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Íslenska jólatréð – það er lag að bæta í

Sala á lifandi jólatrjám á Íslandi hefur verið stöðug síðustu ár. 
Hlutdeild íslenskra trjáa hefur verið á bilinu 7-11 þúsund á móti 
40 til 50 þúsund innfluttra trjáa samkvæmt upplýsingum úr skóg-
ræktarritinu. Miðað við þetta eru íslensku trén einungis 1/5 hluti 
seldra trjáa. Þessu getum við breytt. Við eigum að vinna að því 
markvisst að auka hlutdeild íslenskra jólatrjáa. Ef allir sem hlut 
eiga að máli taka höndum saman um að markaðssetja íslenska 
jólatréð sem vistvænan og öruggan kost fyrir umhverfið okkar 
náum viðárangri. Þess ber að geta að nánast enginn áburður og 
engin eiturefni eru notuð við íslenska framleiðslu auk þess sem 
við drögum allverulega úr losun kolefnis vegna flutnings ef við 
hættum að flytja inn jólatré. Allt þetta hefur mikil áhrif á loftslagið 
og dregur úr hættu á óæskilegum skaðvöldum sem fylgir innflutn-
ingi á trjám.   

Okkur hefur gengið vel að rækta stafafuru og vex hún áfallalítið 
á skjólgóðum stöðum, í lítilli samkeppni við annan gróður. Ef hún 
er ræktuð á minna frjósömu landi vex hún hægar sem hentar vel, 
ekki verður of langt á milli kransa og úr verður fallegra jólatré. 
Undanfarin ár hefur öll stafafura selst sem sýnir að þar er lag að 
bæta í. 

Landssamtök skógareigenda eru í samstarfi við Austurbrú um 
að móta verkefni um ræktun og markaðssetningu á stafafuru sem 
íslenska jólatréð. Verkefnið gengur út á að auka markvisst ræktun 
á stafafuru og markaðssetningu á henni sem okkar íslenska jóla-
tré. Í þessu felast mikil tækifæri fyrir skógarbændur því í skógum 
þeirra eru að skapast aðstæður sem geta hentað vel til ræktunar 
jólatrjáa. Verkefnið felur í sér að hvetja skógarbændur sem eru ná-
lægt markaðssvæðum að taka þátt en nálægð við markað skiptir 
máli. Skapa þarf ímynd um íslenska jólatréð, setja markmið um 
árlega aukningu í gróðursettum trjám og umhirðu þeirra ásamt 
markmiðum um stigvaxandi sölu íslenskra jóatrjáa í hverjum 
landshluta. Við ætlum að stefna að því að verða sjálfbær með jóla-
tré í framtíðinni. 

Fyrsti áfangi er að móta verkefnið, skapa hvetjandi umhverfi, 
vinna kynningarefni og aðgerðarplan til að kynna fyrir aðildarfé-
lögin.  Ná þarf samkomulagi við hagsmunaaðila og finna leiðir til 
að vekja athygli á verkefninu og mikilvægi þess. Mikilvægt er að 
efla fræðslu um ræktun og umhirðu jólatrjáa svo nýtingin verði 
sem allra best.    

Samhliða þarf að halda á lofti fleiri tegundum eins og t.d. rauð-
greni, blágreni og fjallaþin en með auknu skjóli aukast möguleikar 
á að vel takist til við ræktun þeirra tegunda. Markmiðið er að ís-
lendingar verði sjálfbærir með jólatré innan fárra ára. Í allri þeirri 
umræðu um loftlagsmál sem brennur á heiminum þá eru öll skref 
sem tekin eru til að draga úr losun á koltvísýringi mikilvæg og 
þetta er eitt af þeim.

Mikilvægt er að allir hagaðilar, skógarbændur, Skógræktin og 
Skógræktarfélögin noti sömu staðla fyrir flokkun jólatrjáa og 
vinni saman að því að byggja upp markaðinn, þannig náum við 
bestum árangri. 

Nú styttist í því að við förum að huga að jólatrjám fyrir þessi 
jól. Kaupum íslensk jólatré, þau er laus við óværur og eru besti 
kosturinn fyrir umhverfið okkar. Þau eru hægt að fá víða hjá skóg-
ræktarfélögum um land allt, Skógræktinni og hjá skógarbændum. 
Fólk getur valið um að fara út í skóg og saga sitt eigið jólatré eða 
fara á markaði eins og t.d. hjá Skógræktarfélagi Reykjavíkur við 
Elliðavatn, Skógræktarfélag Hafnarfjarðar, Ingólfstorg, í Sólskóg-
um i Kjarnaskógi, Barramarkaðinn á Fljótsdalshéraði og fl. Einnig 
hafa einstaka skógarbændur og skógræktarfélög opnað sína skóga 
og boðið almenningi að velja sér tré sem það heggur sjálft  eða fær 
heimsent. Má þar nefna Reykhús í Eyjafirði, Prestbakkakot á Síðu 
og Setberg í Fellum svo eitthvað sé nefnt.   

Hugsum um umhverfið okkar og veljum íslenskt.

Hrönn Guðmundsdóttir
Framkvæmdastjóri LSE
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Á þessu ári hafa orðið miklar breytingar á umhverfi skógrækt-
ar við sameiningu Skógræktar ríkisins og landshlutaverkefnanna 
í nýja stofnun, Skógræktina. Sameiningarferlið gekk ljómandi vel 
og fengum við skógarbændur að fylgjast vel með öllu ferlinu og 
er það vel. Í sameiningarferlinu var rætt um gott  samstarf við fé-
lög skógarbænda í hverjum landshluta og Landssamtök skógar-
eigenda. Einnig var rætt um að færa ýmis verkefni yfir á LSE, eins 
og úrvinnslumálin eftir því sem afurðir úr skógum skógarbænda 
aukast og fleiri verkefni. Þröstur Eysteinsson ítrekaði það í ræðu 
sinni á aðalfundi LSE að haldið yrði áfram góðu samstarfi bæði 
formlega og óformlega en það væri ekki komið á hreint með hvaða 
hætti það yrði. 

Skógarbændur telja mikilvægt að eiga aðkomu að ákvarðana-
töku er varðar skógrækt, skipulag, frumumhirðu, taxtamál og fleiri 
mál sem snerta skógrækt á bújörðum. Í tengslum við aðalfund-
inn var haldið tvískipt málþing annarsvegar varðandi úrvinnslu 
skógarafurða og hinsvegar um hlutverk LSE í nýju umhverfi og 
samvinna við Skógræktina. Málþingið hófst með stuttum erindum 
frá Sigríði Júlíu Brynleifsdóttur sviðsstjóra Skógarauðlindasviðs 
og Jóhanni Gísla Jóhannssyni formanni LSE. Málþingsgestum 
var skipt niður á sex borð þar sem unnið var í umræðuhópum 
um málefnið. Niðurstaða allra umræðuhópanna var sameinuð og 
kynnt undir öðrum málum í lok aðalfundarins.

Margt áhugavert kom fram í umræðuhópunum sem mikilvægt 
er að vinna með áfram. Á aðalfundinum var samþykkt tillaga 
um að skipa vinnuhóp sem vinnur að og kemur með tillögur um 
hlutverk LSE í nýju umhverfi og nýrri stjórnskipan, með tilkomu 
Skógræktarinnar. Á fyrsta stjórnarfundi LSE eftir aðalfund boð-
aði stjórnin formenn aðildarfélaganna á fundinn til að fara yfir 
og ræða niðurstöður umræðuhópanna og þeir hvattir til að skipa 
fulltrúa í starfshópinn. Niðurstaða umræðuhópanna nýtist starfs-
hópnum við sína vinnu við að skilgreina hlutverk LSE og mun 
hann taka til starfa innan skamms. Stjórn LSE bindur miklar vonir 
við vinnu starfshópsins og væntir þess að útkoman nýtist til að 
styrkja stjórnina í störfum sínum í framtíðinni og skýri hlutverk 
LSE. 

Aðventukveðjur
Hrönn Guðmundsdóttir
Framkvæmdastjóri LSE

Nú húmar að hausti og því ekki seinna 
vænna að koma blaðinu Við skógar-
eigendur til lesenda sinna. Efni blaðsins 
tekur mið af árstímanum og starfi Lands-
samtaka skógareigenda en aðalfundur 
samtakanna var haldinn á Egilsstöðum 
í byrjun október. Útdrátt úr fundargerð 
aðalfundarins og samþykktar tillög-
ur er að finna í blaðinu auk efnis frá málþingi sem haldið var í 
tengslum við fundinn. Einnig má finna í blaðinu ábendingar um 
jólaskraut úr skóginum, umhirðu skógarins að vetri til og grein 
um nýja stofnun, Skógræktina sem nú er orðin að veruleika auk 
fleiri áhugaverðra greina. Blaðinu er dreift á öll póstföng í dreifbýli 
auk skógarbænda og það er von okkar sem stöndum að útgáfu 
blaðsins að efni þess veki áhuga fleiri til að gerast skógarbænd-
ur. Ritstjórn Við skógareigendur þakkar öllum þeim sem lögðu til 
efni og myndir í blaðið og óskar þeim og lesendum sínum nær og 
fjær gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

            Fyrir hönd ritnefndar, 
Lilja Magnúsdóttir

Ritstjóraspjall

Stjórn LSE 2016-2017 
Aðalmenn: Formaður Jóhann Gísli Jóhannsson, 
Hraundís Guðmundsdóttir varaformaður, María 
Ingvarsdóttir gjaldkeri, Sighvatur Jón Þórarinsson ritari 
og Agnes Þórunn Guðbergsdóttir meðstjórnandi.
Varamenn: Sigríður Hjartar, Bergþóra Jónsdóttir 
og Sigrún Þorsteinsdóttir.

Landssamtök skógareigenda, Austurvegi 3-5, 800 Selfoss
Sími 480-1826, gsm 899-9662
hronn.lse@gmail.com – www.skogarbondi.is

Útgefandi: LSE (Landsamtök skógareigenda)
Umbrot: Athafnagleði ehf, Ísafirði
Prentun: Prentsmiðja Guðjóns Ó.
Upplag 7.500 eintök.
Ábyrgðarmaður og ritstjóri: Lilja Magnúsdóttir
(liljam@centrum.is)
Ritnefnd: Lilja Magnúsdóttir, Helga Dóra Kristjánsdóttir, 
Oddný Bergsdóttir, Björgvin Eggertsson og 
Hrönn Guðmundsdóttir.
Ljósmynd á forsíðu er af Eddu Björnsdóttur, fyrsta formanni 
LSE að bjóða gesti aðalfundar LSE velkomna að Miðhúsum. 
Maríanna Jóhannsdóttir tók myndina.
Myndir með greinum eru eftir höfunda nema annað sé tekið fram.

Pistill frá 
framkvæmda-
stjóra

„Skógrækt er mannrækt“
Skógræktarbýlið Læk, Ölfusi
Skógræktarbýlið Innra-Leiti
Skógræktarbýlið Tungufell

Súðavíkurhreppur
Garðaþjónustan Sigur-garðar, 

Borgarnesi
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Aðalfundur LSE 2016
Aðalfundur LSE var haldinn að þessu sinni í Valaskjálf á Egils-

stöðum 7. og 8. október síðastliðinn. Fundurinn var sá nítjándi í 
röðinni og var haldinn í samvinnu við Félag skógarbænda á Aust-
urlandi. Ágætis þátttaka var á fundinum sem var með svipuðu 
sniði og á síðasta ári. 

Formaður Félags skógarbænda á Austurlandi setti fundinn og 
bauð skógarbændur og gesti velkomna á Austurland. Síðan afhenti 
hún fundarstjóranum Jónasi Þór Jóhannssyni stjórnartaumana. 
Fundurinn gekk samkvæmt dagskrá fram að hléi. Formaður og 
framkvæmdastjóri fóru yfir skýrslu stjórnar, reikningar samtak-
anna voru lagðir fram, ávörp gesta og mál lögð fram og fundi síð-
an frestað fram á laugardagsmorgun. 

Góðir gestir ávörpuðu fundinn og steig Þröstur Eysteinsson 
skógræktarstjóri fyrstur í pontu. Hann byrjaði á því að dásama 
gott sumar og fallega haustliti í framhaldi af því. Þetta góða sumar 
þýddi ekki bara góðan vöxt trjáa heldur hóf ný stofnun „Skógrækt-
in„ störf eftir sameiningu Landshlutaverkefnanna og Skógræktar 
ríkisins, Þröstur upplýsti fólk um hvernig sameiningin hefði geng-
ið og hvað væri framundan.  Hjá nýju stofnuninni eru fjögur svið: 
rekstrarsvið – þar er sviðsstjóri Gunnlaugur Guðjónsson, rann-
sóknasvið, sviðsstjóri Edda Oddsdóttir, samhæfingarsvið, sviðs-
stjóri Hreinn Óskarsson og skógarauðlindasvið, sviðsstjóri þar er 
Sigríður Júlía Brynjólfsdóttir. Starfið við að skipuleggja það svið 
er langt komið og nokkuð hefur verið rætt hvort gömlu verkefn-
in eiga að heita einu nafni „nytjaskógrækt á bújörðum“ undir því 
sviði. Sumt þarf að samræma m.a. framlög vegna girðinga en regl-
ur um þær voru misjafnar á milli verkefna. Skógarbændur verða 
varir við einhverjar breytingar, ekki í magni heldur í formi.

Þröstur sagðist persónulega leggja mikla áherslu á að auka gæði 
skóga, að unnið yrði að því að bæta þann efnivið sem stæði til 
boða. Þröstur tók undir orð formanns og framkvæmdastjóra LSE 
um mikilvægi þess að skógarbændur og Skógræktin haldi áfram 
góðu samstarfi bæði formlega og óformlega. Ekki er komið á 
hreint hvernig samstarfið verður við hvert og eitt skógarbændafé-
lag en unnið er að því að koma á samstarfi. 

Gunnar K. Eiríksson stjórnarmaður í stjórn Bændasamtaka 
Íslands(BÍ) ávarpaði fundinn og sagði það ánægjulegt að vera 
viðstaddur fundinn og skilaði kveðju frá formanni bændasamtak-
anna Sindra Sigurgeirssyni sem staddur var erlendis. Sagði hann 
Fljótsdalshérað vera vöggu skógræktar og fór yfir upphaf ræktun-
ar nytjaskógræktar á bújörðum um 1970 í Fljótsdal. Sagðist hann 
ekki þurfa að segja fundarmönnum hve skógrækt væri mikilvæg 
en hann vildi ítreka mikilvægi búgreinarinnar fyrir landbúnaðinn 
og landsmenn alla. Skógræktin á mörg sóknarfæri og hún mun 
leika lykilhlutverk í umræðu um landbúnað framtíðarinnar, lofts-
lagsmál og umhverfismál. Mikilvægt er að bændur standi saman, 
landbúnaður er ein heild. Fleiri mál eru komin á dagskrá þar sem 
bændur verða að vera virkir þátttakendur. Þar beri loftslagsmál-
in hæst, þróun ferðaþjónustu, umræða um kolefnisfótspor, upp-
græðsla og skógrækt ásamt umhverfis-og náttúruvernd. Í þessum 
málaflokkum þurfa bændur að staðsetja sig með ákveðnum hætti, 
móta stefnu og taka skýra afstöðu.

Halla Eiríksdóttir formaður Búnaðarsambands Austurlands 
(BSA) ávarpaði fundinn. Sagði hún BSA hafa langa sögu í sambúð 
við skógræktina enda með skrifstofur á sama gangi. Sagði hún Ís-
lendinga ekkert hafa mjög langa sögu i skógrækt og í raun ekki al-
veg kunna enn að umgangast skógrækt og vísaði þar til umræðna 
á Héraði um að búið væri að drekkja héraðinu í skógrækt. Miklar 
breytingar væru framundan í landbúnaði, t.d. í sambandi við nýjan 
búvörusamning sem miklar umræður hafa verið um. Sagði Halla 
umræðuna stundum vera mjög ómaklega og nánast atvinnuróg á 
stundum þar sem dregin væri upp mynd af bændum sem landníð-
ingum. Sagði hún sína tilfinningu vera að afföll í landbúnaði væru 
framundan þ.e. að einhverjir standi þetta ekki af sér og einhverjir 
muni hætta hefðbundnum búskap. Hvatti hún skógræktina til að 
hjálpa því fólki sem ætti land að gera það eftirsóknarvert með því 
að leggja það undir nytjaskógrækt á bújörðum. Þakkaði fyrir að 
fá að ávarpa fundinn og óskaði fundarmönnum til hamingju með 
daginn.

Málþing LSE
Hið árlega málþing LSE sem haldið er í tengslum við aðal-

fundinn hófst kl 16.00. Eins og í fyrra var málþingið í tveimur 
hlutum. Fyrri hluti var fjallað um úrvinnslu skógarafurða. Boð-
ið var upp á þrjá fyrirlestra. Lárus Heiðarsson hjá Skógræktinni 
og skógarbóndi í Fljótsdal flutti erindi um þær vangaveltur hvað 
skógarafurðir væru. Byggði hann fyrirlesturinn á skýrslu um af-
urðamiðstöð á Austurlandi. Síðan flutti Lára Vilbergsdóttir erindi 
um „stórt og smátt úr íslenskum skógum“ og svo að lokum flutti 
Bjarki Jónsson erindi um uppbyggingu Skógarafurða ehf. Öll þessi 
erindi voru bæði fróðleg og skemmtileg. Lífleg umræða var á eftir 
og gátu málþingsgestir spurt fyrirlesara spjörunum úr.

Í seinni hluta málþingsins var fjallað um samvinnu við Skóg-
ræktina í nýju umhverfi og hlutverk LSE. Sigríður Júlía Brynleifs-
dóttir sviðsstjóri skógarauðlindasviðs og Jóhann Gísli Jóhannsson 
formaður LSE voru með stutt innlegg og síðan var fundargestum 
skipt í hópa þar sem unnið var út frá ákveðnum umræðupunktum. 
Fólki var skipt niður á sex borð ca tíu á hvert borð. Hópurinn valdi 
sér hópstjóra og ritara. Niðurstöður hópavinnunnar voru kynnt-
ar á laugardeginum. Ákveðið var að nýta niðurstöðurnar í vinnu 
starfshóps sem vinnur að og kemur með tillögur um hlutverk LSE 
í nýju umhverfi og nýrri stjórnskipan en tillaga um að LSE skipaði 
slíkan starfshóp var samþykkt á aðalfundinum. 

Ársfundur jólatrjáaræktenda.
Ársfundur jólatrjáaræktenda var haldinn að vanda á föstudags-

kvöldinu. Tvö erindi voru flutt á fundinum. Annað var kynning á 
þeirri hugmynd að vinna að átaki í ræktun og markaðssetningu 
á stafafuru sem „íslenska jólatrénu“ Erindið var flutt af Láru Vil-
bergsdóttir verkefnastjóra hjá Austurbúr og Hrönn Guðmunds-
dóttir framkvæmdastjóra LSE. Hitt erindið flutti Else Möller um 
stöðu jólatrjáaræktar í dag. Fundurinn var nokkuð fjölmennur og 
skemmtilegur.
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Framhald aðalfundar
Framhald aðalfundar var svo á laugardeginum og hófst fund-

urinn stundvíslega kl 9,00 með afgreiðslu mála, kosningum og 
öðrum málum. Afgreiðsla mála gekk vel og má lesa tillögur frá 
aðalfundi hér í blaðinu. 

Kosningar 
Formaður Jóhann Gísli Jóhannsson gaf kost á sér áfram og ekk-

ert mótframboð kom fram en samkvæmt lögum eru allir í fram-
boði og atkvæðagreiðsla fór fram.

Jóhann Gísli Jóhannsson var kosin með 50 atkvæðum af 56 sem 
kusu. Engin mótframboð komu fram í aðal og varastjórn LSE og 
er því stjórnin sjálfkjörin. 

Önnur mál
Ýmsir kvöddu sér máls undir þessum lið, m.a var rætt um að 

gera lokaða Fésbókargrúppu þar sem hinn almenni félagsmaður 
hefði vettvang til umræðu og ýmis fræðsla gæti einnig farið þar 
fram. Þar gætu einnig legið gögn fyrir fundi og hægt að setja inn 
afgreiðslur tillagna og fleira. Þetta er góð ábending sem við skoð-
um áfram og komum í framkvæmd. 

Björn B. Jónsson flutti stutt yfirlit af ársfundi norrænu skógar-
eigendasamtakanna NFS sem hann sótti sem fulltrúi okkar 
skógarbænda. NSF stendur fyrir samtök skógareigenda á Norð-

urlöndum. Þar er átt við Danmörku, Finnland, Noreg og Svíþjóð, 
en Ísland á ekki aðild að samtökunum. Þema fundarins í ár var 
skógur og loftslag.

Björn fór yfir skipulag samtakanna og hvernig þau fylgjast með 
stefnu og þróun skógræktar í Evrópu. Samtökin eru með skrifstofu 
í Brussel og eru þar með puttann á púlsinum og leggja sérstaka 
áherslu á loftslagsbreytingar og hlutverk skógræktar í þeim mála-
flokki. 

Sagði hann að umræðan væri sú að skógrækt væri einn af 
stærstu möguleikum í bindingu kolefnis. Á fundinum hafi m.a. 
komið fram að draga þurfi úr losun CO2 í Evrópu um 40% til 
ársins 2030 og að skógareigendur muni vinna þétt með stjórnvöld-
um til að ná megi því marki. Jafnframt var lögð mikil áhersla á að 
hver og ein samtök skógareigenda verði að marka sér skýra stefnu 
í þessum málum til að ná árangri.

Björn velti ýmsu fyrir sér eftir fund NFS sem áhugavert er að 
skoða m.a. að halda málþing um framtíðarhlutverk skógareigenda 
og félagskerfis þeirra. Markaðssetja þyrfti skógarbændur betur, 
framkvæma tæknibyltingu og taka afurða- og úrvinnslumálin 
föstum tökum. Mikilvægt er fyrir skógareigendur að standa þétt 
saman til að ná árangri, þétta raðirnar með því að taka inn fleiri 
t.d. litlu skógareigendurna sem hafa 2 ha skóg eða stærri og eru 
án samninga.

Næsti aðalfundur LSE verður á Vestfjörðum að ári.

Aðalfundargestir. Mynd: Maríanna Jóhannsdóttir.

BÍLAVERKSTÆÐI
RÉTTINGAR OG SPRAUTUN
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Tillaga nr. 1 
,,Aðalfundur Landssamtaka skógareigenda, haldinn í Valaskjálf 

á Egilsstöðum 7. og 8. október 2016, leggur til að árgjöld til LSE 
fyrir 2017 verði kr. 5000 á hverja jörð og kr. 1500 á hvern skráðan 
félaga. Eindagi félagsgjalda sé 1. nóvember.

Greinargerð:
Tillagan felur í sér sama fyrirkomulag á innheimtu félagsgjalda 

og á síðasta ári. Gert er ráð fyrir að innheimt félagsgjöld skili sér til 
LSE sama ár og þau eru innheimt hjá félögunum. Um næstu ára-
mót verður hætt innheimtu búnaðargjalds og til að koma til móts 
við þann tekjumissi sem LSE mun verða fyrir er lagt til að hækka 
árgjald á einstaklinga um kr. 500 á næsta ári.“

Samþykkt samhljóða
Tillaga nr. 2 

,,Aðalfundur Landssamtaka skógareigenda, haldinn í Valaskjálf 
á Egilsstöðum 7. og 8. október 2016, skorar á fjármálaráðuneytið 
og umhverfis- og auðlindaráðuneytið að sjá til þess að fjármagn 
til nýskógræktar verði aukið. Fundurinn fagnar því sem vel hefur 
verið gert og því fjármagni sem veitt hefur verið til skógræktar. 
Mikilvægt er að staðið verði við áætlanir um fjárveitingar og upp-
byggingu atvinnugreinarinnar.

Greinargerð:
Skógrækt sem atvinnugrein er ung og enn í mótun. Tryggja 

þarf að fjármagn til uppbyggingar hennar, bæði sem hráefni fyrir 
skógariðnað og úrvinnslu skógarafurða, skerðist ekki. Það fjár-
magn sem varið er til skógræktar er fjárfesting til frambúðar í af-
urðum og lífsgæðum sem samfélagið allt nýtur góðs af og hjálpar 
Íslandi að standa við skuldbindingar sínar í samningum um lofts-
lagsmál.“

Samþykkt samhljóða
Tillaga nr. 3 

,,Aðalfundur Landssamtaka skógareigenda, haldinn í Valaskjálf 
á Egilsstöðum 7. og 8. október 2016, skorar á Skógræktina að 
heimila skógarbændum innan „landshlutaverkefnanna“ að nýta 
söluhæf jólatré úr samningsbundinni skógrækt án þess að það hafi 
áhrif á framlög við umhirðu skógarins.

Greinargerð 
Markmið tillögunnar er að auka markaðshlutdeild íslenskra 

jólatrjáa. Innlend framleiðsla jólatrjáa nær einungis að sinna um 
25% af eftirspurn og ekkert sem bendir til að framleiðslan aukist 
á næstu árum nema eitthvað markvisst verði gert. Á samnings-
bundnum skógræktarsvæðum víða um land er orðin þörf á milli-
bilsjöfnun eða grisjun. Til að auka arðsemi skógræktarinnar og 
tekjumöguleika skógarbænda er möguleiki að heimila sölu þeirra 
trjáa sem standast kröfur sem jólatré. Ef ná á markmiðum um að 
Íslendingar verið sjálfbærir með jólatré þarf jólatrjáaræktun að 
vera eitt af verkefnum skógræktarinnar.“

Samþykkt samhljóða að vísa tillögunni til stjórnar LSE.

Tillaga nr. 4 
,,Aðalfundur Landssamtaka skógareigenda, haldinn í Valaskjálf 

á Egilsstöðum 7. og 8. október 2016, leggur til að næsti aðalfundur 
LSE sem haldinn verður 2017 á Vestfjörðum fari fram um miðjan 
október.

Tillögur afgreiddar á 
aðal fundi Landssamtaka 
skógareigenda 2016

Greinargerð.
Í gegnum tíðina hefur verið leitast við að finna „réttan“ fundar-

tíma fyrir landsfund LSE. Þessi tillaga er þáttur í þeirri viðleitni. 
Um miðjan október er göngum og réttum lokið auk þess sem 
ferðamannatrafík sumarsins er farin að minnka og gististaðir 
bjóða þar af leiðandi hagstæðari gistingu heldur en á annatímum.“

Samþykkt samhljóða
Tillaga nr. 5 

,,Aðalfundur Landssamtaka skógareigenda, haldinn í Valaskjálf 
á Egilsstöðum 7. og 8. október 2016 beinir því til stjórnar LSE að 
taka það til skoðunar fyrir næsta aðalfund hvort heppilegt sé að 
aðalfundur LSE verði fulltrúaráðsfundur. Í tengslum við aðal-
fundinn eða valinn annar dagur þar sem málefni LSE verða rædd 
og haldinn fræðsluerindi sem væru opin fyrir alla félagsmenn og 
einnig árshátíð félagsins.

Greinargerð.
Með núverandi fyrirkomulagi skapast ójafnvægi í atkvæða-

greiðslum vegna mismunandi aðsóknar á aðalfund eftir staðsetn-
ingu fundarins. Flestir koma á því svæði þar sem fundurinn er 
haldinn. Með fulltrúaráðsfundi þar sem aðildarfélögin kjósi sína 
fulltrúa á fundinn með málfrelsi og atkvæðarétt næst meira jafn-
vægi og skilvirkari vinna sem skilar sér sem betra leiðarljós fyrir 
stjórn LSE varðandi hagsmuni skógarbænda.“

Samþykkt með 28 atkvæðum gegn 12 

Tillaga nr. 6 
,,Aðalfundur Landssamtaka skógareigenda, haldinn í Valaskjálf 

á Egilsstöðum 7. og 8. október 2016, beinir því til stjórnar LSE að 
skipuð verði þriggja manna nefnd sem útbýr reglur um verðmat 
nytjaskóga og leggur fyrir aðalfund 2017.

Greinargerð
Á undanförnum árum hefur verið að byggjast upp ný auðlind 

á fjölda skógarjarða, sem eru nytjaskógarnir. Þetta leiðir af sér að 
þegar jarðir eru seldar í dag þarf að taka tillit til skógarins í verð-
mati á jörðinni. Þetta gildir einnig um veðsetningar, skipti dánar-
búa, tryggingar og hugsanlega fleiri tilvik. Hugsanlega þarf að hafa 
í huga bæði verðmæti skógarins sem slíks og einnig hvort mat á 
skógræktarlandi er á einhvern hátt frábrugðið öðru landmati. 
Þetta mat hefur verið framkvæmt af ýmsum aðilum og okkur vit-
anlega eru engar samræmdar reglur til um verðmat af þessu tagi. 
Það hlýtur að vera hagsmunamál skógareigenda að þetta mat verði 
samræmt í samráði við Landssamtök skógareigenda og að starfs-
menn landssamtakanna hafi möguleika á að fylgjast með og hafa 
áhrif á hvernig þessum málum verði best fyrir komið. Niðurstað-
an úr slíkri samræmingu yrði svo aðgengileg skógareigendum á 
skrifstofu samtakanna og starfsmenn þeirra væru í stakk búnir til 
að leiðbeina skógareigendum um framkvæmd slíks mats og hvert 
beri að leita til að fá slíkt mat. Einn möguleiki væri að matið færi 
fram á vegum LSE. Þá þyrfti að gera gjaldskrá og hugsanlega fleiri 
reglur þar að lútandi. Markmiðið ætti að vera að reglurnar væru 
svo skýrar að skógareigandinn gæti sjálfur skoðað verðmæti eigin 
skógar ef hann hefur áhuga á slíku. Félagið álítur að ef þetta verður 
að veruleika muni þetta, auk þess að eyða óvissu um verðmæti 
jarða, aukið stórlega áhuga skógareigenda á umhirðu skóga sinna 
og þar með aukið verðmæti auðlindarinnar í heild. Hugsunin er 
ekki að það verði gert mat á öllum skógarjörðum holt og bolt, enda 
breytist verðmæti skógarins á hverju sumri eins og við vitum öll, 
heldur að reglurnar séu til staðar. 

Samþykkt samhljóða
Tillaga nr. 7

Fjárhagsáætlun LSE fyrir starfsárið 2017   
 Samþykkt samhljóða
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Tillaga nr. 8
,,Aðalfundur Landssamtaka skógareigenda, haldinn í Valaskjálf 

á Egilsstöðum 7. og 8. október 2016, hvetur stjórn Landssamtaka 
skógareigenda til að skipa vinnuhóp sem vinnur og kemur með 
tillögur um hlutverk LSE í nýju umhverfi og nýrri stjórnskipan, 
með tilkomu stofnunar Skógræktarinnar.

Greinargerð:
Móta þarf hlutverk Landssamtakanna. Verða þau regnhlíf félaga 

skógareigenda, verða þau sameiningartákn skógareigenda, verða 
þau í forsvari fyrir skógareigendur á landsvísu? Hvert verður 
hlutverk Landssamtaka skógareigenda og hver verður tilgangur-
inn með rekstri samtakanna? Mörgum spurningum er ósvarað. 
Mikilvægt er að félög skógareigenda verði öflug og vinni vel með 
skógareigendum að afurðamálum. Mikilvægt er að skógareigend-
ur eigi sér sterkan málsvara, aðila sem gætir hagsmuna skógar-
eigenda gagnvart yfirvöldum og opinberum aðilum og samtökum. 
Aðila sem tekur þátt í mótun og skipulagningu á uppbyggingu 
skógræktar í landinu sem atvinnugreinar og öðru er varðar hags-
muni skógareigenda.“

Samþykkt með 15 atkvæðum gegn 3

Tillaga 9
,,Aðalfundur Landssamtaka skógareigenda, haldinn í Valaskjálf 

á Egilsstöðum 7. og 8. október 2016, leggur til við Skógræktina að 
skógrækt á bújörðum verði efld með auknu fjárframlagi til gróð-
ursetninga og umhirðu.“

Samþykkt samhljóða
Tillaga nr. 11

,,Aðalfundur Landssamtaka skógareigenda, haldinn í Valaskjálf 
á Egilsstöðum 7. og 8. október 2016, samþykkir að fela stjórn LSE 
að semja um meiri áherslu á umhirðu skógar milli plöntunar og 
lokahöggs við Skógræktina. Allir taxtar fyrir þau verk sem unnin 
eru í skóginum frá plöntun til lokahöggs verði endurskoðaðir, til 
að auðvelda skógarbændum að sinna auðlindinni.

Greinargerð:
Þetta er nauðsynlegt til að skógarauðlindin skili hámarksarði 

við lokahögg. Umhirða eykur verðmæti þess efniviðar sem fellur 
til við lokahögg.“

Samþykkt samhljóða
Tillaga nr. 14

,,Aðalfundur Landssamtaka skógareigenda, haldinn í Valaskjálf 
á Egilsstöðum 7. og 8. október 2016, felur stjórn LSE að beita sér 
fyrir því að kalla saman til samtals/samráðs fulltrúa hagsmunaað-
ila tengda landnýtingu og landnotkun.

Greinargerð:
Það er sárara en tárum taki hvernig sífellt og endurtekið eru að 

koma upp mál sem ala á sundrung milli þeirra sem landið nýta. 
Það hlýtur að vera skynsamlegt að hefja samræðu um hvernig 
haga skuli landnýtingu í landinu til framtíðar.

Samþykkt samhljóða
Tillaga nr. 13

,, Aðalfundur Landsamtaka skógareigenda, haldinn í Valaskjálf 
á Egilsstöðum 7. og 8. október 2016, hvetur stjórn LSE til að halda 
baráttu sinni áfram fyrir viðurkenningu á eignarhaldi skógar-
bænda á kolefnisbindingu og þeim verðmætum sem af henni 
skapast. Látið verði á það reyna með lögsókn fyrir dómstólum 
hvort 36.gr laga nr. 70/2012 um loftslagsmál, þar sem fram kem-
ur að binding kolefnis í gróðri skuli bókfærð á reikning íslenska 
ríkisins fái staðist gagnvart eignarréttarákvæðum stjórnarskrár Ís-
lands. Sama á við VI. kafla sömu laga. Athugað verði hvort ekki er 
hægt að fá málið flutt sem prófmál.“

Samþykkt samhljóða

,,Aðalfundur Landssamtaka skógareigenda, haldinn í Valaskjálf 
á Egilsstöðum 7. og 8. október 2016, samþykkir óbreytt stjórnar-
laun þ.e. formaður fái greiddar kr. 160.000, gjaldkeri kr. 95.000 og 
aðrir stjórnarmenn kr. 84.000.

Samþykkt samhljóða

Fjárhagsáætlun LSE fyrir starfsárið 2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Breyting

Rekstrartekjur: Áætlun Áætlun frá fyrra ári

Félagsgjöld 882.000 1.110.000 1.495.000 1.944.000 1.944.000 2.000.000 3%
Styrkir vegna Við skógareigendur 650.000 515.000 952.500 1.290.000 2.000.000 2.000.000 0%
Búnaðargjald 470.799 501.815 421.011 420.710 513.000 0 -100%
Kraftmeiri skógar 5.173.509 0 4.963.036 2.365.838 0 0 0%
Aðrar tekjur Fram.l.sj. Styrkir 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0%
Vaxtatekjur 72.496 129.660 27.404 15.195 80.000 80.000 0%
Verkefnasamningur við ríkið 3.400.000 3.000.000 3.500.000 6.900.000 2.300.000 15.000.000 552%
Tekjur samtals 10.648.804 5.256.475 13.358.951 12.935.743 8.837.000 21.080.000 139%

Rekstrargjöld:
Kostnaður vegna aðalfundar 978.972 849.488 1.048.067 1.146.753 1.100.000 1.100.000 0%
Stjórnar- og fundarkostnaður 1.043.842 1.058.488 472.000 645.904 800.000 800.000 0%
Ráðstefnur og námskeið 29.000 0 72.223 31.500 150.000 100.000 -33%
Sérfræðiþjónusta 645.274 0 0 43.251 50.000 2.500.000 0%
Rekstur skrifstofu og laun 3.122.298 5.463.580 7.275.938 7.580.653 7.500.000 7.500.000 0% Miðað við 80 % laun
Kostnaður vegna Árs skóga 45.296 0 0 0
Blaðaútgáfa 887.124 961.308 599.403 1.060.313 1.300.000 1.500.000 15%
Erlent samstarf 94.967 0 0 0 0%
Heimasíða 535.634 448.995 0 160.979 170.000 170.000 0%
Félagsgjald til BÍ 0 400.000
Kraftmeiri skógar / ný verkefni 0 2.457.729 4.093.331 0 0 2.000.000 0%
Annar kostnaður/styrkir til félaga 89.133 0 0 500.000 500.000 2.000.000 300%  
Vaxta- og bankakostnaður 13.223 50.365 154.867 167.056 170.000 170.000 0%
Gjöld alls 7.484.763 11.289.953 13.715.829 11.336.409 11.740.000 18.240.000 55%

Hagnaður ársins 3.164.041 -6.033.478 -356.878 1.599.334 -2.903.000 2.840.000 -198%

Handbært fé í árslok 7.549.867 1.796.352 651.188 2.250.522 -652.478 2.187.522 -435%
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Edda sýnir gamla mjólkurfötu sem fest er saman með hvalskíðum.

Landsfundarkonur ræða málin.
Helgina 7.-9. október var aðalfundur LSE haldinn á Egilsstöð-

um þar sem komið var að Austfirðingum að halda fundinn. Það er 
nokkur undirbúningur sem heimafélagið þarf að sinna og skipu-
leggja. Við vildum að málþingið snérist um afurðamál því við telj-
um þau brýn þar sem skógurinn er víða orðinn nokkuð vaxinn og 
komið að uppskeru, við vildum líka að fólk fræddist um staðhætti, 
færi í þægilega skógargöngu og skemmti sér vel. 

Á síðasta ári var, hér eystra, kynnt skýrsla sem unnin var um 
afurðamál úr skógi og við vildum halda okkur á þeim slóðum í 
fræðsluerindum fundarins.  

Landsfundur LSE á Egilsstöðum
- Maríanna Jóhannsdóttir, formaður félags skógarbænda á Austurlandi

hjónanna Eddu Björnsdóttur og Hlyns Halldórssonar sem þar búa 
á skógræktarjörð og hafa nýtt efnivið jarðarinnar til ýmissa verk-
efna enda eru þau annálaðir handverksmenn og dugnaðarforkar. Á 
Miðhúsum hefur verið stunduð skógrækt í 30 ár en Miðhús er fyrsta 
jörðin sem gerði samning við Héraðs- og Austurlandsskóga. Hlynur 
og Edda eru ekki eingöngu í skógrækt heldur reka þau handverks-
hús auk þess sem þau vinna matvæli úr skóginum svo sem þurrkaða 
sveppi, ýmiskonar berjasíróp, birkite og fleira góðgæti. 

Edda leiddi gönguna eftir að komið var yfir brúna við Eyvindará 
og sagði sögur sem tengjast staðnum og fór yfir sögu Miðhúsa aftur 

Á Víðivöllum ll á Héraði hefur risið glæsileg afurðastöð, Skógar-
afurðir ehf sem hjónin Bjarki Már Jónsson og Kristín Gunnarsdóttir 
reka. Bjarki hélt erindi á fundinum þar sem hann rakti tilurð fyrirtæk-
isins og hvernig gekk að koma því á fót. Lára Vilbergsdóttir frá Aust-
urbrú hélt erindi sem hún kallaði „Stórt og smátt úr íslenskum skógi“ 
og fjallaði um möguleikana 
sem eru fyrir hendi í fram-
leiðslu og sölu afurða úr skógi. 
Loks var það Lárus Heiðar-
sson hjá Skógræktinni sem 
flutti erindið „Skógarafurðir, 
hvað er það nú?“ en eins og 
nafn erindisins bendir til þá 
velti hann upp ýmsum hug-
myndum um skógarafurðir.

Eftir málþingið var farið í 
skógargöngu. Gengið var frá 
ráðstefnustað, Valaskjálf á 
Egilsstöðum að Miðhúsum í 
indælu haustveðri til heiðurs-

í aldir. Þegar heim að bænum kom var boðið upp á veitingar, tónlist 
og skoðunarferð á verkstæði þar sem vandað handverk var skoðað 
undir leiðsögn þeirra hjóna og farið í framleiðslueldhúsið þar sem 
þau kynntu framleiðslu sína. Ekki má gleyma frásögn af því þegar 
silfursjóðurinn á Miðhúsum fannst en Edda sagði frá því á mjög eft-
irminnilegan hátt.

Fyrir árshátíðina var boðið upp á fordrykk í Safnahúsinu á Egils-
stöðum þar sem meðal annars er hægt að fræðast um sögu hrein-
dýra á Austurlandi í fallegum sýningarsal. Í Valaskjálf var síðan 
haldin árshátíð þar sem ýmis skemmtiatriði voru í boði, tónlistar-
fólk frá Reyðarfirði flutti nokkur lög, Andrés Björnsson hagyrðingur 
skemmti, veislustjórinn Sigfús frá Brekku í Mjóafirði fór á kostum, 
Þröstur Eysteinsson flutti hátíðaræðu og föst atriði eins og drykkjan 
úr ölhænunni voru til að gleðja viðstadda. Eftir matinn og dagskrána 
var stiginn dans fram eftir nóttu þar sem Jón Arngrímsson og félagar 
spiluðu.

Það er mat okkar sem stóðum að fundinum að hann hafi tekist vel, 
Héraðið tók vel á móti gestum sínum í fallegum haustbúningi og von-
andi hafa allir farið sáttir til síns heima. Við hlökkum til að fara vestur 
á fund að ári, þar sem Vestfirðingar halda næsta aðalfund.

Skógarbændurnir Davíð Herberts-
son í Hrísgerði og Ragnar Sig-
valdason Hákonarstöðum Jökul-
dal. Ljósmynd Edda Björnsdóttir.
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Lára Vilbergsdóttir.

Þurrkgámurinn.

Stórt og smátt úr íslenskum skógi
- Lára Vilbergsdóttir

Á síðastliðnum 100 árum hafa frumkvöðlar í íslenskri skógrækt 
unnið þrekvirki og lagt grunn að atvinnugrein sem á framtíð fyrir 
sér og mun skapa fjölbreytt störf og möguleika til afurðavinnslu. 
Það glittir í uppskeru en á næstu tíu til fimmtán árum fer við-
armagn í íslenskum skógum að verða nægjanlegt til að skapa at-
vinnu og afurðir.

Ímynd atvinnugreinarinnar í dag tengist mest ræktuninni sjálfri, 
en einnig þeirri dásemd að fá að njóta umhverfi skógarins sem 
útivistarsvæðis og vettvangs listviðburða ýmiskonar. Fagurlega 
unnið listhandverk og nýting efniviðarins í klæðningar á ýmsum 
híbýlum og arkitektúr er einnig tvímælalaust það sem hefur nú 
þegar skapað ímynd og væntingar til atvinnugreinarinnar.   

Undanfarin 5 ár hefur undirrituð unnið að þróun innviða fyrir 
skapandi greinar mest í tengslum við nýtingu staðbundinna hrá-
efna á Austurlandi.  

Þar hefur verið mér hugleikið hvernig vara úr héraði, ýmiskon-
ar listhandverk og vöruhönnun getur sagt söguna af því hver við 
erum og hvað við stöndum fyrir sem samfélag. Mín nálgun hér í 
þessari grein varðandi vöruþróun úr hráefni nytjaskóganna á Ís-
landi tengist þeirri sannfæringu að mikilvægt sé að horfa heild-
stætt á atvinnugreinina. Með því að móta stefnu um nýtingu 
hráefnisins, byggja upp vörumerki og innleiða hönnunarhugsun 
getum við markvisst aukið virði mismunandi vöru gegnum vöru-
merkið.

Saga íslenskrar skógræktar í harðbýlu landi er merkileg saga, 
það er sagan sem getur í samtali við góða hönnun, arkitektúr og 
fjölbreytta grunnvöru lagt grunn að því að gjörnýta hráefnið og 
hámarka virði bæði grisjunarviðar jafnt sem gæðaviðar og ekki 
minnst allskonar annarra möguleika.

Atvinnuþróun í dag er einnig undir þeirri pressu að unnið sé á 
ábyrgan hátt gagnvart náttúrunni og komandi kynslóðum. Loks-
ins hyllir í alvöru undir að mannkynið sé farið að taka umhverfis-
mál alvarlega og vinna í boði náttúrunnar. Aukinn skilningur á 
því að fækka vistsporum og að samfélög þurfi að verða sjálfbær 
með sem flest. Vitund almennings, ekki síst unga fólksins eykst 
hröðum skrefum. 

Stefnumótun og margir fá hroll! Stefnumótun þarf samt ekki 
alltaf að vera svo flókin. Stefna er fyrst og fremst samkomulag 
hagsmunaaðila um sameiginleg gildi, samstöðu, raunhæf verkefni 
og aðgerðaáætlun.

Skógareigendur geta gert stefnu um að fara blandaða leið þar 
sem – STÓRT OG SMÁTT MÆTIST – og skapar skógrækt og úr-
vinnslu hráefnisins jákvæða ímynd sem leiðir til sjálfbærrar upp-
byggingar atvinnugreinarinnar til framtíðar 

Þess vegna er svo mikilvægt að gera alvöru stefnu og móta fram-
tíðarsýn um hvernig við ætlum að nýta íslensku nytjaskógana. 
NÚNA er tíminn núna er tækifærið

Höfundur er Lára Vilbergsdóttir verkefnisstjóri skapandi greina 
@ Austurbrú Egilsstöðum

Plöntusala
Bakka- og pottaplöntur.

Fura, greni, lauftré
og runnar.

OPIÐ
frá kl. 10 - 18 

Reykholti Biskupstungum - S: 694 7074 
gardkvistar@simnet.is - www.kvistar.is

Merkið Landsvirkjun_Merki
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Sameining skógræktarstofnana ríkisins í eina nýja stofnun, 
Skógræktina, varð formlega fyrsta júlí 2016. Aðdragandi samein-
ingarinnar hefur áður verið rakinn í þessu blaði. Undirbúningur 
sameiningarinnar þótti vera mjög til fyrirmyndar enda var sam-
ræða og lýðræðisleg vinnubrögð í hávegum og starfsmenn fengu 
mikil tækifæri til að ræða saman og koma sjónarmiðum sínum á 
framfæri. Til varð góður efniviður í góða nýja stofnun.

Andinn í undirbúningsferlinu var að hin nýja stofnun skyldi 
verða opin og sveigjanleg, að megináhersla skyldi lögð á hið sam-
eiginlega markmið, meiri og betri skógrækt, og forðast skyldi að 
hlaða múra milli deilda eða starfstöðva. Skógræktin starfar nú á 
tólf starfstöðvum vítt og breitt um landið og að auki eru dæmi um 
starfsmenn sem búa fjarri starfstöðvum Skógræktarinnar og vinna 
sín störf að mestu utan þeirra. Auk höfuðstöðvanna á Egilsstöðum 
eru starfstöðvar Skógræktarinnar á Hallormsstað, Tumastöðum, í 
Þjórsárdal, Haukadal, á Selfossi, Mógilsá, í Hvammi Skorradal, á 
Hvanneyri, Þingeyri, Akureyri og Vöglum Fnjóskadal. Búseta er 
ekki veigamesta atriðið þegar fólk er ráðið til Skógræktarinnar. 
Aðalatriðið er að rétt manneskja sé valin til starfsins.

Sveigjanlegt skipulag
Skipurit Skógræktarinnar er sett upp í anda þess sem hér var 

lýst að ofan, að auðvelt verði að vinna að verkefnum stofnunar-
innar þvert á svið og deildir. Meginsviðin eru tvö, skógarauðlinda-
svið og rannsóknasvið, en þvert á þessi svið starfa rekstrarsvið og 
samhæfingarsvið. Skógarauðlindasvið tók við rekstri þjóðskóg-
anna en einnig nytjaskógrækt á lögbýlum sem áður voru lands-
hlutaverkefnin í skógrækt. Rannsóknasvið sinnir rannsóknar- og 
vísindastarfi ásamt landupplýsingum. Eins og sést á myndinni af 

skipuritinu er meiningin að þarna verði flæði á milli. Til dæm-
is geti skógfræðingar sem eru áhugasamir um rannsóknir sinnt 
rannsóknum að einhverju leyti undir forsjá rannsóknasviðs jafn-
vel þótt aðalstarf þeirra heyri til skógarauðlindasviðs. 

Rekstrarsvið sinnir rekstri og fjármálum Skógræktarinnar og 
starfar eins og nærri má geta þvert á aðalsviðin tvö. Eins er með 
samhæfingarsvið sem tekur að sér ýmis verkefni sem ekki heyra 
beint undir annað hvort aðalsviðanna. Nefna má vinnu að landsá-
ætlun og landshlutaáætlunum í skógrækt, umsagnir um ýmis mál, 
skipulagsmál, gæðamál, fræðslu- og kynningarstarf og fleira. Þvert 
á skógarauðlinda- og rannsóknasvið er líka ný staða fagmálastjóra. 

Skógræktin verður til
- Pétur Halldórsson kynningarstjóri

Framkvæmdaráð Skógæktarinnar. Frá vinstri: Gunnlaugur Guðjónsson sviðstjóri rekstrarsviðs, Þröstur Eysteinsson skógræktarstjóri, Hreinn 
Óskarsson sviðstjóri samhæfingarsviðs, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir sviðstjóri skógarauðlindasviðs, Edda Sigurdís Oddsdóttir sviðstjóri 
rannsóknasviðs og Aðalsteinn Sigurgeirsson fagmálastjóri.

Skipurit Skógræktarinnar.
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Hún var auglýst laus til umsóknar á miðju sumri og var Aðalsteinn 
Sigurgeirsson skógerfðafræðingur ráðinn úr hópi fimm umsækj-
enda. Um leið var auglýst eftir umsóknum um störf sviðstjóra 
skógarauðlinda- og samhæfingarsviða. Sigríður Júlía Brynleifs-
dóttir skógfræðingur var ráðin sviðstjóri skógarauðlindasviðs 
sem sex manns sóttu um og Hreinn Óskarsson sviðstjóri samhæf-
ingarsviðs en fimm sóttu um það starf. 

Vel mönnuð yfirstjórn
Gunnlaugur Guðjónsson, sem gegndi starfi fjármálastjóra Skóg-

ræktar ríkisins, tók við stöðu sviðstjóra rekstrarsviðs og Ólöf Sig-
urbjartsdóttir sem stýrði Héraðs- og Austurlandsskógum starfar 
honum við hlið. Við ráðningu Aðalsteins Sigurgeirssonar í stöðu 
fagmálastjóra losnaði starf forstöðumanns rannsóknasviðs. Það 
starf var auglýst í kjölfarið og var Edda Sigurdís Oddsdóttir jarð-
vegsvistfræðingur ráðin en þrjú sóttu um starfið. 

Fleira losnaði um við ráðningar í stjórnunarstöður hjá Skóg-
ræktinni. Hlynur Gauti Sigurðsson var ráðinn skógræktarráðgjafi 
á Vesturlandi og tekur þar að hluta til við verkefnum Sigríðar Júlíu 
auk þess að sinna verkefnum á samhæfingarsviði við gerð fræðslu- 
og kynningarefnis.  Trausti Jóhannsson var ráðinn skógarvörður á 
Suðurlandi í stöðu sem Hreinn gegndi áður.

Þekking og reynsla nýtist vel
Valgerður Jónsdóttir sem stýrði Norðurlandsskógum hefur tek-

ið við fræmálum Skógræktarinnar og sinnir fræræktunarstarfi á 
Vöglum í Fnjóskadal þar sem meiningin er að blása í seglin við 
ræktun lerkiblendingsins Hryms. Aukin áhersla er lögð á kynbæt-
ur og mun Brynjar Skúlason stýra því starfi. Nefna má kynbætur 
á fjallaþin til jólatrjáaframleiðslu og stofnað verður til kynbóta 
stafafuru. Jafnframt er meiningin að efla starfsemi á Tumastöðum 
þar sem einkum verður lögð áhersla á stiklingarækt, meðal annars 
á ryðþolnum asparklónum.

Sæmundur Þorvaldsson sem stýrt hefur Skjólskógum á Vest-
fjörðum hefur fengið það hlutverk að stýra verkefni umhverfis- og 
auðlindaráðuneytisins um búskaparskógrækt í Vestur-Húnavatns-
sýslu sem er til eins árs. Á næstu misserum kemur betur í ljós hvert 
hlutverk hans verður hjá nýrri stofnun. Björn Bjarndal Jónsson 
sem stýrði Suðurlandsskógum tekur að sér verkefni í skógarnytj-
um og markaðsmálum skógarafurða auk þess að taka þátt í eflingu 
fræðslustarfsins, en aukin áhersla er á þessi efni hjá Skógræktinni. 
Verkefnin eru ærin hjá nýrri stofnun og mikil þörf fyrir starfs-
menn með mikla þekkingu og reynslu. Hraði uppbyggingar er þó 
tempraður af fjárveitingum.

Skógræktin leggur áherslu á farsælt samstarf við aðrar stofnanir, 
samtök, fyrirtæki og síðast en ekki síst þá fjölmörgu landeigendur 
sem stunda skógrækt á einkalöndum. Þegar hefur verið stofnað 
til samstarfs um Þorláksskóga þar sem sveitarfélagið Ölfus, Land-
græðslan og Skógræktin hyggjast vinna saman að því að breyta 
Hafnarsandi í gjöfult skóglendi til fjölbreyttra nota. Fleiri slík sam-
starfsverkefni er verið að ræða, t.d. á sviði fræðslu, þróunar viðar-
nytja og skógræktar til lífmassaframleiðslu.

Ný ásýnd
Skógræktin er enn í mótun og verður áfram um sinn. Fram að 

áramótum verður bókhaldið bundið við stofnanirnar sex sem 
sameinuðust en upp frá því verður Skógræktin rekin sem ein 
heild. Nýtt merki Skógræktarinnar hefur verið kynnt og þar með 
verður hægt að huga frekar að útliti stofnunarinnar í útgefnu efni 
og á vefnum. Nýr vefur er í vinnslu og stefnt er að því að hann 
verði tilbúinn á fyrri hluta næsta árs. Unnið er að ýmsum áætlun-
um um rekstur fasteigna og starfstöðva, samræmingu og endur-
nýjun bílaflota stofnunarinnar og fleira. Á næstu vikum verður 
skógareigendum, þátttakendum í nytjaskógrækt á lögbýlum, 
kynnt nánara skipulag þess hluta skógarauðlindsviðs sem heyrir 
til ráðgjafar og skógarþjónustu. Unnið er að samræmingu verklags 
við þjónustu, ráðgjöf og eftirlit. Verkefnin eru ærin hjá nýrri stofn-
un og ekki verður allt talið upp hér.

Meginmarkmið Skógræktarinnar er meiri og betri skógrækt á 
Íslandi. Ljóst er að skógrækt er öflugt tæki til að efla byggðir lands-
ins, treysta búsetu í dreifbýli, auka verðmæti jarða, bæta ásýnd 
landsins og veðurfar, efla vistkerfi og stuðla að vatns- og jarðvegs-
vernd. Síðast en ekki síst er skógur öflug aðferð til að binda koltví-
sýring og leggja þannig gott til baráttunnar gegn þeim loftslags-
breytingum sem nú ógna tilveru mannsins á jörðinni. Skógrækt er 
mikilvægur hluti viðbragða við þeirri ógn og Skógræktin biðlar til 
skógareigenda, skógræktarfélaga og annarra áhugasamra að leggj-
ast með sér á árarnar.

Nýtt merki Skógræktarinnar. Átján tillögur bárust frá fimm hönnuð-
um og voru þrjár þær bestu bornar upp í almennri kosningu starfs-
fólks Skógræktarinnar. Þessi tillaga hlaut flest atkvæði og höfundur 
hennar er Halldór Björn Halldórsson.

Fundar- árshátíðar- og 
ráðstefnuaðstaða

fyrir stóra sem smáa hópa

Veitingarþjónusta sniðinn að 
þínum þörfum

Hafðu samband og við Þnnum œt 
hvað hentar þínum hópi

s. 471 1600 ¥ valaskjalf@701hotels.is ¥ www.701hotels.is 

SKÓGARLÖNDUM 3. ¥ 700 EGILSSTAÐIR
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Glöggir skógareigendur hafa líklega orðið varir við breytingar á 
skordýrafaröldrum og sjúkdómum í íslenskum skógum á undan-
förnum árum. Með breyttu veðurfari og nýjum trjátegundum hafa 
nýir skaðvaldar á trjám náð fótfestu hérlendis. Ekki hafa allir náð 
að dreifa sér um allt land, en líklegt er að margir þeirra muni gera 
svo í framtíðinni. Þá hefur hegðunarmynstur sumra innlendra 
skordýrategunda breyst. Hér á eftir verður farið yfir hvaða skordýr 
og sjúkdómar voru helst til vandræða í sumar fyrir trjáræktendur.

Asparglytta (Phratora vitellinae) 
Asparglytta er bjöllutegund sem fannst fyrst á Íslandi árið 2005. 

Fyrstu árin fannst hún einungis á SV horninu en útbreiðslusvæði 
hennar er að stækka og finnst hún í dag víða á Suðurlandi, á Vestur-
landi og í Eyjafirði. Líkt og undanfarin ár var hún áberandi í sumar 
og olli víða tjóni, sérstaklega þar sem hún hefur verið lengst. Bæði 
fullorðnar bjöllur og lirfur asparglyttu éta aspar- og víðitegundir 
en viðja verður fyrir mestum skaða af völdum hennar. 

Bjöllurnar byrja að éta laufin snemma á vorin, um leið og brum 
springa út. Lirfurnar taka við í júní og ferðast í hóp yfir laufblað-
ið og éta plöntuvefinn. Á veturna leitar glyttan skjóls í dauðum 
við og því gæti það minnkað skaða af völdum hennar að fjarlægja 
hann úr skóginum. 

Birkikemba (Heringocrania unimaculella)
Birkikemba er fiðrildi sem fannst fyrst hérlendis árið 2005 í 

Hveragerði en undanfarin ár hefur hún dreift sér hratt suður- og 
vestur yfir landið. Hún var töluvert áberandi þetta sumarið á út-
breiðslu svæði sínu. Birkikemba veldur skaða á lirfustigi og líkt 
og nafnið bendir til, lifa þær eingöngu á birki. Fiðrildin verpa í 
birkibrum í apríl og eggin klekjast út um sama leyti og laufgun 
verður. Lirfurnar smjúga þá inn í laufblöð birkisins og nærast á 
blaðholdinu, með þeim afleiðingum að blaðið verður brúnt og hálf 
gegnsætt. Birkikemba veldur því töluverðum sjónrænum skaða á 
birki þar sem stórir, áberandi brúnir blettir myndast á laufblöðum 
sem lirfan hefur étið. Ekki er vitað hvort eða þá hversu miklum 
skaða birkikemban veldur á vexti birkisins. 

Skaðvaldar í skóginum
- Brynja Hrafnkelsdóttir, Edda Sigurdís Oddsdóttir og Halldór Sverrisson

Ýmsir aðrir fiðrildalirfufaraldrar 
Nokkuð var um staðbundna fiðrildalirfufaraldra þetta sum-

arið, enda var það afar heppilegt fyrir skordýr. Sumarið byrjaði 
með nokkuð alvarlegum faröldrum á höfuðborgarsvæðinu og ná-
grenni. Þar voru það haustfeti og víðifeti sem ollu mestum skaða, 
auk þess sem skemmdir af völdum birkifeta  og birkivefara voru 
yfir meðallagi víða um land, þó síst á Austurlandi.  Á Vestfjörðum 
var mikill mó- og birkifeta faraldur sem lék ungplöntur illa, og 
mátti sums staðar sjá stór svæði illa farin. 

Skemmdir af völdum birkikembu á laufi birkis. Ljósmynd Brynja 
Hrafnkelsdóttir.

Fiðrildalirfufaraldur á víði. Ljósmynd Edda Sigurdís Oddsdóttir.

Trjásjúkdómar
Birkiryð var snemma á ferðinni og áberandi norðanlands í sum-

ar, enda eru ryðsjúkdómar ávallt ágengir þegar snemma vorar og 
sumarið er hlýtt og rakt.

Óvenjumikið asparryð var víða á Suðurlandi. Einnig fannst það 
í litlum mæli í Borgarfirði. Aðeins eru tvö ár síðan síðasta slæma 
ryðsumar var í ösp á Suðurlandi. Í kjölfar þess ryðs bar á greina- 
og toppkali í mörgum asparklónum. Ryðið í ár er jafnvel enn verra 
en fyrir tveimur árum og því má búast við kali á komandi vetri. 
Einnig verða ryðgaðar aspir fyrir miklu vaxtartapi. 

Eins og flestum er kunnugt er lerki millihýsill fyrir ryðið. Í 
maí og júní dreifist smitefnið frá lerki yfir á blöð asparinnar en 
yfir sumarið dreifist það á milli aspartrjáa. Þar sem skaðleg áhrif 
ryðsins á vöxt alaskaaspar eru nú orðið vel þekkt er þess gætt að 
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blanda lerki og ösp ekki saman í gróðursettum skógum. En í eldri 
skógarreitum finnst lerki víða innan um ösp. Ef ætlunin er að nýta 
öspina er auðvitað nauðsynlegt að vöxtur hennar verði góður og 
áfallalaus. Vilji skógræktendur hafa bæði lerki og ösp í skógi sín-
um er lykilatriði að gróðursetja einungis asparefnivið með gott 
ryðþol. 

Tvær sveppategundir valda barrfelli á lerki. Önnur er hinn 
eiginlegi barrfellir (Meria laricis) en hin, (Mycosphaerella sp.), 
sem hefur verið algeng á Norðausturlandi, hefur verið nefnd 
Mjóanesbarrfellir, vegna þess að hún var fyrst greind í Mjóanesi 
á Fljótsdalshéraði. Báðir verða barrfellisjúkdómarnir verstir í 
vætusumrum. Síðasta sumar var Mjóanesbarrfellirinn áberandi í 
Þingeyjarsýslum en í Skagafirði bar nokkuð á hefðbundna barr-
fellinum.

Ryðguð ösp í Haukadal. Ljósmynd Halldór Sverrisson.

Lerkibarrfellir. Ljósmynd Halldór Sverrisson.

Varnir gegn skaðvöldum: 
Þegar ræktandi finnur skaðvald er mikilvægt að greina hann til 

þess að meta hvort eða hversu miklu tjóni hann muni valda. Á 
Íslandi er ekki algengt að meindýr og sjúkdómar valdi trjádauða 
á stálpuðum trjám þó að ungplöntur geti verið viðkvæmar fyr-
ir þeim. Stundum er tjónið einungis útlitslegt og er því misjafnt 
hversu alvarlegur skaðinn er fyrir ræktandann.  Hafa ber í huga að 
skordýr og sjúkdómar eru hluti af vistkerfinu og oft er ekki þörf á 
því að bregðast við á nokkurn hátt. 

Mörgum þykir freistandi að bregðast við faraldri með notk-
un skordýraeiturs. Æskilegt er þó að eitra aldrei nema að vel 
ígrunduðu máli. Þó að eitur fækki vissulega skaðvöldum, fækk-
ar það einnig öðrum skordýrum, sem jafnvel eru gagnleg, til að 
mynda náttúrulegir óvinir meindýra. Því er hætt við því að eitrun 
valdi því að þeim fækki, sem getur aftur leitt til enn meiri fjölda 
meindýra. Einnig er óvíst hver áhrif eiturs eru á önnur dýr í skóg-
inum. Ef að ákveðið hefur verið að eitra er mikilvægt að vera viss 
um að eitrið nái til skaðvaldsins. Í langflestum tilfellum þarf skor-
dýraeitur að komast í snertingu við skordýrið og því er tilgangs-
laust að eitra áður en skaðvaldurinn kemur fram eða eftir að hann 
er farinn. 

Fyrirbyggjandi aðferðir er eitthvað sem skógareigendur þurfa 
að hafa í huga, svo sem að varast það að flytja sýktan efnivið á 
milli svæða og ekki síður landa. Til dæmis geta sjúkdómar borist 
með jarðvegi og því er mikilvægt að hreinsa skóna sína áður en 
farið er út í skóg á þeim eftir að hafa verið í þeim erlendis. Einnig 
getur stundum verið gagnlegt að hafa ekki dauðan við á skógar-
botninum, hann getur myndað skjól og þar með aukið lífslíkur 
fyrir skaðvalda. Tegundaval skiptir líka máli, til að mynda er hægt 
að koma í veg fyrir asparryð með því að planta ekki lerki í ná-
grenni við aspirnar. 

Ýmsar lífrænar aðferðir sem notaðar hafa verið erlendis hafa 
reynst ágætlega gegn skordýrum hérlendis, sérstaklega blaðlús-
um og lirfum. Garð- og skógareigendur hafa víða útbúið lífræn-
ar blöndur sem eru notaðar til úðunar gegn óværu. Eins sú vin-
sælasta er blanda brún- eða grænsápu  og vatns, en margar aðrar 
aðferðir eru einnig þekktar. Höfundar vilja benda lesendum sem 
hafa áhuga á slíkum blöndum á að hægt er að finna nákvæmari 
upplýsingar um hlutföll og aðferðir á internetinu.

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

MHG Verslun ehf  |  Akralind 4  |  201 Kópavogi  |  Sími 544-4656  |  www.mhg.is 
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Hér á Fljótsdalshéraði hefur verið einmuna veðurblíða í haust 
eftir hlýtt og langt sumar. Þegar þetta er skrifað, hefur ekki enn 
snjóað í byggð og einu sinni hef ég þurft að skafa framrúðuna á 
bílnum. Haustin eru að mínu mati mjög skemmtilegur tími í skóg-
inum, sérstaklega þegar lauf/nálar hafa fallið því þá getur maður 
skoðað vöxt sumarsins og ástand skógarins. Þetta haust hefur ver-
ið virkilega skemmtilegt og trúlega á maður eftir að vitna í það um 
ókomna framtíð. Mikið af 3-4 ára gömlu lerki hefur tvöfaldað hæð 
sína og mjög góður vöxtur var einnig í sitkagreni og ösp allt upp í 
1 meters árssprotar. Það eina sem lítið hefur vaxið í sumar er fura, 
en hún virðist mjög háð veðurfari síðasta sumars, sem var undir 
meðallagi gott hér á Fljótsdalshéraði. Í haust voru gróðursettar hér 
á Droplaugarstöðum um 5000 plöntur af sitkagreni og lerki. Mín 
reynsla af haustgróðursetningum er góð og undantekningalaust 
hefur lifun verið um 100% og plönturnar farið vel af stað. Maí og 
júní eru oft þurrir hér á Héraði sem getur valdið afföllum hjá ný-
gróðursettum plöntum í þurru og illa grónu landi. 

Þessa dagana er verktaki í slóðagerð hér á Droplaugarstöðum, 
en verið er að leggja slóða á svæði sem eru ógróðursett og þar 
sem millibilsjöfnun er framundan á næstu árum. Búið er að vinna 
við slóðagerð hér frá 2004 en ekki hafa verið framkvæmdir öll ár. 
Ekki er mikið eftir í lagningu slóða en töluverð vinna eftir við að 
malbera aðalvegi. Heildarlengd slóða hér er í dag um 12 km. Gott 
aðgengi að skóginum er grundvöllurinn fyrir því að umhirða fari 
fram og flutningur á efni úr skógi sé mögulegur. Það er mikill 
kostnaður við slóðagerð, en það verður að líta á hana sem fram-
tíðarfjárfestingu í skóginum. 

Starfsfólk Skógræktarinnar (fyrrverandi Héraðs- og Austur-
landsskógar) er búið að koma og mæla upp tæpa 4 hektara sem 
til stendur að millibilsjafna í vetur. Samhliða millibilsjöfnun sem 
ég geri sjálfur, reyni ég að klippa tvítoppa og lauslega snyrta tré 
sem hafa miklar greinar. En vegna þess hversu hlýtt hefur verið 
undanfarið er millibilsjöfnun ekki hafin, því ég er hræddur við 
að sveppir komist í sárin og það myndi verða til skaða. Ég byrja 

millibilsjöfnun venjulega fljótt eftir fyrsta frostakafla ef ég hef tíma 
en stundum hefur það dregist fram yfir áramót. Mér finnst síðan 
mjög gaman að greinahreinsa og reyni að nota hverja dauða stund 
yfir veturinn til þess. Eftir greinahreinsun byrjar tréð að framleiða 
kvistlausan við sem er miklu sterkari en kvistóttur. Í Skandinavíu 
er borgað talsvert meira fyrir kvistlausan við og ég held að það 
sama verði upp á teningnum hér á landi í framtíðinni. En aðalá-
stæða þess að ég greinahreinsa er sú að mér þykir miklu skemmti-
legra að geta séð trén í skóginum og svo er þetta góð líkamsrækt 
eftir erfiðan dag á skrifstofunni . Úr millibilsjöfnun nýti ég efni 
í girðingarstaura og stikur (til að merkja gönguleiðir) ásamt öllu 
sveru efni sem oftast endar sem kurl.

En haustin eru líka tilvalin til að skipuleggja framkvæmdir 
næsta sumars. Gott er að byrja skipulagningu á gróðursetningu 
með góðum fyrirvara, sérstaklega ef það þarf að jarðvinna. Að 
mínu mati ætti að gera alla jarðvinnslu að hausti, því vorið eftir 
sést vel hvar mesta frostlyftingin er í flekknum og þá er hægt að 
staðsetja plöntuna á sem bestum stað. Mjög gott er að sjá greni/
furu í grasgefnu landi á þessum tíma til að meta hvort íbóta sé 
þörf í gróðursetningar, grasið er sölnað og þær plöntur sem eru 
lifandi ættu að sjást. En það er mjög mikilvægt í nytjaskógrækt að 
gróðursetja plöntur í stað þeirra sem drepast svo upp vaxi fram-
leiðslumikill skógur sem nýtir alla framleiðslugetu landsins. Gisn-
ir skógar gefa af sér afurðir seinna og viðargæði í þeim eru lakari 
(miklar greinar). Það að taka land til skógræktar og vera ekki að 
fullnýta það er að mínu mati svipað og að byggja gripahús fyrir 
500 gripi en vera síðan bara með 300 gripi í húsinu.

 Skógarbændur ættu að eyða eins miklum tíma og þeir mögulega 
geta í sínum skógi. Læra að þekkja hann, fylgjast með breytingum 
sem verða á landslagi, gróðurfari, fuglalífi og veðurfari sem eru 
miklar og hirða skóginn vel. Öll umhirða bætir viðarnýtingu sem 
bætir fjárhagslega afkomu. Annars allt gott úr Fljótsdalnum.

Afrakstur vetrarinns 2015.

Pistill að austan, haust í skóginum
- Lárus Heiðarsson, skógarbóndi, Droplaugarstöðum, Fljótsdal



15

LANDSSAMTÖK SKÓGAREIGENDA

Virkjum 
Ísland til 

skógræktar

Tvítoppaklipping.

keðjusagarstígvél

Vn
r. S

K2
83

53
7

Verð kr

20.435
m. vsk

Stærðir: 39-47

Skógarvörur

keðjusagarjakki keðjusagarregnstakkur

keðjusagarbuxur keðjusagarregnbuxur keðjusagarskór

Vn
r. S

K2
82

23
3

Vn
r. S

K2
85

31
8

Vn
r. S

K2
82

20
8

Vn
r. S

K2
85

31
9

Vn
r. S

K2
83

61
0

Verð kr

18.251
m. vsk

Verð kr

10.719
m. vsk

Verð kr

22.304
m. vsk

Verð kr

10.719
m. vsk

Verð kr

44.881
m. vsk

Stærðir: 46-62 Stærðir: S/m/l  &  Xl/XXl/XXl

Stærðir: 46-64 SmekkbuXur - Stærðir: S/m/l  &  Xl/XXl/XXl Stærðir: 40-47

Skógarvörur

strekkiborði 

Vn
r. S

K2
04

02
1

Verð kr

7.352
m. vsk

10 m - 5 tonn - með krók
strekkiborði

Vn
r. S

K2
00

30
6

Verð kr

5.547
m. vsk

6 m - 2 tonn - með krók
timburdráttarkeðja

Vn
r. S

K2
01

06
5

Verð kr

9.979
m. vsk

3m - 10,5 tonn

öryggisáfyllingarstútur

Vn
r. S

K2
26

24
7

Verð kr

5.434
m. vsk

timbursax
Vn

r. S
K1

85
92

5

Verð kr

7.955
m. vsk

keðjusagarbrúsi

Vn
r. S

K2
26

07
8

Verð kr

7.413
m. vsk

6+3 l

geispa
38, 45, og 55 mm.

stígvélaklauf

Vn
r. S

K3
06

19
9

Verð kr

1.995
m. vsk

Vn
r. S

K1
46

73
4

Vn
r. S

K1
46

73
2

Vn
r. S

K1
46

73
1

Verð kr

32.664
m. vsk

Verð kr

32.664
m. vsk

Verð kr

32.664
m. vsk

ÞORLÁKSHÖFN
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Skógræktarfélag Hafnarfjarðar hefur lengi staðið fyrir jólatrjáa-
sölu við bækistöðvar sínar í Höfðaskógi við Hvaleyrarvatn. Eft-
ir að ég hóf að starfa hjá félaginu árið um kring  fór ég að prófa 
mig áfram í gerð jólaskreytinga úr efniviði úr skóginum og bjóða 
til sölu. Fram að því hafði ég starfað í blómaverslunum á veturna 
enda lærði ég blómaskreytingar á sínum tíma. Það hefur því verið 
áhugamál að nota og kynna notkunarmöguleika á efniviði skógar-
ins til skreytingagerðar og tengja betur saman garðyrkju, skógrækt 
og skreytingafagið. 

Nú styttist í jólin. Því er ekki seinna vænna að huga að aðföng-
um á skreytingaefni. Ég byrja venjulega að viða að mér efni fyrri 
part nóvember. Sérstaklega á það við um efni sem getur horfið 
undir snjó eins og sortulyng (Arctostaphylos uva-ursi), aðalblá-
berjalyng (Vaccinium myrtillus), einir (Juniperus communis) og 
mosi. Þetta geymi ég úti við í plastpokum. Þannig geymist efnið 
vikum eða jafnvel mánuðum saman þegar svalt er í veðri. 

Ég nota mikið greinar af sígrænum barrviðum fyrir jólin eins 
og gefur að skilja. Mest nota ég stafafuru (Pinus contorta), fjalla-
þin (Abies lasiocarpa) og lindifuru (Pinus sibirica). Þessar tegundir 
eru allar fremur barrheldnar og í það miklu mæli í skóginum að 
hægt er að uppskera nokkuð magn án þess að misbjóða trjánum. 
Sérstaklega á það við um stafafuruna sem er eitt mest gróðursetta 
og algengasta tréð hér í upplandi Hafnarfjarðar eins og svo víða 
annars staðar. 

Þegar nær dregur jólum framleiði ég talsvert af leiðisgreinum. 
Þá nota ég einnig efnivið sem hentar alla jafna ekki í kransa og 
skreytingar innan húss sökum lélegrar barrheldni. Það á t.d. við 
um greinar af sitkagreni (Picea sitchensis), rauðgreni (Picea abies) 
og þöllum (Tsuga spp.). Greinar af þessum tegundum henta vel í 
skreytingar utan húss. Blágreni virðist barrheldnara (Picea engel-
mannii) en annað greni.

Í framtíðinni sé ég fyrir mér að við getum nýtt til skreytinga-
greinar af ýmsum þintegundum sem eru að vaxa upp í skóginum. 

Skreytingaefni úr skóginum
- Steinar Björgvinsson

Það sem selt er almennt hérlendis sem „grenigreinar“ fyrir jólin er 
í raun innfluttar eðalþin- (Abies procera) og nordmannsþin greinar 
(Abies nordmanniana). Báðar þessar tegundir þrífast hér í góðu 
skjóli. Ég lít einnig hýru auga alaskasýprus (Cupressus nootkatens-
is) og lífvið (Thuja spp.) sem eru að vaxa hér og þar upp í skógar-
skjólinu en þessar tegundir hafa mjúkt, ilmandi og hreisturkennt 
barr. Greinar af sýprus og lífvið eru mikið notaðar til að klæða 
útfararkransa og í jólaskreytingar bæði hérlendis og annars staðar 
í heiminum. Greinar af degli (Pseudotsuga menziesii) eru einnig 
sagðar góðar til skreytinga.

Auk þess að nota greinar af sígrænum tegundum nota ég tals-
vert greinar sumargrænna trjáa og runna eins og sveighyrni 
(Cornus sericea) sem hefur fallega rauðar greinar. Sérstaklega eru 
árssprotarnir fagurrauðir. Greinar af víði (Salix spp.) geta verið í 
ýmsum litum. Sumar víðitegundir hafa hvítloðna árssprota eins 
og sumir klónar alaskavíðis (Salix alaxensis). Gulvíðir (Salix 
phylicifolia) hefur gjarnan gul- eða rauðleitar greinar. Myrtuvíðir 
(Salix myrsinites) og sumir klónar af gulvíði ásamt beyki (Fagus 
sylvatica) halda visnu laufinu á greinunum fram á vetur. Það gef-
ur skemmtilega andstæðu með sígrænum greinum. Birkigreinar 
(Betula spp.) eru alltaf vinsælar. Fáar tegundir er hægt að drífa af 
stað svona snemma vetrar. Lerki (Larix spp.) springur þó út eftir 
u.þ.b. 10 daga í vatni innan dyra í desember. Lerki er sveigjanlegt 
og lerkigreinar með könglum eru eftirsóttar fyrir jólin. 

Eikarlauf er fyrirtaks skreytingaefni. Best er safna þeim á 
haustin beint af trjánum eða safna þeim á jörðu niðri skömmu 
eftir lauffall. Ég geymi eikarlaufin venjulega í ísskáp þangað til ég 
nota þau. Ég nota þau venjulega hálfþurr. Aðallega lími ég eða næli 
þau niður með prjónum á kransa. Ef þau eru alveg þurr verða þau 
stökk. Eikarlauf eru fyrirtaks merkimiðar á jólapakka. Eik verður 
ekki ræktuð hvar sem er en í frjórri jörð, skjóli og sól þrífst hún 
gjarnan vel. Best gengur með sumareik (Quercus robur). Rauðeik 
(Q. rubra) þrífst á bestu stöðum en hún fær fallega rauða haustliti 

Jólavöndur með sveigfuruköngli og greinum af eini, fjallaþin, stafa-
furu og lerki. Skreyting unnin af Steinari Björgvinssyni, ljósmynd 
Páll Jökull Pálsson.

Hurðarkrans með mosa, rauðgreni- og fjallafurukönglum. Greinarn-
ar eru af dauðri bergfuru. Skreyting unnin af Steinari Björgvinssyni, 
ljósmynd Páll Jökull Pálsson.
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eins og nafnið gefur til kynna.
Könglar eru ómissandi í jólaskreytingar. Auðveldast er að kom-

ast í stafafuru- og sitkagreniköngla. Könglar þessara tegunda 
eru fyrirtaks skreytingaefni í kransa, jólavendi og fleira. Þurrkið 
könglana vel fyrir notkun. Þá opnast þeir líka og verða fallegri. 
Þinkönglar eru ónothæfir þar sem þeir detta í sundur um leið og 
þeir þorna. 

Elrireklar eru einnig fyrirtaks skreytingaefni sérstaklega í litla 
kransa, kertahringi og þess háttar. Hrifnastur er ég af sitkaelri- 
(Alnus viridis ssp. sinuata) og ryðelrireklum (Alnus rubra). Þeir 
eru nokkuð stórir og fallega lagaðir. Elri er almennt auðræktað og 
fljótvaxið. Reklarnir sem líkjast litlum könglum myndast strax á 
nokkurra ára plöntum sérstaklega þeim tegundum sem eru runn-
kenndar eins og sitkaelri. 

Stærstu innlendu könglarnir sem ég hef fengið í hendur og sem 
henta til skreytinga eru könglar sveigfuru (Pinus flexilis). Hún er 
því miður sjaldgæf í ræktun en mætti gróðursetja víðar sérstak-
lega í innsveitum. Greinar sveigfuru henta einnig til skreytinga en 
barrið minnir nokkuð á lindifuru. 

Börkur af dauðum birkitrjám er sérlega fallegur og hentugur 
til skreytinga. Þegar birkið deyr losnar börkurinn og má oft ná 
allstórum renningum í einu. Börkinn má nota á kransa, í borð-
skreytingar og fleira.

Mosi er vinsælt skreytingarefni. Hann er sígrænn og hentar vel 
til uppfyllingar t.d. í hýasintuskreytingar og til að klæða kransa. 
Þegar mosi er settur á hálmkrans er best að næla hann niður með 
vírlykkum/rómarnálum. 

Þegar við uppskerum skreytingarefni hvort sem það er af villt-
um plöntum eða ræktuðum verðum við alltaf að gæta hófs. Við 
skerum aldrei meira af hverri plöntu en sem nemur um 10% af 
ofanjarðarhluta hennar. Suma ræktaða runna eins og víði og hyrni 
má þó klippa niður reglulega þannig að um 1/3 af ofanjarðarhluta 
hverrar plöntu sé skilinn eftir. 

Mosa safna ég bara í skógarbotninum. Hann virðist koma aftur 
á fáum árum. Ég tek aldrei mosa af steinum eða úti í hrauni.

Um 100 tonn af ferskum greinum til skreytinga eru fluttar inn á 

Hurðarkrans í smærri kantinum klæddur með elrireklum, maþall-
ar- og fjallafurukönglum. Allt efnið er límt á undirlagið sem er tilbú-
inn frauðkrans. Skreyting unnin af Steinari Björgvinssyni, ljósmynd 
Páll Jökull Pálsson.

Hurðarkrans með elrireklum, lerki-, marþallar-, furu- og blágreni-
köglum. Skreyting unnin af Steinari Björgvinssyni, ljósmynd Páll 
Jökull Pálsson.

Krans klæddur mosa og sitkagrenikönglum. Lerkigreinar eru næld-
ar á utanverðan kransinn. Eikarlauf eru næld niður með prjónum. 
Undirlagið er hálmkrans. Skreyting unnin af Steinari Björgvinssyni, 
ljósmynd Páll Jökull Pálsson.

ári. Mest fyrir jólin. Innlend greinaframleiðsla er margfalt minni 
og einskorðast fyrst og fremst við stafafuru og birki. 

Fyrir þá sem langar að kynna sér þetta efni betur bendi ég á 
BS-ritgerð mína frá árinu 2010 sem nefnist „Afskornar trjágreinar 
og sprotar sem skreytingaefni – innflutningur/innlend framleiðsla 
og faglegt mat á hentugleika efniviðar úr íslenskri skógrækt til 
skreytingagerðar“. Ritgerðina í heild sinni má nálgast á skemman.
is.
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Í október auglýsti Endurmenntun LbhÍ námskeið í grisjun og 
skógarhöggi með keðjusög á Austurlandi. Þriggja daga námskeið 
sem bæði var bóklegt og verklegt. Mikill áhugi var á námskeiðinu 
meðal heimamanna og skráðu sig fjórtán mans. Þar sem svo 
margir skráðu sig þurfti að skipta nemendum í tvo hópa í verklega 
hluta námskeiðsins. Fyrsta daginn var allur hópurinn í bóklegum 
tímum á aðalskrifsstofu Skógræktarinnar á Egilsstöðum.  Þar var 
meðal annars farið yfir helstu öryggisþætti við vinnu með keðju-
sög og hvernig staðið er að grisjun. Seinni tveir dagarnir voru 
haldnir hjá Skógræktinni á Hallormsstað þar sem farið var í verk-
legar æfingar. Grisjað var 30 ára gamalt lerki sem var tæpir 9 metr-
ar. Tókst námskeiðið vel og ekki spillti blíðan á Austurlandi fyrir 
starfsánægju nemenda. Kennari á námskeiðinu var Björgvin Örn 
Eggertsson skógfræðingur hjá LbhÍ. Áhugasömum er bent á að 
boðið verður upp á þetta námskeið aftur í janúar og þá á Reykjum 
í Ölfusi og síðan verður þetta námskeið haldið á Hólum í Hjaltadal 
í apríl. Nánari upplýsingar eru á heimasíðu Landbúnaðarháskóla 
Íslands, www.lbhi.is.

Lærðu að meðhöndla keðjusög og grisja
- Björgvin Örn Eggertsson

Náttúra landsins og tenging hennar 
við sögu og menningu er arfleifð 
sem er íslensku þjóðinni dýrmæt. 
Verndun og efling gróðurs og 
jarðvegs felur í sér varðveislu 
þeirrar arfleifðar. Uppbygging 
fjölbreyttra vistkerfa er mikilvægur 
þáttur landgræðslustarfsins og
er nátengd annarri náttúruvernd.

Landgræðslan
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Nú á haustmánuðum fól Sigrún Magnúsdóttir, umhverfis- og 
auðlindaráðherra, Skógræktinni að hafa umsjón með nýju skóg-
ræktarátaki á bújörðum í Vestur-Húnavatnssýslu. 

Verkefnið er hugsað til eins árs. Þróa á ný skógræktarverkefni 
með því markmiði að bæta skilyrði til búskapar og búsetu í dreif-
býli, auka skógarþekju og brúa bil milli skógræktar og hefðbund-
ins landbúnaðar. 

Verkefnisstjóri verður Sæmundur Þorvaldsson sem hefur þegar 
hafið undirbúning verkefnisins ásamt Johan Holst, skógrækt-
arráðgjafa í Húnavatnssýslum. 

Fyrstu skrefin í verkefninu eru að meta stöðuna og halda hugar-
flugsfund með forsvarsmönnum sveitarfélagsins ásamt hagaðilum, 
s.s. Bændasamtökunum og Félagi ungra bænda. Gert er ráð fyrir 
að virkja bændur á svæðinu. Leitast verður við að fá svör við því 
hvað útskýri dræman áhuga bænda í héraðinu á þátttöku í nytja-
skógræktarverkefnum eða skjólbeltarækt og óskað eftir hugmynd-
um þeirra um hvernig haga megi skógræktarstuðningi þannig að 
hann falli betur að öðrum búrekstri.

Verkefnið verður hugsað mjög opið. Reynt verður að koma fram 
með nýjar aðferðir og sjónarhorn, jafnvel ný módel sem gætu nýst 

Búskaparskógrækt í V-Húnavatnssýslu
- Sigríður Júlía Brynleifsdóttir

í öðrum sýslum framvegis. Lagt verður mat á hvaða módel væri 
vænlegast að kynna fyrir bændum svo og hvernig kynningu verði 
best háttað.

Verkefnið er enn í mótun. Verður spennandi að sjá hvernig því 
reiðir af og hvar við stöndum eftir eitt ár. 
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Undanfarin ár höfum við verið þátttakendur fyrir hönd Matís 
og Landssamtaka skógareigenda, í Evrópuverkefninu Cost Fp1203 
Non Wood Forest Products sem hefur það markmið að taka 
saman rannsóknir og kortleggja þekkingu í Evrópu á afurðum 
skóga annarra en timburs. Verkefnið fór vel af stað en þar sem lítið 
er til af rannsóknum hér á landi á skógarafurðum nýttist verkefnið 
ekki eins vel og vonir stóðu til í upphafi. Þó hafa myndast góð 
tengsl við nokkra af þátttakendunum og í vor var okkur boðið að 
heimsækja markað með afurðir skóga sem haldinn var í nágrenni 
Bangor í Wales í samstarfi við annað Evrópuverkefni, StarTree. 
Markaðurinn var haldinn í Glynllifon sem er herragarður og vin-
sæll ferðamannastaður þar sem boðið er upp á ýmiskonar aðstöðu 
og söluvörur hjá listamönnum og handverksfólki sem hefur að-
stöðu í gömlum hesthúsum herragarðsins.

Þátttakendur í markaðnum voru frá ýmsum löndum og með 
margskonar vörur en þarna voru einnig fulltrúar heimamanna 
með fjölbreyttar vörur. Stjórnvöld í Wales hafa mótað stefnu í 
ferðaþjónustu sem lýtur að matarmenningu í Wales. Lögð er 
áhersla á að vekja athygli ferðamanna á mat og matarhefðum íbúa 
og bjóða upp á það besta og áhugaverðasta á sem aðgengilegasta 
hátt.

Markaður með skógarafurðir í Wales
Agnes Geirdal og Lilja Magnúsdóttir

Mikið bar á hverskonar berjavörum og afurðum unnum úr jurt-
um og trjám úr skógunum ásamt hunangi og sveppum. Einnig 
voru þarna vörur úr dýraafurðum auk þess sem fyrirtæki auglýstu 
vörur og þjónustu svo sem þurrkofna og fleira til úrvinnslu á af-
urðum. Það var gaman að ganga um markaðinn og skoða allan 
fjölbreytileikann, bæði þar sem var til kynningar og það sem var 
verið að selja.

Umhverfið í kastalagarðinum þar sem markaðurinn var haldinn. 
Ljósmynd Lilja Magnúsdóttir.

Boðið var upp á ýmsar vörur og drykki sem unnið var úr afurðum 
skógarins. Ljósmynd Agnes Geirdal.

Körfugerðin vakti mikla athygli og fjölmargir gestanna spreyttu sig á 
henni. Ljósmynd Agnes Geirdal.

Það vakti athygli okkar að á miðri flötinni sat körfugerðakona 
og var búin að safna kringum sig hópi af fólki á öllum aldri. Þarna 
fór fram lifandi og skemmtilega kennsla í nýtingu víðitága sem 
kallaðist „Out to learn willow“ Til körfugerðarinnar notaði konan  
víðiklóninn Salix purpurae og fleiri kvæmi af honum sem líklega 
hafa ekki náð fótfestu hér á landi en greinarnar voru í nokkrum 
litum og grófleika og voru notaðar í mismunandi muni. Hægt er 
að skoða vörurnar þeirra á www.outtolearnwillow.co.uk og hvetj-
um við áhugasama til að heimsækja þessa vefsíðu til að kynna sér 
betur körfugerð og tágavefnað auk margskonar fróðleiks sem þar 
er að finna. 

Ung kona sem var að selja vörur úr bývaxi, ýmiskonar smyrsl og 
kerti. Ljósmynd Agnes Geirdal.

Býflugur og afurðir þeirra teljast einnig til skógarafurða.  Því 
mátti sjá og smakka dásemdar hunang og eðal hunangsmjöð. 
Þarna voru líka kynntar ýmsar vörur úr bývaxi svo sem kerti og 
smyrsl. 
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Við fengum að kynnast töfraheimum hinna ýmsu jurta sem 
vaxa í skóginum og sumt þekktum við en annað ekki. Þarna var 
boðið upp á te, drykki og krydd að ógleymdum birkisafa og ýmsar 
vörur úr berjum. Sem dæmi um slíkar vörur má nefna fyrirtæk-
ið Bery Da sem vinnur eingöngu úr aronia berjum sem eru upp-
runnin í Ameríku en farið er að rækta í Bretlandi og eru talin til 
ofurfæðu sökum vítamíninnihalds þeirra. 

Frændur okkar Finnar voru einnig með margvíslegar vörur úr 
villtum berjum og jurtum og kynntu þær vörur ásamt áherslu á 
ræktun berjarunna þar sem mikil vinna er lögð í ræktun og þróun 
hentugra kvæma og klóna. 

Serbía og Austurríki voru einnig með kynningu á sínum berja-
vörum og þeim áherslum sem þar eru á framleiðslu og mark-
aðssetningu. Lettar voru þarna með sýnishorn af vörum úr 
villisvínaskinni og villisvínahári en það hentar vel í góða bursta.

Þessi brosmildu hjón voru að selja hunang og hunangsmjöð sem 
reyndist prýðisdrykkur. Ljósmynd Agnes Geirdal.

Við hittum fallega konu sem vildi titla sig sem grasakonu. Hún 
vann vörur sínar eingöngu úr illgresi, villtum gróðri, berjum og 
ávöxtum sem hún sótti meðal annars inn í vannýtt skjólbelti. Við 
smökkuðum á fíflakaffi, þistilstönglum og ýmsum djúpsteiktum 
jurtum. 

Vörur úr aronia berjum sem eru talin mjög heilsusamleg. Ljósmynd 
Lilja Magnúsdóttir.

Jurtalitun er nokkuð sem við Íslendingar höfum stundað frá 
fornu fari eins og flest allar þjóðir. Það er því bæði gaman og fróð-
legt að skoða þær jurtir sem aðrar þjóðir nýta til litunar og bera 
þær saman við íslenskar jurtir.

Grasakonan með vörurnar sínar sem hún fékk í skjólbeltinu hjá sér. 
Ljósmynd Agnes Geirdal.

Jurtalitunarkonur heimsins hafa allar gaman af að bera saman 
bækur sínar. Ljósmynd Agnes Geirdal.

Ítalir kynntu trufflur eða jarðsveppi og vörur úr þeim, mikið 
lostæti og kom verulega á óvart. Einnig kynntu Ítalir þurrkofna 
og fleiri tæki sem henta við úrvinnslu afurða úr skógum. Auk 
þessara bása kynntu fleiri fyrirtæki vörur og þjónustu og sýnd-
ar voru ýmsar aðferðir við að vinna vörur úr skóginum svo sem 
fléttun stólsetu úr álmberki sem mjög gaman var að sjá hvernig 
var unninn. 

Í heildina var þessi markaður vel heppnaður og við Íslendingar 
getum heilmikið lært af nágrönnum okkar í Wales. Daginn eftir 
bauð Jenny Wong, ein af forsvarsmönnum verkefnisins og heima-
maður í Bangor í Wales okkur í stutta skoðunarferð um næsta ná-
grenni og sagði okkur sögu héraðsins. Þarna eru gríðarlega stein-
námur þar sem þakskífur voru höggnar úr berginu og fluttar um 
allan heim en þeim var síðan lokað á seinni hluta síðustu aldar og 
við tók mikið atvinnuleysi sem reynt er að vinna bug á með því að 
auka hlut ferðaþjónustu í samfélaginu. Þarna eru söguslóðir við 
hvert fótmál og fallegt landslag og því vel þess virði að heimsækja 
Wales til að njóta náttúru og sögu og gestrisni heimamanna sem 
vildu allt fyrir okkur gera. Við höfðum því miður ekki tök á að 
skoða allt sem vakti áhuga okkar að þessu sinni en ferð til Wales er 
svo sannarlega áhugaverður kostur fyrir okkur Íslendinga. Heim 
komum við stöllur mun fróðari og vonum að ykkur þyki gaman að 
þessari ferðasögu okkar.

Vörur frá Lettlandi úr villisvínaskinni og villisvínahári. Ljósmynd 
Lilja Magnúsdóttir.
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Á hverjum vetri hefur verið kenndur áfangi við Bændaskólann 
á Hvanneyri (LbhÍ) sem ber heitið nytjaskógrækt. Þar eru nem-
endum í búfræði kynntir þeir möguleikar sem nytjaskógrækt 
getur haft fyrir bændur, hvort sem um er að ræða skógrækt á að 
lágmarki 25 hektara svæði eða skjólbeltarækt á bújörðum. Í vet-
ur voru tveir áfangar kenndir, fjarnemar og staðarnemar samtals 
40 nemendur. Almennt er þekking nemenda á skógrækt í byrjun 
áfangans ekki mikil. Eins og með allar búgreinar þurfa nemendur 
að hafa lágmarksþekkingu til að geta tekið þátt í samfélagslegri 
umræðu um skógrækt og þekkja kosti hennar og galla. Ástæð-
an fyrir því að nytjaskógrækt hefur verið skyldunám á seinna ári 
nemenda í búfræði er sú að þessir nemendur eru margir hverjir 
landeigendur framtíðarinnar og þarf að upplýsa þá um sem flesta 
nýtingarmöguleika sem í boði eru. 

Markmiðið með náminu er einnig að benda nemendum á ýmsa 
möguleika sem felast í trjáræktinni. Þar skipar skjólið eitt stærsta 
hlutverkið, bæði fyrir skepnur og einnig ábúendur og hýbýli 
þeirra svo ekki sé minnst á starfsaðstöðu á jörðunum. Almennt 
telja nemendur trjáræktina taka beitiland af þeim skepnum sem 
þurfa lausagöngu á þeirra jörðum en í flestum landshlutum er lág-
marksstærð skóglendis 25 hektarar eða 2,5 km af skjólbeltum til 
að komast inn í landshlutaverkefnin í skógrækt. Þegar umræðan 
berst að hærra hitastigi jarðvegs í nágrenni við trjáræktina, sem 
leiðir til aukinnar sprettu þeirra grasa sem vaxa í nágrenninu, 
eykst áhuginn talsvert. Skjólið er ekki bara fyrir grösin því að 
skepnurnar eru þakklátar fyrir skjólið á vindasömum dögum og í 
rigningartíð. Umræðan um beitarskógrækt er einnig mjög áhuga-
verð fyrir bændur. Að geta haft beitardýr í skóglendi þar sem skjól 
er að finna allt árið er örugglega það sem koma skal, hvort um er 
að ræða sauðfé, hesta eða annan búpening. Það er ekki nokkurri 
skepnu bjóðandi að standa úti í skjóllausu landi í erfiðum vetrum 

Skógrækt – búgrein fyrir skynsama bændur
- Björgvin Örn Eggertsson

Á myndinni eru uppstilltir staðarnemar í Stálpastaðaskógi.

Á myndinni er Valdimar skógarvörður að lýsa flettingu á bolvið 
fyrir fjarnemum. 

eins og geisað hafa undanfarna vetur og getur valdið þeim ýmsum 
erfiðleikum í kjölfar skjólleysis eins og Sigurður Sigurðarson fv. 
yfirdýralæknir kom inn á í viðtali við Rás 2 eftir einn storminn í 
vetur sem leið.

 Vinna við skógræktina getur líka verið áhugaverð og möguleik-
ar á tekjum af henni létt undir við rekstur á mörgum jörðum og 
gefur bændum möguleika á að komast jafnvel í vinnu á bæjum í 
nágrenninu sem stunda skógrækt. Skógræktin kemur til með að 
verða stór búgrein í framtíðinni, hvort sem um er að ræða gróð-
ursetningu, umhirðu eða skógarhögg, búgrein sem bændur ættu 
að kynna sér vel til að geta komið að henni á sem flestan hátt. Í 
þessum áfanga á Hvanneyri hafa margir nemendur fengið nýja sýn 
á skógrækt. Í lok áfangans hefur verið farið í heimsókn til skóg-
ræktarinnar í Skorradal og nemendur kynnt sér þá starfsemi sem 
fer þar fram. Þar sést að skógarauðlindin vex og vex og kemur til 
með að skila miklu af sér fyrir þá sem kunna að rækta skóg og hina 
sem njóta góðs af henni. 

Myndir og texti Björgvin Örn Eggertsson skógfræðingur LbhÍ.
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nýtt gerla til að binda nitur andrúmsloftsins sér til 
hagsbóta. Slíkar plöntur spara áburðargjöf og stuðla 
að gróskumeira vistkerfi. 

Vilt þú bæta landið þitt?

Hægt er að panta 
á www.rit.is
Sendum um allt land að viðbættum 
sendingarkostnaði kr. 450.-

Fossheiði 1 – 800 Selfoss
Sími 578-4800

Verð kr. 5.950.-

Plöntur til landbóta, 
skógræktar, landbúnaðar 
og garðyrkju

„Belgjurtabókin er mikið tímamótaverk og á 
eftir að styðja við skynsamlega umræðu um 
uppgræðslu landsins og styrkingu gróður- 
kerfanna.“ 

Ólafur S Njálsson, 
garðyrkjusérfræðingur, Nátthaga.
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