokanámskeiðið var haldið
að Steinsstöðum í Skagafirði þar sem skógarbændur kynntu verkefni sem þeir hafa unnið. Verkefnin
voru afar fróðleg og margir höfðu lagt mikinn metnað og
vinnu í verkefnin, sem fjölluðu um allt mögulegt sem tengist skógrækt. Eftir formlega útskrift skógarbænda þar sem

Í ár voru gróðursettar um 680.000 plöntur á vegum
Norðurlandsskóga, þar af fóru um 15.000 plöntur í skjólbelti. Þetta er talsverð minnkun frá því á síðasta ári en
þá voru gróðursettar um 860.000 plöntur. Reiknað er með
að enn dragi úr gróðursetningum á næsta ári. Fjárframlög
til Norðurlandsskóga hafa verið skorin niður árlega undanfarin fimm ár og nú eru fjárveitingar svipaðar að raungildi

allir fengu útskriftarskjöl ásamt einum síberíuþin sem var
gjöf frá Sólskógum, var boðið upp á ketilkaffi og með því.
Að þessu loknu var slúttað með grillveislu þar sem menn
gerðu sér glaðan dag og kvöddust eftir þessa þriggja ára
námskeiðaröð. Þetta er annar hópurinn sem útskrifast af
Norðurlandi og er stefnt að því að fara af stað með Grænni
skóga II eftir áramót.
Félag skógarbænda stóð fyrir skógargöngu í Reykhúsaskógi 22. júlí í blíðskaparveðri. Gengið var um skóginn
undir leiðsögn skógarbændanna Páls og Önnu. Að göngu
lokinni var boðið upp á ketilkaffi og með því. Vel var mætt í
gönguna og þátttakendur alsælir með ánægjulega og fróðlega kvöldstund. Skógargöngur sem þessar eru að festa sig
í sessi hjá félagi skógarbænda, enda hafa þær heppnast vel
undanfarin ár og verður vonandi framhald á.

og þær voru á upphafsárum verkefnisins. Á næstu árum
liggur fyrir mikil grisjun á starfssvæðinu sem ekki er hægt
að fresta, því er óhjákvæmilegt að draga úr gróðursetningu
verði fjárframlög ekki aukin að nýju.
Við skógarbændur horfum samt björtum augum til framtíðar. Rökin fyrir aukinni skógrækt eru svo augljós að það
hljóta að opnast augu ráðamanna fyrir því að fjármunum til
skógræktar er vel varið, ekki síst á tímum atvinnuleysis og
aukinnar loftmengunar.
Anna Ragnarsdóttir
Formaður félags skógarbænda á Norðurlandi
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Agnes Þórunn Guðbergsdóttir og Kristján I. Jóhannesson
Hróarsstöðum, Fnjóskadal

Sérstök tré

Í

Fnjóskadal vex víða skógur. Skógrækt í Vaglaskógi er
orðin 100 ára gömul og einnig eru margir jarðeigendur
í dalnum þátttakendur í Norðurlandsskógum, þar á
meðal á Hróarsstöðum en þar hefur skógi verið plantað
í yfir 60 ár. Síðustu árin á vegum Norðurlandsskóga. Árið
1971 var lerki plantað norðan til í landinu og hefur vaxið
ágætlega þó áveðurs sé. Í fyrravor uppgötvuðu landeigendur sérstakan vöxt á einu trénu, þ.e. toppurinn hafði vafist
saman í slaufu svona eins og utan um jólapakka. Gjarnan
er farið með gesti og þeim sýnt þetta sérstaka tré og vekur
það ætíð kátínu.

Á ferð um Fossselsskóg í sumar sáum við sérstak-

an vöxt á stafafurukönglum. Furuköngullinn óx þar
ekki einn i einu heldur voru margir saman í klasa og
var þetta ekki aðeins á einu tré heldur á nokkrum er
stóðu saman. Höfum við hvergi séð þetta áður og
þótti merkilegt.
Í Fellsskógi í Kinn vex sá hæsti einir sem við höfum
séð, hann er meir en mannhæðarhár eins og sést á
mynd er tekin var í skógarskoðun hjá félagi skógarbænda í Fellsskógi. Á myndinni stendur Anna Guðmundsdóttir, Reykhúsum, ásamt barnabarni hjá eininum.
Agnes Þórunn Guðbergsdótir og
Kristján I Jóhannesson Hróarsstöðum, Fnjóskadal
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Hallfríður Sigurðardóttir, Svanshóli

Pistill að vestan
Á

Vestfjörðum kom vorið seint og um síðir að venju.
Eftir að síðasta snjókorn féll í apríl, örlaði varla á
deigum dropa úr lofti fyrr en síðsumars. Galvaskir
skógarbændur og búalið voru snemma á ferðinni og pumpuðu niður trjágróðri af öllum mætti og lang, lang flestir
gátu því hengt geyspurnar sínar upp í rjáfur í lok júní og
snúið sér að öðru. Hefur það vafalítið gefið plöntunum
tækifæri til að vinna í sínu rótarkerfi og bjargað þeim frá
því að verða þurrkinum að bráð. Skógarbændur eru að
planta þetta frá 5.000 til 40.000 þúsund plöntum hver um
sig. Því miður hefur niðurskurður bitnað á þessu verkefni
og t.d. voru engin skjólbelti lögð. Áætlað er að plöntufjöldi
verði ívið meiri næsta ár.
Við getum stolt sagt frá því að skógfræðingurinn okkar
Arnlín Óladóttir fór sem skipuleggjandi og fararstjóri með
sinn fimmta hóp skógarbænda til Skotlands þetta sumar.
Hafa þessar ferðir verið liður í námi Grænni skóga. Í byrjun
ágúst bætti hún um betur og bauð nú vestfirskum skógarbændum uppá vel skipulagða ferð hringinn í kring um Ísland á 6 dögum. Í ferðinni voru 17 manns og ef satt skal
segja þurftu þeir hálfpartinn að fara huldu höfði, því svo
mörg voru heimboðin og allir vildu jú berja þessi furðu fyrirbæri augum sem hafa látið drauminn verða að veruleika
og gert hið ómögulega „Að rækta skóg á Vestfjörðum.“

Þökkum við öllum sem tóku svona vel á móti hópnum og
viljum við biðja aðra skógarbændur sem misstu af okkur
um að sýna okkur biðlund því við verðum örugglega aftur
á ferð. Voru það glaðir, en þreyttir ferðalangar sem komu
heim, enda er margt að sjá á okkar Fróni og af og frá að
alltaf þurfi að leita út fyrir landsteinana til að fá fróðleik og
skoða falleg tré.
Þrír einstaklingar búsettir á Vestfjörðum útskrifuðust úr
Landbúnaðar háskóla Íslands í vor og óskum við þeim til
hamingju og velfarnaðar í starfi.
Í júní var í þetta sinn haldinn aðalfundur skógarbænda
á Vestfjörðum á Hólmavík. Lágu fyrir fundinum hefðbundin
aðalfundarstörf, en nú brá svo við að Ásvaldur Magnússon
gaf ekki kost á sér í formanninn áfram. Kosinn var nýr
maður í stjórn og í dag gegnir þessu embætti Hallfríður
Sigurðardóttir Svanshóli í Bjarnarfirði. Nokkrir nýir félagar
hafa bæst í hópinn og er það vel. Engan bilbug er á okkur
bændum að finna og vonum við að okkar litlu ýmis- og annars konar tré fái að dafna og stækka og komast í sögubækurnar þó ekki sé nema sem kústsköft ríðandi galdranorna
um Vestfirði.
Megi þið vel lifa.
Hallfríður Sigurðardóttir
Svanshóli

Skýrsla stjórnar
Landssamtaka skógareigenda
flutt á aðalfundi, að Reykholti í Borgarfirði syðri, 8. október 2010

Ágætu gestir og góðir félagar

N

ú er liðið rúmlega eitt ár frá því að við hittumst á
Stóru-Tjörnum og ýmislegt sem hefur á daga okkar
drifið síðan þá. Eitt stendur þó upp úr fyrir okkur
trjáræktendur og það er það ljúfa veður sem einkennt hefur
þetta ár.
Á Suður- og Vesturlandi var einmuna blíða og ársvöxtur
trjáa mikill. Við sem vorum norðar bjuggum við hægar
norðan- og norðaustanáttir sem voru alls ekki kaldar. Þar
var líka gott árferði þó svo sólar hafi ekki notið í eins miklum mæli. Mér fannst það að minnsta kosti mikil tíðindi
þegar eikin mín blómstraði og myndaði akörn, nú vantar
bara íkornana!
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Nú er komið haust og laufvindarnir farnir að blása og
vængjuðu vinirnir okkar farnir að hópa sig til suðurferða
og við búum okkur undir veturinn og vonum bara að hann
verði ekki harður.
Ég rek nú í stuttu máli þau verkefni sem unnið hefur
verið að og get um þær nefndir sem starfað hafa innan LSE
þetta starfsár.
Stjórnin hefur haldið sex stjórnarfundi, þar af tvo símafundi.
Það var fundað með öllum verkefnisstjórunum 17. febrúar og formannafundur var haldinn 31. ágúst sl. þar sem
farið var yfir starfið í verkefnunum.
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Fyrsti fundurinn var haldinn í Reykjavík 14. nóvember
sl. haust og var fyrsta verk stjórnar að uppfylla óskir aðalfundar 2009 þar sem skipað var í nefndir sem starfað hafa
þetta starfsár innan LSE, auk þess að endurnýja umboð
þeirra sem þegar störfuðu. Stjórnin fundaði með framkvæmdastjórum verkefnanna og fór yfir stöðuna í hverjum
fjórðungi.
Það var fundað með fulltrúum Bændasamtaka Íslands
um aðildarumsókn Íslands að ESB og gang mála á þeim
vettvangi. Allar líkur benda til að skógrækt og sauðfjárrækt
komi hvað skást út ef af aðild verður. Síðar var fundað um
búgreinasamning milli BÍ, LSE og ríkisins.
Það varð síðan niðurstaða þeirrar athugunar að stjórn
LSE taldi ekki rétt á þessum tímapunkti að taka það skref
við núverandi ástand.
LSE er aðili að árlegri „Fagráðstefnu um skógrækt” sem
nú í ár var haldin í Stykkishólmi og tókst í alla staði mjög
vel og margir áhugaverðir fyrirlestrar voru þar fluttir.
Þó nokkur vinna fór í að gefa umsögn um skýrsluna
„Skógar og skógrækt - stefna Íslands” sem vinnuhópur á
vegum landbúnaðarráðuneytisins og síðar umhverfisráðuneytisins vann. Gert var ráð fyrir að þetta yrði stefna sem
samþykkt væri af ríkisstjórn Íslands og þar af leiðandi
stefna landsins næstu 100 árin. Gafst almenningi kostur á
að gefa umsögn um þetta plagg og lögðu aðildarfélög okkar
sig fram um að lesa skýrsluna vel og koma með ábendingar
um það sem betur mætti fara.
Niðurstaða úr þessum umsögnum var að fara fram á
það við umhverfisráðuneytið og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið, að skipuð verði ný nefnd til að móta
stefnu skógræktar til framtíðar. Þess verði gætt að fulltrúar
hagsmunaaðila skógræktar verði skipaðir í þá nefnd til að
sköpuð verði sátt um störf hennar og niðurstöður.
LSE stóð fyrir tilraunaverkefni sem fram fór síðasta haust
í samstarfi við skógarbændur á Fljótsdalshéraði og Elkem
á Grundartanga. Verkefnið var grisjun á lerki til notkunar í
kerin í kísilmálmvinnslunni. Það voru um 50 tonn af lerki
sem fóru suður í þessa vinnslu. Það var margt sem kom á
óvart í þessu verkefni sem menn bjuggust ekki við t.d. að
þyngd lerkisins var ekki eins og menn höfðu reiknað með.
Það er ekki komin endanleg skýrsla frá Elkem um hvernig þetta kom út, en fyrstu niðurstöður lofa góðu og verður
spennandi að sjá hverjar þær verða. Mikil umræða hefur
farið fram um iðnvið sem Elkem og aðrar stórverksmiðjur
koma til með að þurfa á næstu árum og ljóst að þar eru
mikil sóknarfæri fyrir skógarbændur að nýta grisjunarvið.
Nefnd um verðgrunn að verðmæti skóga sem LSE, Skógrækt ríkisins og Skógræktarfélag Íslands eiga aðild að er
enn að störfum og leiðir Björn Jónsson hana fyrir okkar
hönd.
Stjórnin er að láta gera lögfræðiálit á eignarhaldi skógarins vegna kolefnisbindingar í skógi. Álitið er í vinnslu og
mun verða tilbúið innan tíðar.

Nefnd sem í eiga sæti fulltrúar frá öllum skógarbændafélögunum er að störfum um launataxta. Vonandi miðar
okkur vel áfram í þeirri vinnu, en nefndin mun kynna starf
sitt síðar á fundinum.
Ritnefnd er fyrir blaðið „Við skógareigendur” og hefur
Reynir Ásgeirsson verið kosinn ritstjóri og hefur hann
haldið utan um útgáfuna ásamt Agnesi Geirdal, Maríu
Ingvadóttur, Birni Jónssyni og Björgvini Eggertssyni. Fyrsta
blað þessarar ritnefndar kom út í maí sl. Það var veglegt
og vandað eins og fyrri blöð og afar skemmtilegt aflestrar.
Hafið bestu þakkir fyrir vel unnið verk.
Þórarinn Svavarsson er fulltrúi okkar í undirbúningsnefnd um Grænni skóga.
Björgvin Eggertsson leiðir það starf og hefur verið mikil
ánægja hjá félagsmönnum okkar með þessi námskeið.
Þá hefur Edda Kr. Björnsdóttir setið í framkvæmdanefnd
um mörkun langtímastefnu íslenskrar nytjaskógræktar.
Það starf hefur tekið mikinn tíma og hafa verið haldnir 17
fundir í nefndinni og mikill kostnaður fallið á LSE vegna
þessa. Þetta er að mínu mati allt of stór nefnd þar sem
embættismenn úr tveimur ólíkum ráðuneytum hafa allt of
mikið vægi. Skýrsla nefndarinnar er tilbúin og mun Valgerður Jónsdóttir framkvæmdastjóri Norðurlandsskóga,
sem sat í nefndinni, gera betur grein fyrir niðurstöðum
hennar hér á eftir. Ég vil nota þetta tækifæri til að þakka
Valgerði fyrir hennar mikla og góða starf í nefndinni.
Nefnd um kolefnisbindingu hefur verið að störfum í samstarfi við Rannsóknastöð S.r. á Mógilsá um aðferðir til að
votta kolefnisbindingu íslenskra skóga á löglegan hátt svo
hægt verði að segja til um hvað hver hektari bindur. Þetta
verkefni LSE og S.r. á Mógilsá hlaut myndarlegan styrk frá
Landsvirkjun sem varð til þess að þessi vinna er langt komin. Hefur María Ingvadóttir leitt starfið fyrir okkar hönd.
Kolefnisnefndin hefur lagt til að stofnað verði félag innan
LSE um eignarhald á kolefninu og hafa aðeins tvö félög
svarað því erindi enn sem komið er. Ég vil beina því til aðildarfélaganna að þau svari nefndinni af eða á sem fyrst.
Skipuð var nefnd sem vinna á að markaðsmálum
breyttum skógarafurðum. Starf hennar hefur þróast
ig að verið er að vinna að verkefni sem hlotið hefur
Skógargull, sem er mikið og stórt verkefni og mun
Jónsson gera betri grein fyrir því hér á eftir.

á fjölþannheitið
Björn

LSE á fulltrúa í Fagráði Rannsóknarstöðvar S.r. á Mógilsá
og er Björn Jónsson fulltrúi okkar þar. Við eigum hins vegar
ekki fulltrúa í Fagráði í skógrækt þrátt fyrir kröfu okkar um
það til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins á sínum
tíma.
Stjórnin ákvað að hrinda í framkvæmd verkefni um ræktun jólatrjáa á ökrum undir leiðsögn Jóns Þórs Birgissonar
skógfræðings sem starfar í Danmörku. Þetta er afar spennandi verkefni þar sem ræktunin fer fram á ökrum en ekki
inn í skógi líkt og gerist hjá nágrannaþjóðum okkar.
Við höfum verið í töluverðum samskiptum við erlend
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systursamtök okkar í Evrópu og á Norðurlöndunum. Kom
framkvæmdastjóri skógareigenda í Evrópu, CEPF (Confederation of European Forest Owners), Morten Thoröe, í
heimsókn til landsins og sótti Fagráðstefnu skógræktar í
Stykkishólmi, en eyddi síðan einum degi á Suðurlandi með
framkvæmdastjóra okkar Birni Jónssyni. Í framhaldi af
þessari heimsókn fór Björn síðan til Tékklands á aðalfund
samtakanna. Upp úr þessu hafa sprottið meiri samskipti
og mikið og gott upplýsingaflæði sem við höfum getað nýtt
okkur.
Eins og þið munið þá gáfum við út bók um brunavarnir
í skógi og var Birni boðið nú í september að halda fyrirlestur um það verkefni á aðalfundi samtaka skógareigenda
á Norðurlöndum (NFS) í Noregi.

það verið ansi viðburðaríkt og mörg verkefni verið í gangi.
Það er afar ánægjulegt hvað mörg mál hafa komist í framkvæmd og skiptir það sköpum fyrir starf stjórnar að geta
haft framkvæmdastjórann, Björn Jónsson, í hlutastarfi.
Vil ég nota tækifærið og þakka honum vel unninn störf í
þágu LSE og vænti þess að við fáum fjármagn til að halda
hans góða starfi áfram.
Það má öllum vera ljóst að svona starfi verður ekki haldið úti nema til komi fjármagn og skora ég á sjávarútvegsog landbúnaðarráðuneytið að leggja okkur öflugt lið til að
tryggja það.
				Edda Kr. Björnsdóttir

Ég hef nú stiklað yfir það helsta sem unnið hefur verið
að í stjórn LSE á liðnu starfsári og eins og þið sjáið hefur

Grænni skógar I

Grænni skógar á Norðurlandi

Í

byrjun júní kynntu nemendur Grænni skóga I á Norðurlandi lokaverkefnin sín fyrir samnemendum sínum og
fulltrúum frá Norðurlandsskógum og Landbúnaðarhá-

Útskrift á Krithól 2010. VE.

skólanum. Þetta var síðasta námskeiðið í námskeiðaröð
sem staðið hefur í þrjú ár og hófst haustið 2007. Alls voru
19 manns sem kynntu verkefni sín á þeim tveimur dögum
sem námskeiðið stóð yfir á Steinsstöðum í Skagafirði.
Kynningarnar tókust með eindæmum vel og höfðu nemendur lagt mikla vinnu í verkefnin. Að kynningum loknum
var farið í heimsókn til Önnu og Ólafs á Krithól, þar sem
að nemendur voru útskrifaðir með viðurkenningu frá skólanum og Síberíuþin frá Sólskógum. Að útskrift lokinni var
plöntudreifingarstöðin að Krithól skoðuð og boðið uppá
ketilkaffi og kökur. Um kvöldið var síðan haldin grillveisla
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á Steinsstöðum. Þar með lauk þessari þriggja ára námskeiðaröð á Norðurlandi.
Í undirbúningi er að setja af stað Grænni skóga II á
Norðurlandi á vorönn 2011. Þeir sem lokið hafa
Grænni skógum I geta sett sig í samband við
Björgvin Eggertsson hjá Landbúnaðarháskólanum bjorgvin@lbhi.is eða Valgerði Jónsdóttur
hjá Norðurlandsskógum valgerdur@nls.is
Nemendur í Grænni skógum I á Suður- og
Vesturlandi fóru í ágúst til Skotlands í viku
námsferð (sjá nánar á bls 4). Einnig var haldið
námskeiðið Skógarnytjar, þar fengu nemendur
að spreyta sig á að kljúfa viðinn með exi og að
tálga í hann. Þannig náðu þeir að kynnast mismunandi eiginleikum viðarins. Námskeiðið var
verklegt báða dagana og höfðu nemendurnir
gaman af að reyna á eigin listsköpun og hæfileika, líkt og Emil í Kattholti stóðu nemendur
sig mjög vel. Eitthvað var notað af plástrum á
námskeiðinu en engir puttar fundust í saginu í
námskeiðslok. Kennari var Ólafur Oddsson hjá
Skógrækt ríkisins. Námskeiðið fór fram í starfsstöð LbhÍ að Reykjum í Ölfusi.
Námskeiðaröð Grænni skóga II á Suður- og Vesturlandi
hefur farið vel af stað. Viðarfræði og Viðarnytjar I og II eru
þau námskeið sem hafa verið á haustönninni. Þar hafa nemendur m.a. sest í sæti rannsóknarmanns og lært að greina
trjásýni. Námskeiðið Viðarnytjar II fjallaði um þær helstu
afurðir sem er verið að framleiða úr íslenskum við. Farið
var um höfuðborgarsvæðið og um uppsveitir Árnessýslu til
að skoða viðarvinnslur og verið að velta fyrir sér ýmsum
notkunar möguleikum. Í lok námskeiðsins bjuggu nemendur sér til kolla. Á vorönn 2011 verður m.a fræðst um
hvaða aðrar afurðir en trjáboli er að finna í skógunum sem
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María, Þröstur og Valur tálga innan úr krúsum. Baka til má sjá
Örn, Lúðvíg og Bjartmar. BE

mögulega er hægt að nýta og jafnvel framleiða og markaðssetja. Í byrjun apríl verður farið í námsferð til Danska
Landbúnaðarháskólans í Kaupmannahöfn. Þar munu nemendur setjast á danskan skólabekk og læra hvernig danskir
skógareigendur standa að skógrækt. Farið verður m.a. yfir
hvernig þeir reka sambærilegar jarðir og íslenskir skógareigendur eru að rækta. Ferðin verður styrkt af Leonardo
da Vinci – starfsmenntun, sem er hluti af Menntaáætlun
Evrópusambandsins.
Í undirbúningi er að setja af stað Grænni skóga I á
Austurlandi á vorönn 2011, áhugasamir setji sig í samband við Björgvin Eggertsson hjá Landbúnaðarháskólanum
bjorgvin@lbhi.is eða Freyju Gunnarsdóttur hjá Héraðs- og
Austurlandsskógum freyja@heradsskogar.is.

Guðrún, Jóhannes og Steingrímur virða fyrir sér viðarsýni. BE.

Nánari upplýsingar um námskeið Grænni skóga og
önnur landbúnaðartengd námskeið á heimasíðu Lbhí www.
lbhi.is/namskeid

Edda Kr. Björnsdóttir, formaður

Hvatningarorð
Ágætu félagar
íminn líður hratt þessa dagana og nú fer í hönd að
ventan sem er einn skemmtilegasti tími ársins hér á
norðurslóð með allar sínar fjölbreyttu uppákomur og
skemmtilegheit. Þetta ætti líka að vera mikill uppskerutími
hjá okkur skógareigendum, en því miður höfum við almennt
ekki verið í markvissri ræktun jólatrjáa eins og nágrannaþjóðir okkar. En nú hyggjumst við breyta því og stefnum
á að verða virkir þátttakendur í framleiðslu jólatrjáa.

T

LSE hefur hafið undirbúning að 12 ára áætlun um
akurræktun á jólatrjám og stendur til að gefa félagsmönnum kost á að vera þátttakendur í því verkefni.
Fyrirhugað er að þetta verði reynt í hverjum fjórðungi og
viljum við í stjórn LSE hvetja öll félögin til að kynna verkefnið fyrir félagsmönnum sínum og snúa sér til Björns
Jónssonar framkvæmdastjóra um frekari upplýsingar.
Nú er aðalfundur okkar nýlega að baki og við stjórnarmenn
göngum inn í nýtt starfsár með fullt af málum til að vinna
úr og mætum nýjum með opnum huga. Það var mikið
rætt um skýrsluna um endurskoðun á landshlutabundnu
skógræktarverkefnunum sem unnin hefur verið fyrir sjávar

útvegs- og landbúnaðarráðherra. Nú er skýrslan öllum
aðgengileg á netinu og hvet ég ykkur til að kynna ykkur
hana. Það var mikil vinna lögð í að fara vel yfir rekstur og
framkvæmd verkefnanna og kostir og gallar þessa kerfis
ræddir. Það kemur á óvart hversu vel hefur til tekist miðað
við að engin reynsla var til að byggja á þegar verkefnin voru
stofnuð. Við getum verið ánægð með árangurinn þó svo
alltaf megi gera betur. Það er ljóst að fjárveitingar hafa
verið skornar mikið niður en við verðum að vera bjartsýn á
að betri tímar verði á komandi árum og við náum aftur fyrri
styrk. Það hafa ekki önnur byggðaverkefni sem ráðist hefur
verið í virkað betur.
Við skógareigendur getum þakkað fyrir ljúft haust, engin
stórveður og hamfarir sem oft fylgja haustinu. Það er vonandi að veturinn verði hæfilega harður og víki ekki fyrr en
hans tími er kominn samkvæmt dagatalinu, en verði ekki
að koma og fara í sífellu. Það er svo von okkar stjórnarmanna að guð og gæfan fylgi ykkur ágætu lesendur um
hátíðirnar og megi nýtt ár færa landi og lýð meiri velsæld
og milt og stillt veðurfar til sjávar og sveita.
Með gæfuríkum hátíðarkveðjum frá stjórn LSE,
Edda Kr. Björnsdóttir, formaður
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Bergþóra Jónsdóttir

Aðalfundur Skógarbænda í Reykholti

A

ðalfundur LSE var haldinn í Reykholti í Borgarfirði 8.
og 9. október 2010.
Það var Félag skógarbænda á Vesturlandi sem
tók á móti skógarbændum þetta árið.
Í samstarfi við stjórn LSE og starfsmann okkar Björn
Jónsson skipulagði félagið fundinn.
Aldrei áður hefur verið fundað þetta seint að haustinu og
var léttur kvíði hjá stjórninni hvort treysta mætti á veðurguðina. Þeir brugðust sannarlega ekki, því alla helgina var
einmuna blíða og Reykholtsdalur skartaði sínu fegursta í
haustlitadýrð sinni. Ekki var annað séð en tímasetningin
hentaði skógarbændum vel því um 120 manns sóttu fund-

Í Stálpastaðaskógi – Mynd: Skessuhorn

Fletting á trjábolum í Hvammi í Skorradal – Mynd: Agnes Geirdal

inn sem var einn sá fjölmennasti sem haldinn hefur verið á
starfstíma LSE.
Fyrir fundinn höfðu aðilar frá Garðheimum komið upp
tækjasýninu á hlaðinu í Reykholti. Þarna gafst skógar-

Stafkerlingar og stafkarlar afhenda gestum gjafir
Mynd: Þórarinn Svavarsson

bændum kostur á að skoða áhugaverð tæki sem gagnleg
eru við skógarvinnuna. Innan dyra höfðu listamenn úr félagi
trérennismiða komið fyrir fallegum munum til sýnis. Edda
Björnsdóttir sýndi sínar afurðir úr skóginum, berjasýróp
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og þurrkaða sveppi. Öllu þessu var sérlega góður rómur
gerður.
Góðir gestir mættu á fundinn og þeir Jón Bjarnason
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, Jón Loftsson skógræktarstjóri og Björgvin Örn Eggertsson ávörpuðu fundinn.
Ég færi þeim bestu þakkir fyrir þeirra góðu og hvetjandi
ávörp í upphafi fundar.
Tvö málefni hafa verið mikið í umræðunni meðal skógarbænda síðasta árið. Annars vegar endurskoðun landshlutaverkefnanna og hins vegar hefur mikill áhugi vaknað um
nýtingu skógarafurða. Við ákváðum að gera þessu nokkur
skil á fundinum og fengum fyrirlesara sem fluttu erindi um
þessi málefni.
Valgerður Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Norðurlandsskóga, fræddi okkur um helstu efnisatriði nýútkominnar

Glatt á hjalla í Skorradal – Mynd: Þórarinn Svavarsson

skýrslu um endurskoðun landshlutaverkefnanna. Steinar
Björgvinsson, skógfræðingur, flutti erindi sem hann byggði
á lokaverkefni sínu í skógfræði við Lbhí sem hann nefndi
Efniviður úr íslenskum skógum til blómaskreytinga: vannýtt
auðlind. Steinar sýndi okkur fram á það í erindi sínu að
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Landsfundarmenn samankomnir að Fitjum í Skorradal – Mynd: Agnes Geirdal

íslenskir skógarbændur væru fullfærir um að komast inn á
þennan markað sem erlendir aðilar sitja svo til einir að nú.
Aðrar skógarnytjar hét erindi Björns Bjarndal Jónssonar.
Þar sagði hann okkur frá skógargullinu sem er verkefni til
að auka fjölbreytni á nýtingu afurða úr skógum á Íslandi.
Já, skógarnytjar eru ekki bara timbur og þar liggja miklir
möguleikar í nýtingu og úrvinnslu. Sannarlega spennandi
verkefni þarna á ferðinni hjá þeim Steinari og Birni. Að
erindum loknum hófust nefndastörf sem stóðu fram eftir
kvöldi og fundastörfum lauk um hádegi á laugardag. Það
var mál manna að fundurinn hefði verið árangursríkur og
góður.
Upp úr hádegi á laugardeginum stóðu tvær rútur ferðbúnar á hlaðinu í Reykholti og stefnan var tekin í Skorradalinn. Á leiðinni fræddi Sigvaldi Ásgeirsson okkur um
skógrækt og fleira í Borgarfirði. Í Hvammi tókur Birgir
Hauksson, skógarvörður á Vesturlandi og Gísli Baldur
Henryson, skógarhöggsmaður, á móti okkur. Haustið 2009
fór fram töluverð grisjun í Skorradal á vegum Skógræktar
ríkisins. Stór hluti grisjunarviðarins var nýttur í ofnum
járnblendiverksmiðjunnar á Grundartanga, eitthvað var
kurlað í spæni undir húsdýr og nokkuð var um úrvalsvið
sem nægur markaður er fyrir á Íslandi í dag. Þeir Birgir
og Gísli fræddu okkur um grisjunina, úrvinnslu afurðanna
og settu í gang „sögunarmylluna“ svo við gætum betur
skynjað líf „skógarmanna“ á Íslandi í dag. Þá var haldið
inn að Stálpastöðum til að skoða skóginn eftir þessa miklu
grisjun. Skógarbændur á Íslandi eru yfirleitt ekki vanir að
ganga um nýgrisjaða skóga og margir hverjir höfðu aldrei
komið í slíka skóga. Við félagarnir í FsV höfðum því hannað
og framleitt göngustafi til að gefa gestum okkar svo þeir
hrösuðu ekki á mjög svo ósléttum skógarbotninum. Þessir
stafir voru hver með „sínu nefi“ og þóttu hinir mestu kjörgripir. Ferðinni lauk svo inni á Fitjum í botni Skorradals.
Þar hafa systkinin Hulda og Jón Guðmundsbörn klætt að
innan skemmu með viði úr eigin skógi og Stálpastaðaskógi. Skemman er klædd með furuskífum sem sagaðar
voru í vél Guðmundar Magnússonar á Flúðum, sem margir
kannast við. Verkið tókst einstaklega vel og í þessari fall
egu skemmu myndaðist fljótt rómantísk stemmning þegar
skógarbændur snæddu þar veitingar, sungu skógarmanna-

Halli, Edda, Bergþóra og Sigrún

skálina og skáluðu í Skógarpúka, en Skógarpúkinn er afurð skógarbændanna Haraldar og Sigrúnar í Belgsholti.
Skógarpúkinn er fyrsti bjórinn sem er eingöngu úr íslensku
byggi og var sérstaklega framleiddur fyrir aðalfund LSE og
var í boði þeirra Haraldar, Sigrúnar og Ölgerðarinnar Egils
Skallagrímssonar. Þökk sé þeim og skál skógarbændur !!
Formlegri dagskrá þessarar fallegu hausthelgar lauk
svo með árshátíð skógarbænda í Reykholti þar sem umhverfissinni Íslands Ómar Ragnarsson skemmti gestum
með undirleikara sínum Hauki Heiðari.
Margir komu langt að og drifu sig til sinna heimahaga
snemma á sunnudagsmorgun en nokkrir þáðu leiðsögn
Friðriks Aspelund um Reykholtsskóg. Það er vart hægt að
lýsa þeirri tilfinningu að ganga um íslenskan skóg í glaða
sólskini, á stuttermabol, á Íslandi 10. október. Það upplifðum við 12 félagar og hrifumst að fegurð og vexti skógarins
þennan dag. Ef haustveðrið á Íslandi þróast áfram í þessa
átt, hver verður þá framvinda skóganna okkar og hvernig
eigum við að bregðast við því í okkar ræktunarstarfi?
Kæru félagar! Við í FsV þökkum ykkur fyrir komuna og
skemmtilega helgi í Reykholti og hlökkum til að hitta ykkur
austur á Héraði á næsta ári.
F.h. FsV Bergþóra Jónsdóttir

13

Við skógareigendur desember 2010

Hlynur Gauti Sigurðsson, verkefnisstjóri HASK

Bilun á Fljótsdalshéraði

H

éraðs- og Austurlandsskógar, í samvinnu við Skógrækt ríkisins og Félag skógarbænda á Austurlandi,
hafa undanfarin misseri lagt mikla vinnu í gerð leiðarvísis í bilun. Verkefnið var að hluta til styrkt af NPP verkefninu PelleTime. Með orðinu bilun er átt við að jafna bil á

sem er eitt það mikilvægasta í skógarumhirðu ef markmiðið er að rækta gott timbur. Annar þáttur er sá að tryggja
sem mest jafnræði meðal skógareigenda, landshlutaverkefnisins og verktaka, þegar það á við. Með tilkomu þessa
leiðarvísis sitja allir við sama borð og eiga markmiðin og
vinnureglur að vera skýrar.
Í leiðarvísinum er tekið á hugmyndafræðinni með
bilun/grisjun, farið ítarlega yfir úttektarverkferlið og síðast en ekki síst, farið yfir framkvæmd bilunarinnar, bæði
lið fyrir lið í orðum og skýringarmyndum. Leiðarvísinn
má finna á heimasíðu Héraðs- og Austurlandsskóga,
www.heradsskogar.is.

Mynd af vettvangi við bilun (mynd HGS)

milli trjáa í ungum skógi. Fleiri orð eða orðasambönd sem
lýsa þessum sama verknaði eru t.d. millibilsjöfnun, forgrisjun, gisjun og rýmkun, en orðið bilun hefur fengið ágætan
hljómgrunn hér á Austurlandi og var því tekin ákvörðun um
að nota það orð áfram.
Aðdragandi þessarar vinnu kemur aðallega til af tveimur
þáttum. Það sem vegur hvað þyngst er að margir skógarreitir á Fljótsdalshéraði eru komnir á þetta stig umhirðu,

Uppkvistaður og nýbilaður skógur í Brekkugerði í Fljótsdal.
Lögurinn í bakgrunni með sérkennilegum frostsprungum.
(mynd HGS)

Skógarplöntur í bökkum og pottum
Reykholti Biskupstungum • s. 694 7074 • gardkvistar@simnet.is
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Þórunn H. Sveinbjörnsdóttir,
skógarbóndi, Hlíðarenda Miðdölum

Skógarbændur í Reykholti

Þ

etta var okkar allra fyrsti ársfundur og við erum
ákveðin í að þeir verði fleiri ef vel gengur. Í tilefni af
þessum fundi var stungið upp á því meðal skógarbænda á Vesturlandi að vinna e-ð úr skógum okkar og hafa
sem gjöf á fundinum til þátttakenda. Tillaga kom fram um
að það yrði stafur unninn úr ólíkum viðartegundum og allt
eftir getu og framkvæmdagleði hvers og eins. Rétt er þó
að geta þess að sæmdarhjónin í Belgsholti, þau Haraldur
Magnússon og Sigrún Sólmundardóttir buðu skógarbændum að koma í sumar og velja sér veglegar greinar í þeirra
gróskumiklu skjólbeltum. Þangað kom föngulegur hópur
sem lét ekki deigan síga heldur hélt af stað með sagir og
klippur og náði sér í efnivið. En í leiðinni var hópnum boðið
upp á kynningu á Sveppakeppum sem þeir Jón Jóel Einarsson og Sigmundur Einarsson eru búnir að vera að gera tilraunir með í nokkur ár og lofar góðu.
Stafagerðin fór svo fram hjá hverjum og einum eftir
getu hvers og eins en nokkrir gáfu holl ráð á netinu sem
kom sér vel. Hér birtum við mynd af afhendingu stafanna
og víst er hægt að fullyrða að þetta getur kveikt áhuga á
frekari útskurði og er hér komin hin fínasta dægrastytting
og hugsanleg söluvara þegar við verðum komin lengra í að
þróa aðferðir við að vinna úr viðnum.

Sveppakeppir kynntir í Belgsholti

Þórunn H. Sveinbjörnsdóttir, skógarbóndi,
Hlíðarenda Miðdölum
Bergþóra Jónsdóttir, Reynir Ásgeirsson og Þórhallur Runólfsson

Kolbeinn Konráðsson og Linda Gunnarsdóttir

Fagrahvoli Skagafirði

K

olbeinn Konráðsson og Linda Gunnarsdóttir búa á
Fagrahvoli í Skagafirði. Kolbeinn starfar m.a. sem
kennari í Brúarásskóla í Skagafirði. Hann var smíðakennari í Varmahlíðarskóla í 7 ár. Hann notast við lítinn

rennibekk við smíðar á jólaskrauti og ýmsum listmunum
sem þau hjónin framleiða. Efniviðurinn er mest lerki, birki
og reynir úr Reykjarhólsskógi, görðum í Varmahlíð og
þeirra eigin garði.
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Helgi Þorsteinsson Skógarbóndi Ytri-Nýpum ll

Reykholtsför Austfirðinga

V

ið Austfirðingar ákváðum að hafa vaðið fyrir neðan
okkur og lögðum af stað í rútu síðdegis á fimmtudegi á aðalfund LSE í Reykholti. Ekið var norður um
land og eftir ágætan kvöldverð á Greifanum á Akureyri var
ekið að Bakkaflöt í Skagafirði þar sem hópurinn slappaði
af í heita pottinum og ræddi málefni komandi fundar áður

lega framleiddur af þessu tilefni. Um kvöldið var svo árshátíð skógarbænda þar sem hinn eini sanni Ómar Ragnarsson
skemmti og ungt par úr sveitinni sýndi samkvæmisdansa
með miklum tilþrifum. Skemmtilegum degi lokið. Við lögðum svo af stað heim á leið að loknum morgunverði á sunnudeginum og enn lék veðrið við okkur. Sú hugmynd kom upp

Hressir Austfirðingar í Héðinsfirði á heimleið - Mynd: Lóa

en gengið var til náða. Eftir góðan nætursvefn og dýrindis
morgunverð var haldið til Reykholts þar sem biðu okkar
prýðileg herbergi á Fosshótel og síðan athyglisverð sýning
Garðheima áður en aðalfundurinn hófst. Fundurinn gekk
rösklega fyrir sig og eftir ávörp gesta var málum vísað til
nefnda sem svo störfuðu um kvöldið og víst er um það að
einhverjir voru orðnir lúnir þegar þeir gengu til náða. Annars
er aðstaðan í Reykholti hin ágætasta til að slappa af, heitir
pottar og nuddstólar sem einhverjir náðu að nýta sér. Að
morgni laugardagsins var svo hafist handa við aðalfundarstörf sem gengu rösklega fyrir sig eins og fyrri daginn og
að loknum hádegisverði var haldið í skoðunarferð í Skorradal undir handleiðslu heimamanna. Veðrið lék við okkur,
skógurinn skartaði fallegum haustlitum sem spegluðust
í dularfullu Skorradalsvatninu. Einhverjir fullyrtu að í því
leyndist skrímsli og á degi sem þessum var engin ástæða
til að rengja það en ekki sá ég nein merki þess og veit ekki
til að neinn hafi náð myndum af því enda dýr þessi með
eindæmum myndfælin. Eftir hressandi skoðunarferð um
skóginn var tekið á móti okkur á Fitjum í skemmu „partíhúsi“ sem er haganlega klædd með skífum úr skóginum.
Þar biðu okkar dýrindis veitingar, smurt brauð, kex, ostar
og sultur af ýmsum tegundum að ógleymdum „Skógarpúkanum“ sem er bjór unninn úr íslensku byggi og var sérstak-
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að lengja ferðina aðeins og skoða sig um á Tröllaskaga og
fara hina nýju leið um Héðinsfjörð sem enginn hafði farið
áður. Ekið var um Þverárfjall til Sauðárkróks en það var í
fréttum ekki alls fyrir löngu þegar hvítabirnir gengu á land
á Skaga. Einhver sagði sögu af skógarbónda sem þetta vor
fór upp í hlíðina ofan við Sauðárkrók klæddur í hvítan samfesting en fékk lögregluna á sig því menn töldu hann vera
hvítabjörn. Það er vissara að velja sér klæðnað við hæfi!
Síðan var haldið á Tröllaskaga út í Fljót með sínu Miklavatni
þar sem síldarleitarflugvélar höfðu aðsetur á síldarárunum
góðu. Dalbotninn er grösugur en inn í dalnum var gróðursælum og fallegum dalbotninum sökkt þegar Skeiðsfossvirkjun var byggð á árunum 1940-1945 til þess að afla orku
til iðnaðar á Siglufirði. Já ekkert er nýtt undir sólinni. Síðan
var haldið um Mánárskriður og Strákagöng sem eru 793
m löng, einbreið og voru tekin í notkun 1967. Við gerðum
stuttan stans á Siglufirði sem iðaði af lífi því margir höfðu
fengið þá hugmynd að taka sunnudagsrúnt til Siglufjarðar.
Nú var haldið inn í svokölluð Héðinsfjarðargöng sem opnuð
voru rúmri viku fyrr og Héðinsfjörðurinn blasti við okkur
í síðdegissólinni þar sem við áðum. Menn virtu fyrir sér
þennan fagra dal sem fór í eyði um miðja síðustu öld og
á upplýsingaskiltum gátu menn fræðst um mesta flugslys
Íslandssögunnar sem varð á þessum slóðum árið 1947.
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Jói Gísli og Björn Ármann í þungum þönkum í Stálpastaðaskógi

Dalurinn er ekki breiður því einungis eru um 600 metrar
inn í seinni göngin sem opnast, að manni finnst, beint inn
í Ólafsfjarðarbæ. Þaðan var haldið til Eyjafjarðar um Ólafsfjarðargöng sem eru einbreið með þéttum útskotum. Mikil
umferð var í göngunum en þar sem þeir eiga réttinn sem
eru á leið frá Ólafsfirði gekk ferðin greiðlega fyrir sig. Menn
höfðu á orði að miklar framfarir hafi orðið í jarðgangnagerð
enda mikill gæðamunur á Strákagöngum og hinum nýju

Den som drikk meir enn han sansar,
må sova mens ander dansar
Þau eru nú ekkert sérstaklega syfjuleg þessi

Kraftmiklar plöntur
í garðinn þinn
Úrval af skógar- og limgerðisplöntum.
Greni, fura, lerki, birki og víðiplöntur.

Kláravínskúturinn góði

Héðinsfjarðargöngum sem eru mikil samgöngubót fyrir
íbúana og opna fallega ferðamannaleið.
Nú fór að líða að lokum ferðarinnar. Í svona rútuferð
gefst góður tími til þess að kynnast og víst er um það að oft
var glatt á hjalla. Á suðurleiðinni sáu þeir Jói Gísli og Björn
Ármann um það að halda uppi stemmingunni með því að
ganga reglulega um rútuna og skenkja mönnum kláravín úr
dýrindis kút sem virtist þeirrar náttúru að vera aldrei tómur. Undir lok ferðar fóru menn svo að skipuleggja næsta
aðalfund sem verður á Austurlandi og víst verður gaman að
fá skógarbændur í heimsókn. Við hlökkum til!
Helgi Þorsteinsson, skógarbóndi, Ytri-Nýpum ll, Vopnafirði

Sólskógar
www.solskogar.is

Opið: Alla virka daga kl. 10-16
LOKAÐ um helgar
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Lárus Heiðarsson
Skógarbóndi Droplaugarstöðum

Lerki og lúpína

T

alsverð umræða hefur verið um lúpínu í þjóðfélaginu
að undanförnu og menn ekki á eitt sáttir með hana.
Andstæðingar hennar hafa farið mikinn og hefur
ráðherra nú gert hana útlæga á ákveðnum svæðum. Þetta
hefur vakið furðu mína. Hérna á Austurlandi hef ég aldrei

Mynd 1. Lerki án skjóls og lúpínu.

fór undirritaður ásamt viðmiðum og myndaði gróðursetninguna. Ekki voru gerðar neinar mælingar, aðeins áætluð
hæstu og lægstu tré. Á mynd 1 sést árangurinn á mel,
engin lúpína og ekkert skjól. Að öllu jöfnu er þetta alveg
ágætis árangur og lítið um veðurskemmdir eða önnur áföll.
Hæð trjánna er talsvert misjöfn, frá 30 cm upp í 1,2 metra.
Á mynd 2. sést lerki í skjóli en án lúpínu, þó að ein og
ein lúpína sé á stangli í nágrenninu. Hæð lerkisins er frá 50
cm upp í 1,5 metra, aðeins hærri en á skjóllausa melnum.
Á mynd 3 sést svo árangurinn af skjóli og lúpínu. Vöxturinn er mjög jafn hjá trjánum og flest eru þau tæplega 2
metrar, en nokkur hærri.
					
Eins og myndirnar sýna er vöxturinn í skjóli og lúpínu
talsvert betri en án lúpínu, hvort sem að það er skjól eða
ekki. Lúpínan hafði ekki áhrif á lifunina, sem var mjög góð
allsstaðar. Þessi reynsla sýnir mér að lerki og lúpína á
rýrum melum eiga mjög vel saman, a.m.k. austur á Héraði.

Mynd 2. Lerki í skjóli án lúpínu.

Mynd 3. Lerki í skjóli og lúpínu.

upplifað lúpínu sem vandamál og á erfiðum svæðum finnst
mér hún frekar gefast of fljótt upp en að hún hörfi ekki.

Þess má einnig geta að í sama skógi er talsvert af birki
sem hefur sáð sér í mela þar sem lúpína var til staðar og
er árangurinn sá sami, mjög góður vöxtur og bein tré. Ég
vil hvetja skógarbændur, sérstaklega á Norður- og Austurlandi að hugsa alvarlega um þann möguleika að dreifa lúpínufræi í ílla farið og örfoka land. Með því eru slegnar tvær
flugur í einu höggi. Lúpínan klæðir landið gróðurhulu sem
grípur snjó og bætir þar með rakastöðu jarðvegs snemmsumars, en vatnsskortur á þeim tíma getur orðið vandamál
í þurrum sumrum. Svo framleiðir hún líka áburð handa
trjánum, sem standa þá í áburðarverksmiðju.

Á Droplaugarstöðum í Fljótsdal var í byrjun október
2005 gróðursett lerki í nokkra mela. Tveir af þessum melum voru inn í eldri gróðursetningu og var lúpína í öðrum
þeirra. Vegna þess hve áliðið var á haustið var lúpínan að
mestu lögst og lítið mál að gróðursetja í hana. Lítið var
fylgst með gróðursetningunni fyrr en haustið 2009 og leit
þá allt saman ágætlega út og sérstaklega plönturnar sem
gróðursettar voru í lúpínuna. Þann 9. október síðastliðinn
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Býflugnarækt á Íslandi, er það hægt?
Íslenskt hunang úr flórunni okkar.

S

íðasta vetur fékk framfarafélagið í Borgarfirði býflugnabónda til að vera með fyrirlestur um býflugnarækt í Logalandi. Við mættum þar ég og Snorri sonur
minn. Eftir að hafa hlustað á fyrirlesturinn vaknaði áhugi
hjá okkur og Snorri tók þá ákvörðun að gerast býflugnabóndi. Hann hefur alltaf haft mikinn áhuga á skordýrum
og var sá áhugi hans stundum til vandræða þegar hann
var lítill gutti. Hann settist við matarborðið eða lagðist til
svefns með fullar lúkur af skordýrum. Ég sótti um aðild
að félagi býflugnabænda fyrir hann því drengurinn er ekki
nema 14 ára gamall. Formaður félagsins kallaði til fundar
og það var samþykkt að aldur skipti ekki máli í félaginu.
Snorri var fermdur á hvítasunnudag og ákvað að nota
hluta af fermingar peningunum sínum til að kaupa býflugur.
Við hjónin ákváðum að kaupa búnaðinn fyrir búið en Snorri
lagði sjálfur út fyrir flugunum, 50.000 krónur.
Annað heimilisfólk, dóttirin og eiginmaðurinn voru ekki
alveg sátt við þetta uppátæki okkar Snorra, þeim fannst
býflugur ekkert spennandi félagsskapur. Ég var búin að sjá
fyrir mér að þau yrðu hlaupandi út um allt í sumar flýjandi
undan býflugunum, en raunin varð önnur. Flugurnar hafa
engan áhuga á manninum þótt mannvera standi við hliðin
á búinu fljúga þær bara framhjá. Þeirra eina áhugamál er
að halda samfélaginu lifandi, bera björg í bú.
Nú var komið að því að ganga frá öllu sem til þurfti.
Sækja um að fá keyptar flugur og pantaður búnaður fyrir
það. 18 júní fór öll fjölskyldan suður til Reykjavíkur að sækja
flugurnar, 15.000 stykki til Egils, formanns félagsins, en
þær komu með flugi frá Álaborg. Við vorum búin að lesa
okkur til um býflugur á heimasíðu félagsins (byflugur.is)
þar sem Egill formaður er búin að setja mikið af fróðleik
um ræktun og líferni býflugna. Flugurnar voru í litlum
trékassa sem var opnaður þegar heim var komið og þeim
svo sturtað ofan í bý kassana. Drottningin var í sér boxi og
henni var komið fyrir með vinnuflugunum í kassana. Það
varð mikill flugnasveimur í kringum okkur og við vorum
með flugnanet á höfðinu og í fötum þar sem ekki sást í
bert hold.
Eftir nokkurn tíma var komin ró í samfélaginu og
flugurnar fóru fljótlega að skoða sig um í nágrenninu, finna
blóm til að ná sér í hunang. Þær eru ótrúlegar lífverur,
vinna allan liðlangan daginn við að safna hunangi til að
eiga forða fyrir veturinn. Þær fara ekki í dvala á veturna
eins og öll önnur skordýr á Íslandi gera heldur lifa og halda
hita á búinu allan veturinn. Nokkrum dögum seinna var
drottningin búin að verpa í nokkur hólf og vinnuflugur á
fullu að draga inn hunang og frjó í búið til að gefa lirfunum
að borða og safna hunangi.
Það var mikil spenna í fjölskyldunni þegar við fórum í
fyrsta skiptið í búið í sumar til að ná í hunang og þvílík
gleði þegar við smökkuðum afurðir þessara litlu lífvera.
Það er nefnilega svo merkilegt að hunangið bragðast eftir
því í hvaða plöntur býflugurnar sækja. Bragðið breytist frá
vori til hausts því það er misjafnt eftir sumarmánuðum
hvaða plöntur eru í blóma. Býflugurnar velja líka að fara í
blóm sem gefa þeim mesta hunangið eins og smára, fífla

og fleiri tegundir. Hunangið hjá okkur bragðast af villtum
blómum úr náttúrunni.
Þegar leið á sumarið var öll fjölskyldan komin á kaf í
býflugnaræktina af miklum áhuga. Ég þurfti að passa upp
á Heklu, dótturina á bænum, því hún átti það til að gleyma
sér þegar við vorum að opna búið og var komin með haus
og hendur á kaf í heimili býflugnanna, óvarin. Það er alltaf
betra að hafa varann á því ef býflugunum finnst sér ógnað
nota þær eina vopnið sem þær hafa og STINGA. Ég lenti í
því einu sinni að ég gleymdi að loka fyrir buxnaskálmina
þegar við fórum í búið að ná í hunang og ein fluga sat þar
föst og stakk mig í fótinn. Að vera stungin er svipað og fara
til læknis og fá sprautu, smá sársauki þegar stungan kemur
og svolítill sviði á eftir. Hafi einhver hins vegar ofnæmi fyrir
stungunni, er viðkomandi ekki í góðum málum.

Það hefur aldrei verið borðað eins mikið hunang hjá
okkur og síðasta sumar. Við notum það sem álegg ofan á
brauð og til að bragðbæta jurtateið.
Við náðum nokkrum kílóum af hunangi þetta fyrsta
sumar og Snorri náði að selja það upp í kaupverðið á
flugunum.
Á Íslandi hefur verið erfitt að halda flugunum lifandi
yfir vetrartímann og hefur þá þurft að kaupa nýjar flugur
á hverju sumri. En með þrautseigju nokkurra manna með
óbilandi áhuga á býflugnarækt hefur tekist að halda þeim
á lífi undanfarna vetur. Eins og áður segir fara þær ekki í
dvala á veturna heldur halda sig í búinu og vinna að því að
halda hita á samfélaginu til að þrauka kaldan vetur. Það
verður mikil tilhlökkun hjá okkur næsta vor að sjá þær
koma aftur út úr búinu og fara að safna gómsætu hunangi.
Hraundís Guðmundsdóttir, skógarbóndi á Rauðsgili
og móðir yngsta býflugnabóndans á Íslandi.
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• Minigröfur
• Kerrur
• Beltavagnar
• Keðjusagir
• Hekkklippur
• Stauraborar
• Sláttuvélar
• Steinsagir
• Mosatætarar
• Laufsugur
Kurlarar

• Alls kyns
garðvinnutæki

Tækjaleiga Garðheima
Gerðu garðinn frægan!

Frábært úrval af tækjum til að létta ykkur
störfin, hvort heldur jarðvegsframkvæmdir,
viðgerðir, snyrtingu eða umhirðu

Tækin okkar eru í fyrsta flokks ástandi, afkastamikil og auðv
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Við leigjum líka kerrurnar!

Mold og túnþökur í kerruna
www.gardheimar.is

leiga@gardheimar.is | beinn sími 864 3325

