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Nú eru að fara í hönd  kosningar í þessu 
góða landi og hver frambjóðandinn á fætur 
öðrum ætlar að sjá til þess að hér drjúpi 
smjör af hverju strái í framtíðinni og von-
andi rætast öll góðu loforðin um betri tíð 
og blóm í haga. 

Það verður að segjast að það hefur aldrei 
verið eins erfitt fyrir okkur skógarbændur 
að sækja fjármagn til hins opinbera eins og 
undanfarin ár og nú síðustu misserin hefur steininn tekið úr hvað 
það varðar.  Flutningur skógræktargeirans milli ráðuneyta hefur 
sett mikið rót á stöðu okkar því við vorum sem búgreinafélag skilin 
eftir, nánast alveg umkomulaus í  sjávarútvegs- og  atvinnuvegaráðu-
neytinu.  Þar á bæ hefur enginn vilji verið til að sinna okkur og því 
litla sem við höfum fengið áorkað hefur verið á öðrum vígstöðvum.  
Það verður vonandi tekið til skoðunar með nýjum mönnum.  Það 
virðist því miður enn vera sú lenska að draga flagg skógræktar að 
húni  á tyllidögum en verður síðan lítið um efndir þegar flaggið 
fer niður um sólarlag.  Niðurskurðurinn sem orðið hefur á fjár-
veitingum til landshlutaverkefnanna  undanfarið er farinn að bíta 
hressilega í og er nú svo komið að í sumum tilfellum fer þetta að 
bitna  illilega á auðlindinni og raska því mikla starfi sem unnið hefur 
verið  á undanförnum áratugum.  Grisjanir og umhirða skóganna 
eru mjög aðkallandi víða á landinu, á sama tíma og ásókn nýrra 
jarða í inngöngu vex.  Ef mönnum er alvara með að byggja upp 
skógarauðlind, verða stjórnvöld að framfylgja þeim markmiðum 
sem lögfest voru með landshlutaverkefnunum.  

 Ég skora á þá þingmenn sem setjast á næsta Alþingi að skoða 
þessi mál og rétta hlut skógræktar í landinu og framfylgja lögum 
og skuldbindingum þar um.

Við skógarbændur erum bjartsýnt fólk að eðlisfari og ég veit 
að við göngum öll glöð inn í sumarið sem ég vona að verði okkur 
öllum gjöfult og gott.

 Gleðilegt sumar kæru félagar!
Edda Björnsdóttir

Frá ritstjóra
Ágætu skógareigendur, nú er gróður að 
vakna og vorverkin hafin hjá skógar-
bændum. Eftir frekar langan vetur þar sem 
snjó lagði snemma að má víða sjá snjóbrot í 
skógum, það er mismunandi hvernig skógur 
kemur undan vetri þetta árið. 

Í mars urðu mannaskipti í ritstjórn blaðs-
ins, Björn B. Jónsson hætti en hann er búinn 
að starfa í ritstjórn blaðsins frá upphafi eða í 
sex ár. Fyrir hönd ritstjórnar þakka ég Birni hér með fyrir vel unnin 
störf í þágu blaðsins. Í stað Björns kom Hrönn Guðmundsdóttir 
nýráðinn framkvæmdastjóri Landssambands skógareigenda í rit-
stjórn og er hún boðin velkomin til starfsins.

Þegar ég sest niður við eldhúsborðið hjá mér og ætla að skrifa 
pistilinn í blaðið okkar þá verður mér litið út um eldhúsgluggann 
og sé þá Brekkugerðishús blasa við þar sem nágranni minn, skáldið 
Hákon heitinn Aðalsteinsson bjó og ræktaði nytjaskóg. Kemur 
þá upp í huga minn ljóð sem hann orti og heitir Baráttusöngur 
skógarbænda og vil ég gera hans orð að mínum með því að birta 
það hér að neðan.

Baráttusöngur skógarbænda
Áfram skal ótrauður halda
elja mín seint verður metin
þó árlega afköst og tekjur
upp verði slitin og étin.
Það er göfugt að græða landið
og gleyma daglegu brauði,
ganga svangur til sængur
og safna ekki miklum auði.

Það er göfugt að vera góður
og geyma ekki digra sjóði
bera sitt ok með brosi
og bölva aðeins í hljóði.
Ætíð auðmjúkur standa
undir lífsbyrði þungri,
dásama dagsins annir
og deyja sáttur úr hungri.

Ég þakka öllum þeim sem hafa lagt blaði þessu lið með ósk um 
áframhaldandi gott samstarf og óska lesendum blaðsins gleðilegs 
sumars. 

Jóhann F. Þórhallsson, Brekkugerði Fljótsdal.
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Komdu í sýningarsali okkar og fáðu faglega þjónustu
og ráðgjöf innanhússarkitekta við val á Brúnás innréttingum

íslensk hönnun . íslensk framleiðsla

„Ég vel íslenskt...“
 - Jói Fel
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FRAMFARIR Í 50 ÁR
Árið 1963 hófst eldgos undir hafsbotni sem vitnar 
um hina gríðarlegu orku sem býr í jarðgrunni  
Íslands. Surtsey reis úr sæ og hefur nú staðið af 
sér brimrót í 50 ár. Þessa orku hefur Íslendingum 
tekist að beisla og nýta landi og þjóð til velferðar 
og hagsbóta.

Frá árinu 1963 hefur starfsfólk Mannvits og for-
verar þess verið leiðandi í ráðgjöf á fjölþættu sviði 
orkunýtingar, iðnaðar og mannvirkja á Íslandi.

Við þökkum samstarfsaðilum okkar og viðskipta-
vinum fyrir farsælt samstarf í hálfa öld. Megi 
næstu 50 ár leiða af sér aukna velferð með traust, 
víðsýni, þekkingu og gleði að leiðarljósi.
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Skjólskógar
Suðurlandsskógar
Vesturlandsskógar
Norðurlandsskógar

„Skógrækt er 
mannrækt“

Við erum 
góðir í 
vatni

HREINSISTÖÐVAR
fyrir skólp frá stökum sumarhúsum, íbúðarhúsum og 

stöðvar fyrir tvö til þrjú sumarhús og íbúðarhús

www.bolholt.com
Draghálsi  14 - 16   
110 Reykjavík

Sími 4 12 12 00    
www.isleifur.is

Útvegum 
allar stærðir 
eftir nánara 
samkomulagi.

Mikil hreinsigeta. 
Hagstætt verð. 

12 ára reynsla á Íslandi tryggir gæðin. 

Aðalfundur LSE 
verður haldinn á Hótel Örk

í Hveragerði 30.-31. ágúst nk.
Nánari upplýsingar verða að finna 

á www.skogarbondi.is

Tökum dagana frá.

http://www.skogarbondi.is
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Allir nemendur í grunnháskólanámi (BS námi) við 
Landbúnaðarháskóla Íslands (LbhÍ) ljúka námi með 
sjálfstæðu rannsókna- eða þróunarverkefni á því 
fagsviði sem þeir hafa lagt fyrir sig. Hvert verkefni er 
skráð sem sjö og hálf vinnuvika (10 ECTS einingar), 
en oft leggja nemendur mun meiri tíma og orku í 
BS-lokaverkefni sín. Nemendur í rannsóknatengdu 
framhaldsnámi (meistaranámi) vinna mun stærri 
sjálfstæð verkefni, oftast sem svarar til 45 vikna vinnu 
(60 ECTS einingar) og rannsóknir doktorsnema eru 
að jafnaði full þrjú ár. 

Hjá LbhÍ eru nú samtals 26 nemendur sem hyggjast 
ljúka grunn- eða framhaldsnámi á fagsviði skógfræði. 
Markmiðið með þessari grein er að gefa stutt yfirlit 
yfir þetta rannsókna- og þróunarstarf, sem nánast 
allt er unnið í góðu samstarfi við aðrar stofnanir og 
háskóla, bæði innanlands og erlendis. 

Ég vil byrja á að nefna einn af okkar nýbökuðu 
nemendum, Þórveigu Jóhannsdóttur, sem lauk BS 
gráðu í skógfræði síðastliðið vor. Hún hefur nú hafið störf í rann-
sóknaverkefni sem LbhÍ er að vinna með Kaupmannahafnarhá-
skóla, Landbúnaðarháskólanum í Noregi og Landbúnaðarháskóla 
Svíþjóðar o.fl., þar sem áhrif mismunandi aðferða við skógarhögg 
á frjósemi og aðra vistfræðilega þætti eru borin saman. Þórveig 
vinnur þetta að mestu úti í Kaupmannahöfn. Það er gaman þegar 
íslenskir nemendur sanna sig í fagstörfum erlendis!

Annað dæmi um erlent samstarf eru störf Helenu Mörtu Stefáns-
dóttur, sem lauk MS gráðu í skógfræði frá LbhÍ 2010, og hefur í 
öðru samstarfsverkefni með Kaupmannahafnarháskóla starfað 
síðasta árið við að taka saman allar birtar rannsóknir í N-Evrópu á 
áhrifum nýskógræktar á skóglausu landi á breytingar á kolefnisforða 
í jarðvegi. Afrakstur þessarar vinnu verður kynntur á alþjóðlegri 
ráðstefnu sem fram fer hér á Íslandi í lok maí og um 120 erlendir 
vísindamenn munu sækja (sjá: scs2013.land.is).

Talsvert af rannsóknum nemenda eru unnar í góðu samstarfi við 
Skógrækt ríkisins og Mógilsá. Sem dæmi um slík verkefni má nefna 
samanburð á nýja íslenska blendingslerkinu „Hrym“ sem kom á 
markað í fyrra. Um er að ræða framleiðslutilraun þar sem Hrymur er 
borinn saman við rússalerki og stafafuru. Það er Bergþóra Jónsdóttir 
frá Hrútsstöðum sem er að vinna að þessu verkefni í Dölunum í 
samstarfi við Þröst Eysteinsson. Einnig má nefna meistaraverkefni 
Sævars Hreiðarssonar á veðrunarþoli og viðarþéttleika timburs úr 
íslenskum skógum sem er unnið í samstarfi við Ólaf Eggertsson á 
Mógilsá og Hrein Óskarsson skógarvörð. 

Enn annað spennandi verkefni sem tengist nýtingu íslensks 
viðar er verkefni Ívars Arnar Þrastarsonar, sem er í samstarfi við 
Nýsköpunarmiðstöð, Ólaf Eggertsson og Hrein Óskarsson að vinna 
að styrkleika og brotþolsmælingum á ösp, greni og furu úr Haukadal, 
og bera það saman við innflutt efni sem selt er í byggingarvöruversl-

unum landsins. Nú þegar íslenskir skógar eru farnir að gefa af sér 
verðmætar afurðir þá er orðið mjög brýnt að sinna betur úrvinnslu 
og afurðarannsóknum tengdum skógrækt.

Einnig eru nemendur sem hafa brennandi áhuga á upphafi skóg-
ræktarinnar, það er plöntuframleiðslunni og gróðursetningunni. 
Stærsti einstaki kostnaðarliðurinn við nýskógrækt eru kaup eða 
framleiðsla skógarplantnanna. Trausti Jóhannsson frá Mjóanesi við 
Þingvallavatn er í samstarfi við Norðurlandsskóga og Úlf Óskars-
son hjá LbhÍ að vinna að mjög spennandi úttekt á því hvernig 
svokallaðar „míníplöntur“ reynast við íslenskar aðstæður. Þetta eru 
plöntur sem hægt er að framleiða á mun styttri tíma í gróðrarstöð 
og gróðursetja innan árs, og því eru þær miklum mun ódýrari en 
hefðbundnar skógarplöntur. Er það framtíðin, að minnsta kosti á 
ákveðnum landgerðum? Of snemmt er um það að spá! 

Sigríður Erla Elefsen varði nýlega meistaraverkefni sitt í trjá-
sjúkdómafræði við Landbúnaðarháskólann undir leiðsögn Halldórs 
Sverrissonar og Jóns Hallsteins hjá LbhÍ. Hún rannsakaði áhrif og 
útbreiðslu asparriðs á Íslandi og beitti meðal annars erfðagreiningu 
til að auka skilning á eðli þessa sjúkdóms.

Annað spennandi verkefni er til dæmis meistaraverkefni Elsu 
Möller frá Vopnafirði sem síðustu ár hefur, í samstarfi við Suður- 
og Norðurlandsskóga og landeigendur á Krithóli í Skagafirði og 
Prestbakkakoti á Síðu, auk Hvanneyrarbúsins, verið að reyna að 
þróa dönsku aðferðirnar um hraðræktun jólatrjáa á ökrum að 
aðstæðum hér á Íslandi. Danir þróuðu slíka aðferð fyrir norð-
mannsþin á sjöunda áratuginum, og strax 20 árum síðar voru þeir 
búnir að taka yfir allan innanlandsmarkað fyrir jólatré í Danmörku 
og farnir að flytja út tré til annarra landa. Í dag veltir þessi ræktun 
um 30 milljörðum ISK í Danmörku og flatarmál jólatrjáaakra er 
um 25.000 ha, sem er um 1/6 af flatarmáli alls ræktarlands íslenskra 

Mörg spennandi rannsókna- og þróunarverkefni 
tengd skógrækt og skógarnytjum í gangi hjá 
Landbúnaðarháskólanum
Bjarni Diðrik Sigurðsson prófessor í skógfræði við Landbúnaðarháskóla Íslands

bænda. Hér á Íslandi verður þó að byrja frá grunni, þar sem aðlaga 
þarf þessar aðferðir að öðrum trjátegundum og öðru veðurfari. Þess 
má geta að samkvæmt rannsóknum Elsu Möller má reikna með að 
eitt ársverk liggi á bak við hverja þrjá hektara af jólatrjáaökrum. Það 
er mjög mikilvægt að byrja smátt og þróa vel ræktunaraðferðirnar 
þannig að arðsemi ræktunarinnar sé tryggð.

Verkefni Hraundísar Guðmundsdóttur frá Rauðsgili í Reykholtsdal 
fjallar hinsvegar um aldinrækt á Íslandi. Gríðarlegur áhugi er nú 
um mundir á epla- og annarri aldinrækt og Garðyrkjufélag Íslands 
kom nýlega á fót mjög skemmtilegu samanburðar- og þróunar-
verkefni um allt land í samstarfi við LbhÍ og fleiri. Hraundís er að 
taka saman ritgerð um reynsluna sem fengist hefur frá því verkefni, 
auk þess sem hún kafar ofan í sögu aldinræktar á Íslandi og reynslu 
nágrannaþjóða.

Að lokum má nefna meistaraverkefni 
Lilju Magnúsdóttur frá Kvígindisfelli í 
Tálknafirði sem unnið er undir leiðbeinslu 
Daða Más Kristóferssonar við Hagfræði-
stofnun Háskóla Íslands og undirritaðs. 
Lilja hefur síðustu tvö árin tekið saman í 
samstarfi við Landshlutaverkefnin (LHV) 
og skógarbændur hversu mörg ársverk hafa 
skapast í tengslum við starfsemi LHV um 
allt land á árabilinu 2001-2011. Niðurstaða 
hennar er að á hverju ári hafa að jafnaði 
allt að 135 bein, óbein og afleidd ársverk 
orðið til vegna starfsemi LHV. Að auki hafa 
svo skógarbændur sjálfir lagt til tæplega 20 
ólaunuð ársverk í vinnu í skógum sínum á 
hverju ári, sem líta má á sem fjárfestingu til 
að auka verðmæti skóganna til framtíðar. 
Þessi þjóðhagslega úttekt tekur eingöngu til 
vinnu skógarbænda og LHV. Þar fyrir utan 
er ómæld vinna unnin í þjóðskógunum af 
Skógrækt ríkisins og af skógræktarfélögum, 
sveitarfélögum og fleirum. Neikvæð áhrif 
efnahagshrunsins koma mjög greinilega 
fram í úttekt Lilju, og það er áhyggjuefni 

að með þeim fækkar einmitt helst störfum í dreifbýli þar sem 
möguleikar til að afla annarra tekna eru hvað takmarkaðastir.

Fyrir utan nemendur vinna einnig ýmsir starfsmenn LbhÍ að 
eigin rannsóknum og þróunarstarfi sem tengjast skógrækt. Má þar 
m.a. nefna Ásu L. Aradóttur, Björgvin Eggertsson, Guðrúnu Helgu 
Guðbjörnsdóttur, Halldór Sverrisson, Helenu Mörtu Stefánsdóttur, 
Jón Kr. Arnarson, Samson B. Harðarson og Úlf Óskarsson auk undir-
ritaðs og ýmissa annarra fastra starfsmanna sem eru stundum með 
verkefni sem að hluta til geta tengst inn í plöntuframleiðslu, skóga, 
skógræktarsvæði, skipulag og útivist í skógum eða skógarafurðum.

Með þessu læt ég lokið umfjöllun um rannsókna- og þróunar-
verkefni á fagsviði skógfræði hjá LbhÍ. Þetta var hinsvegar aðeins 
brot af þeim verkefnum sem eru í gangi og ég bið hlutaðeigandi 
forláts sem ekki var minnst á að þessu sinni. 

Rektor Landbúnaðarháskólans, Ágúst Sigurðsson, að læra réttu handtökin við að beita geispunni 
undir taktföstu undirspili Alexanders (Sandy) Robertson frá Nýfundnalandi og aðstoð höfundar (t.v.)

Nemendur í skógfræði fara í hringferð um landið annað hvert ár þar sem þeir reyna að hitta sem flesta fagaðila 
í geiranum og kynnast þeim vandamálum sem brenna á þeim. Hér er einn slíkur hópur í Bæjarstaðarskógi 
með höfundi árið 2009.

Hrönn Guðmundsdóttir skógfræðingur tók við starfi framkvæmdastjóra Landssamtaka 
skógareigenda þann 2. apríl síðastliðinn af Birni B. Jónssyni sem hefur starfað í 5 farsæl 
ár hjá samtökunum. Hrönn býr ásamt fjölskyldu sinni á Læk í Ölfusi þar sem hún ræktar 
skóg og stundar hestamennsku.

Aðsetur Landssamtaka skógareigenda verður sem fyrr á Austurvegi 1-3 á Selfossi í 
húsnæði Búnaðarsambands Suðurlands. 

Hrönn útskrifaðist sem skógfræðingur frá Landbúnaðarháskóla Íslands árið 2008 
og hefur starfað hjá Suðurlandsskógum frá árinu 2002. Hún hefur verið verktaki við 
gróðursetningu trjáplantna víða um land en þó mest á Suðurlandi auk þess að vinna 
hjá Suðurlandsskógum. Hrönn er gift Hirti B. Jónssyni girðingaverktaka, þau eiga þrjú 
börn og þrjú barnabörn. 

Aðspurð um það hvernig hún sjái nýja starfið fyrir sér svarar hún: „Ég sé fyrir mér 
að ég verði dálítið á faraldsfæti, hitti skógarbændur og stjórnir félaga skógarbænda, til 
að kynna mér hvað brennur á þeim svo að ég geti verið sá málsvari skógarbænda sem 
tilgangur samtakana segir til um.“

Hún segir það von sína að hagur skógargeirans í heild sinni eigi eftir að vænkast og að 
skógarbændur geti í sameiningu byggt upp arðbæra atvinnugrein fyrir komandi kynslóðir.

Kynning á nyjum framkvæmdastjóra LSE
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Ég hef farið á nokkrar fagráðstefnur í skóg-
rækt en þær hafa verið haldnar síðan 2001. 
Þetta eru yfirleitt skemmtilegar og fræðandi 
ráðstefnur því á þeim gefst fólki sem starfar 
við skógrækt tækifæri á að hittast, hafa skoð-
anaskipti og fræðast hvert af öðru. 

Ráðstefnan var tileinkuð Sigvalda Ásgeirs-
syni en hann varð bráðkvaddur á heimili 
sínu, Vilmundarstöðum í Borgarfirði þann 9. mars síðastliðinn. 
Sigvaldi var framkvæmdastjóri Vesturlandsskóga frá stofnun þeirra 
og allt til dauðadags. Sigvalda verður sárt saknað, blessuð sé minn-
ing hans.

Þema ráðstefnunnar var umhirða ungskóga og var um helmingur 
fyrirlestranna um það efni. Þar kom margt áhugavert fram t.d. um 
mikilvægi réttrar umhirðu um skógana þegar þeir eru að vaxa upp 
og að þetta sé gert á réttu vaxtarskeiði skógarins þegar þrótturinn 
er mestur. Ekki er hægt að segja að neinum byltingarkenndum 
hugmyndum hafi verið varpað fram, en þó er það ljóst og á ekki að 
koma á óvart að það eru mikil svæði skóga að vaxa upp sem þörf 
er á að bila og grisja. 

Þór Þorfinnsson skógarvörður á Hallormsstað bauð til kynninga-
ferðar út í skóg. Farið var að Hafursá og skoðaður þar lerkiskógur 
sem var gróðursettur fyrir um 30 árum. Skógurinn hafði verið 
grisjaður í fyrra í annað sinn og þá með skógarhöggsvél. Fram kom 
í máli Þórs að grisjunarviðurinn stendur undir þeim kostnaði, en 
viðurinn var seldur til Grundartanga. 

Það var eftirtektarvert hvað það voru margir núverandi og fyrr-
verandi nemendur frá Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri á 
ráðstefnunni. Það hefur verði hreinasta ævintýri að fylgjast með 
uppbyggingu skógræktarnámsins á Hvanneyri því margar voru 
og eru efasemdaraddirnar um að það væri heppilegt að setja upp 
skógfræðinám þar. Eftir að Dr. Bjarni Diðrik Sigurðsson réðst að 
skólanum hefur starfið þar blómstrað og það er mikið fagnaðarefni 
fyrir okkur skógarbændur og skógræktarfólk að til sé svo öflugt 
nám hér á þessu annars skóglausa landi. Ég tel það einnig jákvætt 
að námið er staðsett með öðru háskólanámi í landbúnaði.

Mér þótti ráðstefnan á Hallormsstað takast vel enda aðstaðan 
prýðileg. Þarna komu saman flestar stofnanir sem standa að skógar-

geiranum, bændur og námsmenn. Taldist mér til að þessa tvo daga 
hafi verið flutt a.m.k. 20 erindi. Hér í blaðinu verða birtar greinar, 
unnar upp úr erindum sem voru flutt á ráðstefnunni. Það voru 
áhugaverð spjöld á veggjum með efni tengdu umræðunni sem gaman 
var að skoða. Það mætti hugsa sér hvort ekki væri hægt að bjóða 
bændum á viðkomandi svæðum að sitja hluta ráðstefnunnar eða velja 
sér ákveðna fyrirlestra til að hlýða á því ekki eiga allir heimangengt 
í 2-3 daga. Eins mætti hugsa sér meiri tíma til umræðna. Í heildina 
var ég mjög sáttur við ráðstefnuna og fannst tíma mínum vel varið. 
Næsta ráðstefna verður á Suðurlandi að ári.

Fagráðstefna á Hallormsstað 13.-14. mars
Jóhann F. Þórhallsson sauðfjár- og skógarbóndi

SKÓGFRÆÐI 
LANDGRÆÐSLA 

VIÐ LANDBÚNAÐAR-
HÁSKÓLA 
ÍSLANDS
www.lbhi.is

BS - grunnnám

Skógrækt ríkisins óskar eftir að kaupa  
íslenskt grisjunartimbur. Samið er sér
staklega í hverju tilfelli en verð fer eftir 
vegalengd frá Grundar tanga, 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

Viltu selja 
timbur?

Fljótsdalshéraði, sími 471-2410
Kjarnaskógi við Akureyri, sími 461-2400

www.solskogar.is - solskogar@simnet.is

íslensk
       framleiðsla
íslensk
       framleiðsla

GRÓÐRARSTÖÐIN 
SÓLSKÓGAR

SKÓGARPLÖNTUR Í ÚRVALI
TRÉ OG RUNNAR Í GARÐINN OG VIÐ SUMARBÚSTAÐINN

EINNIG SUMARBLÓM
MATJURTIR

FJÖLÆR BLÓM

SENDUM UM LAND ALLT
 
 

LIT
PRENTUN

 Á M
ETTÍM

A

Miðvangi 1  /  700 Egilsstaðir
 Sími 471 1449 / print@heradsprent.is 
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Ástæða þess að yfirvetrun á frystum var víða tekin upp veturinn 
2006-2007 var sú að við hefðbundna geymslu skógarplantna útivið 
er hætta á rótarkali þegar skiptast á frost og þíða yfir vetrartímann. 
Inni á frysti eru plönturnar geymdar við stöðugt hitastig, -3°C til 
-5°C. Þær plöntur eru hins vegar enn í dvala við afhendingu og má 
því segja að vaxtarlota þeirra plantna sé stytt miðað við plöntur í 
vetrargeymslu á plani sem hafa vorið til að lifna fyrir afhendingu. 
Erlendar rannsóknir hafa sýnt að frystar plöntur mynda frostþol 
seinna en plöntur yfirvetraðar á plani og eru því viðkvæmari fyrir 
haustfrostum. Einnig að hitasumma vaxtartímabilsins og tímasetning 
fyrsta haustfrosts ráði miklu um þrif þeirra plantna. Því hlýtur að vera 
kostur að gróðursetja frystar plöntur um leið og kostur gefst á vorin.

Tilraun með frystar plöntur

Í kjölfar þess að byrjað var að yfirvetra skógarplöntur á frystum 
voru settar út tilraunir með slíkar plöntur vorið 2008. Þær tilraunir 
voru unnar í samstarfi Skógræktar ríkisins og Norðurlandsskóga 
með styrk frá Barra ehf. Markmið tilraunanna sem hér eru kynntar 
var að kanna eftirfarandi:

(a) hvenær í síðasta lagi ætti að gróðursetja plöntur af frystum 
svo þær næðu örugglega að mynda gott frostþol fyrir veturinn. 
(b) að kanna áhrif gróðursetningartíma á kal og lifun. 

Þetta var gert með því að gróðursetja á mismunandi tíma yfir vorið 
og sumarið, bæði frystar plöntur og plöntur sem höfðu verið yfir-
vetraðar á hefðbundinn hátt úti á plani (viðmið). Gróðursett var á 
þremur tilraunastöðum í hefðbundna blokkaruppsetningu (tafla 1). 

Tafla 1. Tilraunastaðir, ár gróðursetningar, tegundir sem gróðursettar voru á hverjum 
stað fyrir sig, (RL = Rússalerki, IB = Ilmbjörk, SG= Sitkagreni) og dagsetning 
gróðursetningar fyrir hverja meðferð frystra og ófrystra plantna.

Frystar plöntur þarf að gróðursetja 
snemma á vorin

Kal og afföll aukast eftir því sem 
gróðursetning frystra plantna dregst
Í ljós kom að eftir því sem gróðursetningartíma 
frystra plantna seinkaði því meira kali og meiri 
afföllum mátti búast við á öllum tilraunastöðunum. 
Þetta var þó mismunandi eftir tegundum. Birki kom 
betur út en lerki og sitkagreni sem sýndi mesta við-
kvæmni fyrir því að vaxtarlotan væri stytt á þennan 
hátt (1. mynd). Plöntur í Kjarna voru einnig kalnari 
eftir því sem gróðursetningartíma seinkaði en afföll 
voru ekki eins mikil þar eftir einn vetur. Landgerð 
á tilraunastöðunum þremur var misfrjó og er líkleg 
til að hafa haft áhrif á þrif plantnanna en hitafar var 
líka mismunandi eftir stöðum og árum (2. mynd). 

Lifun í frystu sitkagreni gróðursett 20. júní í Kolla-
firði var um 50% en sama meðferð á Víðivöllum hafði 
aðeins um 30% lifun. Fyrsta verulega frost gerði 2. 
október á báðum stöðum. Á Víðivöllum varð það 
-9,2°C en í Kollafirði -5,1°C. Hitasumma í Kollafirði 
var hærri en á Víðivöllum. Þarna kemur fram munur 
milli landshlutanna hvað varðar hitafar og lifun. 
Lifun í Kjarna eftir einn vetur var mun betri en á 
Víðivöllum eftir einn vetur. Landgerð í þeirri tilraun 
var í frjórra lagi miðað við mólendið á Víðivöllum 
og fyrsta haustfrost, sem var -3,2°C, gerði 19. okt. 
eftir óvenju langt og milt haust. 

Samantekin niðurstaða
Mikið kal og veruleg afföll voru á öllum stöðum og 
í öllum tegundum ef frystar plöntur voru gróður-
settar um og eftir 20. júní. Tíðni og umfang kals fer 
þó vaxandi miklu fyrr. Okkar skoðun er sú að allar 
frystar plöntur eigi að gróðursetja í síðasta lagi í 
byrjun júní og þar sem sumur eru stutt þarf að skoða 
hvort frystar plöntur henta yfirleitt. Þessar niður-
stöður þarf að taka alvarlega því afleiðingarnar eru 
bæði miklar og skýrar. Vegna þess hve tilraunirnar 
ná yfir stutt tímabil segja þær í raun bara til um 
afdrif frystra plantna sumrin 2008 og 2010. Breyti-
leiki í hitafari íslenskra sumra er mikill auk þess sem 
fyrstu haustfrost koma misjafnlega snemma, svo 
frekari kortlagning á veðurfari síðustu 50 ára gæti 
hjálpað til við að ákvarða hvenær þarf í síðasta lagi 
að gróðursetja frystar plöntur í hverjum landshluta 
fyrir sig. Á meðan frekari athuganir á veðurgögnum 
liggja ekki fyrir hlýtur eftirfarandi þumalputtaregla 
að gilda: Allar frystar plöntur út af frysti við fyrsta 
tækifæri!

Þessari tilraun verða gerð ýtarlegri skil í næsta riti 
Mógilsár sem verður aðgengilegt á www.skogur.is 

Höfundar:
Rakel Jónsdóttir (NLS), 
Brynjar Skúlason (S.r),

Hrefna Jóhannesdóttir (Norsk Bioenergiforening) 
og Aðalsteinn Sigurgeirsson (S.r).

 Víðivellir ‘08. Teg: RL, IB og SG Kollafjörður ‘08. Teg: IB og SG Kjarni ‘10. Teg: RL og SG

 Frystar Ófrystar Frystar Ófrystar Frystar Ófrystar
 23. maí 6. júní 9. maí 6. júní 25. maí 8. júní
 6. júní 14. júlí 23. maí 22. júlí 1. júní 6. júlí
 20. júní  6. júní 30. sept 8. júní 
 7-8. júlí  20. júní  15. júní 
 14. júlí  27. júní  22. júní 
   11. júlí  29. júní 
   22. júlí  6. júlí

Mynd 2. Hitasumma tilraunastaðanna þriggja (reiknuð frá 1. maí) með fyrsta verulega haustfrosti 
og tímasetningu þess.

Mynd 1. Hlutfall mikið (fjólublátt) og lítið (grænt) kalinna plantna, dauðra (blátt) og óskaddaðra 
plantna eftir einn vetur í foldu á Víðivöllum. Hlutföllin byggja á meðaltölum fjögurra endurtekninga. 
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Tilraun með þurrkun og kögglun 
á íslenskum grisjunarviði
Rúnar Ísleifsson
Síðastliðið sumar var gerð tilraun með kögglun á lerki og stafafuru. 
Þessi tilraun var gerð í tengslum við verkefni sem gengur út á að 
kanna hagkvæmni þess að kynda byggðina í Grímsey með viðar-
kögglum eða kurli sem unnið væri úr grisjunarviði, aðallega úr fyrstu 
grisjunum. En lokaskýrslan verður kláruð núna á vormánuðum.

Upphaflega stóð til að gera athugun á hagkvæmni þess að fjár-
festa í kögglunarverksmiðju til framleiðslu á viðarkögglum í þetta 
verkefni. Frá því var horfið þegar í ljós kom að á svæðinu var til 
staðar kögglunarverksmiðja í eigu Stefáns Þórðarsonar í Teigi í 
Eyjafjarðarsveit.

Ákveðið var að kurla og köggla stafafuruboli án toppa og greina, 
einnig lerkivið úr bolum annarsvegar og heilum trjám með greinum 
og toppum hinsvegar. Þessar tegundir voru valdar vegna þess að 
þær eru líklegastar til að gefa mesta hráefnið í framleiðslu af þessu 
tagi á svæðinu.

Grisjunarviðurinn var höggvinn á vormánuðum 2012. Samtals 
voru grisjaðir um 6-7 m³ fast af við og kurlaðir um 5 m³ sem gáfu 
um 12-14 m³ af kurli.

Kurlið var þurrkað á Grund í Eyjafjarðarsveit í þurrkaðstöðu 
(fyrir korn) sem er í eigu Guðjóns Þ. Sigfússonar. Þurrkað var með 
nokkurskonar súgþurrkun þar sem heitu lofti er blásið upp um 
ristar á gólfi og í gegnum kurlið. Samtals voru þurrkaðir um 9,2 
m³ af kurli úr þrennskonar hráefni eins og áður hefur komið fram.

Þurrkunin gekk vel en markmiðið með henni er að þurrka kurlið 
niður í 8 til 12% rakastig fyrir kögglunina. Reyndar voru vandkvæði 
með þurrkbúnaðinn í byrjun og hann virkaði ekki sem skyldi en 
eftir að hann var kominn í lag tók rétt rúmlega sólarhring að full-
þurrka nánast ferskt efni.

Kögglunartilraunin var gerð í júní mánuði 2012 á Akri hjá Hlyni 
Þórssyni sem aðstoðaði okkur við þessa tilraun. Stefán í Teigi 
stjórnaði og stýrði tilrauninni. Einhverjar breytingar þurfti að gera 
á kögglunarverksmiðjunni fyrir þessa tilraun en þær sneru aðal-
lega að möluninni á kurlinu og þá þannig að það næðist að mala 
það nægjanlega smátt fyrir kögglunina niður í 3 til 4 mm að stærð.

Kögglunin á lerkinu gekk mjög vel og kögglarnir virtust við 
fyrstu sýn vera vel heppnaðir. Ekki gekk eins vel að köggla stafa-
furuna. Kögglapressan hitnaði og virtist eiga í erfiðleikum með að 
pressa hráefnið þannig að hún jafnvel stíflaðist. Stafafurukögglarnir 
reyndust lausir í sér og molnuðu mjög auðveldlega í sundur, sem 
sagt ónothæfir. Ekki vildu þeir Stefán og Hlynur gefast upp við 
svo búið. Þannig að daginn eftir var búið að setja vatnsúðara inn í 
mötunarkerfið þannig að hægt væri að bleyta upp kurlið. Eftir að 
þetta var gert gekk kögglunin á stafafurunni þokkalega og köggl-
arnir virtust vel nothæfir. Samtals voru í þessari tilraun framleiddir 
um 2 m³ af lerki- og furukögglum.

 

Líklegasta skýringin á því hversu illa gekk að köggla stafafuruna 
er sú að kurlið var orðið of þurrt. Rakastigið gæti hafa verið komið 
niður í 5 til 6%. Ekki er æskilegt að rakastig kurls sé undir 8% við 
kögglun. Of lágt rakastig veldur of mikilli mótstöðu í kögglapress-
unni þegar kurlið er pressað í gegnum í hólkana. Þetta veldur hita 
í pressunni ásamt því að kurlið þjappast illa og kögglarnir verða 
lausir í sér. Möguleg ástæða fyrir því að það sama gerðist ekki við 
kögglunina á lerkinu er sú að barkarinnihaldið í lerkikurlinu er 
hærra en í stafafurukurlinu. Í berki er að finna meira af olíukenndum 
efnum en í bolvið. Einnig gæti magn olíukenndra efna verið hærra 
í lerkiberki en furuberki.

Vegna þess hversu kögglunin þótti heppnast vel var ákveðið að láta 
rannsaka gæði kögglanna. Sýni voru send til BELAB AB í Svíþjóð.

Eftirfarandi atriði voru rannsökuð og lýsa gæðum kögglanna:
Rakastig í % af þyngd köggla. 
Öskuinnihald í % af vigt.
Orkuinnihald meðal annars uppgefið í MWst/tonn.
Hegðun öskunnar við bruna.
Rúmmálsþyngd gefin upp í kg/m³.
Ending gefin upp í % sem segir til um hversu vel kögglarnir þola 
utanaðkomandi hnjask.
Hlutfall agna < 3.15 mm gefið upp í %.

Niðurstöður úr rannsókn á gæðum kögglanna bornar saman 
við gæðastaðla.
Ef niðurstöðurnar eru bornar saman við sænska og evrópska gæða-
staðla fyrir viðarköggla ætlaða til kyndingar kemur eftirfarandi í ljós:

Kögglarnir eru flokkaðir í þrjá flokka en þeir eru A1, A2 og B. 
Kögglar í flokki A1 teljast bestir en þeir eru unnir úr stofnviði (að 
mestu án barkar) eða viði sem ekki hefur verið meðhöndlaður með 
kemískum efnum. Kögglar í flokki A2 geta verið unnir úr heilum 
trjám án róta, stofnviði, greinum og öðrum afgangsviði sem fellur 
til við skógarhögg, berki t.d. frá sögunarmyllum og öðrum við sem 
ekki hefur verið meðhöndlaður með kemískum efnum.

B flokkurinn telst sá slakasti gæðalega séð.

Ef við skoðum niðurstöðurnar kemur í ljós að: 

Kögglar úr stafafurubolum
Kögglarnir unnir úr stafafurustofnum standast alla staðla fyrir flokk 
A1 nema hvað varðar endingu. En það getur átt sína tæknilegu 
skýringu í því að kurlið var of þurrt þegar það var kögglað og 
kögglarnir því lausir í sér. Þetta er eitthvað sem auðveldlega á að 
vera hægt að leysa tæknilega.

Kögglar úr lerkitrjám (bolir, greinar og toppar)
Lenda í flokki A2 og þá vegna hárrar öskuprósentu. Einnig ná þeir 
ekki staðlinum hvað varðar endingu þótt litlu muni. En það ætti 
að vera hægt að leysa tæknilega eins og fyrir stafafurukögglana.

Kögglar úr lerkibolum
Standast alla staðla fyrir flokk A1 þótt litlu muni varðandi ösku-
innihald.

Niðurstaðan að okkar mati er því sú að kögglunartilraunin hafi 
heppnast vel og sýni fram á það að við getum nú þegar framleitt 
fyrsta flokks viðarköggla til kyndingar hér innanlands. Það að 
kögglunartilraunin hafi heppnast jafn vel og raun ber vitni má fyrst 
og fremst þakka þekkingu og reynslu Stefáns í Teigi en hann hefur 
um áratugaskeið kögglað hey fyrir bændur.

Kurl í þurrkun. Talið frá vinstri, lerki m. greinum, stafafura, lerkibolir.

Hluti af kögglunarverksmiðjunni

Mötun á kurlinu

Stafafurukögglar

Lerkikögglar

Stefán í Teigi við kögglunarverksmiðjuna
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Lesandi góður, ef þú heldur að 
hér sé komin grein sem leysir úr 
öllum þínum vandamálum varð-
andi skógrækt, þá skalt þú hætta 
hér og googla Dagens Nyheter. 
Ég hefði kannski bent þér á að 
lesa íslenskt dagblað en af því 
að það eru að koma kosningar 
þá eru þau svo stútfull af kosn-
ingaloforðum sem mér sýnast 
aðallega snúast um, hvernig eigi 
að bjarga þeim sem hafa tvær 
milljónir á mánuði eða meira 
út úr efnahagserfiðleikunum.

Ég á mér ekki svo ýkjalanga 
skógræktarsögu. Árið 2000 keyptum við bræðurnir jörð, sem liggur 
um tuttugu kílómetra norður af Egilsstöðum, út með Lagarfljóti. 
Þessi jörð hafði fylgt ættinni í mörg ár og var mér afar kær, sennilega 
vegna þess að þar dvaldist ég hjá ömmu minni og afa mörgum 
stundum sem barn og unglingur. Faðir minn sagði þegar hann 
frétti af þessu uppátæki, „og hvað ætlið þið svo sem að gera við 
þessa jörð?“ Hann var af þeirri kynslóð sem sá landið með þeim 
augum að það væri gott til beitar, en þetta land var illa farið vegna 
margra áratuga ofbeitar.

Það gerðist ekkert á jörðinni fyrstu tvö árin nema stungið var niður 
svolitlu af græðlingum, aðallega til að skýla kartöflugarðinum, en 
tveimur árum síðar var hægt að gera samning við Héraðsskóga, en 
þar sem kunnátta í skógrækt var af heldur skornum skammti var oft 
komið við hjá skógræktarsérfræðingum Héraðsskóga. Eins og áður 
sagði er landið mjög rýrt og illa farið, og mátti sjá töluverðan upp-
blástur og gróðureyðingu víða í landinu. Svæðið er lágir ásar grónir 
fjalldrapa og mjó mýrarsund á milli. Ráðist var á fjalldrapamóana 
með flekkjara, átti það að auðvelda plöntum að koma sér fyrir, 
ekki fannst mér þetta tæki leysa allan vanda. Ef plantan var sett of 
langt inn að miðju holunnar eftir flekkjarann, dó hún vegna þess 
að vatn safnaðist í holuna eða hún fraus upp. Ef plantað var nálægt 
holubarminum var viss hætta á að gras næði að plöntunni og tæki 
frá henni næringu. Næsta tilraun var gerð með herfi, græja sem 
gerði tvo skurði í hverri ferð, kosturinn við þessa aðferð var aðallega 
sá að það var mjög þægilegt að ganga eftir skurðinum og planta, 
en ókosturinn sá að plönturnar frusu allt of mikið upp, þannig að 
á hverju vori þurfti að troða niður sömu plöntunum aftur og aftur. 
Að mínu mati eru þessi tæki, flekkjarinn og herfið, gjörsamlega 
ónothæf tæki til að vinna hrísmóa, því gróðurlagið er svo þunnt að 
þau í flestum tilfellum fara niður í afar lélegan og dauðan jarðveg.

Mér hefur reynst best að nota tætara, þá tætist gróðurþekjan 
saman við moldina og myndar næringarforða fyrir plöntuna og 
það er engin hætta á að plantan frjósi upp. Tætarinn sem ég nota 
er það breiður að tekin eru nokkur hnífapör úr miðjunni en ystu 
tvö til þrjú skilin eftir. Helstu gallarnir að mínu mati eru þeir að 
þessi jarðvinnsla er mjög seinvirk og í mínu tilviki er grunnt á grjót 
sem veldur miklu tjóni á hnífum, eins þarf að vinna landið einu 

til tveimur árum áður en plantað er, jarðvegurinn verður að fá að 
setjast svo að plantan þorni síður upp. Mest hefur verið plantað 
af lerki enda er það trjátegundin sem vex einna best hér á Héraði, 
einnig skilar stafafuran ágætum árangri. Grenið á erfitt uppdráttar 
hjá mér enda jarðvegur mjög rýr eins og áður segir, vissulega mætti 
bæta árangurinn með áburðargjöf . Fyrir tveimur árum var lindifuru 
plantað í 7,5 hektara að 2/3 og lerki að 1/3, það verður gaman að 
fylgjast með hvernig lindifuran dafnar.

Þann 5. júlí 2011 mætti framkvæmdarstjóri Héraðs- og Austur-
landsskóga, Ólöf I. Sigurbjartsdóttir á svæðið með fríðu föruneyti, 
og fallega lindifuruplöntu til gróðursetningar. Þessi planta er númer 
25.000.000 í gróðursetningarsögu Héraðs- og Austurlandsskóga. 
Það gerði sér örugglega enginn grein fyrir því hvaða bylting yrði í 
skógrækt á Íslandi þegar Fljótsdalsáætluninni var hrint af stokk-
unum, en það má segja að í kjölfar hennar hafi orðið vakning, 
bændur fóru að taka svæði frá, það er að segja frá rollunum, og 
setja það undir skógrækt. Mörgum fannst það eyðilegging á landi 
að taka smá spildu frá og setja í hana skóg og því miður eru enn 
í dag alltof margir á þessari skoðun, en sem betur fer fyrir okkur 
skógarpúkana var settur meiri peningur í greinina. Gerð var áætlun 
um stóraukna skógrækt, landshlutaverkefni voru stofnuð og hafa 
þau umsjón og faglega ráðgjöf. Í dag eru talin vera milli 50-60 árs-
verk í skógræktargeiranum. En því miður hefur dregið verulega 
úr framlagi í greinina, og það verður meiri og meiri höfuðverkur 
hjá stjórnendum verkefnanna hvernig á að nýta það litla fjármagn 
sem þau hafa til umráða. Niðurskurður hér hjá Héraðs- og Austur-
landsskógum virðist bitna harðast á umhirðu, ekkert er greitt fyrir 
tvítoppaklippingu eða aðra umhirðu. Í BS ritgerð Þórveigar Jóhanns-
dóttur kemur fram, að aðeins fimm prósent standandi trjáa lendi í 
A- flokki, þetta eru u.þ.b.175-180 tré á hektara. Þar segir líka „það 
er því ljóst að ekki eru nógu mörg A-tré í lerkiskógum LT-verk-
efnisins til að standa undir lokahöggi“. Ég er þeirrar skoðunar að 
það hljóti að margborga sig að setja pening í snyrtingu svo að fjölga 
megi A-trjám og gera greinina arðbæra. Ég vil nota þetta tækifæri 
og skora á skógareigendur, hvar sem þeir eru á landinu, að herja 
á þá frambjóðendur sem bjóða sig fram til Alþingis að þeir sjái til 
þess að sett verði meira fjármagn í greinina.

Skógræktarþankar
Pétur Pétur Elísson skógarbóndi að Litla-Steinsvaði

Ólöf Sigurbjartsdóttir afhendir Pétri Elissyni tuttugustu og fimm miljónustu plöntuna til gróðursetningar

Svo sem kunnugt er varð Barri hf. gjaldþrota í byrjun árs. Eru meðal 
annars fréttir af því í Bændablaðinu 19. febrúar síðastliðinn. Í október 
2012 var ljóst að Barri hf. gat ekki boðið í útboð Ríkiskaupa á ræktun 
skógarplantna þar sem fyrirtækið uppfyllti ekki skilyrði Ríkiskaupa. 
Var þá leitað til Kaupfélags Héraðsbúa um að þeir létu fyrirtæki í 
sinni eigu, Fasteignafélag KHB ehf. bjóða í ræktun skógarplantna 
fyrir nokkur landshlutaverkefni í skógrækt samanber útboð Ríkis-
kaupa. Út úr því kom ræktun rúmlega 200 þúsund skógarplantna 
fyrir árabilið 2014 – 2016.

Þegar Barri hf. fór síðan í þrot var ákveðið að þetta félag í eigu 
KHB færi í þessa ræktun. Til þess að það mætti verða þurfti að fara 
í hlutafjáraukningu, en félagið var í 100% eigu KHB. Ákveðið var 
að auka hlutafé í 20 milljónir sem tókst. Nafni félagsins var breytt í 

Gróðrarstöðin Barri ehf. og keypti það allt lausafé af þrotabúi Barra 
hf. og gerði leigusamning um fasteignir þrotabús Barra hf. að Val-
gerðarstöðum við Byggðastofnun, sem hafði leyst þær til sín. Þar 
með var kominn grunnur til að byggja rekstur á.

Rekstur er hafinn sem er byggður á þekkingu og reynslu Barra 
hf. með þeim mannauði og þekkingu sem var í fyrirtækinu og eru 
væntingar til að ræktun skógarplantna muni aukast á næstu árum, 
samanber yfirlýsingu Umhverfis- og auðlindaráðherrra til aðal-
fundar Landssamtaka skógareigenda. Einnig er hafin vefjaræktun 
berjaplantna og fyrirhuguð er ræktun matjurta ef það reynist hag-
kvæmt. Allt hefur farið vel af stað og lofar það góðu um framtíðina.

B.Á.Ó

Gróðrarstöðin Barri ehf.

Tillögur um fyrirkomulag fræmála 
í skógrækt á Íslandi
Þröstur Eysteinsson, Skógrækt ríkisins
Í kjölfar umræðna á þemadegi Nordgen Skog í Hveragerði þann 6. 
nóvember 2012 um það sem betur mætti fara í fræmálum skógræktar 
á Íslandi var skipuð nefnd með fulltrúum kaupenda og framleiðenda 
skógarplantna ásamt Skógrækt ríkisins til að gera tillögur um fyrir-
komulag þeirra mála. Í nefndinni voru Hallur Björgvinsson, Katrín 
Ásgrímsdóttir og Þröstur Eysteinsson. Nefndin skilaði tillögum 
sínum til plöntukaupenda og framleiðenda 14. mars. 

Ekki er svo að skilja að allt sé í ólestri í þessum efnum, því í lang-
flestum tilvikum er notast við vel aðlagaðan efnivið í plöntufram-
leiðslu. Þá er þekkingin á því hvað sé besti efniviðurinn í góðu horfi 
fyrir þær tegundir sem mest eru notaðar. Í fræmálum skógræktar á 
Íslandi ríkir markaðsfrelsi og því verður ekki breytt. Nokkrir aðilar 
(gróðrarstöðvar, plöntukaupendur, Skógrækt ríkisins) safna efniviði 
þegar tækifæri gefst. Nokkrir aðilar flytja inn fræ og eiga fræbirgðir 
en enginn aðili hefur formlegt yfirlit yfir stöðuna í heild og enginn 
tekur að sér að skipuleggja sameiginlega efnisöflun og notkun. 

Það er jákvætt að nokkrir aðilar séu með sambönd við útlönd 
um innflutning á fræi og að gróðrarstöðvar hafi nokkuð frjálsar 
hendur með fræ- og græðlingaöflun því það gefur þeim tækifæri til 
hagræðingar. Gallar á núverandi stöðu mála tengjast helst skorti á 
upplýsingamiðlun og samræmingu. Þekking á því hvaða erfðaefni 
henti best er ekki alltaf notuð af því að hún er e.t.v. ekki aðgengileg 
eða að kaupendur bera sig ekki eftir henni. Stundum næst ekki að 
afla fræs vegna andvaraleysis eða fjárskorts. Stundum eru ákvarðanir 
teknar á grundvelli annarra atriða en hvaða efniviður sé bestur fyrir 
skógrækt. Á öllum þessum annmörkum er hægt að taka með bættri 
samræmingu, upplýsingaöflun og upplýsingagjöf. 

Til að efla það sem vel gengur og draga úr göllunum leggur 
nefndin til að stofnaður verði formlegur samráðsvettvangur til 
að fjalla um fjölgunarefni í skógrækt. Í honum eigi sæti fulltrúar 
helstu skógarplöntukaupenda, þ.e. landshlutaverkefnanna fimm, 
Skógræktarfélags Íslands, Hekluskóga og Skógræktar ríkisins, 
auk eins fulltrúa plöntuframleiðenda og eins fulltrúa rannsókna 
(Mógilsár). Hlutverk samráðsvettvansins yrði að skapa betri yfirsýn 

yfir stöðu fræmála og tryggja eftir föngum nægt framboð besta 
fáanlega erfðaefnis fyrir íslenska skógrækt. Það yrði m.a. gert með 
samskiptum við fræsala, upplýsingaöflun um stöðu fræbirgða og 
horfur varðandi fræþörf, upplýsingamiðlun um meðmælt efni og 
skipulagningu á fræsöfnun, hreinsun, prófun og geymslu. Samráðs-
vettvangurinn leggi mesta áherslu á aðaltegundirnar í skógrækt og 
eftir atvikum tegundir þar sem árleg notkun mælist a.m.k. í tugum 
þúsunda plantna en ekki tegundir sem einkum tilheyra trjárækt, 
skrúðgarðyrkju eða trjásöfnum.

Fjármögnun á starfsemi á vegum samráðsvettvangsins yrði þannig 
að hver aðili, fyrir utan plöntuframleiðendur og Mógilsá, greiði 
árlega í sameiginlegan „pott“ sem samráðsvettvangur hefur til 
ráðstöfunar. Lagt er til að upphæðin sem hver aðili skuldbindi sig 
til að greiða verði tiltekið hlutfall af ríkisframlögum til þess aðila á 
fjárlögum hvers árs. Samráðsvettvangurinn ákveði hvert það hlutfall 
skuli vera hverju sinni. 

Verði þessar tillögur samþykktar verður boðað til fyrsta fundar 
samráðsvettvangsins eigi síðar en í maí 2013. Á þeim fundi verður 
formaður og framkvæmdastjórn kosin, fjallað um grundvallar- 
rekstraratriði s.s. samkomulag um hinn sameiginlega „pott“ og 
ákvarðanir teknar um verkefni komandi árs. Í kjölfarið verður fyrsta 
atlaga gerð að því að safna saman ýmsum þeim upplýsingum sem 
hér hafa verði nefndar.
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Oft verður þessari þjóð tíðrætt um sauðfjárbeit. Nýlega var sýnd 
svokölluð heimildarmynd á RÚV þar sem gamalkunnugur tónn var 
sleginn og sauðfjárbeit talin undirrót allrar landeyðingar á Íslandi. 
En er það svo? Vissulega hefur sauðfé stundum verið aðgangshart 
við gróðurríki landsins en samt er það nú svo að þar sem sauðfé 
gengur frjálst á afrétt er ólíklegt að þannig aðstæður skapist að opnur 
myndist í samfellda gróðurþekju af beitinni einni saman. Það er að 
mínum dómi fremur vatnsrof sem ryður brautina fyrir það vindrof 
sem við köllum uppblástur lands en síðan getur farið af stað illvíg 
keðjuverkun þegar laus jarðefni úr opnu landi fjúka yfir gróið land 
og valda þar þykknun jarðvegs sem lyftir plöntunum upp þannig 
að þær hætta að lokum að ná í grunnvatn og þar sem þurrkasamt 
er getur nýtt rof myndast.

Hins vegar má bóka það að þar sem sauðfé er nokkuð þétt beitt 
á land sem farið er að rofna kemur sauðkindin alveg í veg fyrir 
að nýr gróður nái að loka rofinu. Og það er í rauninni hið sama 
sem sauðkindin gerir í venjulegu íslensku kjarr- og skóglendi, hún 
klippir niður allan nýgræðing og kemur í veg fyrir endurnýjun. Þar 
sem slíkt ástand er viðvarandi getur það orðið til þess að skógur 
eyðist, því eins og mörgum er kunnugt lifa birkitré og víðirunnar 
oft aðeins rúmlega mannsaldurinn og ef engir sprotar fá að vaxa 
upp endar með að öll tré falla.

 En því gerir skepnan þetta? Er ekki nóg af grasi handa henni? 
Því er til að svara að ef beitarálag er lítið er nóg til af blómjurtum 
og grasi og þegar þetta er á réttu þroskastigi þá verða áhrifin á 
skóginn varla mikil. En sauðkindin er sælkeri á sinn hátt og velur 
aldrei annað en það sem henni þykir best, eigi hún þess kost. Þetta 
sést meira að segja í húsi á veturna þegar kindur eiga til að hlaupa 
fram og aftur meðfram fullum garða af heyi, troða sér með látum 
inn hér og þar og hrökkva svo burt aftur í þeirri vissu að tuggan þar 
sé nú aðeins ljúffengari en tuggan hér. En sumum finnst nú raunar 
ekki taka þessu enda munurinn varla mikill.

Aftur á móti vill sauðkindin engar málamiðlanir þegar hún fær 
að rása frjáls um hagana. Þá er bragðskynið eitt látið ráða og það 
virðist um margt svipað og hjá okkur. Sætt er best, síðan salt og 
þá súrt, en þær eru lítið hrifnar af beiskju. Í sumarblómanum er 
vinsældalistinn ævinlega eins, þ.e. svona:
1. Tvíkímblöðungar, þ.e. t.d. ætihvönn, blágresi og 

aðrar safaríkar og beiskjulausar blómjurtir. 
Ekki trékenndar plöntur nema þá glæný blöð og safaríkir 
sprotar.

1. Grös. Fyrri hluta sumars er meltanleiki grasa mjög hár 
og þau eru safarík og sæt, einkum blöðin. Þegar fer að líða 
á sumarið eykst trénisinnihald grasa hratt og þau verða 

Plöntuval sauðfjár
Þorsteinn Bergsson, sauðfjárbóndi 
og stjórnarformaður Héraðs- 
og Austurlandsskóga

ólystug, einkum stórvaxin grös eins og snarrótarpuntur. 
Sláttur eykur blaðvöxt grasa á ný og því kjósa margir sauð-
fjárbændur á svæðum þar sem úthagi sprettur snemma og 
fölnar því einnig snemma að taka fé inn á tún á háarbeit 
síðsumars.

1. Hálfgrös (starir, fífur) og sef. Þetta er hálfgert 
neyðarfóður fyrir kindur í gróandanum, nema stærstu 
og safamestu starirnar, eins og tjarnastör og gulstör sem 
eru alltaf vinsælar, en dæmið snýst við snemma vors og 
síðla hausts. Hálfgrös vaxa gjarnan í mýrum, sem ekki eru 
óskabeitilönd sauðfjár á sumrin, en bæði er að sum hálf-
grösin spretta nokkuð snemma og eins sölna þau ekki jafn 
fljótt og mikið og grösin og því voru mýrarnar kjörsvæði 
meðan vetrarbeit var stunduð. Víðir, sem gjarnan vex í 
mýrum, átti þá erfitt uppdráttar en frá því að vetrarbeit 
var hætt þjóta víðirunnar upp víða í mýrlendi.

1. Tré- og runnkenndar plöntur. Í gömlu íslensku 
flórunni eru þetta allt dulfrævingar, birki, fjalldrapi, víði- 
og lyngtegundir. Eini berfrævingurinn, einirinn, er ekki 
árennilegur, hvorki sauðkindum né öðrum sem að honum 
sækja. Í nöfnum sumra þessara tegunda má sjá að fólk hefur 
tekið eftir því að sauðfé sótti í þær, sbr. beitilyng, sauða-
mergur, smjörlauf (grasvíðir). En það átti fyrst og fremst 
við um vetrarbeit og beit snemma vors, yfir háveturinn eru 
þessar plöntur nánast þær einu sem varðveita einhverja 
lífsnæringu í greinum sínum, grös, starir og blómjurtir 
eru á þeim tíma orkusnauðar að mestu.

1. Burknar, elftingar, jafnar og lágplöntur. Af 
þessum eru það nú held ég einungis elftingarnar sem sauðfé 
lítur við. Burknar eru of sjaldgæfir og gjarnan beiskir líka 
og svipað á við um jafnana. Klóelfting og mýrelfting spretta 
snemma og voru því bitnar af kindum sem farið var að 
svengja í nýgræðing eftir langa vetrarbeit og eins virðist 
stórvaxið fergin bítast svipað og stóru starirnar.

Rétt er að geta þess að ljúffengasti flokkurinn af þessum sem hér eru 
nefndir sést sjaldan svo nokkru nemi þar sem land er þungbeitt af 
sauðfé. Finni menn hins vegar blómgað blágresi, að ég nú ekki tali 
um ætihvönn eða burnirót, á ógirtum stað sem er aðgengilegur fyrir 
sauðfé, er það öruggt merki þess að sauðfjárbeit er verulega langt 

frá því að vera vandamál á þeim stað, því fundvísi 
sauðfjár á þetta sælgæti sitt er ótrúleg. Ástæðan 
fyrir því að stærri blómjurtir hætta að mestu að 
sjást þar sem beit er nokkur er sú að þær eru með 
vaxtarpunkt sinn efst í blómstönglinum og sé bitið 
ofan af honum vex plantan ekki meira það árið. Hún 
getur þó lifað svona áratugum saman og blómstrar 
um leið og beitinni léttir.

Grösin eru hins vegar af einni stærstu, útbreidd-
ustu og sigursælustu plöntuætt veraldar og ég treysti  
mér til að fullyrða að langt yfir helmingurinn af því 
sem mannkynið leggur sér til munns er beint eða 
óbeint lagt til af plöntum þeirrar ættar. Og hvað 
veldur svo þessum gríðarlega árangri sem grasaættin 
hefur náð í þróuninni. Jú, það er fyrst og fremst það 
snjallræði að halda vaxtarpunktinum niðri við rót 
og senda sprota út frá honum, þannig að vaxtargeta 
grasanna helst óskert allan þann vaxtartíma sem 
loftslag og aðstæður leyfa hversu oft sem grasbítar 
og aðrir klippa ofan af þeim.

Á vetrarbeit, sem nú er sem betur fer aflögð, nema þá hjá hrossum, 
sneri sauðféð plöntuvali sínu nær alveg við. Nú urðu trékenndu plönt-
urnar efstar á listanum, þá hálfgrösin en grösin neðst. Blómjurtirnar 
þarf ekki að nefna, þær finnast vart yfir veturinn. Þess vegna varð 
vetrarbeitin oft kjarri og skóglendi skeinuhætt, ekki síst ef snjóalög 
voru mikil og hörð þannig að kindur gátu náð til toppa og greina 
sem annars stóðu of hátt.

Ekki væri mér nú leitt að hafa um þetta lengra mál, úr því að ég 
er byrjaður, en ég ætla rýmisins vegna að láta þetta nægja og vona 
að einhverjir lesendur hafi orðið einhvers fróðari.

Ljósmyndir: Jóhann F. Þórhallsson.
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Öll göngum við með hugmyndir og hver þekkir það ekki að sitja í 
eldhúskróknum, velta þeim fyrir sér og sjá nákvæmlega hvað þarf 
að gera og hvernig best er að standa að verki. Mörg stöndum við 
svo upp frá kaffibollanum á borðinu, setjum hann í besta falli í 
uppþvottavélina og síðan verður ekkert úr verki. Sem betur fer eru 
ekki allir svona og norður í landi, nánar tiltekið í Kinninni búa þeir 
Gestur Helgason á Landamóti og Ólafur Ingólfsson í Hlíð sem létu 
ekki ráðagerðirnar einar duga heldur komu sér upp vélum til að 
framleiða þurrkað sag sem undirburð fyrir kýr.

Fellsskógur ehf.
„Við vorum búnir að tala um þetta dálítið lengi“ segir Gestur og 
hlær við. „Við vorum að grisja og fannst rosalegt að sjá viðinn liggja 
eftir“ bætir Ólafur við þegar blaðamenn tóku hús á þeim félögum á 
dögunum. Þeir stofnuðu fyrirtækið Fellsskógur ehf  árið 2009 ásamt 
fleirum, byrjuðu reyndar á því að framleiða spæni sem undirburð 
undir hesta og smíðuðu mikinn þurrkara í þeim tilgangi en ákváðu 
að færa sig yfir í sagframleiðslu fyrir kúabændur þar sem þeir álitu 
þann markað sterkari.

Framleiða sag úr grisjunarviði
„Við vorum búnir að tala um þetta dálítið lengi.“
Helgi Þorsteinsson sauðfjár- og skógarbóndi að Ytra-Nypi.

Brattlendi
Þeir félagar taka að sér grisjanir á skógum  í nágrenninu en mest af 
hráefninu kemur úr Fells- og Fossselsskógum sem hafa ekki verið 
grisjaðir að ráði þrátt fyrir að vera um 40 ára gamlir. Það er því 
talsverður viður sem fellur til, misjafn að gæðum en einn af kostum 
vinnslunnar er að það má nýta allskonar við. „Auðvitað ættum 
við að vera að fletta og fá sagið sem hliðarafurð“ segir Gestur en 
með þessu móti nýtist viðurinn vel, jafnvel tré sem brotnað hafa 
vegna snjóa og veðurs. Þeir grípa í grisjun jafnt sumar sem vetur 
og flytja viðinn heim eftir hendinni. „Það háir okkur nú að í eldri 
skógrækt tímdu menn ekki að nota land nema þar sem ekki var 
hægt að komast um“ segir Ólafur og því hafa þeir aðallega notast 
við handaflið til að draga viðinn út og einnig lítilsháttar við spil þar 
sem því verður við komið.

Heimarafstöðin grunnurinn
Þegar heim er komið er viðnum flett í viðráðanlegt form með 
bandsög, sem flutt var inn af vefversluninni jardepli.com sem Gestur 
rekur, en þaðan fer timbrið í hina eiginlegu sagvél. Vélin lætur ekki 
mikið yfir sér, en „við hönnuðum þetta og þeir smíðuðu þetta í 
Árteigi á nokkrum dögum“ segir Gestur. Viðurinn getur verið blautur 
og því þarf að þurrka sagið og til þess er notaður heimasmíðaður 
þurrkari. Þurrkunin tekur mislangan tíma og fer það eftir þurrk-
stigi og ekki síður hversu mikið rafmagn er í boði en það kemur 
frá gamalli heimarafstöð sem er sameiginleg fyrir Ystafellsbæina 
og Hlíð. Heimarafstöðin er því að mörgu leyti grunnurinn að fram-
leiðslunni en hún framleiðir nú 45- 50 kw. en til stendur að stækka 
hana um því sem næst helming. 

Upplysingar á undirburdur.is og sag.is
Afurðirnar hafa þeir selt í nágrenninu en að sögn gætu þeir auð-
veldlega aukið framleiðsluna um þriðjung. Saginu er pakkað í 25 
kg. poka og er í raun ekkert til fyrirstöðu að senda það hvert á land 
sem er og greiðir fyrirtækið hluta flutningskostnaðar. Þessi vara á í 
harðri samkeppni, einkum við innflutning, en upplýsingar um þessa 
alíslensku afurð má finna á sag.is eða undirburdur.is. Þótt hér sé 
langt í frá um stóriðju að ræða telja þeir að starfsemin skapi nærri 
tvö ársverk með grisjunarvinnunni. Það munar um það.

Þú getur nálgast Blákorn og Græðir 6 í öllum verslunum Fóðurblöndunnar 
og hjá samstarfsaðilum um allt land. 
Einnig í bygginga- og gróðurvöruverslunum.

Sendum um allt land!
Fóðurblandan hf  Korngörðum 12  104 Reykjavík  Sími 570 9800  www.fodur.is

Gott í garðinn
Góður alhliða áburður fyrir alla ræktun 
og uppgræðslu. Áratuga reynsla og árangur.

N
Ý

PR
EN

T 
eh

f.

Ólafur Ingólfsson í Hlíð.

Sag til undirburðar, þurrkarinn í baksýn.

Vélin sem Gestur og Ólafur hönnuðu.
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Viltu taka þátt í leshópi Kraftmeiri skóga?

Unnið er að því að setja af stað átta leshópa vítt og breitt um landið 
þar sem skógareigendum verður boðið að hittast og ræða um 
skógrækt. Hver hópur mun koma alls sjö sinnum saman, tvo til 
þrjá tíma í hvert skipti, bæði inni í húsi sem úti í skógi. Umræða í 
hverjum leshópi verður sniðin að sínum landshluta.

Stjórnendur leshópanna koma úr röðum skógarbænda sem lokið 
hafa námskeiðaröðum Grænni skóga og fengið þjálfun í stjórnun 
leshópa Kraftmeiri skóga.

Grunnur að umræðum hvers kvölds byggir á bókinni Skógar-
auðlindin – ræktun, umhirða og nýting. Teknir verða fyrir ákveðnir 
kaflar bókarinnar í hvert sinn og efni þeirra rætt.

Hægt er að skrá sig í leshóp á netfangið hronn.lse@gmail.com 
til 1. júlí nk.

Þátttökugjald verður krónur 12.800.- fyrir hvern þátttakanda, en 
takmörkuð þátttaka verður í hverjum leshópi.

Nánari upplýsingar á www.skogarbondi.is

Viltu heimsókn fagmanna í ræktun jólatrjáa?

Kraftmeiri skógur mun bjóða uppá ráðgjöf í sumar til þeirra sem 
stunda ræktun jólatrjáa. Allir þátttakendur í skipulagðri akurræktun 
jólatrjáa innan LSE eiga kost á einni heimsókn ráðgjafa í faginu í 
sumar. Danskur leiðbeinandi í jólatrjáræktun mun sækja áhugasama 
heim, ásamt íslenskum skógfræðingi. Heimsóknin er án gjalds.

Þeir sem óska eftir heimsókn þurf að tilkynna það á netfangið 
hronn.lse@gmail.com fyrir 15. júní nk.

Nánari upplýsingar verða settar inn á www.skogarbondi.is

Skógarauðlindin – ræktun, umhirða og nyting

Bók Kraftmeiri skóga, Skógarauðlindin – ræktun, umhirða og 
nýting sem byggir að stórum hluta á sænsku bókinni Nya Tider 
Skog mun koma út í maí.

Yfir tuttugu sérfræðingar í skógrækt hér á landi hafa þýtt, endur-
skrifað og ritað nýja kafla í skógarbókina. Bókin verður í kiljubandi, 
132 blaðsíður í stærðinni 21,5 x 28 cm. Yfir 200 teikningar og 
myndir verða í bókinni.

Skógarauðlindin – ræktun, umhirða og nýting verður notuð í 
leshópa Kraftmeiri skóga, auk þess sem hún verður seld áhugasömu 
fólki um skógrækt. 

Landbúnaðarháskóli Íslands mun sjá um sölu bókarinnar.
Nánar á www.skogarbondi.is

Skjólbelti

Kraftmeiri skógur mun bjóða uppá fræðslu fyrir búnaðarfélög og 
aðra aðila sem hafa áhuga á fræðslu fyrir sína umbjóðendur um 
mikilvægi skjólbelta og skjóláhrifa þeirra.

Ekki verður um kennslu að ræða um ræktun skjólbelta, heldur 
verður eingöngu farið yfir hvaða áhrif skjól hefur m.a. á vaxtar- og 
uppskeruaukningu nytjagróðurs.

Sjá nánar á www.skogarbondi.is

Kraftmeiri skógur - Fræðsluskógar

Um allt land verða opnir og merktir fræðsluskógar þar sem hægt 
verður að rökræða ýmsar aðgerðir í skóginum sem geta aukið 
afkastagetu skóganna. Þessir skógar eru til leiðbeiningar bæði 
fyrir leshópa sem og önnur námskeið fyrir skógarbændur. Gert er 
ráð fyrir að Kraftmeiri skógur - fræðsluskógar geti orðið átta alls.

Kraftmeiri skógur - fræðsluskógar verða opnaðir í samvinnu við 
LHV og skógarbændafélögin.

Sjá nánar á www.skogarbondi.is

Heimsóknir til skógarbænda

Einn liður í verkefninu Kraftmeiri skógur eru heimsóknir fagfólks 
í skógrækt til hóps skógarbænda á þessu ári og því næsta. 

Lagt verður upp með samtal, hvort sem er heima í eldhúsi eða 
úti í skógi, milli skógareigenda og fagaðila í skógrækt þar sem lögð 
verður áhersla á skóginn sem fjölskyldufyrirtæki sem þarf að hlúa 
að og sinna. Farið verður yfir stöðu skógræktar hjá viðkomandi 
bónda og málin rædd. Landshlutaverkefnin í skógrækt munu halda 
utanum þennan þátt Kraftmeiri skóga.

Sjá nánar á www.skogarbondi.is.

Á stubbnum - tveggja daga námskeið

Námskeið fyrir þá sem hafa ekki tíma eða eiga ekki kost á því að 
taka þátt í lengri leshringjaröð, þá er þetta tækifærið. Um er að 
ræða tveggja daga samveru á Hvanneyri, undir handleiðslu endur-
menntunardeildar LbhÍ, þar sem skógareigendur geta komið saman 
og fengið kennslu í skógrækt í formi fyrirlestra, samræðna og vett-
vangsferða í skógi. 

Boðið verður uppá tvö námskeið, 1. - 2. nóvember 2013 og 22. – 23. 
mars 2014. Bæði námskeiðin byrja klukkan 13:00 á föstudegi og enda 
klukkan 15:00 á laugardegi. Samvera verður á föstudagskvöldinu og 
gist verður í gamla skólahúsinu á Hvanneyri. Takmarkaður fjöldi 
á hvort námskeið.

Skráning á námskeiðið Á stubbnum er á heimasíðu Landbúnaðar-
háskólans www.lbhi.is/namskeid til 1. september nk. og 15. feb. 2014.

Þátttökugjald er krónur 14.500.- fyrir hvern þátttakanda. Innifalið 
er gisting, matur og kennsla.

Sjá nánar á www.skogarbondi.is

www.skogarbondi.is

Heimasíða Kraftmeiri skóga og skógareigenda www.skogarbondi.is er 
komin í loftið. Öll landshlutaverkefnin, LSE og skógarbændafélögin 
eru þátttakendur í heimasíðunni.

Heimasíðan www.skogarbondi.is verður m.a. notuð til að miðla 
upplýsingum til þátttakenda í Kraftmeiri skógum. Þar verður að 
finna fróðleik um verkefnið, faglegan fróðleik, upplýsingar um 
fundi, ráðstefnur og leshópa, ásamt öðru sem snertir verkefnið. 

Kraftmeiri 
skógur

Verkefnið Kraftmeiri skógur er svokallað yfirfærsluverkefni sem er samstarfsverkefni fimm aðila innan þriggja landa sem tekur þátt 
í LLP endurmenntunaráætlun ESB, The Lifelong Learning Programme 2007-2013.

Grunnhugmynd af Kraftmeiri skógur kemur frá verkefninu Krafsamling skog í Svíþjóð. Þar hefur verkefnið verið í gangi í þrjú ár 
og gengið vel. Hér mun verkefnið taka rúmlega tvö ár.

Þessu nýja verkefni er ætlað það hlutverk að ná til sem flestra skógareigenda á Íslandi með almennri fræðslu, persónulegum 
heimsóknum, útgáfu á kennsluefni, með virkri heimasíðu og ýmis konar endurmenntun bæði í skólastofum, á netinu sem og úti í 
skógi. Nokkrir skógar verða einnig opnaðir sem leiðbeinandi skógar í kennslu.

Í Svíþjóð hefur verið sagt að „það að vera skógareigandi þýðir að þú ert atvinnurekandi. Að reka fyrirtæki er það sama og að keyra 
bíl. Fyrst af öllu verður þú að ákveða hvert þú ætlar, áður en þú leggur af stað“.

Kraftmeiri skógur mun leggja áherslu á skógrækt sem fjölskyldufyrirtæki sem þarf að hlúa að til að nái árangri. 
Hér á síðunni má sjá stutta umfjöllun um helstu verkefni Kraftmeiri skóga. Áhugasömum skógarbændum er bent á að skrá sig 

tímanlega í einstök verkefni þar sem takmörkun er á fjölda þátttakenda.
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Síðastliðið vor tók starfsfólk Norðurlandsskóga þátt í óvenjulegu verk-
efni ásamt Jóni og Eline, skógar-, sauðfjár- og ferðaþjónustubændum 
á Hofi í Vatnsdal. Þar er löng hefð fyrir skóg- og skjólbeltarækt. Eitt 
skjólbeltanna stendur við fjárhúsin og skýlir lambfé á vorin. Beltið var 
orðið um 4-5 m hátt og farið að verða gisið neðan til og því komið 
að endurnýjun. Aðferðin sem notuð var við endurnýjun beltisins 
er kölluð „hedge laying“ á Bretlandseyjum og er mikið notuð þar 
og reyndar víðar um Evrópu. Á íslensku mætti kalla þessa aðferð 
skjólbeltaskekkingu. 

Í stað þess að saga stofna skjólbeltisins alveg í burtu við endur-
nýjunina, var sagað með keðjusög inn í rúmlega hálfan stofn, í 20-30 
cm hæð. Stofninn var svo skekktur niður í 20° til 45° í sömu stefnu 
og skjólbeltið liggur. Með því að saga stofninn ekki alveg í sundur 
er safastreymi viðhaldið um stofninn þar sem hann á að lifa áfram 
og laufgast. Upp úr hálfsagaða stofninum við jörð myndast nýjar 
greinar sem þétta beltið enn frekar. Þegar skjólbelti er skekkt er byrjað 
á öðrum enda þess og svo eru allir stofnar beltisins skekktir, einn 
af öðrum uns komið er að hinum endanum. Auk þess að skekkja 
stofna beltisins þarf að reka niður staura með eins til tveggja metra 
bili. Langar grannar greinar eru síðan notaðar til að flétta beltið 
saman í toppinn á milli stauranna. Best er ef hægt er að nota efni 
úr beltinu sjálfu í þessa staura svo ekki þurfi að kosta neinu til við 
endurnýjunina. Í Evrópu geta svona belti orðið það þétt að óþarfi sé 
að girða þau af með vírgirðingum og þau eiga samt að geta haldið 
búpeningi í skefjum. 

Í stuttu máli sagt gekk skekkingin vel þó svo að allir sem að verkinu 
komu hefðu ekki reynt þetta áður. Á hálfum degi tókst að skekkja 
um 80 metra langan kafla. Skjólbeltið náði að lifna vel eins og sést 
á meðfylgjandi myndum. Þéttleikinn gefur góðar vonir til þess að 

það verði fjárhelt næsta vor þannig að hægt sé að sleppa girðingu 
upp við skjólbeltið í framtíðinni og lambféð geti legið í sem mestu 
skjóli alveg upp við beltið. Á meðfylgjandi myndum má sjá skjólbeltið 
fyrir og eftir aðgerðina. 

Skjólbeltaskekking
Bergsveinn Þórsson og Rakel 
Jónsdóttir, Norðurlandsskógum

Beggi stendur við skjólbeltið fyrir framkvæmdir. Búið að saga stofna til hálfs og leggja niður. 

Skekkingu lokið 4. apríl. Svona leit beltið út 4. september Staurar settir inn á milli í beltið til þess að geta fléttað 
greinar saman.

Dagurinn lengist, norðanvindurinn lætur engan bilbug á sér finna 
og snjóbirtan er svo skær að fólk hættir sér ekki út fyrir dyr nema 
með sólgleraugu af dekkstu gerð. Okkar yndisjurtum af vestfirskum 
uppruna dettur ekki í hug að láta á sér kræla og sofa sem fastast. 
Þær eru búnar að læra af margra alda mistökum. Eins og sjá má af 
meðfylgjandi mynd höfum við skógarpúkar hér á hjaranum engar 
áhyggjur af frostlyftingu trjáa þetta vorið. Það er frekar snjóbrotið 
sem hrellir og skemmir, en öll él birtir upp um síðir og við verðum 
galvösk úti á mörkinni að gróðursetja fyrr en varir.

Á síðasta ári buðu 4 skógarbændur í öllum sýslum á Vestfjörðum 
fólki að koma og rölta um (litla) skóginn sinn, skoða, spekúlera og 
bera saman bækur sínar. Gafst þetta uppátæki svo vel að endurtaka 
á leikinn og aðrir bændur bjóða nú heim þetta árið. Við ætlum að 
heimsæka Jensínu og Eystein á Víðdalsá í Strandabyggð, Tómas og 
Svönu í Mávatúni í Reykhólasveit, Torfa á Gileyri í Tálknafirði og 
Sighvat og Öllu á Höfða í Dýrafirði. Þegar nær dregur og sjáanlegt 
að plöntur koma undan snjó verður auglýstur staður og stund svo 
hafið augu og eyru opin.

Sæmundur framkvæmdastjóri Skjólskóga tjáir okkur að fram-
undan séu bjartari tímar hjá Skjólskógum, botninum sé náð og nú 
liggi leiðin bara upp á við.  Skógarbændur á Vestfjörðum þakka 
öllum sem komu til Ísafjarðar á landsfund Skógarbænda í haust 
fyrir góðan fund og yndislega samveru. 

Hlökkum til að hitta ykkur á næsta landsfundi.

Strandasysla 9. apríl 2013
Hallfríð Sigurðardóttir, Svanshóli

Girðingaþjónusta 
Suðurlands auglýsir

Tökum að okkur viðhald og viðgerðir á öllum gerðum 
eldri girðinga. Einnig erum við með áralanga reynslu 
á uppsetningu nýgirðinga, net og rafmagnsgirðingum. 

Fljót og örugg þjónusta. Uppl. gefur Hjörtur í síma 
691-6575 og á netfanginu hjortur@laekur.is

mailto:hjortur@laekur.is
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Á innanverðu Snæfellsnesi, norðan megin ber hluti strandlengjunnar 
enn þann dag í dag nafnið Skógarströnd. Þetta nafn kann að láta vel 
í eyrum, sérstaklega hjá skógræktarfólki, en líti maður þennan stað 
augum blasir við gróðurfarsleg hryggðarmynd. Ber holt og klappir 
og blásnir melar allt niður undir sjávarmál. Enda ber landið merki 
aldalangrar ofnýtingar, gróðurþekjan þunn og gisin og einkum sam-
sett af plöntum sem eru á síðasta stigi í gróðurfarslegri hnignun. En 
sem betur fer er ástandið ekki alslæmt, sums staðar eru vel grónir 
mýraflákar, annars staðar víðirunnar og dálítið af náttúrulegum 
birkiskógi sem hefur sloppið við útrýmingu. Þetta eru einkum 
Breiðabólstaðar- og Drangaskógar svo og Setbergsskógur í Litla-
langadal. Breiðabólstaðarskógur er víða all vöxtulegur með allt að 
4-5 m háu birki þegar best lætur en algengari er 1-2m hæð. 

Þegar búskaparhættir á ströndinni breyttust á síðustu áratugum 
kom upp sú staða að á alllöngum kafla frá Bíldhóli í austri að Narfeyri 
í vestri var engin jörð með hefðbundinn búskap. Nokkrir landeigenda 
á svæðinu eru þátttakendur í Vesturlandsskógum og þegar menn fóru 
að bera saman bækur sínar spratt fram sú hugmynd að girða mætti 
sameiginlega girðingu til að græða landið upp og vernda það fyrir 
ágangi búfjár. Stofnað var Landgræðslufélag Skógarstrandar (LGS) 
sem seinna varð að Landgræðslu- og Skógræktarfélagi Skógarstrandar 
(LGSS). Meðal helstu markmiða þessara félaga er að endurheimta 
horfin landgæði á Skógarströnd. Forsvarsmenn Vesturlandsskóga 
tóku strax vel í þessa stórgirðingarhugmynd og er ekki víst að af 
framkvæmdinni hefði orðið ef hefðum við ekki notið velvilja og 
eldmóðs Sigvalda Ásgeirssonar heitins. Einnig höfum við átt í góðum 
samskiptum við Vegagerðina og fleiri aðila. Samskiptin við sveitar-
félagið Dalabyggð hafa hins vegar verið erfiðari. Leituðum við þar 
kerfislegs stuðnings við verkið s.s. yfirlýsingar um lausagöngubann 
innan svæðis, en það hefði einfaldað ýmsa þætti ef viðbrögðin 

hefðu verið jákvæð. Skrifuð voru allmörg bréf, talað við fjölmarga, 
mætt á fundi með skipulagsnefndum og sveitarstjórn. Komum við 
oft vonglöð af þessum fundum en þegar formleg svör bárust var 
afstaðan neikvæð. Þótti okkur þetta skjóta nokkuð skökku við þar 
sem í aðalskipulagi Dalabyggðar er ítrekað bent á skógrækt og land-
græðslu sem mikilvæg framfara- og atvinnumál og girðingarstæðið 
er eingöngu á eignarlöndum, engum afréttum.

Þegar þóf af þessu tagi hafði staðið í nokkur ár hættum við sam-
skiptum við sveitarfélagið. Stofnuðum Girðingafélag Skógarstrandar 
og var Margrét Guðmundsdóttir kosin formaður þess félags. Girð-
ingafélagið samdi við verktakann Baldur Björnsson í Múlakoti um að 
taka að sér að reisa girðinguna og hófst hann handa um mitt sumar 
2012. Gekk framkvæmdin vel og var að mestu lokið um haustið. 
Umlykur girðingin milli 8-9 þúsund hektara og nær frá Vörðufelli/
Bíldhól í austri og að Litlalangadal/Setbergi í vestri.

Horfa nú Skógstrendingar glaðir fram á veginn. Okkur er þó 
ljóst að hægt mun ganga að endurheimta landgæði en með friðun 
og markvissum aðgerðum næst árangur. Við höfum dæmi á um 40 
ára ræktunarreit innan svæðisins sem segir okkur m.a. sitthvað um 
hvað gengur og hvað ekki. Miðað er við að náttúrulegu birkisvæðin 
fái að þróast á eigin forsendum (verndun upprunaskóga), annars 
staðar verða landbóta- og landgræðsluskógar sem með tímanum 
geta orðið dýrlegir útivistarskógar og svo verða nokkur svæði helguð 
hefðbundinni nytjaskógrækt. Líklegt er að stafafura, sitkaölur og 
lerki kynblendingar verði tegundir sem þrífast á ófrjósömum hlutum 
svæðisins, en reynslan af birki, ösp og sitka- og blágreni er góð á 
þessu svæði þótt grenið geti verið hægt af stað. Friðunin gefur færi 
á að nota aðferðafræði Hekluskóga, planta lundum sem svo sá sér 
sjálfir út.  

Auknum gróðri fylgir aukinn lífmassi, meiri CO2 binding, bætt 
vatnsmiðlun sem er mikilvægt á þessu úrkomulitla svæði og svo 
almennt aukinn líffræðilegur fjölbreytileiki. 

Svæðið gæti orðið áhugaverður rannsóknarvettvangur vísinda-
manna t.d. við að fylgjast með framvindu gróðurs og til samanburðar 
við friðuð svæði á eldvirkum hlutum landsins.

Við fylgjumst með framvindunni full eftirvæntingar og er það von 
okkar að Skógarströnd nái aftur að standa undir nafni.

Landvernd á Skógarströnd
Sigurkarl Stefánsson, formaður LGSS

Stjórnvöld hafa sett sér markmið með setningu laga um Landshlutabundna skógrækt sem 
tóku gildi 30. júní 2006.

 Í 1. gr. um tilgang og markmið segir að „Í því skyni að skapa skógarauðlind á Íslandi, 
rækta fjölnytjaskóga og skjólbelti, treysta byggð og efla atvinnulíf, skal eftir því sem nánar er 
ákveðið í fjárlögum hverju sinni veita fé til verkefna í skógrækt sem bundin eru við sérstaka 
landshluta. Í hverju landshlutaverkefni skal stefnt að ræktun skóga á að minnsta kosti 5% af 
flatarmáli láglendis neðan 400 m yfir sjávarmáli.“

Stjórnvöld hafa sett verulega fjármuni til skógræktarmála á undanförnum tveimur áratugum. 
Árangurinn hefur ekki látið á sér standa, nýgróðursetningar jukust verulega og voru árlegar 
gróðursetningar komnar yfir 6 milljónir plantna árið 2007 en árið 2012 voru einungis gróður-
settar um 3,5 milljónir planta. Nýskógarnir sem gróðursett hefur verið til á undanförnum 
tveimur áratugum hafa vaxið vel enda veður-og vaxtarskilyrði hagstæð og fagþekking hefur 
aukist. Til að skapa markað fyrir skógarafurðir hér á landi er stöðugt hráefni lykillinn að 
uppbyggingu skógariðnaðar. Því er afar óheppilegt hvað gróðursetningar hafa dregist mikið 
saman, það kemur fram síðar í tímabundið minnkuðu framboði á afurðum og veldur erfið-
leikum við uppbygginu á úrvinnslu skógarafurða. 

Eins og flestum er kunnugt þá er skógrækt langtímaverkefni og þar dugar ekki að breyta 
áherslum eftir því hvernig vindurinn blæs á hverjum tíma. Það er mjög mikilvægt að þar 
ráði för fagþekking, stefnufesta og framsýni. Svo ánægulega vill til að á seinustu árum hefur 
skapast markaður fyrir kurl úr skógum sem er verið að grisja, einnig eru miklir möguleikar 
í sölu jólatrjáa og skógarbændur hafa verið að sækja fram á þeim markaði. Þrátt fyrir það 
eru bændaskógarnir ekki orðnir sjálfbærir enn, enda ekki reiknað með að það náist fyrr en 
við 40 ára aldur þeirra. Ekki má horfa framhjá því hversu mikilvægt er að sinna umhirðu 
ungskóga, grisja skógana á réttum tíma vaxtarskeiðsins og sinna nauðsynlegri uppkvistun 
og tvítoppaklippingu. 

Samdrátturinn í fjárveitingum til skógræktar kemur víða fram, svo sem í rekstri gróðrastöðva 
en þær hafa mátt þola mikinn samdrátt í framleiðslu skógarplantna. Í gróðrarstöðvunum 
hefur byggst upp dýrmæt fagþekking og reynsla við framleiðslu skógarplantna og það er sárt 
að horfa á slíka þekkingu hverfa burt úr geiranum. 

Á hverju vori hafa gróðrarstöðvarnar ráðið til starfa þó nokkurn fjölda skólafólks í sumar-
vinnu sem hefur verið mikilvægt fyrir viðkomandi samfélög. Það er orðinn allstór hópur ungs 
fólks sem á undaförnum árum hefur menntað sig á háskólastigi í skógfræði bæði hérlendis 
og erlendis, því miður hefur margt þessa fólks ekki fengið vinnu við hæfi, ástæðurnar eru 
margar en ekki síst vegna fjárskorts í greininni. Enn eru ótalin þau áhrif sem samdrátturinn 
hefur haft á störf og afkomu skógarbænda. Flestir verkþættir hafa verið skornir niður, en 
auk þess hafa greiðslur frá hinu opinbera vegna vinnu við skógrækt ekki verið hækkaðar um 

launavísitölu síðan 2008. Það er ljóst að 
skógarbændur hafa mátt taka á sig bæði 
framkvæmda- og launaskerðingu sem er 
orðin greininni mjög hættuleg. 

Línuritin sýna annarsvegar þróun 
neysluverðs og launavísitölu og hins-
vegar þróun greiðslna til bænda miðað 
við launavísitölu og vísitölu neysluverðs. 
Þessi þróun getur ekki verið ásættanleg 
fyrir okkur skógarbændur. Ég vil hvetja 
alla þá sem eru í forsvari fyrir skógrækt-
armál í landinu að taka þessa þróun til 
skoðunar og snúa henni við.

Lerkið var gróðursett vorið 1991. Myndin var tekin að Víði-
völlum-Ytri II árið 2010 af Jóhanni F. Þórhallssyni.

Hvert stefna stjórnvöld 
í skógræktarmálum?
Jóhann F. Þórhallsson, sauðfjár- og skógarbóndi 
Brekkugerði í Fljótsdal
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Nemendur í Grænni skógum II á Norðurlandi héldu í náms-
ferð til Danmerkur 27. október síðastliðinn. Í hópnum voru 
16 manns, 13 nemendur, fararstjóri og 2 starfsmenn Norður-
landsskóga. Ferðin var áfangi í námskeiðaröðinni Grænni 
skógar II og var styrkt af Menntaáætlun Evrópusambandsins.

Dvalið var í Eldrupgård á Jótlandi en áður en lagt var í hann 
til Jótlands hittum við Karsten Raae í Kaupmannahöfn, yfir-
mann allra deilda félags skógarbænda, Skovdyrkerne. Hann 
hélt erindi um danska skógrækt almennt og kynnti samtökin 
sem hann veitir forstöðu og sagði einnig nokkuð ítarlega frá 
skipulagi á ráðgjöf, markaðssetningu afurða og gæðaeftirliti 
sem samtökin hafa á hendi.

Í Eldrupgård fór fram kennsla innandyra fyrir hádegi en 
eftir hádegi var farið í kynnisferðir sem tengdust innihaldi 
morgunstundanna. Meðal efnis var jólatrjáarækt, úrvinnsla 
viðar í litlum verkstæðum, skógrækt í Danmörku og ítarlega 
fjallað um skjólbeltarækt. Aðalkennarar voru Bent Jensen og 
Marianne Lyhne, sem bæði starfa við skógarskólann sem er innan 
einnar deildar Kaupmannahafnarháskóla en fleiri sérfræðingar 
komu einnig að kennslunni.

Eitt af því sem við fræddumst um var hve umfang jólatrjáaræktar 
Dana er geysilega mikið, enda eru þeir engir nýgræðingar í greininni 
og hafa stundað framleiðslu á þeim síðan um 1950. Danir framleiða 
núna 12 milljónir jólatrjáa og þar af fara 10 milljónir í útflutning, mest 
rækta þeir af normannsþin og í minna mæli rauðgreni. Því var vel 
lýst fyrir okkur hversu mikil nákvæmnisvinna það er að rækta falleg 
jólatré. Árlega þarf að fylgjast með hverju tré og grípa til aðgerða 
til að rétta greinar eða snyrta toppa ef einhverir gallar koma í ljós. 
Að auki þarf að halda jarðvegi lausum við illgresi og passa upp á 
að meindýr geri ekki usla og er hvort tveggja gert með eiturúðun.

Okkur voru sýnd dæmi um mismunandi leiðir í skógrækt; allt 
frá svokallaðri náttúrulegri skógrækt, þar sem sjálfsáning er notuð 
til endurnýjunar og aldrei er rjóðurfellt, heldur einstök tré tekin út 
úr skóginum og fjölbreytni tegunda allnokkur yfir í einsleita mjög 
þétta gróðursetningu þar sem leitast er við að fá sem beinvöxnust 
tré til viðarframleiðslu og stór svæði grisjuð og að lokum rjóðurfellt.

Við komum á jósku heiðarnar sem einu sinni var rætt um að 
flytja Íslendinga til vegna hallæra hér á landi. Þar mátti sjá hve 

skynsamlega Danir brugðust við landeyðingu af völdum sandfoks 
frá ströndinni. Þeir stofnuðu Hið danska heiðafélag 1866 sem hafði 
það að markmiði að binda jarðveginn og stoppa sandfokið og tókst 
það með kerfisbundinni skjólbeltarækt. Þetta félag er enn starfandi 
og skipuleggur og sér um gróðursetningu í skjólbelti og viðhald 
þeirra. Þeir fá verktaka með eigin dráttarvélar til framkvæmdanna 
en eiga sjálfir önnur sérhæfð tæki sem verktakar leigja af þeim. Af 
langri reynslu er undirbúningur, plöntuval og umhirða með þeim 
hætti að skjólabeltin endast áratugum saman.

Á heimleiðinni þegar við snerum frá Eldrumgård til Kastrup 
var komið við á Veiði- og skógræktarsafninu í Nöddebo í útjaðri 
Kaupmannahafnar. Stutt frá skoðuðum við líka gamalt trjásafn 
sem nú hefur að hluta til verið lagt undir endurhæfingu geðsjúkra 
í samstarfi við geðdeild sjúkrahúss. Þetta var ákaflega skemmtilega 
skipulagt og vel frágengið svæði en markmiðið er að þeir sem þar 
dveljast í dagvist geti notið náttúrunnar og friðarins sem þar ríkir, 
þó skammt sé í skarkala stórborgarinnar.

Ferðin var ákaflega vel skipulögð, skemmtileg og fræðandi og 
hægt að mæla með slíkri ferð þar sem jafn listilega er blandað saman 
fræðum, vettvangsferðum og samveru.

 Myndir: Björgvin Eggertsson

Verkefnið Kraftmeiri skógar fer hægt 
og bítandi af stað og liður í því var að 
fara til Svíþjóðar með hóp skógarbænda 
ásamt framkvæmdastjóra landshluta-
verkefnanna til að kynnast uppbygg-
ingu leshópa og starfsemi verkefnisins 
þar. Farið var yfir aðferðafræðina við 
heimsóknir til skógarbænda þannig að 
sem mest megi fá út úr heimsókninni. 
Landshlutaverkefnin sjá um heimsókna-
þátt verkefnisins en átta skógarbændur 
af öllu landinu, sem allir hafa verið á 
námskeiðinu Grænni skógar, sjá um 
leshringana. Leshóparnir hittast átta 
sinnum á þessum tveimur árum þar sem 
farið verður yfir bókina Skógarauðlindin 
– ræktun, umhirða, nýting.

Markmið verkefnisins er að hjálpa skógareigendum á Íslandi til 
að skilja betur þörfina fyrir góðri umhirðu og rekstri á skóginum 
með það að leiðarljósi að hámarka afkastagetu skógarins og ná 

betri arðsemi í framtíðinni. Áhugasamir geta skráð sig í leshóp á 
netfangið: hronn.lse@gmail.com

Ferð til Danmerkur með Grænni 
skógum II haustið 2013
Anna Guðmundsdóttir og Lára Ellingsen

Kraftmeiri skógar í Svíþjóð

Akralind 4 201 Kópavogi sími 544-4656, fax 544-4657, www.mhg.is 

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINNALLT FYRIR ATVINNUMANNINN
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Þau voru á aðalfundi LSE 2012

Hallfríður F. Sigurðardóttir
Bær: Svanshóll í Bjarnarfirði
Búseta: Á Svanshóli
Er annar landbúnaður á jörðinni: 
Ekki lengur, er hætt sauðfjárrækt
Stærð skóglendis: 197 ha.
Skógrækt hófst: 2002
Áður setið aðalfundi LSE: Já síðast á Eiðum í fyrra.
Hvorir eru betri Bítlarnir eða Rolling Stones? Rolling Stones

Gunnar Sverrisson
Bær: Hrosshagi í Biskupstungum
Búseta: Hrosshagi
Annar landbúnaður á jörðinni: Kúabúskapur
Stærð skóglendis: 70 ha.
Skógrækt hófst: 1989
Áður setið aðalfundi LSE: Já nokkrum sinnum, sérstaklega í byrjun.
Hvorir eru betri Bítlarnir eða Rolling Stones? 
Það er erfitt, pass!

Guðmundur Aðalsteinsson
Bær: Brekkusel í Tungu á Fljótsdalshéraði
Búseta: Á Egilsstöðum
Er annar landbúnaður á jörðinni? 
Ánamaðkaræktun til áburðarframleiðslu á trén
Stærð skóglendis: 600 ha.
Skógrækt hófst: 2008
Áður setið aðalfundi LSE: Hluta af fundinum á Eiðum í fyrra
Hverjir eru betri Bítlarnir eða Rolling Stones? Bítlarnir

Guðbjörg Benjamínsdóttir
Bær: Stóru Reykir í Fljótum
Búseta: Í Hvalfjarðarsveit
Er annar landbúnaður á jörðinni? Nei
Stærð skóglendis: Rúmlega 70 ha.
Skógrækt hófst: 2000
Áður setið aðalfundi LSE: Já, á Eiðum og í Haukadal.
Hvorir eru betri Bítlarnir eða Rolling Stones?
Rolling Stones

Íslensk tunga býr yfir mikilli orðgnótt og allmörg orð eru til yfir 
vorhret. Oft má ráða nánar í tímasetningu hretanna af heiti þeirra; 
hrafnahret, sumarmálahret, fardagahret, hvítasunnuhret, jafnvel 
Jónsmessuhret. Algengast er þó páskahretið, enda mjög breytilegt 
hvenær páskar eru, allt frá því í marslok til sumarmála.

Minnisstæðasta hretið á síðustu öld er páskahretið mikla 1963. 
Það skall á eins og hendi væri veifað þriðjudag í dymbilviku, 9. 
apríl. Veðurstofan hafði spáð vonskuveðri sólarhring síðar og 
margir bátar voru á sjó fyrir Norðurlandi og Vestfjörðum þar sem 
vindhraði náði 11 vindstigum og frostið varð 11°C.

Mikið tjón varð í veðrinu, 5 bátar fórust fyrir Norðurlandi og 
eitt fiskiskip fyrir Reykjanesi. Alls fórust 16 íslenskir sjómenn og 
tveir þýskir sem tók út af togara. Fjárskaðar urðu bæði vestan- og 
norðanlands og töluvert tjón á mannvirkjum.

Þessa hrets er einnig minnst vegna gróðurskemmda. Skógræktar-
fólk talar jafnvel um Hákonarhret, en Hákon Bjarnason var þá 
skógræktarstjóri.

Svo langt er síðan þessir atburðir urðu að freistandi er að rifja 
sitthvað upp; hér verður einkum stuðst við grein Hauks Ragnars-
sonar í Ársriti Skógræktarfélags Íslands 1964 og Skógræktarrit 7: 
Gróðrarstöðin og trjágarðurinn í Múlakoti.

Á Suðurlandi höfðu bæði febrúar- og marsmánuðir verið mun 
hlýrri en í meðalári þannig að gróður var farinn að taka við sér 
en þennan dag féll hitinn bæði á Akureyri og Reykjavík um 15°C 
á 12 tímum, Hallormsstað um 11° en í Múlakoti í Fljótshlíð um 
24°, á hádegi var 12° hiti en á miðnætti komið 12° frost. Þegar 
trjágróður vaknar af vetrardvala er frostþol hans skert og skaðinn 
verður því meiri sem hitabreytingarnar eru sneggri. Frysti mjög 
snöggt getur vatn frosið inni í sjálfum frumunum, sem leiðir til 
dauða þeirra, það virðist víða hafa gerst þann 9. apríl, einkum á 
Suður- og Suðausturlandi.

 Samhengi er greinilegt milli meðalhita marsmánaðar og umfang-
skemmda, mestar skemmdir urðu þar sem meðalhiti marsmánaðar 
var yfir 5° eins og í Fljótshlíð, Eyjafjöllum og Mýrdal. Á þessu 
svæði var 80-100% sitkagrenis mikið skemmt eða alveg dautt. Hjá 
skógræktinni í Múlakoti dó 98% alls sitkagrenis. Sama gilti um 
sitkabastarð, hvítgreni, blágreni og fjallaþin. Alaskaösp og þingvíði 
kól niður í rót. Öspin í Múlakoti var orðin 13 m há en hana kól 
alveg niður. Upp af rótunum hafa síðan vaxið nýir stofnar sem teljast 
nú hæstu aspir landsins, um 25 m á hæð. Í nágrenni Reykjavíkur, 
á Suðurnesjum og í Ölfusi hafði meðalhiti í mars verið á bilinu 
4-5°. Miklar skemmdir urðu á svæðum sem voru í minna en 100 

Múlakoti í apríl

Páskahretið mikla 1963 – fimmtíu ár
Sigríður Hjartar í stjórn FsS

m hæð yfir sjó, einkum á ösp, þingvíði og 
sitkagreni, en á hærri stöðum svo sem í 
Heiðmörk urðu ekki teljandi skemmdir. Þar 
sem marshiti hafði legið á bilinu 3-4° eins og 
á Austfjörðum, sunnanverðum Borgarfirði 
og austanverðri Árnessýslu voru skemmdir 
mun minni. Á Austurlandi urðu einkum 
skemmdir á lerki, sitkagreni fór illa á sumum 
fjörðunum en öspin slapp bærilega. Þess má 
geta, að ekki kólnaði jafn hratt á Austurlandi 
og á og Suðurlandi sem sjálfsagt hefur skipt 
miklu. Athyglisvert er að skoða athuganir 
frá Skorradal. Áberandi minni afföll voru 
á sitkagreni í Háafelli en á Stálpastöðum 
og Hvammi. Þau lauftré sem vakna seint, 
sluppu flest án teljandi skemmda, ólíkt 
alaskaösp og nokkrum víðitegundum.

Skógræktarmenn reyndu að gera sér sem 
gleggsta mynd af þeim gróðurskemmdum 
sem urðu í páskahretinu mikla og draga 
lærdóm af. Á Háafelli var notað fræ sem 
kom til landsins fyrir 1940 frá suðaustur 
Alaska en á öðrum stöðum í Skorradal var 
sitkagrenið af öðrum uppruna, einkum frá 
svæðum á norðurmörkum vaxtarsvæðis þess 
í Alaska. Víðar komu í ljós yfirburðir þessa 
kvæmis af sitkagreni gagnvart skyndilegu 
vorfrosti. Þetta auk ýmissa annarra þátta 
styrkti þá kenningu að skógræktarmenn 
þyrftu að huga að mun fleiri atriðum en 
norðlægum vaxtarstað þegar leitað væri 
að hæfum trjátegundum til skógræktar á 
Íslandi. Sama má segja um öspina. Alaskaösp 
vex á mjög stóru svæði, en nær öll alaskaösp 
sem var í ræktun árið 1963 var frá sama stað, 
svæðinu við Kenaivatn. Strax um haustið var 
farið í leiðangur og græðlingum af alaskaösp 
safnað frá ólíkum svæðum.

Síðan þá hefur oft verið farið í söfnunar-
leiðangra til Alaska í leit að efniviði, fræi 
og græðlingum, sem dugar vel við okkar 
aðstæður. Reynt hefur verið að leita að 
kvæmum sem henta mismunandi vaxtar-
skilyrðum hérlendis og efniviðurinn próf-
aður vel áður en hann hefur verið settur í 
almenna ræktun. Alltaf má þó gera betur.

Hlýnun jarðar er staðreynd sem erfitt er 
að loka augunum fyrir. Engu að síður getum 
við lengi átt von á áföllum af völdum veðurs 
líkt og á páskum 1963. Til að koma í veg 
fyrir jafnstóran skell þarf að huga að sem 
mestri fjölbreytni í ræktun, ekki nota aðeins 
eitt kvæmi á stórum ræktunarsvæðum, fjöl-
breytni í kvæmavali getur dregið úr tjóni af 
völdum veðurs eða sýkinga. Munum að svo 
lengi lærir sem lifir.



föstudagurinn 21. júní

í Mörkinni
á Hallormsstað

laugardagurinn 22. júní

Sauðfjárbændur grilla lambakjöt, hrútaþukl o.fl.
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