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I NNGA NGUR
Góður vöxtur hefur einkennt Skógræktarfélag
Reykjavíkur undanfarin misseri. Hans sér ekki
eingöngu stað í skógum félagsins, sem stækka
bæði og hækka, heldur einnig og ekki síður í
félagaskránni. Á árinu 2017 gengu um 260 manns
í félagið og hafa því rúmlega 600 nýir félagsmenn
bæst við á liðlega þremur árum. Heildarfélagafjöldi
er nú um 1.650 en var rétt rúmlega 1.000 árið 2014.
Það er sérlega ánægjulegt hve ungt fólk er áberandi í
hópi nýrra félagsmanna enda nýliðun lífsnauðsynleg
öllum félögum. Fjölgun félagsmanna má einkum
þakka auknum sýnileika félagsins og jákvæðri
ímynd sem hefur eflst mjög á undanförnum árum,
ekki síst vegna vel heppnaðra viðburða á borð við
Jólamarkaðinn, Jólaskóginn og Skógarleikana en
allir laða þeir til sín fjölda ánægðra gesta á ári hverju.
Starfsmenn hafa unnið ötult starf við félagaöflun á þessum viðburðum og hefur þorri nýrra
félagsmanna skráð sig í félagið á þeim. Margir
uppgötva þá útivistarparadís sem Heiðmörkin er á
Jólamarkaðinum eða á Skógarleikunum og fara að
venja komur sínar þangað einnig á öðrum árstímum.
Gildi þessara viðburða er því ótvírætt fyrir starfsemi
og orðspor félagsins. Í þessu ljósi er mikilvægt að
Skógræktarfélag Reykjavíkur haldi áfram að þróa og
efla skógarviðburði á markvissan og metnaðarfullan
hátt. Dæmi um það er sú hugmyndavinna sem
ráðist var í fyrir Jólamarkaðinn síðastliðið haust
og lýst er nánar í þessari ársskýrslu. Þar var sérstök
áhersla lögð á að bæta úrval og gæði handverks á
markaðnum auk þess sem boðið var upp á fjölbreytt
úrval handgerðra muna úr skóginum. Mikil alúð og

metnaður var einnig lögð í umgjörð markaðarins og
kynningarefni. Allt skilaði þetta sér í aukinni ánægju
markaðsgesta og söluaðila.
Fleiri merki eru um grósku í starfsemi
Skógræktarfélags Reykjavíkur. Gróðursetningar
voru með mesta móti árið 2017 en liðlega 200.000
plöntur voru gróðursettar á árinu. Á Múlastöðum í
Flókadal var lokið við að gera húsakost íbúðarhæfan
og er hann nú tilbúinn til útleigu fyrir félagsmenn.
Jafnframt tókst að ná fullum tökum á beitarfriðun
jarðarinnar með 11 km girðingu. Nú er því ekkert
sem stendur í vegi fyrir frekari uppbyggingu og
skógrækt á þessari 650 ha jörð.
Síðast en ekki síst á félagið, líkt og fyrri ár, í
gróskumiklu samstarfi við ýmis fyrirtæki, stofnanir
og félagasamtök í samfélaginu. Félaginu er ljúft og
skylt að taka þátt í slíku samstarfi, hvort heldur er
við útivistarfólk sem nýtir sér skógana, hönnuði
sem vilja búa til verðmæti úr skógarafurðum eða við
fyrirtæki sem fýsir að leggja skógrækt lið með einum
eða öðrum hætti. Það eykur skilning á verðmæti og
mikilvægi skóganna, hvort heldur er til útivistar,
afþreyingar eða verðmætasköpunar.

— Helgi Gíslason
Framkvæmdastjóri
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LYK I L—
TÖLUR

2

ÁR

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ársverk samtals

17,8

15,6

20,3

21,3

17,3

12,7

11,2

1.172

1.077

1.040

1.014

1.209

1.366

1.614
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2

12

14

7

17

6

400

40

420

480

115

380

100

5

4

9

14

24

15

50

30

16

10

10

8

12

8

10.000

9.000

10.000

10.000

10.000

10.000

11.000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Heiðmörk

140

141

142

142

142

144

144

Esjuhlíðar

2

2

2

2

6

3

5

Fellsmörk

37

37

37

37

37

37

37

179

180

181

181

185

184

186

20

10

9

10

10

13

14

Fjöldi landnema
við gróðursetningu

300

100

150

130

130

130

130

Fjöldi fyrirtækja
við gróðursetningu

1

2

1

1

2

3

3

Fjöldi þátt. við
gróðurs. og fyrirt.

60

50

20

15

30

60

80

Félags- og fræðslustarf
Félagar (í árslok)
Fræðsluerindi
Þátttakendur í fræðslu —
áætlað
Viðburðir og móttökur
Barnastundir
Þátttakendur í viðb. og
mótt.- áætlað

LANDNEMAR OG SJÁLFBOÐALIÐAR
ÁR

Samtals
Móttaka landnemahópa
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SKÓGRÆKTARFRAMKVÆMDIR
ÁR
Gróðursettar plöntur
Nýir stígar (km)
Áburðargjöf (tonn)
Grisjun (ha)
Seld jólatré (stk.)
Trjákurl (laus m3)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

89.104

128.437

156.258

101.811

102.730

152.561

205.358

0,4

0,3

0,7

3,5

0,8

0,5

0,7

2

2

0,4

0,5

0,1

1,5

0,5

4,6

7

7

6,5

6

4

3,2

1.689

1.723

1.766

1.409

1.523

1.350

1.762

85

13

68

51

80

40

35

438

185

297

130

280

Bolviður (lengdarm.)
Bolviður (fastur m3)
Eldiviður (fastur m3)

5

7

66

20

15

14

15

189

317

154

130

146

80

34

600

400

160

1.520

Borðviður og bök (m)

REKSTRAREININGAR
ÁR

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

42,8

43,1

43,8

46,8

46,8

47,3

48

Viðhald stíga (km)

1,5

10

5

21

1,5

20

7,5

Áningarstaðir

10

10

11

11

11

11

11

Borð og bekkir

30

31

30

30

30

30

30

0

1

3

3

3

5

4

Ruslakassar

15

15

18

18

18

18

18

Grill

13

15

14

14

14

7

7

Esjuhlíðar, ný skilti

0

0

0

0

2

2

0

Heiðmörk, ný skilti

0

2

5

25

0

5

35

Stígar Heiðmörk (km)

Salerni

Girðingar, Fellsmörk (km)

14

Girðingar, Múlastaðir (km)

11
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VÉLAR OG TÆKI
ÁR

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Bílar (3), dráttarvél, sláttutraktor, snjósleði, sexhjól
Kerrur og vagnar

4

4

5

5

5

5

5

Keðjusagir

5

8

10

10

9

8

8

1

3

3

Kjarrsagir+greinasög
Skógarútkeyrsluvél

1

1

1

1

1

1

1

Eldiviðarkljúfur

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Stórviðarsög
Kurlari
Þurrkofn timburs

UMSJÓNAR OG EIGNARLÖND (ha)
SVÆÐI

STÆRÐ

STÆRÐ SKÓGLENDIS

Múlastaðir

650

52

Reynivellir

50

13

Mógilsá og Kollafjörður

1.000

226

Heiðmörk

3.200

1.293

Fellsmörk

1.000

94

5.900

1.678

SAMTALS SVÆÐI
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GRÓÐURSETNINGAR 2017

TEGUND

HEIÐMÖRK

ESJA

FELLSMÖRK

MÚLASTAÐIR

SAMTALS

1.809

10.600

55.222

Birki

42.813

Sitkagreni/bastarður

13.350

4.900

550

7.620

26.420

Stafafura

31.155

5.360

601

21.235

58.351

1.206

1.206

3.500

10.254

Evrópulerki
Rússalerki

6.754

Hrymur

1.600

Jörfavíðir

1.170

2.000

3.170

Gulvíðir

1.170

5.000

6.170

Reyniviður

3.255

1.080

2.700

7.563

Alaskaösp

5.280

5.250

9.970

20.500

Ýmsar tegundir

1.600

528

80

80

Hengibirki
Gráelri
Bergfura

7.906

Blágreni

2.400

Selja

SAMTALS

6

960

960

96

96
7.906

3.340

120

117.053

5.740
120

16.590

3.488

68.227

205.358

FÉLAGSMÁL
Í árslok 2016 voru 1.366 félagsmenn en í árslok 2017 voru þeir 1.614.
Stjórn hélt sex fundi á árinu.
AÐALSTJÓRN
FORMAÐUR				
VARAFORMAÐUR				
RITARI					
MEÐSTJÓRNENDUR			

					
					
					
					

Þröstur Ólafsson
Aðalsteinn Sigurgeirsson
Þorsteinn Tómasson
Gunnlaugur Claessen
Hjalti Elíasson
Brynhildur Davíðsdóttir
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson
Auður Jónsdóttir

VARASTJÓRN				Einar Sveinbjörnsson
					
Heiða Kristín Helgadóttir
					
Jóhannes Benediktsson
					
Sigurður G. Tómasson

SKOÐUNARMENN			
					

Þorvaldur S. Þorvaldsson
Sveinbjörn Dagfinnsson

VARASKOÐUNARMENN		 Ólafur Sigurðsson
					
Lilja Guðmundsdóttir

ENDURSKOÐANDI			

Jón Þ. Hilmarsson
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SKIPTING ÁRSVERK A

STARFSMENN

MÁNUÐIR

SAMTALS MÁN.

ÁRSVERK

Fastráðnir

3

12

36

3,00

Verkefnaráðnir

2

6

12

1,00

Starfsnemar

2

12

24

2,00

Landsvirkjun

20

2,5

50

4,17

0

0,10

Landnemar

Gróðursetning Múlastaðir

6

0,5

3

0,25

Jólavertíð markaðsstýra

1

3

3

0,25

Jólavertíð aðrir

10

0,5

5

0,42

SAMTALS

11,18

STARFSFÓLK
Fastráðnir starfsmenn voru þrír hjá félaginu árið 2017, þeir Helgi Gíslason
framkvæmdastjóri og skógfræðingarnir Gústaf Jarl Viðarsson og Sævar Hreiðarsson.
Sara Riel var ráðin sem markaðsstýra Jólamarkaðarins á Elliðavatni á haustmánuðum.
Nokkrir starfsmenn voru ráðnir tímabundið í tengslum við rekstur Jólamarkaðarins
og Jólaskógarins. Þá var Guðfinna Mjöll Magnúsdóttir verkefnaráðin til að stýra
undirbúningi og framkvæmd Skógarleikanna.
Líkt og fyrri ár naut félagið starfskrafta danskra skógræktarnema auk þess sem
vinnuhópar á vegum Landsvirkjunar lögðu félaginu lið. Þá sinntu verktakar ýmsum
tilfallandi verkefnum á starfssvæðum félagsins. Einnig voru verkefnaráðnir tveir
starfsmenn Kimmo Virtanen and Guðmundur Freyr Kristjánsson.

8

FRAMLAG LANDSVIRK JUNAR
Líkt og fyrri ár naut Skógræktarfélagið liðsinnis fjölmenns vinnuhóps frá Landsvirkjun
sem sinnti margvíslegum verkefnum í Heiðmörk. Helstu verkefni sumarsins voru
gróðursetningar og stígagerð. Alls var gróðursett á fjórum svæðum í Heiðmörk,
Silungapolli, Þingnesi, Strýpshrauni og Þverhjalladal. Tæplega 117.000 plöntur voru
gróðursettar, aðallega birki, stafafura, sitkagreni og blágreni.
Í júlí varði hópurinn kröftum sínum aðallega í stígagerð og voru tveir nýir stígar lagðir
frá grunni. Í Þverhjalladal var byrjað á nýjum 330 m löngum göngu-, hjóla- og skíðastíg
sem kláraður var á síðustu dögum sumarsins. Hinn stígurinn sem er um 400 m langur
liggur um Strýpshraun og er ætlað að tengja saman syðri hluta Svartakrika og nyrðri
hluta Brandskrika. Eftir á að ljúka lagningu þess stígar.
Að auki sáu starfsmennirnir um að hreinsa reglulega rusl á áningarstöðum og meðfram
stígum í Heiðmörk. Þá aðstoðuðu þeir við undirbúning og framkvæmd Skógarleikanna í
byrjun júlí og tóku að sér að leiðbeina börnum af frístundaheimilum um gróðursetningu.
Auk þessa fasta vinnuhóps í Heiðmörk naut Skógræktarfélagið liðsinnis svo kallaðs
flökkuhóps Landsvirkjunnar fáeina daga í júní. Sá hópur sinnti aðallega viðhaldi stíga
og gróðursetningu og landgræðslu í Esjuhlíðum.
Ungmennin unnu starf sitt af dugnaði og samviskusemi og er Skógræktarfélag Reykjavíkur
þeim þakklátt fyrir framlag þeirra til að fegra og bæta útivistarskóga félagsins.

JÓN HLÍFAR SINNIR VIÐHALDI L ANDNEMASKILTA.
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REKSTRARREIKNINGUR ÁRSINS 2017
REKSTRARTEK JUR

SKÝR.

Framlög og þjónustusamningar

2017

2016

46.350.090

43.152.312

2.692.800

1.915.000

Seldar vörur og þjónusta

14.008.978

15.937.282

Aðrar tekjur og styrkir til sérverkefna

12.669.734

12.882.872

Leigutekjur

3.360.630

2.945.050

Aðrar tekjur

0

0

79.082.232

76.772.516

37.545.745

36.789.992

4.968.120

5.572.065

22.619.536

22.586.627

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

5.528.951

5.580.173

Annar rekstrarkostnaður

2.750.145

2.918.746

4.411.746

4.172.288

77.824.243

77.619.821

1.257.989

-847.305

8.140.071

2.103.391

-27.874

-219.128

FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD ALLS

8.112.197

1.884.263

Afkoma af reglulegri starfsemi

9.370.186

1.036.958

HAGNAÐUR ÁRSINS

9.370.186

1.036.958

Innborguð félagsgjöld

REKSTRARGJÖLD
Laun og annar starfsmannakostnaður

3

Rekstur fasteigna
Viðhald og rekstur svæða

Afskriftir fastafjármuna

5

REKSTRARGJÖLD ALLS
Afkoma fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

FJÀRMUNATEK JUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD
Fjármunatekjur
Vaxtagjöld

10

4

EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 2017
EIGNIR

SKÝR.

2017

2016

Fastafjármunir
Fasteignir og lóðaréttindi

5

122.965.334

114.176.667

Áhöld og tæki

5

11.694.161

11.404.272

Fjárfestingasjóðir

6

225.923.820

231.312.659

360.583.314

356.893.598

1.952.678

2.677.911

Veltufjármunir
Viðskiptakröfur

7

Aðrar kröfur
Handbært fé

46.796
7

EIGNIR SAMTALS

11.837.378

7.445.769

13.836.852

10.123.680

374.420.166

367.017.278

40.832.000

41.760.000

328.405.704

318.107.518

369.237.704

359.867.518

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ
Eigið fé

8

Sérstakur endurmatsreikningur

5

Óráðstafað eigið fé
EIGIÐ FÉ ALLS

Skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir

9

3.023.936

4.338.968

Aðrar skammtímaskuldir

9

2.158.526

2.810.791

5.182.462

7.149.759

374.420.166

367.017.278

SKULDIR SAMTALS

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS

11

H EIÐ —
MÖR K
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VERNDUN VATNS OG UMHVERFIS
Undanfarin ár hefur félagið unnið að því að breyta eða endurnýja tækjakost með tilliti
til vatnsverndar. Vélar og tæki sem áður voru knúin af díselolíu eru nú knúin með
rafmagni. Tvær af þremur bifreiðum félagsins eru knúnar af metangasi. Í lok árs 2017
var gengið frá kaupum á rafmagnsbíl sem leysti af hólmi díselknúinn pallbíl. Einnig
stendur til að skipta út dráttarvél félagsins fyrir nýja vél sem mun vera búin nýjasta
mengunarvarnarbúnaði. Við fellingu og umhirðu á ungskógum er notast við rafknúnar
sagir. Við grisjun eldri reita eru notaðar keðjusagir með tvígengisvélar sem ganga fyrir
alkylat-eldsneyti. Alkylat-eldsneyti er umhverfisvænna en hefðbundið bensín og hefur
lægra innihald af bensen, brennisteini, olefínum og arómatískum- fjölarómatískum
efnum en hefðbundið bensín. Þá eru jurtaolíur notaðar til að smyrja keðjur.
Til að verja vatnið voru lagðir út trédrumbar frá brú og meðfram vatnsbakkanum
framan við bílastæðið við Helluvatn. Einnig voru settir drumbar á nokkrum stöðum
við Rauðhóla til að hindra för ökutækja inn á svæðið. Enn fremur voru sett upp hlið
við vinnuvegi í Þverhjalladal og inn á landnemaslóð til að takmarka umferð ökutækja
um Heiðmörk.
Starfsmenn félagsins fara vikulega í hreinsunar- og eftirlitsferðir. Að vori fyrir laufgun
er farið í sérstakt hreinsunarátak meðfram vegum og vatnsbakkanum.

HLIÐ VIÐ VINNUVEG Í ÞVERHJALL ADAL.
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GRISJUN
Grisjun hófst í byrjun janúar þar sem starfsmenn söguðu niður og fjarlægðu fallin tré
við Myllulæk. Þessi reitur hafði verið grisjaður 2014 en kári náð að mynda geil í reitinn.
Í febrúar var tekið á móti grisjunarefni úr Öskjuhlíð þar sem Isavia hafði látið fella
á annað hundrað trjáa vegna flugöryggissjónarmiða. Bolviðurinn sem var að mestu
sitkagreni var sagaður í klæðningu í væntanlegt hof Ásatrúarfélagsins sem reisa á í
Öskjuhlíð. Í lok febrúar hófu danskir starfsnemar fyrstu grisjun á stafafurureitum við
mót Vatnsveituvegar og Strípsvegar. Í mars var farið í fyrstu grisjun í blönduðum reit
sunnan við Hjallabraut. Stafafura er ríkjandi tegund í reitnum en rauð- og sitkagreni
er í bland. Mest var tekið út af stafafuru og var afraksturinn um 10 vagnhlöss, sem er
nálægt 40 rúmmetrum. Um miðjan mars var grisjaður grenireitur við háspennulínuna
vestan við Heiðarveginn. Reiturinn er á fertugusaldri og var þetta fyrsta grisjun og
nýttist efnið að hluta til sögunar en að mestu sem kurl.
GRÓÐURSETNING
Í upphafi júnímánaðar hóf hópur frá Landsvirkjun gróðursetningu á stafafuru,
sitkagreni, lerki og alaskaöspum í mólendi vestan við Silungapoll í Suðurhólmum á
jörðinni Hólmi. Um miðjan júní tók hópurinn til við að gróðursetja birki neðan og
ofan við veginn að Þingnesi. Í lok júní færði hópurinn sig að Strípshrauni þar sem
gróðursett var stafafura í rýrt land. Í júlí var svo gróðursett sitkagreni í lúpínumela
suður undir Hnífhól og var svæðið jarðunnið með TTS-herfi. Danskir starfsnemar
luku gróðursetningum á svæðinu um haustið.
Í Esjuhlíðum voru gróðursettar ríflega 13.000 skógarplöntur af alaskaösp, stafafuru
og sitkagreni. Það var flökkuhópur sumarvinnu Landsvirkjunar sem sá um
gróðursetninguna á svæði undir Fálkakletti á Mógilsá.
STÍGAR, VIÐHALD OG NÝLAGNING
Hópur frá Landsvirkjun lagði út 500 m langan stíg frá Strýpsveg í átt að Landnemaslóð.
Sami hópur opnaði nýja tengingu á skíða- og hjólabraut suður yfir Hjallabraut inn
Þverhjalladal. Til stendur að halda áfram með stígalagningu sumarið 2018 og leggja
helst hring frá bautasteinum inn á stíg næst Heiðarveginum.
VEGVÍSAR OG UMFERÐARSTJÓRNUN
Hafist var handa við endurskipulagningu göngustígakerfisins í Heiðmörk og fékk
félagið styrk frá Orkuveitu Reykjavíkur til að takmarka umferð á ákveðnum stöðum
á Elliðavatnslandi. Starfsmenn framleiddu vegvísa og hlið í þessum tilgangi og settu
GRISJAÐIR REITIR — ALLS UM 3,2 ha
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NÝR VEGVÍSIR Í LÖNGUBREKKUM Í HEIÐMÖRK

upp. Annars vegar voru hjólreiðar takmarkaðar á hjólreiðum á fimm km löngum kafla
stígakerfisins, til þess að tryggja öryggi gangandi útivistargesta. Hins vegar voru sett
upp nokkur hlið við vegslóða til að minnka umferð vélknúinna tækja. Styrkurinn nýttist
einnig til þess að hefjast handa við endurskipulagningu innviða göngustígakerfisins og
uppfærslu korta en það er mikið verk sem þarfnast einbeitingar og yfirsýnar.
VIÐARVINNSLA
Í byrjun hörpu var sitkagrenibolum flett fyrir klæðningu í væntanlegt hof Ásatrúarfélagsins
í Öskjuhlíð. Eins og undanfarin ár voru asparbolir sagaðir fyrir Garðyrkjudeild
Kópavogsbæjar. Einnig hefur Gufunesbær keypt af félaginu bolvið og sagað efni í nokkur
ár sem þeir nota í ýmis verkefni utanhúss. Eldiviður úr stafafuru er aðalega seldur til
pítsubakstur en einnig í smásölu til einkaaðila. Sala á eldiviði hefur því miður dregist
saman í „góðærinu“ undanfarin ár. Við grisjun er bolviðurinn flokkaður eftir stærð og
gæðum við útkeyrslu eða á vinnsluplani. Af greni eru grófir bolir og trjátoppar oftast
nýttir í kurl. Kurlið er selt til verktaka eða einkaaðila sem nota efnið m.a. í beð og stíga.
ÖNNUR VERKEFNI
Á þorra voru veggir og hurðir í skemmunni máluð og urðu fyrir valinu skógarlegri litir en
sá grái sem fyrir var. Verkið var unnið af Jóni Hlífari Guðfinnusyni, Sævari Hreiðarssyni
og Kimmo Virtanen.

NÝR VEGVÍSIR MEÐ LITASPJALDI.
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SÆVAR HREIÐARSSON — EIGINLEIK AR ÍSLENSKS
TRJÁVIÐAR, ÞÉTTLEIKI OG ENDING
Á vormánuðum varði Sævar Hreiðarsson, skógarvörður
í Heiðmörk, meistararitgerð sína í skógfræði við
Landbúnaðarháskóla Íslands. Hann hafði unnið að verkefninu
í fimm ár samhliða vinnu. Skógræktarfélag Reykjavíkur og
Skógræktin styrktu þessa rannsókn. Hér að neðan er útdráttur
úr ritgerðinni sem skilað hefur mikilvægum niðurstöðum
fyrir nýtingarmöguleika á íslenskum trjávið.
Það eru um 70 ár síðan hafist var handa við markvissa
nýskógrækt á Íslandi og elstu reitirnir gefa nú af sér hráefni til
viðarvinnslu. Fram til þessa hafa fáar rannsóknir verið gerðar
á eiginleikum og gæðum trjáviðar hér á landi. Í ritgerðinni
er skýrt frá niðurstöðum mælinga á vexti, viðarþéttleika
og endingu fjögurra mikilvægra nytjategunda í ræktun
á Íslandi. Auk þess er greint frá niðurstöðum mælinga í
langtímatilraun á endingu lerkis (af nokkrum tegundum)
sem staðsett er á Rannsóknastöð skógræktar á Mógilsá.
Í inngangi er fjallað almennt um viðarfræði, þéttleika,
endingu viðar og þær trjátegundir sem koma við sögu í
þessari rannsókn. Tegundirnar til rannsóknar á þéttleika og
endingu voru: Alaskaösp (Populus trichocarpa), sitkagreni (Picea
sitchensis), rauðgreni (Picea abies) og stafafura (Pinus contorta).
Efniviður fyrir rannsóknina var sóttur í Haukadalsskóg í
Biskupstungum og fór vettvangsvinna fram þar vorið 2012.
Vöxtur allra tegunda í Haukadal var í meðallagi og svipaður
meðalvexti tegundanna á Íslandi og við sambærilegar
aðstæður erlendis. Mælingar á viðarþéttleika sitkagrenis og
stafafuru voru þær fyrstu sem hafa verið framkvæmdar hér
á landi. Niðurstöður sýndu að viðarþéttleiki alaskaaspar var
hærri í Haukadal en á vaxtarsvæði tegundarinnar í Ameríku.
Stafafuran mældist með hærri þéttleika neðst í stofninum
en var annars með mjög jafnan viðarþéttleika, sem var í
samræmi við mælingar frá Evrópu og Ameríku. Rauðgreni og
sitkagreni vaxa vel í Haukadal en voru með viðarþéttleika við
lægri mörk sömu tegunda í Evrópu og Ameríku. Kjarnaviður
sitkagrenis mældist með hærri þéttleika en rysjuviður, en
enginn munur var hjá öðrum tegundum í því tilliti.

RANNSÓKNARPINNAR Á MÓGILSÁ.

SÆVAR AÐ TAK A ÚT RANNSÓKN Á MÓGILSÁ.
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Til að mæla endingu viðar var sett út stöðluð
pinnatilraun (stake test) í hlíðar Esju ofan við
Mógilsá. Pinnar voru vigtaðir á hverju ári til að
fylgjast með niðurbroti, en ekki verður hægt
að framkvæma mat samkvæmt staðli fyrr en 5
árum eftir að tilraunin var sett út (sumarið 2017).
Eftir fjögur ár var þyngdartap pinna mest hjá
alaskaöspinni (26%) sem var um helmingi meira en
hjá pinnum barrtegunda, en rauðgrenið var með
minnst þyngdartap (10,8%). Pinnar úr kjarnavið
voru með minna þyngdartap hjá öllum tegundum.
Eftir 4 ár voru pinnar allra tegunda með greinileg
merki um fúa en var þó mest áberandi hjá öspinni.
Við mælingar á lerkitilraun kom í ljós vatnsupptaka
lerkitegunda var marktækt lægri en hjá rauðgreni
og skógarfuru (Pinus sylvestris). Einnig kom í ljós
hjá öllum tegundum að sýni sem höfðu fengið
háhitameðhöndlun voru með minni vatnsupptöku
en ómeðhöndluð sýni. Ekki var marktækur munur
á upptöku vatns milli lerkitegunda.
Samkvæmt niðurstöðum stenst íslenskur trjáviður
samanburð við sömu tegundir í Evrópu og

GÚSTAF JARL VIÐARSSON VIÐ TRJÁMÆLINGAR Í HEIÐMÖRK.
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Ameríku. Niðurstöðurnar gefa vísbendingar um
að íslenskur viður muni uppfylla gæðastaðla og
með reynslu og rannsóknum eiga ræktendur að
geta aukið gæðin til framtíðar.
GÚSTAF JARL VIÐARSSON — KOLEFNISBINDING Í HEIÐMÖRK, NESJAVÖLLUM
OG ÖLFUSVATNI
Í upphafi árs hóf Gústaf Jarl Viðarsson,
skógarvörður í Heiðmörk, meistarnám í
skógfræði við Landbúnaðarháskóla Íslands.
Rannsóknarverkefnið snýst um mat kolefnisbindingar í skógi og jarðvegi í 3 skógum á
suðvesturhorni landsins. Verkefnið er unnið
í samstarfi við annan nemanda, Joel Charles
Owona frá Úganda, sem tekur að sér mælingar á
kolefnisbindingu í jarðvegi. Á árinu voru skógarnir
kortlagðir, lagðir út mælifletir og 122 fletir mældir.
Verkefnið er styrkt af Orkuveitu Reykjavíkur,
Landgræðsluskóla sameinuðu þjóðanna, Skógræktarfélagi Reykjavíkur og Rannsóknarstöð
skógræktar á Mógilsá. Stefnt er að meistaravörn
vorið 2019.
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SVIPMYND FRÁ UPPSETNINGU JÓL AMARK AÐS.

JÓLATRJÁASALA 2017
Mun fleiri jólatré seldust árið 2017 en árið á undan
eða 1762 á móti 1225 árið 2016. Það er sambærileg
sala og árið 2013 en undanfarin þrjú ár hefur salan
því miður verið í nokkurri lægð. Er gott gengi á
síðastliðnu ári vonandi til marks um að hún sé
farin að rétta úr kútnum á ný.
JÓLATRJÁASALA Á JÓLAMARK AÐI
Jólatrjáasala á jólamarkaði við Elliðavatnsbæ gekk
afar vel og seldust svo til öll tré sem í boði voru.
Umtalsverð aukning varð á sölunni milli ára og
seldust alls 1.102 tré, það er 44% aukning frá fyrra ári. Starfsmenn félagsins voru duglegir við að
höggva tré fyrir söluna og segja má að Heiðmörk,
Reynivellir og hlutar Austurheiða hafi verið kembdir rækilega í leit að góðum trjám. Einnig voru
keypt nokkur blágreni á fæti úr Brynjudal af
Skógræktarfélagi Garðabæjar og af skógarbændum að austan frá Brekkugerði og Teigarbóli.
Hægt hefði verið að selja fleiri tré seinasta daginn sökum þess að gestum Jólamarkaðarins fjölgar á hverju ári. Skoða mætti að kaupa fleiri tré

af skógarbændum eða skógræktarfélögum ef hægt
væri að tryggja gæði þeirra.
JÓLASKÓGUR Í ALMANNADAL Á
HÓLMSHEIÐI
Jólaskógi Skógræktarfélags Reykjavíkur var fundinn nýr staður í Almannadal á Hólmsheiði. Þar vex
gróskumikill og fallegur skógur sem blandaður
er af stafafuru, blágreni, sitkagreni og ilmbjörk.
Á Jólamarkaðnum seldust tæp 600 tré. Mest er af
furunni, en gott úrval af greni með sem tryggði
að allir fengu tré við sitt hæfi á þess að þurfa að
leita of langt. Jólaskógurinn var aðeins starfræktur
tvær helgar, en venjulega hefur hann verið opinn
þrjár aðventuhelgar fyrir jól. Þetta fyrirkomulag
reyndist vel og seldust aðeins fleiri tré heldur en
árið áður enda var ágætis veður alla dagana sem
Jólaskógurinn var opinn. Í Jólaskóginum var útibú
af kaffihúsi Jólamarkaðarins þar sem boðið var
upp á kakó, ketilkaffi, smákökur og það vinsælasta
var að grilla sykurpúða yfir varðeld. Gluggagægir
og Hurðaskellir heimsóttu Jólaskóginn sitt á hvað
alla þá daga sem hann var opinn.
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JÓLATRJÁASALA
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AUKINN METNAÐUR Á
JÓLAMARK AÐNUM
Sara Riel var markaðsstjóri Jólamarkaðar Skógræktarfélags Reykjavíkur árið 2017. Skipulagsvinna hófst í október með fundahöldum með
Helga Gíslasyni, framkvæmdastjóra Skógræktarfélagsins og Tinnu Ottesen, markaðsstjóra
Jólamarkaðarins 2016. Einnig tóku þátt í
undirbúningnum Kimmo Virtanen sem sá um
hönnun og framkvæmd auglýsingarherferðar og
fulltrúi ABS Media sem sá um kynningarmál á
netmiðlum, skjámiðlum, prentmiðlum og útvarpi.
Ákveðið var að vera með tvær megin áherslur:
Í fyrsta lagi að reyna að bæta úrval og gæði
handverksins sem seldur var/er á markaðinum
og í öðru lagi að gera sölubás Skógræktarfélags
Reykjavíkur mun meira áberandi á markaðstorgi
og fylla hann af handgerðum vörum úr skóginum
og fræðsluefni fyrir áhugasama gesti til að gera
félagsaðild aðlaðandi.
Umsóknarferli var breytt og auknar kröfur gerðar
um gæði handverks og annarra vara sem í boði voru.
Auk þess lagðist markaðsstjóri í rannsóknarvinnu
og hringdi beint í áhugaverða söluaðila – einkum
var einblínt á að auka framboð á matvöru – beint
frá býli.
Þessi nálgun reyndist mjög árangursrík, gæðin
jukust, sölufólk var almennt ánægðara og þótti
það mjög eftirsóknarvert að fá að koma og selja
á Jólamarkaði Heiðmerkur. Einnig fékk félagið
heilmikið hrós frá fastagestum sem hafa komið
árlega en almennt þótti þeim markaðurinn
áhugaverðari en síðastliðin ár og var salan hjá
flestum mjög góð.
Mikil áhersla var lögð á skipulag og samskipti við
handverksfólk þannig að það fengi allar upplýsingar

sem þörf var á auk þess sem markaðsstjóri fékk
sendar myndir af vörum sem voru kynntar á
Facebook-síðu Jólamarkaðsins. Sölubásarnir voru
númeraðir og fékk hver og einn ákveðnu borði
úthlutað.
Sölubás Skógræktarfélags Reykjavíkur var í ár í
einum af kofunum sem eru í eigu félagsins. Hann
var staðsettur á svipuðum stað og síðastliðin ár, en
þar var aðeins mjög lítill kofi sem rúmaði fáa. Nýi
kofinn var teppalagður, lýstur með sérhönnuðum
vegglömpum og settar upp hillur sem fylltar voru
með handgerðum leikföngum og eldhúsvörum
sem starfsmenn félagsins bjuggu til á einni viku í
Smiðjunni.
Fyrir utan kofann eða við enda hans var
eldiviði staflað og útikamínan staðsett og
handgerðum kollum raðað kringum eldinn. Allan
opnunartímann brann því eldur fyrir utan kofann
okkar sem lokkaði fólk að, það settist og oft
myndaðist mikil stemmning. Yfirbragðið svipaði
að mörgu leyti til sígauna í skóginum.
Sýn þeirra sem að markaðnum koma er að skapa
ævintýralegan stað rétt fyrir utan bæjarmörkin þar
sem fjölskyldur upplifa umhverfið í sameiningu
í ró og næði. Heilmikil menningardagskrá fyrir
fullorðna og börn var í boði allar helgar. Klukkan
13:00 kom rithöfundur og las upp úr nýútkominni
bók á Kaffistofunni, klukkan 14:00 var kveiktur
varðeldur í Rjóðrinu og þangað söfnuðust
fjölskyldur til að hlýða á upplestur úr barnabók sem
endaði með heimsókn frá jólasveininum. Sveinki
leiddi hópinn í söng og dansi aftur að markaðinum
þar sem dansað var í kringum Jólatréð. Klukkan
15:30 var tónlistaratriði á Kaffistofu.
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Mikill metnaður var lagður í að fá listafólk sem er mjög
framarlega á sínu sviði, er framsækið og með nýtt íslenskt
efni. Í samstarfi við menningarstaðinn Mengi var útbúinn
óskalisti sem farið var eftir til að fylla tónlistardagskrá og
leitað var í Bókatíðindi 2017 til að nálgast rithöfunda.
Til gamans má nefna að boðið var upp á upplestur
frá rithöfundum sem hlutu tilnefningar til Íslensku
bókmenntaverðlaunanna sem og tónlistarfólk sem hafa
fengið tilnefningar til Íslensku tónlistarverðlaunanna.

JÓL ATRÉ ÚR JÓL ASKÓGI
FURA; 55%
GRENI; 45%

JÓL ATRÉ AF JÓL AMARK AÐ:
TRJÁTEGUNDIR
STAFAFURA; 77%
BLÁGRENI; 12%

Í byrjun nóvember var kofunum komið fyrir á plani,
rafmagn tengt og vörur framleiddar. Umsækjendur fengu
svar og hafist var við að skrá seljendur handverksmarkaðs
og þátttakendur í menningardagskrá.
Jólamarkaðurinn við Elliðavatnsbæ fékk nýtt nafn en
nafnið var einfaldað í Jólamarkaður í Heiðmörk þar sem
við töldum það skýrara fyrir almenning. Þessu var breytt
á Fésbókarsíðu Jólamarkaðsins sem og á Instagramreikningi og á heimasíðu félagsins.

SITKAGRENI; 9%
RAUÐGRENI; 2%

JÓL ATRÉ AF JÓL AMARK AÐ:
VÖRUFLOKK AR
TRÖPPUTRÉ, 36%
0,5—1,0 m; 2%
1,0—1,5 m; 18%
1,5—2,0 m; 26%

Þessar þrjár síður voru helstu upplýsinga-veiturnar
markaðarins en þangað var hægt að leita til að fá
upplýsingar um opnunartíma, staðsetningu, vöruúrval,
handverksmarkað og menningardagskrá. Fyrir hvern
föstudag var útbúin fréttatilkynning sem send var út á
uppfærðan lista Skógræktarfélagsins yfir fjölmiðla og
félagsmenn.

2,0—2,5 m; 15%
> 2,5 m; 3%

Jólamarkaðurinn fékk umfjöllun í öllum helstu
miðlum landsins, þ.e. það var innslag í kvöldfréttum
Ríkissjónvarpsins og Stöðvar tvö, í hádegisfréttum
Ríkisútvarpsins, myndasería og viðtöl í Morgunblaðinu,
Fréttablaðinu og Bændablaðinu.
Auglýsingar voru keyptar í Sumarhúsinu og garðinum,
skjáauglýsingar, samlesnar auglýsingar í útvarpi og í
sérútgáfu Morgunblaðsins (Jólablaðinu). Auk þess sem
allar auglýsingar á samfélagsmiðlum voru ,,bústaðar“.

“ÖLL TRÈ GETA ORÐIÐ JÓL ATRÈ” — PORTRET TMYNDIR AF EINSTÖKUM JÓL ATRJÁM
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Kimmo Virtanen sá um hönnun og framleiðslu
auglýsinga. Þetta var mjög metnaðarfull og falleg
herferð sem innihélt bæði myndskeið og skjáog prentmyndir. Hann hannaði einnig nýtt lógó
sem var gegnumgangandi í öllum auglýsingum
og þóttu þessar auglýsingar bera vott um aukna
fagmennsku og efldi ímynd Skógræktarfélagsins
til muna. Kimmo hannaði einnig nýtt skilti fyrir
bás Skógræktarfélagsins sem mun standa tímans
tönn. Skiltið þjónar einnig sem verðskrá.
Rekstur kaffistofunnar var í höndum Önnu
Júlíu Friðbjörnsdóttur og þar fór fram fjölbreytt
menningardagskrá. Í samvinnu við markaðstjóra
var Kaffistofan tekin í gegn, skreytt og gerð hæf
fyrir starfsemina á aðventunni. Tvær aðrar konur
voru ráðnar á vaktirnar en þær voru Sveinbjörg
Bjarnadóttir og Salla Koski sem tóku allar vaktir
á aðventunni.
Orri Freyr Finnbogason var verkstjóri jólatrjáasölu
á Jólamarkaði og stóð hann sig með miklum
ágætum, og þótti salan skarta ágætu úrvali trjáa.

Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir myndlistarmaður
skreytti Markaðstréð í ár og gerði skreytingin
mikla lukku og spáðu gestir mikið í hana og
mynduðu í bak og fyrir.
Veðrið var hagstætt fyrir markaðshald og yfirleitt
hvít jörð sem hefur mikið að segja fyrir upplifun
gesta og tilfinninguna fyrir vetrarparadís. Vont
veður og færð setti aðeins strik í reikninginn einn
dag, en þá varð vegurinn að Elliðavatnsbænum
skyndilega glerháll og urðu aðstæður um tíma
tvísýnar. Allt fór þó vel að lokum og enginn
slasaðist.
Mikilvægt er að brýna fyrir Reykjavíkurborg
að halda við veginum að Heiðmörk og veita
honum almenna þjónustu þar sem þessi vegur er
fjölfarinn og innan borgarmarka. Það er aukaálag
á Skógræktarfélagið að þurfa að ryðja veginn og
sanda, enda hvorki raunverulegur mannfjöldi né
tækjabúnaður til að gera það almennilega.

Ein ástæða þess að fólk er tilbúið að kaupa tré
af Skógræktarfélaginu er það loforð að í staðinn
fyrir hvert selt tré séu 50 gróðursett. Einnig hefur
fólk almennt ánægju af því að trén sé innlend og
af staðnum.
Tinna Ottesen fyrrverandi markaðstjóri tók að
sér þrjá daga í sölu á jólatrjám á Jólamarkaðinum
og Guðfinna Mjöll Magnúsdóttir sem hefur stýrt
Skógarleikunum tók eina vakt. Báðar unnu þær í
afgreiðslu í sjálfum sölubás Skógræktarfélagsins.
Það var nýlunda að starfsmaður sæti við sölubás,
tæki við greiðslu og veitti upplýsingar um
starfsemina. Ásamt Jóhanni G. Frímann sem
vann í Jólaskóginum unnu þær þrekvirki í að
lokka nýja félagsmenn á skrá og eru nýir félagar
vel á þriðja hundrað.
SVIPMYNDIR ÚR JÓL AMARK AÐI (MYNDIR: SARA RIEL OG KIMMO VIRTANEN)
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ESJUHLÍÐAR
Gróðursettar voru skógarplöntur á Mógilsá
og í Kollafirði. Flökkuhópur Landsvirkjunar
og sjálfboðaliðahópur frá Seeds önnuðust
gróðursetningar undir verkstjórn starfsmanna
Skógræktarfélagsins.
Flökkuhópurinn
lagði
einnig til vinnu við að hreinsa úr yfirborðsræsum
á Esjustíg og við uppgræðslu á illa förnum gróðri
í Einarsmýri þar sem göngufólk gekk áður en
lokið var við að leggja Þverfellsstíginn alla leið
upp að Steini. Einnig var úthlutað þremur nýjum
landnemaspildum í Kollafirði, þ.e. til Íslenska
Gámafélagsins, Íslenskra fjallaleiðsögumanna
og starfsmannafélags Brimborgar. Nýju landnemarnir tóku strax til við að gróðursetja og
vinna við sín svæði.
REYNIVELLIR
Starfsmenn fóru í nokkrar ferðir á Reynivelli
á árinu, grisjað var frá álitlegum jólatrjám eftir
áramót og farið í nokkrar ferðir til þess að sækja
jólatré fyrir Jólamarkaðinn. Þar reyndist vera
ágætis uppskera af blágreni og stafafuru, en einnig
nokkrir fjallaþinir, rauðgreni og sitkagreni.
FELLSMÖRK
Vegna slæms ástands á girðingum og hliði við
Holt, var mikill ágangur fjár í Fellsmörk sumarið
2016. Ekki var því reiknað með að hægt væri að
planta þar sumarið 2017, nema Vegagerðin fengist
til að lagfæra pípuhliðið á veginum að Holti og
Álftagróf. Úr því rættist á miðju sumri 2017
að undirlagi Sigurjóns í Pétursey. Á Felli voru
girðingar lagfærðar og ristarhlið við hlöðuna tekið
upp og hreinsað upp úr því. Einnig voru staurar
endurnýjaðir við hliðið.
Verktakafyrirtækið Framrás sá um lagfæringu
á varnargarði við Einbúa og á veginum. Í

Keldudal voru girðingar lagfærðar og einnig var
lagað í kringum ræsi í Keldudalslæk. Að þessum
framkvæmdum loknum var falast eftir plöntum hjá
Skógræktarfélaginu, þó seint væri. Í byrjun ágúst
komu plöntur til dreifingar á Landnemalóðir. Í
september kom seinni plöntuskammturinn og var
þá haldinn sameiginlegur gróðursetningardagur
með skömmum fyrirvara. Plantað var íbótum
á svæði innan hlöðunnar á Felli og á nýtt svæði
neðst í hlíðina vestan Fellsbæjar.
MÚLASTAÐIR
Vel hefur tekist við endurbyggingu á
íbúðarhúsinu á Múlastöðum. Húsið var klætt
og einangrað og settur var upp orkusparandi
varmaskiptibúnaður sem heldur jöfnum hita í
húsinu og sett upp viðarkamína sem hægt er
að kynda þegar starfsmenn eða gestir dvelja í
húsinu. Innanhúsarktitektinn Júlía Anderssen
hannaði íbúðarhúsið að innan og Sara Riel
lagði til hugmyndavinnu við það auk verulegri
aðkomu að innréttingum og myndskreytti húsið
með myndum úr eigin safni. Þar var lagt 70 m2
parketgólf unnið úr sitkagreni úr Vífilsstaðahlíð.
Útihúsin voru endurnýjuð og gerð að nothæfum
skemmum og geymslu. Þórarinn Svavarsson vann
við lokafrágang á húsunum og hefur tekið að sér
að vera “staðarhaldari” á Múlastöðum.
GIRÐINGAR
Girðingar sem umkringja jörðina ofan vegar
eru um 11 km. Að vori var unnið í þrjár vikur
í viðgerð á girðingum. Var skipt um og bætt við
nokkuð af staurum á rafmagnsgirðingu. Einnig
var skipt um girðingarstaura frá brú og að hliðinu
að Eyri. Flóka hafði brotið land ofan brúar þar
sem þurfti að færa girðinguna á 100 metra kafla.
Að öðru leyti var girðingin reist við og lokað fyrir
allar hugsanlegar smugur. Þetta sumar tókst að
halda fénu að mestu leyti frá en nauðsynlegt er að
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ÚTIHÚSIN Á MÚL ASTÖÐUM ENDURGERÐ (MYNDIR: SÆVAR HREIÐARSSON OG HELGI GÍSL ASON).

halda áfram að endurnýja girðinguna. Allir girðingarstaurar voru fengnir úr skógum
Heiðmerkur. Stikur í rafmagnsgirðingu voru sagaðar úr Norskri eik sem félagsinu
áskotnaðist. Geta má þess að eikarstikurnar leysa af hólmi stikur úr plasti.
JARÐVINNSLA
Um mitt sumar fór fram slóðagerð og jarðvinnsla austast í landi Múlastaða. Jarðvinnslan
fór fram með dráttarvél og skógarstjörnu og voru unnir um 1,9 ha, í reitum 15 og 16
innan samnings. Einnig var ruddur slóði með sláttuvél yfir úthaga frá túnum og að
girðingu. Gerð var tilraun með að gróðursetja greni og ösp í grösugan úthaga.
GRÓÐURSETNING
Á Múlastöðum voru gróðursettar um 70 þúsund plöntur. Sitkagreni og stafafura voru
gróðursett beggja vegna vegarins sem liggur að Eyri. Í jaðarsvæði ofan við tún var sett
niður blágreni. Sitkagreni og alasakaösp voru sett í jarðunnin svæði og úthaga neðst í
brekkum næst Eyri. Vorið 2018 er stefnt á að fylgja eftir gróðursetningu í þau svæði
sem voru jarðunnin. Friðrik Aspelund sá um gróðursetningar á fyrningum frá fyrra
ári og hluta af úthlutun innan samnings. Danskir skógræktarnemar gróðursettu um
40 þúsund plöntur í verktöku. Annar lítill hópur starfsnema frá Danmörku setti að
auki niður um 10 þúsund plöntur.
AÐ OFAN: STOFAN Á MÚL ASTÖÐUM ENDURGERÐ (MYND: INGIBJÖRG FRIÐRIKSDÓT TIR)
AÐ NEÐAN: GRÓÐURSETNINGAR Á MÚL ASTÖÐUM FRÁ 2014 TIL 2017
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FR ÆÐSLU— O G
M E NNI NGA R M Á L
Að venju var talsvert um að starfsmenn tækju á móti
hópum til fræðslu um skógrækt, gróðursetningar,
viðarvinnslu og árangur skóggræðslu félagsins
undanfarna áratugi. Þar á meðal voru landnemar
áberandi, en einnig aðrir svo sem skólahópar
frá öllum námsstigum, ferðamenn og aðrir.
Viðfangsefni fræðslu er af ýmsum toga og ráðast
gjarnan af árstíma, en meðal þess sem fjallað
er um eru gróðursetningar, jólatré, grisjun,
viðarvinnsla og verðmæti útivistarskóga með tilliti
til lýðheilsu. Þá hefur félagið haft hjá sér að jafnaði
1-3 starfsnema í skógrækt allt árið, bæði danska og
íslenska. Má því með réttu segja að félagið hafi lagt
verulega í fræðslumálin.
ENDURVINNSLUSKÓGUR — SAMSTARF
VIÐ ÍSLENSK A GÁMAFÉLAGIÐ
Skógræktarfélag
Reykjavíkur
og
Íslenska
gámafélagið undirrituðu viljayfirlýsingu um
uppbyggingu útivistarsvæðis í Kollafjarðarflóa
sem mun nefnast Endurvinnsluskógur. Markmið
hans verða að sýna á raunverulegan hátt fram á
umhverfislegan ávinning endurvinnslu á pappa
og pappír. Skipulag og hönnun skógarins skal
miðast að því að hann nýtist við umhverfisfræðslu.
Skógurinn verður hannaður með það fyrir augum
að almenningur, fyrirtæki og stofnanir geti
fræðst á skemmti-legan hátt um endurvinnslu og
leiðir sem hægt er að fara til að minnka vistspor.
Stígur um svæðið mun leiða gesti á milli fræðslurjóðra og gert verður ráð fyrir svæði fyrir fyrirlestra
undir berum himni.
SKÓLABÖRN
Það er árlegur viðburður hjá mörgum leikskólum
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og grunnskólum á höfuðborgar-svæðinu að koma
í Heiðmörk í desember þar sem börnin ásamt
kennurum fara í leiðangur með starfsmanni
skógræktarfélagsins til þess að velja jólatré fyrir
skólann sin og jólatrjáaskemmtun. Í ár var góð
aðsókn og almenn ánægja meðal þátttakenda.
FYRIRLESTRAR
Félagið stóð fyrir nokkrum fyrirlestrum
og kynningum á árinu, þar má helst nefna
veggspjaldakynningu á Fagráðstefnu skógræktar
þar sem lagt var gróft mat á kolefnisbindingu
og kolefnisforða trjágróðurs í Reykjavíkurborg,
fyrirlestur um þéttleika og endingu íslensks
viðar, fyrirlestur sem haldinn var fyrir nemendur
Listaháskólans um viðarnytjar, fyrirlestra um
lýðheilsuverðmæti útivistar í Heiðmörk fyrir
Grettistak og kynningu á útivistarsvæðum
félagsins fyrir umhverfis- og skipulagsráði
Reykjavíkurborgar. Á aðalfundi félagsins var fluttur
fyrirlestur um skógrækt og hreint vatn. Það er
stefna félagsins að leggja áherslu á fræðslustarfsemi
og starfsmenn þess halda ótalmargar óformlegar
kynningar á skóginum og/eða svara spurningum
einstaklinga eða hópa í gegnum samtöl, síma og
tölvupóst.
SKÓGARLEIK AR
Skógræktarfélag
Reykjavíkur
stóð
fyrir
Skógarleikunum í þriðja sinn í Furulundi
í Heiðmörk, laugardaginn 1. júlí 2017. Á
leikunum koma skógarhöggsmenn saman til
að keppa í skógargreinum eins og afkvistun,
bolahöggi og axarkasti. Markmið leikanna er
að kynna starf félagsins, skógarhöggsmanna og

HÓPURINN SEM STÓÐ AÐ SKÓGARLEIKUNUM (MYND: KRISTINN H. ÞORSTEINSSON).

möguleika skógarins. Þar af leiðandi hefur félagið
lagt upp úr því að skapa einstaka skógarupplifun
fyrir gesti á öllum aldri á Skógarleikunum.
Björn Bjarndal var kynnir á leikunum og fórst
það vel úr hendi. Ólafur Oddson bauð upp á
skógarupplifunar-göngu og fengu gestir nýlagað
birkite með sér í gönguna þar sem Ólafur opnaði
augu þeirra fyrir töfrum skógarins. Gestum gafst
tækifæri til að grilla snúrubrauð á birkigreinum yfir
opnum varðeldi auk þess sem félagið bauð öllum í
grillveislu.
Risa stórt tepee tjald var reist í lundinum fyrir leikana
og þar buðu tvær seiðkonur gestum í trumbuslátt og
töfrasprotagerð. Eldsmiðurinn Þórarinn Svavarsson
sýndi listir sínar og yngstu kynslóðinni gafst tækifæri
til að læra grundvallaratriðin í tálgun undir leiðsögn
tálgunarmeistara.
Það má því með sanni segja að Furulundur hafi iðað af
mannlífi og ævintýralegri stemningu. Líkt og fyrri ár
fengu Skógarleikarnir mikla og góða umfjöllun bæði
í útvarpi, dagblöðum og sjónvarpi. Vegur leikanna fer
vaxandi með hverju ári og gestir ljóma af ánægju og
tala um að þeir séu að upplifa eitthvað alveg einstakt.

VÍÐFÖRUL JÓLATRÉ ÚR HEIÐMÖRK
Skógræktarfélagið gaf Reykjavíkurborg jólatré úr
Heiðmörk til að færa vinaborgum sínum Nuuk
á Grænlandi og Þórshöfn í Færeyjum jólatré úr
Heiðmörk á aðventunni en þessi skemmtilega
hefð hefur verið að festa sig í sessi á undanförnum
árum. Ljósin á trjánum voru tendruð við fjölsóttar
og hátíðlegar athafnir í báðum borgum þar sem
skemmtikraftar komu fram, fulltrúar Reykjavíkur
fluttu ávörp og sannur jólaandi skein úr hverju
andliti. Það er til marks um hve miklu reykvískir
skógræktarmenn hafa áorkað á undanförnum
áratugum að nú geti þeir glatt nágranna sína á
þennan hátt í aðdraganda jóla. Um áratuga skeið
nutu Reykvíkingar sams konar gjafmildi af hendi
Óslóarbúa sem færðu þessum skóglausu frændum
sínum stærðar jólatré á hverju ári. Ekki er langt síðan
hefðin var aflögð enda Íslendingar fyrir löngu orðnir
sjálfum sér nægir í ræktun torgtrjáa. Enn er þó
komið fyrir ,,Óslóartré“ á Austurvelli á aðventunni
en tréð það arna kemur núna úr Heiðmörk og er
iðulega fellt af borgarstjóra sem nýtur til verksins
dyggrar aðstoðar þaulvanra skógarhöggsmanna
Skógræktarfélags Reykjavíkur.
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ÁVA R P FOR M A NNS
Á A ÐA L FUNDI 2017
Ágætu fundarmenn,

Liðið ár var félaginu á margan hátt hagstætt. Rekstrarleg afkoma þess var viðunandi; skógræktarstarf þess skaplegt, þótt vissulega væri æskilegt að gera betur. Við
náum ekki þeim markmiðum sem við settum okkur þegar við mörkuðum okkur framtíðarstefnu fyrir nokkrum árum. Það reynist sí erfiðara að fá sumarfólk
til gróðursetningar á yfirspenntum vinnumarkaði. Margur annar rekstur, er betur
til þess fallin að fara í kapphlaup um vinnulaun en okkar rekstur. Þar að auki hefur
reynst erfiðara en oft áður að fá nægilega mikið af góðum plöntum til gróðursetningar. Félagslega var einnig ýmislegt á boðstólum og jókst félagatalan um 160 á
árinu, sem teljast verður harla gott í framhaldi af góðri aukningu árið áður. Markmið
okkar er að ná 2000 félaga markinu. Þótt skógrækt sé megin viðfangsefni og tilverugrundvöllur félagsins , þá skiptir miklu að þar að baki standi sveit áhugasamra félagsmanna, sem láta sig starf þess varða. Hér verðum við að gera enn betur, því framtíð
okkar dýrmætu skógræktarhugsjónar er að veði. Ef slagsíða er á félagshliðinni, þá
dofnar hugsjónin á starfssvæði okkar.
SKÓGRÆKT OG LOFTSLAGSMARKMIÐ
Eins og ég sagði þá var afkoma félagsins viðunandi. Þótt hún sýni smávægilegan
tekjuhalla. Hann myndaðist í reynd á árinu á undan, en það ár var mikill rekstrarafgangur. Efnahagur félagsins er mjög traustur og allar lykiltölur til fyrirmyndar.
Við eigum góða sjóði, sem erfitt er að ávaxta um þessar mundir. Þeir ná varla að
standa í stað að raungildi. Því hljótum við að skoða af alvöru, hvort ekki sé rétt
að beina sjónum okkar í meira mæli að kaupum á skógræktarlandi, frekar en láta
sjóðina rýrna frekar. Kaup okkar á Múlastöðum var fyrsta skrefið. Þar höfum við
haslað okkur völl. Þar eru ræktunarskilyrði nokkuð góð og því væri það eðlilegt að
halda þar áfram, kaupa meira land í Flókadal og eiga það tilbúið þegar við þurfum
á því að halda. Þetta er í samræmi við loftslagsskuldbindingar þjóðarinnar og þá
stefnu sem stjórnvöld styðjast við, a.m.k. um sinn. Þar er áhersla lögð á verulega
aukningu skógræktar sem mótvægi við útblæstri gróðurhúsalofttegunda hérlendis.
Við höfum fjárhagslegar og faglegar forsendur, svo og nægilegan metnað til að gera
okkur gildandi þar. Skógrækt er huggun í harmi jarðar. Meira mun þó þurfa til þess
að loftslagsmarkmið okkar náist.
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AUKIÐ LAND TIL SKÓGRÆKTAR
Eins og áður sagði hljóta viðbrögð okkar í Skógræktarfélagi Reykjavíkur að vera þau
að sækjast eftir nýju landi til skógræktar. Innan lögsagnarumdæmis borgarinnar eru
engin víðáttusvæði eftir sem þjónað gætu fyrrnefndu markmiði. Tillögur okkar um
svæði við rætur Esju, sem við höfum viljað klæða skógi, hafa ekki fengið blessun
borgaryfirvalda. Þeim hefur, a.m.k. til þessa, verið svarað með gróðurvana þögn.
Við sjáum því fyrir okkur landnám í öðrum sveitum sem besta kostinn. Þar höfðum
við fordæmi frá 1988, þegar félagið gerði samning við ríkið um skógræktarlandnám í
Fellsmörk í Mýrdalshreppi. Það voru að vísu engin landakaup, en skógræktarnýlenda
reis þar engu að síður. Þar hafa landnemar unnið feiknargott starf og megum við
vera bæði stolt, glöð og þakklát yfir þeirri ræktun sem þar hefur verið unnið að –
oftast við erfiðar aðstæður. Eins og fram kom í máli mínu hér að framan, þá væri
æskilegt, ef okkur tækist að auka skógræktarland í Flókadal, frekar en sækja á ný mið
annars staðar á landinu. Allur tvístraður rekstur er óhentugri og kostnaðarsamari, en
ef við gætum sameinað átak okkar á einu svæði, sem auk þess væri innan skaplegrar
fjarlægðar frá heimili okkar í höfuðborginni. En vissulega munum við hafa augun
opin fyrir öðrum tækifærum til landakaupa, sem kunna að koma í ljós.
NÁTTÚRUVERND
Þótt áhersla verði lögð á nýtt land til aukinnar skógræktar, þá verðum við að vera
þess meðvituð að meðhöndla verður landið af gát. Lífríki það sem til staðar er nú,
getur líka verið dýrmætt. Nýskógrækt ásamt vernd þess náttúrulega lífríkis sem
landinu er einlægast, eru tvær hliðar sama penings. Forfeður okkar hafa farið bæði
illa og ógætilega með íslenska náttúru, hvort heldur sem er með ofbeit um aldir
eða með oftast tilgangslausri og óhóflegri framræslu votlendis, einkum eftir miðja
síðustu öld, en þá var þessi landspilling hluti af stórhuga framfarahugsun í landbúnaði.
Ofbeitina og rofajörðina græðum við með skógrækt. Gróðurmiska og skrælnun
framræsts jarðvegs bætum við með endurheimt votlendis. Þá aðgerð verður einnig
að setja á dagskrá. Þar eru sár sem bíða þess að verða grædd.
MÚLASTAÐIR OG ÖNNUR SVÆÐI
Unnið hefur verið að því að koma íbúðarhúsinu að Múlastöðum í nothæft ástand.
Þá hefur og hluti af útihúsunum verið lagfærður svo nýta megi þau undir verkfæri
og vinnuaðstöðu. Við vonumst til, að þessu verði að miklu leyti lokið um fardaga.
Þá væri gaman að geta boðið félagsmönnum til að skoða aðstöðuna á Múlastöðum
og kynna þeim framtíðarsýn okkar á landið og nýtingarráðrúm húsanna. Þarna mætti byggja upp einhvers konar aðstöðu fyrir félagsmenn með gistiaðstöðu á

37

Múlastöðum, samfara gróðursetningu og útivist. Félagsmenn fengju þarna tækifæri
til að kolefnisjafna bílinn sinn eða utanlandsferðina.
VATNSVERND OG STARFSSTÖÐIN Í HEIÐMÖRK
Skógræktarfélagið hefur lengi haft Elliðavatnsjörðina, og þar með hluta Heiðmerkur,
til umráða. Að frumkvæði félagsins hófst landnám þar um kringum árið 1950 en
formleg umráð jarðarinnar fékk félagið með samþykkt borgarstjóra og borgarráðs
frá árinu 1963. Eftir að Fossvogsstöðin var seld fluttist aðstaða félagsins í Elliðavatnsbæinn. Þar höfum við verið síðan.
Fyrir tveimur árum var ný vatnsverndarsamþykkt fyrir höfuðborgarsvæðið afgreidd.
Hún snýr fyrst og fremst að Heiðmörk, en neysluvatn svæðisins kemur að langmestu
leyti þaðan. Nýja reglugerðin inniheldur mun strangari reglur um starfsemi og umgengni í Heiðmörk en þær fyrri. Þetta hefur bein áhrif á starf og veru okkar við
rætur Heiðmerkur. Við gerðum athugasemdir við þessar reglur þegar á vinnslustigi
og síðar í umsagnarferli þeirra. Hvorki var hlustað né tekið tillit til þeirra atriða sem
við bentum á að gengju of langt eða okkur fannst einstrengingsleg. Við fengum
það snemma á tilfinninguna, að búið væri að ákveða að henda starfsemi okkar út úr
Heiðmörk. Við erum ósátt við þessa reglugerð, sem við segjum harða á annað borðið
og jaðra við offors. Við teljum að bráðum sjötíu ára starf Skógræktarfélagsins í
Heiðmörk beri hvorki vott um sóðalega né kærulausa umgengni og að hætta á að
neysluvatn spillist af áframhaldandi starfi okkar þar, sé hverfandi. Þvert á mót teljum
við að uppgræðsla og trjárækt hafi bætt vatnsgæðin. Það verður því fróðlegt að heyra
erindi Bjarna Diðriks um sambýli vatnsgæða og skógræktar hér í kvöld.
Við höfum fengið þau skilaboð að við þurfum að fara út úr Heiðmörkinni á næstu
árum. Við gerum okkur grein fyrir því, að erfitt er að deila við harðráðan dómarann. Vonandi gengur vatnsverndarákefðin ekki grisjun og eðlilegri umgengni í
skóginum ofgangi. Verði umferð einkabifreiða meinuð för um Heiðmörkina, verður
fjölsóttasta útivistarsvæði landsins ekki svipur hjá sjón. Mun færri munu leggja leið
sína þangað. Erfitt og óæskilegt er að berjast á móti strangari vatnsvernd, þótt færa
megi rök fyrir því að hér sé borið í bakkafullan lækinn. Opinber andstaða okkar og
mótspyrna gæti skaðað ímynd skógræktar. Við þurfum því að líkindum að búa okkur
undir flutning vinnsluskemmunnar, þar sem miðstöð viðarvinnslu og gróðursetningar okkar er. Um leið er líklegt að við þurfum að kveðja Elliðavatnsbæinn og
flytja skrifstofu okkar á nýjan stað. Þetta umrót og áföst óþægindi munu hafa áhrif
á starf okkar þegar þar að kemur.
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AÐ LOKUM
Ég hyggst ekki ræða ítarlega aðra starfsemi sem við höfum með höndum hjá félaginu. Mun framkvæmdastjórinn fjalla þar um í skýrslu sinni. Þar er ég að tala um
gróðursetningu á svæðum félagsins s.s. í Heiðmörk, í Esjunni, á Múlastöðum og í
Fellsmörk, starfsmannahald og afkomu einstakra þátta. Vil ég þakka Helga Gíslasyni
og öllu hans góða starfsfólki afar gott starf á liðnu starfsári. Gott og ötult starfsfólk
er lykillinn að giftusamlegri starfsemi félagsins. Stjórnarmönnum þakka ég traust og
farsælt samstarf. Með þessum aðalfundi hverfa tvær stjórnarkonur úr stjórn félagsins, þær Lilja Guðmundsdóttir, ritari stjórnar og Ragnheiður Ólafsdóttir, meðstjórnandi.
Lilja Guðmundsdóttir, sem ritar fundargerð þessa aðalfundar, tók sæti í stjórn félagsins árið 2000 og kosin ritari árið 2003. Öll störf Lilju fyrir félagið hafa einkennst
af vandvirkni og einlægum áhuga á velgengni félagsins. Sem fundarritari hafa fundargerðir hennar yfirleitt verið samþykktar athugasemdalaust . Þær eru mikilvæg gögn
um starfsemi félagsins og vinnubrögð stjórnar. Við þökkum henni þýðingarmikil
störf fyrir félagið og óskum henni velgengni í hverju því, sem hún kann að taka sér
fyrir hendur í framtíðinni.
Ragnheiður Ólafsdóttir tók sæti í stjórn félagsins árið 2013 . Framlag hennar á stjórnarfundum hefur verið uppbyggilegt og áhugi hennar á starfsemi félagsins heils
hugar. Um leið og við þökkum Ragnheiði störfin fyrir félagið óskum við henni allra
heilla til framtíðar.
Ég þakka gott hljóð. Máli mínu er lokið.

— Þröstur Ólafsson
Formaður
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Efla verkfræðistofa

Ferðafélag
Íslands

Félag landnema
í Fellsmörk

Garðabær

Hjólreiðafélag
Reykjavíkur

Hrísar í Flókadal

Íslenska Gámafélagið

Janus
Endurhæfing

Jordbrugets
UddannelsesCenter
Århus

Landbúnaðarháskóli
Íslands

Landgræðslusjóður

Landgræðsluskógar

Landnemar í Heiðmörk

Landnemar í Esjuhlíðum

Landsvirkjun

Listaháskóli Íslands

MHG Verstlun

Minningarsjóður Páls
Gunnarssonar

Nordmannslaget

Norðlingaholtsskóli

Nova

Nuuk

Orkuveita
Reykjavíkur

Rannsóknarstöð
Skógræktarinnar

Reykjavíkurborg

Skíðagöngufélagið
Ullur

Skotveiðifélagið
Skotreyn

Skovskolen Nödebo

Sorpa

Skógræktin

Skógræktarfélag
Hafnarfjarðar

Skógræktarfélag
Íslands

Trjáræktarklúbburinn

Vesturlandsskógar

Þórshöfn
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