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Mörgum finnst fátt skemmtilegra en að gera sér glaðan 
dag úti í skógi og elda eitthvað girnilegt yfir eldi. Þess 
vegna langar mig til að deila hér nokkrum uppskriftum 
sem ég hef prófað en allar vekja þær mikla lukku hjá þeim 
sem fá að njóta. 

Grillað epli
• Lítil „konfekt“ epli 
• Hafrakex
• Smjör
• Rúsínur
• Kanill
• Álpappír

Epli er kjarnhreinsað en þó ekki skorið í sundur, búin til 
góð hola ofan í það. Ofan í holuna er sett hafrakexmuln-
ingur, rúsínur, kanill og að lokum smjörklípa. Eplinu er þá 
pakkað inn í álpappír og það sett á eldstæðið, þar er það 
látið vera í góða stund, alveg 15-20 mínútur en þá ætti það 
að vera orðið passlegt. Álpappírinn er tekinn af og eplið 
borðað með skeið. Eplið ásamt fyllingunni bragðast þá 
eins og heit eplakaka.

Grilluð appelsína
• Appelsína
• Súkkulaði
• Álpappír

Skorinn er endinn af appelsínunni, ofan í hana er troðið 
súkkulaðibitum, því næst er appelsínunni pakkað inní 
álpappír og hún látin á eldstæðið í 15-20 mínútur. Þá 
er innvolsið borðað með skeið, einskonar appelsínu- og 
súkkulaðigrautur.

Eggjahræra í bakpokanum
• Egg
• Grænmeti 
• Pylsur, skinka 
• Krydd (ef vill)

Ef þú átt pönnu sem þú getur hugsað þér að „fórna“ fyrir 
útieldun þá er sáraeinfalt að gera eggjahræru yfir eldi. 
Undirbúningurinn heima er einfaldur, brjóttu egg og settu 
á flösku, hristu flöskuna. Ef þú vilt eitthvað út í hræruna 
er lítið mál að brytja niður það sem hugurinn girnist og 
setja í box eða poka og hafa með í bakpokanum. Þegar 
út í skóg er komið og búið er að kveikja upp eld dregur 
þú fram pönnuna, hellir eggjahrærunni úr flöskunni og 
bætir niðurbritjuðu grænmeti, skinku, pylsum eða því sem 
hugurinn girnist út á, hrærir í og vola! – tekur enga stund. 

Egg í kartöflu
• Egg
• Kartafla
• Krydd (ef vill)
• Álpappír

Fyrst er að skera lok ofan af kartöflunni og góða holu í 
kartöfluna, því næst er eggið brotið og sett í holuna, hrært 
örlítið í með gaffli. Lokað með „hattinum“ á kartöflunni. 
Pakkað inn í álpappír og sett á eldinn í 20 mínútur. Úr 
verður hinn besti eggjasmáréttur.

Nokkrar bækur hafa verið gefnar út með hugmyndum 
fyrir útieldun og má þar nefna t.d. „Mat i det fri“ og „Klare 
sjøl - Kokkar små med kopp og skei“, báðar gefnar út af 
Selje forlag í Noregi.

Ýmsar hugmyndir er einnig hægt að fá á heimasíðu Pálínu 
Hraundal www.utistund.com en myndirnar sem fylgja 
þessari grein eru fengnar frá Pálínu.
Ég hvet alla til að prófa!

Uppskriftir fyrir útieldun
Sigríður Júlía Brynleifsdóttir, framkvæmdastjóri Vesturlandsskóga
Myndir eftir Pálínu Hraundal
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Eins og skógarbændur vita var skipaður starfshópur á vegum 
umhverfis- og auðlindaráðuneytisins sem falið var að skoða kosti 
við sameiningu verkefna á sviði skógræktar á vegum ríkisins SR og 
LHV. Starfshópurinn skilaði inn greinargerð í lok september þar sem  
fram kemur að sameining í eina stofnun sé æskileg, sem skapi tækifæri 
fyrir framþróun og eflingu skógræktar í landinu. 
Í skýrslunni er bent á tvær mögulegar leiðir til sameiningar. Annars-
vegar að sameinað verði undir nafni og kennitölu Skógræktar ríkisins, 
þar sem störf framkvæmdastjóra LHV verði lögð niður og sameinuð 
verkefnum Skógræktarinnar. Hinsvegar að skógræktarstarfið verði 
sameinað í nýja stofnun og öllum núverandi starfsmönnum boðið 
starf  hjá stofnuninni. Meirihluti starfshópsins telur meiri ávinning 
af seinni hugmyndinni og að allt starfið verði þá endurskoðað. 
Starfshópurinn leggur m.a. áherslu á að forstöðumaður nýrrar stofn-
unar stýri innri stefnumótun og mótun nýs skipurits og að í umgjörð 
stofnunarinnar verði tryggt samráð við félagslegan vettvang skógar-
eigenda. 
Formaður og framkvæmdastjóri LSE voru boðaðir á tvo fundi með 
starfshópnum þar sem samtökin fengu tækifæri til að koma með sína 
sýn inn í vinnu starfshópsins. Boðað var til kynningarfundar þar sem 
öllum hagsmunaaðilum var boðið, þar með öll stjórn LSE og formenn 
aðildarfélaganna. Skýrslan var kynnt og umræður um hana á eftir í 
hópum sem svo skiluðu áliti til starfshópsins. 
Helstu áherslur LSE varðandi sameininguna eru m.a: 
• að  sameinað sé undir nýrri stofnun með skýr framtíðarmarkmið 

til næstu 20 ára, 
• að við útdeilingu fjármagns til verkefna innan nýrrar stofnunar 

verði höfð í huga sú þörf sem er  til uppbyggingar nytjaskógræktar 
á bújörðum.

• að gert verði ráð fyrir aukinni ábyrgð skógareigenda á nytjaskógrækt 
í framtíðinni og þeim verði falin verkefni í samræmi við það.

Skýrslan kom út rétt fyrir aðalfund LSE og var send út til aðildar-
félaganna til kynningar. Skipuð var nefnd á fundinum sem ræddi 
skýrsluna en vegna skorts á kynningu taldi nefndi sig ekki geta tekið 
afstöðu og skoraði á stjórn LSE að kynna málið betur í félögunum. 
Boðað var til fundar í ráðuneytinu og stjórnum aðildarfélaganna 
boðið, auk stjórnar LSE. Hugmyndin er að félögin standi síðan fyrir 
kynningu,  hvert á sínu svæði, auk stjórnarmanns LSE og ræði málið 
í sínu nærsamfélagi. 
Mikilvægt er að skógareigendur eigi sterka rödd innan nýrra stofnunar 
sem gætir hagsmuna þeirra m.a. í úthlutun fjármagns til nytjaskóg-
ræktar, skipulags og umhirðu skógræktar á bújörðum, taxtamálum 
og fl. Tryggja verður að skógareigendur njóti afraksturs sem verður 
af þeirri auðlind sem þeir skapa. 
Spennandi tímar eru framundan og miklir möguleikar. Ósk skógar-
eigenda er að nýr forstöðumaður skógræktar hafi þá sýn að gott 
og farsælt samstarf  við skógareigendur sé afar mikilvægt. Þeir eru 
eigendur þess lands sem nytjaskógrækt er byggð á og þurfa þess vegna 
að hafa meiri aðkomu að þeim málum sem þá varða.

Hrönn Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri LSE

Ritstjóraspjall
Með þessu tölublaði lýkur ritstjórn Norð-
lendinga. Þetta er 4. blaðið sem við höfum 
umsjón með og hefur ritstjórnarvinnan 
verið skemmtileg að flestu leyti. Vegna 
hennar höfum við komist í tengsl við fólk 
um land allt sem er að fást við skógrækt 
á einn eða annan hátt. Höfundar greina í 
blaðinu spanna breitt bil í aðkomu sinni að skógrækt. Það er allt frá 
því að vera fólkið sem framleiðir trjáplöntur til að planta í skógana, 
þeir sem stunda vísindalegar rannsóknir á skógrækt og yfir í þá sem 
vinna úr afurðunum eða nýta skógana á annan hátt. Höfundar eru 
ýmist fagmenntaðir skógfræðingar eða áhugafólk um landgræðslu 
og skógrækt. Allir hafa haft frá einhverju að segja  um skógræktina 
sem fróðlegt og gaman er að kynnast eða getur vakið hugmyndir 
þeirra sem lesa og jafnvel kveikt áhuga á að prófa eða taka sér til 
fyrirmyndar.  Með góðri kveðju og þökkum fyrir samstarfið.

Fyrir hönd ritnefndar, Anna Guðmundsdóttir

Sameining 
Skógræktar ríkisins og 
landshlutaverkefnanna

Útgefandi: LSE (Landssamtök skógareigenda)
Umbrot og prentun: Héraðsprent ehf.
Upplag: 1500 eintök
Ábyrgðarmaður og ritstjóri: Anna Guðmundsdóttir 
(anna.gudmundsd@gmail.com)
Ritnefnd: Anna Guðmundsdóttir, Lára Ellingsen, Sigrún 
Grímsdóttir, Björgvin Eggertsson og Hrönn Guðmundsdóttir
Ljósmynd á forsíður af timburflutningabílum i Eyjafirði: 
Pétur Halldórsson
Myndir með greinum eru eftir höfunda nema annað sé tekið fram.

Stjórn LSE 2015-2016
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.

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

ÁK-smíði Akureyri
Byggingarfélagið Hyrna ehf,Akureyri

Durinn ehf, Læk, Ölfusi
H-múr ehf, Akureyri

Lagnalind ehf, Akureyri
Norðurlandsskógar

Raftákn ehf, Akureyri og Reykjavík
Skjólskógar

Skógarbýlið Innra-Leiti
Skógarbýlið Tungufell

Suðurlandsskógar

„Skógrækt er mannrækt“
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Núverandi eftirspurn og markaður

Sala jólatrjáa síðustu ár hefur verið stöðug þar sem hlutdeild íslenskra 
trjáa er á bilinu 7-11 þúsund og fjöldi innfluttra trjáa á bilinu 40-50 
þús. samkvæmt upplýsingum fengnum úr Skógræktarritinu. Inn-
fluttu trén eru fyrst og fremst norðmannsþinur en stafafuran er 
ráðandi  í íslensku trjánum. Það getur ekki talist ásættanlegt að eftir 
100 ára reynslu af ræktun sígrænna barrtrjáa skuli Íslendingar flytja 
inn megnið af sínum jólatrjám. Ef við getum ekki ræktað þéttvaxin, 
falleg, sígræn jólatré sem þurfa einungis að ná mannhæð, hver á 
þá að trúa að við getum ræktað timburskóg?  Til að ná þessum 
áfanga þurfa jólatrjáaræktendur að ná tökum á ræktuninni þannig 
að uppskeran verði örugg og henti markaðnum.  

Jólatrjáategundir

Stafafura hefur verið mest selda íslenska jólatréð síðan árið 2005 á 
sama tíma og hlutur rauðgrenis hefur minnkað. Það er um að gera 
að bjóða áfram upp á mismunandi tegundir íslenskra jólatrjáa en 
það er tæplega svigrúm til að stunda rannsóknir og kynbætur á 
mörgum tegundum fyrir innanlandsmarkað á jólatrjám. Ræktun 
stafafuru hefur gengið áfallalítið víða um land, hún er nægjusöm á 
frjósemi lands og því væri ástæða til efla rannsóknir og kynbætur 
á tegundinni til jólatrjáaræktar. Fjallaþinur hefur verið lengi í 
íslenskri skógrækt. Ræktunin hefur gengið misjafnlega og nýtingin 
til jólatrjáaræktar ekki gefið tilefni til bjartsýni. Þetta er þó líklegasta 
þintegundin til að henta til jólatrjáaræktar hérlendis og geta keppt 
við innfluttan norðmannsþin sem er ráðandi á íslenskum markaði. 
Að mati undirritaðs ætti að veðja á stafafuru og fjallaþin sem megin-
tegundir í íslenskri jólatrjáarækt og tryggja með rannsóknum og 
kynbótum að notkun þeirra skili árangri.

Rannsóknir á fjallaþin

Vorið 1999 var gróðursett í samnorræna kvæmatilraun undir gisinn 
lerkiskerm rétt utan við Hallormsstaðaskóg og einnig í akra rétt utan 
við skóginn í Haukadal í samstarfi við rannsóknarstöðvar í Noregi og 
Danmörku. Hluti af efniviðnum var gróðursettur í öllum löndunum 
þremur og um var að ræða kvæmi frá mestum hluta útbreiðslusvæðis 
fjallaþins. Þessar tilraunir eru nú að gefa mikilvægar upplýsingar til 
þeirra sem nýta vilja þessa tegund til jólatrjáaræktar.  
Bæði tilraunin við Hallormsstað og Haukadal sýndu að mikill 
munur var á lifun kvæmanna og jólatrjáaeiginleikum. Suðlægustu 
háfjallakvæmin frá New Mexico og Arizona (blá afbrigði) höfðu 
hæsta hlutfall lifandi plantna og bestu jólatrjáaeiginleikana ásamt 
kvæminu Arapaho frá Colorado (grænt afbrigði) sem var viðbótar-
kvæmi einungis í íslensku tilraununum. Þessar tilraunir staðfestu 
reynslu Skógræktar ríkisins að gisinn skermur eldri trjáa bætir bæði 
lifun og þrif þinsins.

Almennt vex fjallaþinur hægt fyrstu árin og er fyrir vikið viðkvæmur 
fyrir samkeppni við gras. Hæfilega hraður vöxtur gefur þétt og 
falleg jólatré á meðan hægur vöxtur, sérstaklega á fyrstu árum 
ræktunarinnar, tefur fyrir uppskeru. Best er því að trén séu frekar 
hraðvaxta án þess að það komi niður á jólatrjáagæðum. 
Fjallaþinur hefur almennt góða barrheldni en upp geta komið 
vandamál ef hann er höggvinn snemma fyrir jól, t.d. í október. 
Nokkur munur var á kvæmum og tvö af suðlægustu kvæmunum 
sýndu viðkvæmni fyrir þessu.
Eitt af því sem getur valdið afföllum og eyðilagt uppskeru er kal. 
Það á við um fjallaþin eins og flestar trjátegundir að hann er við-
kvæmur fyrir frosti á vaxtartíma og í jólatrjáaræktun sérstaklega 
þarf að velja ræktunarsvæðin fjarri frostpollum til að uppskeran 

Íslensk jólatrjáarækt og rannsóknir á fjallaþin
- Brynjar Skúlason, skógfræðingur

Kort sem sýnir landfræðilega staðsetningu kvæmanna úr Dönsku fræsöfnuninni 
sem gróðursett voru á Hallormsstað 1999.
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verði ekki fyrir skemmdum. Gisinn skermur með lerki, birki eða 
stafafuru dregur úr frosthættu og gott er að halda sig við brekkur 
og hlíðar frekar en skjólsæla hvamma. Líkt og hjá lerki er viss 
hætta á að fjallaþinur lifni of snemma síðvetrar í mildum vetrum á 
strandsvæðum Suður- og Vesturlands og kali í vorhreti í kjölfarið. 
Á haustin er kalhættan aftur meiri inn til landsins í síðsumars 
frostum og þar eru dalbotnar í sérflokki. Vegna þessa  var frostþol 
kvæmanna kannað bæði vor og haust. Munur á kvæmum reyndist 
óverulegt gagnvart vorkali en þeim mun meiri gagnvart haustkali. 
Norðlægu kvæmin ganga áberandi fyrr frá sér á haustin og eru 
þannig best búin undir fyrstu frost.
Aðrir mikilvægir eiginleikar eru þol gegn sveppasjúkdómum og 
meindýrum. Vegna legu Íslands eru margir trjásjúkdómar og meindýr 
ekki til staðar og því ekki vandamál, hvorki í almennri skógrækt né 
jólatrjáarækt.  Í Danmörku reyndi bæði á sjúkdómaþol og lúsþol 
fjallaþinsins og var breytileikinn mikill, sérstaklega gagnvart sjúk-
dómnum Neonectria neomacrospora sem nýlega olli usla og miklum 
áhyggjum í danskri þinrækt. Suðlæg kvæmi fjallaþins sýndu almennt 
bestu mótstöðuna gagnvart lús (Adelges piceae) en voru hins vegar 
mjög slök gagnvart áðurnefndum sjúkdómi. Fyrir jólatrjáarækt og 
almenna skógrækt á Íslandi er mikilvægt að sleppa við sjúkdóma 
og meindýr eins og hægt er því við vitum ekki afleiðingarnar fyrir-
fram. Innflutningur jólatrjáa og lifandi trjáa af ýmsum tegundum 
eykur þessa hættu verulega. Tiltölulega litlar skemmdir geta gert 
jólatrén ósöluhæf. Notkun varnarefna getur orðið óhjákvæmileg til 
að bregðast við vandanum og alls óvíst að það dugi til.
Eftirfarandi tafla sýnir hvernig kvæmin raðast eftir mismunandi 
eiginleikum. Þol gagnvart sjúkdómi (N. neomacrospora), lús                
(A. piceae) og barrheldni byggir á dönskum niðurstöðum en aðrar 
byggja á niðurstöðum úr tilrauninni við Hallormsstað. Tölurnar sýna 
hvar viðkomandi kvæmi stendur miðað við meðaltalið 100. Talan 
200 merkir t.d. að kvæmið sé tvöfalt betra en meðalkvæmið fyrir 
tiltekinn eiginleika og talan 50 að það sé aðeins hálfdrættingur á 
við meðalkvæmið. Til glöggvunar er talan fyrir besta kvæmið rauð, 
næstu 4 bestu blámerkt og loks 5 lökustu grænmerkt. 
 

Út úr töflunni má lesa að ekkert kvæmi er fullkomið. Þar má sjá 
að mestur munur er á kvæmunum í lifun, haustfrostþoli og sjúk-
dómaþoli. Þótt suðlægu kvæmin hafi yfirburði í samanlagðri lifun 
og jólatrjáanýtingu ásamt því að hafa gott þol gagnvart lús, þá eru 
veikleikar gagnvart barrheldni, sjúkdómaþoli og haustfrostum. 
Norðlægu kvæmin sem eru haustfrostþolin og með gott sjúkdómaþol 

eru hins vegar með slaka jólatrjáaeigin-
leika. Allt þetta þarf að vega og meta 
þegar kynbótatré eru valin. Dálkurinn 
úrvalstré í töflunni sýnir hversu margir 
klónar af hverju kvæmi úr tilrauninni 
við Hallormsstað voru valin í úrvalshóp 
til að mynda kynbótatré næstu kyn-
slóðar.
Flest úrvalstrén voru valin úr kvæmum 
með bestu lifun og jólatrjáaeiginleika. 
Einstaklingarnir þurftu að hafa gott 
framúrskarandi jólatrjáaform og helst 
vaxa hraðar en meðaltréð í tilrauninni. 
Góðir einstaklingar frá lakari kvæmum 
voru teknir með til að eiga möguleika á 
að sækja t.d. gott hausfrostþol og sjúk-
dómaþol með innblöndun þessara ein-
staklinga og tryggja vissan erfðabreyti-
leika til lengri tíma í kynbótastarfinu.
Sprotum var safnað af úrvalstrjánum 
í lok febrúar og geymdir í kæli þar til 
þeir voru græddir á grunnstofna af 
fjallaþin inni í fræhúsinu á Vöglum í 
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1) Jólatré endurspeglar hlutfall jólatrjáa af lifandi trjám
2) Jólatré X Lifun er hlutfall jólatrjáa miðað við gróðursett tré
3) Þol gagnvart lús (Adelges piceae)
4) Þol gagnvart sjúkdómnum Neonectria neomacrospora
5) Úrvalstré er fjöldi trjáa (klóna) sem völdust í frægarð af viðkomandi kvæmi

	  

1)	  Jólatré	  endurspeglar	  hlutfall	  jólatrjáa	  af	  lifandi	  trjám	  
2)	  Jólatré	  X	  Lifun	  er	  hlutfall	  jólatrjáa	  miðað	  við	  gróðursett	  tré	  
3)	  Þol	  gagnvart	  lús	  (Adelges	  piceae)	  
4)	  Þol	  gagnvart	  sjúkdómnum	  Neonectria	  neomacrospora	  
5)	  Úrvalstré	  er	  fjöldi	  trjáa	  (klóna)	  sem	  völdust	  í	  frægarð	  af	  viðkomandi	  kvæmi	  

	  

Út	  úr	  töflunni	  má	  lesa	  að	  ekkert	  kvæmi	  er	  fullkomið.	  Þar	  má	  sjá	  að	  mestur	  munur	  er	  á	  kvæmunum	  í	  lifun,	  
haustfrostþoli	  og	  sjúkdómaþoli.	  Þótt	  suðlægu	  kvæmin	  hafi	  yfirburði	  í	  samanlagðri	  lifun	  og	  jólatrjáanýtingu	  
ásamt	  því	  að	  hafa	  gott	  þol	  gagnvart	  lús,	  þá	  eru	  veikleikar	  gagnvart	  barrheldni,	  sjúkdómaþoli	  og	  
haustfrostum.	  Norðlægu	  kvæmin	  sem	  eru	  haustfrostþolin	  og	  með	  gott	  sjúkdómaþol	  eru	  hins	  vegar	  með	  
slaka	  jólatrjáaeiginleika.	  Allt	  þetta	  þarf	  að	  vega	  og	  meta	  þegar	  kynbótatré	  eru	  valin.	  Dálkurinn	  úrvalstré	  í	  
töflunni	  sýnir	  hversu	  margir	  klónar	  af	  hverju	  kvæmi	  úr	  tilrauninni	  við	  Hallormsstað	  voru	  valin	  í	  úrvalshóp	  til	  
að	  mynda	  kynbótatré	  næstu	  kynslóðar.	  

Flest	  úrvalstrén	  voru	  valin	  úr	  kvæmum	  með	  bestu	  lifun	  og	  jólatrjáaeiginleika.	  Einstaklingarnir	  þurftu	  að	  hafa	  
gott	  framúrskarandi	  jólatrjáaform	  og	  helst	  vaxa	  hraðar	  en	  meðaltréð	  í	  tilrauninni.	  Góðir	  einstaklingar	  frá	  
lakari	  kvæmum	  voru	  teknir	  með	  til	  að	  eiga	  möguleika	  á	  að	  sækja	  t.d.	  gott	  hausfrostþol	  og	  sjúkdómaþol	  með	  
innblöndun	  þessara	  einstaklinga	  og	  tryggja	  vissan	  erfðabreytileika	  til	  lengri	  tíma	  í	  kynbótastarfinu.	  

Kvæmi Br.gr. Fylki Lifun Jólatré	  1) Lifun	  X	  Jólatré	  2) Hæð Barrheldni Vorfrostþol Haustfrostþol Lúsþol	  3) Sjúkdómaþol	  4) Úrvalstré	  5)

167 62 Yukon 115 79 91 124 106 116 229 81 163 1
183 60 Alaska 96 69 66 105 113 120 229 110 211 1
166 60 Br.	  Col. 71 61 43 105 106 111 229 104 204 1
217 56 Br.	  Col. 69 107 74 128 113 97 229 113 184 1
168 51 Br.	  Col. 41 161 65 100 85 89 206 88 138
218 51 Br.	  Col. 46 86 39 102 99 80 103 104 125 1
216 50 Br.	  Col. 98 113 111 110 106 117 164 92 127
219 49 Br.	  Col. 45 190 85 76 89 79 72 101 101
196 49 Wash. 98 101 100 97 106 111 57 105 153
194 48 Wash. 122 134 163 115 88 87 115 84 133 2
195 48 Wash. 71 46 33 82 118 118 76 106 119
191 48 Montana 25 86 22 99 96 84 96 95 109
171 48 Montana 46 119 54 111 95 99 82 84 92
170 48 Montana 35 39 14 87 96 89 96 101 103
193 48 Wash. 52 128 66 102 117 108 15 83 78
192 48 Wash. 86 126 108 103 110 95 21 82 83 1
81 48 Montana 41 0 0 70 90 88 88 99 114
199 47 Wash. 152 114 174 99 100 110 31 86 171 1
182 46 Wash. 53 102 54 85 101 118 46 96 171
202 41 Wyoming 81 107 87 106 101 105 172 102 11 1
203 41 Wyoming 149 102 151 106 117 105 102 71 29 1
201 40 Utah 132 94 124 95 120 126 212 74 40 1
205 35 New	  Mexico 177 153 271 97 110 93 0 126 13 6
204 35 New	  Mexico 201 116 232 92 113 90 16 107 5 2
164 34 Arizona 198 96 189 102 65 76 0 130 0 2
67 34 Arizona 202 88 177 95 81 107 0 141 9
140 34 Arizona 201 85 170 103 60 82 13 135 17 3

Mynd Brynjar Skúlason: Eitt úrvalstrjánna í kvæmatilrauninni við Hallormsstað.
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maí. Danskur garðyrkjumaður að nafni Thomas Kunö var fenginn 
til að leiðbeina í ágræðslu og tryggja um leið hámarks árangur. Um 
60% af ágræðslunum heppnaðist.  Markmiðið með ágræðslunni er 
að safna erfðalega bestu einstaklingunum á einn stað og framkalla 
blómgun og stýrða víxlun milli þeirra á sem stystum tíma. Ágræddu 
trén munu standa áfram inni í gróðurhúsi og vonandi munu þau 
bera blóm og fræ innan fárra ára. Ekki er þó raunhæft að til verði 
verulegt magn af kynbættu fræi innan 10 ára. Þróun í vefjarækt 
frá frækími hjá þin gefur fyrirheit um að í framtíðinni megi rækta 
mikinn fjölda plantna frá takmörkuðu magni fræs.  Verði þessi tækni 
aðgengileg skiptir fræmagnið  af kynbætum efnivið  minna máli 
heldur frekar erfðaleg gæði þess fræs sem tekst að framleiða. Þangað 
til kynbættur efniviður liggur fyrir mælir undirritaður með notkun 
á kvæminu Arapaho sem er fáanlegt á markaði og einhverju af bláu 
suðlægu kvæmunum með uppruna í New Mexico og Arizona, t.d. 
Apache sem einnig er fáanlegt á markaði.
 
Allir liðir í framleiðslukeðjunni skipta máli til að ná árangri. Kröft-
ugar plöntur úr gróðrarstöð af besta fáanlega erfðaefni er mikilvægur 
liður í jólatrjáarækt. Jólatrjáaræktendur verða að gera samkomulag 
við plöntuframleiðendur til að tryggja að hentugar plöntur séu til-
tækar á hverjum tíma. Vonir standa til að kynbættur þinur muni 
bæta nýtingu í jólatrjáarækt verulega. Þeim ávinningi þarf að fylgja 
eftir með meiri umhirðu jólatrjáareita. Vanda þarf betur valið á 
svæðum til jólatrjáaræktar til að tryggja árangur í atvinnugreininni, 
t.d. með því að nýta uppvaxandi skóga til skjóls fyrir ræktunina. Mynd Pétur Halldórsson: Thomas leiðbeinir við ágræðslu sprota af úrvalstrjám 

á grunnstofna.

Viltu smíða úr 
íslensku timbri?

Hafðu samband við skógarverði  
og kannaðu hvað er fáanlegt. 
Borðviður, staurar, hjallaspírur,  
plattar, bolir og fleira.

Austurland: 470-2070 • hallormsstadur@skogur.is
Norðurland: 470-2060 • vaglir@skogur.is
Vesturland: 470-2042 • valdi@skogur.is
Suðurland: 470-2080 • hreinn@skogur.is
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Jólatré er ekki bara jólatré, en hver ákveður hvað er gott jólatré?
Hvernig fallegt jólatré lítur út er smekksatriði sem við öll höfum 
okkar skoðanir á. Hægt er að velja sitt eigið jólatré sem manni finnst 
fallegast með því að heimsækja skógræktarfélögin, Skógrækt ríkisins 
eða einstaka jólatrjáabændur sem leyfa fólki að fara um í skóginum 
og velja tréð sitt sjálft.

Hins vegar er til stöðluð skilgreining á fallegu jólatré sem mælt er 
með að framleiðendur fari eftir ef selja á trén áfram til heildsölu-
aðila. Kosturinn við sameiginlegt flokkunarkerfi er að það verður 
meira samræmi milli gæðatrjáa (A-tré) og lággæða trjáa (B-tré)  milli 
framleiðenda víðs vegar um land og að greinilegur munur verður 
milli A- og B-flokks trjáa.  

Stöðluð skilgreining á  hvernig gæðajólatré eiga að líta út var gerð af 
vinnuhópi með fulltrúa frá skógræktarfélögunum, Skógrækt ríkis-
ins og Landssamtökum skógareigenda (LSE). Flokkunarkerfið var 
hannað með hliðsjón af evrópsku flokkunarkerfi (http://www.ctgce.
com/index.php/en/2014-05-02-09-05-53/classification). Íslenska 
flokkunarkerfinu var breytt aðeins til að það passaði við þær tegundir 
sem hægt er að rækta á Íslandi eins og rauðgreni, blágreni, fjallaþin 
og furu. 

Flokkunarkerfið skilgreinir vel mun á  A og B trjám. Tré sem falla 
undir A flokkinn eru gæðatré sem eiga að uppfylla ákveðin skilyrði 
með tilliti til forms, litar, þéttleika, samhverfu og lengdar leggsins 
á trénu. A tré má ekki hafa áberandi galla. B tré eru annars flokks 
tré sem hafa nokkra galla en eru samt söluhæf en fyrir lægra verð. 

Flokkunarkerfi fyrir íslensk jólatré
- Else Möller, skógfræðingur

Mynd 1. Rauðgreni A-flokkur Mynd 2. Stafafura A-flokkur
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Horntré og veggtré geta til dæmis flokkast sem B tré. Bæði A og B 
tré flokkast eftir hæð. Lægstu trén eru flokkuð  frá 70-100 cm og þar 
eftir með 25 cm bili upp í 200 cm og síðan með 50 cm bili á hæstu 
trjánum (70-100 cm, 100-125 cm, ..., 200-250 cm, 250-300 cm). 
 
Flokkunarkerfið er hægt að finna á heimasíðunni hjá Skógrækt 
ríkisins, hjá Skógræktarfélagi Íslands og hjá LSE. Hjá LSE er slóðin: 
http://www.skogarbondi.is/landssamtok-skogareigenda/jolatre/

Þegar jólatrén eru komin í sölustærð og hugað er að því hefja 
söluferlið er mikilvægt að átta sig á fjölda trjáa sem eru tilbúin og 
sem stendur til að selja. Best er að fá yfirlit yfir aðstæður með því 
að fara út í skóginn í ágúst eða september með mæliprik (2 m) 
og borða. Tré sem eru tilbúin eru merkt eftir hæð og gæðum skv. 
flokkunarkerfinu. Jólatré sem merkt eru í ágúst er mun auðveldara 
að finna og höggva í nóvember og desember þegar myrkrið og 
snjórinn er kominn.  

Þegar fjöldi A og B jólatrjáa í mis-
munandi hæðar- og gæðaflokkum 
eru kominn á blað er hægt að hafa 
samband við söluaðila og bjóða 
tré sín til sölu. Söluaðilar geta til 
dæmis verið Sólskógar á Norður-
landi, Barri ehf. á Austurlandi, 
Húsasmiðjan, Garðheimar og 
Gróðrarstöðin Þöll á höfuðborgar-
svæðinu og Húsasmiðjan á Selfossi 
á Suðurlandi.  
Sumir söluaðilar hafa kannski 
líka áhuga á að kaupa jólagreinar 
(greinar af fjallaþin, blágreni og 
furu með fallega grænu barri). 

Jólagreinar er hægt að klippa af furu og fjallaþin í nóvember því 
barrið tollir lengur á þessum tegundum. Hægt er að klippa greinar 
af trjám sem eru orðin of stór eða ónothæf sem jólatré. Jólagreinar 
eru seldar í  vöndum með 4-5 greinum eða eftir vigt, allt eftir hvað 
söluaðilinn óskar eftir. 

Jólatré og jólagreinar eru vanmetnar framleiðsluvörur í íslenskri 
skógrækt. Hægt er að framleiða falleg íslensk jólatré og jólagreinar 
og með smá aukavinnu er hægt að hafa góðar aukatekjur af þessari 

framleiðslu ef maður hefur áhuga á að búa til jólatré fyrir heima-
markaðinn. 

Eftirspurn eftir íslenskum jólatrjám sem hafa verið ræktuð á sjálf-
bæran hátt er að aukast. Eins og er hefur framleiðslan ekki verið 
nógu mikil til að fullnægja eftirspurn þannig að því fleiri gæðajólatré 
sem  við getum framleitt á Íslandi því betra!  Svo það er bara „áfram 
með smjörið“ jólatrjáabændur!

8

Mynd 4. Else með mæliprik og borða til að merkja mismunandi hæðir trjáa.

 
 
 

 
Mynd 1. Hæðarmæling á jólatré. Leggurinn er merktur með rauðum hring.  
 

Mynd 3. Hæðarmæling á jólatré. 
Leggurinn er merktur með rauðum 
hring.

Búvís ehf · Akureyri
Sími 465 1332

www.buvis.is

Við höfum hafið sölu á Wood-Meizer stórviðarsögum. 
Sagirnar eru af ýmsum stærðum, rafknúnar, dísilknúnar eða gasknúnar. 
Þær eru fáanlegar á fótum eða kerrugrind. Sögunarþvermál vermál upp í  95 cm. 
allt eftir vélastærðum. Sögunarlengd upp í 8,4 m. allt eftir vélastærðum.
Sjá nánar vörubækling Wood-Meizer á heimasíðu okkar www.buvis.is.
Hafið samband við sölumenn Búvís fyrir frekari upplýsingar.

Er landgræðslufélag í 
þinni heimabyggð? 

www.land.is
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Bjóðum upp á ræktunarsamninga 
á skógarplöntum til lengri
og skemmri tíma.

Lágmarksmagn eru 1000 plöntur.

Útvegum fræ og annað erfðaefni 
að óskum kaupanda til ræktunar.

SKÓGARPLÖNTUR
& BERJAPLÖNTUR

Barri ehf. • Valgerðarstaðir 4
701 Egilsstaðir • sími: 471 2371 www.barri.is     hágæða vítamín      sykurlaust   

    íslensk framleiðsla      húðað
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Íslenskur raunveruleiki er sá að erfitt er að sjá sér farboða af skóginum 
einum saman, höfundur telur hinsvegar að hægt sé að auka afkomuna 
meðan að skógurinn vex. Talsverð umræða hefur verið nýverið um 
sölu á við úr skógum landsins enda hefur mikil þróun átt sér stað 
í þeim efnum síðustu árin. Hefðbundnar tekjur af skógrækt koma 
við lok vaxtarlotu, þ.e. við lokahögg eða seinustu grisjun en í dag er 
jafnvel hægt að fá vinnulaun fyrir fyrstu grisjun á ungum skógi. Slíkt 
kostar þó talsverða vinnu og krefst nokkurs magns af efni. Í þessari 
stuttu grein langaði mig að vekja skógareigendur til umhugsunar um 

þá tekjumöguleika sem hafa má af skóglendum sem ekki tengjast 
hefðbundnu skógarhöggi. Sérstaklega þá tekjumöguleika sem felast 
í yngri skógum sem eru að vaxa upp og verða líklega ekki grisjaðir 
fyrr en eftir einhverja áratugi. 
Hluti af skógarnytjum á Íslandi er háður því að hér verði hugarfars- 
og jafnvel lífstílsbreyting. Íslendingar eru ekki jafn duglegir að nýta 
skógana sína og nágrannaþjóðir okkar. Við höfum nóg af heitu vatni 
til að hita húsin okkar og því er ekki þörf á eldivið. Gasgrill eru við 
nánast hvert einasta hús og reykjarbrælan af kolagrillum telst ekki 
vera góður siður í þéttbýli. 

Síðustu áratugi hafa sprottið upp skóglendi á einkalöndum víða um 
land. Þeir aðilar sem hafa farið út í skógrækt koma líklega ekki til með 
að hafa beinar tekjur af skóginum á hefðbundinn hátt þ.e. við grisjun 
eða lokahögg. Sá tími sem líður frá því tré er plantað og þangað til 
skógurinn er upp vaxinn getur reynt á fjárhagslega og því áhugavert 
að velta fyrir sér hvort hægt sé að hafa tekjur af skógræktinni áður 
en farið er í skógarhögg. Hér á eftir koma nokkrar hugmyndir að 
leiðum til að fá óhefðbundnar tekjur af skógrækt. 

Kolagerð

Kolagerð á sér langa sögu á Íslandi en kolin voru mikilvæg hér 
á öldum áður. Íslendingar  nota núna   gas til að grilla sumar-

steikurnar eða innflutt kol í einstaka tilfellum. Slíkt er alls ekki 
venja í nágrannalöndum okkar. Viðarkol henta vel á grillið og því 
ekkert til fyrirstöðu að brjóta þær hefðir niður að nota innflutt gas 
á grillið. Íslensk lambasteik á íslenskum kolum er það sem koma 
skal! Kolagerð tekur mikinn tíma og fyrirhöfn og líklegt er að menn 
taki sér lágt tímakaup við slíka vinnu. 

Eldiviður

Við snemmgrisjun og almenna umhirðu í skógi fellur oft til efni sem 
hentar í lítið annað en eldivið. Það er þó jákvætt því smásöluverð á 
eldiviði er ásættanlegt og framboð annar vart eftirspurn í landinu. 
Eldiviðarvinnsla krefst þó talsverðar vinnu og og aðstöðu til vinnslu 
og þurrkunar. 

Sveppir/ber

Í skógum landsins má finna sveppi og ber sem vel má nýta. Hvort 
sem landeigandi tínir sjálfur og selur eða tekur gjald fyrir aðgang að 
landi sínu til tínslu þá má hafa tekjur af skóginum með lítilli fyrir-
höfn. Í seinni tíð hefur nýting innlendra sveppa aukist talsvert og 
góð ástæða að fylgjast með þeirri þróun. Skógareigendur geta aukið 
nýtingarmöguleika skóga sinna með því að planta út í skógarbotninn 
berjarunnum sem gefa af sér eftir nokkur ár í vexti. 

Vaxa peningar á trjánum?
- Bjarki Þór Kjartansson, sérfræðingur hjá Skógrækt Ríkisins

Höfundur Edda S. Oddsdóttir. 

Höfundur Edda S. Óskarsdóttir
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Áningarstaðir - Námskeiðahald

Ásókn erlendra ferðamanna í náttúru landsins hefur varla farið 
framhjá neinum og er svo komið að ferðaþjónustufyrirtæki vilja 
komast með sína hópa á afvikna staði þar sem ferðamenn geta 
notið kyrrðar t.d. eins og í norðurljósaferðum.  Skógareigendur 
geta hugsanlega þénað á því að bjóða ferðaþjónustufyrirtækjum 
aðgang að landi sínu gegn greiðslu. Borð, bekkir, grill og jafnvel 
lítið skjólþak þegar rignir getur skipt miklu máli fyrir ferðamenn. 
Ekki þarf að útlista frekar hversu dýrmætt það er að komast í 
salernisaðstöðu fyrir ferðahópa. Einnig má nefna að aðgangur 
að skjóli og kyrrð er eitthvað sem fyrirtæki og félagasamtök óska 
eftir við námskeiðahald utanhúss. Með nokkrum stofnkostnaði 
má útbúa aðstöðu sem gefur af sér til lengri tíma. 

Birkisafi

Birkisafa er hægt að tappa af trjám að vori þegar trén eru að 
laufgast. Þessi safi hefur sætan keim og er talinn heilnæmur. 
Fyrirtæki á Íslandi hafa byrjað að vinna m.a. birkisíróp úr 
safanum og eins hefur verið settur á markað líkjör og snaps sem 
unnin er úr birkisafa. Hvort sem skógareigandi leggur í eigin 
framleiðslu á vörum unnum úr birkisafa eða hreinlega selur 
safann til annarra framleiðenda þá eru möguleikar á tekjum af 
slíkri starfsemi. Líklega gengur ekki að nýta yngri tré í þessa 
vinnslu og þetta á hvað helst við eldri birkitré. 

Jólatré

Vinsældir jólatrjáa af íslenskum uppruna hafa aukist mikið 
undanfarin ár og fá jafnvel ekki allir sem vilja íslenskt tré. Það 
er einnig þjóðhagslegur ávinningur í að selja jólatré því notkun 
á íslenskum efnivið sparar nokkuð í gjaldeyrisútstreymi fyrir 
þjóðarbúið. Ræktun jólatrjáa krefst talsverðar vinnu og eftir-
fylgni en getur gefið tekjur á innan við áratug í vexti. 

Veiði

Leiga á skóglendi eða stærri landsvæðum með skógarreitum 
fyrir veiðar, í flestum tilfellum til veiða á rjúpu. Margir rjúpna-
veiðimenn nýta sér vefinn www.hlunnindi.is til að finna land-
svæði þar sem veiði er leyfð og takmörkuð í fjölda veiðimanna 
hvern dag. 

Skrautmunir

Greinar, könglar og annað smádót er vinsælt efni til skrautmuna-
gerðar fyrir jól. Skógareigendur hafa greiðan aðgang að slíku efni 
sem selja má beint til kúnna eða til söluaðila í þéttbýlisstöðum. 
Mögulegt er að samnýta könglasöfnun með fræsöfnun og þannig 
bæta við skóginn á sama tíma. 

Fræ

Frætínsla í ungum skógum gefur skógareigendum tækifæri til að 
rækta sínar eigin trjáplöntur eða jafnvel mögulega að selja fræið 
áfram til gróðurstöðva. Líklegt er þó að mesti ávinningur skógar-
eigenda af fræsöfnun sé heilbrigðari sál og líkami af útiverunni. 
Það má þó reyndar nefna að margar tegundir trjáa bera fræ 
sem nota má til manneldis. Það er oftast stærðin á fræinu sem 

segir til um hvort hagkvæmt er að safna því í þessum tilgangi. 
Á Íslandi eru það helst lindifura og sembrafura sem bera slíkt 
fræ. Þessi tré bera þó ekki fræ fyrr en eftir langan tíma í ræktun. 

Býflugnarækt

Vistkerfi skóga eru fjölbreytt og bjóða upp á ýmsa kosti þegar 
kemur að býflugnarækt. Fjölbreytileiki tegunda í vistkerfinu 
hefur þar vissulega áhrif en einnig skjólið sem gefur flugunum 
gott færi á að safna hunangi í búið. Talsverður stofnkostnaður 
er við býflugnarækt og henni fylgir einnig umhirða og eftir-
fylgni. Hunangið er samt eftirsótt vara sem hægt er að koma í 
verð eða nýta sem búbót.

Græðlingar og hnausaplöntur

Með því að klippa græðlinga af ösp má rækta áfram nýja ein-
staklinga hvort sem er til að bæta við eigin skóg eða með því 
að selja efnið áfram.  Hnausaplöntur af mörgum tegundum 
eru eftirsóknarverðar fyrir garðaeigendur í þéttbýli og sumar-
húsaeigendur sem vilja stytta biðtímann eftir yndisgróðri. 

Smáviðar vinnsla

Þó ekki sé komið að grisjun eða lokahöggi í skógi þá fellur alltaf 
eitthvað til af timbri sem er nýtilegt. Við stígagerð, hreinsun eða 
jafnvel stormfall verður oft til efni sem hægt er að nýta. Notkunin 
gæti þá verið í t.d. handverksvið  þar sem efnið er selt ferskt 
eða þurrkað. Einnig væri hægt að útbúa spæni sem nota mætti 
sem reykingavið og selja til veiðimanna eða matgæðinga sem 
vilja sjálfir reykja matinn sinn. Hugsanlega mætti vinna úr eldri 
furu eða fururótum tjöru eða tjörupinna. Tjöruna má nýta í 
fúavörn eða áburð á hverskonar við en tjörupinnana sem unnir 
eru úr rótunum má nýta til uppkveikingar. Svo má líka vinna 
kurl úr smávið sem fellur til og selja í stíga og beð. 

Stór hluti af þeirri vinnu sem framkvæmd er í skóginum mætti 
teljast erfiðisvinna og jafnvel ekki á allra færi. Margir segja einnig 
að það taki því ekki að bera út efnið því það fáist ekkert verð 
fyrir það og því sé betra að láta það rotna í skógarbotninum og 
gefa næringu til skógarins sem eftir vex. Þetta eru vissulega ágæt 
rök og óþarfi að karpa um þau. Hinsvegar tel ég að erfiðisvinna 
í skógi sé heilsurækt og ef ekki er horft beint í tímakaupið þá 
uppskera menn allavega heilbrigðari líkama. Það má líka nefna 
að hópar af sjálfboðaliðum bíða eftir verkefnum sem tengjast 
náttúru og umhverfisvernd. Hugsanlega má nýta þessa hópa 
til góðra verka í ungskógum landsins þar sem þeirra framlag 
stuðlar m.a. að notkun á innlendum náttúruauðlindum. Ekki 
þyrfti þá að flytja gas, grillkol og jafnvel eldivið til landsins með 
skipum og tilheyrandi sótspori. 

Ég vil enda þessa umfjöllun á því að viðurkenna að margt sem 
kemur hérna fram eru vissulega sveita-rómantískar hugmyndir 
um sjálfsþurftarbúskap og einfaldara líf. Þó að svo sé, vil ég á 
sama tíma hvetja skógareigendur til þess að nýta skógarauð-
lindina sem þeir eiga eftir fremsta megni til heilla fyrir okkur 
öll. Ef til vill getur þessi pistill orðið kveikja að einhverri við-
skiptahugmynd eða óhefðbundinni skógarnýtingu í nákominni 
framtíð?
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Um þessar mundir fellur víða til viður í 
skógum landsins. Afurðir bilunar (fyrsta 
inngrip eftir plöntun) eru oft kræklóttir, 
stuttir og mjóir stofnar. Helst hefur þetta 
efni verið notað í kurl og brenni, jafnvel 
girðingastaura, en sumt er skilið eftir út 
í skógi ónotað, þó næringin úr því nýtist 
vissulega þeim trjáplöntum sem eftir eru 
í skóginum. Höfundur býr svo vel að hafa 
skógrækt nánast í túnfætinum og hefur 
klæjað í fingurna að finna önnur not fyrir 
lerkið sem til fellur við fyrstu snyrtingu. 
Eftir að hafa séð „gärdsgård“ í Smálöndum 
Svíþjóðar langaði mig mikið til reyna lerkið 
í slíka girðingu. Í Svíþjóð er reyndar lítið 
um lerki en greni eða einir frekar notaður 
í slík mannvirki. Ferskar greinar af þessum 
trjátegundum eru svo hitaðar og notaðar til 
að binda saman staura og slár. Við nánari 
eftirgrennslan kom líka í ljós að slárnar 
þurfa að vera 4-5 metrar að lengd og hentaði 
lerkið sem var á lausu ekki í sænska „gerðis-
garðinn“. 

Ýmis tilbrigði og tegundir eru til um allan 
heim af girðingum. Þeir sem hafa horft á 
danska bóndadurginn (Bonderøven) vita 
að hann prófar ýmislegt og þó honum sé 
annt um danskt handverk þá er hann alltaf 
tilbúinn að reyna erlent handverk og lausnir 
og aðlaga að dönskum aðstæðum, eins og 
írska hríshekkið. Tengdapabbi fylgist með 
bóndadurgnum danska í sjónvarpinu sínu 
í Smálöndum og datt í hug að við gætum 
reynt að koma upp einu slíku hér heima. Það 
þarf ekki eins langar spírur í þá girðingu og 
svo er hægt að nota nánast hverja einustu 
örðu sem til fellur, í bilin á milli stólpanna. 
Stofnar, sem eru með þvermál sem hentar 
í girðingastaura, eru yddaðir og sagaðir í 
hentugar lengdir. Greinar eða trjátoppar 
eru notaðar á milli staura og látnar skarast, 
þannig verður girðingin jafnari og stöðugri.

Staurar eru settir niður í pörum með um 
40-45 cm á milli stauranna í parinu. Við 
höfðum svo um 80 cm á milli paranna. 
Greinar og trjátoppar sem við notuðum 
voru yfirleitt það langir að þeir náðu þriggja 

para lengd, 160 cm eða lengri. Best er að 
byrja á að setja niður alla staurana og fara 
síðan í uppfyllinguna með greinunum. Þegar 
fyrsta lag af greinum er komið er reynt að 
láta næsta lag af greinum skarast við það 
fyrsta þannig að ekki myndist bil eða ójafna 
í girðingunni. Í 100 m af lerkiskjólgirðingu 
þyrfti um 250 girðingastaura svo seint mun 
hún taka við af hefðbundinni girðingu, þó 
nóg sé til af efniviði. Hríshekkið hentar mjög 

vel þar sem þarf að koma upp skjóli, eins og 
í kringum matjurtagarða. Lerkið er fúavarið 
frá náttúrunnar hendi svo ekki þarf mikið 
viðhald, það er helst að þurfi að bæta á hrísið. 
Greinarnar þjappast saman með tímanum og 
það sem er í snertingu við jörðina brotnar 
fyrst niður en lítið mál er þá að bæta við 
lagi af greinum og trjátoppum af því sem 
til fellur, lerki, birki eða öðru.

Lerkiskjólgirðing
- Sigríður Hrefna Pálsdóttir, Hjálmsstöðum, nemi í skógfræði við LBHÍ

Lerkiskjólgirðing að taka á sig mynd. 

Gott skjól myndast af hríshekkinu, sem hér skýlir súrkirsitré.
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Ilmkjarnaolíur eru notaðar í snyrtivörur, 
ilmvötn, baðsölt, nuddolíur, til lækninga 
og ýmislegt fleira. Þær hafa mismunandi 
lykt, efnasamsetningu og virkni eftir því 
úr hvaða plöntum þær eru unnar. Þær eru 
ýmist bakteríurdrepandi, sótthreinsandi, 
róandi, örvandi, blóðþrýstingslækkandi 
eða græðandi svo eitthvað sé nefnt. Notuð 
eru sérstök eimingatæki til að ná ilm-
kjarnaolíunum, þar sem plöntur eru 
soðnar við gufu til að ná olíunni úr þeim. Gufan er kæld niður í 
vökva og þar sem olían er léttari en vatnið flýtur hún ofan á. Þannig 
er auðvelt að ná hreinni olíu frá vatninu. Ekki eru allar plöntur með 
ilmkjarnaolíu og það er mismunandi hvaða partur af jurtinni er 
notaður en það eru ýmist nálar, blöð, blóm, fræ, rætur, stönglar og 
viður sem gefa olíu. Önnur afurð er vatnið sem kemur við eiminguna 
en það er notað í snyrtivörur og fleira. Ilmkjarnaolía er mjög dýr 
afurð en einn liter af olíu kostar í smásölu frá 10.000 til 900.000 
krónur en verðið fer eftir því hversu mikið þarf af plöntunni til að 
ná ilmkjarnaolíunni úr. Plönturnar eru því misverðmætar. Mikið 
er flutt inn af ilmkjarnaolíum til landsins en þær hafa ekki verið 
framleiddar hér á landi áður.

Ég er lærður ilmolíufræðingur og hef notað ilmkjarnaolíur í mörg 
ár meðal annars á nuddstofu sem ég rak. Það hefur verið draumur 
hjá mér í mörg ár að framleiða ilmkjarnaolíur heima hjá mér á 
Rauðsgili í Reykholtsdal, að rækta og nýta plöntur sem þar vaxa.  
Mig skorti þekkingu á því ferli hvernig olíurnar eru unnar en sú 
þekking er ekki mikil hér á landi. Ég leitaði lengi að skóla erlendis 
sem var tilbúinn að kenna mér verkferlið en draumurinn var að 
komast til Frakklands sem er „Mekka“ ilmkjarnaolíuframleiðslu í 
heiminum. Eftir margra mánaða leit á internetinu og tölvupósta-
samskiptum, gafst ég upp á Frakklandi þar sem tungumálaerfið-
leikar voru vandamálið, þar sem ég tala ekki frönsku. Loksins fann 
ég fyrirtæki þar sem voru aðilar sem voru tilbúnir að kenna mér 
verkferlið, í Sedona í Arizona í USA. Ákveðið var að fara og dvelja 
þar í vikutíma í janúar 2015.

Farið til Arizona í námsferð

Gleðin var svo mikil að finna stað þar sem ég gæti lært verkferlið 
að ég dreif í því að panta farmiða út án þess að velta því mikið fyrir 
mér hvert ég væri að fara. Mér brá þegar mér varð ljóst að ég væri á  
leiðinni inn í miðja eyðimörk Arizona. Ég hafði þá örlitlar áhyggjur 
af því hvort þetta mundi yfirhöfuð nýtast. Það kom síðan í ljós  að 
þótt Arizona væri mun sunnarlega á hnettinum en Ísland þá uxu 
þar ótrúlega margar sömu  tegundir. Sedona í Arizona er afskaplega 
fallegur staður, er í um 1.350 m.y.s. og er um 10.000 manna samfélag.

Fyrirtækið sem ég lærði hjá er lítið fjölskyldufyrirtæki sem Max og 
Clare Licher reka og heitir Phibeearomatic. Þau hafa gert tilraunir 
með að eima úr um 60 tegundum plantna. Þetta fyrirtæki hefur þá 
sérstöðu að eima mikið úr villtum trjám sem vaxa á svæðinu eins og 
t.d. furum, eini og greni. Ég dvaldi þarna í viku og lærði á verkferlana.
Hjónin sem reka fyrirtækið hafa leyfi til að fara í skóga í Sedona og 
kvista upp tré og nýta barr og köngla til að eima úr. Þau þurfa að 
sækja um leyfi á hverju ári til að fá að nýta skógana og borga fyrir 
það 2000 krónur. 

Samskipti við skógarvörð 
í Coconino þjóðskóginum

Farið var meðal annars í Coconino skóginn í Arizona en þangað er 
um eins og hálf tíma keyrsla frá Sedona. Við vorum að klippa niður 
douglasgreni en þegar við vorum um það bil að verða búin á þessum 
stað og ætluðum að færa okkur á annan, kom skógarvörður til okkar. 
Mikið eftirlit er í skógum í Bandaríkjunum til að koma í veg fyrir 
skógarelda og skemmdir á gróðri. Hjónin hafa oft lent í að skógar-

Ilmkjarnaolíur, ný skógarafurð á Íslandi
- Hraundís Guðmundsdóttir Rauðsgili, skógfræðingur, ilmolíufræðingur, 
   skógarbóndi, býflugnabóndi, jurtabóndi og olíueimari

Skiljari, olían flýtur ofan á.
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verðir stoppi þau og vilji fá að vita hvað þau séu að gera í skóginum.  
Skógarverðirnir hafa aldrei haft áhuga á að sjá leyfið hjá Max og 
Claire en þessi skógarvörður vildi fá að sjá leyfið. Skógarvörðurinn 
var í skotheldu vesti, með talstöð á öxlinni og vopnaður skammbyssu, 
mjög ólíkt því sem við eigum að venjast af íslenskum skógarvörðum. 
Hjónin voru búin að sækja um nýtt leyfi en voru ekki búin að fá það 
í hendurnar. Skógarvörðurinn hafði miklar áhyggjur af því að við 
værum að reykja hass í skóginum eða værum með eiturlyf í bílnum. 
Okkur fannst við ekki mjög dópistaleg, þrjár manneskjur á sextugs-
aldri vopnaðar garðklippum og með gamlan hund í bandi. Leyfið 
hjá þeim var útrunnið um áramótin en við vorum þarna 16. janúar, 

þau voru búin að sækja um 
nýtt en ekki búin að fá það. 
Skógarvörðurinn var ekki 
ánægður þegar hann sá að 
leyfið þeirra væri útrunnið 
og bað okkur að bíða 
meðan hann færi í bílinn 
sinn og skoðaði það betur. 
Ég ætlaði að teygja mig í 
vatnsflöskuna í bílnum 
okkar og opnaði hurð-
ina en þá trylltist hann 
og sagði okkur að halda 
okkur frá bílnum meðan 
hann væri að skoða leyfið 
betur. Okkur fannst fram-
koma hans frekar ógnvæn-
leg og óþörf. Niðurstaðan 
hjá honum var sú að við 
yrðum að skilja allt eftir 
sem við vorum búin að 

tína í skóginum vegna þess að leyfið væri útrunnið og sektaði 
hjónin um 30.000 krónur. Við gátum ekki gert neitt annað en að 
hlýða þar sem ekki er ráðlegt að þræta við vopnaðan skógarvörð. 
Hjónin mótmæltu þessarri sekt seinna og fengu hana lækkaða í 5.000 
krónur en þau eru komin á sakaskrá í Arizona, því verður ekki breytt.

Eiming á Rauðsgili

Þegar ég kom heim frá Arizona fór ég í að leita að eimingartækjum 
til að framleiða olíur hér heima. Eftir mikla leit á netinu, komst ég 
að því að ódýrast væri að láta smíða þau. Frændi minn sem rekur 
fyrirtækið Bjartsmiðjan smíðaði fyrir mig 100 l eimingatæki og 
maðurinn minn smíðaði kæliturninn sem sér um að breyta gufunni 
í vatn. Gamla mjólkurhúsinu var breytt í vinnsluhús og síðan var sótt 
um framleyðsluleyfi hjá Heilbrigðiseftirliti Vesturlands. Ég var svo 
heppinn að fá Max og Clare frá Arizona í heimsókn til mín í júni 
og þau aðstoðuðu við að byrja að eima fyrstu plönturnar. Sumarið 
fór í að prófa hinar ýmsu tegundir plantna sem komu misvel út, 
sumar gáfu góða olíu en aðrar tegundir litla. Í haust hef ég verið að 
prófa mig áfram með barrtré og þau koma ótrúlega vel út. Íslenska 
stafafuran ilmar sérstaklega vel, sitkagrenið og fjallaþinurinn líka. 
Núna er ég að skoða að láta smíða stærri eimingartæki til að geta 
framleitt meira í einu. Næsta sumar held ég síðan áfram að gera 
tilraunir á fleiri plöntum sem vaxa í náttúru Íslands og framleiða 
þær sem gefa söluvæna olíu. 

Íslensku ilmkjarnaolíurnar eru seldar í gegnum heimasíðuna hraun-
dis.is og þar er einnig fróðleikur um gagnsemi þeirra. Í vetur verð 
ég með til sölu ilmkjarnaolíur unnar úr barrtrjám en næsta sumar 
koma fleiri tegundir í sölu. Er ekki jólagjöf skógarbóndans í ár, 
íslenskt skógartré í fljótandi formi? 

Hraundís að klippa stafafuru til að eima.



LANDSSAMTÖK SKÓGAREIGENDA

15

Frá upphafi hafa starfsmenn Landshlutaverkefnanna, tekið út gróður-
setningar skógarbænda og kannað hvort plöntur séu gróðursettar á 
réttan hátt og einnig hefur verið fylgst með þéttleika gróðursetninga.  
Þetta hefur þó ekki verið gert eftir samræmdu kerfi og mismunandi 
hvernig staðið hefur verið að skráningu og framkvæmd úttektanna.

Þegar unnið var að reglugerðasmíði fyrir landshlutaverkefnin síðast-
liðinn vetur var ákveðið að formgera þetta gæðamat þannig að öll 
landshlutaverkefnin myndu vinna eftir sama kerfi.  Þannig væri 
hægt að lesa meira út úr stærra úrtaki og leita lausna fyrir það sem 
aflaga fer.  Einnig var ákveðið að samræma árangursmat verkefnanna 
sem gengur út á að fylgjast með afföllum um lengri tíma, en um 
það verður ekki fjallað nánar hér.

Í reglugerð um landshlutaverkefnin segir um gæðamat:
“Landshlutaverkefnin skulu ár hvert meta gróðursetningar að fram-
kvæmdum loknum samkvæmt samræmdu gæðaeftirlitskerfi lands-
hlutaverkefnanna. Við gæðaúttekt skal mat lagt á hvort staðið hafi 
verið með fullnægjandi hætti að framkvæmdum með hliðsjón af 
þeim markmiðum sem sett voru fram í ræktunaráætlun.”

Sumarið 2014 unnu landshlutaverkefnin gæðaúttektir sínar sam-
kvæmt kerfi sem verkefnin hönnuðu í sameiningu í samræmi við 
ofangreind ákvæði í reglugerðinni. Þegar þetta er skrifað hefur 
kerfið verið notað í tvö sumur og búið að sníða af því helstu van-
kanta en þó er ljóst að svona kerfi er ekki greipt í stein og verður 
því í stöðugri þróun.

Tilgangur gæðaúttektar er fyrst og fremst að tryggja eins og hægt er 
vandaða gróðursetningu og minnka með því afföll og hámarka vöxt.  
Einnig er mældur þéttleiki gróðursetninga til þess að fylgjast með því 
að skógurinn vaxi upp í þeim þéttleika sem heppilegastur er.  Úttektin 
fer fram sama sumar/haust og gróðursett er, áhersla er lögð á að 
skógarbóndi/framkvæmdaaðili sé ávalt viðstaddur úttektina til þess 
að unnt sé að leiðrétta eftir þörfum. Markmiðið er að skoða a.m.k. 
3 mælifleti á hverri jörð, þar sem gróðursettar eru 2.000 plöntur 
eða meira (fleiri fleti eftir umfangi gróðursetninga).  Mælifletir eru 
valdir á staðnum og skráð gps-hnit.  Ekki er reiknað með að skoða 
þessa punkta aftur markvisst.  Á eyðublað eru skráðar grunnupp-
lýsingar um reit, s.s. tegund, gróðurhverfi o.s.frv.  Fjöldi plantna í 
mælifleti er talinn og þannig hægt að reikna út fjölda gróðursettra 
plantna á hektara.  Allar plöntur í mælifletinum eru skoðaðar og 
skráður fjöldi þeirra plantna sem er rangt gróðursettur.  Athugað 
er hvort plöntur eru dauðar, lausar, of grunnt gróðursettar, skakkar, 
gróðursettar á rangan stað eða hafi fengið of mikla áburðargjöf.

Með svona úttekt er hægt að safna saman upplýsingum um fram-
kvæmdir á einstaka jörðum.  Hægt er að leiðrétta strax röng vinnu-
brögð og fylgja eftir leiðbeiningum á milli ára. Ef úrbætur eru ekki 
gerðar er hægt að nýta úttektina til að draga úr eða seinka greiðslum 
vegna framkvæmda.

Fyrstu niðurstöður

Þegar þessi grein er skrifuð, í byrjun október, er úttektum á gróður-
setningum sumarsins ekki lokið og niðurstöður því ekki tilbúnar. 
En sumarið 2014 skoðuð starfsmenn Landshlutaverkefnanna alls 
449 mælifleti.  Að meðaltali voru 13% plantna rangt gróðursettar.

Algengustu mistökin

Plöntur lausar í holu:  Yfirleitt vegna þess að notuð var röng stærð 
af geyspu eða gróðursetningastaf.  Ef holan er stærri en sú bakkagerð 
sem verið er að gróðursetja úr, myndast holrúm meðfram rótarköggli 
á plöntunni sem leiðir til þess að loft leikur um rótarhnausinn, hann 
þornar og plantan drepst.
Röng staðsetning: Ef gróðursett er á melum og rofsvæðum er 
hætta á að plöntur frjósi upp, velja þarf gróna flekki til að halda 
plöntunni fastri. Raki þarf einnig að vera hæfilegur, uppi á þúfum 
þorna plöntur og í dældum getur safnast saman vatn og kalt loft.

Gæðamat á gróðursetningum
- Valgerður Jónsdóttir, Norðurlandsskógum

Ef loftrými er meðfram rótarhnaus þornar plantan og drepst.
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Áburðargjöf: Gæta þarf að því að áburður lendi ekki of nærri 
plöntunni og að magnið sem gefið er sé hæfilegt. Lendi allur áburðar-
skammturinn á rótarköggli plöntunnar sviðnar hún og drepst.

Þéttleiki gróðursetninga: Í úttektinni kom fram að þéttleiki gróður-
setninga var víða ekki samkvæmt áætlun. Í rúmlega 20% mæliflata 

var þéttleiki utan þeirra marka sem æskilegt er, undir 2000 trjám á 
hektara eða yfir 4000 trjám á hektara.

Þessi úttekt sýnir að úrbóta er þörf. Það er óásættanlegt að svo 
hátt hlutfall plantna sé ekki gróðursett á réttan hátt.  Einnig er 
óásættanlegt að svo miklu skeiki með þéttleika gróðursetninga miðað 
við það sem áætlað er í ræktunaráætlun.  Of gisinn skógur gefur 
af sér slakari timburafurðir og of þéttum gróðursetningum fylgir 
mikill aukakostnaður, bæði í formi plantna og kostnaðar við grisjun.
Eftirlit með gróðursetningum hefur eins og áður sagði fyrst og fremst 
þann tilgang að tryggja eins og hægt er vandaða gróðursetningu, 
til að upp vaxi skógur sem gefur af sér arð í framtíðinni. Það ætti 
að vera keppikefli allra skógarbænda.

Frostlyfting. Velja þarf gróðursetningastað af kostgæfni.

Áburðarskemmdir. Gæta 
þarf þess að áburður lendi 
ekki of nærri plöntunni.

Að rækta skóg er göfugt starf en vandasamt. Það krefst yfirgrips-
mikillar þekkingar og vandaðra vinnubragða að rækta skóg. Eitt af 
því sem menn hafa vitað lengi og kemur fæstum á óvart er að tré 
vaxa vel í frjósömu landi og því er mjög freistandi að gróðursetja í 
frjósamt land. En þar fylgir sá öxull framdrifi að þar vaxa margar 
fleiri plöntur en trjáplöntur ljómandi vel. Samkeppni um ljós og 
næringu er því mikil og stundum verða nýgróðursettar trjáplöntur 
undir í samkeppninni. Ef trjáplöntur eru lægri en gróðurinn í kring 
eiga þær erfitt með að fanga geisla sólar, þær vaxa ekkert, koðna 
niður og drepast. Því er lykilatriði við þessar aðstæður að koma 
trjáplöntunum sem fyrst upp úr samkeppnisgróðrinum.

Margt hefur verið reynt til að koma plöntum á legg í landi þar sem 
grasið nær mönnum jafnvel upp fyrir mitti. Sumt hefur tekist vel en 
annað illa. Það sem tekist hefur illa og er dæmt til að mistakast er að 
gróðursetja hefðbundnar bakkaplöntur beint í frjósamt land án þess 
að gera neitt til að halda samkeppnisgróðrinum burtu fyrstu árin. 
Eitt af því sem tekist hefur vel er að gróðursetja einfaldlega það stórar 
plöntur að þær standi upp úr grasinu strax við gróðursetningu. 
Gallinn við þessa aðferð er að hún er fremur dýr, bæði vegna þess 
að stórar plöntur eru dýrar og einnig tekur lengri tíma að gróður-
setja stórar plöntur en litlar. Þessi aðferð kemur því vel til greina á 
smærri svæðum en varla á stærri. 

Önnur aðferð sem er ágæt en verður varla notuð nema í minni 
gróðursetningum er að bæla gras frá plöntum fyrstu tvö til þrjú 
árin eða þar til plantan stendur það hátt upp úr grasi að hún beri 
ekki tjón af.  Bæling fer þannig fram að gras umhverfis plöntu er 
traðkað niður einu sinni seinnipart sumars. Líta verður á bælingu 
sem neyðaraðgerð til að bjarga plöntum þar sem í óefni er komið.
Ef nota á hefðbundnar bakkaplöntur, sem eru ódýrustu og aðgengi-
legustu plönturnar á markaðnum í dag, þarf að losna við sam-
keppnisgróðurinn  fyrir gróðursetningu með einhverjum hætti. 
Það er hægt að gera með sérhæfðum skógræktar jarðvinnslutækjum 
eins og TTS-herfi eða flekkjara. Einnig er möguleiki að heilplægja 
og til eru dæmi um að þökur hafi verið teknar af svæðum fyrir 
gróðursetningu. Svo er líka möguleiki á að eitra grasið með glyfosati 
(Roundup) seinni part sumars árið fyrir gróðursetningu. (Þeir sem 
velja að nota glyfosat verða hinsvegar að gera sér grein fyrir að það 
er eitur sem getur haft ófyrirséð áhrif á menn og skepnur). Allar 
þessar aðferðir gefa trjáplöntunum að minnsta kosti eins árs forskot 
á samkeppnisgróðurinn og í sumum tilfellum tveggja til þriggja ára 
forskot. Sem ætti í flestum tilfellum að duga skógarplöntum til að 
komast upp úr grasinu ef þær verða ekki fyrir einhverjum leiðinda 
áföllum eins og kali. 

Árið 2009 ákváðu Norðurlandskógar í samstarfi við ábúendur á 
Saurbæ í Vatnsdal að bera saman nokkrar aðferðir við að koma  

Er allt að drepast?
- Bergsveinn Þórsson, Norðurlandsskógum
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Lifun hjá alaskaösp og birki vori 2014 eftir meðferðum. Súluritið sýnir meðallifun 
eftir meðferðum.

Hæðarvöxtur hjá alaskaösp og birki frá 2009 til 2014 eftir meðferðum. Súluritið 
sýnir meðal hæðavöxt eftir meðferðum.

birki, alaskaösp og sitkabastarði úr 40 gata og 35 gata bökkum á 
legg í gömlu frjósömu snarrótartúni. Þar sem ljóst var í upphafi að 
ekki væri hægt að bera saman allar mögulegar aðferðir var ákveðið 
að nota þær plöntugerðir og þær jarðvinnslu-aðferðir sem mest er 
verið að nota í dag.  

Eftirtaldar meðferðir voru notaðar í tilrauninni.
Plönturnar voru gróðursettar:
• beint í grasið á þess að gera nokkuð
• í rásir eftir TTS herfi
• í svæði sem var eitrað haustið áður með glyfosati (Roundup)
• í svæði sem var bæði TTS herfað og eitrað 
• beint í grasið og svo bælt frá plöntum þrjú fyrstu árin.

Fylgst var með tilrauninni í 5 ár. Lifun var skráð öll árin, hæð var 
mæld flest ár og vorið 2014 eða eftir 5 vaxtarsumur var hæð og 
þvermál mælt og lifun skráð.

Niðurstöðurnar úr þeim mælingum sýna að það voru mikil afföll í 
sitkabastarðinum óháð hvaða aðferðum var beitt og vöxtur hans var 
mjög lítill. Lifun var sambærileg í birki og alaskaösp en vöxturinn 
var mun meiri í alaskaöspinni. Hjá birki og alaskaösp var lifun og 
vöxtur lélegastur þar sem gróðursett var beint í grasið. Ekki var 
munur á hvort það var TTS-herfað eða eitrað en að gera hvoru 
tveggja skilaði hvorki betri lifun né vexti. Bæling bætti lifun en 
vöxturinn var minni en þar sem var TTS-herfað eða eitrað.

Heildarniðurstaða tilraunarinnar er sú að það á ekki að gróðursetja 
beint í land þar sem frjósemi og samkeppnisgróður er mikill. Í svona 
land ætti að gróðursetja alaskaösp, vegna þess að hún lifir vel og vex 
betur en birki og sitkabastarður. Það ætti að jarðvinna með TTS-herfi 
fyrir gróðursetningu. Þeir sem eru fyrir eiturnotkun geta eitrað með 
glyfosati seinni part sumars árið fyrir gróðursetningu. Niðurstöður 
tilraunarinnar benda til að sé þetta gert megi búast við að um 80% 
aspanna verði lifandi eftir 5 ár og að þær hafi hækkað um 80 cm.

Tilraunasvæðið við gróðursetningu 9. júní 2009. Hægra megin á myndinni er svæðið 
sem var eitrað haustið 2008 og vinstra megin er óeitraða svæðið. Jarðvinnslu-rásir 
eftir TTS-herfi sjást ganga langsum í gegnum bæði svæðin.

Sama svæði 6. ágúst 2010. Tvö ár eru liðin frá því að það var eitrað. Gras og annar 
gróður eru farinn að lita eitraða svæðið grænt en áberandi minni gróður þar en 
á svæðinu sem var óeitrað.

Sama svæði 5. september 2014. Eitraða svæðið að heita má komið með sama gróður 
og var á svæðinu fyrir eitrun 2008. Alaskaaspir og birki standa vel upp úr grasinu.
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Þann 10. ágúst í sumar var stór dagur 
í skógræktarsögu okkar á Höfða en þá 
hófum við að nýta smá hluta skógarinns 
hjá okkur til beitar en það var alltaf 
stefnan enda köllum við hann beitar-
skóg.  Beitardýrin voru kýr (22 st.) sem 
var beitt á ca. 8 ha skóg sem er hluti 
af um það bil 300 ha. skógræktar- og 
uppgræðslusvæði sem ætlað er  að verða 
framtíðar beitarland jarðarinnar.  

Aðgerðir á  svæðinu hófust 1998 og var 
þá plantað rússalerki, birki og sitkaelri 
auk  annara landgræðsluaðgerða.  Á 
svæði því sem beitt var í sumar er 
elsta gróðursetningin.  Gróðursett var 
með tveggja metra millibili og jafnvel 
meira en sjaldnar minna.  Einnig voru 
skilin eftir auð svæði sem þurftu land-
græðsluaðgerða við og einnig þar sem 
gras var mikið.  Nú 17 árum seinna 
eru stærstu lerkitrén komin í 4-5 metra 
(ekki formleg mæling) og birkið í um 
tvo metrana og farið að sá sér út.  Sitka-
elrið hefur víða náð tveim metrunum og er einnig farið að sá sér 
töluvert.  Auk þess hefur verið gróðursett þarna smávegis af selju, 
alaskavíði og reynivið ásamt nokkrum tegundum barrtrjáa.  Þegar 
ákveðið var að gera tilraun með að beita kúnum á þetta tiltekna 
svæði gerðum við ráð fyir að seljan, alaskavíðirinn og reynirinn yrðu 
bitin og það yrði fórnarkostnaður beitarinnar enda skiptu þessar 
tilteknu tegundir ekki máli í skógræktinni í þessum reit.  Enda fór 
það eftir.  Seljan og alaskavíðirinn voru afbörkuð hringinn og vel 
nöguð frá fyrsta degi.  Reynirinn var aftur á móti ekki afbarkaður 
en laufin voru étin.  ÖNNUR tré urðu ekki fyrir beitarskemmdum.  
Nokkur birkitré voru notuð sem „klórutré“ og urðu þannig fyrir 
greinabroti en ekki stórvægilegum skaða.  Lerkið og sitkaelrið voru 
látin alveg afskiptalaus.  Aðrar trjátegundir urðu heldur ekki fyrir 
neinum skemmdum.  

Beitinni lauk 28. ágúst  þannig að þetta var 18 daga beitarsaga.  
Þessa daga var beitin þó mjög misjöfn og réðu kýrnar því sjálfar 
hvernig þær höguðu beitinni frá kl. 09 á morgnana til kl. 16 á daginn.  
Þannig var að það var opið fyir þær inn í reitinn og gátu þær komið 
til baka þegar þeim hentaði enda er ekkert vatnsból þar fyrir kýrnar.  
Reynslan varð sú að þær fóru í skóginn strax um morguninn á beit 
og lögðust svo en oftast komu þær til baka um eða skömmu eftir 
hádegi og fóru ekki aftur í skóginn þann daginn.  Þess má líka geta 
að þær höfðu alltaf aðgang að heyi úti með beitinni. 

Þessi stutta beitartilraun er kannski ekki mikið til að byggja á.  
Þó segir hún okkur (það sem við töldum okkur vita ) að sumar 

trjátegundir henta ekki í beitarskóg og gefur vísbendingu um aðrar 
tegundir sem virðast henta ágætlega.  Annað sem þarf líka að hafa í 
huga í beitarskógum er að hann þarf að vera það gisinn að sólarljós 
nái með góðu móti niður á skógarbotnin til að grasvöxtur sé í lagi. 
 Í þessari tilraun var aðeins beitt kúm en með öðrum beitardýrum 
kemur væntanlega annað beitarmynstur og þá hugsanlega annars-
konar beitarskemmdir, ef einhverjar.  Engar ákvarðanir hafa verið 
teknar um það hvort beitt verði aftur á reitinn á komandi sumri 
en þó er líklegt að það verði gert á hóflegan hátt eins og í sumar.

Beitarskógur
- Sighvatur Jón Þórarinsson, Höfða, Dýrafirði
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Þar sem fjármagn til skógræktar er af 
skornum skammti og hefðbundnar 
aðferðir við  gróðursetningu trjáplantna 
eru dýrar, þá hefur verið ákveðið að 
Suðurlandsskógar reyni óhefðbundnar 
og ódýrari leiðir til skógræktar, sam-
hliða hefðbundnum leiðum. 
Með verkefninu „sáð til skógar“ verður 
gerð tilraun að fá upp skóg með beinni 
sáningu á trjáfræi í útjörð og ná þannig 
árangri á stærri svæðum og byggja upp 
illa farið land með skógi. Með beinni 
sáningu má reikna með að skógarsvæði 
falli betur að landinu í framtíðinni en 
með hefðbundinni gróðursetningu, 
þar sem gróðursetning er oft á tíðum 
í beinum trjáröðum. Sömuleiðis má 
reikna með að rótarkerfi skógarplantna 
verði betra þar sem rætur vaxa strax 
óhindrað út í jarðveginn þar sem fram-
tíðarvöxtur trjánna á sér stað. 
 
Almennt er talið að á Íslandi geti 
fræsáning einkum hentað við nýrækt 
birki- eða stafafuruskóga  en flestum 
trjátegundum sem notaðar eru í nytja-
skógrækt hér á landi má sá beint út í 
mörkina. Fræöflun er þó mjög mis-
jöfn milli ára og gæði fræja líka en 
gott aðgengi að  miklu magni af góðu 
trjáfræi er forsenda þess að fræsáning 
geti orðið hagkvæmari en gróðursetn-
ing. Þekking okkar á beinni sáningu er 
frekar lítil en eykst þó með hverju árinu.   Verkefnið „Sáð til skógar“ 
hjá Suðurlandsskógum gengur út á að fá sem flesta skógarbændur 
til að taka þátt í tilraunaverkefni með sínum eigin aðferðum og 
verkfærum, en um leið með nauðsynlegu skýrsluhaldi til að góður 
árangur skili sér.
Skógarbændur sem vilja taka þátt í verkefninu hafa fengið afhentan 
fræpoka með nálægt 1000 fræja blöndu af birki, furu, sitkagreni og 
hvítgreni, ásamt leiðbeiningum um vinnubrögð og skýrsluhald. Lagt 
er upp með að reyna margar ólíkar aðferðir við sáninguna. Þar á 
meðal eru eftirfarandi aðferðir notaðar: 

- Sáning í  spor eftir  sáðskó (takkaskó). Engin þakning.
- Bein sáning og fræ stigið niður.
- Jarðvinnsla með terracut-diski og kjarrsög og sáð í flekkinn.
- Jarðvinnsla með terracut-diski og kjarrsög, sáð í flekkinn og 

þakið  með heyi.
- Jarðvinnsla með léttherfingu eða tætingu. Sáð í farið. 

- Bein sáning og þakning með heyi / moði og e.t.v. smitaðri skógar-
mold. Fergja heyið með grjóti.

- Jarðvinnsla með TTS herfi. Sáning í kant herfisfars. Stíga fræ 
niður með skóhæl.

- Sáning í lyng eða mosa með því að gera grunna gróp/rispu í yfir-
borð jarðvegs.

- Sáning í mela með kjötmjöli blandað rýgresisfræi og trjáfræi.
- Fræ blandað og bleytt saman við skógarmold (grautur). Slett út 

á lítt gróna jörð.

Það er von okkar hjá Suðurlandsskógum að sem bestur árangur 
náist af verkefninu okkar „Sáð til skógar“ en árangur ætti að koma 
í ljós á næstu 3 til 5 árum.

Sáð til skógar
Björn Bjarndal Jónsson, framkvæmdastjóri Suðurlandsskóga

Sjálfsáð fura.
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Aðalfundur Landssamtaka skógareigenda var haldinn 2. og 3. október 
síðastliðinn í fallegu umhverfi Stykkishólms. Þetta var átjándi aðal-
fundur samtakanna og haldinn í samvinnu við Félag skógarbænda 
á Vesturlandi. Góð þátttaka var á fundinum og margir góðir gestir. 
Veðurguðirnir voru að mestu til friðs í þetta sinn og allri fóru kátir 
heim eftir góðan og árangursríkan fund og skemmtilega samveru.

Fundurinn var með aðeins öðru sniði en undanfarin ár. Hefð hefur 
skapast fyrir því að byrja á  málþingi fyrir aðalfund en að þessu sinn 
var því snúið við og byrjað á aðalfundi. Formaður setti fundinn og 
afhenti fundarstjórum, Guðbrandi Brynjúlfssyni og Þórunni Svein-
björnsdóttur, stjórnartauminn. Fundurinn gekk samkvæmt dagskrá 
fram að hlé, skýrsla stjórnar, reikningar lagðir fram, ávörp gesta og 
mál lögð fyrir fundinn. Síðan var fundi frestað til laugardagsmorguns.

Góðir gestir ávörpuðu fundinn og steig umhverfis- og auðlindaráð-
herra, Sigrún Magnúsdóttir, fyrst í pontu og  sagðist ánægð með að 
fá að vera viðstödd fundinn og nefndi hversu mikilvægt félagslega 
það væri fyrir skógarbændur að koma saman og ræða sín mál. 
Nefndi hún m.a. skýrslu um sameiningu stofnana á sviði skógræktar 

og endurskoðun skógræktarlaga. Hún sagði að í þessari vinnu yrði 
tryggt að samráð yrði við öll landshlutasamtökin og að LSE hafi ríku 
hlutverki að gegna og þurfi að koma meira að stefnumótun. Einnig 
nefndi hún að mikilvægt væri að LSE verði í forystu um úrvinnslu 
og markaðsmál á hverjum tíma.

Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson formaður Bændasamtakanna flutti 
fundinum góðar kveðjur og ósk um góðan og árangurríkan fund. 
Lagði hann áherslu á að skógrækt innan LHV væri landbúnaður 
sem ætti heima í búvörusamningi, en sagði að skógarbændur þyrftu 
að ræða þetta  og móta skýra sýn. Sagði hann að dyr Bændasam-
takanna stæðu opnar fyrir skógarbændum hér eftir sem hingað til. 

Þröstur Eysteinsson skilað kveðju frá skógræktarstjóra og sagði 
áhugaverða tíma framundan og nefndi þar til skýrsluna um sam-
einingu SR og LHV. Hann hvatti fólk til að hugsa og vinna í samræmi 
við það að af þessari sameiningu verði og taldi að sú vinna yrði 
öllum til góðs.

Málþing LSE

Málþing var haldið í tengslum við aðalfundinn og hófst kl. 16.15 . 
Málþingið var í tveimur hlutum. Í fyrri hluta þess var rætt um fjöl-
breyttar nytjar úr skógi. Hulda Guðmundsdóttir sagði frá nýtingu 

ungskógar á Fitjum í Skorradal og Hraundís Guðmundsdóttir 
Rauðsgili sagði frá eimingu ilmkjarnaolíu úr skógarafurðum. Grein 
eftir Hraundísi er að finna í blaðinu og í næsta blaði er von á grein 
frá Huldu.

Í seinni hluta málþingsins var fjallað um árangursmat í skógrækt. 
Erindi flutti Valgerður Jónsdóttir framkvæmdastjóri Norðurlands-
skóga. Málþingsgestum var skipt í fimm hópa þar sem farið var 
yfir nokkrar spurningar um skógræktarframkvæmdir, árangur og 
leiðir til úrbóta. Framkvæmdastjórar LHV voru hópstjórar og LSE 
skipaði ritara hópanna. 

Ársfundur jólatrjáaræktenda

LSE hefur staðið fyrir ársfundi jólatrjáaræktenda í tengslum við 
aðalfundinn og var hann haldinn á föstudagskvöldinu. Á þessum 
fundum er boðið upp á fræðslu og spjall þar sem jólatrjáaræktendur 
skiptast á skoðunum og fræðast. Brynjar Skúlason skógfræðingur 
flutti erindi um fjallaþin sem jólatré. Else Möller, aðalsérfræðingur 
okkar í jólatrjáarækt, flutti erindi um stöðuna í dag og næstu skref 
og Guðmundur H. Gunnarsson skógarbóndi og jólatrjáaræktandi 

Aðalfundur LSE 2015
- Hrönn Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri LSE

Úr fundarsal. 

Unnið í hópastarfi.
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Að loknum góðum fundi, var boðið til skógargöngu. Fólk var beðið 
að klæða sig vel en úti var hitastigið aðeins 3° og heldur hráslagalegt. 
Undanfari og leiðsögumaður var Trausti Tryggvason, formaður 
Skógræktarfélags Stykkishólms.

Gengið var frá hótelinu, yfir golfvöllinn, þar sem margt fólk óð 
pollana og elti sínar kúlur. Við hins vegar strunsuðum áfram og 
fram hjá fjárhúsahverfi Hólmara. Leiðsögumaður sagði okkur að 
sauðfjáreigendur gættu sinna kinda innan girðinga og þar yrðu engin 
vandamál varðandi skóginn. Loks komum við í vöxtulegan skóg,  
Grensássskóg, ca. 38 ha. fjölbreyttan og mikið notaðan útivistarskóg 
með skemmtilegum stígum, rjóðrum og grillaðstöðu. Þar sáum við 
líka „keppavélina“, sem Sigurbjörn Einarsson var búinn að segja 
okkur frá í erindi sínu á fundinum. Vélin er enn í hönnun en við 
sáum einfalda útgáfu sem setur rétt blandaða mold í netkepp í hvern 
kepp. Þar í má planta bakkaplöntum og lofaði Sigurbjörn góðum 
árangri. Meiri vinna en meiri lifun.
Tryggvi leiddi okkur að tilraunareit við hlið skógarins sem sýndi 
áhrif eitrunar og sláttar á lúpínu. Sýndist sitt hverjum, þar sem fólk 
er mishrifið af þeirri jurt. Allir voru hins vegar hrifnir af fiðurfénaði, 
sem birtist við skógarjaðarinn; marglitar hænur, endur og gæsir. Á 
þessari  göngu birti upp og hlýnaði til muna og fór okkur, þessum 
vel klæddu, að hitna verulega.

Rúsínan í pylsuendanum var svo í einu skógarrjóðrinu:  Þar tóku 
á móti okkur Bolli Gunnarsson og Gunnar Leví Haraldsson frá 
Jötunvélum, sem sýndu „skógarbíl“ og buðu upp á öl og snaps. 
Bolli hafði áður verið með sýningu á fatnaði og ýmsum tækjum 

fyrir skógarmenn á hótelinu. Félag skógarbænda á Vesturlandi bauð 
upp á kaffi, gos, bjór, dýrindis samlokur og Hraun. Var veitingunum 
gerð góð skil, enda fólk orðið svangt og þyrst. Heimkoma á hótelið 
var um 17:00 og var þá tími fyrir sturtu og slökun.

Árshátíðin hófst með fordrykk í boði  Stykkishólmsbæjar. Maturinn 
var afbragð; Laxatvenna, lambakjöt og Tiramisú en heldur fannst 
okkur Davíð í Hrísgerði lítið af kartöflum með steikinni!

Aðalfundur LSE, framhald
- Sigrún Grímsdóttir

á Norðurlandi flutti erindi um ræktun jólatrjáa á Skjaldarstöðum. 
Góð umræða skapaðist eftir þessi fróðlegu erindi. 

Aðalfundur framhald

Á laugardeginum hófst aðalfundurinn aftur stundvíslega kl 9.00 
með afgreiðslu mála, kosningum og öðrum málum.
Afreiðsla mála gekk vel og má lesa tillögur frá aðalfundi hér í blaðinu. 
Mikil umræða skapaðist um skýrslu starfshóps um sameiningu 
stofnana á sviði skógræktar. Fundarmenn voru hvattir til að kynna 
sér skýrslu starfshópsins vel því mikið er í húfi fyrir skógareigendur 
og mikilvægt að standa vel að þessu máli. Frumkvæði þarf að koma 
úr hópi skógareigenda, stjórnir félaga verða að setjast niður og skoða 
hvernig þeirra nærsamfélag getur haft áhrif á þessi mál.

Kosningar

Anna Ragnarsdóttir gaf ekki kost á sér í áframhaldandi setu í stjórn 
LSE og var Agnes Þórunn Guðbergsdóttir kosin í  hennar stað. Í 
varastjórn varð einnig breyting á fulltrúa Norðurlands en kosið var 
á milli Sigrúnar Þorsteinsdóttir og Arnþórs Ólafssonar FsN. Sigrún 
var rétt kjörin í varastjórn LSE. 

Önnur mál
Ýmsir tóku til máls undir þessum lið. Rætt var m.a um auglýs inga-
tekjur blaðsins Við skógareigendur og skógarbændur hvattir til að 
vera vakandi yfir auglýsingamöguleikum og góðu efni í blaðið. 

Lagt var til að koma á sérstöku málþingi til að ræða hvað skógar-
bændur vilja sjá í sameingarmálum til að vera tilbúnir að takast á 
við sameiningu ef til hennar kemur. Skógarbændur voru hvattir til 
að tala vel um skóginn og kynna hvaða áhrif skógur hefur á fólk til 
heilsubótar og hvaða afurðir fást úr skógum.

Formaður Félags skógarbænda á Austurlandi bauð skógarbændur 
velkomna á næsta aðalfund sem haldinn verður fyrir austan að ári.
Formaður LSE þakkaði skógarbændum góðan fund, starfsmönnum 
fundarins og fráfarandi stjórnarmönnum fyrir vel unnin störf um 
leið og hann bauð nýja stjórnarmenn velkomna til starfa. Einnig 
þakkaði hann Félagi skógarbænda á Vesturlandi gott samstarf og 
óskaði fundargestum velfarnaðar í sínum störfum. FSV tók síðan 
við keflinu og sá um skógargöngu og árshátíð skógarbænda sem 
sagt er frá hér á eftir.

Fiðurfénaður.
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Við skógareigendur nóVeMBer 2015

Veislustjóri var Sindri Sigurgeirsson, formaður Bændasamtakanna, 
og fór hann á kostum. Skemmtiatriði voru vönduð; Lárus Hannesson, 
formaður Landssambands hestamannafélaga söng nokkur lög, Davíð 
í Hrísgerði flutti kveðskap og Ingi Hans Jónsson sagði sögur.  Gerður 
var góður rómur að skemmtiatriðum og mikið hlegið. Mest var 
hlegið við borð okkar frá FsN að sögunni um konuna í Vesturheimi 
og kanelsykurinn, en  borðfélagar höfðu nýlega rætt um hvað gera 
skyldi við eigin skrokka  að lokinni jarðvist. Söguna hef ég ekki eftir!
Fastur liður á árshátíð er bjórdrykkja  formanna aðildarfélaganna úr 
bjórkollu einni veglegri, sem gefin var frá Noregi og tekur a.m.k. 2 
lítra. Ekki má gleyma, að við þetta tækifæri var veitt gullmerki Lse. 
Það hlaut Anna Ragnarsdóttir sem hefur starfað árum saman að 
félagsmálum skógarbænda, bæði í Félagi skógarbænda á Norður-
landi og í stjórn Lse.

Í lok þessarar ágætu skemmtunar var tekið til við söngbókina og 
söng fólk sig inn í nóttina svo sem hver þoldi.

Tillaga 

Aðalfundur Landssamtaka skógareigenda, haldinn í Stykkishólmi 
2. og 3. október 2015, leggur til að árgjöld til LSE fyrir 2016 verði 
3000 krónur á hverja jörð og 1000 krónur á hvern skráðan félaga. 
Eindagi félagsgjalda er 1. júní.

Greinargerð:
Þessi tillaga felur í sér innheimtu félagsgjalda með sama sniði og 
samþykkt var á síðasta aðalfundi, en þá var tekið upp nýtt fyrir-
komulag á innheimtu félagsgjalda.
Með þessu nýja fyrirkomulagi á innheimtu árgjalda; eitt gjald á hverja 
jörð og eitt gjald á hvern skráðan félagsmann, má færa fyrir því rök 
að verið sé að jafna rétt skráðra eigenda að skógarjörðum og taka 
af allan vafa um réttmæti félagsmanna til fundarsetu á aðalfundi 
LSE með fullum réttindum.

Tillaga 

Aðalfundur Landssamtaka skógareigenda, haldinn í Stykkishólmi 
2. og 3. október 2015, leggur til að árslaun formanns stjórnar verði 
kr. 160.000. Laun annara stjórnarmanna verði óbreytt, gjaldkeri kr. 
95.000 og aðrir stjórnarmenn kr. 84.000.

Greinargerð:
Þrátt fyrir neikvæða niðurstöðu fjárhagsáætlunar er nauðsynlegt 
að hækka laun formanns vegna fyrirhugaðrar sameiningar innan 
skógræktargeirans.

Tillaga 

Aðalfundur Landssamtaka skógareigenda, haldinn í Stykkishólmi 
2. og 3. október 2015, skorar á umhverfis- og auðlindaráðuneytið 
og atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið að gera samning við LSE til 
minnst 5 ára um fjármagn til að auka verðmæti skóga með fjöl-
breyttri nýtingu, úrvinnslu og til markaðsmála. Gefa þannig Lands-
samtökum skógareigenda kost á að byggja upp skógarauðlind og 
standa að öflugri verðmætasköpun til framtíðar á sjálfbæran hátt.

Tillaga 

Aðalfundur Landssamtaka skógareigenda, haldinn í Stykkishólmi 2. 
og 3. október 2015, hvetur Skógrækt ríkisins til að skipuleggja og nýta 
skógræktarsvæði á þjóðlendum Íslands í samvinnu við umsjónaraðila 
þeirra að því marki sem hægt er, enda sameign allrar þjóðarinnar. 
Í þessu getur falist að hvetja landsmenn og áhugamannasamtök til 
að græða þjóðlendurnar skógum þar sem því verður við komið og 
að auka verðmæti þeirra.

Greinargerð:
Þar sem þjóðlendur eru sameign landsmanna getur skógræktarstarf 
þar orðið að arðbærri stóriðju þar sem kostnaður jarðarkaupa til 
skógræktar er of hár til að arðbærni takist. Með þessu gætu fjár-
festar og stór samtök ásamt Skógrækt ríkisins hrundið í framkvæmd 
skógræktarátaki víða þar sem þjóðlendur eru hagkvæmar og orðið 
heilbrigðasta stóriðja landsins um langan aldur.

Færanlegt eldstæði nýtist til að sjóða kaffi.

Afgreiddar tillögur á aðalfundi LSE 2015
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Tillaga 

Aðalfundur Landssamtaka skógareigenda, haldinn í Stykkishólmi 
2. og 3. október 2015,  beinir því til umhverfisráðherra og stjórna 
landshlutabundnu skógræktarverkefnanna að ræktun jólatrjáa 
verði styrkt undir merkjum verkefnanna sem felst meðal annars í 
ráðgjöf og utanumhaldi.

Greinargerð: 
Markmið tillögunnar er að auka markaðshlutdeild íslenskra jólatrjáa 
og gera framleiðsluna sjálfbæra á 12 árum sem er u.þ.b. ein ræktunar-
lota.  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.  Tímabundinn stuðningur 
við ræktun jólatrjáa, t.d. til næstu 12 ára, gæti tryggt þessa búgrein 
til framtíðar.  Landshlutaverkefni í skógrækt eru með fagþekkingu 
og starfsemi sem þarf til að aðstoða áhugasama jólatrjáaræktendur 
að ná árangri með áætlanagerð, ræktunarfræðslu, útboði á plöntum 
og úttekt á árangri. Núverandi skógarræktendur hafa reynslu, land 
og skjól til að takast á við jólatrjáarækt. Eðlilegt er að þeir sem sýnt 
hafa frumkvæði í jólatrjáarækt og skógarbændur njóti forgangs til 
að byrja með og gerðar verði sérstakar áætlanir og samningar um 
þessa ræktun. Mikilvægt er að í jólatrjáaverkefnið komi sérstakt nýtt 
fjármagn til að ekki sé gengið á þá skógrækt sem fyrir er.

Tillaga 

Aðalfundur Landssamtaka skógareigenda, haldinn í Stykkishólmi 
2. og 3. október 2015, skorar á umhverfis- og auðlindaráðuneytið 
að sjá til þess að fjármagn til nýskógræktar verði aukið og að fagleg 
þjónusta við skógarbændur verði efld frá því sem nú er, ef af sam-
einingu Skógræktar ríkisins og LHV verður. 

Greinargerð:
Landshlutaverkefnin, LHV, hafa hvert á sínu svæði byggt upp 
staðbundna þekkingu í því nærsamfélagi sem þau starfa í. Þessi 
þekking er gríðarlega mikilvæg og má ekki tapast ef af sameiningu 
verður.  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 fjármagn 
sem varið er til skógræktar er fjárfesting til frambúðar í afurðum 
og lífsgæðum sem samfélagið allt nýtur góðs af og hjálpar Íslandi 
að standa við skuldbindingar sínar í samningum um loftslagsmál.

Tillaga, samin í sameiningarnefnd:

Aðalfundur Landssamtaka skógareigenda, haldinn í Stykkishólmi 
2. og 3. október 2015, felur stjórn LSE að gæta áfram hagsmuna 
skógareigenda í því samrunaferli sem lagt er til að verði í Greinargerð 
starfshóps um sameiningu verkefna á sviði skógræktar, 24.09.2015. 
Ennfremur leggur fundurinn áherslu á að stjórnin hafi samráð við 
ráðuneytið um kynningu í félögum skógarbænda.

Akralind 4 201 Kópavogi sími 544-4656, fax 544-4657, www.mhg.is 
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Snjallsímann með út í skóg 

Rakel. J. Jónsdóttir, Norðurlandsskógum 

Möguleikar á notkun snjallsíma í skógræktinni virðast orðnir 
óteljandi.  Hér á eftir fer kynning á þeim möguleikum sem stutt 
eftirgrennslan leiddi í ljós. Ekki skal þess þó getið hér hversu 
áreiðanleg öll þessi smáforrit eru. Meginreglan við notkun 
þeirra virðist vera að það borgar sig að fikta sem mest og vera 
svo bara nógu dugleg/duglegur að sannreyna niðurstöðurnar.  	  

Snjallsímann með út í skóg
Rakel. J. Jónsdóttir, Norðurlandsskógum
Möguleikar á notkun snjallsíma í skógræktinni virðast orðnir óteljandi.  
Hér á eftir fer kynning á þeim möguleikum sem stutt eftirgrennslan 
leiddi í ljós. Ekki skal þess þó getið hér hversu áreiðanleg öll þessi 
smáforrit eru. Meginreglan við notkun þeirra virðist vera að það 
borgar sig að fikta sem mest og vera svo bara nógu dugleg/duglegur 
að sannreyna niðurstöðurnar. 


