1. tbl. • 9. árg. • Maí 2015

Meðal efnis í blaðinu:
Viðarmagnsspá fyrir bændaskógrækt á Fljótsdalshéraði • Skógarbeit
Tónlist skógarins • Viðtal við Katrínu í Sólskógum • Pistill frá formanni Skógarbændafélags
Vestfjarða • Líf og störf skógaeigenda á Vesturlandi • Pistill frá formanni Félags skógarbænda
á Norðurlandi • Skógarblómi • Mörk á Landi • Nýjungar í nýtingu íslenska birkisins
Skógræktarmenn í æfingabúðum í keðjusagarútskurði • Jólatrjáarækt á ökrum

REYKJAVÍK S: 414-0000 / AKUREYRI S: 464-8600 / www.VBL.is
Við skógareigendur maí 2015

BETRI ER EINN AVANT, EN TVÆR HENDUR Í SKÓGI
Mjög notadrjúgt hjálpartæki í skógarvinnsluna
Avant er hannaður og framleiddur allt eftir þörfum
viðskiptavina, til þess að gefa bestu mögulegu
afköst í mörgum og mismunandi störfum.

AVANT 528
• 28 hö Kubota DI 105 díeselmótor með

36 lítra vökvadælu, 200 bar, vatnskæld
• Lyftigeta: 950 kg
• Lyftihæð 280 cm
• Þyngd: 1150 kg
• Lengd 240 cm
• Breidd: 119 cm
• Hæð 198 cm

Yfir 100 mismunandi verkfæri í boði. Hér fyrir neðan er lítið dæmi

Trjábolirnir teknir úr skóginum. Vagninn er hægt að útbúa með
krana og vindu til að draga efnið nær, einnig til með drifbúnaði
á öllum hjólum sem knúinn er frá vökvakerfi Avant vélarinnar

Fáanlegur með þremur mismunandi
gerðum af húsum

Lyftaragafflar sem búnir eru vökvayfirgreip.
Öll meðhöndlun á skógarafurðunum verður leikur einn
hvort sem um er að ræða heila trjáboli eða unnið efni
sem komið er á vörubretti.

Kubba-kljúfari. Klýfur allt að 1 meters langa kubba sem eru að hámarki
40 cm að þykkt. Afkastmikið tæki, val um tvo vinnuhraða

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

www.VBL.is

Öflugur kurlari. Er með
sjálfvirkri inn-mötun. Tekur
allt að 15 cm þykka boli
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Ritstjóraspjall
„Bráðum kemur betri tíð með blóm í haga,
sæta langa sumardaga.“
Eftirvænting fyllir huga skógarbænda á þessu
vori lýkt og áður. Það er gaman að ganga út á
mörkina og líta yfir skóginn, hvort heldur þar
eru smáplöntur frá síðasta sumri, ungskógur
eða vaxnir trjálundir. Veita athygli merkjum
vorsins, þrútnu brumi, fuglasöng og hjalandi lækjum.
Í þessu blaði kennir ýmissa grasa; fræðigreinar um viðarmagnsspá,
jólatrjáarækt og skógarbeit, viðtal við reynslubolta í ræktun skógarplantna, reynslusaga af uppgræðslu og pistlar frá formönnum svæðisfélaganna. Þá er grein um þróunarstarf í grunnskóla þar sem unnið
er með efnivið skógarins og samþætt við tónlistarsköpun, önnur
grein um nýbreytni í nýtingu birkis og ein ferðasaga. Það er líkt og
áður að fólk bregst ákaflega vel við þegar við höfum samband við
það og biðjum um greinar í blaðið og færum við höfundum bestu
þakkir fyrir.
Talsvert hefur verið rætt um jólatrjáaræktun og ýmsir sjá sóknarfæri
þar fyrir skógarbændur og nokkrir eru farnir af stað með ræktun.
Hópur jólatrjáaræktenda hefur verið myndaður og heldur Else
Möller utan um hann og hefur fengið styrk til að veita ráðgjöf. Enn
eru þó rannsóknir á þessu sviði stutt komnar hér á landi, t.d. hvaða
tegundir og kvæmi henta við mismunandi aðstæður. Akurræktun
jólatrjáa líkt og gerist í Danmörku virðist ekki vera vænleg, nema
menn séu tilbúnir í að nota eitur til að halda samkeppnisgróðri í
skefjum og auk þess skortir víða á nægt skjól fyrir ræktunina í okkar
vindasama landi. Þá þarf líka að huga að óværu sem sótt getur á trén,
hvort heldur er sveppasjúkdómum eða meindýrum.
Almennt þarf að gæta fyllstu varkárni í innflutningi á plöntum til
að ekki berist óboðnir gestir með þeim og koma þarf í veg fyrir að
kanínur breiðist út um landið en vitað er að þær valda miklu tjóni
á vetrum ef þær komast í skógræktir og garða. Að lokum viljum
við hvetja skógarbændur og aðra lesendur til að senda okkur efni
um hvað eina sem viðkemur skógræktinni og eins og sjá má af efni
þessa blaðs er sviðið breitt.
Ritstjórnin óskar lesendum gleðilegs sumars.
Anna Guðmundsdóttir, Reykhúsum, Eyjafjarðarsveit
anna.gudmundsd@gmail.com
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Aðalfundur

Landssamtaka skógareigenda
verður haldinn í Hótel Stykkishólmi
2-3 október 2015.
Skógareigendur eru hvattir
til að taka dagana frá.

Félagsstarf skógarbænda
Öflug samtök skógareigenda eru lykillinn að
framgangi skógræktar sem atvinnugreinar.
Megintilgangur samtaka skógareigenda er að
tryggja þessari ungu atvinnugrein málsvara
sem getur komið að málum sem varða hagsmuni greinarinnar. Mikilvægi slíkra samtaka sést best þegar skógareigendur þurfa
að semja við opinbera aðila um fjármagn,
koma að mótun regluverks sem snertir þessa
atvinnugrein, og síðast en ekki síst að eiga rödd í samfélagsumræðunni um málefni sem snerta skógrækt.
Þótt hagsmunagæsla skógareigenda sé fyrirferðamikil, þá er innra
starf í félögunum ekki síður mikilvægt. Aðildarfélögin geta verið
öflugur þrýstihópur hvert á sínu svæði og þar með auðveldað samtökunum að knýja áfram hagsmunamál skógareigenda. Stjórnir
aðildarfélaga eiga að geta nýtt samþykktir aðalfundar sem leiðarljós í
starfi sínu. Góður og skilvirkur aðalfundur með skýrum aðalfundarsamþykktum er mikilvægt veganesti fyrir hverja stjórn að vinna eftir.
Töluverð umræða varð eftir síðasta aðalfund um form fundarins.
Stjórn LSE fagnar þeirri umræðu og vill leggja metnað í að gera
aðalfundinn skilvirkan auk þess að bjóða upp á fróðleg erindi um
þau mál sem brenna á skógareigendum. Til þess að þetta geti orðið
verða félagsmenn að vera virkir í félagsstarfinu. Við skógarbændur
erum að byggja upp öfluga atvinnugrein sem á sannarlega eftir að
skila sínu til þjóðfélagsins. Grunnur að því starfi eru vel unnar
samþykktir frá aðalfundi sem verða leiðarljós í vinnu stjórnar LSE
að málefnum skógareigenda.
Stjórn LSE skorar á stjórnir aðildarfélaganna að virkja félagsandann
í þágu skógræktar, fjölmenna á aðalfund og hafa áhrif á þróun
mála. Ef félögin eða einstakir félagsmenn ætla að leggja tillögur
fyrir aðalfundinn er mælst til að þær séu sendar á framkvæmdastjóra LSE mánuði fyrir aðalfund svo kynna megi tillögurnar ásamt
öðrum fundargögnum fyrir fundinn. Með þessum hætti verður öll
vinna aðalfundar mun skilvirkari. Samtakamáttur skógareigenda
skapar þann slagkraft sem nauðsynlegur er til að tryggja hagsmuni
atvinnugreinarinnar. Gleðilegt sumar,
Jóhann Gísli Jóhannsson, formaður LSE
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Viðarmagnsspá fyrir
bændaskógrækt á Fljótsdalshéraði
Lárus Heiðarsson1, Benjamín Örn Davíðsson1 og Arnór Snorrason2
1
Skógrækt ríkisins, 2Rannsóknarstöð skógræktar, Mógilsá
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Inngangur
Frá því að skógræktarverkefnið Héraðsskógar tók til starfa árið
1990 hafa á Fljótsdalshéraði verið gróðursettar yfir 25 milljónir
trjáplantna á jörðum sem eru eða hafa verið í verkefninu (Héraðsskógar 2011). Mest hefur verið gróðursett af lerki og stafafuru en
þessar tegundir voru ríflega helmingur árlegrar gróðursetningar
fram til ársins 2004. Þær eru fyrstar að gefa af sér afurðir af þeim
tegundum sem notaðar eru í nytjaskógrækt á Fljótsdalshéraði. Fyrir
tíma Héraðsskóga var stofnað til skógræktar á bújörðum á Fljótsdalshéraði undir merkjum Fljótsdalsáætlunar og nytjaskógræktar
á bújörðum og eru elstu bændaskógarnir þar frá árinu 1970. Fram
til 1990 voru gróðursettar í þessum verkefnum um 800 þúsund
trjáplöntur (Héraðsskógar 1995).
Stofnað var til starfshóps hagsmunaaðila á Fljótsdalshéraði til að
kanna hvort komið væri að þeim tímapunkti að setja á laggirnar
afurðastöð með það að markmiði að auka virði skógarnytja, efla
áframvinnslu hráefnis, stunda vöruþróun og hámarka arðsemi
skógræktar sem atvinnugreinar á Fljótsdalshéraði. Starfshópurinn
samanstendur af Félagi skógarbænda á Austurlandi, Landssamtökum
skógareigenda, Héraðs- og Austurlandsskógum, Skógrækt ríkisins,
Skógræktarfélagi Austurlands, Fljótsdalshéraði, Fljótsdalshreppi og
Austurbrú. Höfundar þessarar greinar voru fengnir til að framkvæma
greiningu á framtíðar viðarmagni en að auki ætlar starfshópurinn
að láta gera markaðs- og tækjagreiningar ásamt viðskiptaáætlun.
Það svæði sem tekið var til skoðunar er hluti af því svæði sem klætt
hefur verið skógi á Héraði (Héraðsskógar 2011). Hafa verður í huga
að mörg skógræktarsvæði eru enn of ung til að vera tekin með í
þessa rannsókn og fyrir utan þessa rannsókn eru skógar Skógræktar
ríkisins, Skógræktarfélags Austurlands og einkaskógrækt sem ekki
hefur notið opinbers stuðnings.
Hér er birtur útdráttur úr grein sem gefin verður út sem Mógilsárrit
á næstu vikum.

Efni og aðferðir
Val á mæliflötum og mat á flatarmáli
Verkefnið Íslensk skógarúttekt (Ísú) sér um landskógarúttekt á
ræktuðum sem náttúrulegum skóglendum á Íslandi. Lagðir eru út
með föstu millibili (500 x 1000 m) mælifletir yfir þekju ræktaðra
skóga og þeir heimsóttir og mældir á fimm ára fresti. Á Fljótsdalshéraði voru mældir 145 mælifletir í landskógarúttekt á ræktuðum
skógum á mælingartímabilinu 2010 til 2014. Þar af voru 63 nýttir í
greiningunni sem hér er kynnt en dreifingu þeirra um svæðið má
sjá á Mynd 1. Þegar mælifletir eru lagðir út á þennan hátt er hægt
að nota þá til að áætla flatarmál skógana (Husch o.fl. 1972) og var
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Mynd 1. Dreifing mæliflata á rannsóknarsvæðinu.

sá háttur hafður á í þessari rannsókn. Hver heill mæliflötur stendur
þannig fyrir 50 ha svæði.
Einungis voru teknir með mælifletir þar sem tegundirnar lerki,
stafafura, sitkagreni, hvítgreni og alaskaösp komu fyrir og hæð
trjáa var komin yfir 1,3 m.
Aðferðir við útreikninga og forsendur
Reiknað var út núverandi standandi viðarmagn skógana og vöxtur
þeirra 30 ár fram í tímann. Við útreikninga var notað áætlanagerðarforritið IceForest en í forritinu eru vaxtarjöfnur sem reikna
út núverandi og framtíðar vöxt og viðarmagn (Lárus Heiðarsson
og Timo Pukkala 2012).
Skilgreindir voru þrír afurðaflokkar út frá lágmarks toppþvermáli og lengd á væntanlegum bolviði (Sjá Töflu 2). Það efni sem
ekki nær lágmarks lengd eða þvermáli er skilið eftir í skógi ásamt
greinum og toppi.
Tafla 2. Afurðaflokkar.
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Skekkjumat
Hugtakið staðalskekkja (e. standard error), eða bara skekkja, er tölfræðilegt hugtak sem lýsir breytileika í mælingum. Skekkja merkir
ekki að mælingar séu lélegar, heldur það að breytileiki sé í því sem
mælt er. Svokölluð 95% vikmörk eru notuð til að lýsa því að 95%
líkur séu á að uppgefið meðaltal lendi innan þeirra marka. Í tilviki
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spáa, eins og hér um ræðir, þýða víð 95% vikmörk það að spáin er
ekki mjög nákvæm, oftast vegna mikils breytileika í grunngögnum
eða að mælingar eru of fáar. Ekki liggur fyrir nýleg kortlagning á
þessum skógum og því var nokkur óvissa um heildarflatarmálið.
Því var það þannig að bæði mat á flatarmáli og mældum gildum
byggðust á úrtaki og ljóst að tölfræðilegur breytileiki var því mikill.

Umræður

Samkvæmt spánni er gert ráð fyrir að mögulegt sé að grisja 24.300
m3 á næsta 10 ára tímabili. Að meðaltali er þó verið að taka mjög
lítið magn úr hverjum hektara af skógi og hluti af því er eldiviður
sem er smáefni og ólíklegt að sé fjárhagslega hagkvæmt að sækja.
Ekki hefur verið tekið tillit til þeirra svæða sem erfitt er að grisja og
sækja timbrið, en slík svæði ásamt skógum þar sem eigendur eru
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þær hugmyndir um byggingu slíkra verksmiðja verða að veruleika
(Þorbergur Hjalti Jónsson 2011).
Í lokin verður að ítreka að skekkjumörk fyrir það mat sem hér er
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Mynd 2. Hlutfallsleg skipting milli tegunda á núverandi standandi rúmmáli.
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Í töflu 4 sést það magn sem áætlað er að mögulegt verði að grisja úr

Heimildir

töflu 4 sést það magn sem áætlað er að mögulegt verði að grisja Héraðsskógar
úr þessum
(1995).
Héraðsskógar – Náttúruauðlind nýrra tíma (Héraðsskógar
þessum 2.800 hekturum næstu 30 ár. Fyrir tímabilið 2014-2024 er
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Skógarbeit
Guðríður Baldvinsdóttir, skógfræðingur frá Ási í Noregi, sauðfjár- og skógarbóndi
í Lóni í Kelduhverfi og meistaranemi í skógarbeit við LBHÍ
Sauðfjárbeit og skógrækt hafa í gegnum tíðina verið talin ósamræmanleg. Annaðhvort/eða hugsunarháttur Íslendinga hefur kristallast í viðhorfi bæði sauðfjárbænda til skógræktar og skógræktenda
til sauðfjár. Annað hvort á að friða allt eða beita allt. Allir hafa séð
áhrif of mikillar sauðfjárbeitar á skóglendi, engin endurnýjun á sér
stað og með tímanum fellur skógurinn úr elli. En einnig er skógur
sem alfriðaður hefur verið áratugum saman oft illfær fyrir teinungi
og öðrum gróðri, nema eftir til þess gerðum göngustígum. Má líkja
upplifun af slíkum skógi á einhvern hátt við það að upplifa landið á
90 km hraða eftir þjóðveginum?

Undirrituð er með í bígerð meistaraverkefni við Landbúnaðarháskólann þar sem ætlunin er að skoða áhrif mismunandi beitarþunga,
ætlunin er að beita tiltölulega ungan lerkiskóg á mólendi, gróðursettur
eftir 2002, þar sem meðalhæðin er á milli einn og tveir metrar. Það
verkefni skilar okkur vonandi áfram um eitt pínulítið skref í mjög
langri ferð.
Aðrir þættir sem einnig væri áhugavert að skoða ásamt mismunandi
beitarþunga, er áhrif beitar á frumframleiðni; tímasetningu beitar
vs. beitarþunga, ásamt samspili mismunandi tegunda beitardýra
svo sem sauðfjár og hrossa. Einnig væri áhugavert að kanna áhrif á
líffræðilegan fjölbreytileika og tegundasamsetningu. Við þekkjum
öll tegundir sem virkilega geta náð sér á strik við beitarfriðun svo
sem skógarkerfil og alaskalúpinu. Með langvarandi friðun minnkar
tegundafjölbreytni, með hæfilegu raski í formi beitar er hægt að
viðhalda meiri tegundafjölbreytni.

Vöxtuleg stafafura.

Friðun skógræktarsvæða um áratugaskeið er dýr, að girða af allt sauðfé
er ennþá dýrara. Við friðun eykst uppsöfnun sinu, með tilheyrandi
eldhættu og samkeppni gróðurs við ung tré strembin. Ef friðun er
aflétt verða skemmdir á trjám vegna beitar og traðks.
En er þörf á algjörri friðun, eða er hægt að finna jafnvægi milli
friðunar og beitar? Nýgróðursetning með tilheyrandi jarðvinnslu
er dýr framkvæmd svo það er sérstaklega dýr fóðrunaraðferð að
láta éta trén upp stuttu eftir gróðursetningu. Í allri ræktun hvort
sem það er túnrækt, kálrækt eða skógrækt er það viðurkennt að
nýgræðingurinn þarf á friðun að halda í uppvextinum. En hvenær
kemst gróðurinn á unglingsaldur svo hægt sé að leyfa honum að
spreyta sig á viðfangsefnum fullorðinsáranna? Þetta er nokkuð þekkt
og vel rannsakað þegar kemur að jarðræktinni, en hefur afskaplega
lítið verið rannsakað í skógræktinni. Þær rannsóknir sem gerðar
hafa verið hafa oftar en ekki verið settar upp með það í huga að sýna
fram á skaðann frekar en áhrifin. Það er því mikil þörf á rannsóknum
þar sem beitarþungi er mismikill, frekar en að skoða friðun vs. beit.
Sérstaklega er þörf á rannsóknum á léttri beit í skógi. Við skógareigendur höfum sjálfsagt allir fengið martraðir þar sem sauðfé og
ungskógurinn okkar eru í aðalhlutverki, jafnvel hafa þær martraðir
átt sér stoð í raunveruleikanum. En við vitum líka að plönturnar
okkar eru mislostætar. Þó ein og ein kind sleppi inn í skógræktina,
gerist ekki neitt stórkostlegt og álíka erfitt að koma í veg fyrir það
og að gæsir kippi upp nýgróðursettum plöntum. Við teljum okkur
kannski vita eitt og hafa annað á tilfinningunni en fátt er til á blaði.
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Sauðfé á beit.

Það er þörf á opinni og hreinskilinni umræðu um skóg og beit án
þess að farið sé í skotgrafirnar. Það eru stór landsvæði á jaðarsvæðum
skógræktar á Íslandi sem einnig eru höfuðvígi sauðfjárræktarinnar.
Þar sem kannski er ekki raunhæft að stefna að timburskógrækt en
annarskonar skógrækt, svo sem beitarskógrækt, gæti smellpassað.
Mörg heiðalöndin sem eru undir 400 m hæð, eru uppskerulítil þó
svo þau séu vel gróin. Alþekkt er að skjól eykur uppskeru, en getur
einnig haft jákvæð áhrif á búsmalann. Skapaðist þá einnig tækifæri
til að létta beit af viðkvæmari svæðum. Hæfileg beit í skógi gæti líka
dregið úr hættu á skógareldum og heft útbreiðslu ákveðinna ágengra
tegunda. Við þurfum að afla okkur meiri þekkingar til að geta tekið
umræðuna um sauðfé og skógrækt áfram.
Helstu heimildir:
Anna Guðrún Þórhallsdóttir. (2003). Áhrif beitar á gróðurfar og
landslag. Ráðunautafundur 2003.
Hester, A. J., Edenius, L., Buttenschon, R. M., & Kuiters, A. T. (2000).
Interactions between forests and herbivores: the role of controlled grazing
experiments. Forestry, 73(4), 381-391. doi: 10.1093/forestry/73.4.381
Ingvi Þorsteinsson & Gunnar Ólafsson. (1967). Fjárbeit í skóglendi og
úthaga. Ársrit Skógræktarfélags Íslands 1967. 6-14.
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Sendum skógareigendum og öðru
áhugafólki um ræktun óskir um
gleðilegt og gott ræktunarsumar.
Verið velkomin í Sólskóga.

Kjarnaskógi og Fljótsdalshéraði
Sími 462-2400 og 471-2410
www.solskogar.is solskogar@simnet.is

Made in Iceland

Björk liqueur and Birkir snaps are made from birch and
birch sap and boast a uniquely smooth, earthy flavour.
The honey colouring, sweet taste and subtle nose provide
a novel alternative for casual sipping and mixed in drinks.

fossdistillery.is
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Tónlist skógarins
Sesselja Guðmundsdóttir, kennari í Ártúnsskóla
Verkefnið Tónlist skógarins var unnið í Ártúnsskóla í Reykjavík vorið
2013. Tilgangur þess var að þróa samþætt, þverfagleg verkefni í
skógartengdu útinámi og var áhersla lögð á sköpun og tónlist. Sesselja
Guðmundsdóttir tónmenntakennari er alin upp við skógrækt, smíðar
og handverk og vildi gjarnan nýta þann bakgrunn í kennslunni.
Ártúnsskóli er rúmlega 220 barna skóli og skiptist í leikskóla, grunnskóla og frístundaheimili. Staðsetning skólans við hlið Árbæjarsafns
og rétt við Elliðaárdalinn býður upp á ótæmandi möguleika í útikennslu og hefur skólinn haft aðgang að grenndarskógi í dalnum
síðan 2003. Í verkefninu Tónlist skógarins tóku þátt 39 nemendur
sem þá voru í 3. og 6. bekk, umsjónarkennarar þeirra, stuðningsfulltrúar og fagstjóri útikennslu auk verkefnisstjórnar. Sesselja leiddi
vinnuna en aðrir í verkefnisstjórn voru Ólafur Oddsson verkefnisstjóri Lesið í skóginn, Trausti Jónsson frístundastjóri Þjónustumiðstöðvar Árbæjar- og Grafarholts og Óskar Baldursson og Hallgrímur
Hallgrímsson hjá umhverfissviði borgarinnar.

Skógurinn var uppspretta hugmynda
Grenndarskógurinn var heimsóttur í vetrarfrosti og aftur að vori og
upplifun einstaklingsins var mikilvægur þáttur í tónsköpuninni sem
á eftir fylgdi. Í skóginum tóku nemendur þátt í að grisja skóginn og
snyrta en mörg birkitré voru illa farin vegna snjóbrots, einnig prófuðu
allir að lesa í við og kljúfa. Með tilliti til árstíðanna var hljóðheimur
skógarins kannaður, trjátegundir skoðaðar sem og fuglalíf og rætt
hvaða þættir hafa áhrif á vöxt og heilbrigði gróðursins. Í litlum
hópum var einnig rætt hvernig allt þetta hefði áhrif á tilfinningar,
líðan og upplifun. Í fyrstu ferðinni var auk þess sótt efni til hljóðfæragerðar. Hugmyndavinnan byrjaði í skóginum, hver hópur setti
niður á blað sínar hugmyndir til að vinna með þegar heim í skóla
væri komið. Nokkrar vikur voru notaðar til að búa til hljóðfæri úr
skógarviðnum, læra meira um gróður, fugla, dýr, umhverfisvernd
og sjálfbærni, auk þess semja tónlist þar sem meðal annars var leikið
á nýju heimasmíðuðu hljóðfærin.
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Vindharpa.

Börnunum var skipt í hópa eftir því hvenær ársins þau voru fædd
og túlkaði hver hópur sína árstíð, þannig var til dæmis vorið túlkað
af þeim sem fæddir eru að vori. Tónsmíðavinnuna unnu börnin án
mikilla afskipta fullorðinna, hver hópur varð að koma sér saman
um stemningu, hljóðfæraval, hraða, hljóðstyrk og blæbrigði. Þetta
krafðist skapandi hugsunar og uppbyggilegrar gagnrýni, lýðræðislegrar samvinnu barnanna, og þolinmæði hinna fullorðnu því
hávaðinn gat orðið umtalsverður þegar verið var að prófa sig áfram.
Við undirbúning verkefnisins voru valin markmið úr Aðalnámskrá
grunnskóla, markmið sem tilheyra tónmennt, nýsköpun, náttúrufræði, lífsleikni og hönnun og smíði. Má þar nefna markmið
varðandi sjálfbæra þróun, nýtingu auðlinda, hljóðfæraleik, frumþætti
tónlistar, túlkun í tónlist, að þekkja áttirnar og að þekkja tré og fugla.
Útivera, hreyfing og jákvæð upplifun féllu líka vel að lífsleikniþema
skólans þetta vor, en það var „Lífsgæði“. Grunnþættir menntunar
fléttuðust inn í allt verkefnið og var mat aðstandenda þess að þar
hefði tekist vel til. Það er mikilvægt að vera læs á umhverfi sitt og
leggja merkingu í það, jafnvel að prófa að bæta einhverju við og
breyta þar með merkingunni. Sjálfbærni fléttaðist inn í verkefnið

LANDSSAMTÖK SKÓGAREIGENDA

þar sem nýttur var trjáviður sem til féll við grisjun og snyrtingu
skógarins. Allt ferlið byggðist á lýðræðislegum vinnubrögðum
og jafnrétti. Í nemendahópnum voru 9 og 12 ára börn sem fengu
það verkefni að skoða, hlusta, velja og skapa í sameiningu. Í mati
nemenda á verkefninu kemur fram að 75% þeirra segjast hafa tekið
mark á hugmyndum félaganna og í viðtölum kom fram að þeim
fannst þau hafa ráðið nærri öllu sjálf. Meðal þeirra jafnréttisþátta
sem þarna reyndi á voru aldur, fötlun, litarháttur, kyn og þjóðerni.
Heilbrigði og velferð byggjast meðal annars á jákvæðri sjálfsmynd
og góðum samskiptum. Meirihluti nemenda taldi sig hafa lagt til
góðar hugmyndir og yfir 75% segja félagana hafa hlustað á hugmyndir þeirra.
Rauði þráðurinn í verkefninu var sköpun. Að finna merkingu
í þeirri upplifun, uppgötvunum og fræðslu sem átti sér stað og
skapa tónlist sem túlkaði þá merkingu. Einnig að hanna og búa
til hljóðfæri sem hentuðu tónlistinni. Allt þetta þjónaði vel hæfniviðmiðum um tjáningu og miðlun, skapandi og gagnrýna hugsun,
sjálfstæði og samvinnu.

Tréspil - samvinna.

Innlifun.

Að uppgötva eitthvað nýtt
Eftir verkefnið fylltu nemendur út matsblað.
Meðal þess sem þeir sögðust hafa uppgötvað var:
„það var létt að semja tónlist.“
„hlusta betur á umhverfi mitt“
„fuglarnir sungu fallega“
„hvernig maður getur gert hljóðfæri“
„ég er betri að spila en ég hélt“
„mér fannst erfiðast að semja tónlistina“
„ég hefði getað lagt mig meira fram við að koma með hugmyndir“
„Það sem ég gerði best var að hlusta á aðra“
Flestum fannst skemmtilegast að spila tónlistina og halda tónleika.

Tónleikar í skóginum

Óveður í tré.

Í maí 2013 fékk Ártúnsskóli Grænfánann afhentan í þriðja sinn.
Við það tækifæri fluttu stoltir nemendur tónverk sitt „Árstíðirnar
í skóginum“. Verkið var flutt á tvennum tónleikum í skóginum,
áheyrendur sátu í miðju rjóðri en flytjendur röðuðu sér í kring.
Þarna upplifðu gestirnir hringrás árstíðanna því tónlistin hljómaði

úr mismunandi átt eftir því hvaða árstíð var verið að túlka, hljóðið
færðist hringinn í kringum þá, en leiknir voru tveir hringir af
tónlist - tvö ár. Það var dýrmæt upplifun að þegar allt var tilbúið
og tónverkið átti að byrja heyrðist ekkert í fólki í skóginum – bara
fuglasöngur sem varð hluti af tónverkinu.
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„Við vorum algerlega að stökkva út í djúpu laugina“
- Viðtal við Katrínu í Sólskógum
Anna Guðmundsdóttir
Katrín Ásgrímsdóttir hélt erindi í Gömlu gróðrarstöðinni á
Akureyri á vegum Norðurlandsskóga í febrúar og ræddi þar
m.a. um ræktun skógarplantna frá sjónarhóli þeirra sem
standa að þeirri framleiðslu. Í framhaldi af því óskaði ritstjóri
„Við skógareigendur“ eftir viðtali við Katrínu því hjá henni
komu fram athyglisverð sjónarmið sem vert er að gefa gaum.
Katrín á og rekur gróðrarstöðina Sólskóga ásamt eiginmanni
sínum Gísla Guðmundssyni. En fyrst var Katrín beðin að segja
frá uppruna, menntun og fyrri störfum.
Katrín og Gísli.

Áhugi Katrínar á skógrækt kviknaði í æsku í gegnum föður hennar
en hann var formaður skógræktarfélagsins í Austur- Skaftafellssýslu.
Hún fór 1982, um tvítugt, til starfa á Hallormsstað, sem var fyrsta
snertingin við skógræktarstörf. Fór síðan í Garðyrkjuskólann og
þaðan lá leiðin til Kanada þar sem hún útskrifaðist með háskólapróf í garðyrkju. Katrín og Gísli fluttust austur á Hérað 1989. Þau
stofnuðu garðyrkjustöðina Sólskóga og til að byrja með var það Gísli
sem sá aðallega um hana en Katrín réð sig til starfa hjá Skógrækt
ríkisins á Hallormsstað.
Þá var uppgangur í ræktuninni og Skógrækt ríkisins var stór ræktandi skógarplantna og gróðurhúsið á Hallormsstað stækkað úr 800
m² í 2000 m² og var þá stærsta gróðrarstöð landsins í skógarplöntuframleiðslu og framarlega að mörgu leyti. Katrín fór til Noregs og
kynnti sér þar framleiðslu skógarplantna og þegar hún kom til baka
nýtti hún sér þekkinguna þaðan og m.a. var farið að frysta skógarplöntur á Hallormsstað en það hafði ekki verið gert áður hér á landi.
Markaðurinn var hins vegar ekki tilbúinn fyrir það á þeim tíma svo
að því var hætt aftur. Í stöðinni voru ræktaðar plöntur í stórum stíl
fyrir Héraðsskóga og Landgræðsluskóga þannig að Katrín aflaði
sér heilmikillar reynslu í ræktun skógarplantna á þessum árum.
Katrín og Gísli byggðu Sólskóga fyrst upp í Lönguhlíð á Völlum.
Það var ríkisjörð sem þau fengu til afnota. 1993 færðu þau sig um
set, þangað sem stöðin er enn, að Kaldá á Völlum.

Sólskógar á Héraði.
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„Upp úr 1995 fara að koma kröfur um að ríkið sé ekki að þvælast í
þessu plöntuuppeldi, því þá var ljóst að það stefndi í útboð á skógarplöntum og menn vildu ekki að ríkið væri þátttakandi í útboðum.
Það voru gerðar kröfur um aðskilnað“. Katrín hætti störfum á
Hallormsstað 1996, því hún sá fyrir sér að það stefndi í að þessari
starfsemi yrði hætt þar. Þá fór Katrín að vinna eingöngu hjá Sólskógum. „Við vorum algjörlega að stökkva út í djúpu laugina. Við
vorum mjög lítil gróðrarstöð og höfðum litlar tekjur. Við bösluðum
áfram í þessu en ég saknaði alltaf skógarplöntuframleiðslunnar á
Hallormsstað“.
Þegar mannaskipti urðu hjá Barra sótti hún um að verða framkvæmdastjóri en annar góður maður fékk starfið, Rúnar Ísleifsson
sem nú er á Vöglum. „En þá um haustið kemur fram nýtt útboð. Þar
er verið að bjóða út plöntur fyrir Norðurlandsskóga og þá ákváðum
við að fara í þennan bransa. Við áttum eiginlega ekkert í þetta en
við keyptum hús að utan og byrjuðum að byggja og fengum að nota
tæki uppi á Hallormsstað. Þar voru ennþá til sáningargræjur og við
fengum að sá þar og þetta bjargaðist allt saman.“
Fyrir 8 árum komu þau svo norður í Eyjafjörð. „Hér var þrotabú í
Kjarnaskógi og okkur fannst spennandi að skoða þetta. Það endaði
nú með því að það hafði enginn annar áhuga á þessu. Starfsfólkið
var farið héðan og búið að vera þrotabú í smátíma. Ýmislegt var
orðið illa farið, því þegar stefnir í þrot þá er lítið viðhald. Við
sömdum við Skógræktarfélag Eyfirðinga sem hafði átt stöðina
um að taka við þessu og þá opnuðust margir nýir möguleikar.
Við fórum strax í að byggja 2000 m² gróðurhús yfir skógarplönturnar. Hér voru fyrir mörg lítil gróðurhús og því margt umhendis
og vinnufrekt og við sáum að sú aðstaða sem var hér myndi ekki
ganga upp. Við erum búin að breyta rosalega miklu hérna og þetta
er búin að vera mikil vinna.“ Meðal þess sem þau hafa breytt er
að flytja sölusvæðið og er sölusvæðið nú bæði inni í gróðurhúsi
og utan við það. Stóra gróðurhúsið sem þau reistu er plasthús þar
sem blásið er lofti milli tveggja laga af plasti til einangrunar og
hefur það reynst mjög vel.
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hús og tæki að 4 árum liðnum. Þá eru kröfur
um plöntutegundir, plöntustærðir og fjölda
plantna í hverjum bakka mjög mismunandi
milli þeirra sem bjóða út plöntur. Enn eitt
atriðið sem veldur álagi er að nær allir vilja
fá plönturnar afhentar á örfáum vikum á
vorin sem líka er annatími í öðrum verkum
í gróðrarstöðvunum. Gróðrarstöðvarnar sjá
sjálfar um flutninga á plöntunum út á útboðssvæðin og í tilfelli þeirra í Sólskógum er verið
að flytja plöntur austur á Hérað, um Norðurland, á Vesturland og Vestfirði. Um ástæðu
þess að lítið er um haustútplöntun sem gæti
orðið til þess að dreifa álaginu segir Katrín
að þegar framlögin minnkuðu til Landshlutaverkefnanna hafi verktakar sem sáu um
útplöntun horfið. Eftir það hafi gengið illa
Séð yfir Sólskóga í Kjarnaskógi.
að fá menn til að planta út á haustin. Þó er
undantekning því að á Vesturlandi hafa þeir
Núna eru 6 starfsmenn yfir veturinn í stöðinni í Kjarna en þau hafa verið með haustplöntun og lagt talsverða áherslu á það og gengið
dregið verulega úr starfseminni síðustu ár og fækkað starfsfólki. vel. „Það er rosalegur munur fyrir okkur sem erum að framleiða
Til dæmis voru þau með 3 fasta starfmenn austur á Héraði en nú talsvert fyrir Vesturlandsskóga að geta skipt akstrinum, fara með
er þar enginn ársmaður. Ástæða fækkunarinnar er annars vegar sumt að hausti og sumt að vori. Þegar þetta er allt á vorin er þetta
samdráttur í plöntuframleiðslu en líka hafa þau einfaldað hlutina svo þröngur gluggi sem allt þarf að gerast og þá verður álagið svo
og hagrætt, bæði á Héraði og hér fyrir norðan. Framleiðslan núna rosalegt að koma öllu út.“
er 1,5 milljónir skógarplantna á ári og er stöðin fullnýtt eftir að
þau hættu framleiðslu skógarplantna á Héraði. Þessi framleiðsla Katrín er spurð hvernig óskafyrirkomulagið væri að hennar mati.
er u.þ.b. helmingur af starfsemi stöðvarinnar, hitt er framleiðsla
• Lengri útboðstími: „Frá okkar bæjardyrum séð væri það að hægt
garðplantna og sumarblóma og svo flytja þau svolítið inn, t.d. rósir væri að gera samninga lengra fram í tímann, kannski 10 ár.“
og mispla. Fyrir austan rækta þau hnausaplöntur og „jólatré“. Um • Meiri sérhæfing: „Óskastaðan hvað mig varðar væri líka að hægt
staðsetninguna í Kjarnaskógi sem er útivistarsvæði Akureyringa væri að sérhæfa sig meira. Það er miklu hagstæðara. Ég er alveg
segir Katrín: „Staðurinn hér er erfiður, mikil vorfrost. Þetta stendur
undrandi á Verkefnunum að horfa ekki meira á einföldun, hvað
svolítið hærra en Akureyri og það frýs frekar hér á vorin. Maður ræktun varðar. Það er miklu ódýrara að vera með einsleitari ræktun.
lærir á þetta. Nú erum við búin að vera hér í 8 ár og farin að kunna Því ekki að rækta lerki annað árið og stafafuru hitt?“
á umhverfið. Það er líklegasta mikilvægasta þekkingin í þessum
bransa, að þekkja umhverfi sitt.“
Katrín hefur gagnrýnt hvernig staðið er að plöntuúboðum fyrir
landshlutaverkefni í skógrækt og aðra opinbera aðila. Hún var beðin
að lýsa því hvernig þau eru núna og hvernig hún myndi vilja sjá
þau framkvæmd. Katrín segir að útboð hafi hafist 1997 og þá hafi
14 plöntuframleiðendur boðið í. Útboðin eru yfirleitt til fjögurra
ára, stundum sex. Í byrjun voru gróðrarstöðvarnar spenntar fyrir
þessu verkefni en eftir því sem á hefur liðið hefur fækkað mikið
í hópi þeirra sem bjóða í. Núna telur hún að það séu einungis 4
aðilar sem eru virkir í skógarplöntuframleiðslu, allir komnir yfir
fimmtugt, hinir hafa hætt eða snúið sér að garðplöntuframleiðslu.
Í síðasta útboði var einungis einn sem sendi inn tilboð.
Ástæðurnar fyrir þessu telur Katrín vera nokkrar. Eitt er að mikill
samdráttur hefur orðið í kaupum til bændaskógræktar með verulegum niðurskurði í fjárframlögum. Annað er íslenskt veðurfar sem
getur verið þessum bransa mjög erfitt. Vor- og haustfrost eru smáplöntum skeinuhætt þegar þarf að yfirvetra smáplöntur og hafa sumir
lent í erfiðum áföllum vegna þess. Það þriðja sem hún nefnir snýr að
reglum og skilmálum sem sett eru í útboðunum. Miklar kröfur eru
gerðar um húsa- og tækjakost framleiðenda sem er dýrt að byggja
upp og viðhalda og þegar útboðin eru ekki til lengri tíma leggja menn
ekki í að kosta því til sem þarf ef þeir standa svo kannski með ónotuð

Frágangur plöntuflutninga.

• Einföldun plöntugerða og staðla: „Þetta er rosalega flókið í dag,
margar plöntugerðir og mismunandi staðlar. Það þarf að sá tegundunum á mismunandi tíma og skyggja á mismunandi tíma. Verkefnin
virðast bara koma með þær kröfur sem þeim sýnist og svo bara bjóða
menn í ef þeir vilja. Í stað þess að hugsa þetta meira heildrænt, að
plöntuframleiðslan sé hluti af þessari hringrás. Við þurfum að hugsa
saman um hvernig við gerum þetta sem hagkvæmast.“
• Meiri samvinna og samhæfing kaupenda varðandi staðla og gerðir:
„Gallinn er sá að þetta eru allt svo litlar stofnanir út um landið sem
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eru að láta bjóða í hver út frá sinni hugsun. Maður sér það eftir
þessa reynslu og horfir yfir svæðið að þetta byggir ekki endilega á
einhverjum vísindalegum niðurstöðum. Það sést þegar maður ber
saman t.d. á Norðurlandi eysta og Austurland, því ég hef verið að
rækta fyrir þá, hvað þetta er ólíkt sem verið er að biðja um. Bæði
hvað varðar plöntugerðir og stærð á plöntum.“
• Fræmál: Það þarf að vera á ábyrgð Verkefnanna að rétta fræið sé
til, réttu kvæmin og af miklum gæðum.
Katrín er spurð hvort hún telji vanta rannsóknir á því hvað henti
best varðandi tegundir og plöntustærðir. Hún er ekki viss um það
en nefnir að hún hafi heyrt skógfræðinga tala um að þegar um er
að ræða nytjaskóga ættum við bara að vera að rækta fjórar tegundir
sem standa sig best. Hún spyr sig hvers vegna Verkefnin séu ekki að
velja bara þær tegundir sem henta best í nytjaskóga? „Af hverju eru
sumir bara að biðja um greni í 24 eða 35 gata bökkum en aðrir bara
í 40 gata bökkum? Og af hverju eru sumir að rækta blágreni sem er
ekki góð tegund í nytjaskóga? Það eru alls konar spurningar sem ég
held að menn hafi ekki verið að svara. Mér finnst menn þurfa að
staldra við og líta yfir þetta heildstætt. Hafa þá í huga að einfalda
og ná meiri hagkvæmni.“
Næst berst talið að fræmálum. „Hingað til hefur það verið í höndum
gróðrarstöðvanna að útvega fræið. Mest hefur verið leitað að fræi
erlendis, t.d. til Bandaríkjanna, Alaska, og Skandinavíu og þá til
Noregs og Svíþjóðar sérstaklega. Og svo er frælager á Vöglum
sem hefur verið safnað, þ.e.íslensku fræi. Gerðar eru kröfur um að
fræin séu frá tilteknum stöðum. Undanfarin ár hafa verið vandræði með að fá fræ af
stafafuru. Það hefur
ekki verið til innlent
fræ og í fyrra var ekki
heldur til í Alaska fræið
sem krafa var um. En í
haust var safnað miklu
á Íslandi og eftir nýju
kerfi. Það er verið að
koma á nýju kerfi þar
sem ábyrgðin er komin
meira yfir á Verkefnin
í fræsöfnun. Stundum
hafa gróðrarstöðvarnar
sjálfar verið að safna
fræi, sérstaklega birki.
Sáning og kímplöntur í stóra gróðurhúsinu.
Ég tek sem dæmi, núna
er útboð í gangi hjá
Héraðsskógum og það er gerð krafa um lindifurufræ úr Hallormsstaðarskógi. Það er hins vegar ekki til nema hjá einum aðila sem
fékk leyfi til að safna því í skóginum. Þannig að væntanlega er það
eina gróðrarstöðin sem getur boðið í þetta. Auðvitað vonum við
að þetta fari í annan farveg.“
Katrín var spurð hvort þau væru að kljást við sjúkdóma eða meindýr
af einhverju tagi í ræktuninni. Það kom í ljós að af ýmsu var að taka
og sumu spaugilegu. „Þegar við komum hingað var hér rjúpnahópur,
sem var bara eins og túnrollur. Þær höfðu auðsjáanlega alist upp
við það að éta birkið í uppeldisreitnum. Þær voru bara á beit. Við
fórum náttúrulega að verjast þeim og settum net yfir. Þið vitið
hvernig túnrollur hegða sér. Þær stökkva bara yfir girðingarnar.
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Ef rjúpurnar fundu einhverja glufu á netinu tróðu þær sér undir
það. Við lentum einu sinni í því að ein rjúpan hafði slitið af sér fót,
við fundum fót! Hún hafði þá lent í vandræðum með að komast
út aftur. Okkur tókst loks að venja þær frá og erum búin að losna
við þessar rjúpur en setjum samt alltaf net yfir allt birkið um leið
og við setjum það út í reiti. Það var eins með kanínurnar. Þær voru
bara plága þegar við komum hingað. Við vorum í því á vorin að
setja upp víggirðingar í kringum svæðið hjá okkur. Við reyndum að
hrekja þær í burtu og svo sóttum við um leyfi til að drepa kanínur
innan gróðrarstöðvarinnar. Það tók langan tíma að fá svar, líklega
heilt ár og margir sem þurftu að gefa álit, en fengum loks þetta

Plöntuuppeldi.

leyfi. Þá fórum við að verða aðeins agressívari en svo erum við
komin með ketti hérna og þeir virðast halda kanínunum í burtu
að mestu en við erum alltaf á verði. En við höfum ekkert orðið vör
við kanínurnar inni í gróðrarstöðinni síðustu tvö sumur þó að það
sé allt morandi hér í kring.“
Núna eru þau að glíma við sjúkdóm í lerki, lerkibarrfelli. Þetta er
sveppasjúkdómur sem veldur dauða í barrinu og getur líka lifað
í skóginum í kring. „Það er samt kostur að vera inni í skógi með
stöðina. Það er bæði skjól og svo fáum við líka sjálfkrafa góðu
sveppina, þessa sveppi sem hjálpa rótunum. Við höfum verið að
vinna í samstarfi við Norðurlandsskóga við að finna leið til að ná
stjórn á þessu.“
Í framhaldi af þessu færir Katrín í tal skipulag þeirra stofnana
sem sem koma að „græna geiranum“ Þar finnst henni vanta meiri
samfellu. Stofnanirnar séu litlar og sérfræðingur hjá þeim er ekki
endilega að vinna að sinni fræðigrein af því að hann er í vinnu hjá
stofnun sem ekki starfar á hans sérsviði. Hún segist vera mikill sameiningarsinni og teldi fara betur á því ef skógræktin væri undir einum
hatti á einhvern hátt, þ.e. Landshlutaverkefnin, Skógrækt ríkisins
og Landgræðslan. Eins og staðan er núna er það bara vandamál
viðkomandi gróðrarstöðvar ef einhver vandamál koma upp. Engu
að síður er hún ánægð með þá sem hún hefur leitað til, hvort sem
það er sveppafræðingur hjá Landbúnaðarháskólanum, skordýrafræðingur hjá Landgræðslunni eða starfsmenn Norðurlandsskóga.
„Það hefur verið frábært að geta unnið með einhverjum að því að
finna leiðir til að takast á við vandann. Það er mjög gaman og líka
þannig að þegar maður býr úti á landi og vinnur í fagi sem er svona
smátt að þá er mjög dýrmætt að geta unnið með einhverjum að því
að leysa úr málum og horfa fram á veginn og gera hlutina betur.“
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Pistill frá formanni Skógarbændafélags Vestfjarða
Sighvatur Jón Þórarinsson
Nú þegar dagurinn er orðinn lengri en nóttin og vorilmur í lofti
fara þeir sem áhuga hafa á jarðargróðri að ókyrrast og vilja fara að
bardúsa útivið. Hvað er þá betra en taka klippur og/eða greinarsög
í hönd og snyrta tré og runna. Allar árstíðir geta hentað til vinnu
við skógrækt, hvort heldur til gróðursetningar, grisjunar, snyrtingar
eða þá annara framkvæmda á skógræktarlandinu. Ég nefni þetta
hér í upphafi pistillsins til að minna á að skógrækt er ekki „bara“
að pota niður plöntum og fara svo og leggja sig meðan trén stækka.
Þegar þiðnar á svo eftir að koma í ljós hvernig veturinn hefur leikið
trén og trjáplönturnar. Allavega er ljóst að eitthvað er um brotin
tré vegna ísingar og krapahríðar í vetur og einnig trjáfall og brotnar
greinar vegna hvassviðris.
Eftir síðasta vetur var nokkuð um skaraskemmdir og toppkal. Sumstaðar var frekar dapurt yfir að líta en sennilega ekki mikið um að
plöntur hafi drepist. En þannig er þetta þegar við erum að hefja
skógrækt á skóglausu landi. Ekkert skjól, en það er eitt af því sem
við ætlum að laga enda ber landshlutaverkefnið okkar nafnið Skjólskógar. Skjólið er eitt af lykilatriðum skógræktar og tæplega hægt
að gera ráð fyrir að „skógarskjólið“ komi á undan trjánum. Annað
lykilatriði er jarðvegurinn. Skógarjarðvegur er uppfullur af lífi. Lífi
sem lifir með trjánum og trén með því. Þetta lífsamfélag þarf líka
að byggjast upp með skógræktinni. Vöntun á skógarjarðvegi ásamt
skjólleysinu gerir okkar ástkæru plöntum mjög erfitt um vik fyrstu
ár ævinnar og þurfum við því að sýna þolinmæði og þrautsegju til
að gefast ekki upp þegar illa gengur.
En hvað er það annars sem við ætlum okkur með skógræktinni? Hver
er þinn tilgangur með skógrækt? Svari nú hver fyrir sig. Eflaust er
það misjafn tilgangur sem fyrir okkur vakir og sumum nægir einfaldlega sú hugsjón að planta trjám án þess að skilgreina það frekar.
Ég tel að sama hver tilgangurinn er sé skógrækt undantekninga lítið
til bóta og skilar bættum lífsgæðum beint eða óbeint, og þá í formi
þeirrar vistkerfisþjónustu sem skógurinn veitir. Skógrækt má líkja
við langhlaup, það er ekki víst að þú sjáir endann en þú veist að hann
er þarna í ákveðinni fjarlægð. Ekki er einu sinni víst að við sem
plöntum trjánum njótum þeirra að öðru leyti en að fylgjast með þeim
vaxa og dafna. Þó er það oftast þannig að efnahagslegur ávinningur
er hvatinn að framkvæmdum. Svo á einnig við um skógræktina.
Sjáum við engan efnahagslegan ávinning er eins líklegt að verkefnið
fjari út og verði að engu. Þannig þurfum við gulrót til að elta. Setjið
ákveðin markmið strax í upphafi. Vissulega má endurskoða markmiðin en muna þá að setja sér ný í staðin.
Einn er þá þáttur sem mér er nokkuð hugleikinn en það er skjólbeltarækt og þá ekki síst í sambandi við tún- og búfjárrækt. Ég lít
á skógrækt sem landbúnað og eigi að vera samofin hefðbundnum
búskap. Ræktun beitarskóga, landgræðsla með skógrækt, nytjaskógrækt, útivist í ferðaþjónustu og ekki hvað síst skjólbeltarækt
til að skýla ræktun og búpeningi. Sú mýta sem stundum er borin á
borð fyrir okkur að skógrækt og sauðfjárrækt fari ekki saman er ekki
alveg sannleikanum samkvæmt. Þarna hafa bæði skógræktarmenn og
sauðfjárbændur lent í skotgröfum sem erfitt getur reynst að komast
uppúr. Auðvitað er ekki hægt að beita á nýskógrækt meðan féð nær
í toppbrumin en eftir það er hófleg beit vel möguleg. Lykilorðið í því

er beitarstjórnun. Breytingar geta verið óþægilegar en hugsanlega
óumflýjanlegar. Við sem erum að fást við hvorutveggja sauðkindina
og skóginn vitum að það getur á stundum verið aðeins pirrandi að
eiga við sauðþráa sauðkindina sem sækir í varnarlausar plönturnar.
Skógarbændur á Vestfjörðum eru í nær öllum tilvikum að fást við að
koma upp skógi á skóglausu landi og því snýst okkar áhugi fyrst og
fremst um lifun og hvernig plönturnar dafna en minna um úrvinnslu
eða markaðsmál skógarafurða. Í nokkrum tilvikum þarf að huga
að grisjun og þá aðallega í gömlum reitum sem leynast á fáeinum
stöðum og eru til vitnis um að þrátt fyrir að skógur vaxi ekki á Vestfjörðum gerir hann það samt!! Annars er varla hægt að kalla þessa
reiti skóg miklu frekar skógarjaðar þar sem öfgafull veðráttan úti við
íshafið fer hörðum höndum um trjágróðurinn. Hugsið ykkur bara
ef skógarreitirnir væru stærri, hvernig trén myndu þá dafna fyrst
þau dafna vel við þær aðstæður sem núna eru fyrir þau. Það er ekki
alveg nóg að tvö tré komi saman til að kalla það skóg.
Óska öllum velfarnaðar við skógræktina, hvort sem það er gróðursetning eða önnur skógarumhirða.
Kveðja frá Skógarbændafélagi Vestfjarða.
Sighvatur Jón Þórarinsson
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Líf & störf skógareigenda á Vesturlandi árið 2014
Þórarinn Svavarsson formaður

Þórarinn Svavarsson.

Sumarferð á Steindórsstöðum.

Skógarbændur á Vesturlandi hafa haft ýmislegt fyrir stafni
undanfarið ár og verður hér minnst á það helsta sem félagið
hefur staðið fyrir.
Framfarafélag Borgfirðinga hélt sína fyrstu Rabarbarahátíð í
Reykholti í Borgarfirði 21. júní. Þar var boðið upp á fjölbreytta
dagskrá og skemmtilega sveitamarkaðsstemningu. Hátíðin var
haldin í samstarfi við Búdrýgindi og Saga Geopark. Skógarbændurnir Hraundís Guðmundsdóttir á Rauðsgili, Guðfinna
Guðnadóttir á Steindórsstöðum og Halla Guðmundsdóttir í
Dalsmynni buðu upp á ketilkaffi og sykurpúða fyrir FsV og
upplýstu gesti og gangandi um starf skógarbóndans, þetta var
einstaklega vel heppnaður dagur og er það vilji okkar að gera
meira af þvílíku.
Við höldum árlega upp á afmæli félagsins þann 23. júní. Að þessu
sinni hittumst við hjá Bergþóru og Böðvari á Hrútsstöðum í
Dölum. Þau heiðurshjón tóku á móti okkur í nýskúraðri vélaskemmunni og þegar allir voru búnir að heilsast og spjalla var
haldið upp í Hálsaskóg þar sem þau sýndu og sögðu okkur frá
skógræktinni sinni, bæði því sem vel hefur gengið en einnig því
sem ekki hefur farið sem skyldi. Þar sáum við tilraunareit með
lerkiblendingnum Hrym, sem verður gaman að fylgjast með í
framtíðinni þó ekki hafi hann farið vel af stað. Fall er fararheill
sagði einhver. Eftir þessa för um Hálsinn vitum við að í náinni
framtíð verður þar kominn myndarlegur skógur. Að göngu
lokinni var boðið upp á þessa fínu kjötsúpu og með því og að
lokum fóru allir glaðir til síns heima eftir vel heppnað kvöld.
Árleg sumarferð Félags skógarbænda á Vesturlandi var farin
laugardaginn 9 ágúst. Í fyrra var farið í Dalina og skógarbændur
þar heimsóttir, en núna var stefnan tekin til skógarbænda í uppsveitum Borgarfjarðar. Það voru 33 félagar sem mættu í rútu
hjá Sæmundi að morgni laugardags ákveðnir að kynna sér hvað
borgfirskir skógarbændur hefðu afrekað á undanförnum árum.
Fyrsti bærinn sem var heimsóttur var Efri-Hreppur í Skorradal
og var þar farið í Stallaskóg, sem er mjög myndarlegur og vel
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hirtur útivistarskógur. Hófst gróðursetning þar árið 1974. Í
lok skógargöngu í Efri-Hrepp var boðið uppá kaffi og konfekt.
Þaðan var stefnan tekin í Lundarreykjadal og stafafurulundur
frá árinu 2001 heimsóttur á Tungufelli og á Oddsstöðum var
skoðuð nytjaskógrækt, sem saman stendur af lerki, furu, greni,
elri og birki. Gróðursetningar hófust þar árið 1999. Á Oddsstöðum snæddi hópurinn nestið sitt í 101 árs gamalli hlöðu
sem búið er að gera upp að hluta. Í Reykholtsdal var komið í
lerkiskóg í Deildartungu frá 1997 og á Steindórsstöðum var litið
í gamla skógarreitinn, sem byrjað var að gróðursetja í árið 1944.
Ekið var fram að Skógarseli og skógræktin þar kynnt, en þar
var byrjað að gróðursetja árið 1985. Þaðan var ekið í Rauðsgil
í Hálsasveit og þar þáði hópurinn ketilkaffi og lummur sem
bakaðar voru á pönnu við eld. Á Rauðsgili voru einnig skoðuð
ávaxtatré og býflugnarækt kynnt. Þá var ekið sem leið liggur
um Kolbeinsrófu og fram hjá skógræktinni á Úlfsstöðum og yfir
í Hvítársíðu. Síðasti bærinni sem var heimsóttur var Kirkjuból í
Hvítársíðu og þar er nytjaskógrækt frá því um 2000. Að lokinni
ferð var komið við í Fossatúni í Bæjarsveit og fengu ferðalangarnir ljúffenga súpu hjá vertunum þar.
Ferð sem þessi hefur margþættan tilgang, þetta er skemmtiferð
jafnt sem fræðsluferð og einnig er hún góður vettvangur fyrir
fólk með sameiginleg áhugamál til að kynnast betur. Stjórn Félags
skógarbænda á Vesturlandi þakkar gestgjöfunum fyrir góðar
móttökur og þátttakendum fyrir ánægjulega ferð.
Framfarafélag Borgfirðinga ásamt Sögu Jarðvangi boðaði til
hátíðlegs jólamarkaðar í gömlu hlöðunni í Nesi í Reykholtsdal
laugardaginn 22. nóv. Á markaðinum var blanda af gæða handverki og matvælum úr héraði, ilmandi grenilykt og stemning
til að koma fólki í rétta gírinn. Félag Skógarbænda á Vesturlandi og Skógrækt ríkisins voru með til sölu greinar og efni til
aðventukransagerðar auk arinviðar, en einnig var krökkunum
boðið upp á að rista sykurpúða yfir opnum eldi, við mikla
kátínu krakkanna.
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Pistill frá formanni Félags skógarbænda
á Norðurlandi
Páll Ingvarsson
Ágætu skógarbændur og aðrir
lesendur.
Sigrún Grímsdóttir bað mig að
rita pistil um störf stjórnar í Félagi
skógarbænda á Norðurlandi síðast
liðið ár. Er sjálfsagt að verða við
þeirri beiðni.
Nokkrir fundir voru haldnir í stjórninni á árinu. Þar sem aðalfundur LSE
á var haldinn í Varmahlíð í sumar
kom það í okkar hlut að undirbúa
hann og fór mikil vinna í það verkefni. Vil ég hér með koma á framfæri þakklæti til allra sem lögðu
hönd á plóg og var ekki annað að heyra en skógarbændur á fundinum væru nokkuð sáttir með framkvæmdina. Ýmsar tillögur voru
samþykktar á aðalfundinum, m.a. hækkað gjald frá félögunum til
LSE, sem þýðir að félagsgjöldin í okkar félagi þurfa að hækka. Ekki
má gleyma því að allir fundargestir á aðalfundinum fengu að gjöf
græna svuntu með merki félagsins.
Við tókum þátt í Skógardeginum í Kjarnaskógi í samvinnu við
Norðurlandsskóga, Skógræktarfélag Eyfirðinga og Skógrækt ríkisins.
Almenn ánægja var með daginn sem þótti takast vel og fjöldi fólks
sótti. Þar gaf að líta tæki og tól við grisjun, flettingu viðar og stauravinnslu. Keðjusögin var einnig sýnd í verki þar sem skógarhöggsmenn
léku sér að því að breyta standandi tré í fjórfættan stólkoll, fræsýni
voru skoðuð o.fl. Og að sjálfsögðu fékk fólk ketilkaffi og með því
var boðið upp á lummur steiktar yfir eldi.
Í sumar er fyrirhugað að halda aðalfund félagsins samhliða Skógardeginum sem í sumar verður haldinn í Vaglaskógi. Nánari tímasetning verður auglýst þegar nær dregur.

Pinnabrauð, poppkorn og lummur á skógardegi í Kjarnaskógi.

gróðurhús

Eigum gróðurhús í öllum stærðum og gerðum.

Með skógarkveðju,
Páll Ingvarsson

Serralux

„Skógrækt er mannrækt“
ÁK smíði, Akureyri

Multi Span

Oranjerie

Samtengd hús. Frábær gæði.

Glerhús upp að vegg.

Húnavatnshreppur
Kaupfélag Skagfirðinga
Suðurlandsskógar
Vilkó, Blönduósi

Elegant

Stærri hús

Plasthús tilvalið fyrir
áhugamanninn.

Plasthús fyrir framleiðsluna.

Austurvegur 69 - 800 Selfoss
Sími 480 0400

Lónsbakki - 601 Akureyri
jotunn@jotunn.is

700 - Egilsstaðir
www.jotunn.is
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Vínekra á Nýja-Sjálandi.

Skógarblómi
Sigríður Hjartar, Múlakoti

Veturinn er stundum dálítið lengi að líða, einkum þegar lægðabrautin
liggur yfir Ísland og lægðirnar fara langt yfir löglegum hraða eftir
henni. Þá er gott að stytta sér stundir með góðri bók eða blaði sem
birtir áhugaverðar greinar. Bændablaðið hefur í vetur birt nokkrar
áhugaverðar greinar um umhirðu skóga, grisjun og skógarhögg sem
við getum lært sitthvað af, jafnvel þau okkar sem erum á byrjunarreit,
erum að gróðursetja okkar fyrstu plöntur. Við á byrjunarreitnum
getum þó e.t.v. lært enn meira af „geðvonskugreinunum“ sem ég
kalla svo, greinum, sem birtast árvisst í blöðunum. Þar er agnúast út
í nytjaskógrækt, skammast yfir einsleitni, beinum línum, að fjöllin
hverfi bókstaflega og landið sé kaffært í trjám eða þá hvað þessi litlu
frímerki séu hallærisleg með þessum trjákræklum sem aldrei verði
að neinu. Já, það er vandlifað en samt dálítið til í þessu. Einsleitni
og beinar línur, eins og það er hagkvæmt fyrir vinnsluferlið er það
óhagkvæmt fyrir sálartetrið.
Ein sérkennilegasta upplifun okkar hjóna varðandi einsleitni og
beinar línur varð á Nýja-Sjálandi fyrir fimm árum. Vegurinn lá í

Skógarjaðar.
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gegnum vínakur og það var enginn smábleðill eins og við höfum oft
séð í snarbröttum fjallshlíðum Evrópu. Þessi akur var ca 20 x 100
km marflatur og allur véltækur! Hrifningin vék smám saman fyrir
leiða, en þá allt í einu hrópuðum við af undrun því vegurinn framundan var varðaður rósarunnum, hvítum, bleikum, gulum runnum
sem gróðursettir voru við enda annarar hverrar vínviðarraðar. Þótt
rósabryddingin væri ekki löng var hún stórkostleg.
Síðar, þegar við hjónin hófum akurræktun, ekki vínviðar heldur
aspar, urðu okkar aðstæður ekki ósvipaðar þessu því þjóðvegurinn
liggur meðfram endilöngu ræktunarsvæðinu, sem er sorglega mjótt
á hinn kantinn. Vinir okkar í Suðurlandsskógum vilja forðast einsleitni í jaðarsvæðum og lögðu upp með plöntuval í skjólbelti sem
kom okkur á óvart; ösp og viðju, ilmreyni og knappareyni, sólber og
blárifs, ylli, rósir og ýmsa toppa. Höfðu mennirnir dottið á höfuðið,
höfðu þeir gleymt að veður geta verið válynd á Markarfljótsaurum?
Síðastliðið sumar var skjólbeltið okkar á þriðja ári og furðu margt af
furðutegundunum var lifandi, meira að segja blómstruðu nokkrar
„dvergrósir“. Þá lögðum við í tilraunastarfsemi sem eftir er að sjá
hvernig vindur áfram. Í gegnum landið okkar renna litlir lækir og
við ákváðum að brydda einn þeirra með þeim trjám og runnum sem
voru til í uppeldisreitnum heima. Þetta urðu 8-10 reynitegundir, birki
af ýmsum uppruna, nokkrar sírenutegundir, rósarunnar af ýmsum
gerðum, berjarunnar og sitthvað fleira. Allt voru þetta tiltölulega
litlar plöntur, sem við höfum fjölgað sjálf, ýmist með sáningu eða
stiklingum. Ef þetta lifir sæmilega höldum við áfram þessu „rugli“.
Þið sem hafið ferðast um Barðastrandarsýslu hafið sjálfsagt mörg
hrifist af ilmreyninum sem gægist á stöku stað upp úr birkikræðunni,
blómstrar snemmsumars áberandi hvítum blómsveipum, síðsumars
draga eldrauð berin að sér athyglina og loks eru haustlitirnir allt
aðrir en hjá birkinu. Lærum af náttúrunni. Mottó okkar er: Hafið
skógarjaðarinn bugðóttan eftir því sem unnt er og umfram allt ekki
einsleitan. Reynið að leggja skógarsvæðin vel í landið.

LANDSSAMTÖK SKÓGAREIGENDA

Mörk á Landi - reynslusaga
Texti: Jóhanna Jóhannesdóttir - Myndir: Þór Jakobsson

Snemma hausts 1986 voru feðgar á ferð í Landsveit að leita að
ummerkjum um gamalt býli, Mörk, sem átti að liggja í beina stefnu
frá Gaukshöfða í norðri til Þríhyrnings í suðri, uppi við rönd svonefnds Merkurhrauns. Nyrst á gróðurtungunni Baðsheiði leiddi
forsjónin þá beint að tilhöggnum steini, „Mörk“ stóð þar! Þarna
mótaði greinilega fyrir hleðslum, svo að ekki þurfti lengur að leita.

reyndar mátti sjá ellileg birkitré, sem voru í laginu eins og regnhlífar, neðar á Baðsheiðinni, kindin sá um að halda þeim svo, en
þar í grennd voru og eru mjög fallegir víðirunnar. Gróðursettum
nokkur sumur í grennd við lækinn, og gerðum tilraun með að planta
umfeðmingi á sand- og hraunsvæðunum beggja vegna heiðarinnar,
ekki með miklum árangri, sömuleiðis dafnaði birki þar illa, kannski
lifði aðeins tíundi hluti plantna.
Grastungan Baðsheiði hefur staðið af sér ágang sandfoks öldum
saman. Fram á áttunda áratug 20. aldar slógu nágrannabændur og
hirtu hey þar, má enn sjá merki um gamla girðingu sennilega utan
um heystabba. Merkilegt er að sjá að heiðin er um 5-6 m hærri en
umhverfið þar sem eyðandi öfl norðaustan áttarinnar hafa ráðið.
Hvers vegna hefur hún haldist, Baðsheiðin? Skyldi það hafa verið

Steinninn.

Þeir Þór og Vésteinn eiga ættir að rekja til Merkur, þar bjó langafi
Þórs á miðri 19. öld. Landið reyndist vera í eigu Landgræðslunnar,
landgræðslustjóri og staðarkunnugir gerðu síðan landamörk og
voru okkur veittir 15 hektarar á leigu. Til þess taldist nyrsti hluti
Baðsheiðar og land beggja vegna hennar. Í okkar fyrstu ferð upp
Baðsheiði heilsaði okkur nautahópur, og ofar mátti sjá kindur á beit.
Samstarfsmenn Þórs gerðu út leiðangur til að hjálpa okkur að girða,
rafgirðing var sett upp á tvo vegu vorið 1987. Á hina var og er girðing
og geta staurarnir þar talist til fornminja. Rafgirðingar voru þá fátíðar,
girðingin er fimm strengja og hefur reynst mjög vel. Fyrstu sumrin
þurfti að gera hana
fjárheldari með því að
hlaða grjóti og torfum
undir neðsta streng.
Við hjónin gleymdum
þó ekki gróðursetningu.
Lækur er í landinu, þar
bullar upp vatn síað af
hrauninu fyrir ofan.
Norðvestan við uppspretturnar var talið
vera besta gróðursetningarsvæðið og var þar
gróðursett heilmikið af
bakkaplöntum, birki.
Ekki sást nein hrísla frá
Staðsetning.
fyrri tíð í landinu. En

Lækurinn.

skjólið frá Búrfelli sem kemur henni til góða? Þegar litið er til
suðausturs sjást torfur, í svipaðri hæð, og þar sem rofabörðin gína
við manni, en melgresið gerir sitt til að binda. Líka í okkar landi er
melgresi, og þá mest á jöðrum heiðarinnar. En þar ræður grasið
þó ríkjum, grasrótin er afar seig og öflug.
Með árunum fluttum við okkur upp á Baðsheiðina með gróðursetninguna, notuðum fyrst bakkaplöntur, en grasið átti yfirleitt seinasta
orðið, mjög mikil afföll. Seinustu tíu árin höfum við eingöngu notað
metersháar plöntur og hærri, birki og aspir. Höfum myndað litla
skógarlundi, þyrpingar, með bognum útlínum.
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Þetta land er einstakt vegna þess hve ólíkar spildurnar þar eru:
gamalgróið tún og sandbreiður með hraunnibbum. Eftir að reyna
nokkrum sinnum gróðursetningu í sandinn sáum við bjargráð í
lúpínunni. Það var 1998 að við settum niður lúpínuplöntur með
smiti í breiðurnar báðum megin heiðar. Inn á milli settum við
birkiplöntur, en á þeim árum þótti þetta heillaráð, líka fyrir birkið.
Lúpínan smellpassaði og óx birkinu upp fyrir höfuð svo að eftir
nokkur ár þurfti leita að birkinu og fannst það, oft orðið mjög
undið og skakkt innan um í lúpínustóðinu. Auðvitað var ætlunin
að lúpínan héldi sér á mottunni og bætti jarðveginn þar sem þyrfti,
en undanfarin ár höfum við verið herská og eytt eins mörgum
fræstillkum hennar og við getum. Stór brauðsög úr eldhúsinu er
upphaldsverkfæri mitt þegar líður á sumarið en framan af eru stilkarnir mjúkir, mögulegt að brjóta þá. Vindur bar líka fræ hennar
ofan frá hraunbrúninni þar sem við höfðum sett niður nokkrar

Jóhanna við sjálfsáðu furuna.

Grastorfur á Baðsheiði.

plöntur. Nú myndar hún tvær álíka stórar breiður innan girðingar.
Það sem líka gerir Merkurlandið okkar sérkennilegt er að það
er gróðurvin á jaðri, fyrir ofan og beggja vegna var örfoka land.
Maður er minntur á það hve gróður spilltist mikið fyrr á öldum,
uppsprettur fylltust af sandi svo að ekki var búandi í Mörk og á
öðrum nálægum bæjum. Breytingin sýnir sig í því að svæðið hét
áður ekki Merkurhraun, heldur Merkurskógar. Mörk var kostajörð,
ábúendur höfðu svo miklar nytjar af skógarbeit að það þurfti ekki
mikið að afla heyja fyrir féð. Á seinustu áratugum hefur hraunið
gróið dálítið, mjög hægt, skófir á steinum, mosi og víðir, á stöku
stað hefur birkifræ skotið sér niður á melgresisstorfu, eina slíka
köllum við Litlu Baðsheiði. Þau fræ hafa eflaust borist frá Mörk.
Landið innan girðingar hefur tekið miklum stakkaskiptum, og
það ekki eingöngu fyrir okkar tilverknað. Birkið hefur sáð sér
sjálft, og á vissum stöðum hefur það blandast við fjalldrapa. Þetta
einlenda birki greinist sérlega skemmtilega frá þessu gróðursetta,

Uppvaxandi skógarlundir og lúpína í forgrunni.
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það er fjölstofna. Og á haustin sést fallega að einlenda birkið byrjar
töluvert seinna að skipta litum en það aðkeypta. Við vorum furðu
lostin hérna um árið þegar undurfalleg stafafuruplanta sást fyrst,
er nú orðin meira en mannhæðarhá, stendur ein sér á mosaþembu.
Hvaðan kom hún?
Þannig býður Mörk upp á margs konar verkefni, svo að ekki sé
minnst á hversu upplagt er svæðið er fyrir gróðurrannsóknir, hvernig
vistkerfið er í hrauninu, hvernig plöntur háar og lágar nema þar
land, hvenær skógarfuglar byrja að sækja í svæðið, og svo framvegis.
Vonandi verður þeim rannsóknum sinnt síðar. – Við höfum frá
fyrstu tíð átt mjög gott samstarf við Landgræðslu ríkisins, það ber
að þakka. Lesendur greinarinnar hafa gert sér grein fyrir að við
erum ekki skógarbændur, heldur áhugafólk um skógrækt. Þakkir
til ritstjórnar ritsins fyrir að bjóða okkur að segja sögu okkar.

Þór við eitt hæsta tréð í Mörk.
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Nýjungar í nýtingu íslenska birkisins
Texti: Anna Guðmundsdóttir - Myndir: Jakob S. Bjarnason
Það er ekki ofsögum sagt að íslenska birkið er til margs nýtilegt, þó stundum þurfi að fara ýmsar krókaleiðir
til að nýta það. Um aldir hafa Íslendingar notað það til smíða, kolagerðar og eldiviðar en á síðustu árum hefur
hugmyndaflugið leikið lausum hala og nú er það líka notað til tegerðar, litunar á ullarbandi, í smyrsli og loks er
nú farið að nota það í síróp og áfenga drykki.

Girnilegur drykkur.

Söfnun birkisafa.

Forsvarsmaður Foss distillery, Jakob S. Bjarnason, hefur ásamt
samstarfsmönnum sínum þróað tvær tegundir drykkja, Björk birkilíkjör og Birkir birkisnafs og auk þess birkisíróp. Aðrir helstu samstarfsaðilar eru Pure Spirits í Borgarnesi sem leggur til vínandann
og Holt og heiðar á Hallormsstað sem hafa úrvegað birkisafa og
birkigreinar. Þá er einnig komið á samstarf við Skógrækt ríkisins
á Tumastöðum þar sem birkisafa verður safnað í þrjú ár með tilraunasniði í því skyni að komast að því hvaða áhrif safasöfnun hafi
á vöxt birkitrjáa. Við þróun varanna hefur auk þess verið leitað
fanga með reynslu af sambærilegum verkefnum á Norðurlöndunum
en þar er m.a. framleitt birkivín úr birkisafa. Í samstarfi við Matís
hyggst Foss distillery þróa þrenns konar vörur úr birki og birkisafa.
Í fyrsta lagi er það birkisíróp úr birkisafanum, í öðru lagi að nýta
safann sjálfan í óáfenga og áfenga drykki og í þriðja lagi að framleiða
kraft eða extrakt úr birki sem nota má við framleiðslu á ýmsum
hollustuvörum.
Í erindi sem Jakob hélt á Akureyri á útmánuðum lýsti hann því að
fyrirtækið leggði áherslu á sérstöðu framleiðslu sinnar sem væri
eftirfarandi:
• Sterk tenging við náttúru Íslands, „þjóðartréð“
• Hreinleiki
• Handgerð
• Heilsusamleg áhrif safa og birkis
• Bragð af Íslandi - „A little taste of Iceland“

Í erindinu kom fram að mikið magn birkisafa þarf
við framleiðslu birkisíróps, þannig að sjóða þarf
niður 70-75 ltr. af birkisafa til að fá 1 kg af sírópi.
Birkisafanum er eingöngu hægt að safna á vorin
þegar trén eru að laufgast og því er það ekki nema
4 – 6 vikur árlega sem hægt er að safna safanum.
Safinn er mjög viðkvæmur í geymslu og súrnar
fljótt líkt og mjólk nema hann sé kældur og við
geymslu meira en örfáa daga er nauðsynlegt að
frysta hann. Við tilraunir hefur komið í ljós að
með því að sjóða birkigreinar er hægt að vinna
svonefnd úrdrög úr greinunum og nota þau líkt og
birkisafann sjálfan. Birkisírópið er notað líkt og hlynsíróp á pönnukökur en er líka mjög gott sem bragðbætir í ísgerð og aðra eftirrétti
og er þá hægt að minnka sykurmagnið sem annars færi í vöruna
um 20%. Jakob sér fyrir sér að tækifæri séu til atvinnusköpunar víða
um land við söfnun birkisafa og birkigreina en fyrsta skrefið í því
er að skrifa gæðakerfi um söfnunina til að tryggja gæðin en síðan
væri hægt að gera samninga við einstaklinga eða skógræktarsvæði
um slíka söfnun.
Þá kynnti Jakob möguleika þess að drekka birkisafa gegn frjókornaofnæmi sem hefur verið reynt m.a. í Danmörku. Þar þarf þó að gera
frekari rannsóknir en ekkert er því til fyrirstöðu að þeir sem aðstöðu
hafa reyni sjálfir að safna birkisafa og drekki svo sem eitt glas einu
sinni til tvisvar á dag á vorin og fram á sumar.
Hingað til hefur gengið vonum framar að þróa vörurnar og núna eru
Birkir og Björk seld í vínbúðum á Íslandi, í Fríhöfninni og í litlum
flöskum um borð í flugvélum Icelandair. Einnig eru þessir drykkir
komnir í sölu í Danmörku og USA og verða seldir víðar um heim
innan skamms. Við markaðssetninguna hefur Foss distillelry meðal
annars farið þá leið að koma drykkjunum á framfæri í keppnum
barþjóna sem þannig kynnast þeim og hafa síðan viljað nota þá
áfram þegar heim er komið og kynnt fyrir sínum viðskiptavinum.
Einnig er útlit flasknanna sérstakt, flöskurnar eru óvenjulegar að
lögun, háar og mjóar, og í hverja þeirra er stungið birkigrein sem
þannig minnir á uppruna bragðefnisins í drykknum.
Ef horft er til skógræktarinnar og hvaða gagn söfnun birkisafa
getur haft fyrir skógarbændur má telja að söfnunin geti stuðlað að
betri umhirðu skógarins, því auðveldara er að safna safa úr stórum
sæmilega beinvöxnum trjám og þannig er hvati í verkefninu til að
hirða vel um skóginn og grisja.
Í framtíðinni verða þróaðar vörur hjá Foss distillery sem eiga að geta
staðið undir verulegri tekjuöflun hjá skógareigendum á Íslandi. Í
skógunum eru dulin verðmæti sem þarf að nýta.
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Skógræktarmenn í æfingabúðum í keðjusagarútskurði
Björgvin Eggertsson LbhÍ

Undir kjörorðunum „Teach Me Wood“ á vegum Leonardo Partnership verkefnisins hjá Evrópusambandinu héldu nokkrir Íslendingar
á vegum Landbúnaðarháskóla Íslands til Eistlands í júnímánuði
til þátttöku í „vinnubúðum“ í myndsúlugerð og kynningu á viðarvinnslu og skógrækt þar í landi. Verkefnið er samvinnuverkefni
nokkurra Evrópulanda og er ætlað að auka þekkingu á milli svæða
innan Evrópu á mismunandi sviðum viðarvinnslu. Haldin verða sjö
námskeið, í sjö mismunandi löndum, undir merkjum TMW og eru
íslensku þátttakendurnir nemendur á starfsmenntabrautum LbhÍ
og kennarar sem koma að kennslu á starfsmenntabrautum LbhÍ og

Ein útfærsla af aðstöðu í skóglendi.

Þátttakendur frá Landbúnaðarháskóla Íslands; Orri, Guðjón, Ólafur, Björn,
Björgvin og Ólafur Sæm.

kennslu á endurmenntunar-námskeiðum hjá Endurmenntun LbhÍ.
Dvalið var í Rakvere-héraðinu sem er um 100 km frá höfuðborginni
Tallinn. Í Rakvere Ametikool verkmenntaskólanum var tekið á
móti hópnum og kynnt fyrir þeim eistneskt samfélag og menning.
Námskeiðið sjálft fór síðan fram utan dyra í sumarpardísinni í
Lammasmäe Puhkekeskus sem er í klukkustundar akstursfjarlægð
frá Rakvere.
Fjögur lönd tóku þátt í námskeiðinu að þessu sinni; Eistland, Lettland, Ísland og Danmörk. Hver hópur fékk einn sveran bol til
að vinna með, ýmist úr sitkagreni, birki, eik, blæösp eða hlyni.
Íslendingarnir mynduðu tvo vinnuhópa og völdu sér tvo svera
sitkagreniboli. Hvor súla fyrir sig var um 3,5 m að lengd og um 600
lítrar í rúmmál. Snemma í námskeiðinu kom í ljós að listsköpun og
handverk Íslendinganna var nokkuð frábrugðið handverki hinna
þjóðanna. Eftir því sem á vikuna leið fóru bolirnir að taka á sig
margs konar myndir sem sóttar voru í víkingatímann, heiðnina og
náttúru Íslands. Mikla athygli vakti á meðal námskeiðsgesta þegar
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Búið að reisa súlurnar og saga þjóðar komin á bolvið.
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Léttklæddur Eisti mundar keðjusögina.

reistar voru upp tvær þungar Íslandssúlur á þriðja degi, skreyttar
myndum af Þór, rúnaletri, drekum, dýrasporum, fiskum og fjallstindum, ásamt öðrum útskurði sem minnti á sérkenni Íslands.
Það vakti athygli Íslenska hópsins hversu lítið var lagt upp úr öryggisbúnaði við keðjusagarvinnuna og óneitanlega dálítið skrítið að sjá
berfætt börn á stuttbuxum beita slíkum tækjum af miklu öryggi.
Á meðan bogaði svitinn af Íslendingunum sem voru kappklæddir
í öryggisbúnað frá toppi til táar í brakandi sumarsól og hita.
Í bland við vinnusmiðjuna voru settar inn vettvangsferðir. Farið var
t.a.m. í heimsókn í afar áhugavert glugga- og hurðaframleiðslufyrirtæki (ARU Grupp LTD) og mátti þar sjá fallega, vandaða smíð og
áhugaverðar lausnir á læsingum og frágangi í kringum glugga og
hurðir. Gengið var í gegnum timburvinnsluna sem leggur áherslu
á að nýta viðinn sem best en það þýðir m.a. að töluverður fjöldi
starfsmanna vinnur við flokkun timbursins, sérvinnslu og smíðar af

ýmsum toga. Það vakti þó enn og aftur athygli hvað lítið er hugsað
um öryggismál og heilsuvarnir starfsmanna.
Einnig var skógrækt þeirra í Eistlandi heimsótt (Estonian State
Forest Management Centre), fyrirtæki sem byggir bjálkahús (Tender
Ehitus LLC) var skoðað og síðast en ekki síst var farin gönguferð um
mýrarskóg á svæðinu. Mýrarskógurinn er verulega ríkur af dýralífi
og fjöldi plöntutegunda er mikill. Þá er skógurinn nýttur mikið af
fólki í sveppa- og berjatínslu.
Það var Strandamaðurinn Guðjón S. Kristinsson torf- og grjóthleðslumeistari sem jafnframt er myndsúlugerðarmeistari Íslands
sem stýrði vinnu íslendingana. Aðrir í hópi Íslendinganna voru
Orri Víðisson, Skógrækt ríkisins, Björgvin Eggertsson,Endurmenntun LbhÍ, Björn B. Jónsson Suðurlandsskógum, Ólafur G.E.
Sæmundsen, skógtæknir og Ólafur Oddsson, Skógræktar ríkisins.
Allir eiga þessir einstaklingar það sameiginlegt að koma mikið að
kennslu bæði á starfsmenntabrautum LbhÍ og eins á námskeiðum
hjá Endurmenntun LbhÍ.

Handverkfærin.

Við LbhÍ hafa í gegnum árin verið kennd ýmis námskeið sem snúa
að viðarvinnslu hverskonar, bæði er lýtur að gömlu handverki sem
og nýrri aðferðum. LbhÍ hefur verið mjög framarlega á þessu sviði
og því er það ómetanlegt að fá tækifæri sem þetta til að senda hóp af
sérfræðikennurum LbhÍ saman erlendis til að fá aukna innsýn inn
í það sem er að gerast hjá nágrannaþjóðum okkar. Evrópuverkefni
eins og TMW eru því ómetanleg lyftistöng fyrir allt námskeiðahald
á sviði viðarvinnslu á Íslandi.

Áhugaverðir tenglar
Landssamtök skógareigenda: www.skogarbondi.is
Landbúnaðarháskóli Íslands: www.lbhi.is
Skógrækt ríkisins: www.skogur.is
Lantbrukarnas riksforbund: www.lrf.se
(sænsku bændasamtökin)
Dansk skovforening: www.danskskovforening.dk
(dönsk skógarsamtök)
Töluverð hefð er fyrir listaverkum sem búin eru til úr trjábolum. Listaverkið
Eistneski flautuleikarinn fékk óvænt íslenskan meðleikara, Guðjón Kristinsson
þenur flautuna.

Skovdyrkerne: www.skovdyrkerne.dk
(samtök danskra skógarbænda)
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Jólatrjáaræktun á ökrum
Hvernig er staðan 2014 í tilraunaverkefninu hjá LSE?
Else Möller, skógfræðingur
Landssamtök Skógareigenda (LSE) stofnuðu árið 2011 áhugahópa
með skógarbændum víða um land með það í huga að hefja þróunarog rannsóknarvinnu tengda hraðræktun jólatrjáa á ökrum. Um 45
bændur um land allt skráðu sig í verkefnið. LSE ætlar að sinna þessu
verkefni með ráðgjöf og heimsóknum til bænda á meðan á því stendur.
2013 fengu bændur á Norður- og Norðausturlandi tilboð um að fá
heimsókn af tveimur jólatrjáasérfræðingum, Marianne Lyhne, sem
er frá Landbúnaðarháskólanum í Kaupmannahöfn og tengd verkefninu „Kraftmeiri skógar“ og Else Möller sjálfstætt starfandi skógfræðingi ásamt framkvæmdastjóra LSE, Hrönn Guðmundsdóttur.
Heimsókn fór fram frá 24. júlí til 2. ágúst 2013 þar sem 16 bændur
voru heimsóttir. Bændurnir á Suður- og Vesturlandi voru heimsóttir
frá 7. til 10. júlí 2014. Þar höfðu 12 bændur óskað eftir heimsókn.
Markmið heimsóknanna var að kanna hvernig staðan væri í jólatrjáaverkefninu sem fór af stað 2011 á vegum LSE og að kanna helstu
vandamál eða áskoranir sem bændur voru að takast á við í byrjun
ræktunarferlisins. Að auki var veitt ráðgjöf eftir þörfum á hverjum
bæ. Þar sem jólatrén voru komin vel af stað voru sýndar mismunandi
aðferðir til að forma og laga tré til að bæta form og útlit þeirra.
Bændurnir sem voru heimsóttir voru mislangt komnir. Sumir voru
í áætlunarferlinu, aðrir búnir að gróðursetja skjólbelti og nokkrir
voru að fikra sig áfram með tegunda- og kvæmaval. Sumir bændur
höfðu verið að rækta jólatré í nokkur ár og nokkrir höfðu hirt og
selt jólatré úr skóginum sem grisjunarefni. Staðan á milli bæja og á
milli landshluta var því mjög mismunandi. Sameiginlegt fyrir flesta
staði var skortur á nægjanlegu skjóli á ræktunarsvæðinu (Mynd 1)
og óhóflegur samkeppnisgróður (Mynd 2).
Rétt val á tegundum og kvæmum var líka verkefni sem margir voru
að vinna í. Marga langaði að rækta fjallaþin en það var greinilega
mjög erfitt á opnum túnum en mun betra þegar plönturnar voru
gróðursettar í skjólgóðu skógarumhverfi (Mynd 3).

Mynd 1. Skjólleysi er eitt helsta vandamálið við akurræktun í dag. Á flestum
stöðum vantar nægjanlegt skjóli fyrir einni eða fleiri áttum.
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Mynd 2. 6 vikum eftir jarðvinnslu og einum mánuði eftir gróðursetningu var samkeppnisgróðurinn komin vel af stað í jólatrjáareit á Austurlandi.

Á sumum stöðum höfðu greni og fura verið gróðursett sem jólatré
en hafði aldrei verið sinnt og voru því annað hvort búin að vaxa úr
sér, orðin tvítoppa eða ósamhverf og voru því ónothæf sem jólatré.
Á Norður- og Norðausturlandi voru margir bændur það vel komnir
af stað að hægt var að sýna hvernig má laga toppa og forma tré til
að auka gæði þeirra. Sýnishorn af mismunandi hjálpartækjum til
notkunar við formun voru með í för og sýnd (Mynd 4 ).
Á Suður- og Vesturlandi voru flestir bændur að vinna í að koma upp
skjólbeltum og útbúa nægjanlegt skjól á ræktunarsvæðinu (Mynd 5).

Mynd 3. Ánægður fjallaþinur í skógarumhverfi á Suðurlandi.

LANDSSAMTÖK SKÓGAREIGENDA

Mynd 6. Tré gróðursett í rásir á frjósömu túni dafna vel. Milli rása er grasið
slegið reglulega.

Mynd 4. Marianne Lyhne sýnir Önnu í Reykhúsum og Else hvernig hægt er að
laga greinakransa á ungu rauðgreni.

vindi og kulda yfir langan tíma sem líklegast hefur þurrkað plönturnar með dauða sem afleiðingu.
Eldra skógarfólk hefur upplifað atburði eins og þessa áður þar sem
óhagstætt veðurfar hafði rústað nýgróðursetningu en þetta hefur
ekki gerst oft. Það fullyrðir að trén geti grænkað næstu ár því rótin
geti verið lifandi.
Eftir fyrstu tvær heimsóknarlotur til jólatrjáabænda og annarra
áhugamanna um jólatrjáaræktun á Íslandi er hægt að staðfesta að
átaksverkefnið „Jólatrjáaræktun á ökrum“ er komið vel af stað. Verkefnið er umfangsmikið og mikil reynsla á eftir að myndast til gagns
fyrir komandi ræktendur í þessari búgrein. Áskoranir eru margar
fyrir þá sem eru að byrja. Þó ber að hafa í huga að akurræktun eins
og hún er erlendis, og mælt er með í þessu verkefni, er skilvirk og
hagkvæmt en bara ef hægt er að beita vélknúnum tækjum og tólum.
Að sinna ræktunarferlinu eingöngu með vinnuafli mun seint borga
sig. Hins vegar eru áhugi og vilji til að leggja sig fram og að sinna
ræktun sinni vel mikilvæg atriði. Ekki bara fyrstu árin eftir gróðursetningu, heldur allan tímann fram til uppskeru.

Mynd 5. Nýtt skjólkerfi er að komast á legg í mjög frjósömu graslendi.

Samkeppnisgróður, sérstaklega gras, var allstaðar verulegt vandamál.
Grasvöxturinn er svo mikill í frjósömum túnum að ef ekkert er gert
til að hamla honum geta nýgróðursettar plöntur horfið á innan við
mánuði eftir gróðursetningu. Við notkun á túnum er því brýnt að
velja sér aðferð til að sporna gegn samkeppnisgróðri.
Fáir bændur sem voru heimsóttir notuðu eitrunarefni eins og
Roundup en voru að reyna aðrar aðferðir, til dæmis með akrýldúk,
kurl eða plastleggingu. Á einum bæ voru trén gróðursett í frjósamt
tún í rásir eftir þökutöku og litu trén þar mjög vel út (Mynd 6).
Síðan var grasið slegið reglulega milli raða. Á öðrum bæ var svipuð
aðferð notuð en í rýrari jarðvegi. Þar hafði vöxturinn staðnað og
trén uxu nánast ekkert.
Á Suður- og Vesturlandi hafði veturinn 2013-2014 reynst erfiður
fyrir barrtrén, sérstaklega fyrir furu, þin og rauðgreni í yngri gróðursetningum. Víða sáust rauð, sviðin og dauð ungtré, bæði þar sem trén
voru gróðursett á opnu landi og í skógarreitum (Mynd 7). Mest voru
áföllin þó á opnum, skjóllausum ræktunarsvæðum. Skemmdirnar
tengjast óhagstæðu veðurfari eins og skafrenningi ásamt miklum

Mynd 7. Rauðar, sviðnar og dauðar stafafurur voru algeng sjón á Suður- og
Vesturlandi sumarið 2014.
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Úr vetri í vor
Undan vetri
undir vor
undrið varð.
Það sem svaf
lifði af,
prýðir garð.
Lífið lán,
allt að láni
oss í arð,
fyrir það
að vera æ að
erja lífsins garð.
Guðlaugur Óskarsson, fyrrv. skólastjóri
á Kleppjárnsreykjum, nú búsettur í Reykholti.
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NÝJUNG Á ÍSLANDI
Nú þarf ekki lengur að panta frá Kína

Við framleiðum einstaklega flotta og vandaða segla eftir
þinni mynd eða úr myndasafni okkar. Stærð 8x5.5 cm.
Gerum verðtilboð í t.d. 100 - 300 - 500 segla.

Tilvalið fyrir ferðaþjónustuaðila, brúðkaup,
ættarmót, íþróttafélög, hönnuði o.fl.
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