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Inngangur
Skógræktarfélag Reykjavíkur átti 60 ára afmæli á árinu og var haldið upp á það
í Ráðhúsi Reykjavíkur í nóvember. Saga félagsins er þó mun lengri því árið
1901 var Skógræktarfélag Reykjavíkur hf. stofnað. Því var síðan breytt í frjáls
félagasamtök 1946 og hefur verið rekið sem slíkt síðan þá.
Töluverð fjölgun varð á félagsmönnum í Skógræktarfélagi Reykjavíkur á árinu
og í félagið gengu 38 manns umfram þá sem hættu.
Á árinu 2006 var rekstur Heiðmerkur með hefðbundnu móti. Tekjur félagsins
frá borginni hafa rýrnað á milli ára og var Heiðmörk rekin með rúmlega 8
milljóna króna tapi á árinu.
Hafist var handa við þriggja ára verkefni við að koma upp öflugum
fræðsluskiltum í Heiðmörk og voru 36 skilti sett upp á árinu.
Orkuveita Reykjavíkur vann að endurbótum á Fræðslusetrinu og er húsnæðið
núna nothæft. Töluvert verk er þó eftir.
Mikil aukning hefur verið á gestakomum í Heiðmörk á undanförnum árum.
Árið 1994 voru gestir um 200 þúsund en voru liðlega 500 þúsund árið 2005.
Á útivistarsvæði félagsins í Esjuhlíðum var hafist handa við lagningu
göngustígs upp að Þverfellshorni. Einnig var hafist handa við gróðursetningar
fyrir tilstilli gjafar Páls Samúelssonar og Elínar S. Jóhannesdóttur.
Landnemastörf í Fellsmörk voru unnin af krafti af landnemum þar og
gróðursettar voru um 12.500 plöntur.

4

Ársskýrsla 2006

Skógræktarfélag Reykjavíkur

Samantekt
Lykiltölur úr starfinu
Ársverk samtals
Félags- og fræðslustarf
Félagar (í árslok)
Fræðsluerindi
Þátttakendur í fræðslu
Viðburðir
Þátttakendur í viðburðum
Landnemar
Heiðmörk
Esjuhlíðar
Fellsmörk
Samtals:
Skógræktarframkvæmdir:
Gróðursettar plöntur
Flatarmál gróðursetninga (ha)
Binding CO2 gróðursetninga (6 tonn/ha/ár) (tonn)
Nýir stígar (km)
Áburðargjöf (tonn)
Grisjun (ha)
Seld jólatré
Selt viðarkurl (m3)
Rekstrareiningar:
Heiðmörk (km²)
Fellsmörk (km²)
Esjuhlíðar (km²)
Reynivellir (km²)

2004
15

2005
18

2006
16,20

1.037
9
325

1.224
11
305
6
920

1262
9
495
6
5000
132
2
42
176

127.000
32

175.000
43,75

105.834
26,46

192

454,5

613

2,2
1,4
2
325
115

3,2
1,92
4,5
729
35

0
2
5
1224
30

32

32
10

Elliðavatnsbærinn (nýrri byggingar) (m2)

363,5

363,5

Fræðslusetur við Elliðavatn (eldri byggingar) (m )

148,6

148,6

Vélaskemma við Elliðavatn (m2)
Stígar (km)
Áningarstaðir
Borð og bekkir
Salerni
Ruslakassar
Grill
Esjuhlíðar, ný skilti
Heiðmörk, ný skilti

422,4

422,4

39,2
9
30
4
20
12

39,2
9
30
4
20
12
6
36

2

37
7
30
5
20
12

Lykiltölur 1
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Gróðursetning Skógræktarfélags Reykjavíkur 2006
Svæði:

Birki

Sitkagr.

Stafafura

Lerki

Blágreni

Hreggstv.

Jörvavíðir

Reyniv.

Alaskaösp

Heiðmörk

11.017

10.583

20.929

5.494

1.340

1.000

1.000

2.000

5.000

Esjuhlíðar

1.000

30.000

3.800

Fellsmörk

9.313

1.608

21.330

42.191

Sitkaelri

58.363

100

100

35.000

400

350

800

12.471

1.400

2.450

900

105.834

Reynivellir
Smt.

Smt.

0
24.729

5.494

1.340

1.000

5.000

o Félagið hefur einbeitt sér að starfseminni í Heiðmörk og reynt að ná utan um
öll þau mikilvægu verkefni sem þar liggja fyrir. Má þar nefna að á síðustu
þremur árum hafa verið gróðursettar um 360.000 plöntur. Á sama tíma hafa
11,5 ha verið grisjaðir.
o Félögum í Skógræktarfélagi Reykjavíkur fjölgaði enn á þessu ári og
félagafjöldi er því nú um 1300 manns.
o Ýmis konar fræðsla og viðburðir hafa verið í Heiðmörk og í Esjuhlíðum á
undanförnum þremur árum, með þátttöku liðlega 7000 einstaklinga. Má þar
nefna jólatrjáahögg, fræðslugöngur, viðburði eins og Fjölskyldudaginn,
stofnun Náttúruskólans og margt fleira.
o Félagið hefur notið aðstoðar ýmissa aðila við starfið í Heiðmörk og voru 100
einstaklingar að störfum þegar mest lét í sumar. Auk starfsfólks félagsins var
starfsfólk frá Vinnuskóla Reykjavíkur og Landsvirkjun
o Sjóðir félagsins standa í 130,6 m.kr. um áramótin 2006-2007. Hlutafjáreign í
Barra hf. er um 17.5 m.kr. Eigið fé og skuldir Skógræktarfélags Reykjavíkur
er um 166 m.kr. en var árið á undan um 156,5 m.kr.
o Í desember var almenningi boðið að koma í Hjalladal í Heiðmörk til að velja
sér og höggva sitt eigið jólatré. Þessu var tekið afar vel og komu um 4.500
manns til að höggva sér tré og eiga notalega stund við varðeld og drekka kakó
í boði félagsins. Jólasveinar mættu af fjöllunum og tóku gesti tali.
o Náttúruskóli Reykjavíkur er þriggja ára þróunar- og samstarfsverkefni
Umhverfissviðs og Menntasviðs Reykjavíkur, Landverndar og
Skógræktarfélags Reykjavíkur. Markmið verkefnisins er að efla útikennslu í
grunn- og leikskólum borgarinnar og að skapa vettvang fyrir heilsteypt
umhverfisstarf í skólum í anda umhverfisstefnu borgarinnar. Útikennslustofa,
sú fyrsta sinnar tegundar á landinu, var útbúin rétt við Elliðavatnsbæinn, í
Einarslundi og Grænalundi og var opnuð með formlegum hætti þann 24. ágúst
sl.. Síðan þá hefur verið tekið á móti tæplega 200 nemendum í sjö
heimsóknum, annan hvern miðvikudag allt haustmisserið. Undirritað var
samkomulag milli Skógræktarfélagsins og Náttúruskólans um verkaskiptingu
og kostnað við fræðsludagskrána í Heiðmörk.
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o Allt vegakerfi í Heiðmörk er í ólestri. Gangandi gestir eru þar rykugir af
svifryksmengun og lausamöl og holóttir vegir gera ökumönnum lífið leitt.
Engar tillögur liggja fyrir um að bæta vegi fyrir útivistarfólk.
o Hafið hefur verið þriggja ára verkefni um uppsetningu skilta og merkinga í
Heiðmörk og Esjuhlíðum og var fyrsta áfanga þess lokið 2006. Sett voru upp
um 42 skilti.
o Verkefni,tengd Heiðmörk og auknar framkvæmdir þar, eru unnin með óbreyttu
fjárframlagi borgarinnar. Fjármunum hefur verið varið á annan hátt en áður en
í fullu samræmi við stefnumótun stjórnar. Aðeins eru fimm fastir starfsmenn
hjá félaginu og ljóst að það takmarkar orðið mjög uppbyggingu á starfsemi
félagsins og rekstur Heiðmerkur og Esjuhlíða.
o Framkvæmdasjóður borgarinnar hefur kostað grisjun á um 4 ha skógi í
Heiðmörk í ár en fyrir þá vinnu hefur félagið fengið sérstaklega greiddar 2,6
milljónir kr. sem eru umfram hefðbundið framlag.
o Unnið hefur verið að nýjum rekstarsamningi við Reykjavíkurborg um rekstur
Heiðmerkur. Bæði borgarstjóri og formaður Umhverfisráðs hafa lýst yfir vilja
til að ljúka þeim samningum sem fyrst. Einnig lýsti borgarstjóri því yfir á
afmæli félagsins í nóvember sl. að hann vildi fela félaginu aukin og stærri
verkefni á útivistarsvæðum borgarinnar.
o Gengið var frá samningi við Orkuveitu Reykjavíkur um rekstur og umsjón
fasteigna og nánasta umhverfis þeirra. Samningurinn er til þriggja ára og
greiðir Orkuveitan 5,5 m.kr. árlega til verkefnisins.
o Félagið á rétt á 3.000 m² lóð í Fossvogi samkvæmt sölusamningi er gerður var
við Reykjavíkurborg við sölu Fossvogsstöðvarinnar á sínum tíma. Félagið
hefur óskað eftir því að fá lóðina afhenta og eru viðræður um málið í gangi.
Nýverið hafa formaður Skipulagsráðs Reykjavíkur og borgarstjóri lýst yfir
vilja til að ganga frá lóðarmálum við félagið.
o Lokið hefur verið gerð Landgræðsluskógarsamnings í Fellsmörk og hefur
Landbúnaðarráðuneytið staðfest samninginn.
o Ljóst er að núverandi framlag Reykjavíkurborgar dugir hvergi nærri til þess að
halda uppi lágmarksþjónustu í Heiðmörk. Undanfarin tvö ár hefur verið
hallarekstur á Heiðmörk sem nam um 8 milljónum kr. á síðasta ári og hefur
hann verið fjármagnaður með eigin fé félagsins. Reykjavíkurborg hefur ítrekað
verið beðin um að leiðrétta þetta.
o Forsögn deiliskipulags Heiðmerkur var lokið 2006. Forsögnin var síðan send
út til umsagnar til nokkurra aðila. Svör bárust seint og kom síðasta umsögnin
nú um miðjan mars. Í kjölfarið ákvað Skipulagsráð Reykjavíkur að hefja skuli
deiliskipulagsvinnuna og að leitað verði eftir verðtilboðum í verkið og
samningum um það skuli lokið fyrir apríllok. Skógræktarfélag Reykjavíkur
hefur síðan formlega aðild að gerð skipulagsins.
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o Gerð var nákvæm gróðurfarsgreining af Esjuhlíðum og samin var áætlun um
skógræktarframkvæmdir þar og annaðist Skógræktarfélag Íslands verkið.
Einnig var gerð tillaga að stígakerfi á svæðinu.
o Samráðsnefnd skógræktarfélaga og sveitarfélaga um Græna trefilinn vann
ítarlega skýrslu um Græna trefilinn og gerði tillögu að framkvæmdum á
honum. Málið er núna í höndum SSH.

Styrktaraðilar
Helstu styrktaraðilar félagsins á árinu 2006 voru Reykjavíkurborg, Garðabær,
Orkuveitan, Landsvirkjun, Sparisjóður vélstjóra, Landgræðslusjóður, Fjallasjóður
vínbúðanna, Umhverfissjóður verslunarinnar, Páll Samúelsson og Elín S.
Jóhannesdóttir, sjálfboðaliðar á vegum Umhverfisstofnunar. Slysavarnardeildin
Landsbjörg, Slysavarnardeild kvenna, Ferðafélag Íslands, SPRON, 112, Dóms- og
kirkjumálaráðuneytið, Actavis, Alcan, Skógrækt ríkisins og Pokasjóður.
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Stjórn og starfsmenn
Stjórn félagsins
Formaður

Stefán P. Eggertsson

Vatnsstíg 15, 101 Reykjavík

stefanp@simnet.is

Varaformaður
Gjaldkeri

Aðalsteinn Sigurgeirsson

Logalandi 7, 108 Reykjavík

adalsteinn@skogur.is

Þröstur Ólafsson

Bræðraborgarstíg 21B, 101 Reykjavík

throl@s

Ritari

Lilja Guðmundsdóttir

Völlum, Kjalarnesi, 116 Reykjavík

liljag@redcross.is

Meðstjórnandi

Gunnlaugur Claessen

Hálsaseli 46, 109 Reykjavík

gunnlaugur@haestirettur.is

Meðstjórnandi

Kristjana Bergsdóttir

Hrólfsskálavör 9, 170 Reykjavík

kristjana.bergsdottir@ax.is

Meðstjórnandi

Ólafur Sigurðsson

Hjallabrekku, 270 Mosfellsbær

ossa@siment.is

Meðstjórnandi

Þorvaldur S. Þorvaldsson

Hábæ 39, 110 Reykjavík

thvald@itn.is

Varamaður

Auður Jónsdóttir

Stararima 67, 112 Reykjavík

audurjons@torg.is

Varamaður

Inga Rósa Þórðardóttir

Hjallabrekku 38, 200 Kópavogur

ingarosa@simnet.is

Varamaður

Sigrún Kr. Magnúsdóttir

Reynihvammi 25, 200 Kópavogur

sigrunkristin@internet.is

Varamaður

Þorsteinn Tómasson

Skagaseli 7, 109 Reykjavík

thorsteinn.tomasson@lan.stjr.is

Stjórn Skógræktarfélags Reykjavíkur 2006 1

Stjórn félagsins hélt 9 stjórnarfundi á árinu.

Skoðunarmenn félagsins
Aðalmenn:
Guðrún Þórsdóttir
Sturla Snorrason

Varamenn
Halldór Pedersen
Karl Eiríksson

Endurskoðandi félagsins
Einar Hafliði Einarsson

Starfsmenn félagsins
Framkvæmdastjóri
Verkefnastjóri
Skógarvörður
Skógarmaður
Skógarmaður
Skógarmaður
Skógarmaður
Bókari

Helgi Gíslason
Herdís Friðriksdóttir
Ólafur E. Ólafsson
Einar Óskarsson
Gunnar Kristjánsson
Brynjar J. Halldórsson
Kristján Bjarnason
Margrét Jónsdóttir
Starfsmenn Skógræktarfélags Reykjavíkur 2006

1
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Félagsstarf
Aðalfundur félagsins
Aðalfundur Skógræktarfélags Reykjavíkur var haldinn í húsi Öskju, Náttúrufræðihúsi
HÍ, mánudaginn 24. apríl. Eftir venjuleg aðalfundarstörf hélt Anna María Pálsdóttir
fyrirlestur um mastersverkefni sitt sem fjallar um lýðheilsu í Heiðmörk.
Aðalfundurinn samþykkti eftirfarandi tillögur að ályktunum:

Ályktanir
o Tillaga um útivistarsvæði borgarinnar
Aðalfundur Skógræktarfélags Reykjavíkur, haldinn 24. apríl 2006, hvetur til
þess að sem fyrst verði komið á formlegu samstarfi um aðkomu
Skógræktarfélags Reykjavíkur að útmörk og útivistarsvæðum borgarinnar.
Vill fundurinn undirstrika þann mannauð sem sterk áhugamannasamtök eins
og skógræktarfélögin bjóða upp á, auk sérþekkingar og reynslu vel menntaðs
starfsfólks.
Skorar fundurinn á borgaryfirvöld að hefja slíkt samstarf við Skógræktarfélag
Reykjavíkur sem fyrst.
o Tillaga um endurskoðun þjónustusamnings um rekstur Heiðmerkur
Aðalfundur Skógræktarfélags Reykjavíkur, haldinn 24. apríl 2006, fagnar því
að nú sé hafið formlegt samstarf milli Skógræktarfélags Reykjavíkur,
Reykjavíkurborgar og Orkuveitu Reykjavíkur um gerð samnings um
uppbyggingu og rekstur Heiðmerkur til lengri tíma. Fundurinn hvetur
samstarfsaðila til að vinna hratt og vel að undirbúningi samningsins til að sem
fyrst verði hafist handa við endurbætur á þessu mikilvæga útivistarsvæði
höfuðborgarsvæðisins.
o Tillaga vegna lýðheilsurannsókna
Aðalfundur Skógræktarfélags Reykjavíkur, haldinn 24. apríl 2006, hvetur til
þess að hafnar verði rannsóknir á áhrifum umhverfis á heilsu og líðan fólks hið
fyrsta. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að græn svæði hafa mjög jákvæð
áhrif á heilsu og vellíðan þeirra sem þau nota. Rannsóknirnar hafa margar
hverjar fært sönnur á að þessi svæði hafi beinlínis lækkað kostnað í
heilbrigðiskerfinu. Bent er á þann auð sem liggur í útivistarsvæði eins og
Heiðmörk, í grennd við höfuðborgarsvæðið og er öllum opið, allan ársins
hring.
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Aðalfundur Skógræktarfélags Íslands
Aðalfundur Skógræktarfélags Íslands var haldinn helgina 26.-27. ágúst í Hafnarborg í
Hafnarfirði. Það var Skógræktarfélag Hafnarfjarðar sem hélt fundinn en félagið
fagnaði 60 ára afmæli sínu á árinu.
Dagskrá fundarins var hefðbundin, tré ársins var vígt, en það er gráösp sem stendur í
garði við Austurgötu 12 í Hafnarfirði. Farið var í skoðunarferð í Undirhlíðar og nýtt
útivistarsvæði Skógræktarfélags Hafnarfjarðar þar vígt. Skógræktarfélag Reykjavíkur
stóð fyrir tveim ályktunum sem lagðar voru fyrir fundinn:

Ályktanir
o Græni trefillinn.
Aðalfundur Skógræktarfélags Íslands, haldinn í Hafnarfirði dagana 26. og 27.
ágúst 2006, lýsir ánægju sinni með samstarf skógræktar- og sveitarfélaga á
höfuðborgarsvæðinu við að undirbúa verkefnið Græna trefilinn. Það er þó
nauðsynlegt að taka verkefnið inn í formlega framkvæmdaáætlun
sveitarfélaganna, jafnframt að auknu fjármagni verði veitt í þetta mikilvæga
verkefni.
o Landgræðsluskógar
Aðalfundur Skógræktarfélags Íslands, haldinn í Hafnarfirði dagana 26.-27.
ágúst 2006, beinir því til Landbúnaðarráðuneytisins, Fjármálaráðuneytisins og
Skógræktarfélags Íslands, að við endurnýjun samnings um Landgræðsluskóga
verði verkefnið eflt verulega og viðbótar fjármunum veitt til umhirðu vegna
útivistar almennings á viðkomandi svæðum.
Víða er brýn þörf á umhirðu á þessum ungu skóglendum sem mikilvægt er að
bregðast við í tíma. Jafnframt liggur fyrir að bæta þurfi aðgengi fólks að
þessum skógum, sem eru ræktaðir í almannaþágu. Samningsbundin
Landgræðslu-skógaverkefni er að finna við nær alla þéttbýlisstaði á Íslandi og
til viðbótar mikilvægu umhverfishlutverki skapa þeir einstaka möguleika til
eflingar lýðheilsu.

Jólatré
Fyrir jólin 2006 var ákveðið að fara í kynningarátak á jólatrjáahöggi í Heiðmörk.
Einungis var einstaklingum og fjölskyldum boðið að koma en ekki fyrirtækjum. Talið
er að alls 4500 manns hafi mætt á svæðið.
Torgtrjáasala var með hefðbundnu sniði og seldust um 41 torgtré af ýmsum stærðum.
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Rekstrartekjur
Framlög:
Reykjavíkurborg .........................................................
Garðabær ....................................................................
Orkuveita Reykjavíkur................................................
Landgræðslusjóður......................................................
Skógræktarfélag Íslands ............................................
Aveda .........................................................................
Minningarsjóður Páls Gunnarssonar...........................
Vínbúðin.....................................................................
Umhverfissjóður verslunarinnar...................................
Annar styrkur..............................................................

2006
22.809.636
1.100.000
5.500.000
1.280.000
0
0
0
1.500.000
1.000.000
93.000
33.282.636

2005
22.597.596
1.000.000
0
250.000
0
75.000
500.000
0
0
140.000
24.562.596

737.800

767.180

4.003.624
0
419.504
0
0
4.423.128

2.194.881
856.090
806.391
0
209.945
4.067.307

Fellsmörk.......................................................................
Sumarbústaður í Heiðmörk.........................................
Leigutekjur lóðir Elliðavatni.......................................
Útleiga áningastaða í Heiðmörk................................

1.508.235
0
0
300.000
1.808.235

1.451.031
0
370.000
152.356
1.973.387

Aðrar tekjur:
Barri hf........................................................................
Framlög vegna merkinga............................................
Reykjavíkurborg vegna grisjunar..............................

0
2.348.514
3.132.530
5.481.044

0
0
2.254.905
2.254.905

45.732.843

33.625.375

Félagsgjöld
Félagsgjald ársins var kr. 1.500. ................................
Félagar sem greiddu voru 491
Seldar vörur og þjónusta:
Jólatré..........................................................................
Veiðar..........................................................................
Viðarkurl, grill, flaggstangir o.fl.................................
Vinarskógur á Þingvöllum..........................................
Skógræktarfélag Íslands ............................................

Leigutekjur:

Samtals tekjur:
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Framkvæmdir
Starfsemi vinnuflokks Skógræktarfélags Reykjavíkur í
Heiðmörk
Skipting ársverka
Verkefni

Dagsverk

Ársverk
5,23
5,23

1400
990
2390

6,54
4,63
11,17

110
100
210

0,51
0,47
0,98

33
7,5
20
60,5

0,28

Starfsmenn félagsins
Samtals
Heiðmörk:
Vinnuskóli
Reykjavíkur
Landsvirkjun
Samtals

stígagerð

Esjuhlíðar:
Kristján Bjarnason o.
fl.
B.v. 5 menn
Samtals

gróðursetning

Fellsmörk:
Landnemar
Verktaki
Bændur
Samtals

vegir og girðingar

gróðursetning o.fl.

stígagerð

gróðursetning
smölun

Samtals ársverk

16,20

Starfsmannahald
Á árinu 2006 var starfsemi vinnuflokksins með hefðbundnu sniði. Engar breytingar
voru á fjölda fastráðinna starfsmanna.
Í sumar komu til starfa á Heiðmörk um 70 unglingar á vegum Vinnuskóla
Reykjavíkur sem störfuðu í 4 vikur. Þau unnu að nýlagningu göngustíga eins og síðar
verður getið. Einnig komu til starfa 18 unglingar á vegum Landsvirkjunar sem
störfuðu í samtals 11 vikur.
Yfirlitstafla yfir starfsmannahald

2004

Fastir starfsmenn
Sumarstarfsmenn
Vinnuskóli Rvík
Landsvirkjun
Veraldarvinir

3
2
100
12
25

2005

3
1
100
15
0

1

2006

3
1
70
18
0
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Heiðmörk, nýframkvæmdir
Mikið var um nýframkvæmdir á árinu 2006. Hæst ber þar gróðursetning á 58.363
þúsund plöntum. Einnig þurfti að lagfæra gróðursetningar frá fyrra ári vegna mjög
mikillar frostlyftingar. Einnig voru grisjaðir um 5 ha skóglendis.
2004
2 ha.

2005
4,5 ha

2006
5 ha

115 þús. pl
2.2 km
0 stk.

160 þús. pl
3,2 km
2 stk.

58 þús. pl.
0
0

Grisjun
Gróðursetning
Göngustígar
Áningarstaðir

Grisjun
Nú hefur allt skóglendi á Heiðmörk verið kortlagt með tilliti til umhirðuþarfa. Í ljósi
þeirrar vinnu er rík þörf á mjög aukinni grisjun í Heiðmörk. Grisjun ársins var rúmir 5
ha, aðallega stafafurureitir á Elliðavatnsheiði. Hefur efnið allt verið dregið út og
kurlað.

Gróðursetning
Á árinu 2006 voru samtals gróðursettar 58.363 þús. plöntur í Heiðmörk. Allt voru
þetta Landgræðsluskógaplöntur. Helstu tegundir voru birki, sitkagreni, reyniviður og
stafafura. Verkið var unnið af Vinnuskóla Reykjavíkur og unglingum á vegum
Landsvirkjunar.

Göngustígagerð
Unnið var að viðhaldi göngustíga á um 3 km.

Áningastaðir
Sett var steingrill á áningastaðinn í Þjóðhátíðarlundi en eftir er að setja grill í
Löngubrekkur.

Heiðmörk, viðhald
Sorphirða
Eins og undanfarin ár sinntu fastir starfsmenn og sumarstarfsmenn allri almennri
ruslahreinsun á Heiðmörk. Ljóst er að síauknum gestakomum í Heiðmörk fylgir mikið
magn af rusli, sem þarf að hirða upp. Víðs vegar í Heiðmörk eru ruslakassar sem
flestir nota en þó eru alltaf einhverjir sem skilja sitt eftir þar sem þeir standa.
Grill eru hreinsuð reglulega.
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Áningarstaðir
Alls eru 9 skipulagðir áningarstaðir í Heiðmörk. Á hverjum slíkum áningarstað er eitt
eða fleiri steingrill ásamt borðum og bekkjum. Nú hefur bæst við nýr áningarstaður, í
Furulundi 2, þar sem til stendur að setja upp grill.
Við alla áningarstaðina eru misstórar grasflatir sem fólk nýtir til leikja eða sólbaða.
Nauðsynlegt er að slá þessar flatir nokkuð oft svo þær séu bæði til prýði og yndisauka.

Salerni í Heiðmörk
Undanfarin ár hafa salerni í Heiðmörk yfir sumartímann verið á 5 stöðum nálægt
helstu áningarstöðum á svæðinu. Eins og gefur að skilja þá þurfa þessi salerni þó
nokkurt viðhald auk þess sem hvergi er rennandi vatn á Heiðmerkursvæðinu og því er
nauðsynlegt að keyra allt vatn á tönkum á salernin. Því miður var salernið í Hjalladal
margeyðilagt síðastliðið sumar. Hefur það því verið fjarlægt og líklega ekki sett upp
að nýju.

Móttaka hópa
Á síðustu árum hefur mjög dregið úr móttöku hópa til gróðursetningar í Heiðmörk. Á
hinn bóginn hefur aukist mjög að í Heiðmörk komi fólk til veisluhalda. Taka þá
starfsmenn Skógræktarfélagsins á móti viðkomandi hóp og þjónusta hann eins og best
verður á kosið.

Sérstök viðhaldsverkefni
Kerrur og vagnar Skógræktarfélags Reykjavíkur fóru í gegnum mikið viðhald á árinu
til að geta nýst okkur áfram sem skyldi.

Vélar og verkfæri
Farið var yfir allar vélar á vegum félagsins og þær lagfærðar eftir þörfum. Keypt var
ný dráttarvél, sláttutraktor, kerra og sérstakt spil til útdráttar á grisjunarvið.

Lausamunir
Nokkuð var unnið að viðhaldi lausamuna s.s. borðum og ruslakössum. Flest öll borð
voru tekin í hús og þurrkuð og máluð. Einnig voru smíðaðir 13 nýir ruslakassar sem
voru settir út þar sem eldri kassar voru nánast dottnir í sundur.

Aðrar eignir
Í þennan flokk falla salerni og steingrill á áningarstöðum. Einungis var sinnt eðlilegu
viðhaldi þessara eigna.

15

Ársskýrsla 2006

Skógræktarfélag Reykjavíkur

Fellsmörk, nýframkvæmdir og viðhald
Sigurjón Eyjólfsson bóndi í Eystri Pétursey hefur annast viðhald girðinga og vega á
svæðin og verið landnemum innan handar.

Gróðursetningar
Sameiginlegur gróðursetningardagur í Fellsmörk árið 2006 var laugardagurinn 24.
júní. Veður var bjart og hlýtt og sól skein í heiði.
Í ársbyrjun voru allar líkur á því að félagið fengi engar plöntur úr Landgræðsluskógaverkefninu vegna þess að enginn samningur var sagður vera til milli
Landgræðsluskóga og Skógræktarfélags Reykjavíkur. Úr þessu rættist þó þegar leið
að vori og ljóst varð að félagið myndi fá plöntur. Þegar að afhending plantna átti að
eiga sér stað, kom í ljós að ekki voru allar plönturnar tilbúnar til afhendingar. Þetta
kostaði „næturvinnu” nokkurra landnema svo plönturnar yrðu komnar í tæka tíð
austur í Fellsmörk. Allt hafðist þetta að lokum og mæting á gróðursetningardaginn
var góð.
Eins og fyrri ár, fengum við úthlutað um 1.600 kg af grasáburði og um 80 kg af
grasfræi frá Landgræðslu ríkisins í Gunnarsholti.
Áburðinn og grasfræið flutti Landgræðslan til okkar og afhenti á hlaðinu í Álftagróf.
Um 320 kg af grasáburði var dreift í lítt gróið land í austurhlíðar Fellsins.
Gróðursetningarnefndin hafði flutt grasáburðinn á verkstað áður en dreifing hófst.
Landnemar dreifðu síðan á eigin spýtur grasfræi og því sem eftir var af grasáburði í
rofabörð og lítt gróið land sem þeir völdu
Að kvöldi gróðursetningardagsins var grillað fyrir landnemahópinn við góðar
undirtektir.
Áhöld til gróðursetningar og plöntuflutningakerru fengum við að láni hjá
Skógræktarfélagi Reykjavíkur.

Girðingar og vegir
Bætt var við einum ræsishólk í Keldudalsá og grjóti hlaðið með hólkunum. Þessi ræsi
hafa náð að flytja vatnið í ánni í leysingum fram að þessu . Girðingin fór illa í aurnum
inn með Keldudalsbrekku síðastliðinn vetur og varð að endurnýja hana á kafla og
einnig varð að lagfæra veginn en hann hefur verið grófur og leiðinlegur yfirferðar á
litlum bílum. Þetta hefur svo farið í sama far nú í vetur þar sem áin hefur flætt um
þetta svæði aftur.
Farið var með girðingu í Keldudal og hún sett upp en engin straumur var á efri
hlutanum þar sem harðviðarstaurarnir leiða út, en þá þyrfti að endurnýja.
Settur var nýr ræsishólkur í lækinn við gamla Fell og vegur lagaður þar sem Klifandi
flæddi um veginn og eyðilagði ræsishólkinn og veginn síðasta sumar, þetta fór svo í
sama far nú í vetur. Farið var með girðingu á Felli hún lagfærð og var straumur á
henni í sumar. Í vor þyrfti að endurnýja garð fyrir neðan Einbúa á Felli, en sá garður
sem var þar er að mestu horfinn, en ekkert grjót var á honum, einnig væri tilraun að
ýta upp skurði út í aurunum upp með Keldudalsbrekku.

Esjuhlíðar
Sem kunnugt er gerði Skógræktarfélagið samning við Landbúnaðarráðuneytið um
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afnot og umsjón með stórum hluta jarðanna Mógilsár og Kollafjarðar árið 2000.
Gildir samningurinn til 25 ára og er markmiðið að efla svæðið sem
útivistarsvæði með sérstakri áherslu á skógrækt og stígagerð. Mikið útsýni er úr
hlíðum fjallsins sem kunnugt er og miklir möguleikar til útivistar af ýmsu tagi.
Landið hefur verið deiliskipulagt og var það gert að tilhlutan Borgarskipulags. Þá
vann Skógræktarfélag Íslands skógræktaráætlun fyrir svæðið árið 2006.

Gróðursetningar
Páll Samúelsson og eiginkona hans, Elín S. Jóhannesdóttir, veittu styrk til þess að
gróðursetja 35.000 trjáplöntur síðastliðið sumar. Þeir sem skipulögðu og unnu það
verk voru Einar Gunnarsson skógfræðingur S.Í., Einar Óskarsson þáv. starfsmaður
S.R. og Kristján Bjarnason og Eyþór Kristjánsson þáv. starfsmenn S.Í. Unnið
var frá júní - september. Um 30.000 tré voru sitkagreni, 5.000 aðrar tegundir, mest
stafafura og birki, einnig lítilsháttar af ilmreyni og sitkaelri, samkvæmt fyrrnefndri
áætlun.
Yfirleitt var gróðursett með 4 metra millibili, í skjóli fyrir affjallsvindi
úr Gunnlaugsskarði, mjög djúpt til að forðast frostlyftingu, krafsað ofan af
mosi og gras og notaður venjulegur plöntustafur. Í miklu graslendi notuð
sláttuorf og slegið niður í rót áður en gróðursett var. Blákorni dreift í
kringum hverja plöntu nema allra vestast þar sem ekki gafst tími til
áburðargjafar. Svæðið sem um ræðir er í 100-300 metra hæð frá Kollafjarðará undir
Kistufelli að Hákinn sem er upp af Tilraunastöð Skógræktarinnar á Mógilsá.
Gróðursett í lautum, lægðum og hlíðum en þó haft til hliðsjónar að skilja góð
berjalönd eftir og varast að gróðursetja þar sem miklir skaflar geta myndast og hætta
er á snjóbroti. Ekki var heldur gróðursett of nálægt lækjum og tjörnum. Notast var við
jeppa með palli enda miklar torfærur þegar ofar dregur í fjallið.
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Vörur og þjónusta
Skógarafurðir
Helstu skógarafurðir sem framleiddar voru á Heiðmörk voru trjákurl ca. 30 m3 sem
seldist upp. Einnig voru seldar 4 fánastangir.

Steingrill
Ekki voru keypt eða seld steingrill á árinu.

Útseld þjónusta
Útseld þjónusta fólst aðallega í útleigu á áningarstöðum.
Yfirlitstafla yfir vörur og þjónustu 1

Trjákurl
Fánastangir
Smíðaviður
Jólatré
Torgtré
Steingrill
Útleiga áningarst.

2004
100 m3
3 stk.
15 m3
290 stk.
35 stk.
5 stk.
10 skipti

2005
35 m3
2 stk
0
694 stk
35 stk
0
10 skipti

2006
30
4
0
1224
41
0
10 skipti
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Fræðsla, kynningarstarf, samstarf og rannsóknir
Fræðsla
Verkefnastjóri sat í tveimur þverfaglegum nefndum sem fjalla um fræðslu á
skógartengdu efni fyrir grunnskóla. Annarsvegar er um að ræða samstarfsverkefni um
Náttúruskóla Reykjavíkur en hins vegar um Lesið í Skóginn.

Náttúruskóli Reykjavíkur
Verkefnastjóri sat í nefnd um Náttúruskóla í Reykjavík en markmið hans eru fyrst og
fremst að efla umhverfis- og náttúrufræðimennt í leik- og grunnskólum Reykjavíkur
og koma til móts við umhverfisstefnu Reykjavíkurborgar um fræðslu og aukna
samvinnu milli íbúa og borgaryfirvalda og umhverfisstefnu Fræðslumiðstöðvar um
heilsteypt umhverfisstarf í grunnskólum.

Lesið í skóginn
Lesið í skóginn er samstarfsverkefni milli Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur,
Kennaraháskóla Íslands, Kennarasambands Íslands, Umhverfis- og heilbrigðisstofu
Reykjavíkur, Skógræktar ríkisins og Skógræktarfélags Reykjavíkur. Verkefnið hefur
staðið frá árinu 2001 en árið 2003 var það gert að þróunarverkefni til 3 ára. Frá byrjun
hafa 13 skólar hafið þátttöku í verkefninu. Á árinu var grenndarskógur opnaður í
Norðlingaholti í tengslum við Norðlingaskóla.

Fræðslugöngur
Laugardagsgöngur í maí og september héldu áfram. Alls var boðið upp á 9
laugardagsgöngur.
Dagskráin var eftirfarandi:
Fræðslugöngur 2006 1

Dags

Fræðsluganga

Leiðsögn

Gengið frá

Þátttaka

6. maí

Fiskurinn í
Elliðavatni

Jón Kristjánsson, fiskifræðingur

Elliðavatnsbær

10 manns

13. maí

Fuglinn í skóginum

Einar Þorleifsson, fuglafræðingur

Elliðavatnsbær

15 manns

20. maí

Tálgunarganga fyrir
börn

Valdór Bóasson, smíðakennari

Elliðavatnsbær

60 manns

27. maí

Álfaganga

Erla Stefánsdóttir, sjáandi og
Freysteinn Sigurðsson, jarðfræðingur

Furulundur

80 manns

2. september

Sveppatínsluferð

Ása M. Ásgrímsdóttir,
hjúkrunarfræðingur

Borgarstjóraplan

70 manns
10 manns

Fornleifaganga

Anna Lísa Guðmundsdóttir og
Guðmundur Ólafsson,
fornleifafræðingar

Elliðavatnsbær

9. september

16. september

Tálgunarganga fyrir
börn

Valdór Bóasson, smíðakennari

Elliðavatnsbær

60 manns

23. september

Stafganga

Guðný Aradóttir og Jóna Hildur
Bjarnadóttir, stafgöngukennarar

Borgarstjóraplan

30 manns

30. september

Á slóðum Einars
Ben

Guðjón Friðriksson, sagnfræðingur

Elliðavatnsbær

160 manns

Þátttaka alls 495 manns
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Gafst þetta form fyrir fræðsludagskrá vel og var fjöldi gesta á 5. hundrað manns.
Mikill áhugi var fyrir álfagöngunni og tálgunargangan er sívinsæl. Ganga Guðjóns
Friðrikssonar um Einar Ben sló þó öll aðsóknarmet en þangað komu 160 manns.
Veður virðist þó spila mikið inn í þátttöku gesta og komu t.d. fáir á mjög áhugaverða
göngu um fornleifar á Þingnesi og nágrenni en slæmt veður var þennan dag.

Svipmyndir frá fræðsludagskrá ársins. Almenningur kunni vel að meta fjölbreytt framboð fræðslunnar í Heiðmörk.

Fjölskyldudagur
Fjölskyldudagurinn var að þessu sinni haldinn föstudaginn 24. júní í samstarfi við
Reykjavíkurborg en hann var hluti af Jónsmessuhátíð borgarinnar, sem haldinn var út
um alla Reykjavík. Gafst þetta vel og komu um 100 manns í Heiðmörk milli kl 14:0018:00 til að taka þátt. Dagskráin var fjölbreytt, boðið var upp á leiki sem starfsmenn
ÍTR sáu um, Valdór Bóasson kenndi tálgun, ÍR kenndi stafgöngu og Erla Stefánsdóttir
sjáandi sagði gestum og gangandi frá álfum og
huldufólki í Heiðmörk. Boðið var upp á pylsur og
var fólk hvatt til þess að grilla pylsurnar sjálft á
birkigrein yfir opnum eldi. Gafst þetta mjög vel
og var fólk mjög ánægt með daginn. Ráðgert er
að hafa Fjölskyldudaginn að árlegum viðburði í
Heiðmörk í kringum Jónsmessu og skapa hefð
fyrir honum og bjóða upp á fjölskylduvæna
skemmtun þar sem fólk sér þó sjálft um að
skemmta sér með leikjum fremur en að horfa á
skemmtiatriði.
Mikill áhugi var á tálgun á fjölskyldudeginum

20

Ársskýrsla 2006

Skógræktarfélag Reykjavíkur

Kynningarstarf
Sumarið 2006
Í apríl var haldin sýningin Sumarið 2006 í Laugardalshöll. Öll skógræktarfélögin
voru með sameiginlegan bás og kynntu starfsemi sína. Fólki var boðið að gerast
félagar og gengu fjölmargir í félagið. Skógartíðindum var dreift meðal gesta og
upplýsingar veittar þeim sem þess óskuðu. Fólk var beðið um að svara
skoðanakönnun og fengust 217 svör eftir helgina.

Fjölmiðlar
Skógræktarfélagið og starfsemi þess var kynnt vel og rækilega í fjölmiðlum landsins
en 24 greinar og fréttatilkynningar birtust í Morgunblaðinu og á www.mbl.is, fjórum
sinnum var fjallað um félagið í Fréttablaðinu og á www.visir.is, auk nokkurra greina
og fréttatilkynninga í Blaðinu. Einnig birtust greinar eftir starfsmenn félagsins í
tímaritunum Útivera, Sumarhúsið og garðurinn og Laufblaðinu, fréttablaði
Skógræktarfélags Íslands. Útikennslustofan vakti mikla athygli fjölmiðla en auk
fjölmargra frétta í blöðum var fjallað sérstaklega um útistofuna í
Sveitarstjórnartíðindum og í Breiðholtsblaðinu.
Þátturinn Samfélagið í nærmynd sendi tvo þætti beint út frá Heiðmörk og ræddi þar
við starfsfólk Skógræktarfélagsins og gesti Heiðmerkur. Fræðsludagskrá var kynnt á
útvarpstöðvunum Rás 1 og Rás 2 og jólatrjáahögg fékk góða umfjöllun í fréttatíma
ríkissjónvarpsins í desember. Auk þess voru tvö innslög gerð um Heiðmörk á
fréttastöðinni NFS, annað í Íslandi í dag en hitt í veðurfréttartíma.

Útgáfa
Skógartíðindi komu út tvisvar sinnum á árinu 2006. Vorhefti Skógartíðinda kom út í
júní og innhélt m.a. greinar um starfsemi á afmælisári félagsins, um útikennslu í
Heiðmörk en greinin var skrifuð af Margréti Hugadóttur kennara en lokaverkefni
hennar fjallaði einmitt um þetta efni. Á baksíðu blaðsins var fjallað um gott samstarf
Skógræktarfélags Reykjavíkur við Vinnuskóla Reykjavíkur og vinnuflokka
Landsvirkjunar, auk þess sem fjallað um gerð fánastengur úr sitkagreni úr Heiðmörk.
Síðara hefti Skógartíðinda kom út í tengslum við afmæli félagsins sem haldið var í lok
nóvember. Innihélt heftið sögulegt yfirlit félagsins sem rekja má til ársins 1901 en
einnig voru stuttar greinar sem tengdust fyrirlestrum þeim sem boðið var upp á á
afmælisþinginu, um Græna trefilinn, forsögn að deiliskipulagi í Heiðmörk, útikennslu
í Heiðmörk og viðhorfskönnun meðal notenda Heiðmerkur. Á baksíðu var fjallað um
nýja heimasíðu félagsins www.heidmork.is og um jólatrjáahögg á vegum félagsins í
desembermánuði.

Heimasíða
Unnið var að nýrri heimasíðu sem var opnuð á afmælisþingi félagsins, þann 25.
nóvember. Síðan inniheldur ítarlegri upplýsingar um sögu og starfsemi félagsins en
áður hefur verið. Kort af Heiðmörk voru uppfærð en þar voru settar inn upplýsingar
um nýja göngustíga og áningarstaði. Auðvelt er að stækka kortin og prenta þau út,
sem ætti að auðvelda notendum að kynna sér þá aðstöðu sem í boði er í Heiðmörk
eins og vegi, göngustíga, reiðleiðir, salernisaðstöðu og áningastaði. Auk þessa voru
settar inn upplýsingar um landnemaspildur í Heiðmörk, þar er hægt að setja inn
upplýsingar um einstakar spildur, hver sér um þær, hvenær starfsemi hófst, hvað hefur
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verið gert í spildunni o.s.frv. Landnemar geta nú sent inn upplýsingar um það sem gert
hefur verið í landnemaspildum en auðvelt er að koma þeim áfram inn á síðuna. Þannig
geta landnemafélög fylgst með starfsemi sinni gengum árin.
Gert er grein fyrir allri útgáfu á vegum félagsins og hægt er að prenta út pdf skjöl af
þeim bæklingum og tímaritum sem félagið hefur gefið út á ferli sínum.
Samstarfsaðilar fá sinn sess á síðunni en stutt umfjöllun er um hvern fyrir sig og
tengla á síður þeirra fá finna á síðunni.
Fræðsla fær stóran sess á síðunni en á forsíðu má finna flýtihnapp á síðu
Fræðsluseturs en þar má setja inn upplýsingar um alla fræðslu á vegum félagsins.
Fræðsludagskrá félagsins og útikennsla í Heiðmörk eru meðal þess efnis sem finna má
en búast má við að bætt verði verulega við þann hluta síðunnar eftir að fræðslusetrið
tekur til starfa. Sérstök leitarvél var sett upp en hún mun auðvelda kennurum að finna
námsefni sem henta aldri nemenda sinna og því fagi sem kenna á.

Esjudagur
Laugardaginn 11. júní var Esjudagurinn haldinn hátíðlegur eins og oft áður. Dagurinn
er haldinn í samvinnu við SPRON, Ferðafélag Íslands og Skógræktarfélag
Reykjavíkur. Þennan dag voru tekin í notkun upplýsingaskilti við bílastæði og
gönguleiðaskilti upp göngustíginn á Þverfellshorn. Verkefnastjóri félagsins leiddi
skógargöngu um skóglendi Esjuhlíða og fræddi gesti um starfsemi félagsins á
svæðinu og þann gróður sem fyrir augu bar á leiðinni.

Heimsóknir
Tekið var á móti tveimur erlendum hópum sem heimsóttu Heiðmörk. Hóparnir hlýddu
á erindi um skógrækt á Íslandi og starfsemi Skógræktarfélags Reykjavíkur og fengu
leiðsögn um skógræktarsvæði í Heiðmörk. Fyrri hópurinn var skógfræðinemar frá
Selbu í Norður- Þrændalögum í Noregi sem kom 9. maí. Síðari hópurinn var
landafræðinemendur í Edinborgarháskóla í Skotlandi sem heimsótti Heiðmörk 24.
maí.
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Ráðstefnur og fundir
Ráðstefna um skóga í þágu lýðheilsu á Íslandi
Laugardaginn 11. mars var haldin ráðstefna um skóga í þágu lýðheilsu á Íslandi í
Öskju, Náttúrufræðahúsi Háskóla Íslands. Ráðstefnan var á vegum Rannsóknastöðvar
skógræktar á Mógilsá, Skógræktarfélags Íslands og Skógræktarfélags Reykjavíkur.
Ráðstefnan var fjölsótt og komu fyrirlesarar víða að, bæði úr græna geiranum og hvíta
geiranum. Starfsmenn Skógræktarfélags Reykjavíkur héldu fyrirlestur um hvernig
Heiðmörk sé í stakk búin að þjóna lýðheilsu og hverju sé ábótavant.

Afmælishátíð Skógræktarfélags Reykjavíkur.
Skógræktarfélag Reykjavíkur fagnaði 60 ára afmæli sínu með málþingi í Ráðhúsi
Reykjavíkur þann 25. nóvember. Dagskrá málþingsins var eftirfarandi:
Málþing
o Stefán P. Eggertsson, formaður Skógræktarfélags Reykjavíkur, flytur ávarp.
o Gísli Marteinn Baldursson, formaður Umhverfisráðs, setur málþingið.
o Ragnhildur Freysteinsdóttir, Landfræðingur hjá Skógræktarfélagi Íslands,
kynnir nýja skýrslu um Græna trefilinn.
o Magnús Jóhannesson, formaður Skógræktarfélags Íslands, veitir Páli
Samúelssyni þakklætisvott vegna framlags hans til skógræktar í Esjuhlíðum.
o Björn Axelsson, landslagsarkitekt hjá Skipulagssviði Reykjavíkurborgar,
kynnir forsögn að deiliskipulagi fyrir Heiðmörk.
o Helena Óladóttir ,verkefnisstjóri Náttúruskóla Reykjavíkur, kynnir samstarf
Náttúruskólans og Skógræktarfélagsins í Heiðmörk.
o Herdís Friðriksdóttir, skógfræðingur hjá Skógræktarfélagi Reykjavíkur, kynnir
helstu niðurstöður viðhorfskönnunar meðal notenda Heiðmerkur.
o Gísli Marteinn Baldursson opnar heimasíðuna www.heidmork.is og slítur
málþinginu.
Móttaka:
o Þorvaldur S. Þorvaldsson, arkitekt og stjórnarmaður í Skógræktarfélagi
Reykjavíkur, stjórnar móttöku.
o Tónlistaratriði.
o Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, borgarstjóri Reykjavíkurborgar, flytur ávarp.
o Veitingar og tónlist þar til móttöku lýkur um kl. 17:30.

Hér má sjá svipmyndir frá afmælishátíðinni; Gísli Marteinn Baldursson formaður umhverfisráðs opnar
nýja heimasíðu félagsins og Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóra flytur ávarp. Andrea Gylfadóttir
og félagar fluttu nokkur lög.
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Affornord fundur í Kaupmannahöfn
Verkefnastjóri félagsins sótti Affornord fund í Kaupmannahöfn dagana 22.-24. janúar.
Þar gerði hún grein fyrir skógrækt á Íslandi, og þá sérstaklega útivistarskógrækt, fyrir
hópi þátttakenda frá Noregi, Danmörku og Svíþjóð í Affornord verkefninu.

Kynnisferðir
Verkefnastjóri fór ásamt Helenu Óladóttur verkefnisstjóra Náttúruskóla Reykjavíkur
og nokkrum kennurum úr Norðlingaskóla í kynnisferð til Bergen þar sem skoðaðir
voru tveir skólar sem hafa útinám sérstaklega á námskrá sinni. Einnig var farið til
Danmerkur þar sem tvö útivistarsvæði voru skoðuð en þau sérhæfðu sig í móttöku
skólabarna.

Samstarf
Leitast var eftir því að koma Skógræktarfélagi Reykjavíkur í tengsl við aðila sem ekki
tengjast skógrækt og hefja samstarf um mismunandi verkefni. Tókst þetta vel til og
tókst félaginu á árinu að fá styrki upp á 7.5 milljónir til hinna ýmsu verkefna. Bera þar
hæst tvö skiltaverkefni, annað í Heiðmörk og hitt í Esjuhlíðum og svo lagfæring
göngustíga í Esjuhlíðum.

Skiltaverkefni í Heiðmörk
Um mitt ár náðist samkomulag við Sparisjóð vélstjóra (SPV) um styrk upp á 2.5
milljónir á ári í 3 ár til gerðar upplýsinga- og gönguleiðaskilta í Heiðmörk. Árni
Tryggvason hönnuður hannaði skiltin sem voru smíðuð hjá Frank og Jóa.
Upplýsingaskiltin voru sett niður við innganga Heiðmerkur, við Helluvatn og
Vífilstaðahlíð. Gönguleiðaskilti, um 40 talsins voru sett niður við helstu bílastæði og
upphaf gönguleiða í Heiðmörk. Unnið var að gerð skiltanna allt árið og voru þau sett
upp í júní. Björgunarsveitin Kjölur vann að uppsetningu skiltanna en þau voru steypt
niður. Upplýsingaskiltin við inngangana innihelda nýtt kort af Heiðmörk þar sem fram
koma upplýsingar um aðstöðuna, vegi, göngustíga, bílastæði, áningarstaði,
vatnsverndarsvæði o.fl. Þar koma fram upplýsingar um Skógræktarfélag Reykjavíkur,
landeigendur, vatnsverndina og gerð grein fyrir þeim boðum og bönnum sem gilda um
svæðið. Gönguleiðaskiltin innihalda upplýsingar um svæðið sem skiltið stendur á,
sagnfræðilegar, jarðfræðilegar og náttúrufarslegar, auk merkis Skógræktarfélagsins og
SPV.

Upplýsinga og gönguleiðaskiltin í Heimörk voru styrkt af SPV.
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Skiltaverkefni í Esjuhlíðum
Á haustmánuðum 2005 komu aðilar frá Slysavarnardeildinni Landsbjörgu að máli við
verkefnisstjóra um að koma upp gönguleiðaskiltum í Esjuhlíðum. Slysavarnardeild
kvenna hafði þá fengið styrki til verkefnisins og óskaði eftir samstarfi við að koma
verkefninu áleiðis. Ferðafélag Íslands kom að verkefninu en sömu aðilar og unnu að
Heiðmerkurskiltunum voru fengnir til þess að hanna og smíða skiltin og setja þau upp
og voru þau vígð á Esjudeginum, þann 11. júní. Skiltin voru styrkt af SPRON, 112,
Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, Actavis og Alcan.

Björgunarsveitin Kjölur sá um uppsetningu skiltanna og þurftu að bera skiltafætur og sement upp undir Þverfellshorn. Skiltin voru vígð á
Esjudeginum 11. júní.

Lagfæring göngustíga í Esjuhlíðum
Á haustmánuðum 2005 hófst undirbúningur að lagfæringu göngustíga í Esjuhlíðum.
Verkefnið var unnið í samvinnu við Ferðafélag Íslands, Reykjavíkurborg og Skógrækt
ríkisins og fengust styrkir úr Pokasjóði, frá Reykjavíkurborg og úr Fjallasjóði
Vínbúðanna. Leitað var til Umhverfisstofnunar (UST) eftir vinnuafli og var verkefnið
undirbúið með Chas Goemans, starfsmanni UST, sem sérhæfir sig m.a. í lagfæringu
göngustíga í þjóðgörðum landsins. Vélavinna var í höndum Hestalistar en verkið
hófst í maí þegar undirvinna stígsins hófst. Í lok júní hóf sjálfboðaliðahópur störf við
að leggja ofaníburð á stíginn og grafa ræsi við hlið stígsins sem þjóna á hlutverki
vatnsrásar. Undir stiginn voru sett 10 ræsisrör sem leiða vatn undir stíginn og varna
þannig vatnsskemmdum.

Mikill metnaður var lagður í frágang stígsins en ræsi voru grafin við hlið stígsins (mynd til hægri) sem svo enduðu í röri sem lá undir stíginn. Grjóti
var hlaðið umhverfis rörið til að varna rofi af völdum vatns.
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Sjálfboðaliðarnir, sem voru að jafnaði 5 talsins, gistu í
Aronsbústað og unnu verkið í tveimur lotum, annarsvegar í lok
júlí og byrjun júlí og hinsvegar í lok júlí og byrjun ágúst.
Verkinu lauk um miðjan ágúst.

Athuganir sem gerðar voru á stígnum í lok árs 2006 bentu til þess að stígurinn hafi
staðið af sér rigningar haustsins að mestu, þó hefur runnið úr stígnum á tveimur
stöðum og þarf hugsanlega að bæta við einu ræsisröri og lengja vatnsrásir á nokkrum
stöðum til að taka betur við regnvatninu.

Fyrir og eftir lagfæringu. Til vinstri má sjá stíginn í maí og til hægri í ágúst 2006

Útikennslustofa
Í samstarfi við Náttúruskóla Reykjavíkur og
Vinnuskóla Reykjavíkur var útbúin útikennslustofa við
Elliðavatnsbæinn, sú fyrsta sinnar tegundar á landinu.
Útistofunni var fundinn staður í 2 trjálundum sem
gróðursettir höfðu verið árið 1978 af norskum
skógfræðinemum. Lundirnir eru steinsnar frá
Elliðavatnsbænum en hugmyndin er að
útikennslustofan verði notuð í tengslum við fræðslusetrið sem opnað verður fljótlega.
Framkvæmdir hófust í maí þegar Einar Óskarsson skógarmaður grisjaði fyrstu trén, en
áður hafði verið ógerningur að ganga um lundina. Hönnun
útistofunnar var í höndum verkefnisstjóra félagsins og Einars
auk Margrétar Hugadóttur en hún er nýútskrifaður kennari sem
var ráðin til þess að vinna kennsluefni sem nota á í útistofunni.
Sótt var um styrk til nýsköpunarsjóðs námsmanna til ráðningar
hennar og fékkst 1 mannmánuður. Skógræktarfélag
Reykjavíkur lagði fram laun í 1 mánuð á móti. Margrét vann
14 þverfagleg verkefni sem hægt er að vinna með mörgum
aldursstigum. Einnig vann hún bækling um útistofuna til
afhendingar í grunnskóla og skilaði skýrslu til
nýsköpunarsjóðsins.
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Stofan var formlega opnuð 24. ágúst af nemendum Norðlingaskóla en á tímabilinu
ágúst – desember 2006 var tekið á móti 250 skólabörnum í stofunni. Móttaka
skólabarna er í samstarfi við Náttúruskóla Reykjavíkur en markmiðið er að kynna
útistofuna fyrir kennurum og nemendum og þjálfa kennara í að nota útistofuna sem
hluta af kennslu en kennarinn er alltaf virkjaður í kennslu meðan á móttöku stendur.
Til að byrja með verður tekið á móti skólahópum en markmiðið er að kennarar geti í
framtíðinni notað svæðið sjálfir og sæki sér námsefni á netið. Námsefnið hefur verið
sett inn á heimasíðurnar www.natturuskoli.is og www.heidmork.is en hugmyndin er
sú að kennarar geti halað niður kennsluefni af síðunum sem hentar aldri þeirra
nemenda og því fagi sem vinna á með. Kennarinn slær inn í leitarvél aldur nemenda,
fag sem á að kenna og árstíð. Þá koma upp nokkur verkefni fyrir þennan aldurshóp og
fag sem hægt er að nota. Þannig verður nokkurt framboð af verkefnum fyrir börn á
leikskólaaldri, og á öllum stigum grunnskóla í flestum fögum sem þar eru kennd. Gert
er ráð fyrir að bæta í sífellu við verkefnin.

Útistofan nýtur mikilla vinsælda hjá skólabörnum og fullt var í öll námskeið í haust.

Hjólreiðakeppni
Þann 23. júní var haldin Heiðmerkuráskorun í samstarf við Hjólreiðafélag
Reykjavíkur. Það var hjólreiðakeppni sem haldin var á miðnætti á Jónsmessu í
samstarfi við Hjólreiðafélag Reykjavíkur. 10 skráðir þátttakendur voru með og 30-40
áhorfendur. Keppnin var skipulögð með þrautum þar sem hjóluð var um 30 km leið
frá Elliðavatni austur Heiðmörkina, upp að Grunnuvötnum og til baka. Hafsteinn
Geirsson sigraði keppnina á 44 mín og 20 sekúndum.

AVEDA
Snyrtivörufyrirtækið AVEDA veitti félaginu styrk til gróðursetningar að upphæð
100.000 kr. Fyrirtækið hefur styrkt félagið til gróðursetningar undanfarin ár. AVEDA
væntir þess að styrkurinn verði notaður til þess að gróðursetja blómstrandi tré og
runna í Heiðmörk.
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Rannsóknir
Skoðanakönnun um nýtingu Heiðmerkur
Unnið var að gerð skoðanakönnunar meðal gesta Heiðmerkur frá nóvember 2005 –
október 2006. Könnunina unnu verkefnastjóri ásamt Ragnhildi Freysteinsdóttur,
landfræðingi hjá SÍ. Niðurstöður könnunarinnar litu dagsins ljós í skýrslunni
Viðhorfskönnun meðal notenda Heiðmerkur 2005-2006 sem kom út í tengslum við
afmælisþing Skógræktarfélags Reykjavíkur í nóvember.
Tilgangur þessarar könnunar var að fá hugmynd um nýtingu almennings á
útivistarsvæðinu Heiðmörk og afstöðu fólks til gróðurs og aðstöðu þar. Spurningalisti
var lagður fyrir alla gesti á viðburðum á vegum Skógræktarfélags Reykjavíkur í
Heiðmörk frá desember 2005 til október 2006. Einnig var spurningalistinn lagður fyrir
gesti Kringlunnar föstudaginn 25. nóvember 2005 og gesti á sýningunni Sumarið
2006 í apríl 2006. Meginniðurstöður voru þær að nær allir sem tóku þátt höfðu komið
í Heiðmörk og kom um fimmtungur þátttakenda mjög oft eða oftar en 4-6 sinnum í
mánuði. Algengast er að fólk komi annaðhvort að sumarlagi eða allt árið um kring.
Tilgangur heimsóknar er oftast gönguferðir eða samvistir með fjölskyldunni en einnig
eru náttúruskoðun og bíltúrar vinsæl afþreying á svæðinu. Hvað náttúrufar varðar
vildu yfir 3/4 þátttakenda helst blandaða skóga með lauf- og barrtrjám en af
einstökum tegundum var birkið vinsælast. Almenn ánægja var með göngustíga,
grillsvæði, bílastæði og leiksvæði í Heiðmörk og almennt voru menn sáttir við
upplýsingaskilti, vegvísa og vegina en salernisaðstaðan þótti slökust. Hvað nýja
aðstöðu varðar vilja flestir fá kaffihús, náttúruskóla og upplýsingamiðstöð. Á heildina
litið var almenn ánægja var með Heiðmörk sem útivistarsvæði en um 2/3 þátttakanda
gáfu Heiðmörk einkunnina 8 eða hærra, á skalanum 1-10.

Skógræktarfélag Reykjavíkur þakkar öllum velunnurum
ómetanlegan stuðning við starfsemi félagsins.
Reykjavík, apríl 2007

28

