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Inngangur 
 

Á síðasta ári gengu um 200 nýir félagar í Skógræktarfélag Reykjavíkur. Það er verulegur 

viðsnúningur frá því sem verið hefur undanfarin ár þegar félagatalan hefur lækkað lítið eitt á hverju 

ári. Þessi fjölgun er því mikið gleðiefni og til marks um þann mikla kraft sem einkennir starf 

félagsins um þessar mundir.  

 

Þessi kraftur á sér ýmsar birtingarmyndir. Síðastliðið sumar birtist hann í Skógarleikunum sem 

félagið stóð að í fyrsta skipti. Þar komu saman margir af færustu skógarhöggsmönnum á 

suðvesturhorni landsins og öttu kappi í ýmsum skógarþrautum við mikla gleði áhorfenda. 

Fjölmargir lögðu leið sína á leikana til að fylgjast með og gera sér glaðan dag í skóginum. 

Sérstaklega ánægjulegt var að sjá hve margt ungt fólki var í þeim hópi en það hefur því miður borið 

lítið á því á hefðbundnum viðburðum í skóginum svo sem skógar- og fræðslugöngum.  

 

Kraftmikið starf Skógræktarfélags Reykjavíkur birtist einnig í samstarfsverkefnum þess við hin 

ýmsu fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök. Undanfarin ár hefur félagið átt í skemmtilegu og gefandi 

samstarfi við vöruhönnunardeild Listaháskóla Íslands sem gengur út á að kynna nemum þann 

efnivið sem leynist í skóginum til að þróa vörur eða efni úr honum. Nú síðast unnu nemarnir með 

víðitegundir og var afraksturinn sýndur á Hönnunarmars auk þess sem gefin var út vegleg bók um 

verkefnið. Ánægjulegasta útkoma þessa verkefnis er þó sú að með því gefst okkur færi á opna augu 

ungs og skapandi fólks fyrir þeim möguleikum sem skógurinn býður upp á.  

 

Ungt og skapandi fólk lék einnig lykilhlutverk í vel heppnuðum Jólamarkaði félagsins á aðventunni, 

allt frá því að skipuleggja viðburði og hanna umgjörð markaðarins, til þess að kynna hann fyrir 

almenningi. Verkefnið Einstök tré sem varð til í tengslum við markaðinn er gott dæmi um þessa 

nýju og frumlegu nálgun unga fólksins en það gekk út á að bjóða til sölu jólatré sem að öllu jöfnu 

þykja ekki boðleg vegna útlitsgalla svo sem margtoppa tré, hálf tré og renglur. Framtakið fékk 

mikla athygli og vakti marga til umhugsunar um fegurðarviðmið og persónulegan smekk þegar 

kemur að útliti jólatrjáa.  

 

Það hefur verið afar ánægjulegt að fylgjast með aukinni þátttöku ungs fólks í starfi 

Skógræktarfélags Reykjavíkur. Það er Skógræktarfélaginu enn fremur nauðsynlegt að virkja 

sköpunarkraft og áhuga þeirra sem yngri eru til að félagið staðni ekki. Ef við viljum efla starf 

félagsins með því að fá inn nýtt og ferskt blóð verðum við að bjóða upp á eitthvað sem ungu fólki 

finnst spennandi. Besta leiðin til þess er að hafa það með í ráðum eins og viðburðir á borð við 

Skógarleikana og Jólamarkaðinn sýna glöggt. Takist okkur að virkja unga fólkið til þátttöku í 

skógræktarstarfinu á forsendum þess þurfum við ekki að hafa áhyggjur af endurnýjun félagsins. 

Þetta verður eitt af stóru viðfangsefnum stjórnenda Skógræktarfélags Reykjavíkur næstu árin. 

 

Helgi Gíslason, framkvæmdastjóri 
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Lykiltölur 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ársverk samtals  16,5 17,8 15,6 20,3 21,3 17,3 

Félags- og fræðslustarf       

Félagar (í árslok) 1.176 1.172 1.077 1.040 1.014 1.209 

Fræðsluerindi 17 6 2 12 14 7 

Þátttakendur í fræðslu - áætlað 800 400 40 420 480 115 

Viðburðir og móttökur 10 5 4 9 14 24 

Barnastundir 30 30 16 10 10 8 

Þátttakendur í viðb. og mótt.- áætlað 12.000 10.000 9.000 10.000 10.000 1.000 

Landnemar og sjálfboðaliðar       

Heiðmörk 140 140 141 142 142 142 

Esjuhlíðar 2 2 2 2 2 6 

Fellsmörk 37 37 37 37 37 37 

Samtals 197 179 180 181 181 185 

Móttaka landnemahópa 24 20 10 9 10 10 

Fjöldi landnema við gróðursetningu 480 300 100 150 130 130 

Fjöldi fyrirtækja við gróðursetningu 1 1 2 1 1 2 

Fjöldi þátt. við gróðursetningu fyrirt. 60 60 50 20 15 30 

Skólanemar, frætínsla og sáning, gróðursett með Yrkju 0 420 0 0 0 0 

Skógræktarframkvæmdir       

Gróðursettar plöntur 99.772 89.104 128.437 156.258 101.811 102.730 

Nýir stígar (km) 0 0,4 0,3 0,7 3,5 0,8 

Áburðargjöf (tonn) 1,5 2 2 0,4 0,5 0,1 

Grisjun (ha) 4,8 4,6 7 7 6,5 6 

Seld jólatré (stk.) 2.487 1.689 1.723 1.766 1.409 1.523 

Trjákurl (laus m3) 70 85 13 68 51 80 

Bolviður (lengdarmetrar)    438 185 297 

Bolviður (fastur m3) 85 5 7 66 20 15 

Eldiviður (fastur m3) 19 189 317 154 130 146 

Borðviður og bök (m)     600 400 

Rekstrareiningar:       

Stígar (km) 42,4 42,8 43,1 43,8 46,8 46,8 

Viðhald stíga (km)  0,5 1,5 10 5 21 1,5 

Áningarstaðir 10 10 10 11 11 11 

Borð og bekkir 35 30 31 30 30 30 

Salerni 0 0 1 3 3 3 

Ruslakassar 15 15 15 18 18 18 

Grill 13 13 15 14 14 14 

Esjuhlíðar, ný skilti 1 0 0 0 0 2 

Heiðmörk, ný skilti 0 0 2 5 25 0 

Vélar og tæki:       

Bílar (3), dráttarvél, sláttutraktor, snjósleði, sexhjól.      7 

Kerrur og vagnar 4 4 4 5 5 5 

Keðjusagir 3 5 8 10 10 9 

Skógarútkeyrsluvél 1 1 1 1 1 1 

Eldiviðarkljúfur  1 1 1 1 1 

Stórviðarsög    1 1 1 

Kurlari     1 1 
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Félagsmál 

 

Félagatal 

 

Fjöldi félaga í lok ársins var 1.209. Af skrá var tekinn 22 en 232 bættust við. 

 

Aðalstjórn 

Formaður:    Þröstur Ólafsson 

Varaformaður:   Aðalsteinn Sigurgeirsson 

Ritari:     Lilja Guðmundsdóttir 

Gjaldkeri:    Auður Jónsdóttir  

Meðstjórnendur:  Gunnlaugur Claessen 

    Hjalti Elíasson 

    Ragnheiður Ólafsdóttir 

    Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 

  

Varastjórn 

    Brynhildur Davíðsdóttir 

    Jóhannes Benediktsson  

    Sigurður G. Tómasson 

    Þorsteinn Tómasson  

 

Skoðunarmenn 

    Þorvaldur S. Þorvaldsson  

Sveinbjörn Dagfinnsson 

Ólafur Sigurðsson 

 

Endurskoðandi:  Jón Þ. Hilmarsson 
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Starfsfólk 
Fastráðnir starfsmenn voru 

þrír hjá félaginu árið 2015, 

þeir Helgi Gíslason 

framkvæmdastjóri og 

skógfræðingarnir Gústaf 

Jarl Viðarsson og Sævar 

Hreiðarsson.  

 

Tinna Ottesen var ráðin 

sem markaðsstýra 

Jólamarkaðarins á 

Elliðavatni á 

haustmánuðum. Þá var 

Orri Finnbogason 

skógfræðinemi ráðinn um 

tíma, meðal annars til 

aðstoðar við fellingu og sölu jólatrjáa.  

 

Ýmsir verktakar unnu að fjölbreyttum verkefnum, meðal annars við grisjun, gróðursetningar, 

stígagerð og heimasíðugerð. Einnig þurfti að nýta þjónustu iðnaðarmanna vegna vinnu á 

Múlastöðum og í Heiðmörk, auk þess sem innanhússarkitekt og verkfræðingur komu að breytingum 

á íbúðarhúsnæði á Múlastöðum.  

 

Starfsnemar 

Árið 2014 gerði félagið samstarfssamning bæði við Skovskolen í Nödebo og Jordbrugets 

Uddannelsescenter (JU) í Beder um móttöku starfsnema. Þetta árið komu tveir nemar frá Beder. 

Nemarnir frá JU fá Erasmus styrk og dvelja í Heiðmörk í þrjár vikur. Frá Skovskolen komu 10 

nemar. Vel hefur gengið með alla þessa nema og hafa þeir verið duglegir og námfúsir.  

 

Skipting ársverka 

Aðili Starfsmenn Mánuðir  Ársverk 

Fastráðnir 3 12 36 3,00 

Verkefnaráðnir 5  16 1,33 

Skógræktarnemi 10  18 1,50 

Hreingerningar 1  1,5 0,13 

Landsvirkjun 20 2,5 50 4,17 

Landsnet 5 1,5 7,5 0,63 

Atvinnuátak 12 6 72 6,00 

Vinnuskóli 5 1 5 0,42 

Landnemar 100   0,10 

Jólavertíð     

Samtals    17,27 
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Framlag Landsvirkjunar og Landsnets 

Líkt og fyrri ár naut Skógræktarfélag Reykjavíkur liðsinnis vinnuhópa frá Landsvirkjun og 

Landsneti í sumar. Skógræktarfélagið leggur fram aðföng og skipuleggur verkefni sem eru aðallega 

gróðursetningar og stígagerð. Framlag þessara vösku ungmenna er félaginu ómetanlegt enda vinna 

þau mikið og þarft verk við að bæta og efla tvö vinsælustu útivistarsvæði höfuðborgarsvæðisins, 

Heiðmörk og Esjuhlíðar.  

Undanfarin sumur hefur Skógræktarfélag Reykjavíkur notið 

góðs af vinnu ungmenna á vegum Landsvirkjunar sem vinna 

að ýmsum brýnum verkefnum undir merkjum 

samfélagsverkefnisins Margar hendur vinna létt verk. Á 

þriðja tug vaskra ungmenna unnu á vegum fyrirtækisins í 

sumar og voru aðalverkefni þeirra stígagerð og 

gróðursetningar, aðallega í Vífilsstaðahlíð og við 

Grunnuvötn. Alls voru 33.000 plöntur gróðursettar, aðallega 

blágreni og fura. Þá var unnið að endurbótum á stíg sem 

liggur frá Þjóðhátíðarlundi til norðurs meðfram Hjallabraut, 

alls um tveggja kílómetra leið. Jafnframt voru ýmsir aðrir 

stígar lagfærðir og fóru alls um 70 tonn af möl í 

lagfæringarnar.  

Í tilefni af fyrstu Skógarleikunum sem haldnir voru í júlí 

unnu ungmennin að uppsetningu þrautabrautar og nutu þar 

góðs af kunnáttu eins verkstjórans sem hefur reynslu af slíku 

úr skátastarfi. Einnig var unnið þarft verk við uppgræðslu í grennd við Þjóðhátíðarlund en þar hefur 

orðið nokkurt moldarrof. Til verksins voru nýttar þökur sem féllu til við stígagerð sem og nýslegið 

gras af túnum. Af öðrum verkefnum má nefna uppsetningu skilta og ruslhreinsun.  

Sumarvinnuhópar á vegum Landsnets 

unnu frá 10. júní til 4. ágúst og luku á 

því tímabili 150 dagsverkum í 

Esjuhlíðum. Vinnubúðir voru settar upp 

austan við Kollafjarðarrétt og fóru 

fyrstu vikur í gróðursetningar í 

Kollafjarðarflóa þar sem plantað var 

sitkagreni, ilmbirki, jörfavíði og gulvíði. 

Afhending skógarplantna að vori var 

minni en til stóð og dróst að talsverðu 

leyti fram á haust. Því var hafist handa 

við árlegt viðhald á Þverfellsstíg fyrr en 

venjulega, í því felst t.d. að hreinsa 

grjótræsi og bæta við nýjum. Vinna við stíginn var unnin samhliða gróðursetningu og áburðargjöf.  

Þann 16. júlí hóf hópurinn vinnu við nýjan stíg í gegnum Einarsmýri. Starfsmenn Landsnets komu á 

eftir á gröfu og gerðu stíginn snyrtilegan. Vinnan á eftir gröfunni fól meðal annars í sér að bæta við 

grjóti í stíginn þar sem þurfti, taka möl frá þar sem var þörf á því, snúa við grasþökum sem grafan 

hafði rutt og leggja þær á ógróið land, raða steinum eftir stígnum til að gera hann greinilegri og 

fínni, gera ný ræsi þar sem landið var blautt, og láta stíginn og umhverfið líta náttúrulega út eftir 

gröfuna.  
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Rekstrarreikningur 

    

 

 Skýr. 2015  2014 

Rekstrartekjur     

Framlög og þjónustusamningar............................................................  40.797.560  39.379.025 

Innborguð félagsgjöld...........................................................................  1.540.300  1.592.590 

Seldar vörur og þjónusta......................................................................  15.504.283  13.183.032 

Aðrar tekjur og styrkir til sérverkefna..................................................  13.897.756  9.922.019 

Leigutekjur............................................................................................  2.765.559  2.996.717 

Aðrar tekjur..........................................................................................  0  0 

  74.505.458  67.073.383 

     

     

Rekstrargjöld     

Laun og annar starfsmannakostnaður................................................. 3 36.140.658  31.236.963 

Rekstur fasteigna.................................................................................  7.335.947  3.697.115 

Viðhald og rekstur svæða....................................................................  17.468.971  15.415.112 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður......................................................  5.583.568  6.351.029 

Annar rekstrarkostnaður......................................................................  846.362  1.320.281 

Afskriftir fastafjármuna........................................................................ 5 4.049.478  4.351.592 

Rekstrargjöld alls  71.424.984  62.372.092 

       

Afkoma fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld....................................  3.080.474  4.701.291 

     

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld 4    

Fjármunatekjur......................................................................................  14.235.859  7.783.956 

Vaxtagjöld............................................................................................  -205.281  -453.479 

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld alls  14.030.578  7.330.477 

     

Afkoma af reglulegri starfsemi.....................................................  17.111.052  12.031.768 

     

     

     

     

Hagnaður ársins...............................................................................  17.111.052  12.031.768 
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Efnahagsreikningur 

 

Eignir Skýr. 2015  2014 

     

Fastafjármunir     

Fasteignir og lóðaréttindi...................................................................... 5 109.388.000  106.499.333 

Áhöld og tæki....................................................................................... 5 13.270.660  15.158.805 

Fjárfestingasjóðir.................................................................................. 6 229.369.020  205.204.787 

  352.027.680  326.862.926 

     

Veltufjármunir     

Viðskiptakröfur..................................................................................... 7 4.180.689  6.990.928 

Handbært fé......................................................................................... 7 12.419.869  15.067.114 

  16.600.558  22.058.042 

     

     

Eignir samtals...................................................................................  368.628.238  348.920.968 

     

     

     

Skuldir og eigið fé:     

     

Eigið fé 8    

Sérstakur endurmatsreikningur............................................................ 5 42.688.000  43.616.000 

Óráðstafað eigið fé..............................................................................  316.142.560  298.103.509 

Eigið fé alls  358.830.560  341.719.509 

     

     

Skammtímaskuldir     

Viðskiptaskuldir.................................................................................... 9 3.425.745  3.628.858 

Aðrar skammtímaskuldir....................................................................... 9 6.371.933  3.572.601 

  9.797.678  7.201.459 

Skuldir samtals  9.797.678  7.201.459 

     

Skuldir og eigið fé samtals............................................................  368.628.238  348.920.968 
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Heiðmörk 
 

Vatnsvernd 

Í Heiðmörk er vatnsból Reykvíkinga og eru starfsmenn Skógræktarfélags Reykjavíkur mjög 

meðvitaðir um mikilvægi vatnsverndar í öllum störfum sínum og er hún hluti af daglegu starfi 

félagsins. Við viðhald á tækjum og vélum er lögð mikil áhersla á hreinleika og grannt fylgst með 

því hvort einhver merki séu um olíuleka. Þá er notast við lífræn efni þar sem því verður komið við 

til að draga úr hættu á mengun. Ennfremur eiga starfsmenn náið samstarf við eftirlitsmann 

vatnsverndar hjá Orkuveitu Reykjavíkur sem kemur reglulega í Heiðmörk.  

Starfsmenn fara í reglulegar eftirlitsferðir um Heiðmörk, hirða rusl úr tunnum og fylgjast með 

hvernig gestir hafa gengið um. Jafnframt er fylgst með því hvort bílar hafi verið skildir eftir innan 

svæðisins og haft samband við eigendur eða bíllinn dreginn á brott.  

Gjarnan er komið að máli við vegfarendur og þeir fræddir um mikilvægi vatnsverndar í Heiðmörk. 

Það á sérstaklega við ef um stærri hópa er að ræða. Þá hafa starfsmenn félagsins fjallað um þessi 

mál við þá ólíku hópa útivistariðkenda sem sækja Heiðmörk heim og virkar vel að félögin árétti 

mikilvægi ábyrgrar hegðunar við félagsmenn sína.  

Síðast en ekki síst er vel fylgst með ástandi vega og bílastæða og stuðlað að viðhaldi þeirra í 

samvinnu við sveitarfélögin.  
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Skógur og landsvæði 

 

Gróðursetning 

 

Gróðursetningar 2015 

Tegund Heiðmörk Esja Fellsmörk Múlastaðir Samtals Yfirvetrað 

Birki 3.350 2.010 6.901 2.320 14.581 34.237 

Sitkagreni/bast. 9.920 2.680 800 3.920 17.320 10.000 

Stafafura 14.941     20.000 34.941 13.065 

Evrópulerki         0   

Rússalerki 3.350     3.720 7.070   

Hrymur 4.623   1.005 1.840 7.468   

Alaskavíðir   384     384   

Jörfavíðir   3.600     3.600   

Loðvíðir         0   

Gulvíðir 160 2.640     2.800   

Reyniviður     350   350 1.820 

Alaskaösp     1.015 420 1.435 23.730 

Ýmsar tegundir 500       500   

Skógarfura         0   

Fjallaþinur         0   

Degli 1.600 40     1.640   

Bergfura   201   440 641 760 

Rauðgreni           36.080 

Blágreni 10.000       10.000 760 

Samtals 48.444 11.555 10.071 32.660 102.730 120.452 
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Grisjun 

Í Reykjavíkurhluta Heiðmerkur voru grisjaðir 

rúmlega 3 ha af skóglendi, aðallega furureitir (2 ha) 

en einnig greni, víðir og ösp. Frá áramótum og fram 

að vori voru óveður óvenju tíð í þessum landshluta. 

Afleiðingar þess voru m.a. stormfall í reitum sem 

grisjaðir hafa verið síðustu ár auk stormfalls annars 

staðar. Ekki var um að ræða að samfelld svæði féllu, 

heldur féllu einstök tré inni í reitum ítrekað í 

vonskuveðrum. Því fór talsverður tími í að heimsækja 

reiti, sérstaklega stafafurulundi sem eru viðkvæmir 

fyrir stormum eftir grisjun, og taka niður skökk eða 

brotin tré. 

Ráðist var í grisjunarátak í Vífilsstaðahlíð eftir áramót 

en þar voru ráðnir verktakar til þess að grisja eins ha 

sitkagreniskóg (Seward og Homer kvæmi, 

gróðursettur 1958) og samliggjandi furureit sem er 

um fjórðungur úr hektara að stærð. Lundurinn er í 

brattri hlíð, yfirhæð trjánna um 15 m og þéttleiki um 

3600 tré á ha. Lagt var upp með að grisja lundinn 

niður í um 1800 tré á ha til þess að forðast stormfall. Framkvæmdin gekk ágætlega fyrir sig en þó 

dróst fram á sumar að ljúka við að keyra efninu út úr skóginum. Starfsmenn Skógræktarfélagsins 

sáu um skipulagningu, eftirlit, ráðgjöf, útkeyrslu og útreikninga á timburmagni. 

Samhliða þessu grisjuðu starfsmenn 

Skógræktarfélagsins bergfuru, rússalerki 

og rauðgreni í nágrenni við reitinn sem 

verktakarnir grisjuðu. Það tókst vel til og 

er mikil prýði af útivistarsvæðinu eftir 

þessa nauðsynlegu grisjun. 

Heildarflatarmál grisjunar í Heiðmörk 

nam 6 ha.  

 

Viðarvinnsla 

Í grisjuninni í Vífilsstaðahlíð féllu til um 

250 rúmmetrar af bolvið. Grenið sem var 

lakast af gæðum var nýtt í kurl. Betri 

bolirnir voru sagaðir í borð og mun sú 

vinna klárast undir vor næsta árs. Einnig 

er til efni sem nýtist í kurl næsta vor. Furan sem til féll var öll nýtt til eldiviðarframleiðslu.  

Þurrkun og vinnsla á eldivið gekk vel á árinu og er salan hæfileg miðað við framleiðslugetu. Fyrsta 

grisjun á stafafuru gefur af sér efni sem hentar vel í eldivið. Til framleiðslunnar þarf að grisja furu 

jafnt og þétt allt árið sem er mjög þarft verk. Sögun og önnur vinnsla hefur gengið vel og hefur sala 

aukist á milli ára. 
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Tæki og tól 

Árið 2013 lagði Efla verkfræðistofa félaginu til verkfræðinema sem unnu viðamikla skýrslu um 

timburvinnslu og þurrkun trjáviðar í Heiðmörk. Á grunni skýrslunnar var ákveðið að fjárfesta í Nyle 

tækjabúnaði til þurrkunar á timbri sem gert var árið 2014. Tafir urðu á uppsetningu vegna 

vangaveltna um staðsetningu og hvort nota ætti gám eða reisa hús fyrir búnaðinn. Að lokum var 

ákveðið að kaupa einangraðan gám og setja hann norðan við skemmuna. Það tók nokkurn tíma að 

finna hentugan gám en að lokum voru gerð góð kaup og gámnum komið fyrir í lok sumars 2015. 

Gámurinn var þrifinn og málaður og þurrkbúnaður settur upp og tengdur í haust. Til að geta komið 

efnivið í og úr gámnum var útbúin braut og tveimur vögnum komið fyrir og þurrkun gat hafist undir 

lok ársins. Þurrkun hefur gengið vel og sparar bæði tíma og peninga.  

Nissan pallbíll sem þjónað hafði félaginu gaf upp öndina í jólavertíðinni 2014 og var keyptur 

Subaru Forester um vorið 2015. Bíllinn er með metanbúnað sem gerir hann umhverfisvænan og 

hagstæðan í rekstri. Viðgerð á pallbílnum var framkvæmd að mestu leyti af starfsmönnum félagsins 

þeim Vidasi og Arnari og komst bíllinn aftur í notkun í lok sumars. 

Á vormánuðum fékk félagið óboðna gesti í heimsókn að Heimási. Gestirnir brutu upp útihurð, létu 

greipar sópa og tóku með sér tölvur og verkfæri fyrir fleiri hundruð þúsund krónur. Félagið fékk 

tjónið að mestu leyti bætt hjá Sjóvá tryggingum.  

 

Endurnýjaður samningu við Garðabæ 

Á aðalfundi Skógræktarfélags Reykjavíkur 2015 var undirritaður nýr samningur um rekstur og 

umhirðu þess hluta Heiðmerkur sem tilheyrir Garðabæ. Samningurinn er til þriggja ára og 

samkvæmt honum veitir bærinn fimm milljónir króna á ári til verkefnisins. 



 
 

12 
 

Jólaskógur og Jólamarkaður 

Jólaskógur var á Hólmsheiði á sama stað og 

árið áður. Skógurinn er í dal sem liggur vestan 

við Geitháls. Stafafuran er þar ríkjandi tegund 

og þrátt fyrir einhvern roða í nálum gekk 

höggið ljómandi vel og allir fundu tré við hæfi. 

Minna er af greni í dalnum en dugði til að 

uppfylla allar óskir í þetta sinn. Trúlega er 

nauðsynlegt að hvíla dalinn á næsta ári og leita 

á nýjar slóðir. 

Tinna Ottesen var markaðsstýra þetta árið og 

undir hennar stjórn og með markvissri 

uppbyggingu undanfarinna ára gekk 

markaðurinn vonum framar. Með mikilli þrautseigju Orra Finnbogasonar, starfsmanns félagsins og 

danskra starfsnema, tókst að byggja upp góðan lager af jólatrjám fyrir markaðinn og náðist nokkur 

aukning á sölu á milli ára. Markaðssetning á einstökum trjám var hugmynd frá Orra sem mæltist 

mjög vel fyrir. Hugmyndin gekk í stuttu máli út á að bjóða til sölu tré sem ekki uppfylla hefðbundin 

fegurðarviðmið jólatrjáa svo sem margtoppa tré, renglur og tré sem aðeins höfðu barr á hluta 

stofnsins.  

Jólatrjáasala 

Jólatré-sala 2011 2012 2013 2014 2015 

Jólaskógur 941 1.218 1.340 943 875 

Tröpputré í jólaskógi 0 5 0 0 5 

Torgtré 10 13 14 18 16 

Skólatré 12 8 10 12 11 

Leikskólatré 8 7 10 7 6 

Veggtré 30 17 22 24 17 

Tröpputré í heildsölu 121 21 40 30 0 

Tröpputré Elliðavatni 226 118 115 135 184 

Jólatré Elliðavatni 341 316 215 240 409 

samtals 1.689 1.723 1.766 1.409 1.523 

 

Jólatré-tegundir 

2015 Stafaf. Blágr. Rauðg. Sitkagr Fjallaþ. Samtals 

Jólaskógur 700 40 30 105   875 

Tröpputré í jólaskógi           5 

Torgtré   1   15   16 

Skólatré 2 1 4 4   11 

Leikskólatré     5 1   6 

Veggtré     17     17 

Tröpputré í heildsölu           0 

Tröpputré Elliðavatni 150 6   28   184 

Jólatré Elliðavatni 254 75 30 40 10 409 

samtals 1.106 123 86 193 10 1.523 
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Önnur svæði 

 

Esjuhlíðar 

Uppsetning á nýjum gönguleiðaskiltum 

Sett voru upp ný gönguleiðaskilti í Esjuhlíðum á 

nokkrum stöðum, þ.e. stórt skilti við Esjustofu sem sýnir 

allt svæðið og minna skilti við upphaf göngustígakerfis 

við Rannsóknastöð Skógræktar ríkisins á Mógilsá. Árið 

2014 fékk Rannsóknastöðin styrk upp á liðlega fimm 

milljónir til að gera ný skilti af gönguleiðum í 

Esjuhlíðum úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða. Úr 

varð samstarfsverkefni milli Rannsóknarstöðvarinnar og 

Skógræktarfélags Reykjavíkur. Björn Traustason 

landfræðingur vann uppréttar loftmyndir af umræddu 

svæði, þær voru síðan teiknaðar upp af Söru Riel 

myndlistarmanni og að lokum settar upp af Darra 

Úlfssyni grafískum hönnuði. Útlit kortanna er nýstárlegt 

þar sem gönguleiðirnar eru settar fram í anda korts af 

metro-kerfi. Þá sést glögglega hversu langan tíma hver 

hringur tekur og erfiðleikastig hans. Með þessum nýju 

kortum er lögð áhersla á að tengja vinsælar gönguleiðir á 

Esjuna við skógi vaxið göngustígakerfi ofan við rannsóknarstöðina á Mógilsá. 

 

Lagning á nýjum stíg í gegnum Einarsmýri 
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Skógræktarfélag Reykjavíkur fékk styrk á árinu úr Framkvæmdarsjóði ferðamannastaða til 

lagfæringa, endurbóta og breytinga á göngustíg sem liggur að Þverfellshorni Esjunnar, þ.e. á svæði 

sem liggur um Einarsmýri. 

Einarsmýri er viðkvæmt 

votlendissvæði á efri hluta 

gönguleiðar á Þverfellshorn 

Esjunnar. Ástand þess var orðið 

óviðunandi vegna mikilla 

gróðurskemmda og stórra sára og 

rofs í gróðurþekju. Illa hefur gengið 

að græða upp rof í yfirborði þar sem 

álag á svæðinu er stöðugt.  

Töluverð fall- og slysahætta var á 

svæðinu, m.a. þar sem vatn hefur 

grafið sér leiðir undir jarðveg og 

myndað holur, allt að 1,5 m djúpar 

þar sem mest er. Yfirborð svæðisins 

gat orðið mjög sleipt, sérstaklega í bleytu og leysingum. Erfitt var að afmarka gönguleið þar sem 

álagsþol er mjög lítið og göngufólk dreifir sér um svæðið, þ.a.l. eru víða slóðar og rofskemmdir á 

svæðinu. 

Markmið verkefnisins var og er að græða upp skemmd náttúrusvæði og lágmarka slysahættu á 

svæðinu. Slóði eða stígur var færður til austurs um nokkra metra yfir á melasvæði og sneitt þannig 

að stórum hluta framhjá mýrarsvæðinu. Með þessu batnaði aðgengi ferðamanna til muna sem gerir 

slökkviliði og björgunarsveitum kleift að komast um svæðið á fjórhjólum, t.d. í þeim tilfellum sem 

slys verða á ferðamönnum í efri hluta Esjunnar. 

Samstarf var haft við verkfræðistofuna Eflu um alla framkvæmdina og var fyrirhugaður slóði 

skipulagður með jarðvegsverkfræðingi. Ný leið var stikuð, skipulagt hvar skyldi leggja mismunandi 

tegundir af ræsum og tilgreindir efnistökustaðir í nágrenni stígsins.  

 

Miðvikudaginn 8. júlí var 

haldinn kynningarfundur um 

lagningu á nýjum stíg í gegnum 

Einarsmýri í Esjustofu. Hann var 

auglýstur og þangað voru 

boðaðir hagsmunaaðilar, t.d. 

fulltrúar björgunarsveita, 

sjúkraflutningamanna og hlaupa- 

og göngufólks. Gestum voru 

kynntar fyrirhugaðar 

framkvæmdir og á fundinum 

komu fram ábendingar um 

aðgerðir á svæðinu sem gætu 

bætt öryggi gesta. 
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Mánudaginn 13. júlí var gengið um svæðið með verktaka sem ráðinn hafði verið til verksins og 

hann hóf störf samdægurs. Vinnan gekk nokkuð greiðlega, þrátt fyrir einhverjar bilanir á tækjum. 

Unnið var samhliða verktaka við frágang á stíg framan af, en verkið var klárað af starfsmönnum 

Skógræktarfélagsins í lok ágúst.  

Almennt tókst verkið vel, nýi stígurinn varð strax mikið notaður af göngufólki og stóðst hann vel 

haustleysingar. 

 

Gróðursetningar í Esju 

Sumarvinnuhópur frá Landsneti gróðursetti í Kollafjarðarflóa í júní, gætt var sérstaklega að því að 

gróðursetningarhópar færu ekki með gróðursetningar út í blaut svæði eða mýrar. Hvítsmára var sáð 

í fjölpottabakka til þess að bæta niturupptöku til framtíðar, einnig var dreift 10-15 grömmum af 

tilbúnum áburði með hverri plöntu. Tegundir sem notast var við voru sitkagreni, ilmbirki, bergfura, 

alaskavíðir, jörfavíðir og gulvíðir. Alls voru 11.555 plöntur gróðursettar í Esjuhlíðum. 

 

Reynivellir 

Starfsmenn Skógræktarfélags Reykjavíkur fóru í nokkrar heimsóknir á Reynivelli á árinu sem fólust 

aðallega í eftirliti og umhirðu. Farið var í gegnum reiti sem höfðu verið notaðir sem jólatrjáareitir 

árið áður og tekið til í þeim. Fellt var eftir stormfall sem hafði orðið í stafafurureit sem grisjaður 

hafði verið árið áður. Þá var borinn tilbúinn áburður á smærri rauðgreniplöntur. 

 

Fellsmörk 

Girðingamál voru fyrirferðarmikil á Fellsmörk að venju og fór Sigurjón í Pétursey með öllum 

girðingum á Felli og Keldudal og lagaði þær. Gert var við úrrennsli í Gilbraut og Heiðarbraut. 

Runnið hafði úr vegi við Keldudalslæk og var það lagað. Þá var borið ofan í veginn inn í Keldudal 

og Hlíðarbraut löguð og borið ofan í.  

Vegurinn frá þjóðvegi 

að Holtsá var orðin 

illfær vegna 

vegagerðarverktaka 

sem sótti sér efni í 

námu á Felli en við 

það hafði mest af 

fínefni farið úr 

veginum. Með 

eftirgangsmunum lét 

Vegagerðin laga það, 

hefla veginn og tæta 

með grjótmulningsvél. 

Þetta var þó ekki gert 

fyrr en vegamálastjóri 

sjálfur fór í málið og 

eru honum færðar 

bestu þakkir fyrir viðgerðina. Vegagerðin lét hefla upp veginn frá þjóðvegi að Holtsá og var hann 

svo tættur með grjótmulningstætara. 

Landnemar gróðursettu ríflega 10.000 plöntur í Fellsmörk árið 2015. 
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Múlastaðir 

Umtalsverð vinna var lögð í girðingar á Múlastöðum í ár. Þá var gengið með girðingu sem liggur 

meðfram vegi og hún gerð fjárheld sem og meðfram landamerkjagirðingu vestan megin. 

Landamerkjagirðing ofan á hryggnum sem liggur að Skálpastöðum og Múlakoti er að mestu leyti í 

lagi en ekki alveg fjárheld. Samkomulag var gert við ábúendur á þeim bæjum um samstarf við 

endurbætur. Landamerkjagirðing við Eyri er rafmangsgirðing sem er í afskaplega slæmu ástandi og 

er ekki fjárheld á rúmlega kílómetra löngum kafla. Samið hefur verið við verktaka um endurbætur á 

þeirri girðingu næsta vor.  

Alls voru gróðursettar 32.660 

skógarplöntur til nytjaskógræktar á 

samningssvæði Vesturlandsskóga á 

Múlastöðum árið 2015. 

Megingróðursetning fór fram að hausti 

og var tæpur þriðjungur allra 

gróðursettra plantna stafafura, en einnig 

var gróðursett birki, alaskaösp, 

sitkagreni, hrymur, bergfura og 

rússalerki. Hluti gróðursetninga var 

framkvæmdur af starfsmönnum 

Skógræktarfélagsins, en meginþorrinn 

var gróðursettur af verktökum sem 

Skógræktarfélagið samdi við. Úttekt var 

gerð á gróðursettum plöntum af 

starfsmanni Skógræktarfélagsins og fulltrúa Vesturlandsskóga og var útkoman ágæt, þéttleiki innan 

viðmiðunarmarka og skemmdir af völdum sauðfjár takmarkaðar. 

Þau hús sem stóðu uppi í hlíðinni, fjárhús og hlaða, voru 

metin ónýt og voru þau rifin og fjarlægð. Húsin sem standa 

heima við íbúðarhúsið eru nothæf og var jarðvegur lagaður í 

kringum þau. Þau nýtast sem geymslur. Þá var unnið að gerð 

slóða sem liggja mun um tilvonandi skógarsvæði. 

Vinna við endurskipulagningu og innréttingar íbúðarhússins 

er langt komin þó en sé nokkur frágangur eftir. Júlía 

Andersen innanhússarkitekt skipulagði breytingar, teiknaði 

innréttingar, og sá um efnisval. Sara Riel hefur aðstoðað 

okkur í hugmyndavinnu um skipulag hússins að innan og 

innréttingar. Þær hafa lagt fram verulega vinnu, hæfileika og 

þekkingu í þágu félagsins og eru þeim færðar bestu þakkir 

fyrir það.  

Margir veggir voru fjarlægðir og breytti það burðarþolinu. 

Verkfræðistofan Efla reiknaði út þær breytingar og hannaði 

styrkingar til að tryggja rétt burðarþol í húsinu. Þá hefur 

nokkur fjöldi iðnaðarmanna unnið við breytingar og 

endurbætur og verkamenn auk starfsmanna félagsins. Markmiðið er að húsið klárist á þessu ári og 

síðasta aðgerðin verður að setja á gólfin parket úr sitkagreni unnið úr skógum Vífilsstaðahlíðar. 
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Fræðslu- og menningarmál 

 
Að venju var talsvert um að starfsmenn tækju á móti hópum yfir sumarmánuði. Þar á meðal voru 

landnemar og aðrir sem óskuðu eftir að fá tilsögn við gróðursetningar og umhirðu á 

landnemaspildum, kynningu á Heiðmörk, skógrækt og starfsemi Skógræktarfélagsins. Einnig var 

nokkuð um hópa sem komu utan þess tíma, þá sérstaklega skólahópar yfir jólavertíðina sem komu 

til þess að fá jólatré.  

 

Skógarleikar 

Skógræktarfélag Reykjavíkur 

blés til Skógarleika, hátíðar 

fyrir alla fjölskylduna, sem 

haldin var í áningarstaðnum 

Furulundi í Heiðmörk 

laugardaginn 4. júlí. Þar 

komu nokkrir af færustu 

skógarhöggsmönnum á 

Suður- og Vesturlandi og 

kepptu í hefðbundnum 

skógarhöggsgreinum svo 

sem axarkasti, trjáfellingu og 

afkvistun trjábola. Það voru 

mikil átök og skemmtun í 

þessari keppni. Jafnframt 

kom sérstakur gestur, Rick 

Sotil, á hátíðina og sýndi meðal annars fimi sína í að höggva í sundur boli með öxum. Sotil er 

Bandaríkjamaður af baskneskum ættum sem býr yfir margra ára reynslu á þessu sviði og er mikið 

að sjónarspil að fylgjast með honum handleika öxina. Hann keppir í skógargreinum víða í 

Bandaríkjunum og í Baskalandi.  

 

Kveikt var upp í varðeldi og gestum og gangandi boðið 

upp á grillaðar pylsur og ketilkaffi. Þá settu skátar upp 

þrautabraut og leiktæki fyrir yngstu kynslóðina. Fjöldi 

fólks lagði leið sína á Skógarleikana sem þóttu takast afar 

vel til og er áhugi á að gera þetta að árlegum viðburði.  

 

Keppnisgreinar á Skógarleikum 

 

Axarkast – metralöngum kastöxum kastað í mark 

Eldiviður klofinn  

Afkvistun trjábola – tímakeppni í afkvistun trjábola 

Trjáfelling – tré fellt á hæl 

Bolakapp – trjábol rúllað með priki  

Trjábolir höggnir í sundur með öxum  

Chingaruti – Lyftingar á tilsniðnum stokkum.  
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Vettvangur – samstarf við myndhöggvara 

Skógræktarfélagið er í samstarfi við Myndhöggvarafélagið í Reykjavík um verkefnið Vettvang og 

fékk það undirbúningsstyrk frá Myndlistarsjóði vegna þess. Vettvangur verður einskonar hús sem er 

listaverk í Esjuhlíðum. Vettvangur verður samstarfsverkefni allra meðlima Myndhöggvarafélagsins 

sem munu sífellt vera að breyta húsinu/verkinu. Verkið mun aldrei teljast tilbúið og verður gert 

aðgengilegt almenningi með reglulegu millibili. 

Haldin voru þrjú fyrirlestrarkvöld árið 2015, þar sem ýmsum sérfræðingum var boðið að halda 

fyrirlestra til þess að varpa ljósi á mismunandi þætti þessa verkefnis. Verkefnið fékk góðar 

undirtektir, en sökum óviðráðanlegra aðstæðna innan Myndhöggvarafélagsins varð að fresta seinni 

hluta undirbúningsvinnunnar. Henni verður haldið áfram fyrri hluta árs 2016. 

 

Willow Project 

Undanfarin ár hefur Skógræktarfélag 

Reykjavíkur verið í samstarfi við 

Listaháskóla Íslands um kennslu og 

leiðsögn hjá þriðja árs nemum 

vöruhönnunardeildar og hefur reynslan 

af því samstarfi verið mjög góð. 

Áfanginn hefur verið í kenndur í þó 

nokkur ár og hefur þróast úr verkefni 

sem upphaflega hét Beint frá býli, 

stefnumót við bændur. Þetta var í 

þriðja skipti sem Skógræktarfélag 

Reykjavíkur hýsir áfangann. Áherslur í efnisnotkun áfangans hafa verið ólíkar frá ári til árs og nú 

var markmiðið að vinna úr víðiplöntunni með því að nýta hita og vatn. Allur hópurinn vann saman 

að rannsókninni og niðurstöðurnar þykja afar spennandi þar sem í ljós kom að víðirinn býður upp á 

mikla möguleika. Úr honum er til að mynda hægt að vinna ýmis efni og afurðir svo sem litarefni, 

sölt, ilmolíur, kol og snæri. Nýlega var gefin út bók um verkefnið í samstarfi við Skógræktarfélagið 

og til stendur að halda málþing um niðurstöðurnar. 

 

Skólabörn sækja jólatré 

Það er árlegur viðburður hjá mörgum leikskólum og 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu að koma í 

Heiðmörk í desember þar sem öll börnin ásamt 

kennurum fara í leiðangur með starfsmanni 

Skógræktarfélagsins til þess að velja jólatré fyrir 

skólann sinn og jólatrjáaskemmtun. Það var góð 

aðsókn í ár og almenn ánægja meðal hópa með þessar 

ferðir. 

 

Börn gróðursetja 

Tekið var á móti nokkrum hópum frá frístundaheimilinu Glaðheimum í Reykjavík. Börnin fengu 

almenna fræðslu um skógrækt og Heiðmörk, ásamt því að hvert barn gróðursetti nokkrar 

skógarplöntur (birki og gulvíði). Eftir það óku hóparnir að Furulundi þar sem slegið var upp grilli 

og börnin gátu leikið sér. 



 
 

19 
 

Ferðamenn gróðursetja 

Starfsmaður Skógræktarfélagsins tók á móti nokkrum hópum ferðamanna af skemmtiferðaskipum í 

Vífilsstaðahlíð. Þar fengu hóparnir fræðslu um skógrækt og tilsögn í gróðursetningum. Gróðursettar 

voru blágreniplöntur. 

 

Jólatré til Færeyinga 

Reykjavíkurborg færði vinaborg sinni, Þórshöfn í Færeyjum, jólatré úr Heiðmörk fyrir jólin. Þetta 

er í þriðja sinn sem Reykvíkingar sýna frændum sínum þennan vináttuvott og er von manna að hefð 

þessi muni festa sig í sessi. Fyrir valinu varð myndarlegt sitkagreni sem Dagur B. Eggertsson, 

borgarstjóri Reykjavíkur, felldi sjálfur með dyggri aðstoð starfsmanna félagsins.  

 

Fræðslufyrirlestur 

Arnór Snorrason skógfræðingur flutti erindi sem hann nefndi „Frá lofti í við – áhrif skóga og 

skógræktar á gróðurhúsalofttegundir“. 

Arnór Snorrason starfar á Rannsóknarstöð skógræktar á Mógilsá og hefur um árabil rannsakað og 

mælt bindingu kolefnis í skógum á Íslandi. Í erindi sínu fjallaði hann um áhrif skógar á 

gróðurhúsaloftegundir. Hver staðan sé hér á landi varðandi kolefnisbindingu með skógrækt og 

framtíðarmöguleika skógræktar sem leiðar til að milda áhrif loftslagsbreytinga. 

 

Nýr vefur Skógræktarfélags Reykjavíkur 

Skógræktarfélag Reykjavíkur tók nýjan vef í gagnið á árinu. Gamli vefurinn varð gerður fyrir tíma 

snjallsíma og spjaldtölva og uppfyllti ekki kröfur sem gerðar eru til vefja nú til dags sem verða að 

laga sig að slíkum tækjum. Jafnframt var efni og framsetning vefsins tekin til endurskoðunar með 

það að markmiði að hann þjónaði sem best notendum vefsins og starfsemi félagsins. Rakel 

Sigurðardóttir og Garðar Garðarsson leiddu vinnuna við endurhönnun vefsins en þeim til halds og 

trausts voru Einar Jónsson og Helgi Gíslason. 
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Samstarfs- og styrktaraðilar

 

Bílaleiga Akureyrar 

 

Garðabær 

 

Efla verkfræðistofa 

 

Félag landnema í Fellsmörk 

 

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða 

 

Fuglaverndarfélag Íslands 

 

Garðyrkjufélag Íslands 

 

Háskóli Íslands 

 

Hjólreiðafélag Reykjavíkur 

 

Hjólreiðafélagið Tindur 

 

Landgræðsla ríkisins 

 

Landgræðsluskógar 

 

Landnemar í Heiðmörk 

 

Landnemar í Esjuhlíðum 

 

Landsnet 

 

Landsvirkjun 

 

Listaháskóli Íslands 

 

Minningarsjóður Páls Gunnarssonar 

 

Myndhöggvarafélag Reykjavíkur 

 

Náttúruskóli Reykjavíkur 

 

Norðlingaholtsskóli 

 

Norræna félagið 

 

Nova 

 

Orkuveita Reykjavíkur 

 

Reykjavíkurborg 

 

Skíðagöngufélagið Ullur 

 

Skógrækt ríkisins 

 

Skógræktarfélag Íslands 

 

Skógræktarfélög á höfuðborgarsvæðinu 

 

Skovskolen 

 

Vesturlandsskógar 

 

Vinnuskóli Reykjavíkur 
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Skýrsla formanns 

 

Ávarp formanns Skógræktarfélags Reykjavíkur á aðalfundi félagsins 24. apríl 2015. 

Áður en gengið verður til boðaðrar dagskrár vil ég minnast Ingu Rósu Þórðardóttur. Inga Rósa var 

fædd 2. desember 1954. Hún sat í stjórn Skógræktarfélags Reykjavíkur í fjórtán ár eða frá 

vordögum 2000 til dauðadags. Hún var einstaklega jákvæð og lagði jafnan gott til, var full af áhuga 

og hugmyndum um það með hvaða hætti við gætum sinnt skógræktarstarfinu best. Hvenær sem til 

hennar var leitað var hún boðin og búin að veita félaginu liðsinni sitt. Þegar við fórum að 

Múlastöðum í ágústmánuði síðast liðnum, til að fagna kaupum félagsins á jörðinni, bað hún fyrir 

kveðjur, treysti sér ekki til að koma, var orðin fárveik. Inga Rósa ritaði iðulega fundargerðir á 

aðalfundum félagsins. Fundargerðir hennar voru bæði nákvæmar og skýrar. Inga Rósa var sú tegund 

af manneskju sem gerði okkur, sem sátu með henni í stjórn, létt í sinni, hún smitaði glaðværðina út 

frá sér. Með henni áttum við margar ánægjulegar samverustundir. Inga Rósa lést 16. október 2014. 

Að leiðarlokum þakkar Skógræktarfélag Reykjavíkur Ingu Rósu langt, ánægjulegt og farsælt 

samstarf.  

Vil ég biðja fundarmenn að rísa úr sætum sínum í virðingarskyni við Ingu Rósu Þórðardóttur. 

 

Ágætu félagsmenn og aðrir góðir gestir 

Liðið starfsár var farsælt fyrir Skógræktarfélag Reykjavíkur. Afkoma félagsins var prýðileg og 

eiginfjárstaða þess er sterk. Tekjur félagsins eru traustar og við stefnum að því að félagið verði 

fjárhagslega það öflugt að það geti tekist á við þær mörgu áskoranir sem skóglaust land ögrar okkur 

sífellt með. Við eigum svo óendanlega mikið ógert, einnig hér á félagssvæði okkar, að til þess að 

takast á við það þarf fjárhagslega sterkt félag með mörgum fórnfúsum og áhugasömum félögum. 

 

Heiðmörk 

Við eigum enn nokkuð í land með að klára gróðursetningu í Heiðmörk. Meðan engir samningar 

voru í hendi með framtíðargreiðslur fyrir þjónustu okkar í Heiðmörk, var vinnan ekki nægjanlega 

markviss á köflum, því bæði voru efnin naum en einnig hitt að við vissum ekkert hvað framtíðin 

bæri í skauti sér. Nú er þetta komið í höfn. Bæði samningur okkar við Reykjavíkurborg sem 

undirritaður var í janúar 2013 svo og samningur okkar við Garðabæ, sem einnig var gerður 

síðsumars 2013 til eins árs, hefur nú fengið framtíðarlíf. Seinna á þessum fundi verður undirritaður 

nýr samningur við Garðabæ sem gildir til þriggja ára en framlengist síðan um eitt ár í senn, verði 

honum ekki sagt upp með sex mánaða fyrirvara. Við fögnum og þökkum bæjarráði og bæjarstjóra 

Garðabæjar fyrir farsælt samstarf.  

Þar með er kominn varanlegur, tryggur grunnur undir öflugt starf í Heiðmörk til að ljúka 

gróðursetningu, efla þar útivistaraðstöðu en jafnframt að gæta vatnsverndar að fremsta megni. Það 

er ekki alltaf auðvelt að stíga til jarðar á svæði sem er eitt fjölsóttasta útivistarsvæði landsins en 

jafnframt uppspretta drykkjarvatns drjúgs helmings landsmanna. 

Kópavogur, næststærsta bæjarfélag landsins, stendur enn utan þessa samninga um rekstur 

Heiðmerkur. Það helgast af því að Kópavogur er landlaus þar. Engu að síður sækja Kópavogbúar í 

miklum mæli útivist og heilsurækt inni í Heiðmörk, og skilja þar eftir sig spor rétt eins og aðrir 
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gestir sem þangað koma. Kópavogsbær ætti því sannarlega að leggja sitt af mörkum til rekstrar 

Heiðmerkur, þótt ekki sé bæjarfélagið landeigandi þar. 

Á aðalfundi félagsins árið 2010 var samþykkt að vinna að því að fá samþykkta sérstaka vernd fyrir 

Heiðmörk. Í ályktun aðalfundarins var gert ráð fyrir að sú vernd væri í formi sérstakra laga, þar sem 

náttúruverndarlög ná ekki yfir, að miklu leyti, manngerða náttúru. Það mál er enn á dagskrá þó ekki 

sé það komið í höfn, en kannski eru, hvað þetta varðar, viðhorfin að breytast. Nú hefur frést, að í 

bígerð sé að leggja stjórnarfrumvarp fram á alþingi, þar sem sérstök svæði í nágrenni þéttbýlla staða 

fá opinbera, lögvarða vernd. Verði það að lögum liggur beinast við að Heiðmörk falli þar undir. 

 

Þjónusta vistkerfis Heiðmerkur  

Ég hef hér áður á aðalfundi gert stutta grein fyrir þeirri merku vinnu sem fram hefur farið á vegum 

nokkurra opinberra stofnana undir forystu Brynhildar Davíðsdóttur frá Háskóla Íslands um þjónustu 

vistkerfis Heiðmerkur. Þetta mun vera fyrsta úttekt hérlendis af þessari stærðargráðu og verður sem 

slík að teljast afar merkileg. Ég vonast til að við fáum síðar tækifæri til að heyra nánar um 

vinnubrögð, matsaðferðir og viðmið svo og niðurstöður úr skýrslunni, sem er bæði löng og ítarleg. 

Ég get þó aðeins sagt, að þar kemur margt á óvart, m.a. að virði Heiðmerkur sem meginuppsprettu 

neysluvatns er metið frá 2,8 – 3.2 mrð.kr. meðan mér reiknast svo til, með einfaldri barnaskóla 

samlagningu og deilingu, að heildarvirði vistkerfisins megi meta alls um 75 mrð.kr. Hér þarf að 

hafa fyrirvara því ég reikna gróft og reyni að taka meðaltöl þar sem svigrúm er í mati. Þessi 

niðurstaða gefur þó vísbendingu um hve vistkerfi landsins er dýmætt, þótt Heiðmörk hafi vissulega 

sérstöðu, ekki hvað síst vegna trjágróðursins, og hve vanmetið vistkerfið er, þegar verið er að færa í 

kaf fossa og flúðir, gróðurflesjur, lyng og hrís, undir uppistöðulón til að framleiða bjórdósaál. 

 

Nálæg svæði innan Reykjavíkur 

Skógræktarfélagið hefur boðið borginni að taka að sér umhirðu þeirra svæða innan borgarmarkanna 

sem borgin á og vaxin eru trjágróðri. Of mörg eru þau vanhirt og til lítillar ánægju fyrir borgarbúa, 

svo ekki sé minnst á yndisauka. Sums staðar, svo sem í Elliðaárdal við Breiðholtsbyggð, tóku íbúar 

lögin í eigin hendur og fóru, eins og alræmt er orðið, með keðjusagir á vettvang og létu bit þeirra 

ráða ferð. Niðurstaðan var hörmuleg. Til að draga úr hættu á að svona lagað endurtaki sig og til að 

fegra skógarumhverfi borgarinnar og gera það aðgengilegra fyrir íbúana, var tilboð okkar sett fram. 

Svar borgarinnar var undarlegt sambland af embættishroka, drambsemi og algjörri vanþekkingu á 

ástandi skóglendis borgarinnar. Svarið var eitt stórt NEI. Við höfum einnig farið fram á að fá land 

til gróðursetningar undir Esjuhlíðum í landi býlisins Norður-Grafar - land sem ekki stendur til að 

leggja undir byggð. Liðin eru meira en þrjú ár síðan beiðnin var send, síðan ítrekuð, en ekkert 

formlegt svar fengist. Svona er nú það.  

Ég vona að ekki þurfi nýjan meirihluta í borginni til að hægt verði að semja um þessi mál af 

skynsamlegu viti.  

 

Múlastaðir í Flókadal 

Þar sem gengið hefur nokkuð brösuglega að komast yfir hentugt skógræktarland innan borgarmarka 

Reykjavíkur var um það einhugur í stjórn Skógræktarfélagsins að leita eftir jarðnæði utan 

borgarmarkanna. Eftir nokkra eftirgrennslan ákvað stjórnin að festa kaup á jörðinni Múlastöðum í 

Flókadal í Borgarfirði. Greiddar voru 56 m.kr. fyrir Múlastaði. Þetta er 660 hektara jörð 
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sunnanmegin við Flókadalsá. Meginhluti landsins er á láglendi. Félagið hefur þegar gert við 

íbúðarhúsið að utanverðu en það mun sennilega vera frá 1960. Einnig hefur verið hafist handa við 

að gera húsið íveruhæft að innan. Síðan tekur við gróðursetning. Þessi kaup marka tímamót í sögu 

félagsins þar sem þetta er fyrsta bújörðin sem félagið eignast og jafnframt fyrsta eignarland 

félagsins.  

 

Elliðavatnsbærinn 

Allt frá því að borgarráð Reykjavíkur fól Skógræktarfélagi Reykjavíkur varðveislu jarðarinnar 

Elliðavatns árið 1963, hefur meginaðsetur félagsins verið þar. Félagið hefur staðið fyrir endurnýjun 

bæjarins og viðhaldið honum eftir því sem eigin efni og framlög eigenda hafa leyft. Þótt Elliðavatn 

liggi utan við ys og þys borgarinnar, er þetta ákjósanlegur staður fyrir skógræktarfélag, ekki hvað 

síst vegna nálægðar við Heiðmörk sem er aðal starfsvettvangur félagsins með starfs- og 

trjávinnsluaðstöðu sína þar.  

Eftir að Orkuveita Reykjavíkur eignaðist jörðina hefur ríkt nokkur óvissa um veru 

Skógræktarfélagsins þar. Á erfiðleikatímum Orkuveitunnar var jafnvel talað um að selja bæinn. 

Framtíðaraðsetur félagsins var í nokkru uppnámi. Frá þessum viðhorfum hefur nú verið horfið. Um 

skeið hefur Skógræktarfélagið átt í viðræðum við Orkuveituna um framtíðaraðsetur félagsins að 

Elliðavatni. Þær viðræður lofa góðu en eru nú í biðstöðu, þar sem farið hefur fram úttekt á 

Elliðavatnsbænum. Jafnframt er til skoðunar, hvort ekki sé tímabært að endurgera húsin með tilliti 

til uppruna og byggingartíma hverrar húseiningar fyrir sig. Þetta eru fjögur samliggjandi hús hvert 

með sinn sérstæða stíl. Ef af verður er hér á ferð metnaðarfullur menningarviðburður, sem gæti haft 

í för með sér fjölbreyttara menningarlíf á staðnum umfram það sem nú er.  

 

Vígsla minningarlundar um Agner Francisco Kofoed-Hansen 

Í júnímánuði s.l. hafði Skógræktarfélag Reykjavíkur frumkvæði að gerð sérstaks minningarlunds 

um fyrsta skógræktarstjóra Íslands, Agner Kofoed-Hansen, í Heiðmörk. Auk félagsins komu 

Skógrækt ríkisins, Skógræktarfélag Íslands og Landgræðsla ríkisins að þessu verki. Agner var 

skipaður skógræktarstjóri 1908. Hann starfaði sem slíkur við misjafnar aðstæður allt til ársins 1935. 

Þær megin áherslur sem Agner Kofoed-Hansen lagði í skógræktarmálum voru verndun og friðun 

íslenskra skógarleifa, kjarrs og lyngs. Við framtíðar uppbyggingu skógræktar hérlendis vildi hann 

sem mest byggja á þeim skógum sem enn voru í landinu, svo og kjarrinu og lynginu. Þarna átti að 

hefja skóggræðslu landsins. Til að friða skógana þyrfti að girða þá, án þess yrði engu áorkað. Ef það 

væri ekki hægt, sagði hann, þá væri ekki nema tvennu um að kenna: „… annaðhvort skorti á 

framlögum af hendi þings og stjórnar eða starblindri eigingirni bænda.“ Alla sína starfsæfi átti hann 

við hvoru tveggja að etja. Hann hélt þó ótrauður áfram. En birkiskógunum var bjargað. Hann var 

vissulega velgjörðarmaður íslenska birkisins. 

 

Teigsskógur 

Trauðla er hægt að ljúka þessu yfirliti um störf stjórnarinnar án þess að minnast afskipta hennar af 

svokölluðu Teigsskógarmáli. Stjórn Skógræktarfélags Reykjavíkur ályktaði í tvígang vegna 

stuðningsyfirlýsingar stjórnar Skógræktarfélags Íslands við áform Vegagerðarinnar um að ryðja 

hluta Teigsskógar til að leggja veg á svæði sem Vegagerðin kaus fyrir nýjan veg um Austur-

Barðastrandarsýslu. Meginástæður þess að stjórn Skógræktarfélags Reykjavíkur ályktaði um málið 
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voru þessar: Okkur fannst það vægast sagt sérkennilegt af stjórn Skógræktarfélags Íslands að hvetja 

opinbera aðila sérstaklega til þess að ryðja ósnortinn, náttúrulegan skóg, jafnvel þótt hann sé ekki 

hávaxinn. Agner Kofoed hefði ólíklega hrósað því framtaki. Hin ástæðan var sú að fulltrúar 

félagsins á aðalfundi Skógræktarfélags Íslands sögðu að þessi ályktun hefði ekki fengið 

brautargengi í starfsnefnd þingsins og henni verið vísað til stjórnar til svæfingar. Það væri því í 

andstöðu við vilja þingsins að endurvekja sömu ályktun. 

Sannfærður er ég um það, að hefði þarna verið um manngerðan skóg að ræða, hefði stjórn 

Skógræktarfélags Íslands barist gegn ruðningi af öllu afli. Svona deilur milli vina og samherja eru 

hvimleiðar og vonandi verða þær óþarfar framvegis. 

 

Góðir félagsmenn, 

Við höfum um nokkurt skeið rætt það í stjórninni með hvaða hætti auka megi félagslíf og 

félagsanda innan Skógræktarfélagsins. Þegar liggja fyrir ákveðnar tillögur sem ræddar hafa verið 

lauslega. Stjórnin lítur á þetta sem meginviðfangsefni sitt næstu misserin. Við horfum m.a. til 

Múlastaða í því skyni að fá félagsmenn þangað til stuttra dvala og pota jafnframt niður nokkrum 

hríslum um leið. Ég hvet ykkur sem hér eruð til að ganga í lið með okkur og aðstoða við að fjölga 

félagsmönnum.  

 

Ég er kominn að lokum máls míns. 

Ég þakka meðstjórnarfólki mínu fyrir samheldni, frjóar umræður og vandvirkni í stjórnarathöfnum á 

liðnu ári sem hingað til. Þá vil ég þakka Helga Gíslasyni, framkvæmdastjóra fyrir óeigingjarnt og 

ötult starf í þágu félagsins og bið hann færa öðru starfsfólki félagsins kærar þakkir fyrir þeirra störf. 

 

Þröstur Ólafsson 

 


