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Gengið til 
skógar

Árið 2015 var um margt líkt undan
förnum árum í íslenskri skógrækt. 
Enn voru fjárveitingar til skógræktar  
í lágmarki eftir niðurskurðinn á 
árunum fyrir og eftir fjármálahrun. 
Enn var aðeins gróðursett í rétt um 
1000 ha á landinu öllu. Faglært starfs
fólk hjá Skógrækt ríkisins og Lands
hlutaverkefnunum í skógrækt var 
færra en þurft hefði. Ekki var þó allt 
svart. Grisjun var unnin af verk tökum 
og viður seldur. Það bætti skóg ana,  
skap aði störf og skilaði tekjum. 
Skógar dagar voru fjölsóttir og  
almenn  ingur hélt áfram að leggja 
leið sína í skóg ana til útivistar og 
heilsu bótar. Rannsóknarniðurstöður 
skiluðu sér og nýjar rannsóknir voru 
lagðar út. Uppgangur var í undir
búningi á aukinni ræktun jólatrjáa 
og betri aspar klónar sönnuðu sig. 
Skógarn ir uxu og döfnuðu.

Mikið var um að vera á stjórn sýslu
sviðinu. Ljóst var að Jón Loftsson 
myndi láta af störfum í árslok eftir 
26 ár sem skógræktar stjóri, enda 
yrði hann sjötugur í desember. Voru 
þá margir að velta fyrir sér hvort þau 
tímamót yrðu notuð til að gera meiri  
breytingar en þær einar að ráða  
nýjan skógræktarstjóra. Uppi hafa 
verið hugmyndir um að sameina 
skógræktar og landgræðslustarfið 
í einni stofnun eða jafnvel að fara 
í stærri sam einingu og taka vörslu 
þjóðgarða og friðlanda með. Með 
slíkum stórum sameiningum væri 

þó verið að slá saman stofnunum og 
fólki með verulega misjöfn markmið 
og misjafna sýn á landnotkun, sem 
augljóst er að yrði vandasamt verk 
og líklega ekki full sátt um. 
 
Þegar leið á vorið tilkynnti Sigrún  
Magnúsdóttir, umhverfis og auð  
linda ráðherra, að skoða skyldi hvort 
rétt væri að sameina Skógrækt ríkisins 
og Landshluta verkefnin í skógrækt. 
Þar væru þó aðilar með sameigin
leg markmið og líka sýn. Skipuð var 
nefnd undir forystu Líneikar Önnu 
Sævars  dóttur alþingismanns til að 
skoða málið og koma með tillögur. 
Með henni í nefndinni sátu Vilhjálmur  
Árna  son alþingis maður, Jón Geir 
Péturs son, skrif stofu stjóri í um hverfis 
og auðlindaráðu neytinu, Björn Helgi 
Barkarson, sérfræð ingur í umhverfis  
og auð linda ráðu neytinu, Jón Loftsson 
skóg ræktarstjóri og Björn Bjarndal  
Jónsson, framkvæmdastjóri Suður
landsskóga. Með nefndinni starfaði 
Guðrún Ragnarsdóttir ráðgjafi.

Nefndin fundaði nokkrum sinnum um 
sumarið, kallaði til hagsmuna aðila og 
vann verkið samkvæmt kúnstarinnar  
reglum. Í september skilaði hún 
þeirri niðurstöðu til ráðherra að rétt 
væri að sameina Skógrækt ríkisins 
og Landshluta verkefnin í skógrækt í 
eina stofnun. Það skyldi gert þannig  
að til yrði ný stofnun frekar en 
að innlima Landshlutaverkefnin í 
Skógrækt ríkisins. Enn fremur yrði 

Þröstur Eysteinsson
skógræktarstjóri
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lands hlutatengingu vegna framlaga 
til skógræktar á lögbýlum viðhaldið. 
Öllum starfsmönnum fyrrverandi  
stofnana yrðu boðin sambærileg 
störf hjá nýrri stofnun.

Með þetta að vegarnesti var auglýst 
eftir nýjum skógræktarstjóra í októ
ber. Nýr skógræktar stjóri yrði 
forstöðu maður nýrrar stofnunar, sem 
skyldi heita Skógræktin, og yrði það 
hans fyrsta verk að undirbúa og inn
leiða sameininguna. Höfuð stöðvar 
nýrrar stofnunar yrðu á Egils stöðum.

Alls sóttu ellefu um stöðu skógræktar
stjóra. Þau voru:

•	 Aðalsteinn	Sigurgeirsson 
 skógfræðingur og forstöðu
 maður Rannsóknastöðvar 
 skógræktar, Mógilsá
•	 Björn	Bjarndal	Jónsson	 
 framkvæmdastjóri  
 Suðurlandsskóga
•	 Edda	Sigurdís	Oddsdóttir	 
 líffræðingur
•	 Guðmundur	Guðbergsson	 
 Platoon Commander
•	 Hreinn	Óskarsson	 
 skógfræðingur 

•	 Jón	Ágúst	Jónsson	 
 forstöðumaður 
•	 Lárus	Heiðarsson	
 skógræktarráðunautur
•	 Loftur	Þór	Jónsson 
 lektor
•	 Páll	Sigurðsson 
 Ph.D. og skógfræðingur
•	 Sigríður	Júlía	Brynleifsdóttir	
 framkvæmdastjóri
•	 Þröstur	Eysteinsson	 
 sviðsstjóri þjóðskóganna

Ráðgjafafyrirtækið Capacent sá um  
ráðningarferlið, sem tók alls tvo 
mán uði. Í desember var svo Þröstur  
Eysteinsson ráðinn og tók hann við 
sem skógræktarstjóri 1. janúar 2016.

Jón Loftsson var skógræktarstjóri í 
26 ár. Á þeim tíma byggðist upp kerfi 
til að veita framlög til skógræktar  
á lögbýlum, Lands hlutaverkefnin í 
skógrækt. Skóg rækt eða skjólbelta
rækt er nú stunduð á um fimmtungi 
byggðra jarða á Íslandi. Plöntufram
leiðsla fluttist til einkafyrirtækja og út
boð á plöntuframleiðslu varð venjan.  
Meðal afleiðinga þess er að plöntu
verð hefur lækkað saman borið við 
almennt verðlag. Hafin var kennsla í 
skógfræði við Landbúnaðarháskóla 

Íslands til að mæta vaxandi eftir
spurn eftir slíkri menntun. Meðal af
leiðinga þess er að nú eru um 50 
háskólamenntaðir skógfræðingar á  
Íslandi en voru um 10 árið 1990.  
Undanfarinn áratug hafa ríkisframlög 
til skógræktar dalað og stafar það 
af þáttum í hinu stjórnmálalega og 
hagræna umhverfi sem ekkert hafa 
með skógrækt að gera. Á móti kemur 
að markaðir hafa opnast fyrir skógar
afurðir og nú standa skógar landsins 
undir verðmætasköpun sem nemur 
á þriðja hundrað milljónum króna. 
Heildar umsvif í skógrækt hafa því 
dregist saman mun minna en nemur 
niðurskurði á framlögum ríkisins.  
Hagræn sjálfbærni skógræktar hefur 
aukist. Margt fleira mætti telja fram, 
en óhætt er að segja að tími Jóns 
Loftssonar sem skógræktarstjóra 
hafi almennt verið gæfuríkur fyrir 
skógrækt. 

Nú er þó við hæfi að horfa fram 
á veginn. Með sameiningu í nýja  
stofnun og með nýjum skógræktar
stjóra skapast margs konar tækifæri. 
Efla þarf framlög til gróðursetningar, 
því þrátt fyrir að umtalsverðar skógar
nytjar séu hafnar er skógarauðlindin 
enn þá smá í sniðum. Þjóðin verður 
að halda talsvert lengur áfram að 
fjárfesta í skógrækt til að ná þeim 
fjölþætta ágóða sem skógar veita. Er 
þar ekki síst átt við þátt skóga við að 
binda koltví sýring úr andrúmsloftinu 
og að græða upp rýrt og rofið land. 
Með réttum tegundum og aðferðum 
getum við sameinað uppgræðslu, 
kolefnisbindingu og timburfram
leiðslu á sömu svæðum og gert  
þannig ónýtt land að verðmætu. 
Við getum gert mun betur í þeim 
efnum og án þess að ganga á aðra 
landnotkunar hagsmuni. Við getum  
almennt náð betri árangri í gæðum 
skógræktar og að því ber að stefna.  
Skógar verði stærri og heilbrigð ari, 
tré hraðvaxnari og betur aðlöguð,  
betri sátt verði við aðra hagsmuni 
um landnotkun, fólk njóti útivistar í 
skógum í auknum mæli, skógarupp
eldi eflist og verðmæti skógarafurða 
aukist.

Starfsfólk Skógræktar ríkisins og Landshlutaverkefnanna í skógrækt á 
stefnumótunarfundi vegna nýrrar stofnunar í Reykjavík í mars 2016.
(Pétur Halldórsson)
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Reynsluræktun á 
sænsku úrvalsefni 

af stafafuru og 
skógarfuru á Íslandi

Brynjar Skúlason
Rannsóknastöð skógræktar, 
Mógilsá 

Stafafura hefur vaxið áfallalítið 
um land allt. Hún er áhugaverður 
valkostur í næringarsnauðu landi  
og einnig þar sem er talsverð frost
hætta á vaxtartíma. Í lands hlutum 
eða við aðstæður þar sem rússa 
lerki hentar illa gæti stafafura 
verið góður valkostur. Sjúkdómar  
eða skordýr hrjá yfirleitt ekki stafa
furu. Sum vor er barrsviðnun eftir sól
far eða saltákomu áberandi en oftast 
sleppa brumin og trén jafna sig á 
skemmdunum þegar líður á sumarið. 
Skógarfura væri einnig valkostur í 
rýrt land ef ekki væri fyrir áföll af völd
um furulúsar.

Svíar hafa lengi unnið að um fangs
miklu kynbótastarfi á báðum þessum  
tegundum og sérstaklega hefur 
stafafuran lofað góðu fyrir Norður
Svíþjóð, þar sem stafa furan vex 35
65% hraðar á hverri lotu umfram 
innlendu skógar furuna. Það reyndist 
auðsótt mál að fá keypt frægarðafræ 
af kynbættri stafafuru sem miðast við 
6 ræktunarsvæði í Svíþjóð, frá norðri 
til suðurs, og var ákveðið að prófa á  
Íslandi efnivið fyrir fimm nyrstu 
svæðin. Sambærileg svæðisskipting 
er notuð fyrir skógar furuna og þar sem 
kynbætt efni var einnig í boði af henni  
var ákveðið að prófa báðar teg undir
nar á nokkrum vel völdum stöðum 
á Íslandi þó svo að meiri vonir séu 
vissu lega bundnar við stafafuruna.

Vorið 2014 gróðursettu Skógrækt 

ríkisins og Landshlutaverkefnin 
sænskan úrvalsefnivið stafafuru og 
skógarfuru á alls 12 mismunandi 
stöðum um land allt. Samtals voru 5 
fræsendingar fyrir hvora tegund og 
bera þær nafn viðkomandi frægarðs. 
Til samanburðar voru einnig gróður
sett nokkur kvæmi af stafafuru sem 
reynst hafa vel í skógrækt víða á  
Íslandi og eitt finnskt kvæmi af skógar
furu. Tafla 1 sýnir hvaða efniviður fór 
út í tilraunina á alla 12 staðina.

Klónarnir sem eru í frægörðunum 
hafa flestir verið afkvæma prófaðir 
og ættu því nokkuð örugglega að 
vera umtalsvert betri til timbur
framleiðslu en upphaflegu kvæmin 
frá VesturKanada. Þegar úrvalstré  
eru valin og afkomendur þeirra metnir  
er litið til lífsþróttar, framleiðni, 
viðargæða og aðlög unar hæfni. Í 
hverri kynslóð má vænta um 1020% 
aukningar í viðarvexti að jafnaði.

Tilraunirnar voru ýmist gróður
settar í lönd Skógræktar ríkisins  
eða hjá einstökum skógar bændum 
sem eru þátttakendur í Landshluta
verkefnunum (sjá töflu 2).

Skógrækt ríkisins greiddi fyrir, gróður
setti og mældi plöntur sem fóru í 
lönd hennar og Lands hlutaverkefnin 
sáu um sömu verkþætti hvert á sínu 
svæði. Plönturnar voru framleiddar 
hjá Sólskógum og sáð fyrir þeim  
öllum á sama tíma til að gæta sam
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Mynd 5
Lagleg stafafuruplanta í landi Grundar þar sem meðalhæð 
tilraunaplantnanna reyndist hæst eftir 2 vaxtarsumur.

Tafla 1
Uppruni efniviðarins (10 frægarðar og 5 kvæmi) sem gróðursettur var í  
12 felttilraunir, dreift um landið, vorið 2014.

Upplýsingar um frægarð

Efniviður Nafn Trjátegund Upprunaleg
breiddargr.

Breiddar-
gráða

H.y.s.
(m)

Stærð (ha) Fjöldi klóna

Frægarður Närlinge Stafafura 60°44’63°40’ 60°00’ 35 18,3 100

Frægarður Oppala Stafafura 59°17’62°40’ 60°48’ 20 12,7 211

Frægarður Skörserum Stafafura 57°36’60°38’ 58°00’ 75 18,2 210

Frægarður Larslund Stafafura 55°38’58°40’ 58°48’ 50 15,1 178

Frægarður Rumhult Stafafura 54°17’56°08’ 57°24’ 100 20,7 214

Kvæmi Skagway Stafafura 59°27’ Íslenskt fræ

Kvæmi Tutshi Lake Stafafura 59°56’ Innflutt fræ

Kvæmi Watson Lake Stafafura 60°03’ Innflutt fræ

Kvæmi Carcross Stafafura 60°17’ Innflutt fræ

Frægarður Alvik Skógarfura 67°30’ 63°47’ 5 39 82

Frægarður Slåttholmen Skógarfura 66°00’ 62°32’ 5 15 213

Frægarður Västerhus Skógarfura 63°30’ 63°19’ 15 14 28

Frægarður Gnarp Skógarfura 62°30’ 62°03’ 45 21 67

Frægarður Drögsnäs Skógarfura 60°00’ 59°12’ 80 5 33

Kvæmi Pyhäjärvi Skógarfura 63°41’

Jörð Landshluti Umsjón

Belgsá í Fnjóskadal Norðurland Skógrækt ríkisins

Stóru 
Hámundarstaðir  
við Eyjafjörð

Norðurland Norðurlandsskógar

Grund í Vesturhópi Norðurland Norðurlandsskógar

Rauðsgil í 
Hálsasveit

Vesturland Vesturlandsskógar

Vörðufell á 
Skógarströnd

Vesturland Vesturlandsskógar

Lækur í Dýrafirði Vestfirðir Skjólskógar

Hafnarsandur í 
Ölfusi

Suðurland Skógrækt ríkisins

Snæfoksstaðir í 
Grímsnesi

Suðurland Skógrækt ríkisins

Giljaland í 
Skaftártungu

Suðurland Skógrækt ríkisins

Óseyri við 
Stöðvarfjörð

Austurland Héraðs og 
Austurlandsskógar

Höfði á Völlum Austurland Skógrækt ríkisins

Droplaugarstaðir í 
Fljótsdal

Austurland Héraðs og 
Austurlandsskógar

Tafla 2
Staðsetning og umsjónaraðili tilraunanna sem gróðursett var í vorið 2014.
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Mynd 1
Meðallifun stafafuru á 11 tilraunastöðum haustið 
2015 eftir tvö vaxtarsumur.

Mynd 2
Meðalhæð stafafuru á 11 tilraunastöðum haustið 
2015 eftir tvö vaxtarsumur.

ræmis í plöntustærð. Plöntu gæðin 

voru fyrirtak. Kvæminu Skagway var 

þó sáð viku seinna en hinum kvæm

unum og voru þær plöntur heldur 

smærri við gróðursetningu, hugsan

lega af þeim sökum, og verður að taka 

tillit til þess við túlkun niðurstaðna. 

Plönturnar voru enn í vexti þegar 

þær voru gróðursettar í júní/júlí. Allar  

plöntur voru mældar eftir vaxtar lok 

um haustið 2014 og afföll metin. Á 

nokkrum stöðum bar á sviðnun og 

dæmi mátti finna um beitarskemmdir 

vegna sauðfjár og gæsa en slík áföll 

er mikilvægt að skrá fyrir fyrsta vetur  

í felti þannig að ekki sé verið að  

blanda saman almennum vetrar

afföllum við önnur ófyrirséð áföll.  

Lifun og hæð var skráð aftur haustið 

2015. Suðvestan stórviðri vetrarins 

höfðu leikið suma stað ina grátt 

og varð t.d. að afskrifa tilraunina á 

Hafnar sandi í Ölfusi vegna mikilla  

affalla sem voru óháð kvæmi. Tals

vert sá á tilraun inni í Vörðufelli og  

afföll urðu á Höfða og Snæfoks

stöðum vegna frosta. Þannig hefur nú 

þegar reynt talsvert á efniviðinn sem 

getur verið jákvætt til fá fram hvað 

reynist best. Myndir 14 sýna lifun og 

hæð plantnanna við úttekt haustið 

2015 að Hafnarsandi undan skildum, 

þar sem afföllin voru nærri 95%.

Svo virðist sem meðallifun hjá 

báðum furutegundunum verði lakari 

í frægarðs efniviðnum eftir því sem 

upp runinn er suðlægari. Öll kynbætta  

stafafuran er hærri að meðaltali en 

viðmiðunar  kvæmi sömu tegundar 

og vekur það vonir um mögulegan 

ávinn ing í vexti. Varast ber þó að 

draga of miklar ályktanir af þessum 

fyrstu niðurstöðum þar sem tilraun

irnar eru ungar og breytilegt hvaða 

efni viður stendur sig best á hverjum 

stað.

Stafafura, lifun haust 2015

Stafafura, hæð haust 2015
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Mynd 3
Meðallifun skógarfuru á 11 tilraunastöðum 
haustið 2015 eftir tvö vaxtarsumur.

Mynd 4
Meðalhæð skógarfuru á 11 tilraunastöðum 
haustið 2015 eftir tvö vaxtarsumur.

Fylgst verður með lifun og vexti í  
þessari tilraun næstu árin og verður 
áhugavert að sjá hvort eitthvað af 
þessu kynbætta úrvals efni stendur 
sig betur en gömlu kvæmin. Sænsku  
frægarðarnir munu áfram framleiða 
fræ með sömu eiginleika næstu 
áratugi og eru því öruggar upp
sprettur heppilegs efniviðar til rækt
unar á Íslandi, að því gefnu að sá 
efniviður reynist vel í ræktun á Íslandi.  
Bestu einstaklingar tilraunarinnar 
gætu orðið grunn urinn að nýrri kyn
bættri kynslóð stafafuru fyrir íslenskar  
aðstæður.

Heimildir
Tore Erikson 1993. Provenance quali
ties of the Pinus contorta breeding 
base in Sweden. Skogforsk report 
no. 4.

Björn	 Elfving,	 Tore	 Ericsson	 &	 Ola	
Rosvall 2001. The introduction of 
lodgepole pine for wood production 
in Sweden — a review. Forest Ecol
ogy and Management. 141, pp 1529.

Skógarfura, lifun haust 2015

Skógarfura, hæð haust 2015
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Rannsóknir 
á ertuyglu

Brynja Hrafnkelsdóttir
Rannsóknastöð skógræktar, Mógilsá 

Edda S. Oddsdóttir 
Rannsóknastöð skógræktar, Mógilsá 

Halldór Sverrisson
Rannsóknastöð skógræktar, Mógilsá 

Guðmundur Halldórsson
Landgræðsla ríkisins

Ertuygla (Melanchra pisi) er fiðrilda
tegund af ygluætt (Noctuidae) (mynd 
1). Lirfur hennar eru þekkt meindýr á 
ýmsum tegundum ertublómaættar 
en einnig getur hún valdið skaða á 
öðrum plöntutegundum, til að mynda 
ungum skógarplöntum (mynd 2). Hún 
finnst víða í Evrópu og um MiðAsíu 
til Japans. Á Íslandi er hún innlend 
en fyrstu skráðu heimildir um hana 
hérlendis eru frá 1874. Lengi vel var 
útbreiðslu svæði hennar eingöngu 
bundið við sunnanvert landið en fyrir 
um það bil 15 árum fór útbreiðslan 
að aukast, fyrst og fremst um Vestur
land. Í dag er útbreiðsla hennar frá 
Laugum í Sælingsdal suður yfir landið 
og austur í Lón. Um sama leyti og út
breiðsla ertuyglu fór að aukast fór að 
bera á auknum faröldrum af völdum 
hennar, fyrst í lúpínubreiðum en síðar 
einnig á skógræktarsvæðum. Síðan 
hefur tíðni faraldra aukist verulega 
og hefur ertuygla valdið töluverðum 
skemmdum í skógrækt, sérstaklega í 
ungskógum. 

Ertuygla hefur verið rannsökuð 
undan farin ár í samstarfsverk efni 
Landgræðslu ríkisins og Skógræktar 
ríkisins. Í byrjun var verkefnið styrkt 
af Framleiðnisjóði en frá 2011 hefur 
það hlotið styrk úr minningarsjóði 
Hjálmars R. Bárðarsonar og Else 
S. Bárðarson. Í verkefninu eru áhrif 
skordýra beitar á lúpínu og trjáplöntur  
í lúpínu rannsökuð. Einnig voru 
fleiri þættir sem tengjast ertuyglu  

skoðaðir, svo sem útbreiðsla, þétt
leiki, frostþol púpna, náttúrulegir 
óvinir og fæðuval.

Í þessari grein er sagt frá rannsókn um  
á fæðuvali ertuyglulirfa og saman
burði á vexti trjáa sem hafa orðið fyrir 
mismiklum skemmdum af völdum 
ertu yglulirfa. 

Fæðuval ertuyglulirfa
Sumrin 2013 og 2014 voru gerðar 
tilraunir þar sem þyngdaraukning 
ertuyglulirfa á mismunandi plöntu
tegundum var mæld. Fyrra árið voru 
plöntutegundirnar fjórar tals ins:  
alaska lúpína, sætlúpína, birki og 
greni. Seinna árið voru þær þrjár: 
alaskalúpína, birki og greni. Tilraunir
nar voru blokkaskiptar í fimm blokkir  
og fimm plöntur af hverri tegund í 
hverri blokk. 

Ertuyglulirfum var safnað í Ölfusi í 
lok júlí (2013) og byrjun ágúst (2014) 
Lirfurnar voru geymdar í sólarhring í 
boxum til þess að fæða í meltingar
vegi gengi niður og síðan vigtaðar. 
Að lokinni vigt un var þeim komið fyrir 
í sér útbúnum skordýrabúrum sem 
hengd voru á plönturnar, ein lirfa á 
hverja plöntu (mynd 3). Þær nærðust 
síðan á plöntunni yfir tveggja vikna 
tímabil. Lirfurnar voru vigtaðar tvisvar 
sinnum á þessu tímabili, að viku liðinni  
og síðan í lok tilraunar áður en þær 
voru fjarlægðar af plöntunum. 
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Fyrstu niðurstöður sýna að lirfurnar 
þyngdust hraðar á lúpínu en trjáplönt
um en hvorki var munur á milli trjá
tegunda né lúpínu tegunda. 

Hæðar- og þvermálsvöxtur trjáa
Sumrin 2012, 2013 og 2014 var sam
band beitarskemmda og vaxtar  
aspar og grenis rannsakað í land
græðslu skógi á Markarfljóts aurum. 
Trén voru gróðursett árið 1994 og alls 
voru 114 aspir og 93 grenitré mæld. 
Fyrri tvö sumrin (20122013) voru 
beitarskemmdir og beitarþungi á 
trjám metinn en það þriðja (2014) var 
þvermáls og hæðarvöxtur undan
farinna ára mældur. Með þessum 
gögnum var hægt að bera saman 
beitar þunga/beitarskemmdir og vöxt 
trjánna. 

Fyrstu niðurstöður gefa til kynna að 
mikil ertuyglubeit hafi töluverð áhrif 
á hæðar og þvermálsvöxt grenis 
en ekki mikil áhrif á vöxt aspanna.  
Þessar niðurstöður eru í samræmi við 
niðurstöður Bjarna D. Sigurðssonar  
o.fl. (2003) þar sem ertuyglubeit 
hafði mun meiri áhrif á vöxt grenis en 
aspar. 

Mynd 1 
Ertuygla.
(Brynja Hrafnkelsdóttir)

Mynd 2
Ertuyglulirfur á ösp.
(Brynja Hrafnkelsdóttir)

Mynd 3
Ertuyglulirfur á greni.
(Brynja Hrafnkelsdóttir)
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Lokaorð
Þessar tilraunir sýna að ertuyglulirfur 
á lúpínu þyngjast hraðar en á trjám 
og því líklegt að þegar ertu yglur hafa 
val um lúpínu eða tré muni þær velja  
lúpínu. Í miklum faröldrum munu ertu
yglulirfur þó éta allt sem þær ná í, eins 
og sýndi sig í stórfaraldrinum á út
breiðslusvæði hennar sumarið 2012. 
Niðurstöður rannsókna á áhrif um 
ertu yglubeitar á vöxt ungskógar sýna 
að trjátegundir eru misviðkvæmar  
fyrir skordýrabeit, þar sem ertuyglu
beit hafði mun meiri áhrif á vöxt 
grenis en aspar. 

Heimildir
Bjarni Diðrik Sigurðsson, Guðmundur  
Halldórsson og Lárus Heiðarsson 
(2003). Ertuygla. „Nýr“ vágestur í 
skógrækt í nánd við lúpínubreiður. 
Skógræktarritið (1): 8792.

Brynja Hrafnkelsdóttir og Edda S. 
Oddsdóttir	 (2010).	 Ertuygla. Ársrit 
Skógræktar ríkisins 2009, 1819.

Erling Ólafsson and Hálfdán Björns 
son (1995). Fiðrildi á Íslandi 1995. 
Fjölrit Náttúrufræði stofnunar Reykja  
vík, Náttúrufræðistofnun Íslands: 32.

Guðmundur Halldórsson og Halldór 
Sverrisson (2014). Heilbrigði trjá
gróðurs. Iðunn, Reykja vík. 160 bls.

Wolff, N.L. 1971. Lepidoptera. Zoology 
of Iceland III, Part 45. Munksgaard, 
Kaupmannahöfn. 193 bls.

Mynd 4
Skordýrabúr.
(Brynja Hrafnkelsdóttir)

(Hrafn Óskarsson)
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Björn Traustason
Rannsóknastöð skógræktar, 
Mógilsá 

Esjan er útivistarparadís í útjaðri 
höfuð borgarsvæðisins sem er mikið 
sótt af göngufólki allt árið um kring. 
Síðastliðin ár hefur aðsóknin aukist 
umtalsvert með auknum útivistar
áhuga landsmanna en ekki síður með 
auknum fjölda erlendra ferðamanna, 
sérstaklega eftir að strætisvagn ar 
fóru að ganga upp í Kollafjörð. Þetta 
þýðir að álag á göngustíga í Esjunni 
hefur aukist mikið með tilheyrandi 
raski í hlíðum fjallsins. Flestir fara 
hina hefð bundnu göngu leið upp að 
Steini eða vörðu og því er mjög mikil
vægt beina umferð inn á fleiri svæði 
til að jafna álagið. 

Fjölförnustu gönguleiðirnar á Esjuna 
eru innan jarðanna Mógilsár og Kolla
fjarðar. Jarðirnar eru í ríkiseign, en 
jörðin Mógilsá var keypt til afnota 
fyrir starfsemi Rannsóknastöðvar 
Skógræktar ríkisins á Mógilsá þar 
sem starfsemin hófst árið 1967. Jörðin 
Kollafjörður var keypt undir starfsemi 
Laxeldisstöðvar ríkisins sem er ekki 
lengur í rekstri. Á sjöunda og áttunda 
áratug síðustu aldar stóð Skógrækt 
ríkisins að miklum gróðursetningum í 
kringum Rann sóknastöðina þar sem 
nú er vaxinn upp mikill skógur sem 
nýtt ur er til útivistar allt árið um kring. 
Árið 2000 var gerður samningur við 
Skógræktarfélag Reykjavíkur um um
sjón stærsta hluta jarð anna Mógilsár 
og Kollafjarðar og felur hann í sér 
að félagið hafi umsjón með viðhaldi  
stíga og græði land skógi á jörð

Gönguleiðir í 
Esjuhlíðum 

– ný skilti og stígagerð

unum. Svæðið í kringum Rannsókna
stöðina á Mógilsá er fyrir utan  
þennan samning og fer Rann sókna
stöð skógræktar á Mógilsá með  
umsjón þess svæðis. Skógræktar
félag Reykjavíkur og Rannsókna
stöðin á Mógilsá eiga engu að síður í 
nánu samstarfi um umhirðu skógi vax
inna svæða og göngustíga á Mógilsá 
svo þau megi sem best þjóna þörfum  
almennings til útiveru og hreyfingar.

Lögð hefur verið á það áhersla  
síðustu ár að bæta aðgengi að 
skógar svæðinu ofan Mógilsár með 
því að stika leiðir og setja upp upp
lýsingaskilti en einnig að kvista upp 
gönguleiðir og bera efni í stíga. Auk 
þess hafa verið gerðar nýjar leiðir 
til að bæta aðgengi fyrir fólk sem  
gengur um fjallið. Þetta verkefni, sem 
er styrkt af Framkvæmdasjóði ferða
manna staða, hefur gengið mjög vel 
og er eitt af meginmark miðunum að 
beina hinni sí vax andi umferð gang
andi fólks inn á eldri  skógi vaxin 
svæði í hlíðum Esjunnar. Talsvert 
hefur verið grisjað í kringum göngu
leiðir, settar upp brýr og aðgengi 
bætt eins og kostur er. Efni hefur 
verið nýtt úr grisjunum og uppkvist
un um í stikur og kurl sem notað hefur  
verið til viðhalds stíga og gerðar nýrra  
stíga.

Með aukinni umferð gangandi fólks 
á Esjuna hefur þörf fyrir merkingar 
aukist mikið. Það var því greini
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leg þörf fyrir ný göngu leiðaskilti, 
sérstaklega við Esju stofu þar sem 
meirihluti göngu fólks hefur för sína 
á Esjuna. Sömuleiðis hefja margir 
göngu sína við Rannsóknastöðina 
og var mikilvægt að koma fyrir skilti 
þar. Ákveðið var að hanna göngu
leiðaskilti þar sem lögð væri áhersla 
á einfaldleika, en þó með nægum 
upplýsingum um hverja gönguleið. 
Skiltarammar og upp istöður voru 
smíðaðar úr heima fengnu efni sem 
sagað var til í flettisög Skógræktar
félags Reykja víkur í Heiðmörk. 
Gerð voru þrjú skilti, við Esjustofu, 
Mógilsá og Bjarkarlund. Skiltin voru  
hönnuð af Darra Úlfssyni, grafískum 
hönnuði, og Söru Riel listakonu auk 
þess sem Björn Traustason kom að 
hönnunar vinnunni. Þessi vinna var 
mjög árangursrík og var niðurstaðan 
einkar áhugaverð. Ákveðið var að 
hafa teikningu af Esjunni sem bak

Gönguleiðakort af Esju.

Skiltarammi smíðaður við Esjustofu. 
(Björn Traustason)
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grunn sem skyldi mynda þrívíddar
upplifun af Esjunni. Sara gerði 
blýants teikningu af Esjunni eftir lands  
lagslíkani sem gert var í landfræði
legum upplýsinga kerfum. Darri hann
aði útlit skiltanna og var það stærsti 
hluti vinnunnar. Hann setti upp lita kerfi  
fyrir gönguleiðirnar þar sem hver 
leið í kerfinu hefur einkenn andi lit. 
Gönguleiðastikurnar eru merktar  
í sömu litum svo fólk geti fylgt þeirri  
leið sem það hefur ákveðið að ganga.  
Upplýsingar um lengd, áætlaðan  
göngutíma, klifur, hættur á leiðinni 
o.s.frv. má þar finna fyrir allar göngu
leiðir. Þá hannaði hann gönguleiða
kerfi sem er í anda jarðlestakerfa 
stórborga (metrókerfi), líkt og þekkt 
er t.d. í Lundúnum. Hugmyndin með 
slíkri uppsetn ingu er einfaldleikinn, 
að fólk sé að fara frá staðsetningu A  
til B án þess að skipti máli hvað sé þar 
á milli. Þegar það hins vegar kemur að 
næstu stöð í kerfinu mætir það veg
pósti með skilti sem segir til um hvar 
það er statt í kerfinu og í hvaða átt 
það skuli ganga til að fara að næsta  
vegpósti. Hannaðir verða „metró
bæklingar“ sem fólk getur stungið 
í vasa eða haft á snjall símum til að 
skoða hvaða litum það skuli fylgja til 
að komast á leiðarenda. Stefnt er að 
því að gera heimasíðu þar sem fólk 
getur sótt „metrógönguleiðakortið“ 
af Esjunni, auk þess sem hægt 
verður að hala niður göngu leiðunum 
á snjall síma eða GPStæki og sækja 
ýmis kort af Esjunni.

Staða verkefnisins er sú að skiltin eru 
komin upp og hafa verið notuð mikið 
af göngufólki frá fyrsta degi. Stígarnir  
í gamla skóginum ofan Mógilsár hafa 
verið stikaðir og málaðir í litum sam
kvæmt skilt unum, en enn er eftir að 
setja upp vegpósta á gönguleiða
mótum. Gert er ráð fyrir að það verði 
unnið sumarið 2016. Von okkar er sú 
að þetta muni jafna álag á gönguleiðir 
í Esjunni og fólk komi til með að njóta 
þess ævintýraljóma sem skógurinn í 
fjallinu hefur upp á að bjóða.

Gönguleiðakort sett upp í anda metrókerfis.
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Brýr á nýrri gönguleið. 
(Björn Traustason)

Skilti við Esjustofu. 
(Björn Traustason)

Unnið við nýja gönguleið í Esjuhlíðum. 
(Björn Traustason)
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Kal í 
kjölfar ryðs

Halldór Sverrisson
Rannsóknastöð skógræktar, 
Mógilsá 

Þekkt er að blaðsjúkdómar draga  
úr getu trjáa til ljóstillífunar. Þetta  
hefur tvenns konar afleiðingar.  
Í fyrsta lagi dregur sjúkdómurinn úr 
vexti trjánna. Í öðru lagi veldur hann 
aukinni hættu á frostskemmd um að 
vetri, en slíkar skemmdir nefnum við 
kal.

Í síðasta Ársriti Skógræktar ríkisins 
var gerð grein fyrir ryðskemmdum 
á klónum í safni asparkynbóta klóna 
í Hrosshaga í Biskups tungum. Hér 
verður fjallað um úttekt sem gerð var 
á kali í safninu sumarið 2015.

Sumarið 2014 var langt og milt með 
mikilli úrkomu. Þetta veðurlag hentar  
ryðsjúkdómum vel enda var ryðið 
óvenju snemma á ferðinni og sum
arið varð líklega versta ryðsumar 
síðan asparryð kom til landsins. Eftir 
miðjan ágúst var allt klónasafnið 
orðið undirlagt af asparryði. Gafst því 
kærkomið tækifæri til þess að meta 
ryðmótstöðu klóna í safninu (Ársrit 
Skógræktar ríkisins 2014, bls. 1619). 
Sumarið 2015 bar mikið á sprotakali 
á mörgum klónanna í safninu (mynd 
1) sem og á öspum í nærliggjandi 
skógi. Veturinn var stormasamur 
en haustið var milt og frosthörkur  
almennt ekki miklar. Vorið var svalt 
og engin hlýindaskeið seinni part  
vetrar og skemmdir af völdum vor
frosta því engar. Því má álykta að ryðið  
sum ar ið áður hafi verið megin orsök 
kalsins. Ekki er samt alveg hægt að 

útiloka að saltákoma í sæ stormum 
vetrarins hafi haft einhver áhrif þótt 
safnið sé fjarri sjávarsíðunni.

Mynd 2 sýnir yfirlit yfir safnið. Hún 
sýnir staðsetningu ryðfrírra klóna og 
klóna sem fengu ryð en kól ekki og 
klóna sem hvorki fengu ryð né kal. 
Ryðfríir eru klónar taldir þótt stöku 
blettir finnist á blöðun um. Fjögur tré 
eru af hverjum klón en þó hafa stöku 
tré drepist af sumum klónum. Kalið 
var afar misjafnt, allt frá því að vera 
dautt toppbrum til þess að vera allur  
árssprotinn eða meira. Á myndinni  
sést að klónar í eystri helmingi svæðis
ins (norður er upp) eru mun fleiri án 
ryðs en í þeim vestari. Það skýrist 
af því að þar eru allir klónarnir úr 
2006víxluninni þar sem afkomendur 
Hafnarfjarðartrésins ‘Vigfúsar’ eru,  
en eins og kom fram í fyrri grein eru 
ryðlausir einstaklingar mjög algengir 
í afkvæmahópi hans. Kal er einnig 
miklu minna í austurhelmingn um,  
einnig á klónum sem fengið höfðu 
ryð. Það kann að skýrast af því að 
trén eru þar yngri og sleppa því 
hugsanlega betur við kalið. Önnur 
skýring gæti verið sú að mikill meiri
hluti þeirra klóna er úr tilraunum á 
Norðurlandi og að þar hafi skapast 
úrval harðgerðari einstaklinga vegna 
staðbundinna veðuráhrifa.

Í töflu 1 kemur fram fjöldi klóna í  
hverjum skemmdaflokki eftir víxl
unar  árum og tilraunastöðum með  
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Be23 S45 

Sf 16 Sf 7 Br 3 Hve 16 Hve 7 Be31 S38 Dýri C0605 Pinni Haukur Halla 

Sf 15 Sf 6 Br 12 Br 2 Hve 15 Hve 6 Be19 S46 Grísará Kobbi Súla Vigfús A 488 

Sf 14 Sf 5 Br 10 Br 1 Hve 14 Hve 5 Be24 S31 SxHr V Strákur Höfði 
7904
003 Laugarás Hrafnkell 

Sf 13 Sf 4 Br 9 Hve 22 Hve 13 Hve 4 Be26 S37 P2 A4211 Valdís Salka Rein Mörk 

Sf 12 Sf 3 Br 8 Hve 21 Hve 12 Hve 3 Be32 S36 C064 A5273 Sæland Gretta 

Sf 11 Sf 2 Br 7 Hve 20 Hve 11 Hve 2 Be29 S30 Hallormur A6761 Þóra 
Sæ

mundur Gerða Björn 

Sf 10 Sf 1 Br 6 Hve 19 Hve 10 Hve 1 Be27 S39 Eyrir Þengill A6505 A52812 Iðunn Þingeyri 

Sf 9 Sf 17 Br 5 Hve 18 Hve 9 Sv10 Be7 S32 Græfa A5201 Kota Hringur Hvammur Randi 

Sf 8 Br 4 Hve 17 Hve 8 Sv4 Be9 S28 Skegla KVaglir Keisari Grund Sigla 

Sá 3 Sá 21 Sv9 Sv3 Be4 S34 S40 N2 R7 S15 Y12

Sá 7 Sá 12 Sá 20 Sv17 Sv1 Be30 S25 S44 N3 R5 S19 Y23 Y11 

Sá 6 Sá 11 Sá 19 Sv11 Sv2 Be11 S47 S7 N5 R2 S11 Y22 Y10

Sá 2 Sá 5 S23 Sá 18 Sv5 Sv12 Be1 S42 S1 N11 R12 S9 Y21 Y9

Sá 1 Sá 10 Sá 17 Sv18 Sv21 Be6 S49 S43 N12 R10 S6 Y20 Y8

Bee 20 Y16 Sá 16 Sv19 Sv7 Be28 S41 S33 N14 R8 S18 Y19 Y7

Bee 19 Sá 9 Sá 15 Sv20 Sv16 Be3 S48 S29 N15 R6 S10 Y18 Y6

Bee 18 S19 Sá 14 Sv23 Sv8 Be22 S3 N6 R16 R4 S12 Y17 Y5

Bee 16 234 Sá 8 1567 Sv14 Sv24 Be12 S17 N7 R15 R3 S5 Y16 Y4

Bee 15 S46 Sá 13 Sv13 Sv22 Be16 S8 N8 R13 R1 S13 Y15 Y3

Bee 14 Sá 4 1646 1512 Sv15 Be13 S9 N10 R11 S14 S23 Y14 Y2 

Bee 13 250 209 Sá 22 Sv6 Be2 S35 N1 R9 S16 S22 Y13 Y1

Bee 12 Be 3a Bhe 8 Bh 16 Bh 4 Hó 13 Be20 B16 B215

Bee 11 Be 2a Bhe 7 Bh 15 Bh 3 Hó 12 Be15 P.simoni B11

Bee 10 Be 1a Bhe 6 Bh 14 Bh 2 Hó 11 Be8 B342 F10

Bee 9 Be 32 Bhe 5 Bh 13 Bh 1 Hó 10 Be17 B309 B141

Bee 8 Bhe 16 Bhe 4 Bh 12 Hó 21 Hó 9 Be18 F15 F4

Bee 7 Bhe 15 Bhe 3 Bh 11 Hó 20 Hó 8 Be21 F14 F9 B171

Bee 6 Bhe 14 Bhe 2 Bh 10 Hó 19 Hó 7 Be10 B196 F8

Bee 5 Bhe 13 Bhe 1 Bh 9 Hó 18 Hó 6 Be5 
Tumast.

blæ F18 F13 F7

Bee 4 Bhe 12 Bh 20 Bh 8 Hó 17 Hó 4 Be14 B176 F6

Bee 3 Bhe 11 Bh 19 Bh 7 Hó 16 Hó 3 JxS IV F17 F5 F3

Bee 2 Bhe 10 Bh 18 Bh 6 Hó 15 Hó 2 SxHr V F16 F12 F2

Bee 1 Bhe 9 Bh 17 Bh 5 Hó 14 Hó 1 S27 B109 B97 F11 F1

Ryðfrí og kalfrí Ryð en ekki kal Ryðfrí en eitthvað kal Bæði ryð og kal

Mynd 2 
Klónasafnið í Hrosshaga. Klónar sem eru nánast ryðlausir eru í grænum eða bleikum reitum. Þá 
í grænu reitunum hefur kalið lítillega en þeir bleiku eru ryð og kallausir. Klónar sem hafa orðið 
fyrir ryði en hefur ekki kalið eru í dökkgrænum reitum. Klónar sem gróðursettir voru 2009 eru 
flestir í efri reitunum til hægri.
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Mynd 1
‘Keisari’ og flestir af eldri klónunum fóru illa út úr kali eftir ryð.
(Halldór Sverrisson)

afkvæmi úr víxlunum. Til rauna staðirnir 
eru Sóleyjar bakki í Hrunamanna
hreppi (Sklónar), Reykhólar í Austur
Barðastrandar sýslu (R), Brekku gerði 
á Fljótsdalshéraði (Br), StóraSandfell  
í Skriðdal (Sf), Hólsgerði í Eyja
firði (Hó), Bessastaðir í Húnaþingi  
vestra (Be og Bee), Belgsholt í Mela
sveit (Bh og Bhe), FremriNýpur í 
Vopna firði (F), Svanshóll í Bjarnarfirði 
á Ströndum (Sv), Hvanneyri í Borgar
firði (Hv) og Sámsstaðir í Fljótshlíð. Í 
töfluna vantar Þrándarholt í Skeiða 
og Gnúpverjahreppi (Y) og Neðri
Dal í Mýrdal (N), en þau afkvæmi eru 
úr víxlunum árið 1995. Þær víxlanir  
voru gerðar áður en asparryð kom til 
landsins og miðuðust því ekki við að 
ná fram aukinni ryð mótstöðu.

Í töflunni sést glöggt að hlutfalls
lega fleiri klónar eru lausir við kal í 
afkvæm um úr síðari víxlununum en 
þeirri fyrstu. Í afkvæmunum úr víxlun
inni frá 2006 er rökrétt að tengja 
kal leysið mikilli tíðni af ryðmótstöðu. 
Ekkert afkvæm anna úr 2004víxlun
inni er með mótstöðu gegn ryði en í 
þeim er mjög lítið kal þrátt fyrir það. 
Það kann að mega skýra með erfða
þáttum frá foreldrunum eða tilrauna
staðnum þar sem trén uxu áður en 
þau voru valin. Þau tré eru þó yngri 
í safninu og það gæti skekkt saman
burðinn við 2002víxlanirnar. Bessa
staðaplönturnar úr þeirri víxlun koma 
mun betur út úr kalinu en systkini  
þeirra frá Sóleyjarbakka og Reyk
hólum. Til þess að finna ein staklinga 
sem eru öruggir gagnvart kali án tillits 
til undangengins ryðs þyrfti að fá 
haust þar sem frost kemur snemma 
og svo einnig vor með frosti í kjölfar 
hlýinda. Haustið 2014 og vorið 2015 
buðu ekki upp á þær aðstæður.

Í safninu eru margir klónar sem verið 
hafa hér lengi í ræktun. Flestir eru 
þeir ryðnæmir og fá slæmt kal eftir 
ryðár (mynd 3). Einn mest ræktaði 
klónninn er ‘Iðunn’ sem ryðgaði illa 
sumarið 2014 en slapp þó að mestu 
við kal 2015. Vöxtur var hins vegar 
lítill seinna sumarið og laufblöð smá 
(mynd 4).

Tafla 1
Fjöldi valinna klóna úr afkvæmatilraunum úr víxlunum áranna 2002, 2004 og 2006 á hinum 
ýmsu tilraunastöðum og fjöldi ryð og kallausra klóna.

Tilraunastaður Fjöldi klóna í 
úrvali

Ryðfríir og 
nánast ryðfríir 

klónar

Ryðfríir og 
ókalnir

Ryðgaðir en 
ókalnir

Valin afkvæmi 
úr víxlun 

ársins 2002

Sóleyjarbakki 44 4 3 9

Reykhólar 15 0 0 4

Brekkugerði 11 0 0 5

StóraSandfell 17 1 0 6

Hólsgerði 20 2 1 7

Bessastaðir 31 2 2 15

Belgsholt 16 2 2 10

Samtals 
            144 

Samtals    
11

Samtals
8

Samtals
56

Valin afkvæmi 
úr víxlun 

ársins 2004

FremriNýpur 18 3 3 11

Bessastaðir 19 0 0 15

Belgsholt 20 0 0 12

Svanshóll 24 0 0 14

Samtals   81 Samtals     3 Samtals 3 Samtals 52

Valin afkvæmi úr 
víxlun 

ársins 2006

Hvanneyri 22 12 8 2

Sámsstaðir 22 15 14 3

Samtals   44 Samtals     27 Samtals 22 Samtals 5
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Mynd 4
‘Iðunn’ er klónn sem mikið hefur verið í ræktun. Þrátt fyrir að ryðga mikið var lítið kal í trjánum, 
en blöð smá og vöxtur lítill.
(Halldór Sverrisson)

Mynd 3
Einn klóninn á þessari mynd kól mun meira en aðra þótt allir hafi ryðgað jafnt.
(Halldór Sverrisson)

Mynd 5
Hæstu trén á myndinni er klónninn ‘R2’ sem kól ekki þrátt fyrir nokkurt 
ryð árið áður. Vöxtur einnig góður.
(Halldór Sverrisson)

Að lokum
Árið 2015 bauð upp á einstakt 
tækifæri til þess að meta áhrif aspar
ryðs á mjög fjölbreytt safn aspar
klóna. Niðurstaðan úr þessu mati 
mun auðvelda mjög val klóna í til
raunir sem fyrirhugaðar eru í fram
haldinu. Mikilvæg niðurstaða var 
að sumir klónar sleppa við kal og 
vaxa vel þrátt fyrir að hafa fengið á 
sig nokkurt ryð árið áður. Ekki er því 
ástæða til þess að sniðganga þá  
klóna þegar valdir verða einstak
lingar í framhalds prófanir (mynd 
5). Nú þegar hafa nokkrir klónar 
náð að sanna sig nægilega vel til 
þess að hægt sé að mæla með því 
að þeim sé fjölgað í því augnamiði 
að nota í tilraunir og til reynslu hjá 
þeim skógræktendum sem vilja 
bera þá saman við eldri klóna. Í 
þessu skyni verður hafist handa við 
að koma á fót græðlingareitum á  
Tumastöðum í Fljótshlíð vorið 2016.
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Heilsufar 
trjágróðurs 
á árinu 2015

Edda Sigurdís Oddsdóttir 
Rannsóknastöð skógræktar, 
Mógilsá 

Halldór Sverrisson
Rannsóknastöð skógræktar, 
Mógilsá 

Í þessum pistli er farið stuttlega 
yfir heilsufar skóga á árinu 2015.  
Höfundar fóru tvær dagsferðir um 
Suður og Vesturland og könn uðu  
ástand trjágóðurs. Eins og áður 
var í byrjun sumars sendur út 
gátlisti til starfsmanna Skógræktar  
ríkisins og Landshlutaverkefna í 
skógrækt þar sem þeir voru beðnir 
að leggja mat á sjúkdóma og 
skordýraplágur í sínu nágrenni. Svör 
bárust úr flestum landsfjórðungum, 
auk fyrirspurna og athugasemda frá 
áhugasömum ræktendum um allt 
land. Þessar upplýsingar, auk eigin 
athugana höfunda, liggja til grund
vallar þessu yfirliti.

Birki
Birkikemba (Eriocrania unimaculella)  
eykur enn útbreiðslu sína. Hún 
fannst nú í fyrsta sinn í Dalasýslu. 
Einnig fannst hún í öllu skóglendi 
frá Þingvöllum upp í Haukadal og  
á öllum athugunarstöðum í upp
sveitum Árnes og Rangárvalla sýslu.  
Á Norðurlandi var hún á sömu  
stöðum og í fyrra, þ.e. Reykjar  hóli 
í Skagafirði og á Akureyri, en ekki  
austar.

Birkiryð (Melampsoridium betulinum) 
var fremur seint á ferðinni eins og 
oftast er þegar seint vorar.
 
Lerki
Snemma sumars kom í ljós óeðli legur 
litur á stálpuðu lerki á Eyjafjarðar  

 svæðinu. Við nánari skoðun sást að 
töluvert barr hafði fallið af trjánum 
og barrið var meira sölnað neðar
lega í þeim. Þetta sást á stöku stað í  
Bárðar dal og Reykjadal í Suður
Þingeyjar sýslu. En þegar komið var 
yfir í NorðurÞingeyjarsýslu fór þetta 
að verða mun meira áberandi, verst 
nálægt Kópa skeri og í Þistilfirði. 
Sömu einkenni sáust á trjám á Héraði 
(mynd 1). Í greiningu á Náttúrufræði
stofnun á Akureyri kom í ljós að þetta 
var blaðögn (Mycosphaerella sp.) 
sem lýst var í Skógræktarritinu 2003.  
Hefur barrfellir þessi verið nefndur 
Mjóanesbarrfellir til aðgreiningar frá  
venjulegum lerkibarrfelli (Meria  
laricis). Vafalítið má rekja þessar  
skemmdir til þess hve veðráttan var 
lerkinu óhagstæð.

Í gróðrarstöðinni Sólskógum var gerð 
tilraun með úðun með nýju sveppa
varnarefni gegn lerkibarr felli sem 
reyndist vel.

Barrviðarátu varð vart í lerki á Víðilæk 
í Skriðdal. Útbreiðsla dauðra trjáa var 
einkennilega blettótt í skóginum,  
nokkur dauð tré saman í hópum hér 
og þar, en meirihluti skógarins var ekki 
óeðlilega mikið skemmdur. Kvæmið 
er annað hvort Ihala eða Hólar, 
hvort tveggja af Raivolauppruna,  
gróðursett rétt fyrir aldamót. Dauðu 
trén höfðu öll verið snyrt (tvítoppar 
fjarlægðir) árið 2010. Vitað er að 
snyrtingin var framkvæmd frá júlí og 
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Mynd 1
Barrfellir í lerki á Héraði.
(Lárus Heiðarsson)

Mynd 3
Sviðnun af völdum 
seltu í stafafuru á 
Markarfljótsaurum.
(Halldór Sverrisson)

Mynd 2
Barrviðaráta í 
lerki á Héraði.
(Þröstur Eysteinsson)

fram í október það ár. Sár og svartar 
gróhirslur eru til marks um barrviðar
átu (Phacidium (Potebniamyces)  
coniferarum) (mynd 2).

Fura
Stafafura var víða á Suður og 
Vestur landi með sviðið barr eftir 
salt storma vetrarins. Hvergi voru 
skemmdirnar meiri en við sjávar
síðuna á Suðurlandi (mynd 3).  
Einnig sáust barrskemmdir á furu í  
Eyjafirði, mögulega einnig vegna 
salts. Fura féll í stormi í Skorradal í 
mars (mynd 4). Víðar féllu eða brotn
uðu tré í stormum vetrarins, en hvergi 
þó í miklum mæli.

Greni
Lítið bar á sitkalús þetta árið og leit 
greni yfirleitt vel út.

Ösp, víðir, viðja, selja og reynir
Líkt og undanfarin ár hélt aspar
glyttan (Phratora vitellinae) áfram 
að herja á aspir, víði og viðju á  
höfuðborgarsvæðinu. Glyttan dreifist  
tiltölulega hægt um landið og hefur 
hingað til aðeins fundist á Suður 
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Mynd 4
Stormfallin fura  
í Skorradal.
(Halldór Sverrisson)

Mynd 5
Kal í kjölfar ryðs á 
ösp í Biskupstungum.
(Halldór Sverrisson)

Mynd 6
Kal í ösp vegna seltu 
á Markarfljótsaurum. 
(Halldór Sverrisson)
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og Suðvesturlandi. Sumarið 2014 
fannst hún í fyrsta skipti á Suðaustur
landi í viðjubelti á tjaldstæðinu í 
Skaftafelli. Asparryð (Melampsora 
laricipopulina) var seint á ferðinni í 
uppsveitum á Suðurlandi þetta árið. 
Það má rekja til seinnar vorkomu. 
Kal var áberandi mikið vegna ryðs  
sumarið 2014 (mynd 5). Á Markar
fljótsaurum sáust kalskemmdir í 
aspar  klóninum ‘Jóru’ sem rekja má 
til seltu (mynd 6). Víðiryð (Melamp
sora epitea) heldur áfram að hrjá 
hreggstaðavíði og er nánast að gera 
út af við hann víða. Haustfeti lagðist 
víða nokkuð á reyni sunnan og 
vestanlands, en ef til vill ekki meira 
en oft gerist þegar vor eru köld og 
þurr.

Lokaorð
Veðráttan var trjágróðri á ýmsan hátt 
óhagstæð á árinu 2015. Tíðir vetrar
stormar af hafi á Suður og Vestur
landi báru með sér seltu sem einkum 
skaðaði stafafuru. Vorið var kalt um 
land allt og sumar ið á Norður og 
Austurlandi var kalt og votviðrasamt. 
Það olli barrfellisjúkdómum á lerki. 
Auk þess má gera ráð fyrir að barr
viðaráta geti orðið skæðari í kjölfarið. 
Haustið var hins vegar hlýtt og haust
frost komu seint, sem kann að bjarga 
miklu varðandi kalskemmdir.

Engir nýir sjúkdómar eða skað valdar 
fundust á árinu. 

Rétt er að vekja athygli áhuga samra 
á því að á vef Skógræktar ríkisins 
(skogur.is) er að finna upp lýsingar um 
helstu skaðvalda sem finnast í trjám 
á Íslandi. 

Þakkir
Höfundar vilja þakka áhugasömu 
skógræktarfólki um allt land fyrir upp
lýsingar og ábendingar um heilsufar 
skóga. Sérstakar þakkir fá Bergsveinn 
Þórsson, Guð mundur Halldórsson, 
Hreinn Óskars son, Rakel Jónsdóttir,  
Rúnar Ísleifsson, Þór Þorfinnsson og 
Þröstur Eysteinsson.

Sem fyrr eru allar ábendingar um 
heilsu skóga vel þegnar. Hægt 
er að hafa samband við Eddu  
S.	 Oddsdóttur	 í	 síma	 892-4503	
eða Halldór Sverrisson í síma  
6943722. Eins má senda upp lýsingar 
og myndir á netfangið edda@skogur.
is. Sýni, bæði af trjám og skordýrum, 
er hægt að senda á Rannsóknastöð  
skógræktar, Mógilsá, 116 Reykja vík, 
stílað	á	Eddu	S.	Oddsdóttur.
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Hugleiðingar 
um safnamál 

Skógræktar ríkisins

Hallgrímur Indriðason
skipulagsfulltrúi

Fyrir um 15 árum gaf bókafélagið 
Mál og mynd út merkilega og gagn
lega bók um skógrækt á Íslandi sem 
heitir Íslandsskógar 100 ára saga.  
Höfundar eru þeir Sigurður Blöndal 
og Skúli Björn Gunnarsson. Bókin 
er ríkulega skreytt myndum um 
starfsemi skógræktar frá fyrstu tíð. 
Myndirnar sýna m.a. nokkra merki
lega gripi og tæki sem notuð voru við 
vinnu í skógum og gróðrar stöðvum 
á fyrstu árum Skógræktar ríkisins. 
Þar má t.d. sjá myndir af Dimond T 
vörubílnum (A157) sem gekk fyrir 
viðarkolagasi og merkilegan trjákurl
ara sem virðist heimasmíðaður,  
reimdrifinn og knúinn af dráttarvél. 

Í bókinni er fjallað um verkfæri og 
vélar við skógarhögg og viðarvinnslu.  
Á myndum, sem teknar voru um og 
eftir 1950 í Hallormsstaðaskógi, má 
sjá að ný tækni er að ryðja sér til 
rúms. Á þessum árum urðu tímamót, 
gömul áhöld voru lögð til hliðar og 
ný tæki litu dagsins ljós. Keðjusagir 
og kjarrsagir bárust til landsins frá  
Noregi og leystu af hólmi handsagir 
og skógarklipp ur. Stærri og öflugri 
tæki komu í stað kraftlítilla dráttar
véla, en þessi nýja tækni létti líf þeirra 
sem í skóg unum störfuðu. 

Við framleiðslu skógarplantna urðu  
einnig merkileg kaflaskipti. Tala má 
um að tæknibylting hafi átt sér stað 
á sjötta áratugn um, þegar plast
dúkurinn (gróðurhúsa plast), sem 

notaður var til að þekja gróðurhús í 
uppeldisstöðv unum kom til sögunnar. 
Síðar hefur þeirri tækni fleygt fram 
með ýmsum hætti. Leiðin frá uppeldi  
útiræktaðra, fjögurra ára trjá plantna 
á beðum til fjölpotta ræktunar á einu 
ári sýnir sögu þróunar tækni og 
framfara. Tæki sem tengdust þessari 
þróun og ræktun eru nú eingöngu 
í vörslu Skógræktar ríkisins ef þau 
hafa ekki þegar glatast.

Safnahópur forsenda árangurs
Við sem nú vinnum að skógrækt 
á Íslandi þurfum að skrá og halda 
til haga þeim tækjum og áhöldum 
sem notuð voru til þess að leggja  
grunn að íslenskri skógarauðlind á 
síðustu öld. Minjar úr framkvæmda
sögu skógræktar í harð býlu landi 
mega ekki glatast. Því er brýnt að 
móta stefnu um varð veislu og skrán
ingu muna og minja sem tengjast  
starfsemi skógræktar hér á landi frá 
fyrstu tíð. Í þeim tilgangi er lagt til að 
stofnaður verði safnahópur innan  
Skógræktar ríkisins og átak gert  
í leit og skrán ingu gamalla muna 
og tækja sem tengjast skógræktar
starfinu frá upphafi til okkar daga. 
Skrá þarf og merkja og tryggja varan
lega varðveislu gripa með það í huga 
að síðar bíði þeirra veglegur sess á 
skóg ræktar safni. Heppilegast væri 
að einn frá hverri starfstöð yrði skip
aður í safnahópinn. Skráningu hvers 
munar þarf að fylgja saga um upp
runa hans og notkun. 
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Greinaklippur sem smíðaðar voru hjá Zincks 
Fabrikker í Danmörku og notaðar við grisjun 
og klippingu þegar birkikjarr og hrís var rutt 
fyrir nýjum gróðursetningum í Hallorms staða
skógi um 1950. Klippurnar eru smíðaðar úr 
flatjárni og voru með löngum trésköftum  
sem áttu til að brotna við mikið álag. 
(Hallgrímur Indriðason)

Rafdrifin moldar og taðkvörn sem notuð var í gróðrarstöðinni á Vöglum frá um 1960. 
Upphaflega var hún með bensínmótor en síðar var settur í hana rafmótor. Kvörnin var flutt inn 
frá Noregi eða Danmörku. Hún var notuð til að mylja tað til áburðar á pottaplöntur og dreif settar 
plöntur í gróðrarstöð. Síðar til þess að fínvinna svarðarmold sem notuð var á pottaplöntur til 
framhaldsræktunar. Ástand tækis er gott og það er sennilega enn nothæft. 
(Hallgrímur Indriðason)

Reiðhjól sem var í eigu Agners KofoedHansens, skógræktarstjóra 1908 til 1935. Hjólið notaði 
Agner sem samgöngutæki og hjólaði á því milli landshluta. Hjólið virðist vera í fullkomnu lagi  
og er varðveitt hjá Skógrækt ríkisins á Vesturlandi.
(Hallgrímur Indriðason)
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Verðum við kynslóðin sem glatar 
eða geymir?
Höfundur þessarar greinar sem hefur 
starfað við skógrækt frá árinu 1968 
hefur á ferðum sínum um starfstöðvar  
Skógræktar ríkis ins á síðustu árum 
myndað og skráð ýmsa gripi sem 
lagðir höfðu verið til hliðar og tilheyra 
aflögðu verklagi. Þessir gripir gætu 
orðið uppistaðan í skógræktarsafni 
sem fyrst um sinn yrði á heimasíðu 
Skógræktar ríkisins sem myndir 
og texti. Einnig má hugsa sér að í 
framtíðinni verði skráðum munum 
komið fyrir á sýningum í fjölsótt ustu  
þjóðskógum Skógræktar ríkis ins  
og þannig vakin athygli á sögu 
skóg ræktar í landinu og stuðlað að  
skilningi á henni. 

Hér fylgja dæmi og myndir af hlutum 
sem skráðir hafa verið. Upplýsingar  
um sögu, notagildi, ástand, stað
setningu og skrán ingar  númer hins 
skráða hlutar þurfa að fylgja, ásamt 
nokkrum orðum um notkunargildi. 

Hornstaur og strekkingastaur úr fyrstu skógræktargirðingunum sem settar voru upp skömmu 
eftir aldamótin 1900. Íslendingar höfðu enga reynslu af því að setja upp vírgirðingar. Girðingar
efni eins og þetta sem myndin sýnir hefur staðist tímans tönn og er enn í fullu gildi 110 árum eftir 
að girðingarnar voru settar upp. Efnið var flutt inn frá Bretlandi og notað í girðingar við Rauða
vatn í Reykjavík, Háls í Fnjóskadal og Mörkina á Hallormsstað. 
(Hallgrímur Indriðason)
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(Hrafn Óskarsson)
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Þjórsárdalur 
– skógar og 
uppgræðsla

Hreinn Óskarsson
skógarvörður 
á Suðurlandi

Þjórsárdalur er vinsæll staður til 
úti  vistar og gistingar. Þar er að 
finna fjölsótta ferðamannastaði, 
s.s. Stöng og Gjána, Hjálparfoss,  
Háafoss, Þjórsárdalsskóg, Búr fells
virkjun, sundlaugina við Reyk holt og 
Sögualdarbæinn. Í dalnum eru fjöl
breyttar göngu og reið leiðir, m.a. 
gönguleiðir sem eru sér hannaðar 
með aðgengi fatlaðra í huga. 
Skógrækt ríkisins hefur haft umsjá  
með skógrækt og upp græðslu 
Þjórsárdals í tæplega áttatíu ár. Hér 
verður í stuttu máli sagt frá sögu 
dalsins, uppgræðslu og skógrækt.

Eyðing byggðar og gróðurs  
– nýting skóga
Þjórsárdalur í Skeiða og Gnúp verja
hreppi er einn af sögufrægari dölum 
á Suðurlandi. Þar byggðist upp blóm
leg byggð á fyrstu öld um Íslands
byggðar sem eyddist árið 1104 í  
miklu öskugosi úr Heklu. Einhverjir 
þeirra rúmlega 20 bæja sem taldir 
eru hafa verið í Þjórsárdal byggðust 
aftur og voru í byggð einhverja 
áratugi	eða	aldir	eftir	gosið.	Ofnýting	
lands, hnignandi landgæði og fjöldi 
öskugosa úr Heklu varð því valdandi 
að á 20. öld voru aðeins Skriðufell og 
Ásólfsstaðir í byggð norðan Gauks
höfða. Skógum var væntanlega eytt 
í næsta nágrenni bæja í Þjórsárdal á 
fyrstu öldum byggðarinnar, en nóg 
var þó af skógi í Þjórsárdal eftir að 
byggðin eyddist. Skógurinn lifði að 
mestu af hið mikla öskufall árið 1104 

og var Þjórsárdalur frá þeim tíma og 
allt fram á 20. öld helsta forðabúr 
bænda í nokkrum hrepp  um á Suður
landi af birkiviði til kolagerðar og 
eldi viðar. Bera örnefni víða um dalinn 
nöfn þeirra bæja sem áttu skógarítak 
á viðkomandi svæði, s.s. Hóla skógur 
og Núpsskógur. Skógar voru gegnum  
aldirnar nýttir til beitar bæði sumar 
og vetur og hefur fé haldið niðri 
nýgræðingi sem olli því að smám  
saman hurfu skógarnir. Þegar kom 
fram á 20. öld hafði nánast öllum 
skógum í dalnum verið eytt, nema 
lágvöxnu kjarri sem var að finna í 
Skriðufells og Ásólfsstaðaskógi, Búr
fells skógi og smáræði inn af Gjánni. 
Jarðvegur var horfinn í stærstum 
hluta dalsins og voru aðeins örfoka 
vikrar eftir.

Uppgræðsla og skógrækt hefst
Megináhersla skógræktarstjóra á  
fyrstu áratugum 20. aldar var  
verndun birkiskóga landsins. Var 
friðun birkiskóga m.a. tilgangur inn 
með kaupum Skógræktar ríkis ins 
á jörðunum Skriðufelli árið 1939 og 
stórum hluta Ásólfsstaða árið 1962, 
auk þess að gróður setja nytjaskóga. 
Eftir að Skriðufell var keypt var gerður  
makaskipta samningur við Afréttar
félag Flóa og Skeiða um skipti á 
nyrðri hluta Skriðufellsjarðarinnar fyrir  
ógróna vikra Þjórsárdals allt upp í 
Háafoss vestan Fossár. Hófst þar með 
beitarfriðun Þjórsárdals. Lítið var gert 
í uppgræðslu á vikrunum fyrstu árin 
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og var það ekki fyrr en upp úr 1960 
að uppgræðsla með lúpínu hófst á 
vikrunum. Nokkrum árum áður eða 
um 1947 var byrjað að gróðursetja 
barrtré í skjóli birkitrjánna. 

Margir aðilar hafa komið að upp
græðslu Þjórsárdalsvikra. Helst ber 
þar að nefna framlag Landgræðslu  
ríkisins og Landsvirkjun ar, en mikið 
uppgræðslustarf fór fram í kringum 
Búrfellsvirkjun frá 1967 sem og með 
Þjórsárdalsvegi. Var uppgræðslu
starfið með fram veginum unnið 
í samvinnu við Gnúpverjahrepp, 
Vega gerðina og Skógræktina.  
Land græðslan græddi land víðar í 
Þjórs árdal, s.s. Skeiðamannahólma 
og við Reyk holt, með flugdreifingu. 
Seinna stóð Landgræðslan fyrir 
lúpínu og grassáningum í samvinnu 
við Skógrækt ríkisins. 

Fjölmargir aðrir aðilar hafa komið að 
uppgræðsluverkefnum og gróður
setningu trjáplantna í dalnum. Má 
þar helst nefna Heklu skóga og Land
græðsluskóga verkefnið sem Skóg
ræktarfélag Íslands og Árnesinga 

Áningarstaður Skógræktar ríkisins í Selhöfðum í Þjórsárdal. Að áningarstaðnum og um skóginn 
á Selfitum er gönguleið sem er gerð fyrir fatlaða.
(Hreinn Óskarsson)

Hekluskógaverkefnið 
hefur unnið að upp
græðslu og gróður
setningu birkitrjáa. 
Hér eru félagar í 
Þjóðhildi að gróður
setja í nágrenni 
Steinastaða.
(Hreinn Óskarsson)

Við Hjálparfoss 
hefur verið unnið 
að endurbótum 
á gönguleiðum 
að fossinum sem 
og lagfæringar á 
bíla plönum. Hefur 
verkefnið verið  
unnið í samvinnu 
Skógræktarinnar  
og Skeiða og 
Gnúpverjahrepps  
og styrkir fengist  
til verksins frá 
ríkisstjórn Íslands.
(Hreinn Óskarsson)
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Uppgræðsla við 
Reykholt. Leiðin 
yfir Sprengisand 
sem vörðuð var 
upphaflega sumrin 
19051906 af 
Jóni Þorkelssyni, 
Eiríki Sigurðssyni 
og	Jóni	Oddssyni.	
Voru vörðurnar 
endur hlaðnar af 
Vörðuvina félaginu 
árin 20022006.
(Halldór Sverrisson)
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Uppgræðsla	með	kjötmjöli:	Unnið	hefur	verið	að	uppgræðslu	með	kjötmjöli	frá	Orku	gerðinni	í	Flóa	á	vegum	
Hekluskóga verkefnisins og hefur sú uppgræðsla skilað miklum og merkilegum árangri á þurrum vikrum Þjórsárdals.
(Hreinn Óskarsson)

hafa stýrt. Ferðaklúbburinn 4x4, 
Þjóðhildur og Sjálfboðaliðasamtök 
um náttúru vernd hafa einnig tekið 
svæði í fóstur með góðum árangri. 
Stórir styrkir til uppgræðslu hafa  
borist á síðustu árum og má þar 
helst nefna að Landgræðslu sjóður 
hefur veitt styrki úr Minningar sjóði 
Hjálmars R. Bárðarsonar og Else S. 
Bárðarson. Styrkir hafa og fengist úr 
fleiri sjóðum og nýst til gróðursetn
ingar birkiskóga.

Grisjun og timburvinnsla
Barrskógar Þjórsárdals hafa vaxið 
úr grasi og eru hæstu tré nú orðin 
um 20 m há. Helstu skógarafurðir úr 
skógum Þjórsárdals voru lengst af 
20. öld í formi jólatrjáa, en eftir alda
mót hefur grisjun barrskóga aukist 
mikið. Á hverju ári eru grisjaðir nokkur  
hundruð rúm metrar timburs úr 
skógum Þjórs árdals og eru afurðirnar 
seldar m.a. sem arinviður, kolefnis
gjafi í kísilmálmvinnslu, viðarkurl, 
timbur til smíða, efni í fiskihjalla o.fl. 
Síðustu ár hefur verið byggð upp 
viðarvinnsla hjá Skógrækt ríkisins 
og skapar sú vinna og skógar vinnan 
heilsárs atvinnu fyrir 24 starfsmenn.
 

Framtíð Þjórsárdals
Fram til ársins 2000 hafði verið 
gróður settur skógur í tæplega 600 
ha, aðallega vestan Sandár, og  
hundruð hektara grædd upp í  
dalnum. Eftir aldamót jókst gróður
setning og uppgræðsla mikið, 
aðallega að tilstuðlan Heklu skóga
verkefnisins sem er samstarfs 
verkefni Landgræðslu ríkisins og 
Skógræktar ríkisins í samvinnu við 
Landsvirkjun og fjölda annarra aðila. 
Bændur úr Gnúpverjahreppi, Flóa 
og Skeiðum hafa einnig grætt land á  
afréttum í Þjórsárdal með góðum 
árangri. Eftir aldamót hafa rúm
lega 800 ha af örfoka vikrum verið  
græddir upp með kjötmjöli og til
búnum áburði og birki verið gróður
sett í tæplega 400 ha með ágætum 
árangri. Á síðustu árum hafa birki
skógar sáð sér út um öll fjöll Þjórsár
dals innan friðlandsins og víða 
myndað skógarþekju. Má því segja 
að uppgræðsla dalsins sé á góðum 
vegi og verður öðruvísi um að litast í 
dalnum eftir 2030 ár. Góðar göngu
leiðir eru þegar komnar um hluta  
skóga dalsins og má búast við að 
fleiri gönguleiðir verði gerðar á 
næstu árum. Ferðaþjónusta í dalnum 
mun aukast og fara fram upp bygging 
á nokkrum svæðum og má gera ráð 
fyrir að dalurinn verði gróðursæl 
ferða mannaparadís.  
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Fjarkönnun 
með drónum
Í skógrækt

Í þessari stuttu grein eru kynnt tvö 
fjarkönnunarverkefni sem Lands
hluta  verkefnin í skógrækt (LHV), 
Skógrækt ríkisins og Háskóli Íslands  
hafa unnið að í samstarfi við erlenda 
aðila. Tilgangur verkefnanna er  
annars vegar að þróa aðferðir til að 
fylgjast með vatns og kolefnisbúskap 
skóga á norðlægum slóðum með 
gervi tunglum og hins vegar að prófa  
stafræna loftmyndatöku af skógum 
þar sem niðurstöðurnar eru notaðar  
við kortlagningu og gerð umhirðu
áætlana. Hvorugu verkefninu er lokið 
og ekki komin nákvæm tímasetning á 
hvenær það verður.

Fjarkönnun
Með fjarkönnun er átt við þá vísinda
grein þar sem fengist er við að afla  
upplýsinga um lofthjúp og yfirborð  
jarðar með mælingum á endurvarpi  
rafsegulgeislunar frá þessum fyrir
bærum. Venjulega eru þessar 
mælingar gerðar frá gervitunglum  
eða flugvélum, en nú á allra seinustu 
árum einnig með mannlausum loft
förum eða s.k. drónum, en niður
stöðurnar eru venjulega settar fram  
á myndformi. Fjarkönnun á yfir
borði jarðar takmarkast við þau 
bylgju lengdabil sem lofthjúpurinn  
hleypir óhindrað eða hindrunar lítið 
í gegnum sig. Af þessum bylgju
lengdarbilum er algengast að fjar
könnunarmælingar séu bundnar 
við endurkastað sólarljós, en það er 
sýnilegt ljós og nær og miðinnrauð  

geislun þótt mælingar séu einnig 
gerðar á varma ageislun jarðar (á 
hitainn rauðu sviði) og með tilbúinni  
geislun á örbylgjusviði (radar tækni). 

Til þess að mæla endurvarpaða 
sólargeislun hafa auk ljósmynda
véla sem oft eru notaðar við venju
bundna loftmyndatöku verið þróaðir  
s.k. fjölrása skannar. Með þeim er  
geislunin mæld samtímis á nokkrum  
bylgjulengdaböndum eða rásum þar  
sem sýnilegu ljósi er t.d. skipt í 
frumþætti sína (blátt, grænt og rautt 
ljós) og inn rauða sviðið er einnig greint  
í nokkur aðgreind bönd. Endur
kastsmælingar á þröngum og vel 
skilgreindum rásum á sýnilegu og 
innrauðu bylgjulengdasviði ásamt 
nútíma tölvutækni bjóða upp á mun 
meiri og flóknari úrvinnslumöguleika 
gagnanna og gera þar með kleift að 
fá meiri og margvíslegri upplýsingar 
úr gögn unum en annars væri hægt. 

Notagildi fjarkönnunar byggist á því  
að mismunandi efni eða yfirborðs
gerðir endurkasta og dreifa raf
segul geislun á ólíka vegu þar sem 
styrkur endurkastsins er háður 
bylgjulengdinni með ákveðnum 
hætti fyrir hvert efni eða landgerð.  
Með því að mæla geislunina sam
tímis á nokkrum (eða mörgum) 
bylgjulengdabönd um má greina 
mis munandi yfirborðsgerðir hverja 
frá annarri og flokka land í mismun
andi flokka. Slík landflokkun er ekki  

Lárus Heiðarsson
skógræktarráðunautur

Kolbeinn Árnason
Háskóli Íslands

Pål Hansen
Geo Skog og Landbruk A/S
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bundin við þá augljósu flokkaskipt
ingu landsins sem við greinum með 
berum augum, heldur má með nýjustu  
fjarkönnunartækni greina mismun
andi yfirborðsgerðir hverja frá annarri,  
jafnvel þar sem munurinn er vart  
greinanlegur mannsauganu. Þetta á 
ekki síst við um mismunandi gróður
flokka. Mælt endurkastsmynstur í fjöl
rása fjarkönnunarmyndum er síðan  
borið saman við þekktar land gerðir á 
ákveðnum viðmiðunar eða tilrauna
svæðum þar sem gerðar hafa verið 
mælingar og athuganir á jörðu niðri 
og síðan má nota niðurstöðurnar til 
þess að kortleggja og flokka land
gerðir með sams konar endurkasts
eiginleika annars staðar þar sem  
engar athuganir hafa verið gerðar.

Notkun dróna við áætlanagerð  
í skógrækt
Á Fagráðstefnu skógræktar sem var 
haldin 12.13. mars 2015 í Borgarnesi 
kynnti Pål Hanssen meistararitgerð 
sína við Norges Miljø og Bioviten
skapelige Universitet, en hún fjallar  
um notkun dróna við stafræna 
loftmynda töku af skógum í þeim 
tilgangi að nota niðurstöðurnar við  
kort lagningu og gerð umhirðu  
áætlana. Mikil vinna er fram undan hjá  
LHV við kortlagningu skóga en 
aðgengi  legarloftmyndir eru orðnar  
það gamlar að skógurinn sem vaxið  
hefur upp síðustu 20 árin sést 
ekki á þeim. Þess vegna þarf öll 
kortlagningar vinna að fara fram á 

vettvangi sem þýðir að kostnaður
inn eykst veru lega. Í framhaldi af 
ráðstefnunni og eftir samtal við Pål 
Hanssen var ákveðið að stofna til 
rannsóknarverkefnis þar sem teknar 
yrðu nýjar stafrænar loftmyndir og 
skoðað með hvaða nákvæmni hægt 
væri að mæla trjáhæð og trjáþétt
leika í skógum á Fljótsdalshéraði og 
Norðurlandi. Við val á svæðum var 
leitast við að hafa þau sem fjölbreytt
ust, með tilliti til trjáfjölda, trjástærða 
og landgerða.

Dróninn sem notaður var er af  
gerðinni eBee RTK og hefur hálf
tíma fluggetu. Flugplan fyrir hverja 
mælingu er forritað fyrir fram og ef 
flugið tekur yfir ½ klukkustund kemur 
dróninn til baka, skipt er um rafhlöðu 
og hann heldur síðan áfram þar sem 
frá var horfið. Reikna má með að 
1½ klukkutíma taki að fljúga yfir 100  
hektara ef svæðið er nokkurn 
veginn ferningslaga en sjálf eftir
vinnsla gagn anna tekur mun lengri 

tíma. Flughæðin var um 250 metrar 
og er hver myndpunktur þá 7 cm í 
þvermál. Myndavélin sem var notuð  
er af gerð inni Sony Cybershot og 
er 18 mega pixla. Af hverju tilrauna
svæði eru teknar mörg hundruð 
myndir sem síðan eru settar saman í 
eina heildarmynd eða mósaík í eftir
vinnslunni. Myndirnar eru hnitsettar  
með 13 cm nákvæmni. Mynd 1 er 
sýnishorn af  myndefni frá einu 
tilrauna svæðinu á Norðurlandi og 
sýnir samsetta loftmynd í náttúru
legum litum en á mynd 2 er flokk uð  
mynd af sama svæði þar sem 
hver landgerð er táknuð með  
ákveðnum lit. 

North State verkefnið
Háskóli Íslands er þátttakandi í 
evrópsku rannsóknarverkefni sem 
felur í sér þróun líkan reikninga til  
þess að meta og fylgjast með vatns  
og kolefnisbúskap skóga á norð
lægum slóðum með reglu bundinni  
gervitunglamyndatöku. Verkefnið, 

Mynd 1
Samsett drónamynd
í raunlitum af einu
tilraunasvæðinu á
Norðurlandi.

Mynd 2
Sama svæði og á
mynd 1 þar sem búið
er að flokka myndina
í skóg, gras, vatn og
ógróið land.
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sem í daglegu tali nefnist „North 

State“ en heitir fullu nafni „Enabling  

Intelligent GMES Services for Carbon  

and Water Balance Modelling of 

Northern Forest Ecosystems“, hófst 

haustið 2013 og er ráðgert að því 

ljúki fyrir næstu áramót. Tilgangur 

þess er að þróa reiknilíkan fyrir mat  

á kolefnis og vatnsbúskap skóga 

þannig að afla megi allra nauðsyn

legra upplýsinga fyrir nákvæma  

líkan reikninga með gervitungla

mynda   töku eingöngu og gera þannig  

matið og eftirlit með breytingum á 

þessum stærðum sjálfvirkt. Verkefnið 

er undir stjórn Finna en auk þeirra og 

Íslendinga taka Norðmenn, Rússar 

og Eng lendingar þátt í verkefninu. 

Til þess að prófa nýjar reikni aðferðir 

og gögn meðan á verkefninu stendur 

voru ákveðin fjögur til rauna svæði þar 

sem mikið er til af viðmiðunargögnum 

og upplýs ingum, s.s. um trjátegundir, 

aldur, þéttleika og trjáhæð, frjósemi 

og lífmassa á flatareiningu svo og um 

ýmsa veðurfarsþætti sem hafa áhrif 

á vöxt og viðgang skóganna. Tvö  

þessara tilraunasvæða eru í Finn

landi, annað norðarlega (Sodankylä) 

og hitt sunnarlega (Hyytiälä), það 

þriðja er í Rússlandi (Komi) og fjórða 

svæðið er Hallormsstaðaskógur.

Unnið hefur verið úr margs konar  

gervitunglamyndum sem til eru af 

tilraunasvæðunum með samanburði 

við vettvangsmælingar á þessum 

sömu stöðum til þess að prófa gæði og 

nákvæmni nýrra úrvinnslu aðferða en 

einnig hefur verið flogið með fjölrása 

mynda tökubúnað um borð í drónum 

yfir Hallormsstaðaskóg og tilrauna

Mynd 5
Flugplan fyrir hverja 
mælingu er forritað 
fyrir fram og sjá má 
fluglínurnar ofan 
á korti eða gervi
tunglamynd  
á tölvuskjá og  
fylgjast með því  
hvar dróninn er  
staddur meðan á 
mælingunni stendur. 

Mynd 4
CWM 8X dróni  
Norðmannanna  
undirbúinn fyrir  
mælingu í North 
State verkefninu. 
Flygildið er úr  
frauðplasti með 
2,10 m vænghaf, 
getur borið 2 kg og 
um borð eru tvær 
myndavélar. Flugtími 
í hverri mælingu er 
tæpur hálftími og 
flughæðin venjulega 
200300 metrar.
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Mynd 3
Þrívíddarframsetning á innrauðri mynd úr 
North State drónafluginu í september 2014  
og sýnir byggðina á Hallormsstað austan  
þjóðvegarins og skógræktarstöðina vestan 
við veginn. Mismunandi rauður litur á  
skóginum gefur til kynna skógarreiti með 
mismunandi trjám, aldri trjáa o.s.frv.  
Ef myndin prentast vel má sjá örlítinn ljósan 
punkt á túninu vinstra megin við veginn, en 
það eru bílarnir sem sjást á mynd 4 þar sem 
drónanum var skotið á loft.

svæðin í Finnlandi. Hér á landi fóru 
drónamælingarnar fram um miðjan  
september 2014 og 21.25. ágúst 
2015 en rannsóknarhópur frá Norut
stofnuninni í Tromsö í Noregi sá um 
mælingarnar. Í bæði skiptin fékkst 
einn góður dagur með tilliti til birtu 
og vindstyrks þannig að hægt var 
að fljúga og afla nothæfra gagna. Að 
vísu tókst í hvorugt skiptið að klára 
fyrir hugað flug vegna vandamála  
með rafhlöður en meginhluti 
flug plansins náðist þó í báðum  
tilvikum.

Norutdróninn er af gerðinni Cryo   
wing Micro X8 sem getur borið um  
2 kg að rafhlöðum með töldum. 
Um borð voru tvenns konar  
mynda vélar; annars vegar breytt  
Canon Powershot S 100 mynda
vél, til mælinga á svo n efndum  
gróðurstuðli (NDVI: Normalized Veg
etation Index) og hins vegar fjöl rása  
myndavél eða myndskanni, Rikola  
Hyperspectral Camera, sem tekur  
myndir á 15 aðgreindum spektur   
böndum eða rásum á sýni legu og  
nærinnrauðu sviði rafsegulrófsins.  
Það er einkum myndefnið frá Rikola 
skannanum sem er áhugavert í  
tengslum við North State verkefnið, 
en niðurstöðurnar munu nýtast til að 
segja til um það hvaða spekturbönd 
eða samsetning af böndum er heppi

legust til þess að aðgreina mismun
andi gerðir skóga hverja frá annarri 
hvað varðar t.d. trjátegundir, aldur  
og þéttleika. Þær upplýsingar væri 
síðan hægt að yfirfæra á gervi
tunglamyndir sem aftur getur hjálp að 
mönnum við hönnun á myndskönn
um framtíðarinnar.

Niðurlag
Gríðarlegar tækniframfarir hafa 
orðið í fjarkönnun á undanförnum  
árum, bæði hvað varðar mæl ing  arnar 
sjálfar sem og úrvinnslu myndefnis
ins. Mynda töku búnað urinn verður 
ekki bara sífellt fullkomnari heldur 
einnig minni og léttari þannig að 
mælingar sem voru óhugsandi fyrir 
örfáum árum eru nú leikur einn. Þá 
er ótalið að verð á bæði vélbúnaði 
og hugbúnaði til fjarkönnunar hefur  
lækkað verulega og sú þróun mun 
halda áfram. Mannlaus fjarstýrð 
flygildi eru því orðin mjög góður  
kostur við margs konar um hverfis
rannsóknir vegna þess hve auðveldar,  
ódýrar og fljót legar mælingarnar eru.  
Óhætt er að fullyrða að mælingar  
með drón um munu stóraukast í 
framtíðinni, ekki síst í skógrækt þar 
sem aðgengi á jörðu niðri getur verið  
erfitt en nauðsynlegt að fá sam  
felldar, nákvæmar upplýsingar af 
stórum svæðum.  
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Hugleiðing um 
skógaruppeldi

Ólafur Oddsson
fræðslufulltrúi

Þegar litið er yfir skógræktarsögu 
okkar Íslendinga og hún borin saman  
við þjóðir sem státa af mun meiri  
skógi og arðsemi af honum, er 
auðvelt að skilja mikilvægi skógarins 
fyrir efnahag, náttúru og menningu  
þjóða. Þegar reynt er að vekja athygli 
stjórnvalda á mikilvægi skóg ræktar 
virðist sá slagur vera viðvarandi  
erfiður og í anda þess sem hann  
hefur verið frá upphafi 20. aldarinnar 
þegar Hannes Hafstein fór til Dan
merkur með þingmenn landsins til 
að skoða skógrækta rárangur Dana 
á jósku heiðunum með stuðningi 
Þjóðverja.

Alla viðleitni okkar, aðferðir og 
athafnir til að vekja áhuga og virðingu  
fólks fyrir skógrækt sem varan
legri landbótaaðgerð og mikilvægri 
auðlind kalla ég hér „skógaruppeldi“ 
auk allra annarra þátta sem snerta 
skógrækt og skógarnytjar af ýmsum 
toga. Markmið skógaruppeldis er 
að auka áhuga, skilning og virðingu 
fólks á mikilvægi skógarins fyrir nátt
úru, mannlíf, efnahag, sjálfstæði og 
menningu þjóðarinnar og að fólk læri 
að umgangast hann og nýta með 
sjálfbærum hætti. 

Samkvæmt viðhorfskönnunum hér 
á landi til skógræktar virðist sem álit 
almennings sé afar jákvætt í garð 
skógræktar og ætti af þeim sökum 
að vera auðvelt að fá stjórnvöld til að 
setja aukið fjármagn til greinar innar. 

Þarf þá yfir höfuð nokkuð að hafa 
áhyggjur af viðhorfi fólks til skóg
ræktar og skógarnytja? Öll hin mikla 
upplýsing og fræðsla sem berst um 
netheima og fjölmiðla hefur mikil 
áhrif á skoðanir fólks, og hegðun 
a.m.k. sumra. Skoðum málið nánar.

Mikilvægi skógarins fyrir náttúru 
jarðar er ótvírætt. Fréttir berast af 
stórtæku skógarhöggi þar sem skógi 
er eytt fyrir aðra landnotkun og dýr 
og plöntur eru í útrýmingarhættu 
af þeim sökum. Skógur eykur fjöl
breytni í lífríkinu s.s. fugla, skordýra 
og annarra dýra, verndar vatn og 
kemur í veg fyrir jarðvegseyðingu. 
Skógur gefur af sér margs konar 
uppskeru, ávexti, ber, sveppi, efna 
og timburafurðir. Skógur hefur áhrif 
á búsetuskilyrði, veitir skjól og eykur 
lífsgæði manna og dýra. Skógur er 
ekki bara náttúruauðlind sem bindur 
kolefni, framleiðir súrefni og gefur af 
sér margs konar efni og viðarafurðir. 
Fjölbreytileiki trjátegundanna endur
speglar afar fjölbreyttar viðarnytjar 
sem þýðir aukið notagildi og aukin 
verðmæti. Tré eru elstu lífverur jarðar 
og maðurinn, sem og önnur dýr,  
hefur því lifað með skóginum lengi. 
Maðurinn hefur nýtt sér skóginn 
til að lifa af og oft gengið nærri  
honum á vissum svæðum jarðarinnar. 
Hugtakið sjálfbærni varð til þegar  
einstakar þjóðir, s.s. Þjóðverjar, átt
uðu sig á því að þær höfðu gengið 
of langt í skógareyðingunni enda 
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Hringrás kolefnanna.
(Ólafur	Oddsson)

eru 60% af skógum Evrópu ræktaðir 
skógar og enn verið að ná upp fyrra 
flatarmáli þeirra í einstökum löndum. 

Það væri göfugt markmið fyrir okkur 
Íslendinga að verða sjálfum okkur 
nógir um viðarafurðir og skógar nytjar 
í framtíðinni svo við þyrftum ekki að 
flytja inn timbur og skógarafurðir,  
borga fyrir það með gjaldeyri og 
menga með flutningum til landsins 
með erlendri vinnslu. Er einhver 
möguleiki á að um slíkt markmið 
verði sátt í náinni framtíð? Nóg höfum 
við af landrýminu og trjátegundir sem 
geta skilað okkur þessum árangri.

Hvernig getum við mælt hvar við 
stöndum og hvert viðhorf okkar er til 
skógar og skógarnytja? Þegar skáld 
yrkja um tré og skóg og atburðir í 
sögum, kvikmyndum og myndbönd
um gerast í skógi, málarar mála 
myndir af skógi, ljósmyndarar gera 
skóginn að viðfangsefni sínu, minja
gripir af íslensku dýrunum, fuglum 
og fígúrum eru tálgaðir úr íslenskum 
viði og seldir, þegar íslenskt timbur 
er orðið raunverulegur valkostur til 

notkunar í innréttingar, húsgögn, hús
búnað, húsasmíði og klæðningar á 
samkeppnihæfu verði, þá getum við 
talað um að skógarlist og nytjar séu 
orðnar hluti af íslenskri menningu. 
Stöðugt stærri hluti almennings kýs 
að nota skóginn til útivistar og margir 
nýta matarafurðir hans, s.s. sveppi og 
ber.

Enn sjá flestir tré og skóg sem hluta 
af landslagi og gera sér litla grein 
fyrir raunverulegum verðmætum 
trjágróðursins fyrir vistkerfi, skjól og 
síðan timbrið sem í trjánum er. Mjög 
margir sjá öspina fyrst og fremst sem 
plöntu en ekki verðmætt hráefni. 
Fólk veit ekki að úr öspinni má vinna  
margs konar hráefni og nýta vel 
eiginleika asparinnar, s.s. sveigjan
leika, hvíta áferð viðarins, kvistalítið 
timbur og langar fjalir. Fræðsla er því 
mikilvægur þáttur í skógaruppeldi 
kynslóðanna og þá sérstaklega þeirra  
yngri. 

Þeir sem hafa unnið með skóla
börnum í grenndarskógum skólanna  
sjá og skilja hvers virði það er að 

kenna börnunum að umgangast 
trjágróður af virðingu og skilja að trén 
eru lífverur sem blæðir úr ef grein er 
tekin af þeim og að þau gefa okkur 
súrefni og binda kolefnin sem koma 
frá okkur og öðrum. Öll opinber um
fjöllun og fræðsla um skógartengd 
mál, gildi skógarins fyrir náttúru, 
efnahag, menningu og mannlíf skiptir  
gríðarlega miklu máli þegar byggja  
þarf upp jákvæð viðhorf og gildi 
fyrir skóg og skógarnytjar, ekki síst í 
fjölmiðlum og í netheimum. Til þess 
að skapa skilning og virðingu fyrir 
þessum þáttum þarf að bjóða almenn
ingi og sem allra flestum hópum, s.s. 
nemendum á öllum skólastigum, að 
læra um skóginn með því að taka 
þátt í verkefnum sem fræða um ein
staka þætti skógarins, s.s. vistkerfið, 
búsvæði einstakra fugla og fæðu, 
einstök skordýr og búsvæði þeirra,  
viðinn og öll efnin í ólíkum trjá
tegundum, eiginleika þeirra, vaxtar
skilyrði þeirra, ljósþörf, næringu og 
vaxtarrými.

Skógardagarnir í þjóðskógunum og 
hjá stærstu skógræktarfélögunum, 
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listsýningar sem haldnar hafa verið  
í Mörkinni í Hallormsstaðaskógi 
allt frá árinu 1994 og í Kjarnaskógi 
í seinni tíð eru góð dæmi um leiðir 
til að tengja listir og menningu við 
skóginn og gefa fólki tækifæri á 
að njóta hvors tveggja og fræðast. 
Námskeiðin Lesið í skóginn  tálgað 
í tré eru gott dæmi um skapandi 
„þátttökunám“ þar sem þátttakendur  
breyta ferskum viði í nytjahluti og 
skraut muni sem sækja má í nágrenn
ið og snyrta um leið trjágróður og 
runna. Þessi námskeið hafa verið  
haldin víða síðan það fyrsta var haldið 
í Haukadalsskógi 1999 en þar lögðu 
Guðmundur Magnússon, smíða
kenn ari á Flúðum, og undirritaður 
grunn inn að þessari gerð skapandi 
námskeiða í skógaruppeldi. Nú eru 
þessi námskeið haldin fyrir nemendur 
í meistara námi hjá Menntavísinda
sviði HÍ og í grunnnámi fyrir kennara, 
hjá Landbúnaðarháskóla Íslands, 
Lista háskóla Íslands, Tækniskóla
num og í samvinnu við mennta og 
fræðslu skrifstofur víða um land. 

Í þessari stuttu hugleiðingu um 
skógar uppeldi hefur verið stiklað á 
stóru varðandi þau verkefni sem hafa 
mikilvæg áhrif á viðhorf almennings 
og einstakra hópa til skógræktar og 
skógarnytja. Það mun skipta máli 
að sem flestir komi að skógarupp
eldislegum verkefnum í framtíðinni, 
þau verði fjölbreytt og höfði til ólíkra 
hópa.
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(Hrafn Óskarsson)
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Tvítugur skógur  
ræktaður á auðn  

gefur girðingarstaura

Pétur Halldórsson
kynningarstjóri

„Það er í sjálfu sér ekki hægt að  
hugsa sér, að unnt verði að stöðva 
uppblástur án þess að við höfum tré 
í okkar þjónustu.“ Þessi orð eru höfð 
eftir Hákoni Bjarnasyni skógræktar
stjóra í viðtali við dag blaðið Vísi 
laugar daginn 22. júlí 1967. Víða hefur  
það sannast síðan hvað tré geta 
verið öflugar landgræðsluplöntur og 
á skömm um tíma breytt einskis nýtu 
auðnarlandi í frjósamt nytja land. Eitt
hvert augljósasta dæmið á Íslandi 
um þetta eru Hálsmelar í Fnjóska
dal. Fólk sem man gamla, krókótta 
Vaðla heiðarveginn þekkir þær miklu 
andstæður sem blöstu við á austur
leiðinni þegar tók að sjást ofan í 
dalinn. Þá sást Vaglaskógur grænn 
og fagur en norðan hans berir Háls
melarnir með blásnum gróðurtorfum. 

„Skógur til raftviðar  
mikill og góður“
Árni Magnússon og Páll Vídalín ferð
uðust um Norðurland sumar ið 1712 
og söfnuðu efni í sína frægu og ann
áluðu Jarðabók. Búpening bænda 
skráðu þeir en líka ástand jarða og 
margt annað. Á Jarðabók inni sést 
að skógar á Norðurlandi voru orðnir 
mjög rýrir á þessum tíma og víða  
horfnir með öllu. Fnjóskadalur skar 
sig því allmikið úr enda var samkvæmt  
Jarðabókinni enn skógur á flestum  
jörðum í dalnum snemma á átjándu  
öld. Fram kemur að í landi höfuð
bólsins og prestsetursins Háls hafi 
skógur verið stórvaxinn: „Skógur 

til raftviðar mikill og góður, og nýtir 
staðar haldarinn sjer hann til þeirra  
gagnsmuna sem hann fær við 
komið, en tekur nú til að feyskjast.“ 

Stutt átti hann eftir upp frá þessu, 
Hálsskógur. Um aldamótin 1800 
var hann að mestu eyddur og hefur 
einkum einum manni verið kennt 
um, séra Jóni Þorgrímssyni, sem var 
prestur á Hálsi í tæp 60 ár og lést 
1798, 84 ára gamall. Þess má geta 
að a.m.k. fjórir núverandi starfsmenn 
Skógræktar ríkisins eru afkomendur  
séra Jóns, þeir Hreinn og Hrafn 
Óskars synir, Þröstur Eysteinsson og   
greinar höfundur. Þeirra er nú að bæta  
fyrir syndir þessa forföður síns.

Sjera Jón skógarböðull
Ekki er fögur nafngiftin sem Hákon 
Bjarnason skógræktarstjóri og Einar 
E. Sæmundsen skógarvörður gefa 
klerkinum Jóni Þorgrímssyni í Árbók 
Skógræktar félags Íslands 1939. Þar 
segir á blaðsíðu 16: „Á þessum árum 
sem Hálsskógur var að eyðileggjast, 
sat prestur sá á Hálsi er Jón hjet 
Þorgrím sson (17391795). Það vill nú 
svo einkennilega til að hann hefur 
látið skjalfesta ýmislegt um skóginn 
og eyðileggingu hans, en af þeim  
skilríkjum má ráða, að klerkur hafi 
sjálfur látið höggva skóginn svo 
hraklega, að lengja mætti nafn hans 
með rjettu og nefna hann „sjera Jón 
skógar böðul“. Það er ljóst af skilríkjum  
þessum, að klerkur hefur snemma 
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Það var rýrt landið á Hálsmelum sem sjálfboðaliðar í sveitinni gróðursettu í árið 1992. 
Nú hefur það skilað fyrstu uppskerunni, milli 500 og 600 endingargóðum girðingarstaurum. 
(Sigurður Skúlason)

hlotið ámæli fyrir ágengni sína og 
ófyrirleitni um skógarhöggið.“

Hvort réttlátt er að kenna séra  
Jóni einum um eyðingu Háls skógar 
má hver dæma. Víst er að margvíslegt 
harðæri geisaði á átjándu öld og bar 
móðuharðindin þar hæst. Þó áttu 
móðuharð indin ekki stærstan hlut 
í eyðingu Hálsskógar því heimildir  
herma að skógurinn hafi þegar verið 
að mestu eyddur þá er þau dundu yfir. 
Klerkur kvartar undan því í skráðum 
heimildum að skógurinn sé að eyðast 
af sjálfu sér og sér sé meinað að nýta 
fúna viði sem þar standi. Enginn 
nýgræðingur sé að vaxa upp í skóg
inum. Af heimildum að dæma virðist 
lítill vafi á því að Hálsskógur hafi verið 
nytjaður ótæpilega á dögum Jóns en 
prestur reynt að breiða yfir eigin sök 
í þeim efnum með því að benda á 
aðrar ástæður fyrir falli skógarins. 

„Verður þá auðn ein eptir“
Sæmundur Eyjólfsson búfræð ingur  
ritar um eyðingu Hálsskógar í 
Búnaðarritið 1894. Í neðanmáls
grein skrifar hann að lesa megi 

Sjálfboðaliðarnir  
voru á öllum aldri. 
Hér er nestistími 
í blíðunni á Háls
melum 4. júlí 1992. 
(Sigurður Skúlason)

Nær sést ber auðnin 
sem nú er orðin að 
lerkiskógi en fjær 
er land sem hefur 
verið að skrýðast 
birkiskógi af sjálfu 
sér eftir að það var 
friðað í áföngum á 
síðustu öld. 
(Sigurður Skúlason)
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Bergsveinn Þórsson 
og Benjamín Örn 
Davíðsson skoða 
grisjunarreitinn í 
nóvember 2015. 
(Pétur Halldórsson)

Hallgrímur Indriða
son skoðar efnið úr 
rúmlega 20 ára lerki 
sem notað verður í 
girðingarstaura.
(Pétur Halldórsson)

Skógarhöggs menn
ir nir Teitur og Valgeir 
Davíðssynir á spjalli 
við Rúnar Ísleifsson 
skógarvörð.
(Pétur Halldórsson)
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milli línanna af hverju séra Jón lét  
sýslumann taka þingvitni um  
ásigkomulag Hálsskógar árið 1748. 
Skógurinn hafi „svo mjög verið  
höggvinn og eyddur, og orðið fyrir 
svo illri meðferð, að sjera Jón hefur 
fengið ámæli af því. Þess vegna lætur 
hann leiða vitni að því, að skógurinn 
gangi úr sjer, en þó hafi hann eigi selt 
skóg í önnur hjeruð.“ 

Vera kann að klerkur hafi sagt rétt 
til um það að nýgræðingur sæist 
ekki í skóginum en hvernig skyldi þá 
hafa	staðið	á	því?	Olli	harðæri	því	að	
birkiteinungur óx ekki upp af rótum 
fallinna eða höggvinna trjáa? Eða  
má ætla af þessu að skógurinn hafi 
verið beittur og því hafi hann ekki 
getað endurnýjað sig jafnóðum og 
eldri tré drápust úr elli eða voru felld?

Hvað sem því líður er greinilegt að  
búfræðingurinn Sæmundur hefur  
skilið vel hvað leiddi af skógar
eyðingunni í Hálsskógi. Hann skrifar: 
„Fyrir utan og neðan Háls eru miklar 
auðnir, er áður hafa verið skógi  
vaxnar. Nú er skógurinn að eins fyrir  
innan bæinn, í hlíðinni upp frá  
Fnjóská. Áður hefur skógurinn náð 
miklu lengra upp í hlíðina. Nú sjást þar 
sumstaðar litlir hólmar vaxnir smá
skógi innan um auðnina. Sumstaðar 
ganga skóglaus vik og geirar inn í 
skóginn, þar sem hann hefur verið 
höggvinn svo rækilega, að hann hefur  
gersamlega eyðilagzt. Þessi skóg
lausu vik eru sem óðast að blása upp. 
Jarð vegurinn, sem skógurinn vex í, 
er þunnur og laus, og víðast liggur  
sandur eða möl undir honum. Þess 
vegna blæs þenna jarðveg mjög fljótt 
upp, þar sem skógurinn er eyðilagður, 
og verður þá auðn ein eptir. Þess 
vegna er landið nú svo eyðilegt og 
dauðalegt fyrir utan og neðan Háls.“

Þegar skógurinn var horfinn og mold 
fokin burt voru eftir eyðilegir melar 
engum til gagns eða nytja. Örnefnið 
Hálsmelar varð til. Um miðja 20. öld 
fékk Skógrækt ríkisins að stækka 
Vaglaskógargirðinguna út að gamla  
þjóð veginum yfir Hálsmela og friða 

þar með allstóran hluta þeirra. 
Þar var svolítið gróðursett en að  
mestu greri landið upp með sjálf
sáningu frá Vaglaskógi. Þegar þjóð
vegurinn var fluttur út og niður fyrir 
Hálsmela 1983 friðaði Skógrækt ríkis
ins loks Hálsmela alla. 

Hálsskógur sprettur á ný
Á tíunda áratug liðinnar aldar hófst  
heimafólk í héraðinu handa í sjálf
boðavinnu við endurreisn ysta hluta  
Hálsskógar. Nú hafa Hálsmelar  
skrýðst nýjum klæðum á undra
skömmum tíma. Í hrjóst rugum og  
þurrum mel eins og þarna var hentar  
lerki mun betur en birki til skóg
græðslu og á Hálsmelum hefur 
það sannað sig svo um munar. Í  
nóvember 2015 unnu tveir starfs
menn skógarvarðarins á Vöglum,  
bræðurnir Teitur og Valgeir Davíðs   
synir, að grisjun lerkireits á Háls
melum sem gróðursettur var fyrir  
ríflega tuttugu árum í beran melinn. 
Tré voru felld en önnur snyrt, tvístofna  
eða margstofna tré gerð einstofna 
og við þessa grisjun fást milli 500 
og 600 girðingarstaurar. Þeir myndu 
duga í 45 kílómetra langa net og 
gaddavírsgirðingu ef miðað er við að 
8 metrar væru milli staura.

Að sögn Rúnars Ísleifssonar skógar
varðar var lerkið sem sést á með
fylgjandi myndum líklega gróðursett  
1992 og kvæmið heitir Imatra.  
Meðalhæð trjánna er nú 4 til 5 metrar  
og þvermál um 10 cm í brjósthæð.  
Þessi reitur er hluti af Land  
græðuslu skógum, skóg ræktar og  
upp  græðsluverkefni skógræktar
félaganna. Félagar í Skógræktar
félagi Fnjóskdælinga gróðursettu 
í samvinnu við Skógrækt ríkisins á 
Vöglum. Eldri myndirnar með þessari  
grein tók Sigurður Skúlason, fyrr
verandi skógarvörður, og þar sést 
þegar verið er að gróðursetja trén 
sem grisjuð voru í nóvember 2015. 
Ekki verður annað sagt en árang ur
inn sé frábær og skjótur.

Arðs að vænta fyrr en varir
Stundum er talað um að skógrækt sé 
langtímaverkefni og sú kynslóð sem 
hefji skógræktina geti ekki vænst 
þess að fá af skóginum arð. Það bíði 
komandi kynslóða. Skógurinn á Háls
melum sýnir og sannar að gagns
lausri eyðimörk má breyta í skóg á 
fáum árum og nýtanlegur viður fæst 
á tuttugu árum. Um allt land má finna  
bújarðir með rýrum svæðum sem 
rækta mætti upp með skógi og gera 
arðvænleg á ný. Slíkt er hagur bæn
da en líka þjóðarinnar allrar. Ungir  
bændur sem hefja skógrækt eiga eft
ir að njóta arðs af skóginum og ýmis
legs annars gagns áður en þeir skila 
af sér búi til afkomenda.

Nú þegar Hálsmelar eru að verða  
skógi vaxnir á ný mætti spyrja sig 
hvort ekki styttist í að gamla örnefnið 
verði tekið upp aftur og talað um 
Hálsskóg. Örnefnið Hálsmelar verði 
þá hluti minn ing ar innar um fyrir
hyggjulausa ofnýtingu lands sem  
vonandi heyrir senn sögunni til á  
Íslandi.
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Séð austur yfir 
Fnjóská í Vaglaskóg 
og á Hálsmela fjær. 
Frost var 8 stig 11. 
nóvember 2015.  
Trén klæddust hélu 
af rakanum frá ánni.  
Í forgrunni er fallegur 
lerkiskógur vestan 
árinnar. Þeim megin 
í Fnjóskadal, and
spænis Vaglaskógi, 
sást varla tré fyrir 
nokkrum áratugum 
en nú vaxa þar upp 
bæði ræktaðir  
skógar og birki
skógar sem breiðast 
út með minnkandi 
beit og friðun lands.
(Pétur Halldórsson)

Við grisjunina féll 
til nýtanlegt efni í 
girðingarstaura og 
eftir stendur skógur 
með beinni og betur 
vöxnum trjám sem 
halda áfram að vaxa 
og mynda verðmæti. 
(Pétur Halldórsson)
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Kolefni bundið fyrir 
Landsvirkjun

Pétur Halldórsson
kynningarstjóri

Gróðursetningu lauk sumarið 2015  
á tveimur þeirra þriggja jarða Skóg
ræktar ríkisins þar sem samið var 
um kolefnisbindingu við Lands
virkjun. Í landi Laxaborgar í Hauka
dal í Dölum hefur verið sett niður  
í 22 hektara og á Belgsá í Fnjóska
dal 38,5 hektara. Gróðursetning er  
einnig komin vel af stað í Skarfanesi 
á Landi í Rangárþingi ytra þar sem 
trjáplöntur eru komnar í tæpa 20 
hektara. Skógar verðirnir í umdæm
unum þremur þar sem þessir reitir eru 
skiluðu hver um sig skýrslu á árinu 
um framvindu verkefnanna. Þessir 
samn ingar við Landsvirkjun eru upp
lögð fyrirmynd fyrir þau fyrirtæki, 
stofnanir, sveitarfélög eða aðra sem 
vilja kolefnisjafna starfsemi sína eða 
leggja sitt að mörkum til baráttunnar 
gegn lofts lagsbreytingum og um leið 
að efla skógrækt á Íslandi.

Á síðustu fjórum sumrum hefur  
Skógrækt ríkisins gróðursett í um  
80 ha samtals í samstarfi við 
Lands virkjun. Landsvirkjun á allan 
ráðstöfunar rétt á kolefnisbindingu 
þessara skóga til 50 ára en Skóg
rækt ríkisins á skógana að öðru leyti. 

Laxaborg
Hafist var handa vorið 2012 við að 
gróðursetja í landi Laxaborgar í 
Hauka dal í Dölum. Þá voru settar  
niður 1.350 berrótarplöntur af alaska
ösp, ýmis kvæmi, en einnig 14.000 
bakkaplöntur af stafafuru kvæminu 

Skagway og birki af kvæminu Bol
holt, álíka mikið af hvoru. Árið eftir var 
haldið áfram með sama birkikvæmið 
og settar niður 2.747 plöntur af því 
en einnig sitkagreni úr Þjórsárdal, 
2.200 plöntur, og 10.050 plöntur 
af Skagwaystafafuru. Í sumar tóku 
félagar í Lionsklúbbi Búðar dals að 
sér gróðursetningu og settu niður 
3.445 aspir, allt berrótar  plöntur.  
Aspirnar í Laxa borg hafa verið settar í 
grasi gróið land. Fyrst var slegið með 
rudda sláttuvél og síðan borað með 
staurabor fyrir hverri plöntu.

Í skýrslu Valdimars Reynissonar, 
skógarvarðar á Vesturlandi, segir  
að árangurinn í Laxaborg sé að 
mestu leyti góður. Nokkur afföll hafa 
þó orðið á öspinni sem gróðursett 
var fyrsta sumarið enda plönturnar 
óþarflega háar miðað við rótarstærð 
þegar þær voru gróðursettar. Furan  
og birkið lítur aftur á móti mjög vel 
út og lítil afföll þar. Heldur meiri  
afföll hafa orðið af sitkagreninu en  
lifun samt sem áður nokkuð góð þótt 
þetta eigi eftir að koma betur í ljós 
á næstu árum. Nú telst fullplantað í 
þá reiti sem skipulagðir voru í Laxa
borgarlandi en meta þarf eftir fáein ár 
hvort endurgróður setningar sé þörf 
þar sem afföll hafa orðið.

Belgsá
Rúnar Ísleifsson, skógarvörður á 
Norður landi, tíundar gróðursetningar 
og árangur á Belgsá í Fnjóskadal þar 
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Á Belgsá er bæði gróðursett í snauða mela sem þarfnast áburðar og lyngmóa sem nauðsynlegt 
er að jarðvinna fyrir gróðursetningu.
(Rúnar Ísleifsson)

Aspartilraun var lögð út með fimm mis mun
andi klónum alaskaaspar. Græðlingum var 
stungið í sandinn og þeir brögguðust vel.
(Hreinn Óskarsson)

Þegar hefur verið gróðursett í um tuttugu hektara í Skarfanesi á Landi. Þar breytast svartir 
sandar í grænan skóg um leið og kolefni er bundið fyrir Landsvirkjun. Margfaldur ávinningur. 
(Hreinn Óskarsson)

Lionsmenn í Dölum tóku að sér að gróðursetja aspir í Laxaborg sumarið 2015 sem binda munu 
koltvísýring fyrir Landsvirkjun. 
(Valdimar Reynisson)
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sem verkið hófst með áburðargjöf 
vorið 2013. Tilbúnum áburði var dreift 
á um 8 hektara Belgsármela til að  
styrkja gróðurhuluna á melunum og 
koma í veg fyrir frostlyftingu plantna 
yfir vetrartímann. Það sumar voru 
gróðursettar 13.680 plöntur af rússa
lerkikvæminu Arkangelsk og 5.025  
af kvæminu Lassinmaa, samtals 
18.705 plönt ur. Um haustið voru 
herf aðir rúmir 30 hektarar með TTS
herfi til að búa í haginn fyrir gróður
setningar næsta sumars. Í júní 2014 
voru svo gróðursettar 54.132 plöntur 
af stafa furu af Carcrosskvæmi en 
einnig lögð út tilraun með stafafuru 
og skógarfuru, alls 16,5 hektarar. 
Einnig var borið á allar gróðursettar  
plöntur í verkefninu þetta sumar, um 
13 gr. af blákorni á hverja plöntu. Í 
sumar var verkinu haldið áfram og 
settar niður 34.660 plöntur, aðallega  
stafafura af kvæminu Watson Lake  
en einnig lögð út tilraun með hengi
björk. Ákveðið var að bíða með 
áburðargjöf á plönturnar til vorsins 
2016 vegna ótta við afföll nýgróður
settra plantna vegna áburðargjafar.

Alls eru nú komnar út ríflega 107 
þúsund plöntur í 38,5 hektara í landi 
Belgsár. Næsta sumar verður borið á 
þær plöntur sem gróðursettar voru á 
liðnu sumri. Í tengslum við verkefnið 
hefur þurft að leggja rúmlega tvo  
kílómetra af vegslóðum á svæðinu.

Skarfanes
Í skýrslu Hreins Óskarssonar, skógar
varðar á Suðurlandi, um gróður
setningar upp í Landsvirkjunar samn
ing í Skarfanesi á Landi segir að þar 
hafi verið hafist handa síðastliðið vor 
við jarðvinnslu og gróðursetningu. 
Gróðursettar voru 43 þúsund plöntur,  
alaskaösp, birki, stafafura og lerki,  
í um 20 hektara lands. Sett var niður  
rönd af birki með árbakkanum  
vestast á svæðinu en hinir reitirnir 
voru austar þar sem skýlla er fyrir 
norðan og austan áttum.

Svæðið var skoðað í júlí og ágúst og 
hafði græðlingaefni af ösp sem sett 
var niður með vél laufgast að mestu. 

Tilraun sem lögð var út 9. júní með 
mismunandi klónum alaskaaspar 
var einnig skoðuð og hafði nánast 
allt efni sem sett var niður laufgast. 
Fimm klónar voru settir út í tilrauninni 
með því að stinga niður græðlingum 
í sandinn. Stafafura af kvæminu  
Skagway í 67 hólfa bökkum hafði 
orðið fyrir afföllum sem að öllum 
lík indum má kenna lélegu rótar
kerfi eða rótarkali. Voru um 2530 
prósent þeirra plantna með rauð
leitt barr og að stórum hluta voru 
þær dauðar. Þar af leiðandi þarf að 
bæta inn í þessa reiti næsta vor með 
gróður setningum. Í júlí var sett niður 
stafa fura af kvæm unum Yukon og  
Cordova sem leit að mestu vel út 
síðla sumars. Í hálfan hektara var sett 
lerki af yrkinu ‘Hrym’ og Bæjarstaðar
birki í rúma fimm hektara. Hvort 
tveggja hafði tekið vel við sér seinni  
partinn í sumar og var vel lifandi.  
Afföll eftir fyrsta veturinn verða metin 
næsta sumar.

Helsta áhyggjuefnið þetta sumar ið 
voru nokkrir tugir fjár úr nágrenn inu 
sem sluppu inn um opið hlið í sumar
byrjun. Ekki náðist að reka nema hluta 
þess út þrátt fyrir fleiri en eina tilraun. 
Verður að fylgjast betur með hliðum 
á girðingunni næsta vor og tryggja 
að þau verði lokuð þegar fé hefur 
verið sleppt úr túnum. Af þessum  
sökum var ekki borið á asparreitina 
um mitt sumar eins og til stóð til að 
draga úr hættu á beitar skemmdum. 
Verður borið á þá reiti vorið 2016. Um 
leið er meiningin að endurnýja hluta 
girð ingar   innar milli Skarðs og Skarfa
ness en um hálfs kílómetra kafli 
girðingarinnar var endur nýjaður árið 
2014. Í ágúst var ekki að sjá miklar 
skemmdir á nýgróðursetning unum 
þótt nartað hefði verið í stöku plöntu.

Eftirmáli
Óhætt er að segja að þessir samn
ingar við Landsvirkjun séu upp lögð 
fyrirmynd fyrir þau fyrir tæki, stofn
anir, sveitarfélög eða aðra sem vilja 
kolefnisjafna starf semi sína eða  
leggja sitt af mörkum til baráttunnar  
gegn lofts lagsbreytingum og um 
leið að efla skógrækt á Íslandi. Ekki 
þarf land í ríkiseigu til. Hvaða land
eigandi sem er gæti hugað að slíkum 
verk efnum. Í tilviki Landsvirkjunar 
er gerður samningur um að Skóg
rækt ríkisins rækti skóg sem bindi 
tiltekið magn koltvísýrings. Eins og 
getið var hér í upphafi eignast Lands
virkjun bindinguna í fimm tíu ár en að 
þeim tíma loknum á Skógrækt ríkis
ins skóginn. Ef Íslendingar hyggjast 
standa við þau markmið sem þeir 
settu sér með Parísarsamkomulaginu 
í desember hlýtur skógrækt að verða 
eitt helsta verkfærið enda fljótvirk 
og örugg leið til kolefnisbindingar. 
Auk þess að binda kolefni myndar 
skógurinn viðar auðlind, byggir upp 
jarðveg og auðugt lífríki, myndar 
skjól, bætir vatnshringrásina og ótal
margt fleira.
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Kolefnisskógurinn 
á Belgsá er um leið 
uppgræðsla á rýru 
landi. Lerkið stendur 
sig vel í melunum. 
(Rúnar Ísleifsson)

Mikilvægt er að  
halda skógar
plöntunum rökum 
í bökkunum þar  
til gróðursett er.  
Hér er náttúrleg  
vökvunarstöð í  
landi Skarfaness.
(Hreinn Óskarsson)

Sælir Lionsmenn að 
loknu vel unnu verki  
í Laxaborg.
(Valdimar Reynisson)
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Fjármál 

Gunnlaugur Guðjónsson
fjármálastjóri

Fjármálasvið 
Hlutverk fjármálasviðs er að hafa 
yfir umsjón með fjármálum, bókhaldi,  
skrifstofuþjónustu, starfsmannamál
um og annarri stoðþjónustu stofnun
ar innar.

Sviðið hefur umsjón með gerð fjár
hagsáætlunar og hefur eftir lit með 
framgangi hennar. Fjár málasvið ber 
ábyrgð á því að uppgjör og upplýs
ingar berist til annarra stjórnenda 
og verk efnisstjóra þegar það á við. 
Sviðið er ennfremur ábyrgt fyrir gerð 
ársreiknings og miðlun fjármála
upplýsinga til Fjársýslu ríkisins, 
Ríkisendurskoðunar, umhverfis og 
auðlindaráðuneytisins, fjármála og 
efnahagsráðuneytis ins o.fl.

Fjármál Skógræktar ríkisins 2015
Hagnaður af rekstri ársins var 135,6 
m.kr en árið áður var tapið 97,0 m.kr.  
Í upphafi árs var upp safnaður höfuð
stóll stofnunar innar neikvæður um 
94,8 m.kr. og hækkaði sem nemur 
hagnaði ársins og var í árslok 40,8 
m.kr.  Gerð var breyting á árs reikningi 
stofnunar innar frá árinu 2014 þannig 
að 110,0 m.kr sértekjur voru færðar 
á ríkistekjur.  Stofnun in fékk síðan 
sömu fjárhæð á Fjáraukalögum  
ársins 2015.

Rekstrarkostnaður var 702,2 m.kr. og 
hækkaði um 9,55% á milli ára eða um 
61,2 m.kr.  

Rekstraryfirlit 2008 til 2015

Rekstrargjöld 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Launagjöld 308.669.000 330.330.000 315.089.000 343.023.000 343.830.000 362.859.000 5,53%

Rekstrarvörur 55.708.000 53.254.000 72.859.000 65.310.000 72.912.000 71.597.000 1,80%

Ferðir, fundir, akstur 25.415.000 32.653.000 30.578.000 38.253.000 31.359.000 35.796.000 14,15%

Sérfræðiþjónusta 5.126.000 4.788.000 5.511.000 6.631.000 11.249.000 13.038.000 15,90%

Önnur þjónusta 72.033.000 49.267.000 59.517.000 85.814.000 140.912.000 144.585.000 2,61%

Fjarskipti 8.659.000 7.388.000 7.525.000 8.787.000 7.991.000 8.006.000 0,19%

Leigugjöld 26.967.000 21.005.000 11.796.000 11.092.000 10.309.000 8.732.000 15,30%

Tilfærslur og styrkir 632.000 863.000 1.067.000 539.000 6.403.000 11.624.000 81,54%

Eignakaup 11.908.000 27.088.000 23.144.000 3.539.000 16.043.000 45.959.000 186,47%

Alls 515.117.000 526.636.000 527.086.000 562.988.000 641.008.000 702.196.000 9,55%
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Launakostnaður var 362,9 m.kr. og 
hækkaði um 19,0 m.kr. eða 5,53%.  
Heildargreiðslur til starfsmanna voru 
381,1 m.kr. og hækkuðu um 20,9 m.kr. 
eða 5,79% milli ára.  Yfirvinnugreiðs
lur voru 45,1 m.kr. og hækkuðu um 
1,2 m.kr.  Greiðslur til starfsmanna 
fyrir afnot af einkabílum voru 6,2 
m.kr. og dagpeningagreiðslur voru 
8,9 m.kr. og hækkuðu um 3,42% milli 
ára.  Hækkun launakostnaðar skýrist 
af miðlægum launahækkunum.

Kostnaður vegna kaupa á rekstrar
vörum lækkaði um 1,3 m.kr. var 71,6m.
kr.  Helsu kaup á rekstrarvörum voru 
kaup á rafmagni 7,0 m.kr. (var 9,3 
m.k.r), heitu vatni 2,0 m.kr. (var 1,7 
m.kr.), eldsneyti 11,2 m.kr. (var 14,0 
m.kr.), plöntum og timbri 9,4 m.kr. (var 
10,8 m.kr.) og matvöru 7,3 m.kr. (var 
6,5 m.kr.) svo eitthvað sé nefnt.

Kostnaður vegna kaupa á þjónustu 
hækkaði um 3,8 m.kr. á milli ára og 
var 144,6 m.kr.  Helstu kaup á þjón
ustu voru, kaup á vinnu verktaka við 
ýmisskonar verkefni 56,5 m.kr. (var 
55,8 m.kr.), þjónusta verkstæða 6,3 
m.kr. (var 9,8 m.kr.), fasteignagjöld 
5,6 m.kr. (var 5,3 m.kr.), flutningar 26,1 
m.kr. (var 20,9 m.kr.) og tryggingar 
2,7 m.kr. (var 2,0 m.kr.) svo eitthvað 
sé nefnt.  

Heildarkostnaður vegna ferðalaga 
hækkaði um 14,1% og var 35,8 m.kr. 
rétt er að hafa í huga að megnið af 
þeim kostnaði er endurgreiddur af 
innlendum og erlendum samstarfs
aðilum.  Gera má ráð fyrir að um 75% 
af kostnaðinum sé endurgreiddur í 
gegnum hina ýmsu verkefnastyrki.  

Kaup á sérfræðiþjónustu voru 13,0 
m.kr. og hækkaði um 1,8 m.kr. milli 
ára.  Kostnaður vegna fjarskipta stóð 
í stað á milli ár var 8,0 m.kr.

Leigugjöld sem eru að stærstum  
hluta rekstrarleiga á bifreiðum, vélum 
og tækjum lækkuðu um 15,3% voru 
8,7 m.kr.  Eignakaup voru 45,9 m.kr. 
og hækkuðu um 29,9 m.kr. milli ára. 
Sértekjur ársins voru 429,6 m.kr. og 

hækkuðu um 125,6 m.kr.  Sértekjur 
skiptast í styrki og framlög annars 
vegar og vörusölu hins vegar.  Styrkir  
og framlög námu 120,3 m.kr. og 
vörusalan var 165,7 m.kr og drógst 
saman um 18,0 m.kr frá 2014.

Vegna breytinga á ársreikningi  
stofnunarinnar fyrir árið 2014 hækk
aði skuld við ríkissjóð í árslok 2014 
um 110 m.kr eða í 176,3 m.kr.  Skuldin  
lækkaði hins vegar um 89,5 m.kr 
milli ára og var 87,1 m.kr í árslok 
2015.  Skammtímakröfur hækkuðu 
um 26,6 m.kr á milli ára úr 122,1 m.kr 

í 148,7 m.kr.  Stærstur hluti skamm
tímakrafna er tilkominn vegna verk
efna í samstarfi við Framkvæmda
sjóð ferðamannastaða og vegna sölu 
á viðarafurðum í desember 2015.  
Bankainnistæður voru í árslok 30,6 
m.kr.  Skammtímaskuldir hækkuðu 
um 8,3 m.kr úr 43,2  m.kr. í 51,5 m.kr.  

Í lok árs 2015 var viðskiptafært 
vörslufé á Norrænu ráðherra nefndina 
12,7 m.kr.
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ÁRsreikningur 

Tekjur

Sértekjur 422.614.025 297.318.120 301.500.000

Markaðar tekjur 0 0 0

Aðrar rekstrartekjur 7.031.643 6.724.734 5.000.000

     Tekjur samtals 429.645.668 304.042.854 306.500.000

 

Reikningur 2015 Reikningur 2014 Fjárheimildir 2015

 

Gjöld

101 Skógrækt ríkisins 662.676.037 606.105.534 701.100.000

501 Viðhald fasteigna 9.899.631 11.050.083 6.100.000

620 Fasteignir 29.620.791 20.877.639 7.500.000

641 Göngubrú yfir Markarfljót 0 2.974.878 0

     Gjöld samtals 702.196.459 641.008.134 714.700.000

 Tekjur umfram gjöld -272.550.791 -336.965.280 -408.200.000

Framlag úr ríkissjóði 408.200.000 239.955.840 408.200.000

Hagnaður/tap ársins 135.649.209 -97.009.440 0

 

Rekstrarreikningur
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EIGNIR

Fastafjármunir

Áhættufjármunir 0 0

Langtímakröfur 0 0

     Fastafjármunir samtals 0 0

 

SKULdIR OG EIGIð Fé

Eigið fé

Höfuðstóll

Staða í ársbyrjun 94.843.994 2.165.446

Breyting v/lokafjárlaga 0 0

Hagnaður/tap ársins 135.649.209 97.009.440

     Höfuðstóll í samtals 40.805.215 94.843.994

 

Eignir samtals 179.325.485 124.674.379

 

Skuldir samtals 138.520.270 219.518.373

 Skuldir og eigið fé samtals 179.325.485 124.674.379

 

Veltufjármunir

Vörubirgðir 0 0

Inneign hjá ríkissjóði 0 0

Skammtímalán 0 0

Skammtímakröfur aðrar 148.748.203 122.139.773

Handbært fé 30.577.282 2.534.606

     Veltufjármunir samtals 179.325.485 124.674.379

 

Annað eigið fé

Bundið eigið fé 0 0

Framlag til eignamyndunar 0 0

     Annað eigið fé samtals 0 0

 

Langtímaskuldir

Tekin löng lán 0 0

     Langtímaskuldir samtals 0 0

 Skammtímaskuldir

Yfirdráttur á bankareikningum 0 0

Skuld við ríkissjóð 87.065.808 176.323.035

Skammtímalántökur 0 0

Aðrar skammtímaskuldir 51.454.462 43.195.338

     Skammtímaskuldir samtals 138.520.270 219.518.373

 

Eigið fé í árslok 40.805.215 -94.843.994

 

Reikningur 2015 Reikningur 2014

 

Efnahagsreikningur
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Hagnaður/tap ársins 135.649.209

Breyting rekstrartekna, eigna og skulda

Breyting skammtímakrafna og birgða 26.608.430

Breyting skammtímaskulda 8.259.124

     Handbært fé frá rekstri 117.299.903

 Fjárfestingahreyfingar

Veitt lán 0

Afborganir veittra lána 0

Endurmat veittra lána 0

Breyting á áhættufjármunum 0

     Fjárfestingahreyfingar samtals 0

 Fjármögnunarhreyfingar

Framlag ríkissjóðs 408.200.000

Tekjur innheimtar úr ríkissjóði 0

Greitt úr ríkissjóði 318.942.773

Tekin lán 0

Afborganir tekinna lána 0

Endurmat tekinna lána 0

     Fjármögnunarhreyfingar samtals -89.257.227

 Breyting á handbæru fé  28.042.676

 Handbært fé í ársbyrjun 2.534.606

Handbært fé, hreyfingar 28.042.676

Handbært fé í árslok 30.577.282

 

Reikningur 2015

 

Sjóðstreymi

(Hrafn Óskarsson)



Ársrit Skógræktar ríkisins 2015

59



Ársrit Skógræktar ríkisins 2015

60

Starfsfólk 

Starfsmaður
Aðalheiður Bergfoss
Aðalsteinn Sigurgeirsson
Anna Pálína Jónsdóttir
Arnór Snorrason
Aron Hansen
Árni Geir Valgeirsson
Benedikt Örvar Smárason
Benjamin Willems
Benjamín Örn Davíðsson
Bergrún A. Þorsteinsdóttir
Birgir Hauksson
Bjarki Sigurðsson
Bjarki Þór Kjartansson
Björn Traustason
Brynja Hrafnkelsdóttir
Brynjar Skúlason
Charles Josef Goemans
Edda	Sigurdís	Oddsdóttir
Einar Óskarsson
Elís Björgvin Hreiðarsson
Elmar Sigurðsson
Erna Sigrún Valgeirsdóttir
Esther Ösp Gunnarsdóttir
Gabríel Sveinn Eymundsson
Glúmur Björnsson
Guðni Þorsteinn Arnþórsson
Guðmundur Ragnarsson
Guðrún Jónsdóttir
Gunnhildur Arnþórsdóttir
Gunnlaugur Guðjónsson
Halldór Sverrisson
Hallgrímur Indriðason
Hanna Björk Klitgaard
Hjalti Þórhallsson
Hrafn Óskarsson
Hreinn Óskarsson
Ingi Þór Halldórsson

Starf
Bókari
Rannsóknastjóri
Launafulltrúi
Sérfræðingur
Verkamaður
Verkamaður
Skógarhöggsmaður
Aðstoðarsérfræðingur
Aðstoðarskógarvörður
Aðstoðarskógarvörður
Aðstoðarskógarvörður
Skógarhöggsmaður
Sérfræðingur
Sérfræðingur
Sérfræðingur
Sérfræðingur
Verkamaður
Sérfræðingur
Skógarhöggsmaður
Umsjónarm. fasteigna
Verkamaður
Verkamaður
Kynningarstjóri
Skógarhöggsmaður
Verkamaður
Aðstoðarskógarvörður
Skógarhöggsmaður
Verkamaður
Verkamaður
Fjármálastjóri
Sérfræðingur
Sérfræðingur
Verkamaður
Skógarhöggsmaður
Ræktunarstjóri
Skógarvörður
Verkamaður

deild
Aðalskrifstofa
Mógilsá
Aðalskrifstofa
Mógilsá
Suðurland
Mógilsá
Vesturland
Mógilsá
Norðurland
Austurland
Vesturland
Austurland
Mógilsá
Mógilsá
Mógilsá
Mógilsá
Suðurland
Mógilsá
Suðurland
Mógilsá
Norðurland
Norðurland
Aðalskrifstofa
Austurland
Austurland
Norðurland
Suðurland
Norðurland
Norðurland
Aðalskrifstofa
Mógilsá
Aðalskrifstofa
Austurland
Austurland
Suðurland
Suðurland
Norðurland

Svið
Fjármálasvið
Rannsóknasvið
Fjármálasvið
Rannsóknasvið
Þjóðskógasvið
Rannsóknasvið
Þjóðskógasvið
Rannsóknasvið
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið
Rannsóknasvið
Rannsóknasvið
Rannsóknasvið
Rannsóknasvið
Þjóðskógasvið
Rannsóknasvið
Þjóðskógasvið
Rannsóknasvið
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið
Yfirstjórn
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið
Fjármálasvið
Rannsóknasvið
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið
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Starfsmaður
Ingibjörg Haraldsdóttir
Ingvar Þorsteinsson
Ingvar Örn Arnarsson
Ívar Styrmisson
Jóhanna Ólafsdóttir
Jóhannes Sigurðsson
Jón Loftsson
Jón Þór Tryggvason
Karl Stefánsson
Kristján Fannar Ragnarsson
Lars Nielsen
Lárus Heiðarsson
Magnús Fannar Guðmundsson
Margrét Guðmundsdóttir
Myrra Mjöll Daðadóttir
Natalía Gunnlaugsdóttir
Níels Magnús Magnússon
Ólafur Árni Mikaelsson
Ólafur Eggertsson
Ólafur Jóhann Benjamínsson
Ólafur	Oddsson
Pétur Halldórsson
Rasmus		Riber	Offenbach	Harboe
Rúnar Ísleifsson
Sigurður Kjerúlf
Sindri Gíslason
Stefán Eggertsson
Sunna Celeste Ross
Sveinn Víkingur Þorsteinsson
Teitur Davíðsson
Vala Garðarsdóttir
Valdimar Reynisson
Valgeir Davíðsson
Þorbergur Hjalti Jónsson
Þorsteinn Þórarinsson
Þór Þorfinnsson
Þröstur Eysteinsson

Starf
Ræsting
Verkamaður
Skógarhöggsmaður
Verkamaður
Aðstoðarsérfræðingur
Aðstoðarskógarvörður
Skógræktarstjóri
Vélamaður
Verkamaður
Verkamaður
Skógarhöggsmaður
Sérfræðingur
Skógarhöggsmaður
Gjaldkeri
Verkamaður
Ræsting
Skógarhöggsmaður
Skógarhöggsmaður
Sérfræðingur
Skógarhöggsmaður
Fræðslufulltrúi
Kynningarstjóri
Skógarhöggsmaður
Sérfræðingur
Vélamaður
Verkamaður
Verkamaður
Verkamaður
Verkamaður
Skógarhöggsmaður
Bókari
Skógarvörður
Skógarhöggsmaður
Sérfræðingur
Skógarhöggsmaður
Skógarvörður
Sviðstjóri þjóðskóganna

deild 
Aðalskrifstofa
Austurland
Suðurland
Austurland
Mógilsá
Suðurland
Aðalskrifstofa
Austurland
Norðurland
Norðurland
Norðurland
Aðalskrifstofa
Suðurland
Aðalskrifstofa
Austurland
Aðalskrifstofa
Suðurland
Austurland
Mógilsá
Vesturland
Aðalskrifstofa
Aðalskrifstofa
Norðurland
Aðalskrifstofa
Austurland
Vesturland
Mógilsá
Austurland
Suðurland
Norðurland
Aðalskrifstofa
Vesturland
Norðurland
Mógilsá
Austurland
Austurland
Aðalskrifstofa

Svið
Fjármálasvið
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið
Rannsóknasvið
Þjóðskógasvið
Yfirstjórn
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið
Fjármálasvið
Þjóðskógasvið
Fjármálasvið
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið
Rannsóknasvið
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið
Yfirstjórn
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið
Rannsóknasvið
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið
Fjármálasvið
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið
Rannsóknasvið
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið
Þjóðskógasvið

Starfsfólk Skógræktar ríkisins á starfsmannafundi í Múlakoti, haustið 2014.
(Pétur Halldórsson)
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Hlutverk
Skógrækt ríkisins (hér eftir nefnd SR) 
starfar samkvæmt lögum nr 3/1955 
um skógrækt. Þar segir að SR skuli 
rekin með það að markmiði:
 
1. að vernda, friða og rækta skóga 

og skógarleifar, sem eru í landinu.
2. að græða upp nýja skóga, þar 

sem henta þykir.
3. að leiðbeina um meðferð skóga 

og kjarrs og annað það, sem að 
skógrækt og skóggræðslu lýtur.

Í stefnumótun SR er hlutverk og 
skipu lag stofnunarinnar skilgreint  
nánar.

Tilgangur
SR er þekkingar, þróunar og 
þjónustu aðili sem vinnur með og fyrir 
stjórnvöld, almenn ing og aðra hags
munaaðila að rann sókn um, ráðgjöf 
og þekkingar miðlun á sviði skóg
ræktar. Þá er stofnunin í forsvari fyrir 
Íslands hönd í erlendu samstarfi á 
sviði skógræktar. 

Skógrækt er þáttur í mótun búsetu
skilyrða á Íslandi og hefur mikil áhrif 
á sviði um hverfis mála og auðlinda
sköpunar í landinu.

SR leitast við að auka og beita til  
fullnustu þekkingu og reynslu 
starfs manna stofnunar innar í þágu 
skógræktar á Íslandi.

Hlutverk, uppbygging 
og þróun 

SR hefur frumkvæði að og tekur þátt 
í inn lendu og erlendu samstarfi á fag
sviðum sínum. 

Hlutverk í hnotskurn
Þekking
•	 Leiðandi afl
•	 Málsvari skógræktar
•	 Vörður sem vísa veginn
•	 Fagþekking/reynsluþekking

Þjónusta
•	 Samskipti út á við
•	 Hagnýt miðlun
•	 Miðlun vegna ímyndar
•	 Samræming – yfirsýn/málsvari
•	 Verndun skóga

Þróun
•	 Þjóðskógar
•	 Auðlind – verðmæti
•	 Þróun fjölnytjaskógræktar
•	 Skógvæðing Íslands

Leiðarljós
Í faglegu starfi sínu skal SR taka sér 
til fyrir myndar vistfræðilega hegðun 
framsækins og dugmikils frumherja 
í plöntu ríkinu. Með þekkingar öflun, 
faglegri leiðsögn og stöðugri endur
skoðun starfseminnar skal hún leitast 
við að nema auðnir, byggja upp skjól 
og næringarforða (í formi þekkingar), 
búa í haginn fyrir aðra – hörfa síðan 
og nema nýjar auðnir. SR leitast við 
að sinna þekkingar, þróunar og  

þjónustuhlutverki sínu gagnvart 
stjórn völdum, almenningi og öðrum  
hagsmunaaðilum þannig að skóg
rækt á Íslandi megi blómstra um 
ókomna tíð. 

SR leitast við að sjá til þess að á  
hverjum tíma sé til þekking og 
reynsla hjá stofnun inni sem nýtist til 
rannsókna, eftirlits, ráðgjafar, fræðslu 
og þekkingarmiðlunar til þeirra sem 
stunda skógrækt. 

Uppbygging
Skipulag SR er hannað með það í 
huga að tryggja samhæfingu ein
stakra sviða og starfseininga, auka 
og auðvelda samvinnu þvert á ólík 
svið starfseminnar og almennt séð 
koma sem best til móts við breytt 
hlutverk og nýja stefnu í þeim tilgangi 
að bæta þjónustu stofnunarinnar.
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Útgefið efni
Margvíslegt útgefið efni eftir starfsfólk Skógræktar 
ríkisins frá árinu 2015 má finna á vefsíðu  
stofnunarinnar: skogur.is/utgefidefni

sKIPURIT

FJÁRMÁLASTJÓRNUN
BÓKHALD/INNKAUP

STARFSMANNAÞJÓNUSTA
MARKAðSMÁL
AFGREIðSLA

GRUNNRANNSÓKNIR
HAGNýTAR RANNSÓKNIR
ÞJÓNUSTURANNSÓKNIR

ÞJÓðSKÓGARNIR
SKÓGARUMSJÓN
ÁRANGURSMAT

FRæðSLA

SéRVERKEFNI
UPPLýSINGAVEITA UM 
SKÓGLENDI ÍSLANDS

RÁðGJÖF
ÁæTLAnA-	OG	kORTAGERð

UMHVERFIS-	OG	
AUðLINDARÁðHERRA

SKÓGRæKTARSTJÓRI

SAMSkIPTI	OG	kynnInG

STOðVERkEFnI VERKEFNI VERKEFNI

FJÁRMÁLASVIð RANNSÓKNASVIð ÞJÓðSKÓGARNIR

SKILGREIND
VERKEFNI



Aðalskrifstofa
Miðvangi 24
700 Egilsstaðir
skogur@skogur.is

Austurland
Hallormsstað
701 Egilsstaðir
hallormsstadur@skogur.is

Suðurland
Austurvegi 35
800 Selfoss
sudurland@skogur.is

Vesturland
Hvammi í Skorradal
311 Borgarnes
vesturland@skogur.is

Norðurland
Vöglum
601 Akureyri
vaglir@skogur.is

Rannsóknastöð skógræktar
Mógilsá
Kjalarnesi
116 Reykjavík
mogilsa@skogur.is

www.skogur.is


