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Viltu selja
timbur?

Dekkin
sem duga
best
Jeppa- og fjórhjóladekk í miklu úrvali
Bílaverkstæði
Austurlands
Miðási 2
Sími: 470 5070
info@bva.is

Skógrækt ríkisins óskar eftir að kaupa
íslenskt grisjunartimbur. Samið er sér
staklega í hverju tilfelli en verð fer eftir
vegalengd frá Grundartanga, kostnaði
við flutning, rakainnihaldi viðarins og
kurlun.
Skilyrði:
» Lágmarksfarmur: 35 m3
» Tegundir: Flestar koma til greina
» Staðlaðar lengdir: 3 eða 4 m
» Þvermál: Lágmark 6 cm, hámark 22 cm
fyrir 4 m langt timbur en 24 cm fyrir 3 m
langt
» Má ekki vera kræklótt
» Þarf að vera í vel röðuðum stæðum við
veg þar sem flutningabíll kemst að

Nánari upplýsingar:
Gunnlaugur Guðjónsson
470-2010 / gulli@skogur.is
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Frá ritstjóra
Ágæti skógarbóndi, nú er árið senn á enda,
sumarið hér eystra var þurrt, hlýtt og miklar
stillur. Skógurinn var óvenju frísklegur og
vöxturinn með allra besta móti um allt
land. Gaman var að ferðast um landið í
sumar og sjá hvað það eru víða að vaxa upp
bændaskógar sem hafa verið gróðursettir á
seinustu tveimur áratugum. Það má víða
sjá að bændur um land allt hafa svarað kalli
stjórnvalda um að auka flatarmál skóglendis landsins, með því að
hefja skógrækt og þar með að byggja upp auðlind fyrir komandi
kynslóðir. Það er ósk mín von og trú að stjórnvöld standi við þær
væntingar sem hafa verið gefnar á undanförnum tveimur áratugum
og það verði tryggt eins og kostur er að úr þessum bændaskógum
skapist auðlind sem við öll megum vera stolt af.
Þetta er fjórða og seinasta blaðið sem þessi ritstjórn stendur að,
þar að segja fulltrúar frá Félagi skógarbænda á Austurlandi, einnig
sitja í ritstjórn framkvæmdarstjóri LSE og verkefnastjóri Starfs- og
endurmenntunardeildar LbhÍ. Nú mun ritstjórnin fara til Félags
skógarbænda á Norðurlandi. Það hefur verið skemmtilegt að starfa
við útgáfu á þessum blöðum, ekki síst vegna þeirra jákvæðni sem
hefur ríkt hjá þeim fjölmörgu aðilum sem hefur verði leitað til. Þeir
eru ófáir sem hafa lagt til fróðlegt og skemmtilegt efni í blaðið, styrkt
blaðið með því að kaupa auglýsingar. Ég vil þakka öllum þeim sem
hafa lagt blaðinu lið kærlega fyrir, með ósk um að blaðið okkar Við
skógareigendur eigi eftir að vaxa og dafna um ókomna framtíð.
Síðast en ekki síst þá vil ég þakka samstarfsfólki í ritnefnd kærlega
fyrir gott og ánægjulegt samstarf.
Jóhann F. Þórhallsson, Brekkugerði Fljótsdal.

Útgefandi: LSE (Landssamtök skógareigenda)
Umbrot og prentun: Héraðsprent ehf.
Upplag:1.500
Ábyrgðarmaður og ritstjóri: Jóhann F. Þórhallsson
Ritnefnd: Jóhann F. Þórhallsson, Hrönn Guðmundsdóttir,
Helgi Þorsteinsson, Björgvin Eggertsson og Maríanna Jóhannsdóttir
Ljósmynd á forsíðu: Helgi Þorsteinsson
Myndir með greinum eru eftir höfunda nema annað sé tekið fram.

Fagráðstefna
skógargeirans
Fagráðstefna í skógrækt verður haldin
á Hótel Selfossi 12. og 13. mars nk.
Yfirskrift ráðstefnunnar verður
skógrækt og skipulag.
Nánari upplýsingar á www.skogarbondi.is
og www.skogur.is

Pistill frá formanni LSE
Nú í byrjun starfs míns sem formaður LSE
langar mig að fara yfir það sem ný stjórn
þarf að leggja mestar áherslur á. Samkvæmt framtíðarsýn LSE 2012 - 2022, sem
samþykkt var á aðalfundi á Ísafirði, skal
fjárhagur samtakanna verða traustur og
grundvallast á árgjöldum, framlögum og
eðlilegri hlutdeild í styrkjakerfi stjórnvalda á
hverjum tíma, ásamt því að annast verkefni
á sínu sviði gegn þóknun. Það er því eitt af stóru verkefnum stjórnar
að tryggja fjárhag LSE til lengri tíma. Það er hins vegar ljóst að á
meðan sala afurða úr skógum félagsmanna er lítil sem engin verður
ekki um neinar tekjur af afurðasölu að ræða.
Því er það eitt af forgangsverkefnum LSE og félaganna að vinna
að öllum þeim tekjumöguleikum sem skógurinn býður upp á. Má
þar nefna verkefni eins og skógargull, verkefni um aukanytjar og
akuryrkju jólatráa. Þá var samþykkt á aðalfundi í Hveragerði nú í
haust að skipa milliþinganefnd um kolefnismál til áframhaldandi
vinnslu.
En til þess að LSE geti sinnt forystuhlutverki í úrvinnsluþætti
skógarafurða verður að koma til aðstoð frá ríkinu í einhverri mynd
til að við getum náð tökum á þeim verkefnum sem við þurfum að
vinna og eru nú þegar orðin mjög aðkallandi. Í mínum huga er ekki
nokkur vafi á að sá peningur sem lagður er í að skapa betri yfirsýn
yfir þessi verkefni mun skila sér til baka.
Við skógarbændur gegnum lykilhlutverki í skógrækt á Íslandi.
Það er því mikilvægt að LSE sé leiðandi í faglegu starfi, taki virkan
þátt í að móta áherslur í skógrækt, allt frá skipulagi og undirbúningi skógræktar til nýtingar skóga og úrvinnslu. Því eigum við
að vera sterkt félagslegt afl sem skiptir miklu máli fyrir framgang
skógræktar í landinu.
Að lokum vil ég fyrir hönd okkar skógarbænda þakka Eddu
Björnsdóttur sem hefur gegnt formennsku í LSE allt frá stofnun
þess, eða í 16 ár, og unnið mikið og gott starf í þágu skógarbænda
á Íslandi.
							
Góðar kveðjur til allra skógarbænda.
			
Jóhann Gísli Jóhannsson
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Jólatré frá Bakkafirði eftir 10 ár
Helgi Þorsteinsson tekur Dagrúnu og Reimar tali
Bærinn Fell stendur við norðanverðan Bakkaflóa, nánar tiltekið við Finnafjörð og er því eins konar útvörður
Héraðs- og Austurlandsskóga. Þar búa heiðurshjónin Dagrún Þórisdóttir, frá Bolungarvík og Reimar Sigurjónsson,
fæddur og uppalinn á Felli, ásamt dætrum þeirra fjórum. Blaðamenn blaðsins Við Skógareigendur litu þar við á
dögunum, þáðu góðgerðir og spjölluðu við ábúendur.

Skógrækt á 133 ha.
Okkur lék forvitni á að vita hvernig það bar til að
þau Dagrún og Reimar hófu skógrækt. Eftir nokkurra ára búskap á Felli ákváðu þau árið 2004 að
hætta búrekstri og flytja til Akureyrar og þá kviknaði
hugmyndin um að fara í skógrækt til að hafa verkefni heima á Felli á sumrin. Fljótlega var svo gerður
samningur um skógrækt á 133 ha. undir merkjum
Austurlandsskóga og um svipað leyti gert skjólbelti
í kringum íbúðarhúsið. „Mér leist ekkert á þessa
skógrækt en svo þegar við vorum byrjuð á þessu
fannst mér þetta allt í lagi“ segir Dagrún en Reimar
hafði valið skógrækt sem valgrein í Bændaskólanum
á Hvanneyri og hafði fulla trú á verkefninu. „Svo
þurftum við að afsanna það að það þrifust ekki tré Fjölskyldan á Felli í fjörunni við Finnafjörð. Einhverntíma sjáum við svona drumba úr skóginum á
Felli. Ljósmynd: Helgi Þorsteinsson.
hérna“ segir Reimar því heimafólk hafði litla trú á
skógrækt í Bakkafirði. Þetta hefur þegar sannast því lifunin er ágæt veg“. Þeim finnst árangurinn vera framar vonum. „Svo er þetta líka
á flestum tegundum og vöxtur ágætur. Þau segjast ekki eiga neina skemmtilegra heldur en ég átti von á, þetta er fín útivera og hreyfing
sérstaka uppáhaldstegund en Dagrún segir að það sé „skemmti- og svo er mjög gott að geta leyft börnunum að vera með sem þáttlegra að setja niður stærri plöntur eins og birki og reynivið heldur takendur í vinnu“ segir Dagrún. „Þeim finnst þetta líka gaman,
en pínulitlar furur, en það er rosalega gaman að fylgjast með þeim sérstaklega litlu stelpunum og svo er líka svo gaman að labba um
þegar þær stækka“.
og skoða þegar þetta fer að vaxa“.

Búa sér til vinnu heima

„ …búið að binda skóreimarnar okkar saman“

Örlögin höguðu því svo þannig að eftir fjögur ár á Akureyri snéri
fjölskyldan aftur í Fell og rekur þar nú myndar sauðfjárbú. Eftir að
sauðburði lýkur á vorin sækja þau plöntur í Egilsstaði í hestakerru
með hillum sem tekur 7-8 þúsund plöntur í ferð. Heimilisfólkið
hefur að mestu séð um að planta en stöku sinnum notið aðstoðar
ættingja og vina. Yngstu dæturnar hafa svo séð um að bera á plönturnar jafn óðum og færa gróðursetningarfólki nýja bakka og fá
greitt fyrir. Þau hafa verið að planta 8-10 þúsund plöntum árlega því
þannig nýtist þeirra vinnuframlag best og telja að skógrækt fari vel
með sauðfjárrækt. „Þetta er fín samsetning“ segir Dagrún, „þetta
er það sem bændur ættu að gera meira af, vera ekki alltaf að sækja
vinnu í þéttbýlið heldur búa sér hana til heima“.

En hvernig sjá þau framtíðina. „Okkur líður eins og það sé búið
að binda skóreimarnar okkar saman, við erum alltaf að detta og
standa upp aftur því við vitum ekki hvort af þessu verður“ segir

Er Bakkafjörður jaðarsvæði?
Einhverjir myndu skilgreina Bakkafjörð sem jaðarsvæði í skógrækt
en hvað finnst bændunum á Felli. „Nei, og alls ekki eftir að við
sjáum vöxtinn á plöntunum“ segir Reimar. „Ég var alltaf fullviss
um að það gætu þrifist tré hérna.“ „Við höfum helst upplifað okkur
á jaðarsvæði þegar kemur að því að sækja upplýsingar um langan
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Dagrún að planta. Ljósmynd: Helga G. Sigurjónsdóttir.
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Dagrún og á við umtalaða stórskipahöfn í Finnafirði. „Maður hefur
velt því fyrir sér í alvöru hvort þetta eigi samleið, hefðbundinn
búskapur, skógrækt, stórskipahöfn og stóriðja á sama svæðinu“.
Upphaflega gerðu áætlanir um stórskipahöfn ráð fyrir því að öll
strandlengjan í Finnafirði færi undir viðlegukant en nú hefur því
verið breytt og búið að taka land Fells út úr áætlunum. Viðlegukantarnir eru nú teiknaðir að landamörkum beggja vegna við Fell
og stórt land þar uppaf skilgreint sem gámasvæði. Þau Dagrún
og Reimar trúa varlega yfirlýsingum um að engin mengun fylgi
þessari starfsemi og telja að það að missa landið beggja megin við
sig úr hefðbundinni landbúnaðarnotkun þrengi möguleika þeirra
til sauðfjárræktar. Reimar hafði vonast til að 7. ættliðurinn tæki
við af sér „en burt séð frá því ætlum við að halda okkar striki og
halda áfram að planta og vonandi fara að selja jólatré eftir svona
10 ár“ segir Reimar.

Á leið á vinnustað með allt sem þarf. Ljósm. Stefanía M. Reimarsdóttir

Limið í Eiðahólma
Í október 2011 fóru 6 manns í Eiðahólma til að snyrta og gera hann
aðgengilegri. Þá voru 100 ár síðan fyrstu barrtrén voru gróðursett
í hólmann. Samansafninu af trjágreinunum var svo komið fyrir í
stórum kesti undir suðurenda hólmans á nýju ári 2012 með það að
markmiði að halda ærlega þrettándabrennu og gleðja bæði menn
og álfa. Á þriðja tug mannlegra gesta á öllum aldri komu til að verða
vitni að brennunni á ísilögðu Eiðavatninu og var stemningin mikil í
ljósaskiptunum. Þá var lagður eldur að kestinum, en ekkert brann.
Síðan var umtalsverðri olíu skvett á köstinn en ekki náði að festa
logann. Nú voru góð ráð dýr, ekkert virtist brenna, nema þá helst
í olíunni. Þetta endaði allt með því að brennan stóð, óbrunnin og
fólki var mikið skemmt. Kösturinn stóð þarna á sínum stað langt
fram á vorið þegar greinarnar loks losnuðu frá og ráku víðsvegar um
Eiðavatn. Ekkert ber þó á greinunum lengur en Eiðahólminn er nú
mjög aðgengilegur og það er stórkostlegt að ganga um hann og njóta.
HGS

Eiðahólmi.

Skógarbætur í Hjaltalundi
Hjaltalundur er félagsheimili Hjaltastaðaþinghármanna. Það var
byggt um miðja síðustu öld og um 10 hektarar voru girtir af þar í
kring. Í dag er kominn mikill trjágróður, blanda af sjálfsáðu birki og
víði ásamt greni-, furu- og asparreitum, en allt er þetta orðið mjög
þétt og vart hægt að ganga um. Þann 26. maí var haldinn svokallaður Samfélagsdagur á Héraði og voru þá valin verkefni víðsvegar
um Hérað og meðal þeirra var Hjaltalundur. Daginn áður munduðu
þeir Hlynur Gauti Sigurðsson og Sævar Hreiðarsson keðjusagir á
loft og söguðu og snyrtu hluta svæðisins en betur mátti ef duga
skyldi. Verkefnin voru óþrjótandi. Á Samfélagsdaginn sjálfan (og
reyndar daginn eftir líka) kom fjöldinn allur af þrælduglegu fólki,
sem flestir bera einhverjar tilfinningar til staðarins og tóku ærlega til
hendinni. Margir unnu að gróðursetningu 2000 bakkaplantna víðsvegar um svæðið, mest greni og aðrir fóru að snyrta í kringum þær
gönguleiðir sem fyrir voru. Í lok dags var boðið upp á pylsur og djús
og voru allir glaðir eftir gott dagsverk, enda veðrið alveg dásamlegt.
HGS
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Orkuframleiðsla verður æ mikilvægari hluti
af skógarnytjum Evrópu
Bjarni Diðrik Sigurðsson, prófessor LbhÍ
Mikil aukning hefur orðið á notkun viðar til upphitunar og rafmagnsframleiðslu í Finnlandi og Svíþjóð á síðustu árum. Það er einkum
markmið stjórnvalda til að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis til
orkuframleiðslu sem „kyndir undir“ þessari aukningu. Orka sem
framleidd er með bruna á viðarafurðum er endurnýjanleg og veldur
ekki nettólosun á gróðurhúsalofttegundum, þar sem skógarnir binda
aftur upp allt koldíoxíðið sem losnar við brunann á nokkrum áratugum þegar þeir halda áfram að vaxa eftir grisjun eða rjóðurfellingu.

Mismunandi skógarafurðir sem fást við aðra grisjun í A-Finnlandi: timbur (t.v),
massaviður (t.h.) og orkuviður (greinar og toppar í bakgrunni). Ljósm. BDS.

Skógardreki (útkeyrsluvél) og skógarhöggsvél (fjær) við grisjun í A-Finnlandi.
Eftirspurnin eftir viðarafurðum til orkuframleiðslu veldur því að skógareigendur
fá orðið greitt fyrir undirmálstré, greinar og toppa. Ljósm. BDS.

Auðvitað er það ekkert nýtt að eldiviður sé notaður til upphitunar
stakra húsa í Skandinavíu, en það sem hefur hinsvegar verið að gerast á
síðustu árum er að stórar fjarvarmavirkjanir (orkuframleiðslustöðvar)
sem nota viðinn samtímis til rafmagnsframleiðslu og hitaveitu hafa
verið að rísa í stórum stíl. Oftar en ekki eru slíkar stöðvar hluti af
pappírsmassaverksmiðjum og öðrum stóriðnaði sem notar viðinn
sem hráefni og þá er það sem gengur af við framleiðsluna nýtt sem
orkugjafi til eigin nota og sú orka sem ekki nýtist þeim sjálfum er
svo seld inn á rafmagnsdreifingarkerfi landsins eða hitaveitu næstu
borgar. Einnig hafa margar slíkar viðarvirkjanir risið í þéttbýli sem
brenna þá viðarafurðir og annan lífmassa frá þéttbýli (lífrænt sorp) og
landbúnaði. Nú er svo komið að ríflega 20% af orkunotkun landanna
beggja er þannig fengin beint úr skógum þeirra a).
Þessar breytingar eru ekki einskorðaðar við Skandinavíu, heldur er
því spáð að eftirspurn í Evrópu eftir viðarafurðum til orkuframleiðslu
muni aukast úr um 350 milljónum rúmmetra (Mm3) á ári eins og
hún var 2010 í um 550 Mm3 í lok þessa áratugar, eða um 57%. Ef
þessi aukning bætist við aðrar hefðbundnar skógarnytjar, svo sem
pappírs- og timburframleiðslu, þá yrði eftirspurnin alls um 1100
Mm2 á ári um 2020. Nýjasta mat á hversu mikinn bolvið og aðrar
viðarafurðir hægt er að fá árlega úr evrópskum skógum í lok þessa
áratugar er um 744 Mm3 á ári b). Það er því ljóst að samkvæmt þessum
6

spám þá verður Evrópa háð innflutningi á viðarafurðum á allra næstu
árum, þrátt fyrir að meðal skógarþekja álfunnar sé tæplega 50% af
flatarmáli hennar. Til að gera sér grein fyrir magninu sem um er að
ræða, þá er spáð aukningu í notkun viðarafurða til orkuframleiðslu
í Evrópu (um 200 milljónir m3 á ári) meira magn en það sem í dag
er höggvið árlega í bæði Finnlandi og Svíþjóð til samans.
Af hverju skiptir þetta máli fyrir skógarbændur á Íslandi? Jú,
þessi aukna notkun á viðarafurðum og aukin samkeppni um þær til
mismunandi iðnaðarnota er líkleg til að hafa talsverð áhrif á heimsmarkaðsverð í þá átt að það fari enn hækkandi. Dýrari innflutningur
eykur hagkvæmni þess að nýta íslensk skóglendi á sjálfbæran hátt.
Þannig voru áhrifin af gengisfallinu 2008 þau að nýting á íslenskum
viði úr miðaldra skógum margfaldaðist c). Það er því fátt sem bendir
til þess að það dragi úr áhuga á að nýta afurðir íslenskra skóga á
næstu árum.
Loftslagsmálin hafa því ekki bara áhrif á skógargeirann í gegnum
vilja stjórnvalda til að auka kolefnisbindingu skóga í álfunni; heldur
stuðla þau einnig að aukinni nýtingu á afurðum skóganna sem
endurnýjanlegum orkugjafa. Ef slík notkun dregur úr bruna á jarðefnaeldsneyti þá eru áhrifin jafn gagnleg sem mótvægisaðgerðir
gegn hlýnandi loftslagi og það að binda koldíoxíð úr andrúmslofti í
skógum landanna. Það byggir þó á þeirri forsendu að skógarhöggið
verði áfram stundað á sjálfbæran hátt, þ.e. að ekki sé meira höggvið
úr skógunum á hverju ári en sem nemur árlegum viðarvexti þeirra.
Heimildir:
a) Eurostat (2012). http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/5-29112012-AP/EN/5-29112012-AP-EN.PDF
b) Verkerk, P.J., Anttila, P., Eggers, J., Lindner, M. and Asikainen, A., 2011. The
realisable potential supply of woody biomass from forests in the European Union.
Forest Ecology and Management, 261(11): 2007-2015.
c) Bjarni D. Sigurðsson og Valgerður Jónsdóttir, 2011. Skógrækt á Íslandi í dag og
í framtíðinni. Rit Fræðaþings landbúnaðarins, 8: 189-196.
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Verkefnið SkógarKol - mats- og vottunarkerfi
fyrir kolefnisbindingu nýskógræktar
Brynhildur Bjarnadóttir, Háskólanum á Akureyri
Í júní 2011 birtist í þessu riti grein þar
sem sagt var frá verkefninu SkógarKol. Verkefnið hafði það að markmiði að útbúa mats- og vottunarkerfi
fyrir kolefnisbindingu nýskógræktar
með það í huga að kolefnisbinding
skógarbænda gæti orðið söluvara á
innlendum eða erlendum kolefnismörkuðum. Nú, tveimur árum síðar,
þykir rétt að fara örlítið yfir stöðu
mála og greina frá því hvernig þetta
rannsóknarverkefni hefur þróast.
Verkefnið hófst árið 2009 að frumkvæði Landssamtaka skógareigenda (LSE) auk þess sem Rannsóknastöðin á Mógilsá og Landshlutaverkefni í skógrækt komu að verkinu. Orkurannsóknasjóður veitti
tveggja ára styrk til verksins. Á árunum 2009-2011 fór fram vinna
við að skoða hvernig byggja ætti upp íslenskt mats- og vottunarkerfi
fyrir nýskógrækt. Við hönnun á matskerfinu var horft til annarra
landa og ákveðið að nota svokallað bindingar- og losunarkerfi en sú
aðferð þótti henta íslenskum aðstæðum best. Þá var einnig lagt til að
vottunaraðili á umræddri kolefnisbindingu yrði Rannsóknastöðin
á Mógilsá en þar liggur sú sérfræðikunnátta sem þarf fyrir slíkt
ferli. Vottunarferlinu er ætlað að tryggja að gæði gagnasöfnunar og
útreikningar á kolefnisbindingu séu réttir. Í lokaskýrslu til Orkurannsóknasjóðs (sem kom út í lok árs 2011) er fjallað ítarlega um
hönnun og gerð þessa mats- og vottunarkerfis. Þar má finna nánari
útlistun á kerfinu sjálfu og ítarlegar leiðbeiningar um hvernig meta
og votta skuli kolefnisbindingu hjá landeigendum.
Því miður hefur lítið gerst í málinu eftir að lokaskýrslan kom út.
Í lokaorðum skýrslunnar segir að næsta skref sé að kynna mats- og
vottunarkerfið fyrir skógareigendum með það í huga að þeir geti
í framtíðinni gert sér söluvöru úr kolefnisbindingu sinni. Þessari kynningu hefur ekki verið fylgt eftir, enda ljóst að til þess að
kolefnisbinding skógarbænda á Íslandi geti orðið að söluvöru á
innlendum eða erlendum kolefnismörkuðum, þarf ýmislegt að
breytast í löggjöfinni.
Íslensk stjórnvöld hafa vissulega sýnt áhuga á því að verða virkur
aðili á kolefnismörkuðum en enn sem komið er hefur viljinn verið
framkvæmdinni yfirsterkari. Stærsti erlendi opinberi kolefnismarkaðurinn er markaður Evrópusambandsins (EU ETS). Þar hefur
því miður ekki verið opnað á þann möguleika að versla með losunarheimildir sem myndast vegna landnýtingar (skógræktar og
landgræðslu) á núverandi skuldbindingartímabili þ.e. 2013-2020.
Hvað innlendan markað varðar, þá stýrist hann að einhverju leyti af
ákvörðunum Alþingis hverju sinni. Aukinn kolefnisskattur á stóriðju,
flug og fyrirtæki í sjó- og landflutningum kallar á innlendan markað.
Hvað núverandi ríkisstjórn gerir í þessum málum á eftir að koma í

ljós. Fari svo að loftslagsmál fái aukið vægi á næstu misserum er ljóst
að skógarbændur eiga nú tilbúinn grunn að mats- og vottunarkerfi
sem ætti að nýtast þeim vel. Ofan á þennan grunn má svo bæta eftir
því sem reynsla, tími og peningar leyfa.
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Innlegg í umræðuna
Nú berast fregnir af því að
hjá frændum okkar í Noregi
sé sitkagrenið komið á svarta
listann. Svarti listinn er yfirlit
yfir framandi tegundir sem
geta skapað ógn við norska
náttúru. Norski „Artsdatabanken“ heldur utan um þennan
lista sem byggir á lögum um
líffræðilega fjölbreytni sem
samþykkt voru á norska stórþinginu árið 2009. Vistfræðilegt áhættumat er framkvæmt
af vísindamönnum sem byggja
mat sitt á niðurstöðum nokk- Sigríður Júlía Brynleifsdóttir.
urra rannsókna sem þeir bera
saman, ef niðurstaða áhættumatsins er sú að tegundin geti skapað ógn við norska náttúru fer
hún á svarta listann. Nú er það svo að á árunum í kringum 1950
var hrundið af stað skógræktarverkefni (n. Skogreisingprosjekt) á
norður- og vesturströnd Noregs. Markmiðið var að skapa arðvænlega
skógarauðlind, kunnuglegt, enda var þarna fyrirmyndin að íslensku
landshlutaverkefnunum. Milljónum var varið til að styrkja bændur

til að planta trjám og var sitkagrenið fyrir valinu vegna aðlögunar
þess að hafrænu loftslagi. Nú sextíu árum síðar, þegar sitkagrenið er
komið á svarta listann þá spyrja menn sig hvað vorum við að gera?
Talað er um umhverfisslys, en svartlistun sitkagrenisins byggist á því
að sitkagrenið getur sáð sér í strandlyngmóa, en strandlyngmóar eru
taldir mikilvæg vistgerð sem unnið er að því að vernda. Sitkagrenið
sáir sér og það þarf að fjarlægja það helst strax en hver á að borga? Er
eitthvert verð að hafa fyrir timbrið sem til fellur? Hver ber ábyrgð?
o.s.frv. Þetta er veruleikinn í Noregi þessi misserin. Kunnuglegt?
Forsagan minnir á það sem við erum að gera. Landshlutaverkefnin
í skógrækt eru staðreynd en þeim er ætlað skv. lögum nr 95/2006
„að skapa skógarauðlind á Íslandi, rækta fjölnytjaskóga og skjólbelti,
treysta byggð og efla atvinnulíf “. Við fáum fjárveitingar frá ríkinu,
veljum tegundir sem við teljum henta m.t.t. vaxtar og gæða, við erum
að vanda okkur. Ég hef af því áhyggjur að við munum standa einn
daginn uppi með það að stafafuran og fleiri tegundir (alaskaösp,
sitkagreni, rússalerki) sem geta sáð sér úti í náttúru Íslands verði settar
á „okkar svarta lista“ eins og raunin er með sitkagrenið hjá Norðmönnum, og hver ber þá ábyrgð? Hlýnandi loftslag gæti varla verið
á okkar ábyrgð? Það er rétt að við hugleiðum stöðu okkar, veltum
öllum hliðum fyrir okkur, prófum okkur áfram, leggjum rækt við
rannsóknir og horfum á hlutina eins og þeir eru, rökræðan er holl.
SJB 2013.

Úr starfi Vesturlandsskóga
Þetta ár hefur verið einkennilegt ár á margan hátt hjá Vesturlandsskógum. Eins og flestum er kunnugt um þá varð framkvæmdastjóri verkefnisins Sigvaldi Ásgeirsson bráðkvaddur á heimili sínu
í byrjun mars. Var þá höggið stórt skarð í hóp skógræktarfólks.
Í framhaldinu lagðist mikið á herðar starfsmanns verkefnisins
Guðmundar Sigurðssonar sem hélt um taumana ásamt stjórn þar
til nýr framkvæmdastjóri var ráðinn. Nýr framkvæmdastjóri hóf
störf í júníbyrjun.
Gróðursetning á vegum Vesturlandsskóga þetta árið hófst í lok
maí. Um 300 þúsund plöntur voru gróðursettar og skiptist gróðursetningin nokkurn veginn jafnt í vor- og haustgróðursetningu.
Vegna gegndarlausra þurrka undanfarin sumur á Vesturlandi hafa
skógarbændur verið að færa sig í auknum mæli yfir í haustplöntun.
Hins vegar varð sumarið vætumeira en mörg undanfarin sumur og
má því ætla að gróðursetningar þessa árs hafi heppnast vel.
SJB

Starfsmenn Vesturlandsskóga.
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Félag skógareigenda á Suðurlandi
Frá aðalfundi LSE, í ágúst sl. á Hótel Örk
Þetta árið var aðalfundur Landssamtaka skógareigenda haldinn
á Suðurlandi, á Hótel Örk og undirbúningur og skipulag var í
höndum skógareigenda á Suðurlandi.
Að venju hófst samkoma skógareigenda á fræðandi erindum, nú
var fjallað um akurræktun jólatrjáa og verkefnið Kraftmeiri skóga.
Þá var málþing um kolefnisbindingu í skógum.
Aðalfundurinn gekk vel og örugglega undir styrkri stjórn Harðar
Harðarsonar fundarstjóra. Umræður voru góðar og málefnalegar
að venju og starfshópar störfuðu af miklum krafti.
Fundargerðina má lesa í heild sinni á www.skogarbondi.is.
Landbúnaðarráðherrann, Sigurður Ingi Jóhannsson, heiðraði
okkur með nærveru sinni á laugardeginum og tók við fyrsta eintaki
bókarinnar „Kraftmeiri skógur“, en útgáfa hennar er einn liður í
verkefni með sama heiti, sem áður hefur verið fjallað um og kynnt.
Sá sem formlega afhenti ráðherranum bókina, er sænskur skógarbóndi, en líklega betur þekktur sem þjálfari karlalandsliðsins okkar,
Lars Lagerbäck. Ánægjulegt var að hann skyldi gefa sér tíma til að
heimsækja okkur á fundinn.
Á laugardeginum var farið í göngu um Hveragerði, skáldagöngu,
þar sem rölt var um götur skálda, sem áður bjuggu á þessum vinalega
stað, nutum við þar leiðsagnar Svans Jóhannessonar. Þá var haldið
upp fyrir bæinn og skoðuð ummerki eftir skak og skruðning náttúruaflanna, þar sem hverir hafa soðið upp á rótum trjáa. Það er
ekki fögur sjón fyrir skógarbóndann, en merkilegt og kærkomið
vísindamönnum sem nýta sér þetta einstaka tækifæri til rannsókna.

Bjarni Diðrik Sigurðsson, fræðari okkar á þessum slóðum, réð sér
varla fyrir kæti.
Til að jafna okkur var haldið í Rjóðrið fyrir ofan Reyki. Þar biðu
okkar þjóðlegir drykkir og hverabrauð og fleira ljúffengt, ásamt
yndislegum fiðluleik Ásu Berglindar Hjálmarsdóttur. Það voru
þakklátir og glaðir skógarbændur sem röltu niður á hótel til að
undirbúa sig fyrir næsta vers.
Um kvöldið var árshátíð skógarbænda þar sem veislustjórinn Jón
Kristófer Arnarson lék á alls oddi og hélt uppi gleði og gamni, sem
honum einum er lagið. Ræðumaður kvöldsins var formaður bæjarráðs, Guðmundur Þór Guðjónsson og ekki spillti fyrir þegar í ljós kom
að hann var einnig starfsmaður Jötunvéla, þóttust margir hafa dottið í
lukkupottinn þegar það uppgötvaðist.
Líklega hafa nokkur samningsdrög
verið rituð á servíettur þetta kvöldið.
Söngur Daníels Hauks Arnarsonar
bræddi hjörtu veislugesta, einstakur
ungur maður sem vonandi er rétt að
hefja glæstan söngferil.
Að undirbúningi þessarar árlegu
samkomu skógarbænda komu margir
og eru þeim færðar bestu þakkir.
Fyrir hönd okkar skógarbænda á
Suðurlandi er samkomugestum öllum
færðar bestu þakkir fyrir komuna
og þátttökuna. Þetta var ánægjuleg
undirbúningsvinna sem náði hámarki
með komu ykkar og nærveru.
María E. Ingvadóttir,
formaður FsS
Ljósmyndir: BÖE.
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Nýr framkvæmdastjóri Vesturlandsskóga
Sigríður Júlía Brynleifsdóttir hóf störf í júníbyrjun, hún er starfi Vesturlandsskóga ekki
ókunnug þar sem hún starfaði sem svæðisstjóri árin 2004-2009. Sigríður Júlía er fædd
á Akureyri 1974, dóttir Brynleifs Siglaugssonar og Önnu Stefánsdóttur skógarbænda á
Steinhólum í Skagafirði. Sigríður Júlía er búfræðingur og lauk háskólanámi í landnýtingu
frá Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri. Eftir fimm ár í starfi hjá Vesturlandsskógum
fór hún í framhaldsnám til Noregs þar sem hún lauk meistaraprófi í skógfræði frá norska
lífvísindaháskólanum á Ási. Þegar heim var komið, sumarið 2011, hóf hún störf sem héraðsfulltrúi Landgræðslu ríkisins á Vesturlandi og Vestfjörðum. Sigríður Júlía er gift Hauki
Þórðarsyni og á tvo syni, Stefán Snæ og Þórð Loga, fjölskyldan býr í Borgarnesi. Sigríður Júlía
er formaður Skógræktarfélags Borgarfjarðar og situr í varastjórn Skógræktarfélags Íslands.
Helstu áhugamál Sigríðar Júlíu eru útivist og hreyfing, hún starfar með hlaupahópnum
Flandra í Borgarnesi, gengur reglulega á fjöll og lifir í núinu.

Grisjunarnámskeið
á Vestfjörðum
Um miðjan september var haldið þriggja
daga námskeið í trjáfellingu og grisjun með
keðjusög. Námskeiðið var haldið á vegum
Endurmenntunar LbhÍ í samvinnu við Skjólskóga og fór það fram á Þingeyri og í skógum
í nágrenninu. Nemendur komu víða að af
starfssvæði Skjólskóga og höfðu fæstir unnið
með keðjusög áður. Þörf er á grisjun á Vestfjörðum og voru þátttakendur áhugasamir og
bjartsýnir á grisjunarvinnu í skógarreitum á
komandi árum. Námskeiðið tókst vel og lauk
með hæðarmælingum í Skrúð. Kennari var
Björgvin Örn Eggertsson skógfræðingur hjá
LbhÍ.
BÖE
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Kraftmeiri skógur
Leshópar
Stefnt var að því að setja af stað leshópa vítt og breitt um landið,
þar sem skógarbændum er boðið að hittast og ræða um skógrækt.
Leshópur í Árnes- og Rangárvallasýslu og leshópur fyrir skógarbændur sem búsettir eru í Reykjavík eru fullsetnir og eru að fara
af stað. Skráning er í fullum gangi í leshóp í Vestur- og AusturSkaftafellssýslum og stefnt á að fara af stað í lok nóvember, en í
öðrum hópum eru enn sæti laus og er vonast til að þeir hópar geti
farið af stað eftir áramót.
Hver hópur kemur alls sjö sinnum saman, tvo tíma í senn, bæði
inni í húsi og úti í skógi. Umræða í hverjum leshópi verður sniðin
að viðkomandi landshluta.
Þeir leshópar sem eiga um langan veg að fara geta slegið tveimur
hittingum saman og þannig fækkað ferðum.

Stjórnendur leshópanna koma úr röðum skógarbænda sem lokið
hafa námskeiðsröðum Grænni skóga og fengið þjálfun í stjórnun
leshópa Kraftmeiri skóga. Grunnur að umræðum hvers kvölds byggir
á bókinni Skógarauðlindin – ræktun, umhirða og nytjar. Teknir
verða fyrir ákveðnir kaflar bókarinnar í hvert sinn og efni þeirra rætt.
Hópurinn skipuleggur sjálfur fyrirkomulag og staðsetningu funda.
LSE hvetur skógarbændur til að taka þátt í leshópum og ræða málefni sem skógarbændum eru kær í góðum félagsskap.
Þátttökugjald alls verður krónur 12.800.- fyrir hvern þátttakanda,
en takmörkuð þátttaka verður í hverjum leshópi.
Nánari upplýsingar á www.skogarbondi.is og hronn.lse@gmailcom.
HG

„Skógrækt er mannrækt“

Ekki gefa bara eitthvað,
gefðu frekar hvað sem er.
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Héraðs- og Austurlandsskógar
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Kvæmatilraunir með fjallaþin
í Danmörku og á Íslandi
- samstarf milli Kaupmannahafnarháskóla og Skógræktar ríkisins
Brynjar Skúlason, doktorsnemi í skógfræði
Uppruni og eiginleikar
Náttúruleg heimkynni fjallaþins (Abies lasiocarpa) eru í N.-Ameríku,
suður frá háfjallasvæðum New Mexico og Arizona (34°N) og norður
til láglendis í Alaska og Yukon (61°N). Tegundin þrífst við fjölbreytt skilyrði þar sem hitinn í júlí liggur á bilinu 7,2 til 15,6°C og
hitastigið í janúar á bilinu -15 til -3,9°C. Vöxtur er almennt hægur.
Litur, barr og form er afar breytilegt. Almennt er krónan mjórri en
t.d. á norðmannsþin og og frá tegundinni leggur einkennandi ilm.
Suðlæg afbrigði geta verið áberandi blá að lit en annars eru trén
græn eða blágræn að lit. Þetta stóra útbreiðslusvæði við fjölbreytt
veðurfar gefur væntingar um að finna megi kvæmi eða stofna af
fjallaþin sem hentar til ræktunar á Norðurlöndum, þá fyrst og fremst
til jólatrjáaræktunar. Nokkur kvæmi hafa í tímans rás verið prófuð
á Íslandi en með misjöfnum árangri.

Kvæmatilraunin
Á árabilinu 1991-1993 gerðu Danir út söfnunarleiðangur eftir fjallaþinsfræi til N.-Ameríku. Alls söfnuðust 27 kvæmi sótt frá stórum
hluta útbreiðslusvæðisins. Plönturnar voru ræktaðar í Danmörku
og árið 1999 voru þær gróðursettar á þrjá staði í Danmörku og einn
á Íslandi, nánar tiltekið undir lerkiskerm á Hallormsstað. Þessar
gróðursetningar eru nú orðnar 14 ára gamlar og hafa verið mældar
reglulega. Þær mynda nú upplýsingagrunn fyrir doktorsverkefni
undirritaðs. Verkefnið er fjármagnað af Kaupmannahafnarháskóla
og Skógrækt ríkisins.
Almennt hefur lifun verið betri í dönsku tilraunareitunum og
vöxtur umtalsvert meiri. Dönsku reitirnir hafa bæði orðið fyrir
ágangi af völdum lúsa og sjúkdóma. Núna síðustu ár hefur alvarlegur
og lítt þekktur sjúkdómur af gerðinni Neonectria herjað á fjallaþininn
og reyndar fleiri tegundir þins í Danmörku og Noregi og valdið
miklum usla. Þannig reynir ekki einungis á aðlögun mismunandi
kvæma og einstaklinga að veðurfari heldur einnig þol gagnvart
skordýrum og sjúkdómum og samspil margra umhverfisþátta á
nýjum stað.

Rannsóknaþættir
Í rannsókninni er reynt að meta sem flesta þætti sem skipta máli
fyrir ræktun fjallaþins sem jólatrés við danskar og íslenskar aðstæður.
Það þarf að meta almenn þrif annars vegar og jólatrjáaeiginleika
hins vegar.
• Almenn þrif: Lifun einstakra kvæma, vöxtur, kal á ýmsum árstímum, skordýraskemmdir, sjúkdómar, önnur óútskýrð vanþrif.
• Jólatrjáaeiginleikar: Þéttleiki greina, fjöldi bruma, litur, jólatrjáaform, barrheldni, jólatrjáanýting.
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Fjallaþinur á Hallormsstað.

Prófunum og mælingum er að mestu lokið og komið að því að
draga fram og túlka upplýsingar úr gögnunum. Fyrir alla eiginleika
hefur fundist marktækur munur á milli kvæma og stundum mjög
mikill munur. Með réttu vali á kvæmum til ræktunar má þannig
bæta árangur umtalsvert. Vandamálið er þó að það er ekki endilega
sama kvæmið sem er best fyrir alla eiginleika svo taka þarf tillit til
margra þátta samtímis.

Kynbótamöguleikar
Innan hvers kvæmis er talsverður breytileiki milli einstaklinga.
Það gefur möguleika á að velja bestu einstaklingana innan bestu
kvæmanna til kynbóta. Fyrirliggjandi niðurstöður gefa til kynna
að með úrvali og kynbótum megi byggja upp efnivið sem gefur
af sér hátt hlutfall jólatrjáa við íslenskar aðstæður og getur orðið
sambærileg söluvara og innfluttur norðmannsþinur.
Til að meta barrheldni eru stuttar greinar klipptar af trjánum í
október og nóvember og geymdar við stofuhita við tiltekið rakastig
í ákveðinn tíma, ekki ósvipuð meðferð og jólatré verða fyrir. Síðan
er metið hversu vel barrið tollir á greininni. Frostþol vor og haust

LANDSSAMTÖK SKÓGAREIGENDA
stað og þær græddar á fjögurra ára pottaplöntur. Þessum plöntum
er síðan komið fyrir í gróðurhúsi eða í sérvalinn fræreit utandyra.
Viss öldrunaráhrif fylgja með ágræddu greininni frá móðurtrénu
sem flýtir fyrir því að blómgun eigi sér stað og ágræddu trén beri
fræ. Afkomendur þessara trjáa verða síðan prófaðir í fyllingu tímans,
slakir foreldrar fjarlægðir og nýjum kynbótaeinstaklingum bætt inní.
Á meðan beðið er eftir kynbættu fræi af fjallaþin er um að gera að
nota þau kvæmi sem best hafa komið út í kvæmatilrauninni.

Nokkrar tölur frá Hallormsstaðatilrauninni
Lifun og % nýtanlegra jólatrjáa af lifandi trjám í kvæmatilrauninni á Hallormsstað
12 árum eftir gróðursetningu.

er einnig metið með greinum sem eru frystar við mismikið frost
og skemmdir skoðaðar eftir þriggja vikna ræktun. Þol gagnvart
skordýrum og sjúkdómum hefur verið metið á trjánum sjálfum þegar
slíkir faraldrar hafa komið upp og þá eingöngu í dönsku reitunum
enda ekki þekkt lús eða sjúkdómar á þin á Íslandi sem veldur alvarlegum usla. Til stendur að senda ósýktar greinar frá Íslandi til Noregs
í sjúkdómaprófun. Þannig má prófa líkleg kynbótatré úr hópi bestu
kvæma gagnvart ókomnum sjúkdómum.
Við kynbætur og frærækt fyrir íslenskar aðstæður verða klipptar
greinar af líklegum kynbótatrjám úr kvæmatilrauninni á Hallorms-

Eftirfarandi mynd sýnir lifun einstakra kvæma og hversu mörg %
lifandi trjáa verða nýtanleg jólatré úr tilrauninni á Hallormsstað. Á
korti og í töflu má sjá hvaðan kvæmin eru upprunnin.
Það vekur sérstaka athygli að suðlægustu háfjallakvæmin (blár
kassi) skuli sýna bestu lifun á Hallormsstað. Fæst þeirra hafa hins
vegar góða jólatrjáanýtingu. Þar á eftir kemur næstsuðlægasta efnið
frá Utah og Wyoming (grænn kassi). Norðlægustu kvæmin sýna
miðlungs lifun og frekar slaka nýtingu (rauður kassi). Fyrstu tillögur
að kvæmavali fyrir Ísland eru því að nota kvæmi frá New Mexico
og Arizona til að rækta bláleitan fjallaþin og kvæmi frá Wyoming,
Utah og Colorado til að rækta grænan og blágrænan fjallaþin.

Yfirlit yfir uppruna kvæmanna úr dönsku söfnuninni sem gróðursett voru á Hallormsstað 1999.
Númer

Fylki

Breidd/Lengd

HYS

Kvæmi

167

Yukon

61°50´/133°

900

Canol Road

183

Alaska

59°85´/135°83´

800

Seed zone A16, Skagway

166

Br. Col.

59°40´/133°45´

800

Atlin

217

Br. Col.

55°48´/129°10´

320

White River

168

Br. Col.

50°50´/119°45´

1400

Adams Plateau

218

Br. Col.

50°43´/115°27´

1525

Albert River
Blue Joint

216

Br. Col.

49°33´/118°31´

1970

219

Br. Col.

49°14´/118°30´

1300

196

Wash.

48°37´/120°36´

-

Okanogan N.F., Mile Marker 172, Rt. 20

194

Wash.

48°29´/119°58´

1300

Okanogan N.F., For. Rd. 42, Looploop Campg Rd.

195

Wash.

48°26´/119°50´

1500

Okanogan N.F., For. Rd. 42, Rt.20

191

Montana

48°10´/113°30´

1200

Flathead N.F., West of Marias Pass

170

Montana

48°00´/115°30´

-

Kootenai N.F.

171

Montana

48°00´/114°15´

-

Flathead N.F.

192

Wash.

47°55´/117°07´

1400

Mt. Spokane

193

Wash.

47°55´/117°07´

1500

Mt. Spokane

81

Montana

47°30´/113°30´

-

Flathead N.F., Hungry Horse

199

Wash.

46°47´/121°40´

-

Mt. Rainier N.F., Before Stevens Creek Cross.

182

Wash.

46°10´/122°15´

1200-1400

Seed zone 440, South- west of Mt. St. Helens

202

Wyoming

41°21´/106°32´

2400

Medicine Bow N.F. , East of F.S. Work Camp

203

Wyoming

41°21´/106°32´

2400

Medicine Bow N.F. , East of F.S. Work Camp

201

Utah

40°15´/112°00´

-

Wahsatch N.F., Rt. Cottonwood Canyon

204

New Mexico

35°11´/106°25´

2900

Cibola N.F., Sandria Crest

205

New Mexico

35°15´/107°40´

2900

Cibola N.F., Mt. Taylor

67

Arizona

34°00´/109°38´

-

Apache N.F., Hannigan Meadows

140

Arizona

34°00´/109°38´

2900-3200

Apache N.F., Hannigan Meadows + Big Lake

164

Arizona

34°00´/109°38´

3150

Apache N.F.
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Aðalfundur skógarbænda í Hveragerði
16. aðalfundur Landssamtaka skógareigenda var haldinn á Hótel
Örk í Hveragerði dagana 30. - 31. ágúst síðastliðinn. Undirbúningur og skipulag fundarins var í höndum Félags skógarbænda á
Suðurlandi. Ekki er hægt að segja annað en að veðurguðirnir hafi
haft dálítil áhrif á fundarsókn en vegna slæmrar veðurspár fyrir
austan og norðan þurftu bændur að haska sig í smalamennsku
því enn var í fersku minni óveðrið sem geisaði í september 2012
þar sem mikið fé varð undir snjó.
Útdráttur úr skýrslu stjórnar
Edda Björnsdóttir formaður samtakanna fór yfir skýrslu stjórnar
og sagði meðal annars frá því að það væri farið að bíta hressilega
í sá niðurskurður á fjármagni til landshlutaverkefnanna og raska
þeirri uppbyggingu skógarauðlindarinnar sem hófst fyrir tveimur
áratugum. Nær ómögulegt væri að koma mönnum í skilning um
að skógrækt sé langtímaverkefni sem tekur minnst 80 ár að hún
verði sjálfbær.
Aðkallandi verkefni
Það kom fram að grisjun og ýmiskonar umhirða væri orðin mjög
aðkallandi á sama tíma og fleiri nýjar jarðir sækja um þátttöku. Ef
mönnum er einhver alvara með að byggja upp þessa auðlind þá
verða stjórnvöld að framfylgja þeim markmiðum sem lögfest voru
með landshlutaverkefnunum.
Eftir að öll stjórnsýsla skógræktar var flutt yfir í umhverfisog auðlindaráðuneytið nema búgreinafélag LSE sem varð eftir í
atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu skapaðist sérstök staða sem
er okkur erfið. Edda sagði að við hefðum ekki fengið neina áheyrn
hjá okkar ráðuneyti þó mikið hafi verið kallað eftir því. Viljum við
fá stöðu okkar á hreint innan stjórnkerfisins svo við getum byggt
samtökin upp, bæði félags- og fjárhagslega. LSE hefur hinsvegar átt
ágæta fundi með fulltrúum umhverfisráðuneytisins sem sýnt hafa
starfi okkar og uppbyggingu góðan skilning.
Kraftmeiri skógur
Verkefnið Kraftmeiri skógur sem er í umsjón LBHÍ og LSE er
viðamikið verkefni. Það gerði okkur kleift að setja upp nýja heimasíðu
www.skogarbondi.is og eru öll landshlutaverkefnin þátttakendur í
síðunni. Einnig skapaðist svigrúm til að ráða framkvæmdarstjóra
í 80% starf.
Ýmis verkefni eru á vegum Kraftmeiri skóga s.s útgáfa bókarinnar
„Skógarauðlindin - ræktun, umhirða og nýting“, leshópar, „akurræktun jólatrjáa“, kynning á áhrifum skjólbelta og námskeiðið „Á
stubbnum“ svo eitthvað sé nefnt.
Brunavarnir í skógum
Brunavarnir í skógum hafa verið fyrirferðarmiklar á þessu starfsári
LSE og voru tveir stórir fundir haldnir um þau mál; m.a. ráðstefna í
Borgarnesi og hinn lokað málþing í Reykjavík. Þökkum við áhuga og
elju Björns Jónssonar og Huldu Guðmundsdóttur fyrir að þessi mál
hafa verið tekin til rækilegrar umfjöllunar og úrvinnslu. Á þessum
fundum hefur meðal annars komið fram að verið er að vinna að
lagasetningu vegna viðlagatryggingar þar sem skógar verða teknir
inn sem liður í tryggingu gegn vá.
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Á málþinginu um brunavarnir var myndaður 5 manna stýrihópur
sem vinnur að viðbragðasáætlun vegna gróðurelda og verður skýrsla
um málið kynnt á fagráðstefnu í skógrækt sem haldin verður í mars
á næsta ári.
Heimsóknir til aðildarfélaga
Eins og áður fór framkvæmdastjóri LSE auk Björns B. Jónssonar á
aðalfundi aðildarfélaganna þar sem verkefni LSE voru kynnt. Mestu
kynningu fékk þó verkefnið Kraftmeiri skógur sem er ekki eingöngu
verkefni stjórnar LSE heldur allra skógarbændafélaganna. LSE telur
mikilvægt að þetta verkefni takist vel því það er prófsteinn á það að
félögin geti staðið saman að alvöru verkefnum.
Ávörp gesta
Fundinum bárust góðar kveðjur frá gestum sem fluttu ávörp. Eiríkur
Blöndal framkvæmdastjóri BÍ óskaði skógarbændum velfarnaðra
og hvatti þá til að nýta sér yfirlýsingu í stjórnarsáttmála nýrrar
ríkisstjórnar um sóknarfæri í skógrækt.
Arnór Snorrason bar kveðjur frá starfsmönnum Rannsóknastöðvar
skógræktar á Mógilsár og kom inn á í máli sínu að skógrækt hefði
veruleg áhrif á kolefnisbókhald Íslands en á Íslandi binst 1/3 kolefnis
aftur.
Hreinn Óskarsson fulltrúi Skógræktar ríkisins sagði það heiður að
fá að koma og ávarpa fundinn og sagði m.a. að stofnun landshlutaverkefnanna hefði verið mikið gæfuspor fyrir skógrækt í landinu.
Sagði hann einnig að komið væri að því að grisja og framundan
væri mikil aukning í störfum við þá vinnu og væri það verkefni
skógarbænda að finna út hvernig sú vinna verði unnin á sem hagkvæmasta hátt og koma timbrinu út úr skógunum.
Tillögur lagðar fram
Kolefnismálin eru skógarbændum hugleikin sem fyrr og nokkrar
tillögur þar að lútandi voru lagðar fyrir fundinn auk hvatningar til
stjórnar LSE að taka þátt í vinnu að heildarskipulagi skógræktar á
Íslandi og uppbyggingu atvinnugreinarinnar. Einnig að skipuð yrði
nefnd með það hlutverk að endurskoða uppbyggingu félagskerfis
skógarbænda.
Tillögur að lagabreytingum voru lagðar fyrir fundinn þar sem
mesta breytingin var varðandi stjórnarkjör. Nánar um skýrslu
stjórnar og afgreiðslu tillagna er að finna í aðalfundargerð á heimasíðu LSE. www.skogarbondi.is.
Kosningar
Gengið var til kosninga samkvæmt nýsamþykktum lögum. Tvö voru
í framboði og eftir tvær atrennur varð niðurstaðan sú að Jóhann
Gísli Jóhannsson stóð uppi sem formaður. Aðrir í stjórn eru María E.
Ingvadóttir á Suðurlandi, Bergþóra Jónsdóttir Vesturlandi, Sighvatur
Jón Þórarinsson Vestfjörðum og Anna Ragnarsdóttir Norðurlandi.
HG
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Skógrækt er verkefni sem aldrei lýkur
Hér á Silfrastöðum hófst skógrækt að einhverju marki 1991, þá var
hætt hér sauðfjárbúskap og það markmið sett að nýta allt skógræktarhæft land nema tún og svæði friðuð af fornleifavernd. Þetta var frekar
auðveld ákvörðun og teknir fyrir 30 ha sem síðan hafa stækkað í
470 ha. Til var umhverfismat sem auðveldaði stækkun yfir 200 ha.
Í dag sé ég mest eftir því að hafa ekki byrjað 20 árum fyrr en betra
er seint en aldrei. Fyrstu árin var nær eingöngu gróðursett lerki
sem í dag er ríflega helmingur af gróðursettum plöntum en búið er
að gróðursetja u.þ.b.525.000 lerkiplöntur sem í heildina hafa komið
vel út, þó voru í byrjun talsverð eða veruleg afföll þar sem lerkið
lenti í of miklu grasi, þrátt fyrir handflekkingu og síðar sprautun
með roundup. Eftir á að hyggja hefði eflaust verið skynsamlegra
að planta ösp, vörtubirki eða öðrum hraðvaxta tegundum í þessi
svæði, einnig var íslenskt birki sett með lerkinu í gróðurlausa mela
þar sem birkið vex afar hægt. Lerki frá Altai sem var plantað 1999
hvorki lifir né deyr. Önnur kvæmi koma yfirleitt vel út og þau sem
eru lakari eru í litlu magni en oft koma ár þar sem mikil vinna liggur

áburð á nokurra ára greni en allar plöntur fá áburð við útplöntun
þó var ekki sett á lerki fyrstu árin. Tegundavalið er nokkuð gott þó
hefði ég viljað hafa meira vörtubirki á kostnað íslenska birkisins
sem er farið að sá sér út í þúsundatali og meira af lerki úr fræhúsi
sem mér finnst bera af öðru lerki hér, einnig meira af lindifuru. Fyrir
nokkrum árum ákvað Þóra að markaðssetja þurrkaða lerkisveppi,
keyptir voru þurrkofnar og varan selst vel. Nokkur markaður er
fyrir jólatré aðallega furu, sem byggist meðal annars á því að mikið
er búið að gróðursetja af furu en þau sem eru fullkomin jólatré eru
ekki há prósenta af fjöldanum. Margt hefur áunnist á síðustu 40
árum, en ekki er hægt að segja að skógar séu áberandi í íslensku
landslagi og líkur á að minna fjármagn fari til gróðursetninga vegna
þess að grisjun fer að verða stór þáttur á jörðum þar sem hafin var
skógrækt fyrir árið 2000 og óvissa ríkir um framlög en þær plöntur
sem nú þegar hafa verið gróðursettar munu vaxa og mynda skóga
burtséð frá hverjir landsfeðurnir eru.
Með kveðju frá Silfrastöðum, Jóhannes Jóhannsson

í klippingu tvítoppa ef vel á að vera og sem ég tel að
þyrfti að leggja mun meiri áherslu á. Núna er ég að
grisja lerki í reit frá 1993 þar sem bolrúmmál er 7,4
l á móti 9,7 l í reit frá 1998. Þarna munar talsverðu
en margt getur spilað inn í. Mun færri plöntur eru í
eldri reitnum. Aðar tegundir koma nokkuð vel út og
þar virðist jarðvinnsla eða sprautun skipta öllu máli.
Jarðvinnslan er betri kostur þar sem henni verður
við komið. Vörtubirki vex mun hraðar en íslenskt
birki. Blágreni þarf hér skjól af öðrum trjám eða góða
laut sem og önnur viðkvæmari tré en allt er þetta
á uppleið, áhrifa vinds gætir minna og blómgróður
og fuglalíf hefur aukist mikið.
Ég hef lengi gert mér grein fyrir því að gróðursetningin er minnsta málið. Nú er fyrsta grisjun
hafin og verður í gangi a.m.k næstu 30 ár og þá
verður önnur grisjun í lerki samhliða grenigrisjun.
Þarna fellur mikið efni til sem þarf að markaðssetja
á einhvern hátt og verður ekki gert nema með því
að eiga eða hafa aðgang að sérhæfðum tækjakosti.
Eftir gróðursetningu höfum við lítið gert fyrir aðrar
tegundir en lerki nema við höfum stundum sett

Kirkjan á Silfrastöðum. Ljósmynd: Helgi Þorsteinsson.
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Hraðrækt jólatrjáa á ökrum
Else Möller, skógfræðingur
Helstu niðurstöður úr MSc verkefninu „Áhrif mismunandi ræktunaraðferða á lifun og vöxt jólatrjáa á fyrstu vaxtarstigum á ökrum“.
Leiðbeinendur: Bjarni Diðrik Sigurðsson, Brynjar Skúlason, Björn
B. Jónsson og Claus J. Christensen.
Jólatrjáaframleiðsla á ökrum getur verið skilvirk og hagkvæm ræktunaraðferð og er víða notuð erlendis. Á Íslandi hefur þessi aðferð verið
reynd en hefur aldrei náð fótfestu. Mismundandi vandamál hafa
komið í veg fyrir að ræktunin heppnaðist. Algengustu vandamálin
hafa verið: röng tegundanotkun og kvæmaval og óhagstæð vaxtarskilyrði eins og skjólleysi, grassamkeppni og þurrkur.
Fáar heimildir eru til á Íslandi um jólatrjáaræktun við íslenskar
aðstæður, því var langtímaverkefnið „Hraðrækt jólatrjáa á ökrum“
sett af stað við Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri 2009. Verkefnið
var hluti af BS verkefni höfundarins, birt 2010 (Lifun ungplantna og
áhrif mismunandi áburðarmeðferðar). Í verkefninu var lögð áhersla
á þrjár mismunandi trjátegundir, rauðgreni, blágreni og stafafuru
ásamt lifun og vexti þeirra við mismunandi áburðarmeðferðir.
Aðalniðurstöður eru að áburðargjöf hefur engin jákvæð áhrif á lifun
og vöxt fyrstu árin eftir gróðursetningu, en getur verið varasöm
ef langir þurrkakaflar fylgja eftir gróðursetningu og áburðargjöf.
Annarri tilraun var bætt við; á Krithóli í Skagafirði (mynd 1) og
á Prestbakkakoti á Síðu. Niðurstöður úr þessum tilraunum voru
hluti af MSc verkefni höfundarins og voru birtar 2013 (Áhrif mismunandi ræktunaraðferða á lifun og vöxt jólatrjáa á fyrstu vaxtarstigum á ökrum).
Síðari tilraunin var eins og sú fyrsta, nema eitrunartilraun var
bætt við. Þar var annað hvort eitrað með Roundup vor og haust
milli plantna og raða eða heilúðað að hausti þegar plönturnar voru
lagstar í dvala.

Mynd 2. Meðallifun fyrir rauðgreni, blágreni og stafafuru eftir tvö vaxtartímabil
í foldu á Hvanneyri, Krithóli og í Prestsbakkakoti í tilrauninni „Hraðræktun
jólatrjáa á ökrum“.

Áburðargjöf hafði lítil jákvæð áhrif á lifun plantna eftir annað
vaxtartímabil en engin áhrif áburðargjafar fundust við efnagreiningu
barrsýna.
Hvorug eitrunaraðferðin hafði áhrif á lifun og vöxt plantna. Heilúðun dró mjög úr vexti illgresis en á móti myndaðist þykkt teppi af
elftingu sem ekki er viðkvæm fyrir Roundup (mynd 3).

Mynd 3. Eitrunartilraunin í Prestsbakkakoti. Í forgrunnin sést heilúðaður reitur
með elftingu. Í bakgrunninum sést reitur sem var úðaður vor og haust milli raða.
Ljósmynd EM sept. 2012.

Mynd 1. Uppsetning tilraunar á jarðunnum akri á Krithóli 30. júní 2011. Ljósmynd EM.

Helstu niðurstöður verkefnisins sýndu að stafafura var með bestu
lifun og vöxt á öllum stöðum þrátt fyrir áfall á Hvanneyri fyrsta árið.
Rauðgreni varð fyrir áfalli í Prestsbakkakoti þar sem allar plönturnar dóu á fyrsta vetri. Blágreni var með ágæta lifun en var lengi
að komast í vöxt (mynd 2).
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Munur milli landshluta var áberandi. Best var lifun og vöxtur
á Krithóli, sem er staðsettur á landrænu svæði fjarri sjó. Verst
var útkoman í Prestsbakkakoti, sem er staðsett á hafrænu svæði,
umhleypingasömu með sérstaklega erfið vaxtarskilyrði. Að auki
var jarðvegurinn mjög fínkorna og mikil frostlyfting á svæðinu.
Skjóláhrifin voru könnuð og það sýndi sig að lifun og vöxtur var
betri í skjólsælum reitum.
Niðurstöðurnar frá öllum tilraunastöðunum hafa gefið mikilvægar
upplýsingar sem hægt er að notfæra sér við jólatrjáaræktun á ökrum.
Niðurstöðurnar voru í samræmi við þá reynslu sem fengist hefur
hérlendis af jólatrjáaræktun á ökrum.
Niðurstöðurnar staðfesta þá staðreynd að rétt tegundaval miðað við
staðsetningu sem og vaxtarskilyrði á ræktunarsvæðinu eru mikilvæg
atriði til að tryggja góða lifun og vöxt. Áburðargjöf má fresta nokkur
ár eftir gróðursetningu ef gróðursett er í frjósamt land. Það dregur
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úr hættu á illgresisvexti. Eitrun gegn illgresi er óhjákvæmileg, að
minnsta kosti tvisvar á ári. Úðun með Roundup dugar ekki ein og
sér til að halda samkeppnisgróðri frá ræktunarsvæðinu. Nauðsynlegt
er að bæta inn fleiri eiturtegundum ef æskileg áhrif eiga að nást en
meiri reynslu vantar á þessu sviði. Staðsetning skiptir máli með tilliti til tegundanotkunar og ræktunarsvæðið skiptir máli með tilliti
til frostáhrifa vor og haust. Flatlendi og frostpollar eru sérstaklega
óhagstæð fyrir greni.
Skjól er lykilatriði og mikilvægt er að skipuleggja gott og öflugt
skjólbeltakerfi áður en jólatrjáaræktun hefst.
Fyrstu niðurstöður úr langtíma rannsóknar- og þróunarverkefninu
„Hraðræktun jólatrjáa á ökrum“ staðfestir að áskoranir eru margar
við þessa ræktunaraðferð. Þó ber að hafa í huga að akurrækt eins

og hún er erlendis, og mælt er með í þessu verkefni, er skilvirk
og hagkvæm en bara ef beitt er vélknúnum tækjum og tólum. Ef
eingöngu á að sinna ræktuninni með handafli mun það ekki skila
fjárhagslegum ávinningi. Hins vegar er áhugi og vilji til að leggja sig
fram og sinna ræktuninni sinni mikilvægt atriði. Ekki bara fyrstu
árin eftir gróðursetningu heldur allt að uppskeru.
Þakkir til skógarbændanna á Krithóli, Önnu Ragnarsdóttur og
Ólafs Björnssonar og í Prestsbakkakoti, Sólveigar Pálsdóttur og Jóns
Þorbergssonar, sem lögðu fram landsvæði fyrir tilraunirnar og tóku
einnig þátt í verkefninu með miklu vinnuframlagi og áhuga. Þakkir
til Landshlutaverkefnanna fyrir að taka þátt í verkefninu og veita
aðstoð við plöntukaup, gróðursetningu og fleira.
Else Möller, Vopnafjörður 16.10.3013

Fréttir að norðan
Norðurlandsskógar eru um þessar mundir að ljúka sínu fjórtánda
starfsári. Það er stuttur tími í skógrækt, en þó má á þessum árum sjá
miklar breytingar víða á Norðurlandi þar sem skógarbændur hafa á
þessu tímabili gróðursett um 12,5 milljónir plantna.
Skógræktarsamningar eru á tæplega 160 jörðum alls um 9.000
hektara. Gróðursett hefur verið í um helming þess landssvæðis.
Eins og sjá má á meðfylgjandi kökuriti eru skógarbændur flestir í
þeim sýslum þar sem skógræktarhefðin er sterkust, lengi vel töldu
menn að skógrækt væri illmöguleg í Húnavatnssýslum, enda lítið
um náttúrulegan skóg á þeim slóðum. Árangur skógarbænda á
þessu svæði hefur þó rækilega afsannað þá kenningu.

Fjöldi skógræktarjarða á Norðurlandi

Undanfari Norðurlandsskóga var verkefnið nytjaskógrækt á
bújörðum, það var bundið við þau svæði sem henta þóttu til nytjaskógræktar. Þó nokkrir bændur sem voru þátttakendur í því verkefni gengu með sín skógræktarsvæði inn í Norðurlandsskóga og
því er hluti af skógræktarsvæðunum innan verkefnisins kominn á
grisjunaraldur. Undanfarin ár hafa verið grisjaðir 10-20 hektarar

Fjöldi skógræktarjarða á Norðurlandi.

árlega en á næstu árum mun grisjunarþörfin stóraukast. Áætlanir
okkar gera ráð fyrir því að næstu 5 árin þurfi að grisja um 50-60
hektara á ári, þar eftir tvöfaldast árleg grisjunarþörf. Þó að aðstæður
til timbursölu hafi gjörbreyst á undanförnum árum og oft á tíðum sé
grisjun orðin sjálfbær, þá er í fæstum tilfellum um það að ræða við
fyrstu grisjun. Fyrsta grisjun felst einkum í því að jafna bil trjánna
og velja úr þau tré sem standa eiga áfram og koma til með að gefa
timbur í framtíðinni.

Talsverður kostnaður fylgir því þessari grisjun og við blasir að
verði fjárveitingar ekki hækkaðar verður óhjákvæmilega að draga
stórlega úr gróðursetningum á næstu árum.
Norðurlandsskógar hafa frá upphafi lagt mikla áherslu á að fylgjast
vel með árangri skógræktarinnar. Það hefur verið gert með námskeiðahaldi og fræðslu til skógarbænda og markvissu eftirliti og
athugun á lifun skógarplantna eftir gróðursetningu. Frá árinu 2007
hafa verið framkvæmdar úttektir á lifun plantna ári eftir gróðursetningu og undanfarin 3 ár höfum við svo farið aftur og skoðað
þrif sömu plantna 5 árum eftir gróðursetningu. Miðað við þessi ár
sem við höfum skoðað er lifun skógarplantna eftir eitt ár um 84%.
En þó að fyrsta árið hafi jafnan verið talið erfiðasti hjallinn, þá er
afföllum ekki lokið því fjórum árum síðar eru lifunin komin niður
í 66%. Þessi athugun er þó engin endanleg niðurstaða og úrtakið er
ekki stórt miðað við umfang gróðursetninga, en þetta gefur okkur
þó góða vísbendingu um árangurinn og við munum halda áfram
þessum athugunum næstu ár og smám saman verður úrtakið stærra
og niðurstöðurnar betri vísbending um árangurinn. Niðurstöður
þessara athugana sýna okkur að við getum enn bætt árangurinn
og brýnt er að draga eins og mögulegt er úr þeim þáttum sem geta
valdið því að plöntur eigi erfiðara með að komast á legg en ella.
Lykilatriði í því er varðar þátt skógarbænda eru vönduð vinnubrögð
og það verður aldrei of oft sagt að vandvirkni og fagmennska við
gróðursetningu skilar sér margfalt í vexti og viðgangi skógarins.
Valgerður Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Norðurlandsskóga
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Skógrækt sem atvinnugrein
Lilja Magnúsdóttir, skógfræðingur
Saga skógræktar sem atvinnuskapandi auðlindar er almennt
talin hefjast með tilkomu Fljótsdalsáætlunar árið 1970 en hún
er oftast skilgreind sem upphaf bændaskógræktar hér á landi. Í
kjölfarið kom svo verkefnið Nytjaskógrækt á bújörðum árið 1984
og árið 1991 tóku Héraðsskógar til starfa á Austurlandi. Þar með
hófst saga landshlutaverkefna í skógrækt og skógrækt um allt
land í samstarfi við bændur var orðin að veruleika. Landshlutaverkefnin (LHV) eru fimm talsins og samningar bænda við þau
voru 576 í árslok 2010.
Atvinnuuppbygging í tengslum við
skógrækt á vegum LHV var rannsökuð í meistaraverkefni höfundar
við Landbúnaðarháskóla Íslands á
árunum 2010 – 2013 og verður hér
gerð grein fyrir helstu niðurstöðum
þeirrar rannsóknar. Rannsóknin var
fjórþætt og tók til bæði launaðrar og
ólaunaðrar vinnu við uppbyggingu
skóganna með það að markmiði að
leiða í ljós hvernig hefði til tekist að
skapa skógarauðlind og atvinnuuppbyggingu á landsvísu. Skoðað var hver
fjöldi ársverka í skógrækt var hjá þeim bændum þar sem LHV hefur
greitt kostnað við framkvæmdir, hversu mörg ársverk voru í tengdum
störfum, hver margfeldisáhrif þessara starfa væru á landsvísu og að
síðustu var kannað hversu mikla vinnu skógarbændur legðu í uppbyggingu skóga sinna án þess að fá greitt fyrir þá vinnu. Byggt var á
gögnum úr bókhaldi LHV um allt land um framkvæmdir á árunum
2001 – 2010 með úrtaki þar sem 695 jarðir voru teknar út. Unnið
var úr upplýsingum um allar framkvæmdir og vinnu við skógrækt
á viðkomandi jörðum auk upplýsinga frá LHV um gróðursettar
plöntur og fjölda starfsmanna hjá hverju LHV. Gögnum var einnig
safnað frá skógarplöntuframleiðendum og þannig var fundinn út
fjöldi starfa hjá plöntuframleiðendum. Vinnuframlag skógarbænda
án launa var reiknað út frá svörum við spurningakönnun sem gerð
var meðal allra skógarbænda með samninga við LHV árið 2011 og
að síðustu voru gögn frá Skotlandi, Írlandi og Wales notuð til að
áætla möguleg margfeldisáhrif skógræktar á Íslandi.
Greidd ársverk í skógrækt LHV á árunum 2001 – 2010 voru að
meðaltali 81,4 ársverk yfir allt landið. Þau voru um 63 árið 2001,
fjölgaði upp í tæp 100 árið 2007 en fækkaði síðan aftur niður í um
67 árið 2010. Þessi ársverk skiptust í um að meðaltali 37 ársverk sem
unnin voru hjá skógarbændum, hjá plöntuframleiðendum sköpuðust
að meðaltali 25 ársverk og hjá starfsmönnum LHV voru ársverkin
um 20 að meðaltali.
Þegar margfeldisáhrif skógræktar LHV voru reiknuð kom í ljós
að óbein störf sem tengjast skógrækt um allt land eru áætluð milli
10 og 20 ársverk og afleidd áhrif skógræktar LHV í samfélaginu öllu
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hafi skapað störf sem svarar á bilinu 20 – 40 ársverk allt eftir þeim
forsendum sem lagðar eru til grundvallar. Því má gera ráð fyrir að
atvinnuuppbygging á vegum LHV í samstarfi við skógarbændur
hafi skilað að jafnaði sem svarar 90 – 140 launuðum ársverkum á
landsbyggðinni frá árinu 2001.
Könnun meðal skógarbænda leiddi í ljós að um 80% skógarbænda
unnu við uppbyggingu skóga sinna án þess að ætlast til greiddra
launa fyrir þá vinnu. Miðað við niðurstöður könnunarinnar gæti
þessi vinna skilað árlega að jafnaði um 20 ársverkum sem telst þá
vera fjárfesting bænda í betri skógum til framtíðar og bætist við
þau ársverk sem eru launuð. Samtals stuðlaði skógrækt LHV því
að um 110 – 160 ársverkum um allt land á tímabilinu 2001 – 2010.
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Á því tímabili sem rannsóknin náði yfir voru
gróðursetning og tengdir verkþættir vinnuaflsfrekustu verkþættirnir í skógræktinni en grisjun
var ekki orðin veigamikill þáttur í vinnu við skógana. Á næstu árum og áratugum er framundan
mikil vinna við fyrstu grisjun (snemmgrisjun) í
þessum skógum sem gróðursettir voru á árunum
2001 – 2010 og má reikna með aukinni vinnu við
þann verkþátt. Einnig er eftir að gróðursetja í um
2/3 af því landi þar sem þegar hafa verið gerðir
samningar um skógrækt og þar er einnig framundan mikil vinna. Til að tryggja efnahagslega
sjálfbærni nytjaskógræktar til framtíðar er brýnt
að aldurssamsetning skóganna sé sem jöfnust
því þannig er hægt að viðhalda jöfnu framboði
af timburafurðum úr skógum okkar og koma
þannig í veg fyrir sveiflur í framboði og í atvinnu
við skógana.
Áríðandi er að nú þegar verði aukið við fjármagn til uppbyggingar skógarauðlindar á Íslandi
til að tryggja jafnt framboð á afurðum í framtíðinni en ekki síður til að viðhalda þeirri þekkingu
sem nú þegar er til í landinu við plöntuframleiðslu
og önnur störf sem tilheyra skógrækt. Mikil sérhæfing er lykillinn að vandaðri plöntuframleiðslu
og fari ekki fjármögnun í skógrækt að aukast
verulega má reikna með að enn meiri sérþekking
og sérhæfing plöntuframleiðenda glatist þegar
þeir verða að fækka starfsfólki enn meira eða jafnvel loka ræktunarstöðvum. Slíkt þekkingartap er
afar kostnaðarsamt og dýrt þar sem gæði skógarplantna eru einn af mikilvægustu þáttunum við
uppbyggingu skóga og arðsemi þeirra. Fjármagn
til atvinnuuppbyggingar í skógrækt skilar sér
margfaldlega til baka þar sem atvinnan verður
til í hinum dreifðu byggðum landsins þar sem
oft eru fá atvinnutækifæri og einnig er gróðursetning og margskonar vinna í gróðrarstöðvum
sumarstörf sem henta vel fyrir skólafólk. Ungt
fólk í dreifðum byggðum sem getur þannig aflað
sér tekna fyrir námi er mun líklegra til að afla
sér meiri menntunar og eiga þannig möguleika
á betur launuðum störfum í framtíðinni.
Þó kallað sé eftir auknu fjármagni til að byggja
upp skóga á Íslandi sem auðlind er ekki sjálfgefið
að ríkið greiði allan kostnað af framkvæmdum
við skógrækt til framtíðar. Samningar sem landeigendur gera við LHV eru flestir til 40 ára og eiga
að standa straum af kostnaði við gróðursetningu,
plöntukaup og aðrar framkvæmdir sem þarf til
að byggja upp skóga. Einnig er reiknað með að
kostnaður við fyrstu grisjun (snemmgrisjun)
verði greiddur ef tekjur af grisjunarviði nægja
ekki fyrir kostnaði. Um þessar mundir er greitt
gott verð fyrir grisjunarvið sem seldur er verksmiðjum á Grundartanga og nú standa fyrstu
grisjanir að mestu leyti undir sér. Það má því

leiða líkum að því að grisjanir í framtíðinni muni skapa tekjur til skógarbænda og
þannig verða grundvöllur veltu sem ríkið fær tekjur af í formi skatta og önnur gjöld
sem greidd eru af atvinnurekstri. Það eru því miklar líkur á að skógrækt verði orðin
sjálfbær atvinnugrein innan fárra áratuga og farin að skila tekjum til skógareigenda
og til ríkisins. Það má því segja að ríkið sleppi hendinni af skógum og skógarbændum
að loknum þeim 40 ára samningstíma sem um er rætt í lögum um LHV. Að loknum
þeim tíma hafa skógareigendur fengið það fjármagn sem talið var þurfa til uppbyggingar skóganna og því er það skógareigenda að ávaxta það sem best með því að hugsa
vel um skóga sína og afurðir þeirra.
Mín trú er sú að í framtíðinni muni þessi nýja auðlind okkar Íslendinga skapa
störf víða um land, vernda land og loftslag, skapa verðmæti í formi ýmissa afurða úr
skógunum og veita okkur gleði og ánægju við að njóta samvista við skógana okkar.
Skógarauðlindin okkar verður sjálfbær, bæði í atvinnulegu tilliti og fjárhagslegu og
ekki síður sem andleg og líkamleg heilsubót öllum sem njóta vilja. Fjármagni ríkisins
er því vel varið til uppbyggingar skógarauðlindar.
			
Byggt á meistararitgerð höfundar,
sjá nánar á www.skemman.is.
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Staða áætlunargerðar í skógrækt
Lárus Heiðarsson, skógræktarráðunautur, Skógrækt ríkisins
Í dag má segja að skógrækt á Íslandi sé að slíta barnsskónum. Nú
er ekki eingöngu verið að gróðursetja, við erum líka byrjuð að
grisja skóga víða um land. Nýtanlegt efni úr þeim er að aukast og
verður þá þörfin fyrir að hafa betri yfirsýn yfir skógarauðlindina
meiri. Kaupendum timburs er einnig að fjölga og þarfir þeirra eru
misjafnar. Svo að eðlileg timburviðskipti geti farið fram þurfa þær
aðferðir sem notaðar eru í trjámælingum og í áætlanagerð að vera
aðlagaðar íslenskum aðstæðum. Kaupendur þurfa líka að hafa aðgang
að áætlunum um það viðarmagn sem hægt verður að grisja á komandi
árum svo að þeir geti skipulagt sína framtíð. Til að gera áætlanir
í skógrækt fram í tímann þarf jöfnur sem lýsa vexti viðkomandi
trjátegundar frá gróðursetningu til endurnýjunar skógarinns við
mismunandi vaxtarskilyrði. Skógrækt ríkisins hefur hafið þessa
vinnu og er búið að gera jöfnur fyrir lerki og verið að betrumbæta
jöfnur fyrir stafafuru. Til að geta gert þessar jöfnur þurfa að liggja
fyrir áratuga mælingar á viðkomandi trjátegund.

Þær upplýsingar sem eru nauðsynlegar fyrir forritið til að gera
útreikninga eru:

Vaxtarjöfnur eru forsenda þess að hægt sé að framreikna vöxt trjáa
og sjá hvernig vöxtur skógar breytist t.d. við mismunandi grisjunarstyrkleika og tímasetningu grisjunar. Vaxtarjöfnurnar fyrir lerki sem
búið er að gera eru fjórar og lýsa: 1) hæðarvexti 100 stærstu trjánna
á hektara sem má nota sem vísbendingu um frjósemi svæðisins: 2)
hæðarvaxtarjafna sem reiknar út hæðarvöxt stakra trjáa, 3) þvermálsjafna sem reiknar út þvermálsvöxt trjáa, 4) sjálfgrisjunarjafna sem
lýsir því hvenær tré byrja að drepast vegna plássleysis ef skógurinn
er ekki grisjaður. Að auki er svokölluð uppmjókkunarjafna sem
segir til um þvermál trjábolsins í mismunandi hæð frá jörðu og er
notuð til að hluta tréð niður í afurðir út frá gefnum forsendum um
lengd og þvermál.

Við skulum skoða aðeins hvernig þessir útreikningar ganga fyrir sig
í einum reit með 20 ára áætlun og tveimur 10 ára áætlunartímabilum.
Fyrst eru gögnin tekin úr gagnagrunninum og uppreiknuð til dagsins
í dag. Þá er reiturinn látinn vaxa með vaxtarmódelunum inn í mitt
næsta tímabil (5 ár). Þegar þangað er komið athugar forritið hvort
kominn sé tími á grisjun út frá þeim leiðbeiningum sem gefnar
voru. Ef kominn er tími á grisjun ráðleggur forritið það. Ef ekki er
reiturinn látinn vaxa í 10 ár og það sama athugað. Ef reiturinn hefur
hins vegar náð þeim aldri sem gefinn var upp sem hámarksaldur
við lokahögg þá ráðleggur forritið það og gróðursetningu eftir þeim
leiðbeiningum sem gefnar voru.

Þessar vaxtarjöfnur eru síðan settar í áætlanagerðarforritið IceForest sem Skógrækt ríkisins hefur nýlega keypt og það látið sjá um
útreikningana. IceForest er hannað fyrir skóga sem eru jafnaldra
eða á mismunandi aldri og skóga með einni tegund eða blöndu af
fleiri tegundum. IceForest er svokallað opið forrit þar sem notandinn
hefur möguleika á að að breyta forsendum á auðveldan hátt. Þetta
gerir forritið sveigjanlegt og auðvelt að aðlaga það mismunandi
skógræktarskilyrðum eða mismunandi aðstæðum. Forritið notar
reiti sem rekstrareiningar og í hverjum reit er skógur sem þarf sömu
umhirðu á sama tíma. Forritið má nota bæði við gerð áætlana fyrir
stakar jarðir og stærri svæði.
Þegar búið er að mata forritið á gögnum sem þarf við útreikningana
gerir það á mjög einfaldan hátt áætlanir um magn standandi viðar
í skógi, reiknar út magn og afurðir sem koma úr grisjunum í framtíðinni ásamt kostnað og tekjur. Forritið sparar einnig peninga og
tíma í trjámælingum því það gerir áætlanir um vöxt fram í tímann.
Segja má að svona áætlanagerðarforrit séu ómissandi í ákvarðanatöku
um meðferð og nýtingu skóga.
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-Flatarmál svæðis
-Aldur
-Yfirhæð
-Trjáfjöldi eftir þvermálsflokkum
Áætlanagerðin sjálf er gerð í tveimur hlutum. Fyrst er forritinu
sagt hvað á að gera áætlun fyrir langan tíma, en það getur verið
allt að 60 ár. Svo er gefið upp hvað á að skipta áætluninni niður
í mörg tímabil, en þau geta verið frá tveggja til 20 ára löng. Síðan
er hermilíkan látið gera umhirðuáætlun fyrir alla reiti út frá þeim
leiðbeiningum um umhirðu og lokahögg sem skilgreindar hafa
verið. Líkanið gerir margar áætlanir og skoðar og metur hvaða áhrif
mismunandi aðgerðir hafa á viðarvöxtinn í framtíðinni.

Í seinna skrefinu í áætlanagerðinni getur skógareigandi lagt áherslu
á hluti eins og að fá miklar tekjur á áætlunartímabilinu, höggva
mikið á áætlunartímabilinu eða að framleiða eins mikið flettiefni
og mögulegt er. Við endanlega áætlun aðlagar forritið síðan óskir
skógarbænda að því marki sem mögulegt er. Í töflu 1 er birt dæmi um
niðurstöður úr forritinu um á hvaða tímabili grisja á viðkomandi reit
ásamt áætlun um það viðarmagn sem gert er ráð fyrir að fella eftir
afurðaflokkum. Þar sést að mælt er með grisjun á tímabilinu 2011
til 2020. Úr þeirri grisjun er áætlað að felldir verði 79 m3 af efni. Af
því eru 9 m3 flettiefni og 70 m3 annað efni. Á seinni tímabilinu er
líka mælt með grisjun og eru þá felldir 83 m3 og af því eru 27 m3
flettiefni og 56 m3 af öðru efni.
Tafla 1. Samantekt á upplýsingum um tímasetningu og magn úr
grisjunum í reit 195-1.
Reitur 195-1
Tímabil
2011-2020
2021-2030

2.0 ha
45 ára Standandi viðarmagn 150 m3/ha Rússalerki
Aðgerð Fellt efni
Flettiefni
Annað efni
Grisjun
79
9
70
Grisjun
83
27
56
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Mynd 1. Áætlun um vöxt skógarins 20 ár fram í tímann, frá 2010 til 2030.

Á mynd 1 sem er úr IceForest, er vöxtur skógarins sýndur 20 ár
fram í tímann, við 45, 55 og 65 ára aldur og nokkrar breytur sem
lýsa ástandi skógarins en þær eru aldur, yfirhæð, þvermál, rúmmál
á hektara, flettiefni á hektara, grunnflötur á hektara og trjáfjöldi á
hektara.
Þær áætlanir sem hingað til hafa verið gerðar fyrir skógarbændur
hafa eingöngu verið til þess að nota við gróðursetningu. Fyrir liggur
að næsta kynslóð áætlana mun nær eingöngu snúast um áætlanagerð
vegna umhirðu. Tilgangur umhirðuáætlana er sá að skógurinn sé
hirtur á þann hátt að hagkvæmni ræktunarinnar verði sem mest
fyrir skógarbóndann. Eins og áður hefur komið fram þá gegna
vaxtarjöfnur og áætlanagerðarforrit mikilvægu hlutverki varðandi
ákvarðanatöku um grisjun og umhirðu skóga. Með þessi tæki sér til
hjálpar ætti að fást betri yfirsýn yfir heildarmagn viðar ásamt áætlun
um það magn sem fallið gæti til í grisjunum hvort sem er á stökum
jörðum eða fyrir stærri landssvæði. Áætlanir um það viðarmagn
sem hægt væri að fella á komandi árum ætti að auðvelda þeim sem
áhuga hafa á að hefja úrvinnslu að skipuleggja umfang rekstursins
eða hvort rekstur yfir höfuð borgi sig. Með öflugan úrvinnsluiðnað
skapast grundvöllur fyrir vel hirta skóga og öfluga skógrækt þar sem
framleiðslugeta skóganna er nýtt.

Uppbygging auðlindar
Þorsteinn Pétursson, skógarbóndi
Ég vil í þessari grein fjalla aðeins um umhirðu
skóga og gera grein fyrir skoðunum mínum þar
um. Ástæða þess að ég set þetta á blað er skýrsla
nefndar um mörkun langtímastefnu íslenskrar
nytjaskógræktar í samræmi við lög um landshlutaverkefni í skógrækt, nr 95/2006, sem sett var á
stofn af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra 2009,
og skilaði af sér í október 2010. Nefndin var kölluð
„Jóns Birgis nefndin“ eftir formanni nefndarinnar.
Í áliti nefndarinnar kom fram tillaga um að landshlutaverkefnin greiði ekki fyrir tvítoppaklippingu
og uppkvistun, þrátt fyrir samninga sem ríkið gerir
við okkur skógarbændur, um þetta má lesa á blaðsíðum 57-58 í skýrslunni, http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Skyrsla-landshlutaverkefni-i-skograekt-nov-2010.pdf.

Fyrir grisjun.
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Eftir grisjun.

„Tvítoppaklipping og uppkvistun eru aðgerðir sem geta aukið verðmæti skógarins. Tvítoppaklippingu er beitt til að tryggja að tré vaxi upp
einstofna, þ.e. að ef tré hefur orðið fyrir skemmdum og misst toppinn
og í kjölfarið myndað tvo toppa þá er annar toppurinn klipptur burt.
Tilgangur uppkvistunar er að fjarlægja greinar sem mynda kvist í
timbrið og auka þar með verðmæti timbursins. Mismunandi er hvort
verkefnin hafa greitt fyrir þessa verkþætti. Ljóst er að í framtíðinni geta
slíkir kostnaðarliðir orðið afar háir og eru nefndarmenn þess vegna
sammála um að leggja til að verkefnin greiði ekki fyrir aðgerðir sem
þessar, enda ættu skógarbændur að sjá sér hag í að auka verðmæti
skóga sinna með slíkum aðgerðum.“
Nefndin skilgreinir ekki frekar þann kostnað, né umfang verksins.
En uppkvistun er mikil og lýjandi vinna og því er algerlega eðlilegt
að því fylgi kostnaður í samræmi. Þá vinnu ætlar nefndin okkur
að vinna án launa. Nefndin, sem á samkvæmt skipunarbréfi að
meta hvernig til hefur tekist, tekur upp hjá sjálfri sér að leggja til
að samningar verði brotnir á skógarbændum, og stjórn Héraðs- og
Austurlandsskóga hefur tekið þessa tilögu upp á sína arma og gert
að sinni eins og sjá má í fundargerð, http://www.skogarbondi.is/
wp-content/uploads/2013/03/Fundargerd_121_200312.pdf. Þetta
er í hróplegu ósamræmi við markmið laganna um uppbyggingu
auðlindarinnar. Ekki hafa fengist upplýsingar um, þrátt fyrir eftirgrennslan, með hvaða hætti álit JB-nefndarinnar varð að leiðarljósi
í umhirðumálum hjá HASK.
Það er ótrúlegt af JB-nefndinni að leggja fram tillögu sem þessa
og reyna síðan að rökstyðja hana með því að það sé hagur skógarbænda, þeirra sem starfa í greininnni í dag. Þessi verkþáttur skilar
sér ekki fyrr en við lokahögg, u.þ.b. 40 til 60 árum eftir að verkið er
unnið. Hins vegar er það klárlega hagur samfélagsins og jafnframt
réttmæt krafa, að við nýtum eiginleika bestu trjánna til fulls, og
auðveldum að markmiðin náist, „að skapa auðlind, treysta byggð
og efla atvinnulíf “ (lög 95, 2006). Skógurinn verður ekki að þeirri
auðlind sem stefnt er að, nema umhirðuþættinum sé sinnt.
Ef málflutningur sem þessi hefði orðið ofan á við upphaf Héraðsskóga, hefði trúlega ekkert orðið af landshlutaverkefnunum, munum
22

að hér er um samfélagsverkefni að ræða. Þegar til
lokahöggs kemur og hvert einasta tré er tekið skiptir
miklu máli að skógurinn gefi sem mest verðmæti,
m.a. til að greinin geti orðið sjálfbær og geti staðið
undir endurgróðursetningu í svæðið. Það mætti
líka spyrja hvort menn séu tilbúnir að bíða eftir því
að gæðaviður falli til á Íslandi við lokahögg næstu
vaxtarlotu, sem gæti orðið eftir 80 til 100 ár, fyrir
lerki.
Með jafn sterkri grisjun/bilun eins og viðhöfð
er hjá HASK á skógi svo ungum að neðstu greinar
eru ekki farnar að drepast, munu greinar vaxa út í
rýmið sem myndast á milli trjánna og verða mjög
grófar, mynda mikla kvisti í viðnum og rýra gæði
hans. Þetta á einkum við um ljóselskar tegundir, t.d.
lerki, furu og birki sem mynda mikinn meirihluta
skóga á svæði HASK. Auk þess hefur uppkvistun
áhrif á lögun hins uppkvistaða stofns, hann verður
jafnari, en óupp- kvistað tré hefur mun keilulagaðri
stofn. Sá hluti trés sem ber lifandi krónu hefur
mun meiri keilulögun. (Larson, P.R. 1963. Stemform development of Forest trees. Forest Sciense, Momograph 5).
Líkt og grisjun/bilun er aðgerð til að beina afkastagetu landsins
inn á bestu einstaklinga skógarins og auka þannig gæði hans, er
uppkvistun rökrétt framhald í umhirðuþætti skógarins. Munum
að stofn trjánna er aðalafurð skógarins og sú lang verðmætasta.
Með þeim verðmætum er ætlunin að ná til baka stofnkostnaði
skógræktarinnar og vöxtum og kostnaði við endurgróðursetningu.
Aukin verðmæti stuðla að sjálfbærni atvinnugreinarinnar. Benda
má á að í skógarlöndum eins og Finnlandi er greiddur stuðningur
við uppkvistun. Þetta gerist í landi sem á sér mjög langa sögu
skógræktar, ekki til þess að skógareigandinn „græði“, heldur til þess
að tryggja að iðnaðurinn fá gæðahráefni til að vinna úr. http://www.
metsavastaa.net/stamkvistning
Við undirbúning bæklingsins Umhirða í ungskógi, bilun, tvítoppaklipping og uppkvistun, var uppkvistun tímamæld. Kvistað var
upp í brjósthæð, 130 cm, afköst voru 31-32 tré/klst. Það rímar vel
við upplýsingar sem koma fram í töflunni. Þessi vinna þarf að fara
fram þegar brjósthæðarþvermál (þbh) er 7-10 cm. Með hliðsjón af
töflunni geta skógarbændur gert sér grein fyrir hvað þessi vinna er
mikil. Til að tryggja að 400 gæðatré standi við lokahögg er æskilegt
að kvista upp 500 til 600 tré.
Þessi kostnaður er sáralítill miðað við þá fjármuni sem þegar
hafa verið lagðir í skógræktina og afar ódýr „trygging“ til að auka
verðmæti skógarins og endurgreiðslu kostnaðar.
Til að uppkvistuð tré þekkist úr við fellingu er rist í þau með
krókhníf niður við jörð. Þannig má sjá hvert þvermál trésins var
við uppkvistun, sjá þennan hlekk inn á fróðlega og gagnlega grein
(bls. 31-33),
http://www.skogsstyrelsen.se/Global/PUBLIKATIONER/Skogsskotselserien/PDF/08-Stamkvistining.pdf.
Ég legg til að þessi ákvörðun HASK verði endurskoðuð til að
markmið laganna náist.
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Verknemar frá Danmörku í heimsókn
á Norðausturlandi vorið 2013
Else Möller, skógfræðingur og skógarbóndi í Vopnafirði
Um miðjan maí komu þrír hressir verknámsnemendur frá Skógskólanum í Nöddebo (Danmörku)
í heimsókn á Norðausturland. Nemarnir voru á
fyrsta ári í grunnnámi í skógtækni. Þeir komu
til landsins með það markmið að stunda hluta
af verknámi sínu utan heimalandsins og til að
kanna mismunandi þætti við skógrækt á Íslandi.
Nemendurnir dvöldust samtals tvo mánuði á
Íslandi og störfuðu á fjórum bæjum; þremur á
Héraði og einum í Vopnafirði. Þau fengu innsýn í
skógrækt á Íslandi og höfðu tækifæri til að prufa
mismunandi verkþætti eins og grisjun, eldiviðarframleiðslu og gróðursetningu.
Skógskólinn borgaði nemendunum verknemakaup á meðan þau voru á Íslandi en bændurnir
borguðu sameiginlega ferðakostnaðinn ásamt
fæði og húsnæði.

Rasmus, Niels og Sille, verknemendur frá skógskólanum í verknámi á Norðausturlandi.

Umsjónaraðilar voru Marianne Lyhne sem er kennari við Skógskólann og Else Möller, danskur skógfræðingur og skógarbóndi í
Vopnafirði. Héraðs- og Austurlandsskógar tóku ennfremur þátt í
verkefninu með eftirliti og heimsókn til verknemendanna á meðan
þau voru á Héraði.
Þetta er í fyrsta skipti sem verknemar frá Skógskólanum koma
hingað til lands í verknám. Þetta var fróðlegt, gagnlegt og gaman
að fá ungt, áhugasamt fólk í heimsókn sem fúslega tók að sér að
hjálpa til við ýmsa verkþætti í skóginum auk þess að læra. Þetta
var líka mikil vinna og aukið álag fyrir skógarbændurna sem voru
missleipir í dönsku og ensku. En í heildina var þetta spennandi og
krefjandi menningarleg reynsla fyrir alla sem vonandi verður hægt
að endurtaka á komandi árum. Gaman væri ef fleiri skógarbændur
væru til í að taka verknema að sér - ekki bara á Austurlandi heldur
helst um land allt.
Nánari upplýsingar fást hjá Else Möller (else@simnet.is)

Niels, Rasmus, og Sille, verknemendur frá Skógskólanum í verknámi á Norðausturlandi.
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Þannig líður tíminn…
Sæmundur Kr. Þorvaldsson, framkvæmdastjóri Skjólskóga á Vestfjörðum
Aðeins eru liðin sextán ár frá því sautján bændur af Vestfjörðum
héldu í (njósna-) leiðangur suður á land til að forvitnast um hvað
starfsbræður þar væru að gera með tilstuðlan nýstofnaðra Suðurlandsskóga. Sama ár stofnuðu þessir Vestfirðingar félagsskap
sem beinlínis var ætlað að kanna hvort skógrækt væri eitthvað
sem þeir ættu ef til vill að huga að í sínum búskap.
Þetta verkefni var kallað Skjólskógar og var rekið til ársins 2000
þegar þáverandi landbúnaðarráðherra stofnaði til sérstakra landshlutabundinna skógræktarverkefna á Vesturlandi, Vestfjörðum og

Verðandi skógarbændur virða fyrir sér skjólbelti hjá Valgerði á Húsatóftum í
apríl 1997. Frá vinstri: Dóri í Breiðadal, Ási í Tröð (síðar stjórnarmaður í Skjólskógum og LSE til margra ára) og Steini í Dal. Þarna vissi Ási nákvæmlega ekki
neitt um skógrækt.

Norðurlandi. Verkefnið á Vestfjörðum fékk nafnið Skjólskógar á
Vestfjörðum og hefur starfað síðan í hinu forna Vestfjarðakjördæmi.
Að mörgu var að hyggja og ekki síst að fræðast um þennan nýja
atvinnuveg enda hafði ekki lánast að teygja áhrifasvæði Skógræktar
ríkisins til Vestfjarða á 9 áratuga starfi hennar og ráðgjöf fram að
þessu helst sú að halda áfram að tálga ýsubeinsfugla.
Rannsóknir á vaxtarskilyrðum og veðurfari auk tilrauna og fræðslu
var því meginverkefni fyrsta áratugarins. Framkvæmdir fóru sem
betur fer hægt af stað enda verið að safna í reynslubanka fyrir
framtíðina og ekki rök fyrir stórtækum og dýrum framkvæmdum
á „ónumdu“ landi.

Kennsla og hverskonar fræðsla auk reynslu og þjálfunar er grundvöllur árangurs
í nýrri starfsemi.

En núna, sextán árum síðar (= aðeins augnabliki síðar) má fullyrða ýmislegt svo sem að um alla Vestfirði er að finna svæði sem
henta vel fyrir efnahagslega sjálfbæra skógrækt til timburframleiðslu.
Skjólbeltarækt fyrir aðra ræktun og búsmala er að sanna sig einkum
með vaxandi áhuga bænda sem eru farnir að sjá árangur hjá sjálfum
sér eða nágrönnum. Við árslok 2013 eru 54 bændur með samning
við Skjólskóga og þegar hefur verið plantað í 1.800 hektara um 3,8
milljónum plantna.
En framtíðin er núna og að þessu sinni munu verkefnin ekki láta
bíða eftir sér. Vöxtur trjáa er nefnilega víða svo góður að áður en
varir er komið að verulegri umhirðu, bæði biljöfnun og fyrstu grisjun.
Fyrsta námskeiðið í meðferð keðjusaga og trjáfellingu var því haldið
sl. haust og þar fengu skógarbændur að spreyta sig í eldri skógi.

Tækifærin og verkefnin biðu bara
eftir okkur…
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Rakel Jónsdóttir (nú M.Sc í skógfræðum
og sérfræðingur hjá Norðurlandsskógum)
krjúpandi við plöntur sem hún ræktaði á
Tálknafirði fyrir Skjólskóga haustið 2001.
Standandi er Arnlín Óladóttir skógfræðingur
Skjólskóga.

Hvað svo skógarbóndi góður?
Nú hefur almannafé verið notað í einn áratug eða tvo til aðstoðar
við að koma fótum undir nýja auðlind, auðlind sem er þér ætluð til
afraksturs. Samningurinn sem þú gerðir við landshlutaverkefnið er
aðeins til 40 ára (rétt rúm tvö augnablik) og þegar er liðinn 1/3 af
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Sauðfjárbýli á Vestfjörðum.

starfstíma verkefnanna. Ég á alveg eins von á því að á síðasta áratug
líftíma verkefnanna (2030 til 2040) verði ekki gerðir nýir samningar
og eftir 2040 ætlist samfélagið ugglaust til að geta uppskorið ögn
upp í sína tíund af rekstri þínum.

Nokkrir skógarbændur gera sig klára til að vaða í skógreitinn t.h. enda fer reiturinn
t.v. fljótlega að þarfnast grisjunar, - kominn í bakið á okkur.

Landshlutaverkefnum er einkum ætlað að vera til aðstoðar við
uppbyggingu auðlindarinnar og beinlínis er tekið fram að aðkoma
þeirra nái aðeins til umhirðu skóganna út samningstímann. Verum
bjartsýn og segjum að það gangi nú eftir en hvað tekur þá við ?

Ekki þurfa vestfirskir skógarbændur að sækja sér alla þekkingu til annarra landshorna því hér hafa ýmsir sýslað með trjáboli fyrr. Kristján Jónsson starfsmaður
Skjólskóga (t.v.) og Reimar Vilmundarson að fletta nokkrum vænum bolum að
vestan í Bolungarvík.

Vonandi heldur ríkið áfram að koma að uppbyggingu skógarauðlindar á nýjum jörðum en enn sem komið er nær það bara til
stofnsetningar, ekki reksturs.
Því er mjög brýnt að
skógarbændur sjálfir
hugi að framtíðinni svo
sem hvernig úrvinnsla
og markaðir byggist upp. Landssamtök
skógareigenda og félög
skógarbænda í landshlutunum eru til þess
gerður vettvangur, að
hafa forgöngu og halda
utan um þennan undirbúning og auðvitað
með aðstoð landshlutaverkefnanna svo langt
sem þau ná og á meðan
þeirra nýtur við.

Hrávaran fellur til – hvernig verður svo trjábolum
breytt í tölur- á tekjuhlið?

Rétt eins og ég lýsti fyrr í greininni geta menn hæglega tileinkað
sér nýja þekkingu og reynslu þegar glæný starfsemi er tekin upp.
Úrvinnsla skógarafurða er líka glænýr rekstur og er fyrir dyrum
hjá flestum sem ætla sér að hafa beinar tekjur af skógarauðlindinni.
Sama á við um vöruþróun og markaðssetningu. En þessi þekking
er til víða um lönd og LSE er þegar að heyja sér og miðla henni
með ýmsu móti.
Hverjir verða á sviðinu eftir 20-30 ár? Það verða hugsanlega
aðeins þið skógarbændur sjálfir og LSE, ykkar samtök og félög og
svo náttúrulega auðlindin og markaðurinn, - en ef til vill engin
þjónusta eða starfsmenn á kostnað ríkis. Vonandi verða til fyrirtæki
á ýmsu formi sem gera þessa auðlind að varanlegum og öflugum
rekstri. En það þarf að hraða þessu starfi því nú þegar eru nokkrir
skógarbændur orðnir samningslausir og fjöldinn allur verður það
á næstu „augnablikum“.
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Málþing um kolefnisbindingu í skógum
Á aðalfundinum á Ísafirði 2012 bar mikið á umræðu um kolefnisbindingu í skógum og eignarhald. Lögð var fram tillaga um að
skipaður yrði starfshópur með það hlutverk að fara yfir og skýra
eignarhald á kolefnisbindingu í skógi og stefnu stjórnvalda í þessum
málum.
Ákveðið var að bjóða upp á málþing um þessi mál í tenglsum
við aðalfund skógarbænda 2013 í Hveragerði. LSE stóð fyrir þessu

málþingi og fékk þrjá frummælendur á þingið, þá Huga Ólafsson
skrifstofustjóra í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, Björn Ármann
Ólafsson skógarbónda og Sigurð Jónsson lögfræðing og stjórnarmann hjá Landssamtökum landeigenda.
Ljóst er að sitt sýnist hverjum í þessum málum og lítið að gerast
hjá stjórnvöldum. Má líkum að því leiða að kolefnisbinding og
eignarhald verði eitt af framtíðarverkefnum LSE.

Skógarauðlindin - ræktun umhirða og nýting
Á aðalfundi LSE í Hveragerði
var fyrsta bók verkefnisins
Kraftmeiri skóga afhent. Það
var sænski skógarbóndinn og
sparksérfræðingurinn Lars
Lagerbäck landsliðsþjálfari í
knattspyrnu sem afhenti Sigurði Inga Jóhannssyni landbúnaðarráðherra fyrsta eintakið. En þess má til gamans
geta að Lars á um 300 ha. skóg
í norðurhluta Svíþjóðar sem
að hann vinnur í þegar færi
gefst frá annarri vinnu. Við
afhendingu bókarinnar sagði
Lars að fræðsla og þekking væri mikilvæg í skógræktinni til að ná
betri árangri í ræktuninni. Einnig að vinnan við skógræktina væri
gefandi og héldi honum í góðu formi.

Ritnefndin.

Sigurður Ingi fagnaði útkomu bókarinnar sem að hann sagði að
væri glæsileg að sjá og að hann myndi lesa hana sér til fróðleiks
sem fyrst, þannig að hún verður á náttborðinu hjá mér næstu kvöld
sagði Sigurður.
Bókin er skrifuð og þýdd af yfir tuttugu íslenskum sérfræðingum
í skógrækt. Á annað hundrað myndir og teikningar eru í bókinni
sem gerir hana fallega og skemmtilega aflestrar. Bókin er 128 síður
í stóru broti. Hægt er að panta bókina á netföngunum ritari@lbhi.
is og hronn.lse@gmail.com eða í síma 433 5000.
BÖE

Frá afhendingu bókarinnar.

Námskeið fyrir skógræktaráhugafólk
Námskeiðið Á Stubbnum er fyrir þá sem hafa ekki tíma eða hafa
ekki kost á því að taka þátt í lengri leshringjaröð. Um er að ræða
tveggja daga samveru á Hvanneyri, undir handleiðslu endurmenntunardeildar LbhÍ. Námskeiðið verður í formi fyrirlestra,
samræðna og vettvangsferða í skóg dagana 22. – 23. mars 2014.
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Námskeiðið byrjar klukkan 13:00 á föstudegi og endar klukkan
15:00 á laugardegi. Samvera verður á föstudagskvöldinu og gist
verður í gamla skólahúsinu á Hvanneyri. Skráning á námskeiðið
er á heimasíðu Landbúnaðarháskólans til 15. feb. 2014.
BÖE

LANDSSAMTÖK SKÓGAREIGENDA

Grýttur vegur
Síðastliðið vor voru liðin 15 ár frá fyrstu gróðursetningu undir
merkjum Suðurlandsskóga. Sú gróðursetning fór fram í Skálholti,
eins og sést á myndinni sem var tekin við þetta tækifæri. Í dag eru
þessar trjáplöntur orðnar að vöxtulegum trjám, enda vel staðið að
gróðursetningum þeirra. 			
Það var bjartsýnisfólk sem reið á vaðið hér sunnanlands í ræktun
nytjaskóga, eins og annars staðar á landinu. Árangurinn hefur ekki
látið á sér standa. Þúsundir hektara lands hafa orðið að skógi. Grisjun
er að hefjast og fyrstu tekjur líta dagsins ljós.
En það er ekki þar með sagt að allt sé komið á beinu brautina hjá
okkur. Verktakastarfsemi í skógrækt er að þróast hægt og bítandi.
Vegna mikillar sveiflu í fjárstreymi til skógræktar hafa einstaklingar
sem og verktakar ekki getað treyst á árlega aukningu í gróðursetningum, sem þvert á móti hefur orðið minni milli ára undanfarin ár.
Þessi þróun er ekki það sem við vonuðumst eftir að sjá. Reiknað
var með að samhliða uppbyggingu landshlutaverkefnanna í skógrækt
yrði til þekkingar- og tækjavædd verktakastarfsemi sem þróaðist

Verktakar í gróðursetningu.

árangri í að rækta upp skóg sem er af þeim gæðum sem getur gefið af
sér góðar tekjur í framtíðinni. Það er vandasamara verk að gróðursetja en svo að það sé möguleiki að læra það á einum dagsparti. Það
er mikið í húfi fyrir nytjaskógrækt á Íslandi að allar plöntur sem
eru gróðursettar séu rétt meðhöndlaðar fyrir gróðursetningu, séu
valin rétt staðsetning, séu gróðursettar passlega djúpt, fái nægilega
festu og síðan réttan áburðarskammt sem er borinn rétt á. Hver

Verktakavinna í vélgróðursetningu.

með aukinni skógrækt. Það hefur gengið hægar en vonir stóðu til.
En hvað er til ráða svo þessi þróun megi snúast við og við sjáum
í framtíðinni öfluga verktakastarfsemi í gróðursetningum, jarðvinnslu, slóða- og vegagerð, grisjun og skógarhöggi, útkeyrslu á
timbri, timburflutningum o.fl. sem að skógrækt snýr? Jú, leiðirnar
eru sjálfsagt margar. Ein leiðin er sú að viðurkenna vandann og vera
meðvituð um að ekkert gerist af sjálfu sér. Við eigum að stuðla að
þjálfun og frekari menntun þeirra sem sýna áhuga á að starfa í þessum
geira. Það er ekki lausn að leita til erlendra sjálfboðaliða sem koma
hingað til lands og fá stutta þjálfun í þeim verkum sem þeim eru falin
og síðan eru þeir flognir jafnóðum eftir stutt stopp og misjöfn gæði
í vinnu. Þannig verða ekki til hjá okkur reynsluríkir einstaklingar,
með þá þekkingu sem dugar til að vinna þau vandasömu verk sem
skógræktin kallar á.
Velflestir skógarbændur hafa lagt mikið á sig til að mennta sig
í skógrækt og eiga þar af leiðandi meiri möguleika á að ná góðum

Skálholt 2012.

ein planta af hverjum tíu plöntum sem nær sér ekki á strik vegna
rangrar gróðursetningar getur kostað íslenska skógrækt fimmtíu
milljónir árlega ef á hverju ári er miðað við fimm milljónir plantna
í heildargróðursetningu á landinu öllu. Það er því krafa sem skógarbændur eiga að setja sér, ef þeir geta ekki gróðursett sjálfir, þá leiti
þeir til okkar bestu verktaka til að sjá um gróðursetninguna. Með
því stuðlum við að tryggri verktakaþjónustu sem leiðir af sér aukin
gæði í skógrækt til framtíðar.
Björn B. Jónsson, framkvæmdastjóri Suðurlandsskóga
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HREINSISTÖÐVAR FYRIR SKÓLP FRÁ STÖKUM SUMARHÚSUM- ÍBÚÐARHÚSUM
OG EINNIG STÖÐVAR FYRIR TVÖ TIL ÞRJÚ SUMARHÚS- ÍBÚÐARHÚS TIL Á LAGER.
• Útvegum allar stærðir eftir nánara samkomulagi.
• Mikil hreinsigeta.
• Hagstætt verð.
• 12 ára reynsla á Íslandi tryggir gæðin.
• CE vottuð framleiðsla.
S: 471 3000
bolholt.com - bolholt@centrum.is
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