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Sparaðu fyrir þínum 
fyrstu íbúðarkaupum

Anna Guðný og Örn keyptu sína 
fyrstu íbúð eftir að hafa lokið 
háskólanámi í Danmörku. Þau tóku 
lán hjá Arion banka og nutu ráðgjafar 
frá starfsfólki bankans.

•	50% afslátt af lántökugjöldum

•	Frítt greiðslumat

•	Innflutningsgjöf, í formi gjafakorts
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FRÍR FLUTNINGUR
Hvert á land sem er*

Komdu í sýningarsali okkar og fáðu faglega þjónustu
og ráðgjöf innanhússarkitekta við val á Brúnás innréttingum

íslensk hönnun . íslensk framleiðsla

„Ég vel íslenskt...“
 - Jói Fel
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Frá ritstjóra
Í byrjun þessa árs var skipt um hluta ritnefndar blaðsins en í fyrri 
ritnefnd sátu þau María Ingvarsdóttir, Agnes Geirdal og Reynir 
Ásgeirsson fulltrúar skógarbænda á Vestur- og Suðurlandi. Þeim 
eru hér með þökkuð vel unnin störf í þágu blaðsins.  Nú var keflið 
sent austur og fulltrúar Félags skógarbænda á Austurlandi komu 
inn í ritnefndina í þeirra stað, þau Helgi Þorsteinsson, Maríanna 
Jóhannsdóttir og Jóhann F. Þórhallsson en Björgvin Eggertsson og 
Björn B. Jónsson sitja áfram í ritnefndinni.

Stefnt er að því að gefa út tvö blöð á ári eins og verið hefur og 
sem fyrr verður lögð áhersla á birtingu efnis úr hinu daglega starfi 
skógarbænda, greinar frá fagfólki um niðurstöður rannsókna og 
áhugavert efni sem upp kann að koma á hverjum tíma. Einnig er 
blaðið vettvangur til að vekja athygli á hagsmunamálum, réttindum, 
skyldum og kjörum skógarbænda.

Ég vil hvetja skógarbændur og annað skógræktarfólk til að senda 
inn efni sem það telur að eigi erindi í blaðið okkar.

Það eru nokkur mál sem  við skógarbændur þurfum að vera 
vakandi fyrir og eitt vil ég nefna hér.  Það eru uppi hugmyndir hjá 
ríkisstjórn Íslands að sameina Landbúnaðar- og Sjávarútvegsráðu-
neytið við Iðnaðarráðuneytið í Atvinnuvegaráðuneyti og í kjölfarið 
að flytja skógræktarmál alfarið í Umhverfis- og Auðlindaráðuneyti. 
Þessar hugmyndir eru í algjörri andstöðu við skógarbændur og 
reyndar flest annað skógræktarfólk.  Skógarbændum hefur ekki 
verið gert kleift að gera samninga um bindingu kolefnis og svo 
mætti telja áfram en þetta eru atriði sem snúa að hinu opinbera. 

Þema þessa blaðs er Skógardagurinn mikli sem í sumar verður 
haldinn í áttunda sinn en hann hefur frá upphafi verið haldinn í 
Neðstareit í Hallormsstaðaskógi um Jónsmessuna og í ár verður 
hann  dagana 22. og 23. júní.

Ég vil þakka öllum þeim sem hafa lagt blaði þessu lið með ósk 
um áframhaldandi gott samstarf.

Jóhann F. Þórhallsson,
Brekkugerði Fljótsdal.

Í þessum stutta pistli mínum ætla ég að gera að umtalsefni samdrátt 
í fjárveitingum til landshlutabundnu skógræktarverkefnanna sem 
hafa frá því um 2004, eða í átta ár, verið jafnt og þétt skorin niður.  
Það er ekki hægt að skýra þennan  niðurskurð  bara með hruninu  
einu og sér,  heldur er gert gott betur en það og enn á að halda 
áfram á sömu braut!   

Við byrjuðum að byggja upp skógarauðlind með markvissum 
hætti árið 1990 með opinberum stuðningi og fram yfir aldamót 
stefndi í að við gætum komið upp myndarlegum skógum í öllum 
landshlutum.

En framlög til skógræktarverkefnanna hafa dregist mikið saman 
þannig að við höldum engan veginn í við það sem var fyrir átta 
árum.  Við gætum ræktað  miklu meiri skóg og grætt upp illa farið 
land og örfoka, ef framlögin yrðu aukin á ný. Það er því afar brýnt 
að menn snúi við blaðinu og auki við fjárveitingarnar  þar sem frá 
var horfið fyrir nokkrum árum.

Skógareigendur og aðrir skógræktendur í landinu settu sér háleit 
markmið fyrir nokkrum árum og ætluðu að klæða 5% af láglendi 

landsins skógi en með núverandi fjárveitingum tæki það okkur 
u.þ.b. 250 til 300 ár ! 

Við Íslendingar höldum því statt og stöðugt fram á vettvangi 
loftslagssáttmála Sameinuðu þjóðanna að okkar  þáttur í nýræktun 
skóga sé afar nauðsynlegur í viðbrögðum okkar í loftslagsmálum 
sem er í sjálfu sér bæði satt og rétt ef við bætum við fjárveitingarnar 
til skógræktar. 

Þess verður ekki  langt að bíða að umheimurinn hafi ekki val um 
annað en að gera stórtækar breytingar bæði í losun og bindingu 
kolefnis ef mannkynið á að lifa af  þær loftslagsbreytingar sem nú 
eru í farvatninu.

En ágætu félagar, það kemur alltaf vor að liðnum vetri og það er 
trú mín að það fari að birta til í okkar málum á næstunni og hvet 
ég ykkur til að gefa ekki upp vonina og sveifla haka og rækta nýjan 
skóg á komandi sumri.

Með ósk um gleðilegt sumar.
Edda Kr. Björnsdóttir

 

Pistill frá formanni LSE

Útgefandi: LSE (Landssamtök skógareigenda)
Umbrot og prentun: Héraðsprent ehf.
Upplag:1.500
Ábyrgðarmaður og ritstjóri: Jóhann F. Þórhallsson
Ljósmynd á forsíðu: Jóhann Gísli Jóhannsson 
Myndir með greinum eru eftir höfunda nema annað 
sé tekið fram.
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Fjöldi starfa í skógrækt á vegum 
landshlutaverkefna í skógrækt
Lilja Magnúsdóttir
Uppbygging skóga sem auðlindar hófst með tilkomu bændaskóg-
ræktar á Fljótsdalshéraði árið 1970 og smám saman varð ljóst að 
skógrækt átti möguleika á að verða atvinnugrein á Íslandi. Alls eru 
starfandi fimm landshlutaverkefni í skógrækt um allt land og hlut-
verk þeirra er samkvæmt lögum að stuðla að eflingu atvinnulífs á 
starfssvæðum sínum ásamt uppbyggingu skógarauðlindar. 

Hér er sagt frá fyrstu niðurstöðum úr rannsókn sem kynnt var í 
1. tbl. af Við skógareigendur árið 2011 og er vísað til þeirrar greinar 
með frekari upplýsingar um rannsóknina sjálfa. Rannsóknin nær 
til allra fimm landshlutaverkefnanna (LHV) á árunum 2001 til 
2010. Tilgangur hennar er að kanna hvernig til hefur tekist með 
að uppfylla lagalegt hlutverk LHV í atvinnuuppbyggingu. Fyrsti 
hluti þessarar rannsóknar nær yfir þau störf sem LHV hafa greitt 
fyrir og eru þau störf fyrst og fremst tengd uppbyggingu skóganna.

Til að afla upplýsinga fyrir rannsóknina var gögnum safnað úr 
bókhaldi LHV með úrtaki jarða sem 
voru í framkvæmdum á hverju ári, 
alls 695 jarðir á tíu árum um allt land. 
Allar upplýsingar um greidda vinnu 
á viðkomandi jörð voru skráðar, svo 
sem fjöldi gróðursettra plantna og 
verkþættir í tengslum við gróðursetn-
ingu. Öll jarðvinnsla og slóðagerð sem 
greitt var fyrir af LHV var skráð ásamt 
girðingavinnu, grisjun og umhirðu 
skóga auk ársverka starfsmanna LHV. 
Tímaútreikningar voru byggðir á 
reynslutölum og töxtum LHV.

Ársverk í skógrækt greidd af LHV 
voru að meðaltali um 56 á árunum 
2001 til 2010. Þar af voru tæp 37 árs-
verk unnin á skógarjörðum og um 19 
ársverk voru unnin af starfsmönnum 
LHV. 

Eingöngu er um að ræða beina vinnu við skógrækt og tengdar 
framkvæmdir sem greitt er fyrir af LHV í þessum tölum og miðað 
er við 1800 klst. bak við hvert ársverk. Ársverk greidd af LHV voru 
flest árið 2007 eða 69 en fækkaði síðan í 46 árið 2010 sem er lokaár 
rannsóknarinnar. Ástæðuna má rekja beint til lækkunar fjárfram-
laga ríkisins til starfsemi LHV. Til að setja þennan fjölda ársverka í 
samhengi við aðra atvinnuuppbyggingu í þjóðfélaginu má benda á 
að kísilmálmverksmiðja á Suðurnesjum er talin skapa um 90 ársverk 
og kosta 17 milljarða (Mbl.is, 19.03.2012).

Ársverk á skógarjörðum reiknuð í mannmánuðum skiptast í 
átta verkþætti (mynd 1). Mesta vinnan er við gróðursetningu og 
áburðargjöf en vinna við girðingar er einnig stór þáttur í vinnu 
skógarbænda.

Vinna á meðaljörð, greidd af LHV, var um 210 klst. eða rúmar 
fimm vinnuvikur á hverju ári á hverja skógarjörð. Vélavinna tengd 
skógrækt var rúm ein vika á hverja jörð. Flestar klukkustundir voru 
í gróðursetningu og áburðargjöf eða um 130 klst. á meðaljörð og 
vinna við girðingar og viðhald þeirra var um 35 klst. á ári. 

Þessar niðurstöður eru fyrsti hluti af rannsókn á atvinnuupp-
byggingu LHV en í öðrum hluta er rannsakað hversu mikla vinnu 
skógarbændur leggja í skóga sína án greiðslu fyrir vinnuframlag sitt. 
Sá hluti rannsóknarinnar var framkvæmdur með spurningakönnun 
sem send var til allra skógarbænda LHV í febrúar og mars. Stefnt er 
að kynningu á niðurstöðum þess hluta á aðalfundi LSE á Ísafirði í 
haust. Viðtökur skógarbænda við könnuninni hafa verið afar góðar 
og bárust svör frá tæpum helmingi allra skógarbænda á landinu. Hér 
með er þeim sem þátt tóku í könnuninni þakkað fyrir greinargóð 
svör við spurningunum. 

Í þriðja hluta rannsóknarinnar verður síðan skoðað hversu 
mörg afleidd störf hafa skapast í kringum starfsemi LHV svo sem í 
gróðrarstöðvum, flutningum o.fl., og í fjórða og síðasta hluta rann-
sóknarinnar verður reiknuð út þjóðhagsleg arðsemi af skógrækt á 
vegum LHV. Gert er ráð fyrir að úrvinnslu rannsóknarinnar ljúki 
vorið 2013 með birtingu heildarniðurstaðna hennar.

 

Hlutföll verkþátta í skógrækt greidd af LHV. Skjólbeltaræktun var aðeins tekin með þar sem hún var á skógarjörðum 
og féll þannig inn í úttekt rannsóknarinnar. Önnur skjólbeltaræktun greidd af LHV var ekki tekin með í rannsókninni.
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Ég hef stundum horft til þess að mæta á þessar ráðstefnur en aldrei 
gefið mér tíma til þess en nú var engin afsökun, ráðstefnan haldin 
á hótelinu á Húsavík 27.-29. mars, tíma sem hentaði mér ágætlega. 
En hefur bóndi með skógrækt sem hliðarbúgrein eitthvað að gera 
á slíka ráðstefnu? Eru þetta ekki bara sérfræðingar að bera saman 
bækur sínar? Er tíma og peningum skógarbóndans vel varið með 
því að hlýða á fyrirlestra í tvo daga?

Ég var svo heppinn að fá far til Húsavíkur með félögum mínum 
að austan en mér þótti nóg um ferðahraðann. Það var hressandi 
að hitta félagana á þriðjudagskvöldið og ekki laust við að ég hefði 
væntingar til komandi daga.

Að morgni, stundvíslega klukkan níu hófust svo fyrirlestrar og 
stóðu allan daginn til klukkan að ganga fimm með smá hléum. 
Flestir þóttu mér áhugaverðir og mér kom á óvart hve margir 
þeirra höfðuðu til hins almenna skógræktanda. Einnig voru mjög 
skemmtileg veggspjöld á veggjum sem gaman var að skoða. Jan 
Klitgaard garðyrkjustjóri N-Þings fór svo með okkur í skemmtilega 
gönguferð sem endaði í skemmtilegu skógarrjóðri þar sem gestir 
nutu veitinga í boði Norðlendinga. Jan stoppaði meðal annars í 
gamla sýslumannsgarðinum og sagði okkur frá trjánum í garðinum. 
Ekki var hann viss um uppruna lerkitrjánna en ekki stóð á svörum 
hjá Þresti Eysteinssyni „Síberíulerki“. Undir kvöldverði sáu svo 

skógræktarstofnanir og landshlutaverkefnin um ágæta skemmti-
dagskrá. Að loknum morgunverði á fimmtudeginum hófust svo 
fyrirlestrar að nýju og taldist mér að þessa tvo daga hafi verið flutt 
a.m.k. 30 erindi.

En hvernig tókst til? Fyrirlestrarnir voru flestir mjög áhugaverðir 
og fluttir á skemmtilegu máli og með myndum. Auðvitað höfðar 
ekki allt til manns og hlutirnir sem fjallað er um eru misjafnlega 
praktískir fyrir hinn almenna bónda og stanslausir fyrirlestrar í 
tvo daga var svolítið mikið fyrir þann sem þetta skrifar. Ráðstefna 
sem þessi er mikilvæg fyrir sérfræðinga innan skógargeirans til að 
hittast og bera saman bækur sínar en einnig kærkomið tækifæri 
fyrir unga fólkið, sem er að ljúka námi, til að kynna verkefni sín.

Mér þótti ráðstefnan á Húsavík takast vel enda er aðstaðan á 
hótelinu prýðileg. Þarna komu saman flestar stofnanir sem standa 
að skógargeiranum, bændur og námsmenn. Það er stefnan að halda 
slíkar ráðstefnur til skiptis í landshlutunum og það mætti hugsa 
sér hvort ekki væri hægt að bjóða bændum á viðkomandi svæðum 
að sitja hluta ráðstefnunnar eða velja sér ákveðna fyrirlestra til að 
hlýða á því ekki eiga allir heimangengt í 2-3 daga. Eins mætti hugsa 
sér meiri tíma til umræðna. Í heildina var ég mjög sáttur við ráð-
stefnuna og fannst tíma mínum vel varið. Næsta ráðstefna verður 
á Hallormsstað að ári.

Fagráðstefna á Húsavík
Helgi Þorsteinsson

Heilmikil gróska hefur verið í námskeiðahaldi hjá 
Endurmenntun LbhÍ. Á síðasta ári var boðið upp á 
210 námskeið víðsvegar um landið sem tæplega 3000 
manns sóttu. Breiddin er mikil enda fjölmargt sem 
er kennt við Landbúnaðarháskólann. Þau námskeið 
sem skólinn býður upp á tengjast honum alltaf á 
einhvern hátt. Ávallt eru leiðbeinendur sérfræðingar 
á sínu sviði og margir þeirra koma að kennslu við 
skólann. Nýlega lauk m.a. þremur námskeiðum 
um Ræktun og umhirðu ávaxtatrjáa sem danskur 
sérfræðingur kenndi við góðan orðstír þátttakenda. 
Það sem kom Dananum mest á óvart var hve lítil 
þekking er til staðar varðandi ávaxtatré hér á landi. 
Framundan eru nokkur námskeið sem snúa að græna 
geiranum. Þar ber fyrst að nefna  námskeið um  Akurskógrækt  
sem verður haldið í Garðyrkjuskólanum á Reykjum 15. - 16. maí. 
Námskeiðið hefur ekki verið kennt áður og er haldið í samvinnu við 
Suðurlandsskóga. Fjölmargir sérfræðingar kenna á námskeiðinu, 
bæði innlendir og erlendir.  Námskeiðið Húsgagnagerð úr skógarefni 
hefur verið haldið alloft á Suður-, Norður- og Austurlandi undan-
farið ár. Þátttaka hefur verið mjög góð og ætlunin að halda nokkur 
námskeið aftur í haust. Kennarar eru  Ólafur Oddsson og Ólafur G.E. 
Sæmundsen sem hafa mikla reynslu af vinnslu og notkun á íslenskum 
við.  Í haust verður haldið á Hallormsstað þriggja daga námskeið sem 

heitir Trjáfellingar og grisjun með keðjusög, námskeiðið er ætlað 
öllum sem áhuga hafa á að læra meðferð og meðhöndlun á keðjusög 
og hvernig á að standa að trjáfellingu og grisjun. Námskeiðið er 
einnig mjög  góð upprifjun fyrir þá sem sótt hafa námskeiðið fyrir 
mörgum árum. Stöðugt er verið að bæta inn nýjum námskeiðum 
sem hægt er að sjá á slóðinni www.lbhi.is/namskeid, einnig er hægt 
að skrá sig á póstlista á netfangið  endurmenntun@lbhi.is til að fá 
áminningu um komandi námskeið á vegum skólans. Þessa dagana 
eru tæplega eitthundrað manns á fjórum námskeiðaröðum Grænni  
skóga sem eru í öllum landshlutum nema á Vestfjörðum.

Námskeið Landbúnaðarháskóla Íslands víða um land

Mynd: Björgvin Eggertsson.
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Elriættkvíslin (Alnus Miller) er af bjarkarætt 
(Betulaceae). Tegundir ættkvíslarinnar eru 
útbreiddar um norðurhvel jarðar. Þrátt fyrir að 
elri líkist birki um margt er þó einn afgerandi 
munur á ættkvíslunum; elri lifir í samlífi með 
bakteríum (Frankia-geislasveppum) sem tillífa 
nitur úr andrúmsloftinu líkt og belgjurtir. Þessi 
hæfileiki elris til þess að afla sér niturs gerir því 
fært að vaxa vel í mögrum jarðvegi. Elritegundir 
eru oft frumherjar á röskuðu landi og hverfa síðan 
vegna samkeppni frá hærri trjám, en sums staðar 
á norðlægum slóðum er elri ríkjandi í varanlegum 
kjarrskógum. Í fjallahlíðum heldur það oft velli 
á svæðum þar sem tíð snjóflóð koma í veg fyrir 
að barrskógur vaxi upp.

Á Íslandi hefur elri ekki vaxið á síðustu 
hlýskeiðum ísaldar. Enginn vafi er hins vegar 
á því að hefðu til dæmis gráölur eða grænölur 
borist hingað eftir lok síðasta ísaldarskeiðs, hefðu 
skilyrði hér verið mjög ákjósanleg fyrir þessar 
tegundir.

Þrátt fyrir að gráölur hafi snemma verið fluttur 
til Íslands frá Norðurlöndunum, og síðar sitkaölur frá Ameríku og 
grænölur (kjarrölur) frá Alpafjöllum, hafa þessar tegundir ekki 
verið mikið notaðar í skógrækt og landgræðslu lengst af. Undir 
lok síðustu aldar óx þó áhugi á að nýta elri í landgræðslu og voru 
flutt inn mörg kvæmi af sitkaöl, grænöl og blæöl sem safnað var í 
Alaska og Kanada haustið 1985. Plantað var í 26 kvæmatilraunir 
með alls 50 kvæmum af þessum tegundum víðs vegar um landið 
sumarið 1988. Tilraunirnar voru teknar út á árunum eftir útplöntun, 
og vann Hreinn Óskarsson úr þeim úttektum og birti í BS-ritgerð 
sinni við Landbúnaðarháskólann í Danmörku árið 1995. Síðan hefur 
engin skipuleg úttekt farið fram á þessum tilraunum. Vegna þess 
hvernig tilraunirnar voru settar upp og vegna mikilla affalla reyndist 
einungis unnt að meta hversu vel eða illa ólíkar landgerðir hentuðu 
til elriræktunar. Í stuttu máli sýna niðurstöðurnar að elri hentar 
vel í mela og gróðurlítið land en alls ekki í frjósamt graslendi. Því 
miður var gráölur ekki tekinn með í þessar tilraunir. Samanburður 
við þá tegund hefði verið gagnlegur.

Árið 1989 var hrísöl og hæruöl safnað í Magadan í Austur-Síberíu 
og árið 1993 á Kamtsjatka. Þessi efniviður fór á nokkra staði en 
hefur ekki verið skoðaður skipulega síðan. Reynslan af hæruöl er 
ekki góð og hrísölurinn hefur enga kosti fram yfir grænöl frá Alaska.

Tegundir sem nyst gætu í skógrækt
Þær elritegundir sem mynda tré og hugsanlega gætu nýst til 
viðarframleiðslu eru gráölur (Alnus incana), blæölur (A. tenuifolia), 
rauðölur (svartölur) (A. glutinosa) og hugsanlega ryðölur (rauðölur) 

(A. rubra). Engar kvæmatilraunir hafa verið gerðar með þessar 
tegundir, sem er mjög bagalegt. 

Gráölur 
Gráölur hefur víða vaxið vel og áfallalaust víða um land. Virðist þá 
einu gilda hvaðan af Norðurlöndunum hann er ættaður. Gráölur 
virðist lifa vel þar sem honum er plantað beint í óunnið mólendi, 
en þar er lifun annarra trjátegunda yfirleitt slæm eins og kunnugt 
er. Vaxtarform gráöls er hins vegar ekki gott, en mætti vafalaust 
bæta með kynbótum. Það einkennir vöxt gráöls að hann myndar 
hliðargreinar á árssprotanum samsumars við góðar aðstæður, en 
sá eiginleiki er sjaldséður hjá trjám á Íslandi. Gráölur er gjarn á að 

Elri á Íslandi – reynsla og möguleikar
Halldór Sverrisson
Rannsóknastöð skógræktar, Mógilsá og Landbúnaðarháskóla Íslands

Elrireklar

Gráölur
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mynda rótarskot. Galli við gráöl er hversu fræmyndun misferst oft 
vegna þess að hann blómgast svo snemma að frost skemmir oft 
blómreklana. Reklasveppur (Taphrina alni) herjar oft á fræreklana, 
en yfirleitt er hægt að safna nægu fræi af sýktum trjám. Ekki þarf 
að óttast að sveppurinn leggist á fræplöntur af slíku fræi. 

Gráölur framleiðir góðan smíðavið. Hann hentar einnig mjög 
vel í skjólbelti og væri kjörið að nota hann þar með ösp eða greni.

Blæölur
Þessi tegund er náskyld gráöl en vex í Norður-Ameríku. Hún er nú 
oft talin undirtegund gráöls. Kvæmi af blæöl voru í kvæmatilrauninni 
sem áður var getið um og nú þyrfti að gera úttekt á þeim. Enn er 
ekki vitað hvort þessi tegund hefur eitthvað fram yfir gráölinn.

Rauðölur (svartölur)
Þessi tegund er stórvaxnari og yfirleitt beinvaxnari en gráölur og 
hentar því vel sem skógræktartré. Útbreiðslusvæði tegundarinnar 
í Evrópu liggur sunnar en svæði gráöls. Rauðölur gerir því meiri 
kröfur til sumarhita en gráölur. Hér á landi er samt unnt að rækta 
rauðöl þar sem veðurskilyrði eru góð, en hann virðist vaxa hægar en 
gráölur. Erlendis vex rauðölur víða í mjög blautu landi, en hætt er við 
að hér muni honum verða kalt á fótum í slíku landi. Með hlýnandi 
veðurfari verður þessi tegund vafalítið verðmæt í skógrækt því að 
viðurinn er rómaður fyrir gæði. Vinda þarf bráðan bug að því að 
stofna til kvæmatilrauna með rauðöl. Noregur og Skotland eru þau 
lönd þar sem vænlegast er að leita fanga með fræ.

Ryðölur (rauðölur)
Ryðölur vex í Norður-Ameríku vestanverðri. Útbreiðslusvæði hans 
nær til syðsta hluta Alaska. Útbreiðslan er hafræn. Þessi tegund mun 
vera stórvöxnust allra elritegunda og getur vaxið mjög hratt. Til eru 
tré af þessari tegund hér á landi og líkur eru á að í framtíðinni verði 
unnt að nýta hana í skógrækt, einkum á sunnanverðu landinu þar 
sem loftslag er hafrænt.

Runnkenndar tegundir 
til landgræðslu
Runnkenndar tegundir (nú 
taldar deilitegundir) sem 
hér hafa verið prófaðar eru, 
grænölur frá Alaska (A. 
viridis ssp. crispa), grænölur 
frá Alpafjöllum (kjarrölur)(A. 
viridis ssp. viridis), hrísölur frá 
Kyrrahafssvæðum Rússlands 
(A. viridis ssp. fruticosa) og 
sitkaölur frá Alaska (A.viridis 
ssp. sinuata). Síðastnefnda teg-
undin hefur mest verið notuð 
hér á landi og af henni er 
fáanlegt fræ í fræbanka Skóg-
ræktar ríkisins á Vöglum (sjá 
fræ undir hnappnum afurðir 
á www.skogur.is). Allar eru þessar tegundir keimlíkir runnar, en 
sitkaölur er þó stórvaxnastur þeirra. Runnkennt elri getur bætt 
jarðveg og myndað skjól fyrir verðmætari tegundir á melum og 
söndum.

Frankia-geislasveppurinn og 
svepprótarsveppir elris
Fyrir rúmum áratug voru gerðar tilraunir með smitun elris með mis-
munandi stofnum af Frankia. Niðurstöður leiddu í ljós að töluverður 
munur var á smitunarhæfni stofnanna. Einnig voru gerðar tilraunir 
með svepprótarsveppi ásamt geislasveppnum í einni af þessum til-
raunum. Áður hafði komið í ljós að í frjósömum jarðvegi hér á landi 
finnst Frankia sem myndar hnýði á elri. Það er samt ávallt betra 
að smita plöntur í uppeldi svo að þær fari með virk hnýði með sér 
á plöntunarstað. Í mold þar sem elri vex er smitefni, og sé slíkri 
mold dreift yfir bakka eða potta þar sem elri er í uppeldi fá plönt-
urnar hnýði á ræturnar. Þetta getur þó tekið tíma og margir hafa 
kvartað yfir ójafnri smitun þegar þessi aðferð er notuð. Betra er að 
blanda elrimold saman við moldina í pottunum. Vegna sjúkdóma 
sem moldin getur borið með sér er gott að hafa hreina mómold 
(sphagnum) efst í pottunum. Einnig er hægt að safna hnýðum og 
kremja þau og blanda í vatn og vökva með því.

Sveppir sem mynda svepprót á elri eru oft sömu tegundir og 
mynda svepprót með öðrum trjátegundum. Þó eru til sveppir sem 
eru mjög sérhæfðir á elri. Varla er ástæða til þess að ætla að skortur 
á svepprót hái vexti elris hér á landi, en það gæti verið kostur að 
smita plönturnar í uppeldinu. Það gerist samhliða smitun með 
Frankia-mold.

Að lokum
Hlýnandi veðurfar mun án efa stuðla að því að elritegundir verða 
meira notaðar í skógrækt í framtíðinni en gert hefur verið hingað 
til. Þær hafa marga góða kosti eins og hér hefur verið rakið. Má 
þar fyrst og fremst nefna jarðvegsbætandi eiginleika og viðargæði. 
Vaxtarlag trjánna er hins vegar ekki nógu gott, en mætti vafalaust 
bæta með vali á kvæmum og með kynbótum. Nauðsynlegt er því 
að stofna sem fyrst til kvæmatilrauna með þeim tegundum sem 
geta hentað í skógrækt. Þessar tegundir henta hins vegar ágætlega 
í skjólbelti nú þegar. Skjólbelta- og skjólskógarækt hlýtur að fara 
að aukast hér á landi og þar eiga elritegundir að skipa stóran sess.

Elrivöxtur

Skoskur rauðölur á Mógilsá
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Fyrir Alþingi liggur frumvarp til laga 
um loftslagsmál, sem á að taka yfir 
lög 65/2007 um losun gróðurhúsa-
lofttegunda. Þetta lagafrumvarp byggir 
að stórum hluta á tilskipun Evrópu-
þingsins og ráðsins 2003/87/EB um 
að koma á fót kerfi fyrir viðskipti með 
heimildir til losunar gróðurhúsaloft-
tegunda innan Evrópubandalagsins. Í 
lögunum er talað um þá sem ber skylda 
til að verða sér úti um losunarheimildir 
eða sýna fram á bindingu með öðrum 
hætti, sem ráðherra á eftir að setja 
nánari reglur um. Einnig er fjallað um bindingu kolefnis, bókun 
þess í þjóðarbókhald með viðmið 1990 og þar sagt að ríkið skuli vera 
eigandi allra viðbótarheimilda frá þeim tíma og þiggja arð af þeim.

Það verður að segjast að mikill misskilningur virðist vera á þessum 
hlutum í stjórnkerfinu og þá einnig hjá þingmönnum. Þessir  aðilar 
blanda saman öllu því sem að bindingu og losun kemur og fjalla 
um það þannig. Skilja ekki á milli þess sem er binding og losun 
eða kaup og sala.  Þeir virðast ekki gera sér grein fyrir að virkur 
markaður er orðinn fyrir losunarheimildir í Evrópu og víðar, sem 
byggir á lögmálum markaðarins. 

Þessi misskilningur felur það í sér að kerfið telur réttlætanlegt að 
taka eign landeigenda/skógarbænda og færa sem eign ríkisins þrátt 
fyrir að af gildandi lögum 95/2006 um landshlutaverkefni í skógrækt 
sé ljóst að skógur er eign landeiganda. Einnig eru landeigendur 
sem hafa ræktað skóg á eigin landi á eigin reikning án samninga 
við ríkið og er sú eign klárlega tekin eignarnámi samkvæmt laga-
frumvarpinu. Ekki er tekið tillit til sveitarfélaga sem hafa innan 
sinna marka nytjaskóg ræktaðan eftir 1990 og lögin gera ráð fyrir 
að færist í bókhaldi ríkisins sem ríkiseign án þess að tekjur af sölu 
losunarheimildanna komi nokkurn tímann inn í sveitarfélögin og 
skila sér því ekki til sveitarfélaganna í gegnum skatt (útsvar), heldur 
renna beint í ríkissjóð. Ríkissjóður selur heimildirnar  sem síðan 
skuldbinda skógareigandann til að viðhalda þeim skógi meðan 
heimildin gildir og hann verður þannig þræll ríkisins án endurgjalds. 
Sala losunarheimilda fer ekki fram án vottunar og vottunin felur 
framangreinda kvöð í sér, því það verður að vera trygg binding að 
baki losunarheimildinni, annars er hún marklaus.

Eftir fund með Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis er ég alls 
ekki bjartsýnn á að ákvæði 36. greinar laganna verði breytt. Mikil 
barátta virðist vera framundan um þetta mál og jafnvel spurning 
um lögsókn vegna brota á eignarrétti og rétti til viðskipta með 
lögmætar eignir landeigenda. Frumvarpið liggur fyrir Alþingi og 
verður væntanlega orðið að lögum þegar þessi grein birtist.  

Lög um loftslagsmál – losunarheimildir – 
bindingarbókhald
Björn Ármann Ólafsson

Starfsemi félagsins var með hefðbundnum hætti á liðnu ári. Undan-
farin ár hefur skapast sú hefð að félagið efni til skógargangna árlega 
og hafa göngurnar verið að kvöldlagi hjá skógarbændum víðsvegar 
á félagssvæðinu.  Þessar göngur hafa verið vel sóttar og mjög vel 
heppnaðar. 

Í tilefni alþjóðlegs árs skóga ákváðu félög skógarbænda um allt 
land að bjóða til Jónsmessugangna á sínum félagssvæðum.  Félag 
skógarbænda á Norðurlandi stóð fyrir skógargöngum í öllum sýslum 
á Norðurlandi laugardaginn 25. júní.  

Félagið stóð fyrir rútuferð á aðalfund LSE sem haldinn var á 
Eiðum.  Þátttaka í ferðina og á fundinn var mjög góð og mæltist 
þetta framtak mjög vel fyrir.  

Félagið á 15 ára afmæli á árinu, en það var stofnað 26. nóvember 
árið 1997.  Á þeim tíma hefur margt breyst í umhverfi okkar skógar-
bænda.  Upphaflega var aðalmarkmið félagsins að þrýsta á um 
stofnun skógræktarverkefnis en frá því að Norðurlandsskógar voru 
stofnaðir árið 2000, hafa norðlenskir skógarbændur gróðursett um 
13 milljónir plantna og þar með aukið skóglendi á Norðurlandi um 
nær 5.000 hektara.  Nú er grisjun og nýting á timbri að verða sífellt 
stærri þáttur í starfi okkar, við verðum að leita allra leiða til þess að 

nýta timbrið sem til fellur, það er okkar besta auglýsing.  Nú þegar 
skógrækt er skorin niður árlega, þrátt fyrir góð orð og yfirlýsingar 
ráðamanna, þurfum við svo sannarlega á því að halda að sýna fram 
á hagkvæmni þess að rækta skóg á Íslandi.

Anna Ragnarsdóttir, formaður

Mynd: Anna Ragnarsdóttir

Frá Félagi skógarbænda á Norðurlandi
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S: 471 3000
bolholt.com - bolholt@centrum.is

• Útvegum allar stærðir eftir nánara samkomulagi
• Mikil hreinsigeta
• Hagstætt verð
• 12 ára reynsla á Íslandi tryggir gæðin
• CE vottuð framleiðsla

HREINSISTÖÐVAR FYRIR SKÓLP FRÁ STÖKUM SUMARHÚSUM- ÍBÚÐARHÚSUM
OG EINNIG STÖÐVAR FYRIR TVÖ TIL ÞRJÚ SUMARHÚS- ÍBÚÐARHÚS TIL Á LAGER

Felling trjáa í görðum er oft erfiðleikum bundin sökum þrengsla. Þar 
þarf oft að beita brögðum til að fella trén. Stundum þarf að búta þau 
niður áður en þau eru felld. Felling krefst nákvæmni til að ekkert 
skemmist af því sem nærri stendur. Þegar fellingu er lokið þarf að 
koma viðarbolunum út. Þeir eru þungir og oft ekki mögulegt að 
bera þá út úr garðinum nema búta bolina niður í smá búta og nota 
í eldivið eða eins og oft sést að viðnum er ekið á hauga.

Bolirnir eru verðmæti í sjálfu sér ef þeir komast í flettisögina. En 
til þess þurfa þeir að vera a.m.k. 2,20 metrar á lengd. Sverir bolbútar 
eru afar þungir og því er ánægjulegt að skýra frá því að haganleg trjá-
trilla hefur verið smíðuð hjá Skógræktarfélagi Árnesinga til þess að 
flytja bolina út úr þröngum görðum á þann stað sem flutningatæki 
geta tekið þá.

Meðfylgjandi myndir voru teknar þegar verið var að aka þungum 
asparbolum út úr garði á Selfossi. Viðurinn fer síðan að Snæfoks-
stöðum í Grímsnesi þar sem honum er flett í flettisög Skógræktar-
félagsins. Til verður timbur sem er til ýmissa hluta nytsamlegt eins 

og sjá má á meðfylgjandi mynd. Skógræktarfélagið vill gjarnan 
vita af trjáfellingum á svæði sínu og er tilbúið að taka boli í sögun. 

Nytt útkeyrslutæki fyrir trjáboli; trjátrilla
Böðvar Guðmundsson

Óskum skógarbændum velfarnaðar í starfi!

Þjónusta við bændur og neytendur
Skilvísi og gott verð

Sláturfélag Vopn�rðinga
Hafnarbyggð 8, netfang: vopnsvv@simnet.is, s: 473 1336, slaturfelagvopn�rdinga.is

Mynd: Björgvin Eggertsson
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Það er orðinn fastur liður þann 23. 
júní ár hvert að við í Félagi skógar-
bænda á Vesturlandi heimsækjum 
einhvern skógarbóndann. Árið 
2011 heimsóttum við þau heiðurs-
hjón Jóhönnu Sigurðardóttur og 
Jón Zimsen á Innra-Leiti á Skógar-
strönd í Dalabyggð. Þau Jón og 
Jóhanna eignuðust jörðina 1995 
og fóru fyrstu árin hjá þeim í að 
girða og gera upp húsin s.s. íbúðar-
húsið sem er frá 1931. Árið 2002 hófst gróðursetning á jörðinni og 
sá fjölskyldan um það til ársins 2005 en síðan hafa verktakar nær 
eingöngu séð um gróðursetningu. Innra-Leiti er um 1800 ha. að 
stærð en samningsbundið nytjaskógræktarsvæði er 455 ha. Fjöldi 
gróðursettra plantna er að nálgast 700.000 og skjólbelti í og við tún 
eru um 1200 m. 

Við skógarfélagarnir hittumst á „Leitinu“ upp úr miðjum degi í 
blíðskaparveðri. Jón leiddi hópinn í skógargöngu og fræddi okkur 
um landgæðin og skógræktina, sýndi okkur uppáhaldstrén og 
svalaði þorsta okkar með eðaldrykk sem af einskærri tilviljun 
fannst í skógarrjóðri. Það er ljóst að vel hefur verið að verki staðið 
og skógræktin á „Leitinu“ á framtíð fyrir sér. Eftir gönguna var 
lambið sett á grillið og borðað úti en þau hjón hafa svo haganlega 
nýtt hluta af gömlum húsum sem skjól og skapað notalega aðstöðu 
úti við. Það kulaði með kvöldinu en við létum það ekki á okkur fá 
heldur skelltum okkur í gallana, tókum fram söngbækur og héldum 
á okkur hita með söng og tralli fram á bjarta nótt. 

Takk Jón og Jóhanna fyrir frábæran dag.

Það er mikill fengur fyrir skógrækt á Íslandi að fólk leggi jarðir 
sínar undir skógrækt. Það er ekki síður mikils virði fyrir dreifðar 
byggðir landsins í viðbót við „bændaskógræktina“ að fólk skuli 
byggja upp jarðir og stunda þar skógrækt því það eflir atvinnulíf á 
svæðinu með verk- og þjónustukaupum. Félagsleg þátttaka þessara 

skógarbænda í samfélaginu er mikill styrkur og liður í að viðhalda 
byggð um landið auk þess að vera stór þáttur í að gera skógrækt að 
öflugri búgrein. Hér á Vesturlandi eigum við mörg góð dæmi um 
skógrækt á borð við þá sem þau Jón og Jóhanna stunda á Innra-Leiti. 
Þökk sé þeim og öðrum skógarbændum. 

Ávaxtarækt nýtur aukinna vinsælda á Íslandi og líka hjá skógar-
bændum á Vesturlandi. Við heimsóttum Jón Guðmundsson garð-
yrkjufræðing á Akranesi og fræddumst um ávaxtaræktina hans. 
Þetta var einstaklega fróðleg og skemmtileg heimsókn og merkilegt 
að sjá hversu auðvelt virðist vera að rækta ávexti á Íslandi ef rétt 
er að málum staðið. Jón er algjör snillingur í ávaxtaræktinni sem 
hann stundar á alveg ótrúlega litlu svæði. Hann kveikti sannarlega 
áhuga hjá okkur og trúi ég að ávaxtatré auðgi skóga á Vesturlandi 
strax í sumar. 

Við skoðuðum svo 
skógrækt þeirra Akur-
nesinga með Stefáni 
Teitssyni sem fræddi 
okkur um sögu hennar. 
Akurnesingum er mikill 
sómi af þessu skógræktar-
svæði sínu og mörg eru 
handverkin sem þar ligga 
að baki og ekki alltaf þau 
auðveldustu. 

Við tókum flugið með 
vinum okkar af Suður-
landi á aðalfundinn að 
Eiðum. Það er dýrmætt 
fyrir okkur skógarbændur 
að treysta vináttuböndin 
með samverustundum 
félaga á landsvísu. Aðal-
fundurinn var virkilega 
góður, vel skipulagður, 

Fréttir frá FsV
Bergþóra Jónsdóttir, form. FsV

Jón Guðmundsson fræðir áhugasama skógarbændur um ávaxtaræktina.

Jón lýsir kröftugum vexti á Leitinu. 
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aðstaðan fín og fundarmenn 
skiluðu góðri vinnu. Móttökur 
félaga okkar fyrir austan voru í alla 
staði frábærar og var árshátíðin 
ein sú skemmtilegasta sem ég hef 
verið á hjá skógarbændum, hlaðin 
efni heimamanna í tali og tónum. 

Kæru félagar bestu þakkir fyrir 
samverustundir við leik og störf á 

Alþjóðlegu ári skóga.
Myndir Bergþóra Jónsdóttir.

Jóhanna, Melkorka, Ásmundur, Kristín og Sigvaldi syngja af hjartans list á Leitinu.

Það tekur korter að keyra frá Egils-
stöðum á hinn fornfræga stað, Eiða. 
Þar var mikið mannlíf fyrr á öldum 
enda var skólastarfsemi þar mikil. 
Nemendur og kennarar störfuðu 
undir kjörorðum skólans sem voru; 
mannvit, manntak og manngöfgi. 
Um miðja öldina komst á sú hefð 
að útskriftarnemendur fengu að 
gróðursetja nokkrar trjáplöntur 
skammt frá skólanum, undir litlum klettaási við litla tjörn sem er 
nefnd Húsatjörn. Þau tré, sem þar hafa dafnað í áranna rás, eru nú 
orðin stór og mörg hver hafa ákaflega tignarlegt yfirbragð. Það má 
í raun segja að hvert og eitt tré hafi sinn eigin persónuleika vegna 
þess hversu frjálslega þau eru vaxin. 

Umhverfið er auk þess iðandi af fuglalífi og fólk kemur gjarnan 
til að dást að vaðfuglunum, skóginum og virðir fyrir sér allt það 
stórkostlega landslag sem þarna ber fyrir augu á ekki stærra svæði. 

Um nokkurn tíma hefur Hlynur G. Sigurðsson nemi í lands-
lagsarkítektúr staðið í ströngu við að greina og hanna svæðið til 
útivistar en það er lokaverkefni hans frá Kaupmannahafnarháskóla. 

Til að gefa hugmynd um stærð svæðisins er tjörnin rétt um fimm-
hundruð metra löng og um hundrað metra breið þar sem hún er 
breiðust og er rúmlega tvöhundruð metrum frá skólahúsnæðinu. 
Gróðursettar hafa verið bæði innlendar og erlender trjátegundir á 
svæðinu. Auk íslenska birkisins eru helstu tegundirnar lerki, fura og 
greni. Elstu trén eru rúmlega sextíu ára gömul og ber mikið á þeim 
í landslaginu. Í gegnum tíðina hefur mótast troðningur í kringum 
tjörnina sem gestir hafa notað til að komast um svæðið, en umhirða 
á svæðinu hefur verið af skornum skammti og því er svæðið kannski 
ekki eins áhugavert eins og það gæti annars orðið. Rétt eins og þegar 
Alþýðuskólinn var við lýði þóttu þrjú orð lýsandi fyrir skóginn í 
kringum Húsatjörnina, en þau voru, dularfullt, innblástur, hug-
leiðsla, en þar sem ritgerðin var skrifuð á ensku var ekki hægt að 
nota orðin beint, heldur ensku orðin Mystic, Muse og Meditation.

Í grófum dráttum má segja að greining svæðisins hafi verið þríþætt; 
tæknileg, landleg og félagsleg. Tæknileg greining fólst aðallega í því að 
mæla landið hátt og lágt, kortleggja það og mynda. Landleg greining 
fólst í því að afmarka landgerðir, gróður og rými. Félagsleg greining  
fólst í samanburði á eldri rannsóknum af svipuðum svæðum, við-
tölum og viðbrögðum gesta og annara hagsmunaaðila. 

Hönnunin tók mið af þörfum mismunandi gesta á svæðinu, 
hvort sem um var að ræða litla hópa eða einstaklinga, fjöruga eða 
hægfara, unga sem aldna og svo mætti lengi halda áfram. Aðgengi 
var það sem helst mætti laga á svæðinu og var ítarlega fjallað um 
það. Svæðinu var skipt í tvö meginsvæði, annars vegar fyrir hópa, 
svo sem fjölskyldur og hins vegar einstaklinga sem vildu njóta 
einverunnar. Umhirða yfirborðs og gróðurs fékk séstakan sess og 
útskýrt hvaða meðferð hentaði hverju sinni og svo voru svæði innan 
um sem fengu sérstaka athygli.

Leiðbeinendur Hlyns í ritgerðinni voru Richard Hare og Cecil 
Konijendijk sem eru búsettir í Danmörku og Sherry Curl sem var 
honum til halds og traust hér heima.  

Húsatjörn á Eiðum
Greining og hönnun  útivistarskógar
Lokaverkefni í landslagsarkítektúr
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Skógardagurinn mikli í Hallormsstaðaskógi
Í ár er áttunda árið sem við skógarbændur höldum okkar mikla skógardag í kringum Jónsmessuna, og 
sem fyrr gerum við það í samvinnu við Héraðs-og Austurlandsskóga, Skógrækt ríkisins Hallormsstað, 
Barra h/f, félög kúa- og sauðfjárbænda á Fljótsdalshéraði og skátana auk annarra styrktaraðaila. Upphaf 
þessarar hátíðar má rekja til þess að skógarmenn á Héraði héldu sólstöðuhátíðir sem ekki voru opnar 
almenningi. Við í Félagi skógarbænda ákváðum að gera þessa hátíð að fjölskylduhátíð og fá fleiri aðila 
til liðs við okkur. Það var auðsótt mál. Allir sem við töluðum við voru jákvæðir og sáu tækifæri í að fá 
sem flesta, unga sem aldna til að njóta Jónsmessunnar við leik og störf í skjóli Hallormsstaðarskógar.

Það var strax ákveðið að á þessum degi ættu öll dýrin í skóginum að vera vinir og það mætti ekki 
selja neitt eða rukka fyrir þjónustu. Það hefur gengið eftir þrátt fyrr erfitt efnahagsástand síðustu ára.

Stöðugt bætist í hóp þeirra sem koma að undirbúningnum og nú síðast hafa skátarnir bæst í hópinn 
og sauðfjárbændur hafa séð um að bjóða fólki að koma á föstudagskvöldið í Mörkina og smakka hið 
margrómaða austfirska lambakjöt, matreitt af listakokkum. Nú geta menn byrjað að skemmta sér strax 
á föstudagskvöldi, tjaldað undir fallegu birkitré og tekið þátt í hressandi skógarhlaupi eða skokki um 
hádegisbil daginn eftir. Síðan hefst hin eiginlega dagskrá um klukkan eitt, og hafa menn um ýmislegt 
að velja. Skátarnir sjá um leiki, haldin er Íslandsmeistarakeppni í skógarhöggi sem hægt er að fylgjast 
með, skemmtidagskrá fer fram á sviði og öllum er boðið að gæða sér á úrvals nautakjöti eða pylsum. 
Á eftir geta menn sötrað alvöru ketilkaffi og fengið rjúkandi skógarlummur með rabarbarasultu með.

Hvað er skemmtilegra en að rölta um og njóta alls þess sem Skógardagurinn mikli býður upp á? 

Mynd: Björn Ármann Ólafsson
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Skógardagurinn mikli í Hallormsstaðaskógi
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Mynd: Björn Ármann Ólafsson

Mynd: Björn Ármann Ólafsson

Mynd: Björn Ármann Ólafsson

Mynd:  Jóhann Gísli Jóhannsson
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Áhrif skógræktar á tegundafjölbreytni jarðvegslífs 
hafa lítið verið rannsökuð hérlendis. Í þessari 
rannsókn var leitað svara við því hvaða áhrif 
skógrækt með mismunandi trjátegundum hefur á 
þéttleika og tegundafjölda mordýra (Collembola) 
í jarðvegi. Mordýr er hópur jarðvegsdýra sem 
eru mikilvæg til þess að koma lífrænum efnum í 
nýtanlegt form fyrir plöntur. 

Samanburður var gerður á mólendi, þremur 
misgömlum sitkagreniskógum, tveimur stafafuru-
skógum og tveimur birkiskógum í Skorradal. Tekin 
voru jarðvegssýni af svæðunum, mordýr flæmd úr 
þeim og greind til tegunda. 

Helstu niðurstöður voru að þéttleiki og 
tegundafjöldi mordýra jókst við ræktun sitkagrenis 
eða þegar birkiskógur óx upp á mólendi. Skógrækt 
með stafafuru hafði hinsvegar eingöngu áhrif á 
tegundafjölda. Það virðist því einkum vera aldur 
skóga sem hefur áhrif á tegundafjölda og þéttleika 
mordýra en minna máli skiptir hvaða trjátegund 
er ræktuð.

Þrjár tegundir mordýra (Parisotoma notabilis, 
Folsomia manolachei og Protaphorura pseudovanderdrifti; Mynd 2) 
voru einkennandi fyrir öll svæðin. Ekki virðist því vera afgerandi 
munur á tegundasamsetningu í mismunandi skógum og því ekki 

ólíklegt að þær tegundir sem finnast í greni- og furuskógum eigi 
uppruna sinn í birkiskógum eða mólendi. 

P. pseudovanderdrifti (I), P. notabilis (II) og F. manolachei (III) voru algengustu tegundirnar sem fundust í Skorradal (myndir Arne Fjellberg).

Meðalfjöldi mordýrategunda í mæliteigum. Ekki er marktækur munur milli stöpla með sama bókstaf. 
Á x-ás stendur M fyrir mólendi, B birkiskóg, G greniskóg og F fyrir furuskóg. Eftir því sem tölurnar 
hækka á x-ás, því eldri eru skógarteigarnir.

Skógrækt og lífið í jörðinni 
Edda Sigurdís Oddsdóttir

Fagráðstefnan okkur færði
fróðleik um bilun og klóna
sálartetrið með sáningu nærði
og sögum um feta og yglu dóna.

Vísur frá Fagráðstefnunni á Húsavík, 27. til 29. mars 2012
Þinurinn er þjakað tilraunadýr
þykir nokkuð fagur en viðurinn rýr
þá er það birkið sem byggði þetta land
sem breyttist svo í mosaþembu og svartan sand.

En spekingar spjalla og tölurnar tala
um töflur og kvæmi á óræðum skala
öspin fær vottun sem vænsta skinn
og víðirinn verður aftur inn.

Nú höldum við ríkari heim
með hugann fullan af draumum
um asparklóna með víðiskeim
og Kamshatka afbrigðum aumum.

Bestu þakkir Norðlendingar, fyrir þennan fund
frábær var líka gangan í gleðinnar lund
þar sem brennivínið vini gladdi
og vambir bakkelsið saddi.

María E. Ingvadóttir
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Aukin áhersla hefur verið lögð á bilun 
í ungskógum undanfarin ár, mest á 
vegum Héraðs- og Austurlandsskóga. 
Fyrir því eru einkum tvær ástæður, 
það er til að viðhalda og stýra tegunda-
blöndu og til að færa vöxtinn yfir á færri 
tré sem leiðir af sér aukna hagkvæmni 
og nýtingarmöguleika þegar kemur að 
næstu grisjun. Bilun er talin sérstaklega 
mikilvæg í lerkiskógum sem komnir eru 
um tvítugt og þar sem standa yfir 3000 
tré á ha orðin 4-5 m há. 

Skiptar skoðanir eru um nauðsyn 
þess að bila í svo ungum skógum. Sumir 
sjá eftir því að fella stóran hluta trjánna 
þegar enn eru mjög litlar nytjar af þeim. 
Telja þeir nær að bíða með grisjun þar 
til meiri nytjar verða af trjánum, t.d. 
fram undir þrítugt. Aðrir benda á að 
lerki sem stendur þétt missi fljótt þver-
málsvöxt og því aukist nytjar ekki mikið 
þótt beðið sé með grisjun. Eftir því sem 
tíminn líður og reynsla og sérstaklega 
beinar mælingar safnast upp minnkar þörfin á skoðanaskiptum og 
við taka staðreyndir.  

Árið 2004 var sú ákvörðun tekin að bila lerkireit á Hafursá sem þá 
var 21 árs gamall og var hann tekinn úr um 2300 trjám/ha niður í um 
1600. Úr viðnum voru unnir girðingastaurar eftir því sem hægt var 
en megnið af efninu lá eftir í skóginum. Lerkið hélt áfram að vaxa 
vel og vorið 2012 var ákveðið að grisja reitinn aftur ásamt aðliggjandi 

reitum af sama kvæmi og aldri (29 ára) sem ekki höfðu verið bilaðir. 
Við það fékkst samanburður á útkomu fyrstu grisjunar í biluðum og 
óbiluðum lerkireitum, sem sjá má í meðfylgjandi töflu.

 Niðurstaða grisjunarinnar var sú að jafn mikið timbur fékkst 
úr báðum reitum við grisjunina 2012, en það var á um 300 færri 
trjám í bilaða reitnum, enda trén þar orðin að jafnaði um þriðjungi 
rúmmálsmeiri en í óbilaða reitnum. Ætla má að grisjunin hafi verið 
hagkvæmari í bilaða reitnum sem því nemur auk þess sem nokkurt 
magn flettingarhæfs timburs fékkst úr þeim reit en ekki úr óbilaða 
reitnum. Ekki er búið að keyra viðinn úr skóginum og öll úrvinnsla er 
eftir, en ljóst er að bilun skilaði sér í aukinni hagkvæmni og verulega 
auknum viðarnytjum á aðeins átta árum.

Lerki hefur meiri vaxtarþrótt í æsku en aðrar tegundir barrtrjáa í 
íslenskri skógrækt, en hann endist ekki til eilífðar. Mælingar benda 
til þess að þessi æskuþróttur taki að dala þegar trén eru á þrítugsaldri. 
Þess vegna er afar mikilvægt að fyrstu tveir til þrír áratugirnir í lotu 
lerkiskógar nýtist vel til vaxtar, sem næst m.a. með því að trén fái 
nægilegt vaxtarrými. Í tilviki reitarins á Hafursá er greinilegt að 
hann brást fljótt og vel við biluninni þegar hann var tvítugur með 

auknum viðarvexti trjánna sem eftir stóðu. Ekki er víst að viðbrögðin 
verði jafn góð þegar bilun er sleppt og beðið til þrítugs með grisjun. 
Mælingarnar nú og eftirfylgni næstu árin munu skera úr um það.

Þessar mælingar gefa skýrt til kynna að við séum á réttri braut með 
bilun í ungum lerkiskógum. Ef eitthvað er, þá ætti að bila fyrr en gert 
hefur verið. Sé það gert má ætla að grisjun á þrítugum lerkiskógi skili 
umtalsverðum afurðum.   

Ungt lerki eykur vöxt eftir bilun
Þröstur Eysteinsson og Lárus Heiðarsson
Skógrækt ríkisins

Mynd frá grisjuninni í 29 ára gömlum lerkireit sem var bilaður 21 árs.

Reitur Aldur
Tré/ha fyrir 

grisjun
Tré/ha eftir 

grisjun Felld tré/ha
Fellt rúmmál

m3/ha
Eftirstandandi 
rúmmál m3/ha

Rúmmál meðal- 
trés (lítrar)

Bilaður 29 1646 800 846 44,6 77 75,25
Óbilaður 29 2300 1175 1125 43,6 83 55,75
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Árið 2005 var gerð tilraun með 
gróðursetningu asparklóna í landi 
Ytra-Nýpis í Vopnafirði. Tilraunin er 
samstarfsverkefni Skógræktar ríkis-
ins og Austurlandsskóga. Austur-
landsskógar sáu um að plönturnar 
væru framleiddar og Skógrækt 
ríkisins um gróðursetningu ásamt 
úttektum. Tilraunasvæðið er gamalt 
tún sem notað hafði verið til hrossa-
beitar í einhver ár og ekki slegið. 
Efasemdir voru uppi um að setja 
tilraunina þar eftir slæma reynslu í 
mörgum eldri aspartilraunum þar 
sem gras drap allar plönturnar. En 
túnið var plægt og gróðursett var 
ofarlega í fláann og gras hefur ekki 
verið vandamál.

Efniviðurinn er frá nokkrum 
héruðum í Alaska og Yukon. Þessir 
klónar eiga það sameiginlegt að 
standa sig vel í tilraunum hér á landi 
og nokkrir eru í almennri ræktun. 
Plönturnar voru ræktaðar í 24 gata bökkum hjá Sólskógum. Lifun 
er mjög góð í tilrauninni og er minnst hjá klóni nr. 18 Stilku, 90% 
en 11 klónar hafa 100% lifun.

Plönturnar voru hæðarmældar við gróðursetningu og aftur fyrir 
vaxtartímabilið 2009 og höfðu þá vaxið í 4 ár í foldu. Stærstur var 
klóninn Jóra/Salka (sami klónin en gengur undir 2 nöfnum) 65,6 
cm. Ekki var tölfræðilega marktækur munur á 5 hæstu klónunum. 

Ef skoðaður er vöxturinn þessi 4 ár þá breytist röðin talsvert og þeir 
klónar sem hafa aukið mest við hæðina eru í 6., 7. og 9. sæti miðað 
við hæstu klónana í dag. Fróðlegt verður að fylgjast með þeim á 
næstu árum en þeir heita Pinni, Keisari og A-675-07 sem, að ég best 
veit, hefur lítið verið í ræktun hér á Austurlandinu.

Ekki er hægt að draga neinar ályktanir af tilrauninni ennþá aðrar 
en þær að lifun alaskaaspar á að geta verið mjög góð á þessu svæði.

Mynd 1. Línurit yfir hæð 2009 og vöxt klónanna í 4 ár frá gróðursetningu.

Asparklónatilraun í Vopnafirði
Lárus Heiðarsson
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Lifandi jólatré eru fyrir marga Íslendinga 
eitt af mörgum táknum sem tilheyra jól-
unum. Síðan Danir kynntu Íslendingum 
þessa hefð í byrjun síðustu aldar hafa þeir 
nánast séð um að fullnægja íslenska mark-
aðnum með dönskum jólatrjám. Í upphafi 
var rauðgreni flutt hingað en á undan-
förnum 20 árum hefur norðmannsþinurinn tekið yfir og orðið mjög 
vinsælt jólatré, aðallega vegna góðrar barrheldni og fallegs keilulaga 
forms. Dönsku trén eru enn ríkjandi á markaðnum og seljast víða 
um land. Árið 2010 voru um 80% af öllum seldum jólatrjám á Íslandi 
frá Danmörku (47.809 jólatré). Innflutningur jólatrjáa er dýr fyrir 
landið (gjaldeyrir), en að auki fylgir þeim ákveðin áhætta. Óæskileg 
skordýr, meindýr eða rótarsjúkdómar geta komið með trjánum, má 
þar nefna að sitkalúsin kom fyrir um 40 árum og hefur síðan verið 
til mikils tjóns í skógræktinni. 

Eftir síðari heimsstyrjöldina byrjuðu Íslendingar að gróður-
setja barrtré með jólatrjáaræktun sem markmið og í mörg ár hafa 
skógræktarfélög og Skógrækt ríkisins selt íslensk jólatré. Rauðgreni 
var mest selda tréð fram til 2003. Síðan hefur stafafura tekið fram 

úr og verið ráðandi á íslenska jólatrjáamarkaðnum en rauðgreni og 
blágreni (mynd 1) eru samt eftirsótt og seljast vel (2010 var stafafura 
55% af markaðnum, rauðgreni var 19,9% og blágreni var 10,6% skv. 
upplýsingum úr Skógræktarritinu 2. tbl. 2011).

Áhugi fyrir íslenskum jólatrjám og innlendum skrautgreinum er 
vaxandi eins og umfjöllun í fréttum og fjölmiðlum 2011 bar vitni 
um. Áhugi íslenskra skógareigenda hefur líka aukist miðað við fjölda 
þátttakenda í jólatrjáaverkefni LSE. Um 40 skógareigendur tengdir 
landshlutaverkefnunum hafa skráð sig í átaksverkefni Landssamtaka 
skógareigenda um akurræktun jólatrjáa og fleiri hafa sýnt áhuga. 
Margir sjá jólatrjáaræktun sem litla og áhugaverða „aukabúgrein“ 
sem er fljótari að gefa af sér aukaaura miðað við skógræktina. Sumir 
hafa fengið áhugann eftir námskeiðið Grænni skógar eða eftir að 
hafa tekið þátt í jólatrjáanámskeiði í Danmörku. 

Áður en lagt er af stað í gróðursetningu jólatrjáa er skynsamlegt að 
íhuga nokkur atriði því ræktun á fallegum og seljanlegum jólatrjám 
gerist ekki af sjálfu sér. Þetta er reynsla sem nokkrir bjartsýnismenn 
hafa aflað sér með árunum. 

Ef landeigandi eða skógarbóndi er að velta fyrir sér að fara af stað 
í jólatrjáaræktun er fyrsta og mikilvægasta spurningin sem hann 
verður að svara hvort hann nenni að standa í þessu? Sé svarið „Já“ 
er næsta spurning hvort landið sem er fyrir hendi sé hentugt fyrir 
jólatrjáaræktun, hvort þar sé nægjanlegt skjól og hvort það muni 
vera hægt að komast að svæðinu í nóvember og desember þegar 
uppskerutíminn hefst? Ef svarið er aftur „Já“ er spurning hvort hann 
vill fara út í akurrækt eða rækta frekar jólatré undir skerm og skjóli 
frá skógi sem er á svæðinu. Önnur og mikilvæg spurning er hvaða 
tegund eða tegundir geta komið til greina. Stafafura er fyrir marga 
fyrsta val. Hún er fallega græn og hefur góða barrheldni. Hún þrífst 
um allt land og þrífst vel í frekar rýrum jarðvegi en er viðkvæm fyrir 
snjóálagi og miklum vindi. Hún er hraðvaxta og getur verið tilbúin 
til sölu 8-10 árum eftir gróðursetningu (mynd 2). 

Rauð- og blágreni dafna vel inn til landsins og þá best í skjóli og 
í hlíðum. Þau þurfa frjósamari og rakari jarðveg en stafafura og eru 
lengur að róta sig áður en þau byrja að vaxa en þegar það gerist hafa 
þau tilhneigingu til að vaxa of hratt og verða þar af leiðandi of gisin. 
Lindifura, skógarfura og fjallaþinur eru líka áhugaverðar tegundir 
sem jólatré en hægvaxta. Fjallaþinur krefst góðs skjóls og frjósams 
jarðvegs en er samt erfiður að treysta á. Leitað er að kvæmi sem 
hentar við íslenskar aðstæður. Sitkagreni er víða notað sem jólatré og 
því raunhæfur valkostur. Það þrífst nálægt sjó, sérstaklega á Suður- 
og Vesturlandi. Það er oft formfallegt og grænt en barrið er mun 
stífara og stingur því mun meira en barr hinna grenitegundanna. 

Þegar svar er komið við fyrstu hugleiðingunum og ákveðið er að 
halda áfram er mikilvægt að setja upp áætlun. Í þessari áætlun á 
að vera kostnaðaráætlun sem gefur yfirlit yfir kostnað við að koma 
verkefninu af stað og öll væntanleg útgjöld frá gróðursetningu til 
lokahöggs. Með þessum tölum er hægt að reikna lágmarksverð á 
hvert tré og síðan er hægt að bæta inn væntanlegum tekjum við 
sölu trjáa við lokahögg og kannski skrautgreinum frá skjólbeltinu 
í kringum jólatrjáareitinn.

Til að fá sem mest út úr fjárfestingunni er mikilvægt að stefna á 
eins hátt nýtingarhlutfall (seljanleg tré á hæsta söluverði) og hægt 
er. Besta aðferðin til að hækka nýtingarhlutfallið er að: 

Hið eina sanna íslenska jólatré 
Else Möller meistaranemi við LBHÍ

Tignarlegt blágreni í Brekkugerði í Fljótsdalnum ásamt Jóhanni F. Þórhallssyni 
(mynd EM).
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 • Gróðursetja trén á kjörstað fyrir viðkomandi tegund.
 • Að velja tegund sem passar við aðstæður og jarðveg.
 • Að sinna trjánum frá gróðursetningu hvert einasta ár fram 
  að lokahöggi með því að: 
   Bæta næringarástand með áburði í takt við vaxandi þörf. 
   Minnka samkeppni við illgresi – árlega! 
   Að laga skemmdir á hverju tré til að bæta gæði trésins. 
   Að fjarlægja neðstu greinakransa, formklippa, minnka  
   toppvöxt og þétta trén með því að brjóta brumin á furu.

Þetta er allt saman mikil vinna en alls ekki óyfirstíganleg fyrir þá 
sem hafa áhuga á að framleiða gæðatré fyrir heimamarkaðinn sem 
hægt er að selja og fá sæmilega borgað fyrir. 

Jólatrjáaræktun er hliðarbúgrein við skógrækt eða landbúnað og 
búgrein sem vonandi á eftir að þróast og dafna. Það er ekki búgrein 
sem ein og sér getur staðið undir tekjuþörf fólks (eins og er) á Íslandi 
því markaðurinn er takmarkaður en það er búgrein sem hægt er 
að bæta við aðra ræktunarstarfsemi og byggja upp smátt og smátt 
í takt við aukna reynslu og þekkingu. Í samvinnu, með stuðningi 
hvert frá öðru og með aðstoð frá landshlutaverkefnum og LSE eru 
auknar líkur á að komast vel af stað. 

Rannsóknavinna tengd jólatrjáaræktun er annar mikilvægur liður 
í að stuðla að aukinni kunnáttu og þekkingu. Í rannsóknavinnu felst 
til dæmis að þróa ræktunaraðferð sem hentar við íslenskar aðstæður, 
að finna kvæmi sem eru hraðvaxta og henta sem jólatré og að finna 
aðferðir til að bæta gæði trjáa. En líka að vinna í markaðsmálum til 
að auka áhuga landsmanna á jólatrjám framleiddum á Íslandi og 
sanna að við getum verið stolt af þeim (mynd 3). 

Að fara út í markvissa jólatrjáaræktun á Íslandi er einskonar 
frumkvöðlastarf með fullt af óþekktum breytum. Það er nokkuð 
ljóst að það mun kosta mikinn tíma og vinnu og enginn verður 
moldríkur af þessu. En það verður spennandi að takast á við verk-
efnið og gaman að sjá hvort það verður ekki hægt að fá Íslendinga 
til að skipta norðmannsþininum (og gervitrénu) út fyrir heilbrigð 
og falleg íslensk jólatré! 

Aðgengilegt lesefni tengt jólatrjáaræktun er á heimasíðu Lands-
samtaka skógarbænda (http://skogarbaendur.net/lseadalsida/jolatre.
html).

Pétur Elísson sýnir stafafuru gróðursetta í Hróarstungu – sjálfur er hann spenntur 
fyrir fjallaþin og byrjaði að gróðursetja nokkrar plöntur í fyrra til að afla sér 
reynslu (mynd EM). 

Rauðgreni af kvæminu Hemnes. Formfallegt og með góða barrheldni við rétta 
meðferð (mynd EM).

Félag skógarbænda á Vestfjörðum safnar nú 
liði og kröftum fyrir haustið en nú er röðin 
komin að Vestfirðingum að halda aðalfund 
skógarbænda. Fundurinn verður á Ísafirði 5. 
og 6. október 2012 og er undirbúningur þegar 
hafinn. Til að koma félögum okkar í form 
höfum við farið í nokkrar skógargöngur nú í 
vor vítt og breitt um Vestfirði og verið að berja 
augum hvað aðrir skógarpúkar eru að bauka í 
skógareitum sínum. Þátttaka hefur verið góð 
og virðast plöntur og skógarbændur koma 
vel undan vetri og vonandi í þessum skrifuðu 
orðum er vorið loksins að koma hér á hjarann 
og ylja okkar sálartetri, plöntum og dýrum. 

 Sjáumst svo í október ágætu skógarbændur.
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Mikil umræða hefur skapast síðastliðinn 
áratug eða svo, þar sem menn hafa velt 
fyrir sér hvort skógrækt hafi jákvæð eða 
neikvæð áhrif á vatnsgæði. Hefur þá ber-
sýnilega komið í ljós að mjög skortir á 
rannsóknir á þessu sviði hérlendis. Vissir 
vísindamenn hafa haldið því fram að 
aukinn skógur á vatnasviðum lækja, áa 
og vatna geti aukið fæðuframboð fersk-
vatnsins. Erlendar rannsóknir hafa ein-
mitt sýnt fram á að gróður á vatnasviðum 
umhverfis læki og ár getur haft mikil áhrif 
á fæðukeðjuna í vatninu. Á það sérstaklega 
við það að aukin gróðurþekja geti aukið 
framboð lífræns efnis sem flyst af landi 
ofan í vatnið og orðið mikilvæg fæðuupp-
spretta fyrir lífverur sem þar búa. Hingað 
til hefur lítið verið vitað um hvernig þessu 
er háttað hér á landi, en á árunum 2007-
2009 var framkvæmd rannsókn þar sem 
áhrif skógræktar á lífríki í ferskvatni voru 
rannsökuð. Þetta var gert í ágætu samstarfi Landbúnaðarháskóla 
Íslands, Háskóla Íslands, Veiðimálastofnunar, Skógræktar ríkisins, 
Landgræðslu ríkisins og MATÍS, auk erlendra samstarfsaðila. Verk-
efnið kallast SkógVatn (www.skogvatn.is). Í rannsókninni var unnið 
með 17 vatnasvið á Suður- og Austurlandi en í þessari grein mun 
aðeins verða fjallað um verkefnin á Suðurlandi. 

Svæðin sem rannsökuð voru samanstóðu af átta lindarlækjum og 
vatnasviðum þeirra á Rangárvöllum, við rætur Heklu. Helmingur 
lækjanna hafði ríflega helming vatnasviða sinna vaxin birkiskógi 
á meðan hinn helmingurinn rann um vatnasvið sem höfðu tapað 
stærstum hluta jarðvegs- og gróðurþekju sinnar vegna mikils upp-
blásturs á síðustu öldum (sjá mynd 1 a og b).

Í rannsókninni var mælt hve mikið af lífrænu efni berst ofan í 
lækina með fallgildrum sem grafnar voru niður í lækjarbakkana.  
Hversu hratt efnið brotnar niður þegar í lækina var komið var mælt 
með svokallaðri laufpokaaðferð. Síðan voru þau smádýr sem fundust 
í laufpokunum greind og lífríki lækjanna sjálfra var kortlagt. 

Á vatnasviðum skógarlækjanna var gróðurþekja 55% í stað 5% á 
vatnasviðum berangurslækjanna (graf 1). Niðurstöðurnar úr fall-
gildrunum gefa til kynna að heildarmagn lífræns efnis sem flyst 
ofan í lækina var um þrefalt meira í skógarlækjunum en berangurs-
lækjunum (graf 2). Þetta segir okkur að mun meira af lífrænu efni, 
sem gæti nýst í lækjunum sem fæða smádýra, fer ofan í læki sem 
eru grónir birkiskógi. 

Skógur á lækjarbakka
Helena Marta Stefánsdóttir og Bjarni Diðrik Sigurðsson
Landbúnaðarháskóla Íslands

Myndin sýnir einn af lækjunum sem rannsakaðir voru í verkefninu SkógVatn. Lækurinn er í Hraunteigi við rætur 
Heklu í landi Næfurholts, Rangárþingi, en þar er vöxtulegur og gamall birkiskógur.

Helmingur lækjanna í SkógVatni runnu um birkiskóga (a) en hinn helmingurinn rann um berangur þar sem gróðurþekja var lítil sem engin (b).
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Til að komast að því hvort lífríkið í lækjunum getur nýtt sér þetta 
efni settum við laufpoka með birkilaufi ofan í þá og athuguðum 
hve mikið smádýrin átu yfir ákveðinn tíma. Þetta gefur okkur 
svokallaðan niðurbrotshraða, þ.e. hve hratt eitt gramm af lífrænu 
efni brotnar niður á dag. Niðurbrotshraðinn í  skógarlækjunum 
var ríflega helmingi meiri en í berangurslækjunum (graf 3). Þetta 
þýðir að annað hvort var meira af sérhæfðum smádýrum (tæturum) 
í skógarlækjunum sem eru fljótari að brjóta efnið niður eða að þar 
eru aðrar tegundir tætara sem eru sérstaklega vel aðlagaðar að því 
að nota sér þessa fæðu. Þegar tegundirnar í laufpokunum voru 
greindar (graf 4) kom í ljós að það var hið fyrrnefnda. Þ.e. það var 
um 150% meira af sérhæfðum tæturum í skógarlækjunum, en það 
voru sömu tegundir og í berangurslækjunum. Þar með er sannað að 
lífríkið í lækjunum svarar magni gróðurs á vatnasviðunum. Þegar 
heildarfjöldi smádýra á lækjarbotni var rannsakaður kom jafnframt 
í ljós að rúmlega þrefalt meira var af smádýrum í skógarlækjunum 
að hausti, borið saman við berangurslækina [1].

Allar þessar niðurstöður teknar saman gefa okkur sterkar vís-
bendingar um að sú skógar-, gróður- og jarðvegseyðing sem hefur 
átt sér stað umhverfis Heklu hafi haft mikil áhrif á lífríkið í þeim 
ám og lækjum sem um svæðið renna. Jafnframt má draga af þeim 
ályktanir um hvaða áhrif eru líkleg af landgræðslu og skógrækt á 
heilum vatnasviðum á svæðinu. Hún sýnir með óyggjandi hætti 
að með aukinni skógarþekju auðgist lífríki lækjanna og lífræna 
efnið sem þar fellur til, sé mikilvæg fæðuuppspretta fyrir smádýr 
í vatninu. Þetta auka magn lífræns efnis í lækjunum ætti að öðru 
jöfnu að geta haft áhrif upp alla fæðukeðjuna og t.d. leitt til meiri 
fiskgengdar vegna meira fæðuframboðs.

Verkefnið var einnig framkvæmt á Austurlandi eins og áður sagði. 
Þar voru samanburðarsvæðin ekki berangur, heldur gróið land. 
Þar voru lækirnir einnig dragalækir en ekki lindalækir eins og við 
Heklu. Þar var sagan mun flóknari en við bendum þeim sem hafa 
áhuga á að skoða hvað kom út úr þeim hluta rannsóknarinnar á 
að grein birtist í Skógræktarritinu, 2. tölublaði 2010, sem kallaðist 
Lauf í læk: flutningur laufs í læki og niðurbrot þess. 

Þakkir
Þakkir til norræna CAR-ES verkefnisins, Orkuveitu Reykjavíkur, 
ALCAN á Íslandi, Framleiðnisjóðs landbúnaðarins, Landsvirkjunar 
og Hekluskóga fyrir fjárhagslegan stuðning við verkefnið. Við 
þökkum Robert Rosenberg fyrir aðstoð við kortlagningu svæðanna 
og öðrum þátttakendum SkógVatns fyrir samstarfið og öllum þeim 
sem veittu hjálp við verkefnið á einn eða annan hátt.

Heimild: Gintarė  Medelytė. 2010. Influences of forests on inverte-
brate communities in Icelandic streams. M.S. ritgerð við Líf- og 
umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands, 149 bls.

Myndin sýnir einn af lækjunum sem rannsakaðir voru í verkefninu SkógVatn. 
Lækurinn er í landi Næfurholts, Rangárþingi, en þar hefur uppblástur verið mikill 
í gegnum tíðina og landið því mjög gróðursnautt og bert. 

Fjöldi vatnadýra sem fundust í niðurbrotspokum sem flokkast sem tætarar, þ.e. 
sem lifa beint á lífræna efninu sem fellur í læki.

Hlutfall gróðurs á vatnasviðum lækjanna í SkógVatni. Skógarlækirnir höfðu 
yfir helmings gróðurþekju á vatnasviðum sínum en hún var aðeins um 5% á 
vatnasviðum berangurslækjanna. Stærð vatnasviðanna var að meðaltali 3.2 ha.

Magn lífræns efnis sem flyst af landi ofan í lækinn á hverju ári. Það flyst að 
jafnaði um þrefalt meira af lífrænu efni ofan í skógarlækina en berangurslækina.

Hversu hratt er efnið étið þegar í lækina er komið? Samskonar efni (birkilauf) 
brotnaði um tvöfalt hraðar niður í skógarlækjum en í berangurslækjum.
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Upp á enska tungu hefur hugtakið creeping 
expropriation (sem kalla má: seinfara eignar-
nám) verið skilgreint sem: „The act of govern-
ment squeezing a project by taxes, regulation, 
access, or changes in law.“ Á auðlindaréttarráð-
stefnu sem höfundur sat í Rómarborg árið 2006 
var þetta hugtak kynnt til sögunnar sem dæmi 
um slæma stjórnsýslu í ákveðnum ríkjum 
Suður- Ameríku, þar sem leitast var við að 
fela raunverulega eignaupptöku (ríkisvæðingu) 
undir hatti almennra takmarkana á eignarráðum. Á liðnum árum 
hefur mér verið hugsað til þessa hugtaks vegna aðgerða ríkisins eða 
opinberra fyrirtækja hérlendis. Nægir þar að nefna þjóðlendumálaferli 
hins opinbera gegn landeigendum og sú niðurstaða sem nú er í gildi 
um verðmæti vatnsréttinda vegna Kárahnjúkavirkjunar1. 

Lagt hefur verið fram á Alþingi frumvarp til laga um loftslagsmál. 
Yfirlýst markmið lagafrumvarpsins eru að draga úr losun gróðurhúsa-
lofttegunda með hagkvæmum og skilvirkum hætti, auka bindingu 
kolefnis úr andrúmslofti, stuðla að aðlögun að afleiðingum lofts-
lagsbreytinga og skapa skilyrði fyrir stjórnvöld til þess að standa við 
alþjóðlegar skuldbindingar Íslands í loftslagsmálum.

Í greinarkorni þessu er ætlunin að einblína á réttarstöðu land-
eigenda hvað varðar eignarrétt á losunarheimildum2 sem verða til 
við bindingu kolefnis í gróðri og jarðvegi eða vegna endurheimtar 
votlendis. Í 36. gr. frumvarpsins kemur fram að slíkar heimildir skuli 
bókfærðar á reikning íslenska ríkisins í skráningarkerfi sem koma 
á upp og skal vera í samræmi við reglur ESB um viðskiptakerfi með 
losunarheimildir. 

Hvað þýðir það að heimildir skuli bókfærðar á reikning íslenska 
ríkisins? Til að skilja það er nauðsynlegt að huga að þessu skrán-
ingarkerfi. Samkvæmt 22. gr. frumvarpsins er ljóst að hverjum aðila 
sem þess óskar og hefur fasta búsetu á Íslandi og er skráður á virðis-
aukaskattskrá hér á landi er heimilt að stofna reikning í skráningar-
kerfinu og eiga losunarheimildir. Landeigendur sem uppfylla þessi 
skilyrði geta því stofnað reikning og átt losunarheimildir. Ákvæði 
36. gr. frumvarpsins leiðir hins vegar til þess að losunarheimildir 
sem verða til við bindingu kolefnis í gróðri og jarðvegi eða vegna 
endurheimtar votlendis verða ekki eign viðkomandi landeiganda, 
eins og ella hefði orðið. 

Viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir hefur frá árinu 2005 
verið meginstjórntæki ESB á sviði loftslagsmála og er ætlað að mynda 
hagrænan hvata til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda í sam-
bandinu. Gert er ráð fyrir því að verð á losunarheimildum hækki 
eftir því sem á líður og losunarheimildum í viðskiptakerfinu fækkar. 

Eignarrétturinn er friðhelgur samkvæmt 72. gr. stjskr. Þrátt fyrir 
það ákvæði er almennt viðurkennt að hægt sé að setja almennar 
takmarkanir eða almennar kvaðir á eignarréttindi. Réttur til að stunda 
atvinnustarfsemi hefur verið talinn verndaður af eignarréttarákvæði 
1    Rétt er að upplýsa lesendur um að höfundur er annar tveggja lögmanna vatnsréttarhafa í þeim 

málum sem bíða nú flutnings fyrir Hæstarétti. 
2   Hugtakið losunarheimild er skilgreint sem heimild til losunar gróðurhúsalofttegunda. Ein 

losunarheimild jafngildir þannig heimild til losunar á einu tonni af koldíoxíðsígildi á tilteknu 
tímabili. Losunarheimild verður eingöngu nýtt til að efna kröfur þessara laga og skal vera 
framseljanleg í samræmi við ákvæði laganna. 

stjórnarskrárinnar. Er því í athugasemdum í frumvarpinu talið að 
heimilt sé að takmarka atvinnustarfsemi með kröfum um að til staðar 
séu losunarheimildir á móti raunverulegri losun. Þar er verið að 
beina sjónum að þeim sem þurfa að fá losunarheimildir, en ekki að 
hagsmunum þeirra sem landið eiga og þau réttindi sem því fylgja. 

Í athugasemdum við 36. gr. frumvarpsins er umfjöllun um síðast-
nefndu hagsmunina. Þar kemur fram að með 36. gr. sé verið að leggja 
til að „festur verði í lög sá skilningur sem verið hefur hjá stjórnvöldum 
að losunarheimildir af þessu tagi skuli nýttar til að efna skuldbindingar 
ríkisins gagnvart Kyoto-bókuninni.“ Síðan eru reifaðar áhyggjur hags-
munaaðila í landgræðslu og skógrækt um að með ákvæðinu sé komið 
í veg fyrir að einkaaðilar sjái sér hag í því að fjármagna verkefni til 
bindingar kolefnis í jarðvegi og að með niðurfellingu 14. gr. laga nr. 
65/2007 um losun gróðurhúsalofttegunda væri heimild fyrirtækja 
til að verða sér úti um losunarheimildir með fjármögnun verkefna 
á sviði bindingar kolefnis í gróðri og jarðvegi o.fl. felld niður. 

Að mati undirritaðs skiptir miklu að að gera greinarmun á þeim 
rétti íslenska ríkisins til að telja alla bindingu kolefnis í jarðvegi 
o.fl. sér til tekna við mat á því hvort íslenska ríkið hafi staðið við 
skuldbindingar samkvæmt alþjóðasamningum, s.s. Kyoto-bókuninni 
og rétti til skráningar sem eigandi losunarheimilda að einkarétti. Slík 
opinber þörf réttlætir ekki ein og sér að íslenska ríkið sé talið eigandi 
að losunarheimildum sem verða til á kostnað eða áhættu landeigenda. 

Í athugasemdum við umrædda 36. gr. frumvarpsins kemur fram 
að losunarheimildir sem verða til vegna bindingar kolefnis í jarðvegi 
með skógrækt, landgræðslu eða endurheimt votlendis séu ekki 
heimilaðar í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir. Þær geti því 
ekki nýst fyrirtækjum sem þurfa að skila inn losunarheimildum í 
samræmi við losun sína samkvæmt lögunum. Undirritaður fær ekki 
séð að sú staðreynd breyti nokkru hvað varðar eignarhald á þeim 
losunarheimildum. Ef ekki væri fyrir ákvæði 36. gr. frumvarpsins 
þá myndi eignarhaldið að óbreyttu vera hjá landeiganda. Hvort sem 
hann hefði kaupendur að þeim réttindum eður ei. 

Það er því unnt að mati undirritaðs að færa sterk rök fyrir því að 
ákvæði 36. gr. frumvarpsins feli í sér ólögmæta töku eignarréttinda 
landeigenda. Skilyrði eignarnáms eru samkvæmt stjórnarskránni 
þau að almenningsþörf sé til staðar og fullt verð komi fyrir. Að 
mati undirritaðs getur íslenska ríkið staðið við skuldbindingar sínar 
samkvæmt alþjóðasamningum (Kyoto eða EES) án þess að hrifsa til 
sín eignarhald á umræddum losunarheimildum. Því eigi meðalhófs-
regla að leiða til þess að vafasamt sé að 36. gr. frumvarpsins standist 
stjórnarskrá, jafnvel þó fullt verð komi fyrir og enn síður bótalaust. 

Vissulega má vera að skynsamlegt sé í dag að kaupa losunar-
heimildir, þar sem gert er ráð fyrir að verðmæti þeirra aukist. Slík rök 
geta í réttarríki hins vegar ekki staðið gegn kröfu stjórnarskrárinnar 
um almenningsþörf. Íslenska þjóðin þarf á því að halda að kolefnis-
binding sé til staðar, svo við getum staðið við skuldbindingar okkar 
á alþjóðasviðinu. Íslenska ríkið hefur hins vegar enga þörf á því að 
eiga slíkar losunarheimildir, eingöngu tryggja að þær séu til staðar. 
Sé fallist á þetta, þá er fallist á að almenningsþörf fyrir eignarnámi 
er ekki til staðar. 

Losun gróðurhúsalofttegunda – 
hver fer með eignarhald losunarheimilda vegna skógræktar og landgræðslu?

Hilmar Gunnlaugsson
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Við lestur frumvarpsins má álykta að þetta hafi verið höfundum 
þess ljóst. En í stað þess að sleppa ákvæði 36. gr. frumvarpsins 
hvað þetta varðar, fær maður vart varist því að hugmyndafræði um 
seinfara eignarnám hafi komist inn í frumvarpið. Hugmyndafræði 
sem samrýmist ekki hugmyndum um vernd eignarréttarins eins og 
þær hafa verið í íslenskri réttarskipan til áratuga. Enda sagði John 
Locke árið 1689 í íslenskri þýðingu Atla Harðarsonar (Ritgerð um 
ríkisvald, gefin út af Hinu íslenska bókmenntafélagi 1986) eftirfarandi 
sem heimfæra má upp á bændur sem sá í landi sínu: 

Þótt Jörðin og allar óæðri skepnur séu sameign allra manna þá 
hefur hver maður þó eignarrétt yfir sjálfum sér, og yfir honum sjálfum 
getur enginn annar haft neinn rétt. Vér getum því sagt að hann sé 
réttmætur eigandi vinnu sinnar og handverks. Hvaðeina sem hann 
hefur fært úr skauti náttúrunnar hefur hann blandað með vinnu 
sinni og bætt við það nokkru sem hann á með réttu og þar með gert 
það að eign sinni. 

Hilmar Gunnlaugsson hrl. hjá Sókn lögmannsstofu ehf. 

Félag skógareigenda á Suðurlandi fagnar stórafmæli 
á árinu 2012. Það eru liðlega 20 ár síðan undirbún-
ingur að stofnun félagsins hófst og skógarbændur 
héldu stofnfund félagsins á Selfossi 7. mars 1992. 20 
ár er langur tími í sögu nytjaskógræktar á Íslandi 
og sitthvað hefur áunnist hjá skógarbændum, þótt 
vissulega þyki okkur árin frá hruni hafa verið erfið.

Eins og oft vill verða myndast ýmsar hefðir í 
starfsemi félaga og sannarlega hafa myndast hefðir 
í okkar “gamla” félagi. Við leitumst við að halda 
aðalfundi sem víðast um starfssvæðið og því höfum 
við fundað allt frá Keflavík að Kirkjubæjarklaustri. 
Þessir aðalfundir eru um leið fræðslufundir og 
rannsóknarleiðangrar og margt hefur borið á góma. 

Skógarbændur vita svo sannarlega að maður er manns gaman og 
ekki þurfa allir að finna upp hjólið, með því að hittast og skoða hver 
hjá öðrum má læra ótal margt. 

Jónsmessugangan er ómissandi þáttur í starfsemi FsS og hápunktur 
sumarstarfsins. Hugmyndin að göngunni fæddist hjá fyrstu stjórn 
félagsins og fyrsta Jónsmessugangan var farin árið 1994. Á þessum 
árum eru félagar búnir að heimsækja 17 skógarbændur og alltaf 
komið fróðari heim. Tvisvar sinnum hafa skógarbændur að Hross-
haga og Spóastöðum verið heimsóttir með 10 ára millibili. Það þurfti 
sannarlega ekki neitt stækkunargler til að sjá skógræktina hjá þessum 

félögum okkar í fyrra skiptið, en á þeim 10 árum sem liðu á milli 
heimsókna höfðu orðið ótrúlega miklar breytingar.

Í Jónsmessugöngunni árið 2011 var skoðuð ræktunin að Gljúfri 
í Ölfusi, þar sem hjónin Rósa Finnsdóttir og Jón Hólm Stefánsson, 
fyrrum formaður FsS, tóku á móti hópnum. Vorið 2011 var óvenju 
kalt og hryssingslegt og vikan fyrir Jónsmessu votviðrasöm, þannig 
að stjórn FsS hafði mestu áhyggjur af þátttökunni. Það er skemmst 
frá að segja að hátt í 70 félagar og gestir þeirra gengu um hlíðar og 
grundir í besta gönguveðri.

Jón Hólm og Rósa keyptu Gljúfur árið 1983 og síðan hafa þau 
gróðursett trjáplöntur á hverju ári. Þau urðu þátttakendur í Suður-
landsskógaverkefninu árið 1998 og næstu 3 árin var gróðursett af 
miklum metnaði, en alltaf hefur einhverju smáræðis verið potað 
niður, eins og þau orða það. Mest hefur verið gróðursett af greni og 
furu en einnig dálítið af lerki og ösp var sett í lægsta landið. Birki og 
elri hefur verið sett niður uppi í hæðunum. Þau eru ekki í neinum 
vafa um að lúpínan hefur haft mikil áhrif, gróðurinn tók mikið stökk 
þegar hún fór að vaxa á vindbörðum melum. Göngumenn trúðu 
varla sínum eigin augum. Þrátt fyrir vorkulda og rokið sem Ölfusið 
er frægt fyrir uxu barrtrén teinrétt og eru komin með dágóða árs-
sprota. Skógurinn veitir greinilega skjól.

Lausaganga sauðfjár er bönnuð á svæðinu og bændur hafa sam-
eiginlega komið upp fjallgirðingu, vandaðri rafmagnsgirðingu sem 
heldur óvelkomnum skepnum frá viðkvæmum gróðri. Betur að fleiri 
sveitarfélög taki sér þetta til fyrirmyndar.

Í fyrstu skógargöngunum gæddu svangir göngumenn sér á kakói og 
kleinum, en undanfarin ár hefur verið slegið upp grillveislu að göngu 
lokinni sem hefur lokið með ketilkaffi og skógarmannasöngnum. 
Vonandi helst þessi skemmtilegi siður sem lengst.

Sigríður Hjartar Múlakoti
ritari FsS

Sögur af Suðurlandi
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Sauðfjárbændur grilla lambakjöt, hrútaþukl o.fl.

Íslandsmeistarakeppnin í skógarhöggi

Skógarhlaupið og skemmtiskokk fjölskyldunnar

Heilgrillað Héraðsnaut, pylsur, ketilkaffi, lummur

Skátarnir sjá um skógarþrautir

Tónlistaratriði á sviði og Magni mætir á svæðið

í Mörkinni á  
Hallormsstað

Styrktaraðilar

Landssamtök 
kúabænda

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

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

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