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Fylgt úr hlaði

Við skógareigendur
Ágætu skógareigendur

Þá er enn einn veturinn að baki og íslenskt sumar 
blasir við. Undanfarna vetur hef ég brugðið á það ráð að 
stytta þá eilítið með því að ferðast til heitari landa. Að 
þessu sinni fór ég ásamt konu minni og mörgum öðrum 
ágætum gömlum ferðafélögum, til Ekvador, Galapagos 
eyja og frumskóga Amason. Það var skemmtilegt að 
upplifa það að standa klofvega á miðbaug í bókstaflegri 
merkingu, með annan fótinn á norðurhveli jarðar en hinn 
á suðurhveli. Horfa á hringiðu myndast í vatni sem hleypt 
var niður úr íláti fara rangsælis, einum metra norðan við 
miðbaug en réttsælis einum metra sunnan við miðbaug 
og beint niður án hringiðu þar mitt á milli. Allt fram-
kvæmt með sama ílátinu. Eða sjá einn ferðafélaga okkar 
stilla hænueggi upp á endann ofan á brúnina á fægðum 
naglahaus. Þannig stóð það í nokkrar mínútur þar til ör-
lítill andvari velti því af naglanum. Að sögn er þessi nagli 
nákvæmlega á miðbaug. Upp á millimetra! 

Það var mögnuð reynsla að fá að gista í bambus 
kofum hjá indíánum í frumskógum Amason og kynnast 
þeirra lífsviðhorfum. Maður sofnaði við frumskógarhljóð-
in á kvöldin og vaknaði svo aftur við þau eldsnemma á 
morgnana. Og myrkrið var algjört á nóttinni og hvorki 
rafmagn né símasamband. Fjölbreytnin í gróðri er ótrú-
leg. Á svæði sem er á stærð við fótboltavöll mátti finna 
sjö þúsund trjátegundir. Ég var staddur þarna um vor-
jafndægur, en þá er sólin lóðbeint fyrir ofan mann um 
hádegisbil. Í rauninni eru engar árstíðir á þessum slóðum 
en breytileg úrkoma á tveimur megintímabilum. Það ger-
ir það að verkum að hver dagur er öðrum líkur. Á Íslandi 
hafa árstíðir og veðurfar mikil áhrif á gjörðir okkar og 
hin ýmsu hefðbundnu verk eru unnin með tilliti til hvaða 
árstími er og oft í miklum törnum og undir mikilli pressu. 
Í Amason skóginum og víðar í Ekvador ríkir meiri ró og 
friður en maður hefur kynnst áður. Það sem hefði verið 
hægt að gera í síðustu viku er alveg eins hægt að gera 
í næstu viku eða næsta mánuði! Ekkert liggur á. Það er 
nógur tími og kemur bara meira af honum. Þegar ein-
hver spurði: „hvað tekur þessi gönguferð langan tíma?” 
„Tvo tíma, eða.........þangað til að við komum til baka” var 
svarið. Svo tók hún sex tíma! 

Eitt af átaksverkefnum LSE er svonefnt „Skógar-
gull.” Amason skógurinn býður upp á mikla fjölbreytni í 
skógargulli. Þar er matarkista þeirra sem þar búa, bygg-
ingarefni og yfirleitt flest það sem þeir þurfa á að halda. 
Jafnvel apótekið, því margar plöntur koma að gagni við 
ýmsum kvillum og einnig sem smyrsl og sáraumbúðir. 
Frumbyggjarnir eru miklir listamenn í allskonar hand-
verki. Við fengum að fylgjast með þeim við ýmsa iðju. 
Má þar nefna gerð eldhúsáhalda, búnað til veiða, list-
muni og skartgripi. Þeir spinna níðsterka granna þræði 
úr trefjum sérstakra plantna. Þræðina nota þeir síðan 
við gerð armbanda, hálsfesta o.fl. Þeir flétta ýmislegt úr 
tágum t.d. hatta, mottur og körfur, bæði litlar og stórar 
sem endast árum saman. Þegar þá vantar mat, hengja 

þeir stórar körfur með borða fram fyrir ennið á sér og 
aftur á bakið og halda út í skóg og koma til baka drekk-
hlaðnir af góðgæti, t.d. allskonar rótarávöxtum, hnetum, 
baunum, fræjum, banönum, káli, sítrusávöxtum, maís og 
mörgu fleiru sem ég kann ekki að nefna. Allt bragðaðist 
þetta prýðilega og sumt var algjört lostæti. Þeir stunda 
líka ýmiskonar ræktun og veiða sér fisk til matar í sér-
stakar gildrur sem þeir flétta úr tágum. Kjöt er sjaldan á 
borðum og helst haft til hátíðabrigða, svo sem við brúð-
kaup og jarðarfarir, t.d. kjúklingar eða litlir apar sem þeir 
skjóta í skóginum með eiturörvum. En þeir eru líka með 
nokkur smá dýr og fugla á vappi kringum kofana sína, 
sem þeir þurfa að hýsa á nóttinni svo þau verði ekki étin 
af villidýrum úr frumskóginum. 

Eyðing regnskóga heimsins er gífurleg og hafa ýmsar 
tölur verið nefndar í því sambandi. Samkvæmt skýrslu 
FAO um State of the world’s forests 2011 nemur heildar-
skógareyðing á regnskógasvæðum heims í Afríku, Suður-
Ameríku og Suðaustur-Asíu alls 5.788.000 hekturum á 
ári undanfarinn áratug, sem svarar til um 660 hektara 
á klukkustund. Það tekur sem sé tvær klukkustundir að 
fella jafnmikinn regnskóg og sem nemur árlegri gróður-
setningu Íslendinga, að flatarmáli. Heldur virðist þó 
draga úr hraða eyðingarinnar hin síðari ár, en í dag eru 
þetta um 0,3-0,4% af regnskógum árlega. Óvíst er um 
hversu mörgum öðrum tegundum lífvera er útrýmt í leið-
inni, en gera má ráð fyrir að þær séu mjög margar.

Annar af fararstjórum í ferðinni var ræðismaður Ís-
lands í Ekvador, Oswaldo Muñoz. Hann kom til Íslands 
ásamt fríðu föruneyti fyrir nokkrum árum sem kynnti 
sýninguna „Ekvador að fornu og nýju” en þar gaf að 
líta listmuni og málverk frá því fyrir sex þúsund árum 
og fram á vora daga. Oswaldo er hafsjór af fróðleik um 
menningu og náttúru Ekvador og mikill áhugamaður um 
umhverfisvernd. Hann túlkaði tungumál frumbyggjanna 
sem heitir Quetchua yfir á ensku. Gefum honum orðið:

„Kynnið ykkur hvernig á að vernda náttúruna. 
Það hjálpar okkur í viðskiptum að vera vel upplýst um 

hvernig umhverfismálum er háttað í veröldinni. Það getur 
beinlínis bjargað lífinu á jörðinni. Á hverjum klukkutíma 
hverfa mikil flæmi hitabeltisskóglendis og með þeim margar 
tegundir dýra og plantna. Þetta er óafturkræf eyðilegging. 
Hvað kemur þetta okkur við? Segjum svo að þú berjist ör-
væntingarfullri baráttu við krabbamein og eina lækningin 
finnist í plöntu sem var til í gær, en var óvart útrýmt í morgun. 
Úps! Hún er horfin og þú líka, að eilífu.

Nokkur auðveld og hagnýt ráð fyrir þau sem gera sér grein 
fyrir að tími arðbærrar vistvænnar ferðaþjónustu er runninn 
upp.

Finndu nýjar leiðir til að koma auglýsingum þínum á fram-
færi. Bæklingar eru gerðir úr pappír og pappír úr trjám. Stórir 
bæklingar eiga að heyra sögunni til. Notið vefinn. Þannig er 
hægt að sporna við eyðingu skóga.
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Vekið athygli viðskiptavina á vistvænum markmiðum ykkar.
Æ fleiri láta sig varða afdrif umhverfis okkar. Viðskipti ykkar 
geta aðeins batnað ef þið gerið eitthvað í málinu. Hér er 
dæmi:
Prófessor T.M. Das í háskólanum í Calcutta, verðlagði eitt tré 
til að vekja athygli á verðmæti hitabeltisskóga jarðarinnar: 

Tré sem lifir í 50 ár skapar 
verðmæti sem hér segir:                                                                                                                 
Framleiðir súrefni að jafnvirði  .................... USD   31.250,-
Minnkar mengun sem sparar  .................... USD   62.000,-
Bætir jarðveg og hindrar 
jarðvegseyðingu að verðmæti  ................... USD   31.250,-
Endurnýtir vatn fyrir  ................................. USD   37.500,-
Hýsir dýr sem ella myndi kosta  .................. USD   31.250,-
Samtals  ................................................. USD 193.250,-

Þá er ótalið virði ávaxta, timburs og fegurðar, fyrir utan tekjur 
af ferðamönnum, þ.e.a.s. ef tréð fær að standa.
Við stöndum á tímamótum. Sama hvert leiðir þeirra liggja ber 
brýna nauðsyn að setja sama sem merki á milli ferðaþjónustu 
og náttúruverndar, jafnframt því að bæta heilsufar íbúa og 
menntun. Þannig má leggja hönd á vogarskál í baráttunni við 
fátækt, til lengri og skemmri tíma. Enn er nokkuð eftir af nátt-
úruauðlindum jarðar. Það er lífsnauðsyn, bæði fjárhags- og 
vistfræðileg að við notum þær á sjálfbæran hátt. Við verðum 
að nýta þessar auðlindir skynsamlega til hagsbóta fyrir okkur 
og komandi kynslóðir. Fögnum þeim degi er öll fyrirtæki 
verða orðin vistvæn. Ferðamennska og bylting í rafrænum 
samskiptum styttir vegalengdir og færir okkur nær hvert öðru. 
Þannig tökum við þátt í sorgum og gleði hvers annars, opnum 
dyr samstöðu og aðgerða.”

Og að lokum, smá tölfræði í viðbót.
Ef  við hugsum okkur að þeir sex milljarðar sem lifa á 
jörðinni, væru allt í einu orðnir eitt hundrað og byggju 
saman í einu litlu þorpi, þá er skiptingin svona:

UPPRUNI: 58 frá Asíu - 12 frá Afríku - 10 frá Evrópu - 8 
frá Suður-Ameríku - 5 frá Norður-Ameríku - 1 frá Ástralíu 
og Nýja Sjálandi.

TUNGUMÁL: 17 tala kínversku - 9 tala ensku - 8 tala 
indversku - 6 tala rússnesku - 6 tala spönsku - 4 tala 
arabísku. Restin talar fjölmörg Evrópumál + u.þ.b. 200 
í viðbót.

TRÚARBRÖGÐ: 29 eru kristnir - 17 eru án trúarbragða 
14 eru múslimar - 13 eru hindúatrúar - 12 eru búdd-
istar  - 9 fylgja kenningum Konfúsíusar og Shinto - 5 trúa 
á stokka og steina - 1 er gyðingatrúar.

SKIPTING AUÐS: 6 eiga 59% af  auði jarðar og allir 6 
eiga heima í USA.

MENNTUN: 70 eru ólæsir - 1 á tölvu - 1 er með háskóla-
próf.

HEILSUFAR: 50 eru vannærðir - 33 skortir hreint 
drykkjarvatn.

Ég er sannfærður um að vistfræðileg ferðaþjónusta getur 
sett viðmið fyrir alla aðra starfsemi. Vinnum saman, bæt-
um heiminn, verndum hann og varðveitum.
       
  Bjarta framtíð, Reynir Ásgeirsson

  

Gróður í 4300 m hæð og hærra í Andes fjöllum í Ekvador - Mynd Marinó Tryggvason
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Fyrsti dagurinn hófst á því að 14 skógarbændur af  
Suður- og Vesturlandi, ásamt 2 fararstjórum hittust í 
Kaupmannahöfn klukkan 13:00. Tilgangur ferðarinn-

ar var að fara á viku-námskeið í rekstri smáskógarbýla og 
kynnast því hvernig frændur okkar Danir haga hlutunum. 
Fararstjórarnir voru þeir Björgvin Eggertsson og Björn Bj. 
Jónsson og pössuðu þeir vel upp á okkur, ekki veitti af  að 
gæta að því að enginn týndist í skógunum eða kaupfélag-
inu, þegar þangað var skroppið.

Marianne Lyhne kennari við danska landbúnaðarháskól-
ann tók á móti hópnum á Kastrupflugvelli í Kaupmanna-
höfn og lá leiðin þaðan út á Friðriksberg þar sem skrifstofur 
Skovdyrkerforeningen Øst voru til húsa. Framkvæmdastjór-
inn Karsten Raae tók á móti okkur og fræddi okkur um 
tilhögun danska skógareigendafélagsins. 

Skovdyrkerforeningen Øst er eitt 7 svæðafélaga sem 
mynda eitt landssamband með um það bil 6000 félags-
mönnum. Allir sem ráða yfir skógi, jólatrjám, veiði- eða 
náttúrusvæði geta orðið félagar í svæðafélagi. Félagar 
í landssambandinu ráða yfir um þriðjungi skóga í Dan-
mörku. Margvísleg skógarnyt heyra einnig til og hafa 
skógareigendur til dæmis töluverðar tekjur af  veiðum og 
eru því skjólbelti og skógar skipulagðir með tilliti til þess. 
Undir landssambandið heyra einnig tvö hlutafélög. Annað 
sér um sölu jólatrjáa en hitt sér um alls konar verkefni út 
um alla heimskringluna, þar sem nýtt er reynsla og þekking 
fagfólks í skógrækt. Hver félagsmaður fer með eitt atkvæði 
í svæðafélaginu sínu. Stjórn landssambandsins er skipuð 
formönnum hinna sjö svæðafélaga.

Nú er danska ríkið hætt að styrkja skógareigendafélögin 
og voru félagarnir afar slegnir yfir því í fyrstu en komust 
fljótt að því, að því fylgir ákveðið frelsi að standa á eigin fót-
um sem hagsmunasamtök óháð ríkinu. Félagsmenn greiða 
dkr. 700,- í grunngjald og dkr. 40,- á hvern hektara lands. 
Fyrir þetta fá þeir árlega ráðgjöf  en félagið tekur 10% 
þóknun af  seldum afurðum og 15% álag á framkvæmdir 
sem félagið sér um. Félögin og landssambandið eru rekin 
fyrir þóknanir sem þeir fá af  sölu afurða og verkumsjón 
fyrir félaga. Einnig vinna þau fyrir aðra en félagsmenn en 
taka þá hærra gjald fyrir. 

Klukkan var að verða 17:00 þegar hópurinn kvaddi, 
þakkaði fyrir fróðlegt erindi og samlokur og lagði af  stað 
til að ná ferju á Sjálandsodda klukkan 19:00. Tíminn um 
borð í ferjunni var nýttur til að matast og södd en nokkuð 
þreytt eftir langan dag komum við til Eldrupgård á Jótlandi 
þar sem dvelja skyldi næstu daga. Eldrupgård er í eigu 
danska landbúnaðarháskólans en þetta námskeið sem er í 
námskeiðaröðinni Grænni skógar 2 er skipulagt af  honum 
í samráði við íslenska landbúnaðarháskólann. Þarna fara 
fram margvísleg námskeið þar sem fléttað er saman verk-
legum og bóklegum þáttum. 

Allir morgnar hófust á 2-3 tíma fræðslufyrirlestri, síðan 
var farið út í skóginn, ekið mislangt og mismargir staðir 
heimsóttir og skoðaðir eða frá 2 og upp í 10. Komið var 
heim um kl. 4-5 síðdegis. Í hádeginu fengum við danskan 
frokost með miklu úrvali rétta og kl. 17:30 fengum við 
tvírétta veislumat og að sjálfsögðu skemmtum við okkur 
saman fram eftir kvöldi og tvisvar var kynt bál og sungið úti 
þrátt fyrir rysjótt veður.

Á öðrum degi fræddumst við um skjólbelti. Lars B. Han-
sen sem er hafsjór af  fróðleik um skjólbelti sagði okkur 
að fyrir 200 árum hafi verið mikill uppblástur og sand-
fok á Jótlandi og erfiðlega hafi gengið að rækta í fyrstu. 
Skógrækt og skjólbeltarækt hófst þá, en þó okkur þyki það 
ótrúlegt þá var Danmörk því sem næst skóglaus á þessum 
tíma. Lengi vel var greni mikið plantað í skjólbelti en síð-
ustu 30 árin hefur nær eingöngu verið plantað lauftrjám í 
þau. Umhirðan fyrstu árin felst aðallega í illgresiseyðingu, 
annað hvort með eitri eða vélum. Síðan þarf  að kvista upp 
og klippa til en eftir 10 ár þarf  að grisja. 60% styrkur fæst 

vegna útplöntunar í skjólbelti ef  hugsað er um þætti eins 
og dýralíf, að hafa eyður í beltunum svo dádýrin komist 
um og 1,5 m bil milli beltis og akurs fyrir smádýralífið. 
Annars fæst 40% styrkur. Við skoðuðum nokkur skjólbelti 
og vorum send inn í eitt þeirra og látin merkja þau tré sem 
þyrfti að fella, en þar var grisjun orðin aðkallandi.

Þriðja daginn var fjallað um skógrækt í Danmörku. Lars 
kenndi okkur líka þann dag. Hann fór yfir hvaða tegundir 
eru aðallega notaðar í danskri skógrækt. Fura hefur ekki 
reynst nógu hentug, vex of  hratt og verður þ.a.l. ekki nógu 

Námsferð nemenda Grænni skóga II 
til Danmerkur í apríl 2011. 

Mikill kærleikur tókst með sumum nemendum og þeim trjám sem 
urðu á vegi þeirra. Mynd: Björgvin Eggertsson

Hópurinn ásamt fararstjórum og kennurum. Mynd: nývaknaður Dani.
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beinvaxin, hún vill falla um koll í stormi. Rauðgreni hefur 
talsvert verið notað, en fúasveppur hefur herjað á ræturnar, 
sem veldur því að það stenst illa stormana. Í Danmörku 
getur verið vindasamt, sérstaklega á Jótlandi, þar falla 
tré um koll við 20-25 m/s sem okkur Íslendingum þykir 
kannski ekki mikið, en þarna er jarðvegurinn allt öðru vísi 
og ræturnar komast ekki eins djúpt og hér heima. Um 
1890 var byrjað að flytja inn tré frá Ameríku. Það voru 
sitkagreni, douglasgreni og risaþinur og hafa þau öll reynst 
vel. Einnig eru lauftré í skógunum eins og beyki og eik. 
Við fræddumst um skógarvistkerfi og hvernig á að grisja. 
Fórum út í mörkina og sáum dæmi um hvert atriði. Áhuga-
vert er að sjá hvernig hafði verið plantað saman fyrir um 5 
árum douglasgreni og sitkagreni, bara með 5-10 cm milli-
bili. Nýlega var toppurinn á sitkagreninu klipptur þannig 
að það fer ekki hærra, en það stingur og kemur í veg fyrir 
að krónhjörturinn skemmi douglasgrenið. Þetta er gömul 
aðferð og áður var þyrnir oftast notaður og var hann kall-
aður vagga skógarins. Núna er mest plantað í svokallaða 
náttúruskóga, blandað saman nokkrum tegundum sem 
síðan eiga að sá sér sjálfar og dreifa úr sér. Í Danmörku 
er eingöngu plantað berrótaplöntum. Við sáum bæði þar 
sem var verið að planta þeim í skjólbelti og hvernig þær 
eru geymdar, 500-1000 stk. saman í stórum bréfpokum. 
Þannig geymast þær vel í 2 mánuði í svala og skugga.

Fjórða daginn var það jólatrjáaræktin sem var krufin til 
mergjar, en þar virðist það vera að því meira sem maður 
lærir því minna veit maður. Margt er sem sé ólært. Mari-
anne Lyhne kenndi okkur þennan dag. Árið 1950 hófst 
markviss framleiðsla á jólatrjám. Þarna sáum við jólatré á 
ýmsum stigum og kynntumst líka ýmsum áhöldum sem við 
höfðum ekki séð áður. Þeir eru auðvitað með aðrar tegundir 
en við og rækta mikið af  norðmannsþin og eðalþin. Allar 
tegundir sem þeir nota eru innfluttar. Við lærðum um val 
á landi, illgresiseyðingu, skaðvalda og áburðargjöf. Einnig 
um formklippingu trjánna, því ef  vel er hugað að þeim þátt-
um er hægt að auka fjölda „nýtanlegra“jólatrjáa úr um 50 
upp í 95%. Akrarnir voru ýmist með jafngömlum trjám eða 
blandaðir. Við sáum hvernig menn hirtu um trén, þau fengu 
fótsnyrtingu, toppar voru lagaðir, greinakransarnir snyrtir 
o.s.frv. Mörg var búmanns raunin í jólatrjáaræktinni en á 
móti kom að til mikils var að vinna, því afurðirnar, bæði tré 
og greinar eru afar verðmiklar því jólatré og skrautgreinar 
eru mikilvæg og vaxandi tekjulind margra skógareigenda.

Fimmta daginn tókum við fyrir sögunarmyllur. Bent 
Jensen kenndi okkur. Við heimsóttum tvo aðila. Annar er 

fyrrverandi starfsmannastjóri tölvufyrirtækis á miðjum 
aldri, sem hafði söðlað algerlega um og stofnað lítið fyrir-
tæki út í sveit þar sem hann er með tiltölulega einfalda sög-
unargræju. Hann sagar fyrir menn sem koma með timbur 
til hans. Hann vinnur eftir þörfum svona 6 tíma á dag. 

Eftir hádegi var farið inn á mitt Jótland þar sem tveir 
Jótar eru með mjög góða aðstöðu. Í stórri skemmu saga 
þeir ýmislegt en aðalframleiðslan hjá þeim eru skýli og kof-
ar, bálhús o.fl. Þeir ganga frá þessu í pakkningar, líkja má 
þeim við IKEA þar sem allt fylgir. Þeir steypa m.a.s. sjálfir 
litlar hellur sem húsin standa á og mold og grasfræið á 
þakið fylgir með. Við skoðuðum nokkrar útgáfur af  skýlum. 
Annar maðurinn býr þarna og hann og hans fjölskylda svaf  
í einu skýlanna í mánuð sl. sumar. Þessi skýli eru vinsæl 
og þeir selja mikið af  þeim. Verðið var frá 200-800 þús. 
ísl. krónur en meira ef  um lúxusbjálkaskýli var að ræða. 
Það var mjög gaman að skoða allt þarna hjá þeim, allt var 
snyrtilegt og flott.

Síðasta kvöldmáltíðin okkar var heilmikil veisla. Sett-
umst svo inn í skólastofu og fórum yfir námskeiðið. Þetta 
átti nú að vera stutt yfirferð en það gekk ekki, því við 
þurftum svo mikið að tjá okkur og spjalla fram og aftur um 
námið. Marianne vildi vita hvað okkur þætti um hvern dag 
og hvern þátt fyrir sig. Þetta var greinilega markvisst unnið 
hjá henni og hún vildi vita hvort við hefðum fengið það út 
úr námskeiðinu sem við ætluðumst til. Líkur eru á að fleiri 
hópar fari frá Íslandi á samsvarandi námskeið og hún vildi 
því læra af  reynslunni. Í raun má segja að þarna fengjum 
við 3-5 ára háskólanám á 5 dögum. Nokkur hraðferð það. 
Loks gátum við aðeins sest niður á setustofunni og snúið 
okkur að lokaverkefninu; að klára bjórinn okkar og taka létt 
spjall síðasta kvöldið.

Árla morguns sjötta dags var lagt af  stað heim. Ekki 
var þó allt búið því Bent sem ók einum bílnum (við vorum 
á alls 3 bílum) kom við á sögunarmyllunni sinni á Sjálandi 
og sýndi okkur hana. Þar var mjög gaman að koma. Hann 
er í gömlum húsakynnum, með alls kyns þykktarhefla og 
vinnur þarna timbur fyrir fólk. Í góðærinu var talsvert að 
gera en núna er miklu minna um að vera. Þá var komið 
að kveðjustund, því hluti hópsins ætlaði inn í Kaupmanna-
höfn, ýmist í heimsóknir eða að gerast túristar um helgina. 
Flestir voru þó að fara beint í flug heim. Allir voru sáttir og 
sælir með góða daga á Jótlandi, mikill fróðleikur innbyrtur 
á stuttum tíma, en ekki síst fékk maður þarna innblástur 
og vítamínsprautu til áframhaldandi vinnu við uppáhaldið 
okkar allra, trjá- og skógrækt.

Nokkrar áhugaverðar heimasíður, 
sem tengjast ferðinni okkar:
www.SNS.dk Norrænu skógarrannsóknirnar
http://shelterbyg.dk/ 
um kofana sem framleiddir eru í sögunarverksmiðjunni
http://sl.life.ku.dk/Kaupmannahafnar háskólinn, 
Skov og Landskab/skógarskólinn
http://www.skovdyrkerne.dk/ 
Landssamband danskra skógareigenda 
F.h. ferðafélaganna og námsfélaganna
Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Hrosshaga
Hildur María Hilmarsdóttir, Spóastöðum
Jóhanna H. Sigurðardóttir, Innra- Leiti

Spáð og spekúlerað. Mynd: Björgvin Eggertsson
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Hagræn áhrif skógræktar Lilja Magnúsdóttir
 
Áhrif landshlutaverkefna í skógrækt á atvinnuuppbyggingu á starfssvæðum þeirra.

Hér á landi má rekja sögu bændaskógræktar með að-
komu ríkisins aftur til ársins 1970 þegar skógrækt-
arverkefni sem nefnt var Fljótsdalsáætlun var hrint 

í framkvæmd. Í kjölfarið voru síðan sett lög nr. 32/1991 
um Héraðsskóga á Austurlandi, lög nr. 93/1997 um Suður-
landsskóga og lög um landshlutabundin skógræktar-
verkefni í öðrum landshlutum nr. 56/1999. Þessi lög voru 
síðan endurskoðuð og samræmd og nú eru starfandi fimm 
landshlutaverkefni (LHV) samkvæmt lögum nr. 95/2006. 
Landshlutaverkefnin í skógrækt hafa meðal annars það 
hlutverk samkvæmt þessum lögum að treysta byggð og 
efla atvinnulíf  ásamt því að skapa skógarauðlind á Íslandi 
og rækta fjölnytjaskóga og skjólbelti. 

Rannsóknir á störfum og atvinnuuppbyggingu í skóg-
rækt á Íslandi eru fáar og flestar unnar um Héraðsskóga. 
Benedikt Hálfdanarson (2002) skoðaði efnahagsleg áhrif 
Héraðsskóga á nálægar byggðir og Hjördís Sigursteins-
dóttir og Jón Þorvaldur Heiðarsson (2007) unnu rannsókn 
fyrir Héraðsskóga á félagslegum og efnahagslegum áhrif-
um Héraðsskóga á Austurlandi. Gunnar Þór Jóhannesson 
(2003) kynnti sér aðferðir bænda á Austurlandi til að tak-
ast á við samfélagslegar breytingar og þau bjargráð sem 
beitt var til þess.

Skógrækt og atvinnuuppbygging í henni hefur töluverð 
þjóðhagsleg áhrif víða í Evrópu svo sem í Írlandi þar sem 
markviss stefnumótun og uppbygging í skógrækt með 
samstarfi ríkis og bænda hefur átt sér stað síðan 1996. 
Rannsóknir á árangri í atvinnuuppbyggingu í skógrækt á 
Írlandi 2003 sýndu að bein og óbein störf í skógrækt voru 
7.182 og bein og óbein störf í viðariðnaði voru 12.246.

Á næstu tveimur árum er stefnt að því að vinna rann-
sóknarverkefni við Landbúnaðarháskóla Íslands í sam-
starfi við landshlutaverkefnin fimm, Héraðsskóga, Norður-
landsskóga, Skjólskóga á Vestfjörðum, Suðurlandsskóga 
og Vesturlandsskóga auk Landssamtaka skógareigenda 
sem miðar að því að leiða í ljós hvernig til hefur tekist 
með að uppfylla lagalegt hlutverk verkefnanna um eflingu 
atvinnulífs á starfssvæðum þeirra. Rannsóknin er hluti af 
MSc námi Lilju Magnúsdóttur við LBHÍ þar sem rannsakað 
verður hvaða áhrif landshlutaverkefni í skógrækt (LHV) 
hafa haft á atvinnuuppbyggingu á starfssvæðum sínum 
með því að reikna út fjölda beinna og afleiddra ársverka 
sem skapast við skógrækt. Leiðbeinendur Lilju í þessari 
rannsókn eru þeir Daði Már Kristófersson dósent við hag-
fræðideild félagsvísindasviðs í Háskóla Íslands og Bjarni 
Diðrik Sigurðsson, prófessor og brautarstjóri Skógfræði 
og landgræðslubrautar Landbúnaðarháskóla Íslands á 
Hvanneyri.

Gert er ráð fyrir að rannsókninni verði skipt upp í fjóra 
verkþætti og verða í fyrsta hluta skoðuð þau störf sem 

LHV hafa greitt fyrir sem eru fyrst og fremst tengd upp-
byggingu skóganna, girðingar, jarðvinnsla, gróðursetning 
og umhirða skógar. Gert er ráð fyrir að tekið verði lagskipt 
slembiúrtak (e. stratified random) úr heildarfjölda skógar-
bænda hjá hverju verkefni fyrir sig og aflað upplýsinga 
hjá LHV um þá vinnu sem liggur á bakvið hvern verkþátt 
í uppbyggingu skóganna. Við útreikninga á niðurstöðum 
verður fjöldi bænda í úrtaki veginn saman við stærð LHV 
og fengnar þannig heildarniðurstöður fyrir skógrækt um 
allt land. Niðurstaðan á að leiða í ljós nokkuð nákvæmt 
mat á fjölda ársverka sem þarf til að koma upp skógi til 
nytja. Gert er ráð fyrir að gagna verði aflað hjá landshluta-
verkefnunum í sumar og haust og úrvinnsla eigi sér stað 
næsta vetur. 

Í öðru lagi verða skoðuð þau störf sem bændur hafa 
unnið við uppbyggingu skóganna án þess að fá greitt fyrir 
í þeim tilgangi að fá betri skóg og þar með betri tekjur í 
framtíðinni. Slík störf má líta á sem fjárfestingu skógar-
bænda í ræktun sinni. Við þennan hluta rannsóknarinnar 
er einkum verið að meta umhirðustörf við skóginn og önn-
ur tilfallandi verkefni sem bóndinn vinnur í þeim tilgangi 
að bæta vöxt skógarins í þeim tilgangi að fá betri tekjur af 
skóginum sem fyrst. Þessi hluti rannsóknarinnar fer fram 
í samstarfi við skógarbændur vítt og breitt um landið og 
gert er ráð fyrir að útbúa skoðanakönnun og spurningalista 
sem farið verður með heim til bænda til að fá svör þeirra 
við þeim þáttum sem skoðaðir verða. Þessi þáttur rann-
sóknarinnar verður væntanlega unninn vorið og sumarið 
2012 og er vonast til að bændur taki vel í að leggja sitt af 
mörkum með því að svara könnunum og spurningalistum 
þegar leitað verður til þeirra. Spurningarnar munu taka til 
þeirra starfa sem bændur vinna við skógana á árinu 2011 
svo það væri vel þegið ef bændur leggðu á minnið hand-
tökin við skóginn sinn sem þeir vinna í sumar án þess að 
fá annað en ánægju af að fylgjast með ört dafnandi skógi.

Í þriðja hluta rannsóknarinnar verða skoðuð afleidd 
störf sem tengjast LHV náið svo sem störf við plöntufram-
leiðslu, flutninga á plöntum og annað sem talið er skipta 
máli við framkvæmd laga um LHV í skógrækt. Þá er verið 
að horfa til gróðrarstöðva sem framleiða plöntur, flutn-
ingsaðila sem flytja plönturnar, umsjónaraðila á dreifing-
arstöðvum plantnanna og annarra sem ekki taka beinan 
þátt í LHV en vinna í nánum tengslum við verkefnin. Einnig 
kemur til greina að taka með í þennan hluta rannsóknar-
innar þjónustuaðila sem selja LHV ýmsa þjónustu svo sem 
tölvuþjónustu, bókhald og sérfræðiþjónustu og ýmis konar 
ráðgjöf. Gert er ráð fyrir að afla upplýsinga í þessum hluta 
verkefnisins í samstarfi við gróðrarstöðvarnar og aðra að-
ila sem vinna þessi afleiddu störf. Gagna verður aflað með 
viðtölum við rekstrar- og þjónustuaðila sumarið 2012 og 
unnið úr þeim gögnum haustið 2012. 
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Útfrá heildarniðurstöðum rannsóknarinnar verður síðan 
reynt að meta þjóðhagsleg áhrif LHV á landsvísu og verður 
einkum horft til Írlands til samanburðar við mat á áhrif-
unum. Aðferðafræðin við mat á þjóðhagslegum áhrifum 
LHV sem notuð verður er kostnaðarábatagreining (cost-
benefit analysis) og línulegar aðhvarfsgreiningar ásamt 
öðrum rannsóknaraðferðum sem metnar verða hentug-
astar við úrlausnir hverju sinni eftir því sem rannsókninni 
vindur fram. Sá hluti úrvinnslunnar verður unninn veturinn 
2012–2013 og stefnt er að birtingu á lokaniðurstöðum 
rannsóknarinnar vorið 2013.

Rannsóknum sem þessum hefur verið kallað eftir meðal 
annars í nýútkominni skýrslu nefndar um mörkun lang-
tímastefnu íslenskrar nytjaskógræktar í samræmi við lög 

um landshlutaverkefni í skógrækt sem afhent var land-
búnaðarráðherra í byrjun nóvember 2010. Þar var kallað 
eftir upplýsingum um atvinnuuppbyggingu og fjölda starfa 
í skógrækt á landsvísu þar sem allar slíkar upplýsingar 
vantar. Upplýsingar úr rannsókninni munu nýtast við áætl-
anagerð hjá LHV og hjálpa þeim við upplýsingagjöf til ráðu-
neytis og annarra opinberra aðila. Einnig nýtast þessar 
upplýsingar við áætlanagerð hjá LHV og hjá bændum, við 
ráðstöfun fjármuna hjá LHV og hjá ríkisvaldinu og stuðla 
þannig að bættri nýtingu fjármuna sem vonandi mun leiða 
af sér aukna möguleika á atvinnu bænda og annarra aðila 
í tengslum við skógrækt. 

       
  Lilja Magnúsdóttir

Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna lýsir árið 2011 
„Alþjóðlegt ár skóga” sem lið í að fylgja eftir 
áherslum og yfirlýsingum um mikilvægi sjálfbærrar 

hugmyndafræði, allt frá ráðstefnunni um umhverfi og þró-
un í Ríó árið 1992. Forseti Íslands, hr. Ólafur Ragnar Gríms-
son, setti árið formlega hér á landi þann 12. janúar og fékk 
við það tækifæri afhentan fána með íslenskri útfærslu á 
merki ársins. Umhverfisráðherra, Svandís Svavarsdóttir 
opnaði heimasíðu Árs skóga formlega á degi umhverfisins, 
þann 28. apríl, sem að þessu sinni var tileinkaður skógum.

Það er verkefni allra sem vinna undir merki Árs skóga 
að stuðla að aukinni vitund fólks um sjálfbæra vernd, um-
hirðu og þróun allra skóga. Þótt einkum sé litið svo á að 
átakið sé til hagsbóta fyrir mannkyn þá er sérstök áhersla 
á vernd viðkvæmra skógarvistkerfa fyrir allt lífríki jarðar. 
Þá minnir Allsherjarþing SÞ á samninginn um líffræðilega 
fjölbreytni, loftslagssáttmála SÞ, samninginn um varnir 
gegn myndun eyðimarka og aðra alþjóða- og staðbundna 
samninga og yfirlýsingar sem máli skipta og fást við flókin 
úrlausnarefni er varða skóga. Merki (logo) ársins er hannað 
um þemað „þetta gerir skógurinn fyrir þig” og undirstrikar 
að allir skógar hafa fjölþætt gildi, m.a.:

·	 veita skjól og eru mikilvæg búsvæði fjölmargra lífvera 
·	 uppspretta matar og nauðsynlegir fyrir lyfjagerð
·	 varðveita gæði ferskvatns 
·	 mikilvægir fyrir jarðvegsvernd 
·	 gegna stóru hlutverki í að viðhalda stöðugu loftslagi 

og hringrásum vatns og næringarefna
·	 vistvænn efniviður, bæði endurvinnanlegur og til 

nýsköpunar 

 

Allsherjarþingið telur að samtillt átak þurfi á öllum svið-
um til að auka vitund og styrkja sjálfbæra umhirðu, vernd 
og sjálfbæra þróun allra skógargerða. Skorað er á ríkis-
stjórnir, svæðisbundnar stofnanir og helstu hópa að styðja 
viðburði sem tengjast árinu, meðal annars með frjálsum 
framlögum, og með því að tengja viðburði á sínum vegum 
við árið.  Sjá nánar á http://arskoga2011.is

                        Hulda Guðmundsdóttir

Aftöppun birkisafa Edda Kr. Björnsdóttir 

Í byrjun dymbilviku ákváðum við stöllur, sem förum í 
gönguferðir um skóginn á hverjum degi, að safna okkur 
birkisafa. Við trúum að heilmikil heilsubót sé af  safan-

um og hann hefur lengi verið notaður til alþýðulækninga, 
bæði hér á landi og annarsstaðar í kringum okkur. Safinn 

er talin eyða bólgum, vera þvagdrífandi og hreinsa blóð. Þá 
þótti líka gott að þvo andlit og hár úr safanum. Með þessa 
trú á gjafir móður náttúru héldum við vígreifar af  stað til 
fundar við skóginn.

Við tókum með okkur borvél, slöngur, tengi og flöskur 

Alþjóðlegt ár skóga 2011
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auk teppalímbands. Þá tókum við einnig trétappa og ham-
ar til að loka gatinu að söfnun lokinni. Við höfum úr stórum 
skógi að velja til söfnunarinnar, en ákváðum að vera lágt í 
landinu, því en var svolítið frost í jörðu. Við báðum skógar-
andann forláts á innrásinni og báðum hann vera okkur 
innar handa í þessum gjörningum. Við töldum leyfi ljúflega 
veitt þegar brast í lítilli grein. 

Þá var okkur ekkert að vanbúnaði og við völdum okkur 
álitleg tré og byrjuðum að bora. Já - það var eins og við 
manninn mælt safinn streymdi úr trénu og nú urðu hand-
tökin snör!, slangan, millistykkið og flaskan allt á sínum 
stað ! Við sátum hljóðar og töldum dropana sem streymdu 

í flöskurnar og brostum út í annað. Það yrði yndislegt að 
teyga þennan sæta, tæra safa! 

Þetta var ekki í fyrsta skipti sem ein okkar hafði komið 
nálægt svona löguðu, en það var fyrir réttum 23 árum og 
þá átti að gera stóra hluti og brugga vín úr veigunum! En 
það voru aðrir tímar þá, söfnunin var í stærri stíl og áhersl-

an ekki lögð á neinn smáiðnað! Allur safinn var lagður inn 
í Mjólkursamlagið því þar sem „alvöru“ bruggarar réðu 
ríkjum! En, eitthvað misfórst, þetta varð ekki eins og hvít-
vínið frá Frans og aldrei var reynt að bjóða ferðafólki né 
öðrum uppá birkivín. Víngerðartilraunin í Mjólkursamlag-
inu endaði því aðeins í smökkun starfsmannanna úti á palli 
einn sólríkan eftirmiðdag! Já, svona fór nú fyrsta tilraunin, 
en nú heldur sagan áfram eru menn farnir að reyna aftur 
og heyrst hefur að einhverjir hyggi á talsverða framleiðslu, 
og vonandi verður í framtíðinni hægt að bjóða upp á þessar 
„skógarveigar“ sem valkost með fínni matseld.

Hvað sem víngerð líður, þá er söfnun á safanum einfalt 
verk sem allir geta unnið og mesta vinnan liggur í að „vitja 
um“ og bera safann heim. Það ræðst svo af  áhuga og hug-
myndaauðgi hvers og eins, hvernig hann er nýttur. 

Machaca fiðrildi 
Mynd: Sigmundur M. 
Andrésson.

Blómið og flugan - Mynd: Marinó Tryggvason

 Lauf - Mynd: Sigmundur M. Andrésson

Litadýrð og fegurð í Amason - Mynd: Sigmundur M. Andrésson.

Machaca fiðrildi 
Mynd: Marinó Tryggvason

5 stjörnu bambus hótel
Mynd: Sigmundur M. 
Andrésson.
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Bergsveinn Þórsson og Brynjar Skúlason, Norðurlandsskógum

Lerki girðingastaurar 
úr grisjunarvið 

Inngangur

Við grisjanir á ungu lerki hefur tíðkast að koma inn í 
skógana fyrir 20 ára aldur og grisja hressilega eða 
niður í 1.200 – 1.800 tré/ha. Í flestum tilfellum hefur 

allt grisjunarefnið verið látið liggja eftir í skóginum. Þetta 
hefur mörgum þótt sóun á efni 
og því hafa vaknað spurningar 
hvort ekki sé hægt að nýta 
betur það efni sem til fellur við 
þessa grisjun t.d. í girðinga-
staura. 

Úrvinnsla lerkistauranna
Haustið 2010 var gerð á veg-
um Norðurlandsskóga lítil at-
hugun á hvað fengist af girð-
ingastaurum út úr grisjunum 
á ungum lerki skógi og hver 
kostnaðurinn við það væri. 
Athugunin var framkvæmd 
á þann veg að valdir voru 4 
lerkireitir í Eyjafirði og Suður-
Þingeyjarsýslu og grisjað í 16 
tíma á hverjum stað. 

1. tafla. Helstu upplýsingar um hina grisjuðu reiti fyrir 
grisjun. Grisjað var á fjórum stöðum í 16 tíma á hverjum 
stað. Trjám var skipt í þrjá flokka eftir gæðum. A tré bein 
upp í topp, B tré með neðstu 2 metra sæmilega beina og 
því nothæf í girðinga staura og D tré sem voru ónothæf í 
girðingastaura.

Þó að þessi athugun sé smá í sniðum, þá gefa niður-
stöðurnar vísbendingar um hvers er að vænta út úr grisj-
unum á ungum lerkiskógum.

Þegar tíminn sem tók að grisja var borinn saman við 
fellda rúmmetra komi í ljós að þar á milli var gott línulegt 
samband sem segir okkur að ef vitað er hversu marga 

rúmmetra á að fella er hægt að segja til um hvað það tekur 
langan tíma að grisja og þar að leiðandi hver kostnaðurinn 
við það verður.

 

Mynd 1. Sambandið milli þess tíma sem tekur að fella 
og fjölda rúmmetra sem eru felldir.

Bolir sem voru 6 til 9 cm í brjósthæð fóru í gegnum 
stauravél. Þessum staurum var skipt í tvo flokka eftir því 
hversu beinir þeir voru. Bolir sem voru 5 cm fóru ekki í 
gegnum stauravél en voru samt yddaðir. Vegna snjóa náð-
ist aðeins að vinna staura á þremur stöðum. 

	  

Grisjaðir Gróðursett GM tré GM tré

Staður ha ár hæð m lítrar tré/ha A% B% D%

Víðigerði 0,23 1988 5,8 26 2.620 12 42 46

Hrafnsstaðir 0,45 1991 4,5 10 2.667 6 65 29

Glæsibær 0,50 1993 4,6 12 2.914 17 48 36

Þverá 0,31 1994 4,8 10 4.400 14 64 22
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Tafla 3. Taflan sýnir hvernig staurar skiptast í niður á 
mismunandi flokka í prósentum

Niðurstöður úr þeim þremur reitum sem tókst að vinna 
staura úr sýna að tæplega 40% felldra trjáa verða að girð-
ingastaurum. Um 60 % felldra trjáa eru of grönn, of sver 
eða of kræklótt til að verða að girðingastaurum.

Tímamælingar á vinnslu staura leiða í ljós að það tók að 
meðaltali 18 tíma að sækja staurana af hverjum hektara. 
Stauraefnið sem var sótt var borið út með handafli enda 

voru reitirnir sem voru grisjaðir allir alveg við slóða og því 
auðvelt að bera efnið út úr skóginum. Vinnslan á staurum 
af hverjum hektara tók að meðaltali 21 tíma. 

Ályktanir
Kostnaður við að grisja hvern hektara af ungum lerk-

iskógi fer eftir því hversu margir rúmmetrar eru felldir. Það 
ræðst af þéttleika skógana og rúmmáli hvers fellds trés, 
hversu margir rúmmetrar eru felldir. Ætla má að kostn-
aðurinn við grisjun á ungum lerkiskógi sé á bilinu 45-275 
þúsund krónur háð rúmmáli. 

Við grisjanir á reitunum urðu 30–50% felldra trjáa að 
girðingastaurum. Ekki verður annað séð en að hæfilegur 
aldur til að ná girðingastaurum út úr lerkiskógum sé 16-22 
ár.

Ekki er vitað hversu stór markaðurinn er fyrir lerkistaura 
eða hvaða verð er hægt að fá fyrir staurana. Ef reiknað er 
með svipuðu verði fyrir lerkistaura og innflutta staura þá 
verður ekki annað séð en að það borgi sig að ná í efnið og 
vinna það í staura.

Það kemur til með að falla til mikið magn af lerki á 
Norður- og Austurlandi á næstu tveimur áratugum sem 
er nýtilegt í girðingastaura. Á vegum Norðurlandsskóga 
og Héraðs- og Austurlandsskóga var plantað frá 1990-
2010 rúmlega 19 miljón lerkiplöntum. Ætla má að þessar 
plöntur hafi farið í um 5.900 ha svæði. 60% þessara 
gróðursetninga geta gefið af sér girðingastaura og um 
40% felldra trjáa verða girðingastaurar. Að meðaltali fást 
um 560 girðingastaurar af hverjum hektara. Samtals gera 
þetta þá 560 staurar/ha x 3.540 ha = 1.982.400 staurar 
næstu 21 ár eða 94.400 staurar að meðaltali á ári. 

  Beinir kræklóttir Grannir Staurar

Felld staurar staurar staurar Alls

 Tré/ha % % % %

Víðigerði 1422 14 27 9 50

Þverá 2932 23 3 11 37

Glæsibær 1664 9 17 5 31

Meðaltal  16 15 8 39
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Síðustu misseri hefur timbur verið selt úr skógi á 
Suðurlandi og rúmmál þess reiknað út frá vigt (kg) 
og rúmþyngd (kg/m3 ). Hafa flutningabílar verið 

vigtaðir þegar þeir eru fulllestaðir og sýni tekin úr trjábol-
um úr stæðum sem efni hefur verið sótt í. Hefur rúmmál 
verið reiknað úr frá þessum stærðum skv. formúlunni:

Þyngd á viðarhlassi (kg)/rúmþyngd (kg/m3 ) = rúmmetrar 
viðar (m3 )

Hefur þessi aðferð ýmsa kosti:
a) Kaupendur fá upplýsingar um rúmþyngd efnisins og 

geta áætlað rakamagn í viðnum út frá því. b) Flutningabíl-
stjórarnir hafa fengið upplýsingar um hversu þungt efnið er 
og forðast þannig yfirvigt á hlassinu. c) Hægt hefur verið 
að áætla rúmmál efnis óháð því hvernig stæðan er upp-
röðuð, þ.e. holurúmmáli, óháð formi og lengd trjábolanna. 
Oft er verið að selja skakka trjáboli, grófkvistótta, mis kón-
íska o.s.frv. d) Fleiri en einn kaupandi getur keypt timbur 
úr sömu viðarstæðum, sem getur verið flókið mál þegar 
timbur er selt úr fyrirfram rúmmálsmældum stæðum.

Þessi aðferð er lítið notuð alþjóðlega, en virðist þó vera 
í sókn, sér í lagi við sölu á ódýrari viði (Oester og Bowers 
2009) og verður til umræðu á alþjóðlegri ráðstefnu timbur-
mælingarmanna í næsta mánuði í Bandaríkjunum (TIMBER 
MEASUREMENTS SOCIETY 2011). Helstu óvissuþættir við 
þessa mæliaðferð er hvernig viðarsýnin eru tekin, hversu 

Hreinn Óskarsson,
Skógarvörður Skógræktar ríkisins á Suðurlandi

Ný aðferð við mælingar 
á timbri úr skógi

Dæmi um útreikninga á viðarmagni til sölu:

Sitkagreni úr Þjórsárdal afhent haust 2010. Rakaprósenta viðarins um 27% og mæld eðlisþyngd viðar úr 
5 sýnum 535 kg/m3. Hlass vigtað á flutningabíl 22,8 tonn.

Heildarrúmmál viðarins í rúmmetrum má þá reikna svona:

22800 kg / 535 kg/m3 = 42,6 m3 

 

Önnur leið til að reikna út rúmmál viðarins er að nýta rakaprósentu og áætlaða rúmþyngd á skraufþurrum 
greniviði (420kg/m3):

 
Rakastig = (mg - moþ)/ moþ0,27 = (mg-420kg/m3)/420kg/m3

Eða: 420kg/m3+(0,27*420kg/m3)= mg = 533 kg/m3
Rúmmetrafjöldinn fæst með að deila rúmþyngd í vigtina:

22800 kg / 533 kg/m3 = 42,7 m3

 
Annað dæmi stafafura úr Þjórsárdal afhent nýfelld í febrúar 2010. Rakaprósenta viðarins var ekki mæld en 
eðlisþyngd viðar úr frá nokkrum sýnum var 871 kg/m3. Hlass vigtað á flutningabíl 20,6 tonn. Heildarrúmmál 
viðarins í rúmmetrum má þá reikna svona: 

20600 kg / 871 kg/m3 = 23,7 m3 

 

Einnig má með ágiskun á rakaprósentu viðarins (94%) reikna rúmmál viðarins út frá áætlaðri rúmþyngd 
á þurrum furuviði (450kg/m3):

Rakastig = (mg - moþ)/ moþ0,94 = (mg-450kg/m3)/450kg/m3

Eða: 450kg/m3+(0,94*450kg/m3)= mg = 873 kg/m3
Rúmmetrafjöldinn fæst með að deila rúmþyngd í vigtina:

20600 kg / 873 kg/m3 = 23,6 m3

Skógrækt Ríkisins
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mörg úr hverri stæðu og hvar úr stæðu, hvar úr trjábolnum 
og úr hve stórum trjábolum, hversu nákvæm mælingin á 
hverju sýni er og hversu nákvæmar vigtir eru notaðar við 
að vega flutningabílinn. Leitast hefur verið við að taka sýni 
úr miðjum trjábolum héðan og þaðan úr stæðunum til að 
fá sem nákvæmasta rúmþyngd. Annar skekkjuvaldur raka-
tap/þornun timburs, getur komið til ef  nokkrir dagar líða 
frá sýnatöku og þar til efnið er afhent/vigtað. Því er mikil-
vægt að taka sýnin skömmu áður en viðurinn er afhentur, 
helst samdægurs.

Rúmþyngd er mæld með þeim hætti að prufuskífur sem 
teknar hafa verið úr trjábolum í stæðum sem selja á eru 
vigtaðar á nákvæmri vigt (sæmileg eldhúsvigt dugar). Eftir 
vigtun er ein skífa sett í einu ofan í barmafullt vatnskar 
og þess gætt að ekki sullist meira upp úr karinu en sem 
nemur rúmmáli skífunnar. Rúmmál skífunnar er svo mælt 
með því að mæla hversu mikið vatn þarf  til að fylla upp 
á barmana. Sæmilega nákvæm mælikanna notuð við þá 
mælingu. Er hægt að ná ágætlega nákvæmum mælingum 
með þessum hætti:

Rúmþyngd viðarsneiðar: g/dl er umreiknað yfir í tonn/m3 
eða kg/m3 

Í flestum árstíðum eru flest holrými í trjábolum, s.s. 
sáld- og viðaræðar, full af  vatni og öðrum vessum. Timbur 
er burðargrind trésins og getur innihaldið mikið vatn. Er 
rúmþyngd viðarins hjá nýfelldum trjám oft nokkuð há eða 
800-1000 kg/m3 (rakastig 100% til 150%). Þegar viður 
hefur staðið í stæðum úti í skógi t.d. yfir þurra sumarmán-
uði er rakastig viðarins oft á tíðum komið niður í 20-30% 
raka og er þá rúmþyngd viðarins mun minni eða 500-550 
kg/m3. Rétt er að árétta að innifalið í rúmþyngd viðarins 
er allt það vatn sem viðurinn inniheldur, auk burðargrindar-
innar sjálfrar þ.e. viðartrefjanna.

Rakastig er reiknað sem: 
(mg - moþ)/moþ

moþ = massi á ofnþurrkuðum viði 103 +/- 2 °C í 24 stundir 
(Walker et. al. 1993). 

mg = massi á blautum viði.

Takmarkaðar upplýsingar finnast um eðlisþyngd inn-
lends viðar, þó rannsökuðu Stefán Freyr Einarsson ofl. 
(2006) eðlisþyngd rauðgrenis (moþ) úr trjám sem safnað 
var víðsvegar um land og var niðurstaða þeirra að eðlis-
þyngd væri breytileg innan trjábola og væri á bilinu 360-
390 kg/m3. Ekki eru til nákvæmar tölur um eðlisþyngd 
sitkagrenis eða stafafuru en líklegt má telja að hún sé í 
kring um 400 ± 30 kg/m3 (moþ).

Aðrar leiðir til að mæla viðarmagn eru að mæla upp 
stæður. Eru stæðumælingar hinar sigildu mælingar á 
timbri og byggðar á árhundraða reynslu aðallega í norður 
Evrópu. Vellukkaðar stæðumælingar byggjast þó á að efnið 
í stæðunum sé allt af  sömu lengd, að því sé raðað reglu-
lega upp, að uppmælandinn reikni út rétt meðalþvermál 
trjábola og að réttar forsendur varðandi stofnform, sem og 
grófleika kvista og að rétt holrými sé metið. Ennfremur má 
mæla viðarmagnið á flutningabílunum ef  rúmmál pallsins 

er þekkt og reikna líkt og um viðarstæðu væri að ræða. 
Stæðumælingar eru nokkuð áreiðanlegar ef  tré eru bein-
vaxin og vel kvistuð, en skekkja eykst eftir því sem trén og 
stæður eru óreglulegri í laginu.

Engar uppmælingar eru óskeikular og skekkjur geta orð-
ið einhverjar alveg sama hvaða aðferð er notuð. Mín niður-
staða er að við eigum að halda áfram að mæla upp stæður, 
en jafnframt að byggja upp þekkingargrunn á eðli viðar 

með því að taka rúmþyngdarmælingar úr öllum stæðum 
sem seldar eru, sem og að vigta allt efni. Taka þarf  þó fleiri 
sýni úr stæðum og trjábolum innan stæða en gert hefur 
verið svo minni hætta sé á skekkju. Séu stæður mældar 

með báðum aðferðum, fáum við bæði samanburð á aðferð-
unum og þekkingu á því hvort kerfisbundið of- eða vanmat 
á rúmmáli sé að eiga sér stað.
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Brynhildur Bjarnadóttir, Rannsóknastöð Skógræktar ríkisins, Mógilsá

SkógarKol 

Heitið SkógarKol er nafn á þróunarverk-
efni sem hefur það að markmiði að út-
búa mats- og vottunarkerfi fyrir kolefnis-

bindingu nýskógræktar. Verkefninu er stýrt af  
Rannsóknastöðinni á Mógilsá en frumkvæði 
þess kemur frá Landssamtökum skógareigenda 
(LSE). Að auki koma Landshlutaverkefnin í skóg-
rækt að verkefninu. Óformlegur undirbúningur 
SkógarKols verkefnisins nær nokkuð langt aftur 
í tímann en segja má að verkefnið hafi farið á 
fullt skrið árið 2009 og reiknað er með að því 
ljúki í árslok 2011.

Líkt og fyrr greinir gengur verkefnið út á 
að þróa bæði mats- og vottunarkerfi fyrir 
kolefnisbindingu nýskógræktar. Matskerfið 
mun byggja á gögnum sem safnað er með 
skógarúttektum og niðurstöðum úr þeim 
rannsóknum sem þegar hafa farið fram hér-
lendis á kolefnisbindingu skógræktar. Síðari 
hluti verkefnisins gengur svo út á að þróa vottunarferli 
sem að staðfestir gæði og útreikninga matskerfisins. 
Samræmt mats- og vottunarkerfi á kolefnisbindingu er for-
senda þess að skógareigendur á Íslandi geti gert kolefnis-
bindingu á jörðum sínum að söluvöru, hvort heldur sem 
er á innlendum eða erlendum mörkuðum. Erlendis hefur 
binding kolefnis með nýskógrækt, ásamt verslun með 
losunarheimildum, um árabil verið mikilvægur þáttur í al-
þjóðlegu samningaferli um loftslagsmál. Einnig hafa opin-
berir innanlandsmarkaðir verið í þróun um nokkuð langt 
skeið í löndum eins og Nýja-Sjálandi og Ástralíu. Stærsti 
opinberi markaðurinn með losunarheimildir er kolefnis-
markaður Evrópusambandsins en hann er helsta stjórn-
tæki Evrópuríkja til að uppfylla markmið Kyoto-bókunar-
innar um samdrátt á losun gróðurhúsalofttegunda. Þrátt 
fyrir mikinn áhuga hefur opinber sala á losunarheimildum 
vegna kolefnisbindingar nýskógræktar ekki enn verið inn-
leidd á þann markað. Ein helsta ástæða þess er einmitt 
talin vera sú að skortur er á samræmdum mats- og vott-
unaraðferðum fyrir kolefnisbindingu með nýskógrækt. 
Krafan um gegnsæjar og skotheldar mælingaraðferðir 
við að meta og/eða votta kolefnisbindingu hlýtur því að 
teljast býsna hávær og er hún einmitt hvati ofangreinds 
verkefnis. Rannsóknir og mælingar á kolefnisbindingu 
nýskógræktar hérlendis hafa verið stundaðar um árabil 
þannig að nú þegar liggur fyrir töluverð þekking á þessu 
sviði sem nýtist við gerð mats- og vottunarkerfis. Einnig 
verður horft til reynslu annarra landa sem standa okkur 
skrefi framar í að þróa kolefnismarkað fyrir skógrækt. 
Þegar þessi orð eru skrifuð er vinna við þróun á matskerfi 
nokkuð langt komin. Sumarið 2010 fór fram prófrannsókn 
á þremur völdum skógræktarjörðum en þetta voru jarð-
irnar Víðivellir Ytri I og II í Fljótsdal og jörðin Hrosshagi 
í Biskupstungum. Prófrannsóknin fólst í endurkortlagn-

ingu á skógarkortum, flokkun skógarreita í skógarflokka 
(e: stratification) og loks voru forvaldir tilviljanakenndir 
mælifletir með hjálp ArcInfo landupplýsingakerfisins. Á 
þessum mæliflötum voru svo framkvæmdar hefðbundnar  
skógmælingar. Úrvinnsla úr þessum gögnum stend-
ur nú yfir og er niðurstaðna að vænta á næstunni. 
Samhliða úrvinnslu úr prófrannsókn fer fram vinna við 
að hanna kolefnisbókhaldskerfi og vottunarkerfi byggt 
á skógmælingum eins og þeim sem framkvæmdar voru 
síðastliðið sumar. Kolefnisbókhaldskerfið byggir á svoköll-
uðu bindingar- og losunarbókhaldi, þar sem lagt er mat 
á losun/bindingu allra þátta verkefnisins. Mat á kolefnis-
bindingu felur í sér mat á bindingu í trjánum sjálfum auk 
þess sem lagt er mat á bindingu í botngróðri, sópi og í 
jarðvegi. Losunarþættir verkefnisins eru einnig metnir 
en til þeirra teljast þættir eins og losun frá bifreiðum og 
öðrum tækjum sem notuð eru við framkvæmdir á skóg-
ræktarsvæðinu. Með því að nota svona bindingar/losunar 
bókhaldskerfi fæst raunsannt mat fyrir hvert skógræktar-
svæði auk þess sem fyrrgreindar mælingar nýtast við gerð 
umhirðuáætlunar. Í kjölfarið ættu skógareigendur að geta 
selt sínar losunarheimildir og fengið greitt fyrir þær. Ljóst 
er að um leið og hægt verður að hafa tekjur af  kolefnisbind-
ingu skógræktar mun áhugi á skógrækt aukast og mats-
kerfið vonandi virka sem hvatning til frekari nýskógræktar 
á Íslandi. Bundnar eru miklar vonir við, að kolefnisbinding 
með nýskógrækt muni gegna mikilvægu hlutverki við að 
draga úr nettólosun gróðurhúsalofttegunda en í nýlegri 
aðgerðaráætlun stjórnvalda um loftslagsmál segir orðrétt:  

„Reiknað er með að binding kolefnis í gróðri og jarðvegi 
með skógrækt og landgræðslu verði áfram hornsteinn í 
aðgerðum Íslands til að draga úr nettólosun gróðurhúsa-
lofttegunda“ (Umhverfisráðuneytið, 2010)

Skógrækt Ríkisins

Myndkort af skógræktarjörðunum Víðivellir Ytri I og II í Fljótsdal en þessar jarðir 
voru notaðar í prófrannsókn síðastliðið sumar. Mörk reita og mæliflata í sama 
flokki eru sýnd með mismunandi lit.
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Valgerður Jónsdóttir,
Norðurlandsskógum

Viðhorfskönnun 
skógarbænda
á Norðurlandi 

Norðurlandsskógar voru stofnaðir árið 2000 og 
fögnuðu því 10 ára afmæli á síðasta ári. Að því til-
efni var ákveðið að gefa út veglega ársskýrslu árið 

2010 þar sem farið yrði yfir þetta fyrsta tíu ára tímabil í 
sögu verkefnisins í máli og myndum. 

Ákveðið var að senda út viðhorfskönnun til skógar-
bænda sem eru með samning við verkefnið til þess að fá 
fram væntingar þeirra til skógræktarinnar og viðhorf  til 
ýmissa þjónustuþátta Norðurlandsskóga og hvernig skóg-
arbændur sjá fyrir sér framtíðina á þessum tímamótum.

Spurningarnar eru hannaðar með það í huga að hægt 
verði að endurtaka könnunina að tíu árum liðnum og bera 
saman þær breytingar sem orðið hafa á viðhorfum og 
væntingum skógarbænda.

142 skógarbændum var send könnunin sem innihélt 24 
spurningar. Svör bárust frá 105 aðilum eða 74% svörun.

Spurt var í nokkrum aðskildum spurningum um vænt-
ingar skógarbænda til skógarins í framtíðinni og ástæður 
þess að þeir ákváðu að fara út í skógrækt. Mikill meiri-
hluti skógarbænda fóru út í skógrækt af  áhuga og vilja 
til að fegra landið og er mjög sáttur með þá ákvörðun að 
hefja skógrækt. Stærstur hluti bænda telur miklar líkur á 
að skógurinn muni skila timburnytjum í framtíðinni. Lang-
flestir telja einnig að skógrækt geti farið vel saman með 
hefðbundnum búskap. 

Einnig var spurt um þjónustu og rekstur Norðurlands-
skóga, fram kom að nær allir skógarbændur sem svöruðu 
könnuninni eru ánægðir með þá þjónustu og faglegu þekk-
ingu sem starfsmenn Norðurlandsskóga veita. Einnig var 
nokkuð almenn ánægja með stjórnun og framlög verk-
efnisins.

Hugur manna til sameiningar við önnur verkefni og/eða 
stofnanir var einnig kannaður. Meirihluti skógarbænda er 
andvígur sameiningu og telur hag sínum betur borgið með 
sjálfstæðu verkefni sem stýrt er af  heimamönnum.

Í heildina séð, er óhætt að segja að viðhorf  skógar-
bænda til starfsemi Norðurlandsskóga og framtíðar verk-
efnisins séu mjög jákvæð.

 
 

Valgerður Jónsdóttir, Norðurlandsskógum

Athygli vekur að aðeins 
um 10% skógarbænda 
hafa orðið fyrir vonbrigð-
um með árangurinn af 
skógræktinni.

Skógarbændur eru langflestir 
mjög sáttir við þá ákvörðun 
að hefja skógrækt.

Athygli vekur hversu 
stór hluti skógar-
bænda á víðfemu 
starfssvæði Norður-
landsskóga telur að 
skógurinn muni skila 
timburnytjum.
 

Skógarbændur eru mjög 
bjartsýnir á að skógrækt 
verði timburframleiðslu-
iðnaður í framtíðinni.

Kláravínskúturinn góði
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Þröstur Eysteinsson, sviðsstjóri Þjóðskóganna, Skógrækt ríkisins 

Nytjaskógrækt með 
birki er það hægt? 

Grein þessi er unnin upp úr fyrirlestri sem haldinn 
var á fagráðstefnu skógræktar á Reykjanesi við Ísa-
fjörð 23.-25. mars 2011. Fyrirlestrinum fylgdu all-

margar myndir sem sjá má á Vefnum: http://www.skogur.
is/media/fagradstefna-2011/Fyrirlestur_Throstur_Nytja-
skograekt.pdf.

Rétt er að taka fram að hér er einungis fjallað um birki 
út frá hagrænum sjónarmiðum, en birki getur veitt margs-
konar annan ágóða, t.d. við uppgræðslu lands og jarðvegs-
vernd, búsvæðamyndun fyrir margar tegundir lífvera og 
ýmsa aðra vistkerfisþjónustu. 

Nýting birkiskóga til öflunar eldiviðar, byggingarefnis, 
viðar til kolagerðar og sem fóður fyrir búfé var Íslendingum 
mikilvæg allt fram á miðja 20. öld. Gengið var ótæpilega á 
auðlindina og er hún enn mjög takmörkuð að umfangi og 
gæðum. Birki er nú mest gróðursetta trjátegund í íslenskri 
skógrækt auk þess sem það fær sumsstaðar tækifæri til 
sjálfsáningar. Því er ástæða til að velta vöngum yfir mögu-
legum nytjum af  þessum nýju skógum, hvort þær verði 
yfir höfuð einhverjar aðrar en að veita vistkerfisþjónustu og 
hvað við getum hugsanlega gert til að auka nýtingarmögu-
leika í framtíðinni.

Birki er fremur smávaxin og oftast hægvaxta trjátegund. 
Óvalið íslenskt birki er auk þess yfirleitt kræklótt, en tals-
verður kvæmamunur er þó á því og verulegur árangur hefur 
náðst með kynbótum. Birki upprunnið í Bæjarstaðarskógi 
er líklega besta kvæmið um land allt og birki úr Vaglaskógi 
er álíka gott á Norður- og Austurlandi. Embla og Bæjarstað-

arúrval eru kynbætt yrki íslensks birkis. Loks má nefna að 
norsk kvæmi ilmbjarkar gróðursett hér á landi hafa reynst 
talsvert beinvaxnari en þau íslensku.

Kvæmaval og kynbætur duga þó skammt ef  birkið er 
gróðursett í rýrt land. Birki gerir í raun miklar kröfur til frjó-
semis jarðvegs ef  það á að vaxa sæmilega hratt og verða 
sæmilega beinvaxið. Í frjósömu landi, t.d. framræstu landi, 
gömlum túnum eða lúpínubreiðum, getur það náð miklum 
vaxtarhraða. Vaxtarlotan, þ.e. frá gróðursetningu til fell-
ingar, er ekki lengri en hjá öðrum trjátegundum. Birki nær 
fullri stærð á svipuðum tíma og margar aðrar trjátegundir, 
eða á 70-100 árum, en er þá þó miklu minni en hinar trjá-
tegundirnar sem mest eru ræktaðar hérlendis. Á rýru landi 
eða við slæm skilyrði nær birki oftast aðeins að mynda 
kjarr. Við bestu skilyrði nær það sjaldnast meira en 12 m 
hæð og þvermál bols nær e.t.v. 30 cm á stærstu trjám. 

Færa má fyrir því rök að birki sé besta tegundin sem við 
höfum til arinviðarframleiðslu og markaður fyrir arinvið/
eldivið er hér meiri en núverandi birkiskógar geta annað 
með góðu móti. Hagkvæm arinviðarvinnsla krefst þess þó 
að trén séu tiltölulega stórvaxin og nægilega beinvaxin til 
að komast í gegnum arinviðarsagir. Ræktun birkis til arin-
viðarframleiðslu getur hugsanlega orðið arðbær að gefnum 
þeim forsendum að 1) notuð séu góð kvæmi eða kynbætt 
efni, 2) að ræktun fari fram á frjósömu landi og 3) að skóg-
arnir séu ræktaðir nálægt helstu mörkuðum til að lágmarka 
flutningskostnað.

Möguleikar eru fyrir hendi til markaðssetningar á birki-
safa og afurðum sem unnar eru úr honum, svo sem   sírópi. 
Þar gildir þó hið sama og með arinvið varðandi stærð 
trjánna því teljandi magn af  safa fæst einungis úr trjám 
sem náð hafa a.m.k. 15 cm þvermáli í brjósthæð, helst 20 
cm. Svo stór birkitré eru sjaldgæf  og það tekur áratugi að 
rækta birki upp í þá stærð. 

Eftirspurn eftir birki smíðaviði er mjög lítil. Auk þess 
henta aðrar tegundir sem ýmist eru verðmeiri eða fram-
leiðslumeiri en birkið ekki síður til handverks, húsgagna-
gerðar eða annarra smíða. Má þar nefna reynivið, gullregn 
og alaskaösp sem dæmi. Markaður fyrir reykingarflís og 
viðarkol úr birki er einnig mjög lítill og nýting annarra efna 
úr birki, t.d. ilmefna, er ekki hafin hér á landi og krefst 
rannsókna og vöruþróunar. 

Arðvænlegir nýtingarmöguleikar eru fyrir hendi, helst 
til arinviðarvinnslu en e.t.v. síst til framleiðslu smíða-
viðar. Hvort úr þeim rætist er háð því að til verði nægilega 
umfangsmiklir birkiskógar með tiltölulega stórvöxnum og 
beinvöxnum trjám. Með kynbættum efniviði, réttu land-
vali og aðgerðum, s.s. áburðargjöf  og klippingu, má skapa 
slíka skóga. Líklegt verður þó að teljast að stórvaxnari og 
beinvaxnari trjátegundir skili meiri arði.

Skógrækt Ríkisins
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Björgvin Eggertsson

Skógareigendur á Héraði læra
meðhöndlun keðjusaga og trjáfellingar 

Haustið 2010 hélt Endurmenntun LbhÍ þriggja daga námskeið í trjáfellingum á Hallormsstað. Á námskeiðinu var 
farið yfir helstu öryggisþætti varðandi notkun á keðjusög, meðferð og viðhaldi þeirra. Einnig var farið í hvernig 
standa skuli að grisjun og hvernig eigi að velja þau tré sem á að grisja úr skógunum. Nemendur felldu svo heil-

mikið af  7–10 metra lerkitrjám sem þeir höfðu valið af  kostgæfni. Kennari var Björgvin Eggertsson skógfræðingur hjá 
LbhÍ. Fyrirhugað er að halda annað námskeið á Hallormsstað í byrjun október 2011. Áhugasamir geta skráð sig hjá Hlyn 
Gauta hjá Héraðs- og Austurlandsskógum hlynur@heradsskogar.is

Nemendur á trjáfellingarnámskeiðinu á Héraði 2010. Mynd: Björgvin Eggertsson

Fulltrúi á Búnaðarþingi er:
Edda Kr. Björnsdóttir.

Fulltrúi LSE í Grænni skógum er:
Þórarinn Svavarsson.

Ritnefnd Við skógareigendur: 
Reynir Ásgeirsson, ritstjóri. 
Aðrir í ritnefnd: Agnes Geirdal,
Björgvin Eggertsson, Björn B. Jónsson
og María E. Ingvadóttir.
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Varamenn: Jóhann Gísli Jóhannsson,
Sigrún Grímsdóttir og Þórarinn Svavarsson.

Skoðunarmenn reikninga eru:
Ásmundur Guðmundsson og
Jóhanna H. Sigurðardóttir.

Við skógareigendur júní 2011 

1

Meðal efnis í blaðinu:

- Alþjóðlegt ár skóga 2011    
- Hagræn áhrif skógræktar 
- SkógarKol
- Lerki girðingastaurar úr grisjunarvið
- Ný aðferð við mælingar á timbri úr skógi
- Viðhorfskönnun skógarbænda á Norðurlandi
- Nytjaskógrækt með birki – er það hægt?
- Skógareigendur á Héraði læra meðhöndlun keðjusaga og trjáfellingar 

skógareigendurVið
1. tbl. 5. árg. júní 2011

Forsíðumynd:
Lerkiskógur á Héraði

Mynd:
Björgvin Eggertsson

Prentvinnsla:
GuðjónÓ
vistvæn prentsmiðja

Prentgripur



Við skógareigendur júní 2011 

18

Björgvin Eggertsson, verkefnisstjóri Grænni skóga. 

Grænni skógar hlutu 
Starfsmenntaverðlaunin 2010 

Undanfarnir mánuðir hafa verið tíðindamiklir fyrir 
námskeiðaröðina Grænni skóga bæði hér á landi 
sem og erlendis. Í byrjun desember 2010 hlutu 

Grænni skógar Starfsmenntaverðlaunin 2010. Það var 
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins sem veitti verðlaunin. 
Verðlaunin eru veitt þeim aðilum sem vinna að framúr-
skarandi verkefnum í fræðslumálum og starfsmenntun. 
Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, afhenti verð-
launin við hátíðlega athöfn. Sett var af  stað fyrsta nám-
skeiðaröð Grænni skóga II á Norðurlandi nú á vormán-
uðum. Í apríl var svo farin fyrsta ferðin með nemendur 
Grænni skóga II af  Suður- og Vesturlandi til Danska Land-
búnaðarháskólans. Ferðin tókst í alla staði mjög vel og 
komu nemendur heim uppfullir af  góðum hugmyndum. 

Grænni skógar I Vorið 2011 er ein námskeiðaröð Grænni 
skóga I í gangi. Það er námskeiðaröð á Suður- og Vestur-
landi sem hófst vorið 2009. Haustið 2011 verður síðasta 
önnin hjá þessum tæplega 30 manna hópi sem útskrif-
ast í lok árs 2011. Þá hafa verið haldin 16 námskeið á 
þremur árum fyrir þennan hóp. Í byrjun vorannar var nám-
skeiðið Skjólbelti haldið á Hvanneyri, kennari var Hallur 
Björgvinsson. Námskeiðið Jólatré var opið valnámskeið 
sem almenningur gat tekið þátt í. Mikill áhugi var á nám-
skeiðinu og mætti fjöldi manns á námskeiðið sem fór 
fram á Reykjum og á Snæfoksstöðum í Grímsnesi. Kenn-
arar voru Böðvar Guðmundsson og Hallur Björgvinsson. 
Nýlega er lokið síðasta námskeiði á vorönn 2011 sem var 
Skógarumhirða, sem var haldið á Hvanneyri og í Reykholti 
í Borgarfirði um miðjan apríl. Kennarar voru Friðrik Aspe-
lund og Sigvaldi Ásgeirsson. Námskeiðið var bæði bóklegt 
og verklegt. Í byrjun námskeiðs héldu tveir nemendur 

Grænni skóga, þau Barbara Stanzeit og Valur Nordahl stutt 
erindi um ræktun Trjáræktarklúbbsins. Nemendum var auk 
þess bent á að fara að velja sér efni til að skrifa um í loka-
verkefninu. Verkefninu skila þau inn og kynna fyrir sam-
nemendum í haust. Ef  nemendur af  fyrri námskeiðaröðum 
eiga eftir að skila inn eða kynna sín lokaverkefni er upp-
lagt að slást í hópinn og klára með Suður- og Vesturlands-
hópnum. Þeir sem hafa áhuga geta sett sig í samband við 
Björgvin á netfangið bjorgvin@lbhi.is. 

Í haust er ráðgert að setja af  stað tvær námskeiðaraðir 
ef  næg þátttaka næst. Námskeiðaraðirnar eru hugsaðar 
fyrir skógareigendur, skógræktendur, félaga í skógræktar-
félögum, kennara, starfsmenn sveitarfélaga og aðra áhuga-
sama trjáræktendur sem vilja auka þekkingu sína á ræktun 
og umhirðu trjáa og skógar. Önnur námskeiðaröðin verður á 
Austurlandi í samstarfi við Héraðs- og Austurlandsskóga og 
félag skógarbænda á Héraði. Gert er ráð fyrir að námskeið-

Nemendur á jólatrjáanámskeiðinu á Snæfoksstöðum. Mynd: Björgvin Eggertsson

Skjólbeltanámskeið á Hvanneyri. Mynd Björgvin Eggertsson. 
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in á Austurlandi hefjist í október. Allar nánari upplýsingar 
og skráning er hjá Héraðs- og Austurlandsskógum í síma 
471 2184 eða á netfanginu else@heradsskogar.is , eða hjá 
Björgvini Erni Eggertssyni verkefnisstjóra Grænni skóga 
í síma 433 5305 eða í gegnum netfangið bjorgvin@lbhi.
is. Einnig er ætlunin að setja af  stað sameiginlega nám-
skeiðaröð fyrir Suðurland, Vesturland og Vestfirði. Aðallega 
verður kennt í starfsstöðvun LbhÍ að Reykjum og Hvanneyri 
á þessari námskeiðaröð. Áhugasamir geta sett sig í sam-
band við Hrönn hjá Suðurlandsskógum hronn@sudskogur.
is Guðmund hjá Vesturlandsskógum gudmundur@vest-
skogar.is og Sæmund hjá Skjólskógum skjolskogar@skjol-
skogar.is eða Björgvin hjá Lbhí bjorgvin@lbhi.is.

Grænni skógar II Á vorönn 2011 var sett af  stað fyrsta 
námskeiðaröð Grænni skóga II á Norðurlandi. Nemend-

urnir hafa lokið Grænni skógum I á árunum 2002-2005 
og 2007-2010 á Norðurlandi. Samtals eru 21 nemandi á 
námskeiðaröðinni sem byrjaði á Hótel Natur á Þórisstöð-
um á Svalbarðsströnd. Fyrsta námskeiðið var Viðarfræði 
og viðarnytjar. Kennarar voru Ólafur Eggertsson á Mógilsá 
og Jón Guðmundsson, plöntuvistfræðingur. Á námskeiðinu 
lærðu nemendur m.a. að greina viðarsýni í víðsjá. Breyttust 
nemendur í mikla vísindamenn, svo mikla að menn komu 
sjálfum sér og öðrum á óvart. Um miðjan maí var síðan 
námskeiðið Trjámælingar haldið í Varmahlíð. Kennari var 
Arnór Snorrason á Mógilsá. Á námskeiðinu var m.a. farið 
í Reykjaholtsskóg þar sem nemendur fengu að spreyta sig 
í ýmsum trjámælingarverkefnum eins og talningu fjölda 
trjáa á hektara, hæð, aldri þeirra og viðarmagni á hektara. 

Grænni skóga II hópurinn á Suður- og Vesturlandi hefur 
átt annríkt á vorönn. Haldið var námskeið sem kallað er 
Aðrar afurðir skógarins. Þar var fjallað um hvað hægt er 
að sækja í skóginn annað en timbur. Námskeiðið kveikti 
vel í nemendum sem fengu mikinn áhuga og sköpuðust 
skemmtilegar umræður á námskeiðinu eins og oft áður. 
Uppi eru hugmyndir um að opna samskonar námskeið og 
kenna í öllum landshlutum. Kennari var Björn B Jónsson 
hjá LSE. Sótt var um styrk til að fara með hópinn til Danska 
landbúnaðarháskólans á viku námskeið í því efni sem 
ekki er hægt að kenna hér á landi. Mikið annríki var hjá 
nemendum við að undirbúa ferðina til Danmerkur. Margir í 

hópnum voru farnir að ryðga í dönskunni, þannig að rykið 
var dustað af  gömlu Andrés andar blöðunum til að æfa 
barnaskóladönskuna. Gerð er grein fyrir ferðinni annars-
staðar í blaðinu. 

 Á heimasíðu Landbúnaðarháskólans www.lbhi.is er 
hægt að finna ýmis námskeið sem geta verið áhugaverð 
fyrir þig, t.d. sveppanámskeið, torf- og grjóthleðsla, hús-
gagnagerð úr skógarvið, Grænni skógar I o.fl. o.fl. Skráning 
er á endurmenntun@lbhi.is. Björgvin Eggertsson verkefnis-
stjóri Grænni skóga. 

Ólafur Eggertsson sýnir nemendum viðarsýni. 
Mynd: Björgvin Eggertsson

Glaðbeittir nemendur Grænni skóga II á Trjámælinga námskeiði 
hjá Arnóri. Mynd: Björgvin Eggertsson

Flestir voru að skoða árhringi í víðsjánni en Davíð í Hrísgerði 
virðist skoða í bolla. Mynd: Björgvin Eggertsson

Bændurnir í Hólsgerði og á Silfrastöðum rýna einbeitt í toppa 
trjánna ásamt ungum hljóðfæraleikara frá Akureyri. 
Mynd: Björgvin Eggertsson
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Vnr. 79290094

Hjólbörur
80 l

Vnr. 79320687

Bílkerra
154X108X32CM

Vnr. 55900039

Stungugafal
með tréhandfangi

Vnr. 74830034

Einhell keðjusög
BG-EC 1840

Sumarið
er tíminn!

Allt fyrirAllt fyrir
garðvinnuna!garðvinnuna!

Vnr. 92301100-04

Sahara vettlingar
S-M-L-XL


