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Skógar Íslands

1 Inngangur
Námskeiðið Skógar Íslands var haldið dagana 30. júní – 7. júlí 2013. Markmið námskeiðsins
var að kynna fyrir nemendum helstu gerðir skóga og skógræktar og vistkerfi þeirra. Með
heimsóknum til stofnana, landshlutaverkefna og skógarbænda var veitt innsýn inn í það mikla
og fjölbreytta starf sem fer fram innan skógræktargeirans. Farin var hringferð í kringum
landið og áhugaverðir staðir skoðaðir.
Prófessor Bjarni Diðrik Sigurðsson sá um skipulag, leiðsögn og akstur í ferðinni og gerði það
með mikilli prýði. Fór hann í fararbroddi í eldamennsku í ferðinni og berum við honum bestu
þakkir fyrir það. Leiðsögn hans var góður skóli, leiðsögn á meðan á akstri stóð var þó á
köflum nokkuð háskaleg. Ekki er þó vitað að neinn hafi hlotið varanlegann skaða af.
Nemendur í námskeiðinu og höfundar eftirfarandi skýrslu eru; Ellert Arnar Marísson, Hannes
Tryggvi Hafstein, Heiður Þorsteinsdóttir, Hildur Margrét Einarsdóttir, Jóhanna Ólafsdóttir,
Jóhanna Pétursdóttir, Jón Auðunn Bogason, Kristján Jónsson og Rúnar Ingi Hjartarson. Hver
nemandi fékk úthlutað tímabili til að skrifa um, tölulegum upplýsingum var svo safnað saman
og sett upp í töflur sem sjá má í viðaukum.
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2 Sunnudagurinn 30. júní 2013
Ferðin hófst í rauða bítið á Keldnaholti. Langferðabíllinn var lestaður af fólki og farangri,
Bjarni Diðrik kyssti konuna (sína) og lagt var af stað. Stoppað var á Hvanneyri þar sem tveir
norðanmenn bættust í hópinn. Nú var ekið að fyrsta viðkomustað ferðarinnar, í
Jafnaskarðsskóg við Hreðavatn. Jafnaskarðsskógur er um 150 ha. skógur í eigu Skógræktar
ríkisins. Í kringum árið 1950 var þar gróðursett talsvert af rauðgreni og skógarfuru auk
sitkagrenis og stafafuru. Þarna er nú að finna flestar þær trjátegundir sem reyndar hafa verið í
skógrækt á Íslandi. Áður en lagt var í gönguferð um skóginn fór Bjarni Diðrik yfir dagskrá og
verkefni ferðarinnar, viðkomustaði, skýrsluskrif/dagbók, trjámælingar, tegundagreiningar,
bæði trjáa og annarra plantna. Að loknum fyrirlestri var gengið um skóginn og fræðst um
greinavinkla grenitegunda, blaðgerðir lauftrjáa, misslútandi greinar rauðgrenikvæma og margt
fleira, og lúpínu.....hún er frábær! Þá vorum við komin að háum grenilundi og var þar hafist
handa við að mæla hæsta tré skógarins. (1. og 2. mynd) Við mælinguna var annarsvegar
notast við sunto hæðarmæli en prófessorinn var vopnaður nýtísku bergmálsgræjum. Hæsta
tréð mældist 18 m.

1. mynd. Það þarf að sjást í tréð við
rót þegar mælt er. Mynd JP

2. mynd. Ekki er síður mikilvægt að sjá toppinn.
Mynd JP

Að loknu stoppi í Jafnaskarðsskógi var ekið um Bröttubrekku og Dali. Stutt stopp var í
Búðardal áður en rennt var að Hjarðarholti í Laxárdal. Í Hjarðarholti er birkisáðreitur frá árinu
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1928 og var til hans sáð eftir fyrirsögn Agner
Kofoed-Hansen skógræktarstjóra (19081935). Hann hafði ekki trú á notkun
innfluttra tegunda á Íslandi og lagði því
áherslu á sáningu birkifræs í unnið land.
Gengið var um birkireitinn sem er farinn að
láta á sjá sökum aldurs, tré orðin fúin, brotin
og mikið um nornavendi (3. mynd). Ekki
sást teinungur við nokkurt tré og spurning
hvort skógurinn nái að endurnýja sig eða
deyi úr elli. Sveppi sáum við nokkra og
3. mynd. Nornavöndur myndast þegar
fuglaskóf á trjám (4. mynd) sem myndast þar
sveppur fær birkitréð til að nýmynda ljúfengar
sem fuglar kjósa helst að tylla sér og drita
greinar í massavís. Mynd JP
svolítið. Með tommustokkinn að vopni vatt
prófessorinn fimi sér upp í hæsta birkitréð og
mældist það 5,35 m hátt, sverustu tré reyndust vera frá 75 cm til 130 cm að ummáli.
Að öllu þessu loknu var fólk farið að
svengja og var því ekið að Sælingsdalsá
móts við Laugar í Sælingsdal og þar slegið
upp veisluhádegisverðarhlaðborði. Að áti
loknu var haldið sem leið lá um Svínadal
og Saurbæ, yfir Gilsfjarðarbrú og vorum
við þá komið á Vestfirði, sem að samdóma
áliti flestra hafa að geyma allt það besta er
Ísland hefur upp á að bjóða. Þegar á
kjálkann var komið var það okkar fyrsta
verk að fara í Barmahlíð í Reykhólasveit
sem er skógræktarlundur skógræktarfélagsins Bjarkar. Þarna standa hæstu
grenitré Vestfjarða og voru þau gróðursett
árið 1948. Þar er grenið farið að sá sér
myndarlega og mátti víða sjá ungar
sáðplöntur (5. mynd) en okkar aðalverk var
að mæla hæsta grenitré Vestfjarða og
mældist það 18,8 metrar.
Frá Barmahlíð var haldið yfir í Júkkaskóg
að Skógum í Þorskafirði. Á leiðinni þangað 4. mynd. Fuglaskófir á birki í Hjarðarholti í
sáum við glitta í Teigsskóg sem í Laxárdal. Mynd HME
framtíðinni mun skýla vegfarendum sem
eiga leið vestur um Austur – Barðastrandarsýslu. Júkkaskógur er kenndur við Jochum M.
Eggertsson, bróðurson Matthíasar Jochumssonar skálds. Jochum keypti jörðina Skóga árið
1951 og gerði hann tilraunir með ýmsar trjátegundir. Þó mest sjáist af sitkagreni er einnig að
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finna tegundir eins og síberíulerki, skógarfuru, ilmreyni, silfurreyni, blágreni, rauðgreni, selju
o.fl. Að ógleymdum fjallaþöllunum sem hafa dafnað ljómandi vel á Skógum. Stærsta

5. mynd. Ungar sáðplöntur í Barmahlíð. Mynd KJ
fjallaþöllin, sem ku vera sú stærsta á landinu, mældum við 7,67 m á hæð (6. og 7. mynd).
Jochum lést árið 1966 og arfleiddi þá Baháí- samfélagið á Íslandi að jörðinni. Hefur
skógræktarstarfi verið áfram haldið og árið 2005 var gerður samningur við Skjólskóga á
Vestfjörðum um rúmlega 80 ha. fjölnytjaskógrækt í landi Skóga. Sér fyrir enda á
gróðursetningum í svæðið og farið að huga að stækkun.
Frá Skógum var haldið um Þorskafjarðarheiði yfir á Strandir og í Bjarnarfjörð í
Kaldrananeshreppi. Í Bjarnarfirði áttum við náttstað á Gamla-Bakka, sem er eins og nafnið
gefur til kynna gamla íbúðarhúsið á jörðinni Bakka. Á Bakka búa skógarbændurnir Magnús

6. mynd. Mæling á fjallaþöll Mynd JP
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Rafnsson og Arnlín Óladóttir. Arnlín er menntaður skógfræðingur frá Edinborgarháskóla og
starfsmaður Skjólskóga á Vestfjörðum. Þau hjónin eru með skógræktarsamning við
Skjólskóga og hafa fullplantað í samningssvæðið og hyggja á stækkun. Er við komum á
Bakka tók á móti okkur Patricia Burk, sem nýlega reisti sér hús á Bakkajörðinni. Hún var að
uppskera
sóleyjar og tók
sér frí frá því til
að
leiðsegja
okkur
um
Gamla-Bakka
(8.-11.mynd).
Eftir kvöldmat
var svo haldið
yfir
ána
að
jörðinni
Svanshóli, þar
sem
skógarbændurnir
Ólafur
Ingimundarson
og
Hallfríður
8.-11. mynd. Gamli-Bakki bauð upp á gamla hippa-stemmningu þar sem
Sigurðardóttir
hópurinn átti góðar stundir. Myndir JP
búa. Þau gerðu
skógræktarsamni
ng við Skjólskóga og hafa fullplantað í svæðið rétt rúmlega 190 ha. Hallfríður gekk með
okkur um jörðina, fyrst komum við niður á slétturnar þar sem gróðursett var aspartilraun árið
2004 sem var sett upp í samstarfi við Rannsóknarstöð skógræktarinnar á Mógilsá og
landshlutaverkefnin í skógrækt. Þar er víxlað saman ryðþolnum klónum alaskaaspar til að fá
nothæfan efnivið til ræktunar með tilliti til ryðþols og þols gegn erfiðum umhverfisaðstæðum.
Aspirnar hafa vaxið mjög vel enda var vandað til verka er tilraunin var lögð út, beð plastlögð
og spildur höfðu áður notið ríkulegs skammts af búfjáráburði. Eftir mikla snjóa liðins veturs
er þó mikið snjóbrot og næg verkefni við uppkvistun og hreinsun. Áfram var gengið um
svæðið og litið yfir gróðursetningar fyrri ára (12. mynd) og ýmis gæluverkefni t.d ræktun
multuberjaplantna (13. mynd) og svínarækt (14. mynd). Litið var inn í gróðurhús búsins en
auk annarra starfa hefur Hallfríður komið að plöntuframleiðslu, en gróðurhúsið var þó nær
fullt af epla- og kirsuberjatrjám (15. mynd).
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12. mynd. Skógrækt á Svanshóli. Mynd JÓ

13. mynd. Multuber í landi Svanshóls. Mynd
KJ

14. mynd. Svínið Salt, eða var það pipar? 15. mynd. Kirsuber í gróðurhúsinu að
Mynd JÓ
Svanshóli. Mynd JÓ
Að lokum var gengið um gamla fjárhúsið sem nú er trésmíðaverkstæði og endað í hlöðunni
sem nú gegnir hlutverki setustofu...eða félagsheimilis. Eftir smakk á kirsuberjum,
krækiberjadrykkjum og byggdrykkjum var haldið heim á Gamla-Bakka og gengið til náða.

3 Mánudagurinn 1. júlí 2013
Dagurinn byrjaði á því að prófessorinn gaulaði ”rise and shine” og menn þorðu nú ekki annað
en að fara eftir því, að minnsta kosti ”rise” hlutanum. Sumir voru reyndar eins og þeir hefðu
dottið niður stiga kvöldið áður. Við gleyptum í okkur morgunmat, smurðum okkur nesti og
ókum af stað.
Fyrsta faglega stopp dagsins var við Hrútey í Blöndu (16. mynd). Hrútey var beitarfriðuð árið
1933 og vorið 1942 hófst þar skógrækt og má sjá þar mikinn fjölbreytileika trjáa.
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16. mynd. Göngubrú yfir í Hrútey. Mynd JP

17. mynd. Fjölbreytileiki í blönduðum skógi.
Mynd JP

Mest var af birki en einnig mátti sjá þar lerki, skógarfuru, rauðgreni og fleira (17. mynd). Það
mátti sjá greinilegan kvæmamun á rauðgreni í Hrútey. Greinilega var um að ræða annarsvegar
kvæmi frá Mið-Noregi og hinsvegar frá Norður-Noregi en kvæmin frá Mið-Noregi mátti
greina á því að greinar þess voru mun uppsveigðari en á norður-kvæminu, en norður-kvæmið
þolir þá betur snjóþyngslin sem þar verða. Í eyjunni geysar mikill kanínufaraldur, að vísu
sáum við ekki eina einustu kanínu en tjón af völdum hennar mátti sjá víða. Ungar trjáplöntur
voru margar hverjar með stór sár á berkinum og sum þeirra nánast hringskorin. Víða mátti sjá
hólka umhverfis stofninn á ungum plöntum en Austur-Húnvetningar hafa greinilega gripið til
þess ráðs svo minnka megi eyðileggingu af völdum kanínunar.
Mikill fjölbreytileiki er í íslenska birkinu í eyjunni. Mátti þar sjá birki af öllum stærðum og
gerðum, þ.e.a.s. mismunandi hæð, litur á stofni, stærð og lögun laufblaða, teinungamyndun og
ekki teinungamyndun. Að venju sýndi beinvaxið hvítstofna birki mikla yfirburði þar sem trén
voru þétt.
Bjarni Diðrik sýndi okkur furulús, sem kom svo á daginn að ekki var öll sem sýndist. Við
nánari skoðun, kom í ljós að þar var á ferð dúnn af fugli. Síðar í göngunni gat prófessorinn þó
sýnt hópnum raunverulega furulús (18. og 19. mynd).

18. mynd. Furulús? Nei, sennilega dúnn. 19. mynd. Furulús í Hrútey. Mynd JP
Mynd JP
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Næsta stopp var í Reykjarhólsskógi í Varmahlíð. Gróðursetning á skóginum hófst árið 1947
og var þá nær eingöngu gróðursett birki en þegar birkið stækkaði og grasið hörfaði reyndist
auðvelt að gróðursetja nýjar tegundir, eins og lerki, stafafuru, sitka-, hvít-, blá- og rauðgreni. Í
Reykjarhólsskógi var rekin gróðrarstöð á vegum Skógræktar Ríkisins sem sá um framleiðslu
og dreifingu plantna sem notaðar voru í skógrækt á Norðurlandi vestra. Gróðrarstöðin var
starfrækt til ársins 2000.
Þegar gengið var inn í skóginn var byrjað á því
að hringja í skóginn og svaraði þá Hallgrímur
Indriðason í upptöku og fræddi okkur um
skóginn. Næst var gengið lengra inn í skóginn
og hófust fyrstu skógmælingar dagsins. Byrjað
var á því að mæla sitkagreni, sem við töldum
hæsta tré skógarins og reyndist það vera 16,7
m á hæð (20. mynd).
Í Reykjarhólsskógi mátti sjá dæmi þess að
alaskalúpínan hagar sér alls ekki eins í öllum
landshlutum. Hér var hún ekki eins ágeng og
hún vill oft verða í öðrum landshlutum og var
20. mynd. Mæling á sitkagreni. Mynd JP
okkur áminning um það að umræðan um
alaskalúpínuna eigi e.t.v. ekki að vera eins
svarthvít og raun ber vitni, þar sem menn fá ólíka upplifun af henni eftir landshlutum (21.
mynd). Annað sem var athyglisvert var rauðsmárinn, sem hefur dreift sér um stórt svæði (22.
mynd).
Þegar heimsókn okkar í Reykjarhólsskóg var að ljúka heyrði karlpeningur hópsins hljóð í
öpum. Þetta þótti undarlegt en við nánari athugun kom í ljós að þetta var bara kvenfólkið að
bregða á leik.

21. mynd. Bjarni Diðrik sýnir okkur hvernig
lúpínan hörfar. Mynd JP

Landbúnaðarháskóli Íslands

22. mynd. Lúpína og
Reykjarhólsskógi. Mynd JP

8

rauðsmári

September 2013

í

Skógar Íslands
Næsta stopp var á Akureyri þar sem tekið var einstaklega vel á móti okkur hjá
Norðurlandsskógum. Byggingin sem hýsir Norðurlandsskóga og Skógrækt ríkisins á
Norðurlandi er e.t.v. ein sögufrægasta bygging í skógræktarsögu Íslands, gamla gróðrarstöðin
sem er orðin rúmlega 100 ára í dag og var áður nýtt sem tilraunastöð fyrir Ræktunarfélag
Norðurlands.
Eins og áður segir biðu okkar höfðinglegar móttökur í Gömlu Gróðrarstöðinni. Rakel
Jónsdóttir hafði tekið undanfarna daga í bakstur og undirbúning hlaðborðs og bauð upp á
kaffi, smurt brauð og fleira bakkelsi. Á meðan því var lestað niður hélt Valgerður Jónsdóttir,
framkvæmdastjóri, fyrirlestur um starfsemi Norðurlandsskóga. Fyrirlesturinn fór yfir helstu
hlutverk og skuldbindingar Norðurlandsskóga sem landshlutaverkefni en einnig var farið yfir
breytingar á starfseminni sem urðu eftir hrun 2008 en þá dró verulega úr fjárframlögum frá
hinu opinbera sem skilaði sér vitaskuld í mikilli minnkun árlega gróðursettra plantna. Frá
hruni hefur samt sem áður orðið árleg aukning á heildarfjölda gróðursettra plantna á vegum
Norðurlandsskóga (þó það hafi alls ekki náð þeim árlega fjölda gróðursetninga sem var orðinn
árin fyrir hrun) sem er í ósamræmi við fjárframlög ríkisins til Norðurlandsskóga. Þeir hjá
Norðurlandsskógum hafa semsagt neyðst til þess að endurskipuleggja sínar áherslur. Einnig
kom fram að Norðurlandsskógar eru skuldbundnir til þess að gróðursetja 160 milljón plöntur
og þar af hafa verið gróðursettar 12 milljón plöntur. Lítilsháttar var fjallað um þau
stjórnarfarslegu vandamál sem snerta landshlutaverkefnin og var þá helst fjallað um
umhverfismatið sem skógarreitir þurfa að fara í gegnum sem ná 200 ha. og yfir. Samtals hafa
5 jarðir á svæði Norðurlandsskóga farið í gegnum umhverfismat en þetta ferli virðist vera lítt
staðlað og tímafrekt þannig að ýmsum ráðum hefur verið beitt til þess að komast hjá þessu
umhverfismati, sem dæmi verða reitir sjaldnast stærri en 199 ha.
Eftir fyrirlesturinn þökkuðum við fyrir okkur og skoðuðum garðinn umhverfis Gömlu
Gróðrarstöðinna. Garðurinn er einstaklega áhugaverður þar sem mikið er af merkilegum
plöntum sem eru ekki endilega algengar í skógrækt hér á landi og hafa náð háum aldri, sum
hver í kringum 100 ár. Við sáum meðal annars um aldar gamlan hlyn og mögulega flottustu
hengibjörk sem til er á landinu.
Síðasta námstengda stopp dagsins var í Minningargarði Sigurðar Sigurðssonar, hér mátti sjá
mörg glæsileg tré og eru þau meðal fyrstu innfluttu trjáa landsins.
Eins og segir var stoppað stutt í minningargarðinum enda var stutt í lokun hjá verslun ÁTVR
á Akureyri. Eftir stutt stopp í mjólkurbúðinni fór meirihluti hópsins í sund á meðan
prófessorinn verslaði í matinn. Eftir sund var keyrt upp í skátaskála þar sem við gistum þessa
nóttina. Eftir mat fór Bjarni Diðrik út í leit að stórri ösp sem nemendur í sama námskeiði
höfðu mælt nokkrum árum áður en því miður fannst öspin ekki þannig að hún var því ekki
mæld í námskeiðinu þetta árið.

4 Þriðjudagurinn 2. júlí 2013
Að morgni þriðja dags var haldið áfram austur á leið. Fyrsta stopp var í Garði í Fnjóskadal þar
sem við skoðuðum blæösp. Þetta er fyrsti fundarstaður blæaspar á Íslandi, fannst hún þar árið
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1905 og var svæðið girt af um árið 1930 (23. mynd). Blæöspin dreifir sér með rótarsprotum
og getur þess vegna verið fyrirtaks landgræðsluplanta. Fundum við rótarsprota í allt að 100
metra fjarlægð frá hæsta stofni og eru sprotar langt út fyrir það svæði sem hefur verið girt af.
Með leyfi prófessorsins tóku nemendur nokkra rótasprota. Á þessu svæði eru
veðurfarsaðstæður erfiðar og þar af leiðandi er plantan frekar jarðlæg (24. mynd). Til marks
um erfiðar aðstæður má nefna að grátt var í fjöllum þennan júlímorgun sem við áttum þarna
leið um. Hæstu stofnar blæasparinnar voru mældir og voru þeir 3,70 m og 3,95 m á hæð.

23. mynd. Bjarni Diðrik við eina af hæstu 24. mynd. Blæöspin er mjög jarðlæg á
blæöspunum í Garði í Fnjóskárdal. Mynd JP svæðinu, vegna erfiðra aðstæðna. Mynd JP
Næsta stopp var í Vaglaskógi sem er annar stærsti skógur landsins. Birkið í skóginum er
svokallað Vaglabirki, það er yfirleitt beinna og hærra en í öðrum skógum landsins.
Vaglabirkið hefur aðlagað sig að veðurfari norðursins og þrífst ekki vel í öðrum landshlutum.
Á Vöglum er Skógrækt ríkisins með starfsstöð og tók Sigurður Skúlason skógarvörður
Norðurlands á móti okkur. Skógurinn hefur verið í umsjá Skógræktar ríkisins síðan árið 1908.
Sigurður leiddi hópinn í gegnum starfsstöð skógræktarinnar og kynnti fyrir okkur þá starfsemi
sem hann stýrir á svæðinu. Framleiðsla á arinkubbum fer fram á svæðinu þar sem viður er
hogginn og þurrkaður. Kurl og lerkiplattar eru meðal annara afurða sem framleiddar eru.
Heitt vatn fannst á svæðinu og er það notað til að kynda upp húsakynni stöðvarinnar. Þetta
varð til mikilla bóta fyrir vinnuaðstöðu starfsfólks, sérstaklega yfir vetrartímann.
Í húsakynnum Skógræktarinnar er frægeymsla, þar sem lager af fræjum er geymdur í kæli og
seldur til gróðrarstöðva í sáningar. Frærækt hefur farið fram í stöðinni síðan árið 1993 og inni
í húsum er nú bæjarstaðabirki í ræktun og einnig var að fara af stað frærækt á fjallaþin. Einnig
voru í húsi evrópulerki sem frjóvgað er með rússalerki til að mynda blendinginn hrym (25.
mynd).
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25. mynd. Sigurður Skúlason með hópinn inní ræktunarhúsi stöðvarinnar. Mynd HME
Eftir að hafa gengið í gegnum húsin, fór Sigurður með hópinn um næsta nágrenni
stöðvarinnar. Það sem við fengum að sjá var meðal annars mikið snjóbrot eftir síðastliðinn
vetur, sem kom einna verst niður á víðitrjám. Ýmsir tilraunareitir voru skoðaðir og að endingu
gengið í gegnum trjásafn og skrúðgarð staðarins sem hefur að geyma fjölda tegunda. Þökkum
við Sigurði fyrir móttöku og áhugaverða kynningu á svæðinu.
Eftir að hafa snætt hádegisverð með starfsfólki stöðvarinnar fórum við um svæðið undir
leiðsögn Bjarna Diðriks. Mældum hengibjörk á hlaði stöðvarinnar sem mældist 10,4 m.
Vaglabirki var mælt 14,0 og er þar með hæsta birkitré landsins. Að loknum mælingum og
göngu þeirra á milli var ekið af stað og stefnan tekin á Mývatn.
Keyrt var framhjá Sigríðarstaðaskógi sem liggur í hlíðum Ljósavatnsskarðs. Skógurinn var
friðaður fyrir beit árið 1927 og hefur lítillega verið grisjaður. Stærsti hluti skógarins hefur þó
lítið sem ekkert verið nýttur og er hann því nánast ósnortinn náttúruskógur.
Næsti áfangastaður var Garður II í Mývatnssveit. Þar tók á móti okkur Kári Þorgrímsson
bóndi og Daði L. Friðriksson héraðsfulltrúi Landgræðslunnar á Norðausturlandi. Þeir fóru
með okkur um landið þar sem Kári hefur verið að græða upp með landgræðsluskógrækt.
Plantað var niður birki, reyni, gulvíði og loðvíði og í þrjá tilraunareiti á svæðinu árin 2011 og
2012.
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Kári fræddi okkur um þau vandamál sem á svæðinu eru. Einn af helstu ókostum svæðisins er
hversu lítið rignir á svæðinu, en ársúrkoma er rétt um 300 mm á ári. Eldfjallajarðvegurinn
heldur ekki miklu vatni og þyrfti því töluvert meiri úrkomu, til þess að bæta gróðurþekju á
svæðinu (26. og 27. mynd). Mikil fjarlægð frá sjó, þurrkar, sandfok, uppblástur og beit eru
helstu þættirnir sem hafa hamlað uppgræðslunni.

26. mynd. Hér hefur lágplöntuskán myndast 27.
mynd.
Kári
sýnir
okkur
sem auðveldar landnám annarra plantna. eldfjallajarðveginn og talar um frjósemi hans
Mynd JP
þegar neðar dregur í jarðveginn. Mynd JP
Kári hefur unnið að landgræðslu frá árinu 1996. Þá var varla stingandi strá á svæðinu, að hans
sögn. Hann nýtir svæðið að einhverju leiti til beitar fyrir nautgripi og stýrir beitinni með því
að hvíla landið eitt ár og beitir svo næstu tvö. Erfiðara reynist fyrir hann að stýra beit sauðfjár
og enn erfiðara þegar kemur að gæsinni.
Elfting kemur inn á svæðið og gegnir mikilvægu hlutverki sem frumherji. Í kjölfarið koma
lágplöntur og mosi, síðan víðir og í lokin lágplöntuskógur. Víðir er tegund sem kæmi sér vel
að ná upp á svæðinu, þar sem hann myndi binda snjó og festa þar af leiðandi lengur rakann í
jarðveginum. Víðirinn er einnig nauðsynlegur inn á svæðinu þar sem lítið er af lífrænum
áburði. Beitin hefur þau áhrif að víðirinn nær sér ekki á strik, en fjalldrapi kemur þá sterkar
inn.
Áðurnefndur tilraunareitur er um 160 ha., helluhraun er undir og er jarðvegurinn því nokkuð
vatnsheldinn og frostlyfting nær engin. Lágplöntuskán er á svæðinu og var græðlingum
stungið niður í hana (28. mynd). Kári hefur einnig verið að planta birki inn í hraunið með
nokkuð góðum árangri (29. mynd). Ekki langt frá þessu hrauni er hraunið vaxið birkiskógi.
Með tímanum ætti birkið að sá sér sjálft um svæðið.
Eftir örstutt stopp í Reykjahlíð þar sem Daði bættist í bílinn var keyrt á Hólasand, sem er eitt
stærsta landgræðslusvæði Íslands. Hólasandur er 130 km3 sandauðn og er í um 300-400 m
yfir sjó. Á þessu svæði er mikið veðravíti og þar af leiðandi erfitt að græða svæðið. Árið
1992 tóku umhverfissamtökin Húsagull, landeigendur og Landgræðsla ríkisins saman
höndum, með það markmið að stöðva gróðureyðingu á svæðinu og endurheimta þá landkosti
sem voru áður til staðar.
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28. mynd. Úr tilraunareit Kára. Mynd JP

29. mynd. Birki sem plantað hefur verið í
hraunjaðarinn. Mynd JP

Daði sýndi okkur svæðið á nokkrum stöðum. Ýmsar tilraunir hafa verið gerðar á mismunandi
svæðum á sandinum. Má þar nefna sáningar á lúpínu, melgresi og grasi, gróðursetning birkis
og lerkis. Plantað hefur verið í eyjar í þeirri von að þær muni sá sér sjálfar út um svæðið með
tíð og tíma (30. mynd). Gor frá svínabúum hefur verið dreift á svæði til að binda jarðveginn
og bæta næringarinnihald hans (31. mynd). Daði hafði orð á því að svínabú vantaði á svæðið,
þar sem tilvalið er að nýta lífrænan áburð á auðnina. Lúpínan hefur ekki náð að dreifa sér þar
sem henni hefur verið sáð og talið að vatnsskortur sé ein aðalástæða þess.

30. mynd. Já þetta er allt að koma svei mér 31. mynd. Hér er Daði að bera á landið með
þá. Mynd JP
gori. Mynd JP
Á gömlu túni á sandinum, er búið að planta töluvert af furu og lerki auk annara tegunda í
minna mæli (32. mynd). Þar sem um er að ræða svæði sem hafði fengið áburð til margra ára,
hafa trén dafnað betur þar en á öðrum svæðum á sandinum. Síðastliðinn vetur var mjög
snjóþungur og töluvert snjóbrot varð í reitnum (33. mynd). Skammt frá túninu mátti sjá
nokkrar þúfur af hinum íslenska eini sem í eina tíð var um allt svæðið, en aðeins fáar þúfur
eru eftir í dag. Daði varpaði þeirri spurningu til okkar hvort við hefðum einhverjar nýjar og
betri hugmyndir eða aðferðir við uppgræðsluna á þessu svæði.
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32. mynd. Gamalt tún á Hólasandi sem búið er 33. mynd. Mikið snjóbrot eftir síðastliðinn
að planta í. Mynd JP
vetur. Mynd JP
Kvöldmatur var snæddur í mötuneyti Landsvirkjunnar við Kröfluvirkjun og þar þáðum við
einnig næturgistingu um nóttina. Jarðböðin við Mývatn voru heimsótt um kvöldið, sem var
kærkomin slökun eftir kaldan dag.

5 Miðvikudagurinn 3. júlí 2013
Eftir góðan nætursvefn í einkasvítum í Kröfluvirkjun, var haldið af stað austur á bóginn.
Stefnan tekin á Egilsstaði nánar tiltekið.
Á leiðinni til Egilsstaða var
stoppað við Hafrafell á
Fljótsdalshéraði til að berja
Grímstorfu augum en hér er
um að
ræða
gamlar
birkiskógarleifar
í
snarbrattri hlíðinni (34.
mynd). Sauðfé kemst ekki
að Grímstorfu og hefur
skógurinn haldið velli allt
frá landnámsöld öfugt við
svæðin allt um kring þar
sem skógurinn er horfinn.
Á Egilsstöðum heimsóttum
við aðalstöðvar Skógræktar
34. mynd. Grímstorfa tórir, laus við beit. Mynd HTH
ríkisins og Héraðs- og
Austurlandsskóga
að
Miðvangi 2-4. Ólöf Inga Sigurbjartsdóttir framkvæmdarstjóri, Hlynur Gauti Sigurðsson og
Sherry Curl tóku vel á móti okkur og buðu hópnum upp á frábærar veitingar. Við byrjuðum á
léttu spjalli en síðan kynntu þau okkur starfsemi Héraðsskóga sem er elsta landshlutabundna
skógræktarverkefnið en það var stofnað með lögum árið 1991, gróðursetningar hófust þó árið
Landbúnaðarháskóli Íslands
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á undan. Austurlandsskógar er hins vegar yngsta landshlutabundna skógræktarverkefnið en
það var stofnað með lögum árið 1999. Árið 2006 voru Héraðsskógar og Austurlandsskógar
sameinuð í Héraðs- og Austurlandsskóga.
Þröstur Eysteinsson, sviðsstjóri þjóðskóganna tók næstur til máls fyrir hönd Skógræktar
ríkisins. Hann fór yfir sögu stofnunarinnar, uppbyggingu og helstu verkefni sem unnin eru vítt
og breitt um landið.
Næst var haldið til Stakkavíkur í Hallormsstaðaskógi með þeim Sherry Curl og Hlyni Gauta,
en þau útskýrðu fyrir hópnum tilgang og markmið með opnun þjóðskóganna. Með opnun
þeirra er reynt að gera þá meira aðlaðandi fyrir gesti sem þá heimsækja t.d. með göngustígum,
opnum svæðum og leiktækjum. Þannig eru einstaklingar hvattir til að koma og nota skógana,
njóta útivistar og náttúru Íslands um leið og aukinn er skilningur almennings á mikilvægi
skógræktar. Þau fóru með okkur um svæðið og sýndu okkur meðal annars leiktæki úr viði sem
fá að vera án þess að hafa öryggisnet og öryggisdúka undir (35.-37. mynd). Leiktækin eru
skilgreind sem list og þar af leiðandi má hafa kurl sem undirlag í stað öryggisdúka. Þau sögðu
okkur frá svæðinu og hvaða möguleika það gefur. Cherry sagði okkur hversu mikilvægt er að
hugsa ekki eingöngu um trén og trjárækt þótt slíkt sé að sjálfsögðu afar mikilvægt, heldur að
hugsa um hvernig hægt sé að fá fólk til að koma
í skóginn. Hún benti á aðferðir til að ná til fólks
með mismunandi leiðum eins og t.d.
skemmtilegum útivistarsvæðum.
Næst var stoppað í Skógræktarstöðinni á
Hallormsstað í Hallormsstaðaskógi, þar sem
Bergrún Þorsteinsdóttir, aðstoðarskógarvörður
tók á móti okkur. Hallormsstaðaskógur er
stærsti og víðáttumesti skógur landsins og er
rekinn af Skógrækt ríkisins. Árið 1903 hófust
tilraunir með gróðursetningu erlendra trjáa en
ræktun hófst eftir árið 1950.
Skógræktarstöðin er þekkingar-, þróunar- og
þjónustuaðili sem vinnur að rannsóknum,
ráðgjöf og þekkingarmiðlun á sviði skógræktar.
Hlutverk hennar er að vera málsvari skógræktar
og einnig sem þjónustustofnun í sambandi við
að miðla af fag- og reynsluþekkingu og
samskipti út á við. Þau selja trjávið fyrir gólf,
innanhússklæðningar, girðingar, líkkistur og
einnig fyrir pizzuhúsin (38. mynd). Í dag er dýrt 35. mynd. Í Stakkavík eru listilega gerð
að flytja inn trjávið og eftirspurn hefur því leiktæki. Leiktæki eða list? Mynd JP
aukist á síðustu árum frá m.a. pizzuhúsum sem
nýta viðinn eða kurlið í bakstursofna sína. Minni hópar kaupa einnig við frá stöðinni eins og
til dæmis handverksfólk.
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36. mynd. Hugmyndaflugið látið ráða. Eins gott 37. mynd. Lagarfljótsormurinn kominn
að þessi kónguló sé ekki lifandi! Mynd JP
upp á land. Mynd HME
Ársplan starfsmanna stöðvarinnar er í grófum dráttum þannig að í janúar er einna helst unnið í
arinvið. Janúar til apríl fer
skógarhögg fram. Í apríl, maí og
júní annast þau sláttur og
umhirðu, sá fræjum, afgreiða kurl
og margt fleira. Í júní er einnig
plantað um 1000 plöntum ár hvert.
Í júlí og ágúst er mesta vinnan í
viðhald og umsjón útivistarsvæðanna. Frá ágúst og fram í
nóvember er svo aftur skógarhögg.
Skógurinn er mikið nýttur í göngur
og aðra útivist eins og til dæmis
berjatínslu. Skógardagurinn mikli 38. mynd. Viður í þurrkun í Hallormsstað. Mynd JP
er haldinn í júní ár hvert sem laðar
að sér sífellt fleira fólk og þá fer fram Íslandsmeistarakeppni í skógarhöggi. Í ár fór
Íslandsmeistaratitillinn í fyrsta skipti út fyrir Austurlandsfjórðung. Bergrún segir heimamenn
sætta sig illa við það og ætla þeir að tjalda öllu sem til er næsta ár!
Bylting varð þegar rammasögin kom og hún sparar mikla vinnu (39. mynd). Starfsmenn
skógræktarinnar leggja sig fram við að vera í framþróun og hlutverk skógræktarstöðvarinnar
er að byrja með ýmsa framleiðslu eins og t.d. kurlframleiðslu og að saga viðinn. Bergrún segir
bara spurningu um tímasetningu hvenær einkageirinn fari að stofna fyrirtæki í tengslum við
sögunarmyllu en eftirspurn eftir ýmsum viðarafurðum hefur aukist á undanförnum árum (40.
mynd). Hún sýndi okkur einnig þurrkherbergi þar sem viðurinn er þurrkaður en lerkið er mest
nýtt í skógarhögg og líka öspin. Greinilegt er að starfsemi Skógræktarstöðvarinnar er afar
fjölbreytileg og vaxandi.
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Bergrún fylgdi okkur því næst í kurlkyndistöðina í Hallormsstaðaskógi, sem er sú fyrsta og
ein sinnar tegundar á Íslandi (41. og 42. mynd). Stöðin var tekin í notkun árið 2009 og notar

39. mynd. Bergrún sýnir okkur rammasögina. Mynd 40. mynd. Hvað gæti ég smíðað úr
HME
þessu? Mynd KJ
hún viðarkurl úr næsta nágrenni og þjónar í fyrsta áfanga grunnskóla, íþróttahúsi, sundlaug og
hóteli. Stöðin er því sjálfbær og umhverfisvæn. Með kyndistöðinni skapast störf í nálægum
skógum við skógarhögg en grisjunarviðurinn er keyptur af skógarbænum. Nýr markaður hefur
því orðið til fyrir nýja afurð á Íslandi, þ.e. fyrir hráefni fyrstu grisjunar til orkuframleiðslu.

41. mynd. Fyrir framan kurlkyndistöðina 42. mynd. Horft niður í sýló stöðvarinnar.
í Hallormsstaðaskógi. Mynd KJ
Mynd KJ
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Kurlketillinn kemur frá þýska fyritækinu Heizomat sem hefur áralanga reynslu af framleiðslu
viðarofna. Þar kvöddum við Bergrúnu og þökkum við henni kærlega fyrir skemmtilega og
fróðlega kynningu.
Næst var ferðinni heitið í Mörkina á Hallormsstað þar sem Bjarni Diðrik leiddi okkur um og
fræddi um hin ýmsu tré. Þar er að finna einstakt trjásafn sem inniheldur flestar þær
trjátegundir sem fluttar hafa verið til landsins. Mörkina mætti kalla nokkurskonar ruslakistu,
þar sem þarna höfðu verið gróðursettar margskonar tegundir til reynslu. Meðal annars var þar
að finna tilraun til jólatrjáræktunar sem mistókst. Mörkin var fyrst girt árið 1902 og girðingin
var ekki tekin niður fyrr en á níunda áratugnum. Má því með sanni segja að þarna sé hægt að
sjá upphaf skógræktar á Íslandi.
Trjásafnið (u.þ.b. 30 hektarar) býr yfir stórvaxnasta og fjölbreyttasta safni erlendra trjáa á
landinu og er elsti hluti þess er aðgengilegur með góðum stígum og skýringum. Í trjásafninu
var sýningin ,,Óskatré framundan“ en þar sýna austfirskir listamenn frá 15. júní – 1. október
(43.-46. mynd). Þetta er í sjöunda sinn sem listsýning er haldin í Hallormsstaðaskógi en í
skóginum hefur fjöldi listamanna sýnt verk sín, bæði íslenskir og erlendir, sem allir hafa verið
áberandi á vettvangi samtímalistar undanfarna áratugi.

43. – 46. mynd. Nokkur listaverk á sýningu í Hallormsstaðaskógi. Það er margt hægt að
gera til að fá almenning inn í skóginn. Myndir JP & KJ
Landbúnaðarháskóli Íslands

18

September 2013

Skógar Íslands
Hádegisverður var snæddur í skóginum áður en mælitækin voru munduð. Blágreni var mælt
og einnig ösp sem er hæsta ræktaða tré landsins og mældist hún 24,5 m (47. og 48. mynd).

47. mynd. Mælt. Mynd HME

48. mynd. Og reiknað. Mynd HME

Næsti
viðkomustaður
var
Guttormslundur, sem kenndur
er við Guttorm Pálsson sem var
skógarvörður í Hallormsstað í
46 ár. Guttormslundur var
gróðursettur árið 1938 og er
tæplega einn ha. af lerkiskógi
með upphafsþéttleika kringum
5600 tré/ ha. Fyrsta grisjun fór
fram árið 1952 þegar skógurinn
var 15 ára og skilaði fyrstu
girðingarstaurunum.
Grisjun
hefur farið fram 12 sinnum úr
lundinum og skilað góðu efni í
girðingastaura og einnig í
borðvið. Í dag standa eftir um
380
tré/ha
af
bestu
einstaklingunum sem halda 49. mynd. Í Guttormslundi hefur mikið verið grisjað og
áfram að ávaxta sig og bera heilmikil sjálfssáning hefur átt sér stað. Mynd JP
fræ. Töluvert af sjálfsáningu
var að sjá á svæðinu. Grisjun í Guttormslundi sýnir mikilvægi þess að hirða um skógana með
reglubundinni grisjun til að hámarka nýtingu þeirra og framtíðarvirði (49. mynd). Lengi var
talað um Guttormslund sem gullkálf skógræktar á Íslandi en á síðari árum hafa fleiri lundir
bæst í hópinn.
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Ekki þurfti að fara í bíl fyrir næsta stopp, en það var hinu megin við veginn. Jökullækur er
ævintýralegur staður við þjóðveginn rétt innan Atlavíkur en þar gefur á að líta t.d. rauðgreni
frá árinu 1908. Rétt fyrir ofan er safn margra tegunda frá árinu 1963 eins og t.d. fjallaþinur,
stafafura, marþöll, blágreni hvítgreni, dögglingsviður og risalífviður (50. og 51. mynd). Í
rjóðrinu er fallegur áningarstaður og stoppuðum við þar stutta stund og nutum fegurðarinnar,
sumir gengu niður að læknum og Bjarni Diðrik fræddi okkur um lundinn eins og hans er von
og visa.

50. mynd. Risalífviður. Mynd JP

51. mynd. Risalífviður. Mynd JP

Hópnum var að lokum smalað upp í rútu og keyrt af stað í næstu heimsókn sem var
Snæfellsstofa á Skriðuklaustri.
Agnes Brá Birgisdóttir er þjóðgarðsvörður á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs og tók á móti
okkur í Snæfellsstofu og leiddi okkur í allan sannleikann um Vatnajökulsþjóðgarð, sem er
stærsti þjóðgarður Evrópu.
Agnes talaði um að þjóðgarðurinn skapaði atvinnu úti á landi og þau leggja t.d. áherslu á að
ná til miðstigs allra skóla á Fljótsdalshéraði einu sinni á ári. Einnig er áætlanagerð og
skipulagsvinna stór hluti af starfinu. Svæðisráð er fyrir hvert svæði, þar sitja þrír pólitískir
fulltrúar, einn fulltrúi náttúruverndarsamtaka og einn fulltrúi ferðamanna og útivistar.
Mikilvægt er að unnið sé saman um nýtinguna en hlutverk þjóðgarðsins er að vernda landslag
svæðisins, líffræði þess, jarðfræðilegar myndanir og menningarlega arfleifð og að gera
almenningi kleift að upplifa og njóta náttúru hans og sögu. Hún talaði um að skógarnir búi til
mikil hlunnindi fyrir okkur og spennandi verkefni eru í gangi eins og í samvinnu við
Sameinuðu þjóðirnar. Hún hvatti okkur einnig til að skoða alþjóðasamtök skógfræðinema.
Við þökkum Agnesi fyrir fróðlega og áhugaverða kynningu.
Minniháttar töf var á brottför þar sem sumir vildu berja hið sögufræga hús að Skriðuklaustri
augum. Þegar allir voru loks í rútu, á sama tíma, var ekinn Fljótsdalshringurinn til baka.
Agnes fékk far með okkur og sagði margar skemmtilegar sögur af sjálfri sér og öðrum
sveitungum á leiðinni. Agnes kvaddi okkur á Skipalæk, sem var náttstaður hópsins þetta
kvöld. Eldað var yfir eldi þetta kvöld og Hildur sá svo um að halda uppi fjörinu með
gítarnum, sem hafði ekki verið snertur fyrr í ferðinni (52. og 53. mynd). Þökk sé Bjarna
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Diðrik, voru allir með eintak af sérlega vel völdum söngtextum sem hópurinn spreytti sig á.
Að sjálfsögðu var svo sunginn óðurinn til Hallormsstaðaskógar eftir upplifun dagsins.

52. mynd. Sýnishorn af kvöldmatnum.
Mynd JP

53. mynd. Hildur hélt uppi fjörinu. Mynd JP

6 Fimmtudagurinn 4. júlí 2013
Á Skipalæk runnu tímarnir saman, kvöld og morgunn. En eftir lúr og hefðbundin morgunverk
var mjög dáðst að vel hirtum skjólbeltum umhverfis bústaðina sem gist var í. Einhver hafði á
orði að „ekki hefði áður betur grisjað verið......“ Síðan var haldið í Höfða á Völlum. Jörðin er
í eigu Skógræktar ríkisins en hana sitja hjónin Þröstur Eysteinsson og Sherry Curl sem bæði
starfa hjá stofnuninni. Þau hafa búið þar og fóstrað jörðina frá því um miðjan 10. áratug
síðustu aldar.
Þröstur tók á móti hópnum og leiddi okkur um, það sem hann kallaði „ruslakistu“. Fjölbreytta
flóru tegunda og kvæma má finna á jörðinni, sumt í formi skipulagðra tilrauna en annað
minna skipulagt en ekki síður forvitnilegt. Ber jörðin vitni um einskæran áhuga ábúenda á
umhverfi og að fræðast og fræða um möguleika í skógrækt.
Gengum við út og niður frá bænum um skriðula lúpínu sem er þar ágeng og veður yfir bæði
mó- og graslendi, gengum við um gróin holt og upp í Höfða, klettaás sem bærinn er kenndur
við. Á leiðinni fræddi Þröstur okkur um hin ýmsu tré og gróðurfarsbreytingar í kjölfar
skógræktar á jörðinni sem orðið hafa á undanförnum árum (54. mynd). Þar mátti sjá
fjölmargar tegundir af lerki og blöndur þess, m.a. kvæmatilraun lerkis. Einnig tegundir og
kvæmi af furu og við fengum fræðslu um viðgang þeirra, sigra og raunir. Einna mesta athygli
vakti 5-6 m hár hrymur á fermingaraldri. Þröstur er erfðafræðingur og hrymur er hans sonur.
Við vorum í „Mekka“.
Þröstur lýsti aðferðafræði við kynbætur trjáa og hvað þarf til að bera niður á góðan efnivið.
Tími, þolinmæði og svolítil heppni!
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Ofarlega í höfðanum stöldruðum við við lítt gróið svæði eða flag þar sem er fjallalerki og
kjarrelri eru að sá sér út í. Þaðan héldum við fram og niður að þjóðvegi sem sker jörðina í
tvennt. Á leiðinni var farið um gisið lúpínusvæði á mel og klapparholti og umræða var um

54. mynd. Mikið var glósað í Höfða. Mynd HME
hvort brennisteinsskortur gæti mögulega hamlað útbreiðslu hennar þar, en þar var hún gisnari
en víða annar staðar í landinu.
Handan vegar horfðum við yfir eina af svo kölluðum RARIK-tilraunum. Tilraun með kvæmi
birkis sem finna má víða um land. Þar gengum við einnig um og hjá ýmsum öðrum
tilraunareitum, aðallega með tegundum og kvæmum lerkis. Vegna tímaleysis slepptum við þó
að skoða flesta tilraunareitina en þeir eru fjölmargir í landi Höfða. Það sem uppúr stendur frá
þessari göngu og Þröstur lagði áherslu á er að skyldleikarækt í trjám getur verið vandamál og
að geta yfirstigið það gefur oft vaxtargetu. Fræ tekið úr frægarði þar sem hugað er að
skyldleikarækt gefur því almennt betri vöxt í skóginn en ella.
Athyglisvert var að sjá að í stórri kvæmatilraun á evrópulerki á Höfða var stöku tré áberandi
vöxtulegra en heildin. Útskýrði Þröstur það svo að þar væri líklega laumufarþeginn hrymur
kominn en hann er jú blanda af evrópu- og rússalerki.
Með það stikluðum við á þúfum yfir mýrar og börðum augum mögulegt framtíðartré landsins,
degli (55. mynd). Árið 2003 var sett upp tilraun á Höfða með degli sem gróðursett var inni í
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10 ára lerkiskógi. Eftir því sem leið á
vöxt deglis var lerkið grisjað.
Helmings lifun var á því kvæmi sem
lakast var og bestu kvæmin hér fengust
úr um og yfir 800m hæð y.s. í NAmeríku. Þarna veitti Þröstur okkur
innsýn í mikilvægi kvæmavals. Hér var
hann kominn “deglinn”, í um og yfir
mannhæð.
Því næst var haldið heim að Höfða
aftur því garður þeirra hjóna er ekki
síður athyglisverður. Nokkur umræða
spannst um Höfðablæöspina sem
fannst í landinu og plantað hafði verið
þar í garðinum, m.a. hvort hún sé sú
sama og í Egilsstaðaskógi en Höfði er
einn af fundarstöðum blæaspar sem
þekktir eru hérlendis. Flestum eða
öllum kvæmum af blæösp hefur verið
plantað í garðinn og því fæst
skemmtilegur samanburður á kostum
og kynjum mismunandi kvæma hennar
þar.
55. mynd. Deglinn verðmæti. Mynd JP
Fleiri forvitnilegar tegundir sáust í
næsta umhverfi bæjarins. Þar á meðal
mjög gróskumikið og hávaxið skjólbelti úr lensuvíði sem varði matjurtagarð þeirra hjóna.
Heimsóknin endaði svo um hádegisbil á sólpalli þeirra sem smíðaður er úr íslenskri ösp og
lætur heldur illa við „Húsasmiðjuefnin“, sér í lagi s.k. varnarefnum! Um þetta leiti bar Sherry
í garð og gátum við kvatt þau bæði með virktum og mikils vísari.
Eftir það sem átti að verða stutt „pissu-stopp“ á Egilsstöðum, þar sem enginn virtist geta gert
þarfir sínar á sama stað, var haldið í Egilsstaðaskóg, sem er meðal stærstu samfelldu skóga
landsins. Aðalerindið var að skoða blæaspirnar sem þar fundust fyrir nokkrum áratugum.
Skógurinn er einn tiltölulega fárra fundarstaða blæaspar á landinu en þar vex hún á um 14 ha.
svæði, að öllum líkindum öll af sama meiði. Einhver umræða hafði verið um morguninn hvort
Höfðablæöspin væri af þessum sama meiði en u.þ.b. 3 km eru á milli fundarstaðanna svo
almennt eru þær taldar aðskildar. Fyrrum var í skóginum allþung beit og skógnytjar, bæði var
þar beitt nautgripum, hrossum og fé. Hin síðari ár eða áratugi hefur beitarálagið minnkað
töluvert þó enn finnist slæðingur af búpeningi í skóginum. Fyrir vikið má víða sjá teinunga
vaxa upp af gömlum rótum birkis.
Eftir nokkra göngu inn í skóglendið fundum við reisulegar blæaspir og voru einhverjar þeirra
mældar. Reyndist sú hæsta sem mæld var vera 8,3 m með 12,95 cm þvermál. Önnur sem
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mæld var reyndist
vera 6,35 m og með
17,4 cm þvermál.
Reyndust
þessar
blæaspir þær hæstu
sem mældar voru í
ferðinni (56. mynd).
Áberandi snjóbrot var
í skóginum eftir
blotasnjóinn
sem
kom síðastliðið haust.
Þetta
veður
olli
töluverðu tjóni á
trjágróðri og skógum
á
Norðurog
Austurlandi og þessi
gamli
birkiskógur

56. mynd. Blæöspin mæld (og smökkuð) í Egilsstaðaskógi. Mynd JP

57. mynd. Gamalt og brotið birki í Egilsstaðaskógi. Mynd JP
hafði ekki farið varhluta af því (57. mynd). Blæöspin virtist þó hafa staðið sig ágætlega og
ekki sjáanlega mikið tjón á henni fyrir snjóbrot. Tígulvefari hefur og á undanförnum árum
ollið töluverðum skemmdum þarna en ekki sáust þó áberandi ummerki um hann er við fórum
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þarna um. Við stikuðum nú út
úr skóginum, í bílinn og
héldum inn Velli áleiðis í
Breiðdalinn
að
skoða
skógræktina í Jórvík.
Jórvík er eyðibýli sem komst
í eigu Skógræktar ríkisins
árið 1958. Gróðursetning fór
fram á árunum 1962-1966.
Eitt af verkefnum hópsins var
að greina tegundir á svæðinu
með það að markmiði að
finna nýjar tegundir sem
hefðu numið þar land (58.
mynd).

58. mynd. Ég leitaði blárra blóma... eða nýrra tegunda í
Jórvík í Breiðdal. Mynd HME

Gengið var inn í illfæran
skóginn í leit að blæöspinni.
Fannst hún að lokum og allur hópurinn afrekaði að koma sér á réttan stað til að bera hana
augum (59. mynd). Mælingar voru gerðar og reyndist hún 6 metra há. Í næsta nágrenni

59. mynd. Blæösp mæld og lágróður skoðaður í Jórvík. Mynd RIH
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blæasparinnar fannst ný tegund á svæðinu, sigurskúfur. Á leið í bílinn aftur var gengið í
gegnum svæði þar sem grisjun hefur farið fram og hafa afurðirnar verið nýttar í skreiðhjalla.
Keyrt var stuttan spöl og farið inn á svæðið nærri eyðibýlinu. Þegar litið var yfir svæðið benti
Bjarni Diðrik okkur á mismunandi tegundir sem plantað hafði verið á sama tíma. Áberandi
var að sitkagrenið óx hvað best á svæðinu. Gengið var inn á svæðið og ýmsar tegundir
skoðaðar en aðaltilgangur göngutúrsins var að skoða dauðsjúka broddfuru. Í leit okkar að
þeim reit rákumst við á ýmislegt forvitnilegt, m.a. mjög lemstrað og kræklótt evrópulerki.
Reiturinn með dauðu broddfurunum fannst loks. Hún hafði farið illa út úr Graminellu
sveppasýkingu. Trén höfðu öll sýkst og drepist og var búið að fella þau. Ekki er algengt að
sjúkdómur nái að drepa öll tré í reit (60. mynd). Á þessu svæði fannst annar nýbúi, sem var
rifsberjatré (61. mynd). Líklegt þykir að fugl hafi hjálpað til við flutninga inn á svæðið.

60. mynd. Dauð broddfura. Mynd JP

61. mynd. Rifs, ný tegund. Mynd JP

Við sáum skemmtilegt dæmi um sveiggræðslu
hjá blágreni, sem kom Bjarna Diðrik verulega á
óvart (62. mynd). Þó nokkur umræða var um öl í
Jórvík, þ.e. sitka- eða gráöl sem fannst þar
runnkenndur við læk. Niðurstaðan varð sú að um
sitkaöl væri að ræða, þar sem hann er
runnkenndur á meðan gráölur vex upp sem tré.
Dvölin í Jórvík varð lengri en gert var ráð fyrir,
þar sem Heiður tapaði myndavélinni sinni á
svæðinu. Leitarflokkar dreifðu sér skipulega um
svæðið, en því miður bar leitin ekki árangur. Frá
Jórvík var ekið til næsta gististaðar sem var að
Eyjólfsstöðum í Fossárdal (63. og 64. mynd).
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63. mynd. Bjarni Diðrik tekur sig vel út í 64. mynd.
eldhússtörfunum að vanda. Mynd JP
Mynd JP

Aðstoðarkokkar

að

störfum.

7 Föstudagurinn 5. júlí 2013
Frá Fossárdal héldum við suður á bóginn. Skammt frá Djúpavogi er Skógræktarfélag Djúpavogs með
trjáreit sem ekki var stoppað í, en þar má finna skemmtilegt útivistarsvæði. Uppi í klettum ofan
reitsins eru holur í bergi sem eru eftir fornsögulega trjáboli frá tertíer og vitna um vöxtulega skóga á
Íslandi fyrir 8-10 milljónum ára.
Fyrsta stopp dagsins var í Skógey í Hornafirði (65. mynd). Þar hefur mikil landgræðsla átt sér stað, en
þetta hefur lengi verið svört sandauðn. Það er talið að sandfok eða mikið jökulhlaup hafi eytt byggð og
gróðri af Skógey og vötnin sem flæmdust um leirurnar hafi svo haldið gróðurframvindu í skefjum.
Byrjað var á að verja landið fyrir ágangi ánna, sérstaklega var
Hornafjarðarfljót aðgangshart.
Hófst
gerð
fyrstu
varnargarðanna 1978 vestan
Hornafjarðarfljóta
en
varnargarðarnir
austan
fljótanna voru byggðir á
árunum 1982-83. Árið 1984
var svo prófað að sá í 30 ha og
gekk það vonum framar. Því
var ákveðið að landgræðslan
ætti að demba sér í þetta og
tveimur árum seinna var
landið friðað og girt af fyrir
beit sem breytti miklu fyrir
framvinduna á svæðinu. Nú 65. mynd. Skógey. Mynd JP
hafa myndast þarna bæði
mýrar og mólendi. Fyrir fáum árum mátti sjá þar ýmsar kjarrlægar plöntur en í kjölfar þess að bændur
á svæðinu hófu beitarnýtingu á svæðinu árið 2010 hafa sitkaölur og víðir verið á undanhaldi.
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Á leiðinni um Mýrar og Öræfin fræddi Bjarni Diðrik okkur á ýmsu sem fyrir augu bar, eða mátti finna
á svæðinu. Á Haukafelli er Skógræktarfélag A-Skaftfellinga með svolitla skógrækt. Í Steinadal er
svokallað steinadalsbirki sem almennt kemur vel út víða um land. Um 1960 var mjög lítið um birki á
Suðausturlandi og fundarstaðir aðeins tveir, annar þeirra í Steinadal. Almennt hefur gróður aukist
mikið á síðastliðnum áratugum, m.a. fyrir minni beit. Áhugavert er að fjalldrapi finnst ekki í
Skaftafellssýslum utan 50 fm svæði í Skaftafelli. Við fórum um Hofsnes en þar er ábúandi í miklum
framkvæmdum, lúpína og birki nú áberandi í fyrrum melum og rýru landi. Með því að sá birki og
koma því á legg áður en lúpína nær fullri þekju, kemst birkið upp úr lúpínubeðinum og nýtur
sambandsins.
Næst stoppuðum við í Öræfunum, heimasveit Bjarna Diðriks að Hofi. Þar sagði hann okkur frá
áhyggjum kirkjunnar mönnum á árum áður yfir því hve margir voru trúlausir í þessari sveit, en samt
var nú þar kirkja sem hann gat sýnt okkur. Einnig sagði hann okkur frá Lydíu Pálsdóttur sem m.a.
gróðursetti lítinn reynilund árið 1923 við kirkjuna á Hofi. Hún safnaði á sinni ævi miklu plöntusafni
sem nú er staðsett í Danmörku. Stutt stopp var á háöldu sem myndaðist í gosi í Öræfajökli 1727.
Ummerkin bera vitni gríðarlegra umbrota og framhlaupi jaka sem sátu eftir í eðjunni og mynduðu
hættuleg kviksyndi ferðamönnum í mörg ár eftir gosið.
Svo var haldið í Skaftafell.
Byrjað var á að skoða
eggtvíblöðkur
rétt
við
bílastæðið. Þær eru sjaldgæfar
orchideur á Íslandi og með
þeim stærstu í þessum flokki
hér á landi. Einnig sáum við
baunagras sem er að hasla sér
völl á svæðinu. Baunagrasið
er niturbindandi tegund sem
er mjög eftirsótt beitarplanta
en mjög létt beit er á svæðinu
og vel stýrt með ítölu, eins og
reyndar hefur tíðkast víða í
Skaftafellssýslum lengi. Við 66. mynd. Á Skeiðarársandi á leið í Bæjarstaðaskóg. Mynd JP
gengum
áleiðis
í
Bæjarstaðaskóg þar sem sjá má uppruna bein- og stórvöxnustu birkitrjáa landsins (66. mynd). Þaðan
hefur efniviðurinn komið í beinvöxnustu birkikvæmin sem notuð eru í skógrækt hérlendis, m.a.
kvæmisins emblu.
Það má sjá mikið af sjálfsáðum birkiplöntum á Skeiðarársandi núna, en talið er að fræin hafi komið úr
fræári milli áranna 1978-82 þar sem aðstæður voru góðar fyrir dreifingu og þroska. Það var norðaustan
rok og töluverð úrkoma sem límdi fræin í sandinn. Fræin komust á legg en næstu 10-20 ár sást
aðallega í örfá laufblöð sem rétt náðu uppúr sandinum. Á þessu tímabili voru trén aðallega að mynda
rætur og skjóta þeim niður í grunnvatn til að tryggja sér góða festu. Síðan byrjuðu þær að vaxa upp og
mynda tré tiltölulega hratt því þær þurftu ekki að einbeita sér eins mikið að rótarkerfinu og í dag má
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sjá mjög fín birkitré á víð og dreif um stórt svæði sem nær um 20 km út á sandinn. Frostlyfting, djúpt á
grunnvatni og mikil hreyfing á sandi, sérstaklega á vetrum, auk þess sem næringarheldni jarðvegs er
lítil, veldur því að skán á erfitt uppdráttar. Gróðurframvinda er því mjög hæg á sandinum.
Gerð var tilraun til að eyða lúpínu með beit. Það var girt þröngt að lúpínunni og þó að kindin éti lúpínu
og eyddi dálítið af henni þá hefur það slæm áhrif á kindurnar að éta eingöngu lúpínu vegna þeirra
alkalóíða sem eru í henni. þau valda henni m.a meltingartruflunum og krampa. Einnig voru á tímabili
gerðar tilraunir með eyðingu lúpínu á svæðinu með slætti. Þær tókust ekki betur en svo að sláttugengin
gereyddu öllu birki á stórum blettum en lúpínan stóðst þessar raunir að mestu og er nú mjög útbreidd í
Skaftafelli og nágrenni. Umræða var um hvort létt beit hefði ekki skilað betri árangri í upprætingu
lúpínu en ljóst er að handsláttur er alltént ekki lausnin. Allt er þetta spurning um markmið.
Í Bæjarstaðaskógi var orðið fremur eða mjög blautt og lítið glósað. Nokkrar mælingar voru gerðar á
trjám og dáðst að voldugum bolum (67. og 68. mynd).

67. mynd. Gamalt birki í Bæjarstaðaskógi. 68. mynd. Fallið birki í Bæjarstaðaskógi.
Mynd JP
Mynd JP
Mælt var 8 m hátt tré með 22,9 cm þvermál bols. Annað 10,5 m hátt með 35,2 cm bolvídd og loks 12
m hátt með 24,2 cm bolvídd. Vegna veðurs var minna gert í skóginum en ætlað var en ýmislegt rætt og
skoðað sem mjög forvitnilegt var, m.a. var þar að finna íslenskt afbrigði garðabrúðu sem er algeng
þarna í skógarbotninum (69. og 70. mynd).
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69. mynd. Fjölbreyttur botngróður. Mynd JP

70. mynd. Bjarni Diðrik sýnir
garðabrúðu. Mynd JP

hópnum

Að mælingum og ýmis konar fræðslu um Bæjarstaðaskóg lokinni var gengið til laugar sem leynist þar
í fjallsrótum skammt frá skóginum. Blákolla vex þar við volgrur en hún er fremur sjaldgæf. Sökum
vatnsveðurs varð förin í blautara lagi og laugin svöl en einhverjir tóku þó baðið og nutu útsýnis inn
Morsárdal þær stundir er suddinn byrgði ekki sýn (71. og 72. mynd). Að því loknu og með blásið hár
var haldið til baka í bílinn sem beið okkar í Skaftafelli.

71. mynd. Blautur hópur í Bæjarstaðaskógi. 72. mynd. Sumir ákváðu að blotna enn meira.
Mynd JP
Mynd JP
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Næst var stoppað í Kirkjubæjarklaustri og þrátt fyrir
talsverða ofankomu og vosbúð á sumum ferðalöngum
var ekki hjá því komist að mæla mögulega hæsta tré
landsins (73. mynd), eða eitthvað! Tvær mælingar voru
gerðar á reisulegu sitkagreni, annað var 22,78 m hátt og
42,65 cm þvermál bols en hitt 25,4 m og 43,3 cm í
þvermál. Þetta tré reyndist það hæsta sem mælt var í
ferðinni og því hæsta tré landsins.
Að þessu verki loknu var haldið í frábæran bústað í boði
Bjarna Diðriks undir Eyjafjöllum. Umhverfi og lóð
bústaðarins varð illa úti vegna öskufalls í síðasta
Eyjafjallagosi en mikil framvinda gróðurs er nú á
svæðinu og gaman að sjá hana. Seljavallalaug er þar
steinsnar frá og fóru nokkur í hana meðan Bjarni Diðrik
galdraði fram dýrindis máltíð með leyniuppskrift
fjölskyldunnar. Söngbækur og gítar var svo dreginn
fram og unað sér við hljóma fram á nótt.
73.
mynd.
„Eitthvað“
mælt
Kirkjubæjarklaustri. Mynd HME

8 Laugardagurinn 6. júlí 2013

Vegna mikillar úrkomu var ákveðið að taka því rólega í
byrjun þessa síðasta dags ferðarinnar. Bústaðurinn var þrifinn og pakkað var í bílinn í úrhelli.
Þegar lagt var af stað var ferðinni heitið í
Nauthúsagil, skammt frá Seljalandsfossi. Í kringum
1850 fannst þar eitt reynitré sem er það elsta á
Suðurlandi (74. mynd). Safnað var fræi af trénu og
flutt í gróðrarstöðina í Múlakoti þar sem því var
komið upp, fjölgað og síðar flutt til Reykjavíkur en
þess ber að geta að hægt er að sjá sum þessa trjáa í
Vesturbæ Reykjavíkur. Segja má að Nauthúsagil sé
eins og tímahylki, en sauðfé hefur aldrei komist að
því allt frá landnámsöld og er þar m.a. að finna
sjaldgæfan botngróður sem finnst ekki annarsstaðar
á Suðurlandi.
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Næst var ferðinni heitið að
Múlakoti þar sem fyrst var
stoppað
á
sandreit
á
Markarfljótsaurum þar sem
prófaðar
voru
efnilegar
landgræðslutegundir
sem
Hákon Bjarnason kom með til
landsins frá Alaska árið 1944.
Hér var fyrsta lúpínan ræktuð
á Íslandi og er öll lúpína á
landinu komin af henni.
Dúnmelur var ræktaður en
skv. eldri heimildum myndaði
hann ekki hóla, en það er ekki
raunin (75. mynd). Alaskaösp
frá Kenaiskaga var prófuð en
hún féll árið 1963 en óx upp
aftur
og
stendur
enn.
Afleggjarar þessa aspa var
dreift til gróðursetningar víða
um land.

75. mynd. Bjarni Diðrik messar yfir hópnum um dúnmel í sandreit
Múlakots. Mynd HTH

Að því loknu var haldið í Múlakot sem er hluti af þjóðskógunum, en þar var fyrsta gróðrarstöð
Skógræktar ríkisins á Suðurlandi. Þar er að finna eitt elsta og fjölbreyttasta trjásafn Suðurlands. Gripið
var í mælingartækin og mældi hópurinn m.a. 24,7 m háa ösp og 19,95 m hátt asktré (hæsti askur á
Íslandi) (76. og 77. mynd).

76. mynd. Mælt í Múlakoti. Mynd JP

77. mynd. Bjarni Diðrik að störfum í
Múlakoti. Mynd JP

Þjóðskógurinn að Tumastöðum var heimsóttur, þar sem Skógrækt ríkisins hefur verið með gróðrarstöð
og kvæmatilraunir frá árinu 1944. Síðan Tumastöðum var bannað að selja plöntur hafa bæði Barri og
Blómaval leigt gróðrarstöðina fyrir sína framleiðslu. Á Tumastöðum er fjölbreytt trjásafn, góðir
göngustígar og mikið af tilraunareitum t.d. mismunandi asparklónar og fleira. Í skóginum eru 2
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kynslóðir af sitkagreni og hefur hann verið grisjaður tvisvar sinnum.
Kúrileyjalerki sem plantað var árið 1954 lifir í skóginum. Telst það athyglisvert fyrir þær sakir að
þetta tiltekna tré á ekki að geta lifað á Íslandi.
Næst var stoppað í Drumbabót til að skoða
trjáboli sem komu undan sandi fyrir tæpum
áratug. Um er að ræða vel varðveittar
skógarleifar af um 1.200 ára gömlum
birkiskógi (78. mynd). Talið er að
birkiskógurinn hafi náð yfir 2.000 hektara
svæði, 500-600 birkitré á hektara og verið
70-100 ára gamall þegar hann drapst
(samtímis skv. árhringjum) í jökulhlaupi.
Á svæðinu fann hópurinn mögulegar leifar
af mannvirkjum en Bjarni Diðrik ætlaði í lok
ferðar að hafa samband við Fornleifastofnun
Íslands.
78. mynd. Vel varðveittar skógarleifar í Drumbabót.
Síðasta stopp fyrir heimferð var í
Mynd HTH
Fljótshlíðinni (Gamla rétt) þar sem
aldursforseti var skilinn eftir í skógarlundi
sínum. Guðmundur Einarsson, eiginmaður aldursforseta, tók vel á móti hópnum, bauð upp á frábærar
veitingar og fær hann okkar bestu þakkir fyrir.

9 Lokaorð
Mikill fróðleikur var á boðstólnum í ferðinni, sem nemendur koma vafalaust til með að geta nýtt sér í
framtíðinni.
Skipulag ferðarinnar og leiðsögn var til fyrirmyndar og á Bjarni Diðrik heiður skilið fyrir þá vinnu
sem hann leggur í þetta námskeið.
Þakkir fá allir þeir aðilar sem tóku á móti okkur og kynntu fyrir okkur sína starfsemi.
Ellert Arnar Marísson, Hannes Tryggvi Hafstein, Heiður Þorsteinsdóttir, Hildur Margrét Einarsdóttir,
Jóhanna Ólafsdóttir, Jóhanna Pétursdóttir, Jón Auðunn Bogason, Kristján Jónsson og Rúnar Ingi
Hjartarson.
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11 Viðauki I. Mælingar
Í töflunni hér að neðan er að finna þær mælingar sem skrásettar voru í ferðinni. Seinni dálkur
með hæðartölum hefur að geyma meðaltöl þeirra mælinga sem nemendur framkvæmdu með
sunto hæðarmæli. Laser mælingar voru framkvæmdar af Bjarna Diðrik og eru þær tölur
notaðar til að reikna út bolrúmmál trjánna. Í þeim til fellum sem lasertölur eru ekki til staðar,
var stuðst við tölur úr mælingum nemenda.
Dags.

Staðsetning

Tegund

Þvermál (cm)

Hæð laser (m)

Hæð (m)

Bolrúmmál (ltr)

3. júlí

Hallormsstaðaskógur

Alaskaösp

46.65

24.5

23.93

1438

6. júlí

Múlakot

Alaskaösp

6. júlí

Gamla rétt

Alaskaösp

6. júlí

Múlakot

Asktré

30. júní

Hjarðarholtsreitur

Birki

21.34

5. júlí

Bæjarstaðaskógur

Birki (Bæjarstaða)

5. júlí

Bæjarstaðaskógur

5. júlí

24.7
9.15
19.95
5.35

67

22.9

8

115

Birki (Bæjarstaða)

35.2

10.5

334

Bæjarstaðaskógur

Birki (Bæjarstaða)

24.2

12

195

2. júlí

Vaglir í Fnjóskadal

Birki (Vagla)

38.25

14.03

525

2. júlí

Garður í Fnjóskadal

Blæösp

2. júlí

Garður í Fnjóskadal

Blæösp

4. júlí

Egilsstaðaskógur

Blæösp

12.95

8.3

8.15

4. júlí

Egilsstaðaskógur

Blæösp

17.4

6.4

6.35

4. júlí

Jórvík í Breiðdal

Blæösp

5.7

3. júlí

Hallormsstaðaskógur

Blágreni

62.42

21.6

21.25

30. júní

Júkkaskógur

Fjallaþöll

54

7,67

7.81

2. júlí

Vaglir í Fnjóskadal

Hengibjörk

31

10.4

10.8

30. júní

Jafnaskarðsskógur

Sitkagreni

41.24

18.25

19.12

970

30. júní

Barmahlíð

Sitkagreni

40.57

18.75

19.17

969

1. júlí

Reykjarhólsskógur

Sitkagreni

22.5

16.7

17.31

307

5. júlí

Kirkjubæjarklaustur

Sitkagreni

43.3

25.4 *

25.4

1481

5. júlí

Kirkjubæjarklaustur

Sitkagreni

42.65

22.78

22.78
1291
* Hæsta tré landsins
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Chamaecyparis nootkatensis

Álmur

Ulmus glabra

Alpareynir

Sorbus mougeotii

Askur

Fraxinus excelsior

Balsamþinur

Abies balsamea

Bæjarstaðabirki

Betula pubescens

x

Bergfura

Pinus uncinata

x

Birki

Betula pubescens

Blæösp

Populus tremula

Blágreni

Picea engelmannii

Blárifs

Ribes bracteosum

Broddfura

Pinus aristata

Broddgreni

Picea pungens

Degli / Döglingsviður

Pseudotsuga menziesii

Döglingskvistur

Spiraera douglasii

Eðalþinur

Abies procera

Landbúnaðarháskóli Íslands

x

x

Hallormsstaðaskógur

Alaskasýprus

x

Grímstorfa

Populus thrichocarpa

Hólasandur

Alaskaösp

Garður í Mývatnssveit

Malus fusca

Vaglir í Fnjóskadal

Alaskaepli/Villiepli

Garður í Fnjóskadal

Latneskt nafn

Minningargarður Sigurðar Sigurðssonar

Íslenskt nafn

Reykjarhólsskógur í Varmahlíð

Hrútey við Blönduós

Svanshóll í Bjarnafirði

Skógar í Þorskafirði

Barmahlíð

Hjarðarholt

Jafnaskarðsskógur
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x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
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x

Abies lasiocarpa

Fjallaþöll

Tsuga mertensiana

Fjalldrapi

Betula nana

Fjarðarhlynur

Acer

Garðagullregn

Laburnum x watereri

Garðahlynur

Acer pseudoplatanus

Gljásírena

Syringa josikaea

Gráfura

Pinus banksiana

Gráölur

Alnus incana

Gráreynir

Sorbus hybrida

Gulvíðir / Strandavíðir Salix phylicifolia ´Strandir´
Heggur

x
x
x
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x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

Prunus padus

Hengibjörk/Vörtubirki Betula pendula

Hallormsstaðaskógur

Fjallaþinur

Grímstorfa

Larix lyallii

Hólasandur

Fjallalerki

Garður í Mývatnssveit

Laburnum alpinum

Vaglir í Fnjóskadal

Fjallagullregn

Garður í Fnjóskadal

Pinus mugo

Minningargarður Sigurðar Sigurðssonar

Fjallafura

Reykjarhólsskógur í Varmahlíð

Larix decidua

Hrútey við Blönduós

Evrópulerki

Svanshóll í Bjarnafirði

Juniperus communis

Skógar í Þorskafirði

Einir

Barmahlíð

Querqus robur

Hjarðarholt

Latneskt nafn

Eik

Jafnaskarðsskógur

Íslenskt nafn

x
x
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x

x

x

x

Hunangsviður

Amelanchier canadensis

Hvítgreni

Picea glauca

Kjarrölur/grænölur

Alnus viridis

Koparreynir

Sorbus frutescens

Körfuvíðir

Salix viminalis

Kúrileyjalerki

Larix gmelinii var. japonica

Lensuvíðir

Salix lucida subsp. lasiandra

Lindifura

Pinus cembra

Loðvíðir

Salix lanata

Loðvíðir x Grasvíðir

Salix lanata x herbacea

Marþöll

Tsuga heterophylla

Mýralerki

Larix laricina

x

Rauðbirki

Betula occidentalis

x

Rauðgreni

Picea abies

Rauðyllir

Sambucus racemosa
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Hallormsstaðaskógur

Larix decidua x sukaczewii

Grímstorfa

Hrymur

Hólasandur

Latneskt nafn
Rubus idaeus

Garður í Mývatnssveit

Vaglir í Fnjóskadal

Garður í Fnjóskadal

Minningargarður Sigurðar Sigurðssonar

Reykjarhólsskógur í Varmahlíð

Hrútey við Blönduós

Svanshóll í Bjarnafirði

Skógar í Þorskafirði

Barmahlíð

Hjarðarholt

Jafnaskarðsskógur

Íslenskt nafn
Hindber

x
x
x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x

x

x

?

x
x

x

x
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x

x
x

Larix sukaczewii

Selja

Salix caprea

Síberíuepli

Malus sibirica

Síberíulerki

Larix sibirica

Síberíuþinur

Abies sibirica

Silfurreynir

Sorbus intermedia

Silfurþinur

Abies amabilis

Sitkabastarður

Picea x lutzii

x

Sitkagreni

Picea sitchensis

x

Sitkaölur

Alnus viridis subsp. sinuata

Skógarfura

Pinus sylvestris

x

Stafafura

Pinus contorta var. latifolia

x

Hallormsstaðaskógur

Rússalerki
Rússalerki x
Japanslerki

x

Grímstorfa

Thuja plicata

Hólasandur

Risalífviður

x

Garður í Mývatnssveit

Larix occidentalis

Vaglir í Fnjóskadal

Risalerki

Garður í Fnjóskadal

Populus tremula

Minningargarður Sigurðar Sigurðssonar

Risablæösp

Reykjarhólsskógur í Varmahlíð

Ribes rubrum

Hrútey við Blönduós

Rifs

Svanshóll í Bjarnafirði

x

Skógar í Þorskafirði

Jafnaskarðsskógur

Sorbus aucuparia

Barmahlíð

Latneskt nafn

Reyniviður

Hjarðarholt

Íslenskt nafn

x

x

x
x
x

x

x

x

x

Larix sukaczewii x kaempferi

Landbúnaðarháskóli Íslands

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
?

x

x
x

x
x
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x

x

x

x

x

Latneskt nafn

Steinbjörk
Betula ermanii

Súluösp
Populus nigra subsp. pyramidalis

Svartgreni
Picea mariana

Úlfareynir
Sorbus ×hostii

Vaglabirki
Betula pubescens

Viðja
Salix myrsinifolia

Landbúnaðarháskóli Íslands
40
x

Hallormsstaðaskógur

Grímstorfa

Hólasandur

Garður í Mývatnssveit

Vaglir í Fnjóskadal

Garður í Fnjóskadal

Minningargarður Sigurðar Sigurðssonar

Reykjarhólsskógur í Varmahlíð

Hrútey við Blönduós

Svanshóll í Bjarnafirði

Skógar í Þorskafirði

Barmahlíð

Hjarðarholt

Jafnaskarðsskógur

Íslenskt nafn

x
x
x

