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 „Skógurinn er einstök lífvera sem býr yfir ótakmarkaðri gæsku og velvild og gerir engar kröfur um 

framfærslu en gefur af mikilli rausn afurðir af lífi sínu og starfsemi, og veitir öllum lifandi verum 

vernd.“ (Dæmi úr Sútratextum Búdda.) 
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Inngangur 
 

Í september 2011 ákvað stjórn Skógræktarfélags Reykjavíkur að vinna að stefnumótun fyrir félagið 

þar sem horft yrði fram til næstu ára.  

 
Skógræktarfélag Reykjavíkur var að grunni til stofnað árið 1901 og var vettvangur félagsins þá 30 
dagslátta landspilda við Rauðavatn. Félagið hefur á liðnum árum staðið fyrir umfangsmikilli 
gróðursetningu í borgarlandinu og í seinni tíð hefur starfsemi þess í ríkara mæli beinst að umsjón 
útivistarsvæðanna í Heiðmörk og Esjuhlíðum. Lögð er áhersla á grisjun jafnt sem gróðursetningu á 
svæðunum.  

Áherslur í starfi félagsins hafa breyst í takt við nýja tíma. Það færist mjög í vöxt að leitað sé til 
félagsins um ýmiskonar leiðsögn, fræðslu og þjónustu við gesti á umsjónarsvæðum félagsins. Félagið 
skipuleggur fræðslu- og afþreyingardagskrá árið um kring, sett hafa verið upp gönguleiða- og 
upplýsingaskilti bæði í Heiðmörk og Esjuhlíðum og útbúin hefur verið útikennslustofa í Heiðmörk, en 
þar er tekið á móti leik- og grunnskólum í samstarfi við Náttúruskóla Reykjavíkur.  (Af heimasíðu 
Skógræktarfélags Reykjavíkur.) 

Nokkuð er um liðið síðan Skógræktarfélag Reykjavíkur fór í gegnum mótun framtíðarstefnu sinnar og 
hefur ákveðin kyrrstaða ríkt í mikilvægum málum er lúta að starfsemi félagsins. Má þar nefna 
samstarf við Reykjavíkurborg og Orkuveitu Reykjavíkur en óvissa ríkir um framtíð Fellsmerkur og 
nýgróðursetningu, sem og jarðakaup, húsnæðismál, félagslega uppbyggingu og fræðslu.  
 

Vinna við stefnumótunina hófst undir lok árs 2011 með viðræðum stjórnarmanna við ytri áhrifa- og 

hagsmunaaðila og komu góðar ábendingar fram.  

Innri greining var unnin af framkvæmdastjóra, starfsmönnum og ráðgjafa.  

 

Líta ber á þetta skjal sem lifandi plagg sem tekur breytingum í takt við þróun umhverfisins og því 

æskilegt að það sé endurskoðað með reglubundnum hætti.  
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Tilgangur Skógræktarfélags Reykjavíkur 
 
Tilgangur félagsins er að vinna að skógrækt, trjárækt og landbótum fyrir almenning í Reykjavík og 
víðar. Vill félagið með því stuðla að bættu samspili og lífsskilyrðum manna, dýra og gróðurs. 
 
Félagið vill ná tilgangi sínum meðal annars með því: 

Að leggja stund á skógrækt og styðja við skógrækt einstaklinga, félaga og fyrirtækja.  
Að veita fræðslu um skógrækt og trjárækt og gildi skóga í náttúrunni.  
Að stuðla að rannsóknum á öllum þáttum skógræktar og runna- og trjátegundum.  
Að starfa með Reykjavíkurborg að ræktun á löndum borgarinnar.  
Að starfa með viðeigandi aðilum á hverjum stað, s.s. félögum, einstaklingum og 
sveitarfélögum að framgangi skógræktar.  
Að hafa umsjón með skógræktar- og útivistarsvæðum. 
 

Einstaklingar, félög, stofnanir og fyrirtæki geta orðið félagar í Skógræktarfélagi Reykjavíkur.  
 

 

Gildi félagsins og einkunnarorð 
- Ræktun og umhirða  

o Skógrækt, landgræðsla og mannrækt 

o Lýðrækt, útivist og lýðheilsa 

o Uppgræðsla 

o Uppfræðsla 

- Fagleg vinnubrögð 

o Vandvirkni 

o Þátttaka í vatnsvernd 

o Góð umgengni 

- Sátt og samvinna 

o Við umhverfið 

o Við önnur sjónarmið 

- Samfélagsleg tengsl 

o Félagsauður 

o Útivist 

o Menntun og listir 

 

 „Samfélag er á háu þroskastigi þegar gamlir menn planta trjám vitandi að þeir muni sjálfir 

aldrei njóta skjóls eða skuggans af þeim.“ 

„Því miður er mun auðveldara að eyða gróðri en að rækta.” (James Lovelock) 
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Framtíðarsýn  
 

Skógræktarfélag Reykjavíkur er og verður hugsjónafélag þeirra sem vilja leggja landinu lið með því að 

klæða það skógi og gera það betur í stakk búið til útivistar fyrir einstaklinga, fjölskyldur og hópa. 

Skógræktarfélagið gætir jafnframt hagsmuna núlifandi og komandi kynslóða með því að stuðla að 

aukinni og sjálfbærri nýtingu skógarafurða.  

 

Skógræktarfélag Reykjavíkur lítur á sig sem leiðandi afl í mótun skógræktarstefnu fyrir borgarlandið 

og í því að tengja hana aðalskipulagi borgarinnar. Skógræktarfélagið taki því virkan þátt í 

endurskoðun aðalskipulags hvað þetta varðar í framtíðinni.  

 

Heildarflatarmál skóglendis Reykjavíkur Heildarflatarmál  Hlutfall 

 ha % 

Skógar og annar trjágróður innan þéttbýlis 2012 1.400 28 (af 5.000 ha) 
Heildarflatarmál skógræktarsvæðis utan þéttbýlis 
2012 2.200 10 (af 22.400 ha) 

Alls núverandi skógar og möguleg vaxtarskilyrði 9.700 35 (af 27.400 ha) 
 

Skógræktarfélagið leggur ríka áherslu á gott samstarf við skógræktarfélögin á höfuðborgarsvæðinu 

um mótun sameiginlegrar skógræktarstefnu fyrir höfuðborgarsvæðið í heild og það svæði sem liggur 

vestan fjallgarðsins á Hellisheiði og er í eigu annara aðila. Skógræktarstefna framangreinds svæðis 

verði hluti af svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins og skógræktarfélögin þátttakendur í 

endurskoðun þess í framtíðinni.  

 

Skógræktarfélag Reykjavíkur kaupir eða leigir jarðir innan hæfilegrar vegalengdar frá borginni (allt að 

150 km) til ávöxtunar fjármuna, m.a. með ræktun nytjaskóga og með verðmætaaukningu í formi 

skógræktar. Ein forsenda þess er að hluti jarðanna fáist skipulagður og seldur undir sumarhús eða 

aðra starfsemi.  

Skógræktarfélag Reykjavíkur sækist eftir samstarfi við borgina um Rauðavatnsstöð, Hólms- og 

Reynisvatnsheiðar (Austurheiðar), Ljótuskóga og Úlfarsfell. Félagið vill annast skipulagningu, ræktun 

og umhirðu þeirra nýju skógræktar- og útivistarsvæða sem ætluð eru til skógræktar innan 

borgarlandsins. Jafnframt vill félagið annast þau skógræktar- og útivistarsvæði sem hafa verið grædd 

upp á undangengnum árum.  

Félagið vill einnig stuðla að aukningu trjáræktarsvæða innan byggðra svæða borgarinnar og taka að 

sér umhirðu þeirra.  

Skógræktarfélagið vinni að framangreindum verkefnum samkvæmt verksamningi við Reykjavíkurborg 

hvað varðar borgarlandið og nágrannasveitarfélögin hvað varðar þeirra lönd, t.d. Garðabæ að því er 

varðar þann hluta Heiðmerkurinnar sem tilheyrir honum.  

Jafnframt styrki Skógræktarfélagið tengsl sín við styrktaraðila með langtímasamningum þar sem því 

verður við komið.  
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Skógræktarfélagið stuðli að bættri lýðheilsu og vellíðan allra aldurshópa með uppgræðslu, landvernd, 

stígagerð og áningarstöðum, sem einstaklingar og fjölskyldur geti nýtt sér árið um kring í skóglendi 

borgarinnar, sem og uppbyggingu og miðlun fræðslu til allra aldurshópa.  

Skógræktarfélagið stuðli jafnframt að rannsóknum á sviði skógræktar, umhirðu og nýtingu 

skógarafurða. 

Einnig, að Skógræktarfélagið verði félagslegt aðdráttarafl fyrir það hugsjónarfólk sem vill leggja 

landinu lið með því að klæða það skógi og um leið stunda holla útivist og fræðast um náttúru 

landsins. Auk þess að félagsmönnum bjóðist áhugaverð svæði til skógræktar sem landnemar á 

viðkomandi svæðum.  

Skógræktarfélagið leggur áherslu á gott samstarf við Skógræktarfélag Íslands og aðildarfélög þess, 

auk annarra félagasamtaka sem áhuga hafa á skógræktar- og útivistarmálum. 

 

Almenningur nýti sér heimasíðu félagsins til þess að fræðast með lestri greina sem þar eru og fylgjast 

með þeim viðburðum sem í boði eru á hverjum tíma.  

Skógræktarfélagið hafi góða starfsaðstöðu á þeim stöðum þar sem unnið er og góðar, vel staðsettar 

aðalstöðvar sem nýtast félagsmönnum og öðrum sem vilja nýta sér það sem í boði er í áhugaverðu 

umhverfi.  

Skógræktarfélagið stuðli að aukinni samvinnu við önnur skógræktarfélög, m.a. með því að veita þeim 

faglega ráðgjöf og þjónustu.  

Skógræktarfélagið hafi sterka fjárhagsstöðu og nýti sér trausta ávöxtunarmöguleika og rekstrar- og 

styrktarsamninga til þess að standa undir almennum rekstri og framkvæmdum. 

Skipulag sé markvisst og sveigjanlegt þannig að auðvelt sé laga það að umfangi starfseminnar hverju 

sinni og mannahald sé með þeim hætti að verkefni sem fengist er við séu í höndum vel menntaðra 

verkefnisstjóra.  
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Stefnumótandi áherslur  

1. Skógræktarstefna og skógræktaráætlanir 
 

Markmið  

Að stuðla að því að allt land sem fyrirséð er að verði ekki tekið undir íbúðabyggð, iðnað, landbúnað 

eða aðra nauðsynlega innviði samfélagsins verði skipulagt þannig að þar megi planta trjágróðri til 

þess að bæta skjól, auka útivistar- og  menningarlegt gildi viðkomandi svæða, hafa jákvæð áhrif á 

fuglalíf og annað lífríki og auka berja- og sveppanytjar, jafnframt því sem skógurinn verði til 

timburnytja og bindingar kolefnis.  

 

Heildarflatarmál skóglendis í 
umdæmi Reykjavíkur Heildarflatarmál  Hlutfall 

 ha % 

Núverandi skógar og annar 
trjágróður 3.600 13 
Möguleg skógræktarsvæði – góð 
vaxtarskilyrði 6.100 22 
Samtals núverandi skógar og 
möguleg vaxtarskilyrði 9.700 35 

 

  

   
Að lágmarks skógarþekja höfuðborgarsvæðisins í heild verði um 35% af heildar flatarmáli borgarinnar 

(27.400 ha). 

 

Leiðir 

 Skógræktarstefna fyrir borgarlandið verði hluti af aðalskipulagi og endurskoðun þess á 

hverjum tíma.  

o Samstarf við borgarskipulagið. 

 Skógræktarstefna fyrir höfuðborgarsvæðið verði hluti af svæðisskipulagi. 

o Samstarf við SSH og Svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins. 

o Samstarf við skógræktarfélögin á höfuðborgarsvæðinu með þátttöku í samstarfsráði. 

o Samstarf við SÍ um hagsmuni á „Hvítár – Hvítár“ svæðinu. 

 Unnar verði skógræktaráætlanir fyrir það land sem verður til umráða (6.100 ha). 

o Samstarf við eftirfarandi aðila: 

 Útmerkurdeild borgarinnar 

 Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins 

 Vatnsverndardeild OR, Heilbrigðiseftirlit, Framkvæmdastjórn um vatnsvernd 

á höfuðborgarsvæðinu. 

 Umhverfis- og auðlindaráðuneytið 

 Skógrækt ríkisins 

o Koma á faglegu skógræktarsamstarfi við skógræktaraðila í höfuðborgum 

nágrannalandanna. 
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2. Aukning skóglendis og útivistarsvæða 
 

Markmið 

Að Skógræktarfélag Reykjavíkur planti um 260 þús. plöntum að meðaltali á ári í borgarlandið, 

(heildarsvæði til plöntunar um 6.100 ha, eða um 12 millj. plantna). Stefnt er að því að ljúka gerð 

gróðursetningaráætlunar fyrir Heiðmörk 2014 og af henni verður hægt að meta heildarmagn plantna 

fyrir svæðið. Ljúka plöntun í Heiðmörkina fyrir árið 2020. 

Að lagðir verði um 2 km af stígum á ári á næstu 10 árum, þ.m. t. græni stígurinn. (Nú 0,4 km.) 

Að útbúinn verði einn nýr áningarstaður annað hvert ár fyrir fjölskyldur, félög og fyrirtæki til samveru 

innan borgarmarkanna. Fjöldi áningarstaða verði í samræmi við ósamþykkt drög að deiliskipulagi 

Heiðmerkur.  

 

Neðangreind áætlun endurskoðist m.t.t. skógræktaráætlunar fyrir Heiðmörk og nýs borgarskipulags. 

 
Auk framangreindrar áætlunar fyrir borgarlandið kemur þátttaka í sameiginlegri plöntun í landsvæði 

vestan Hellisheiðar, sem er utan marka borgarlandsins, í samstarfi við önnur skógræktarfélög á 

höfuðborgarsvæðinu og plöntun í Fellsmörk.  

 

Leiðir   (Nýgróðursetning, stígagerð og áningastaðir innan borgarlandsins.) 

 Skógræktaráætlun fyrir þau svæði sem skilgreind verða til skógræktar. 

o Samningur við Reykjavíkurborg  og OR um Heiðmörk til 10 ára, 2013-2023 (40 millj. á 

ári í nýskógrækt og rekstur).   

o Uppgræðsla 6.100 hektara og ljúka plöntun í Heiðmörk (12 millj. plöntur fyrir árið 

2050). 

o Græni stígurinn innan borgarmarkanna klárist á næstu 10 árum.  

 Samningur við Garðabæ um 20% þátttöku í frekari uppbyggingu Heiðmerkur. 

 Samningar við landeigendur skipulagðra skógræktarlandsvæða um skipulag og ræktun á landi 

þeirra, eignarhald trjágróðurs og umgengni í samstarfi við hagsmunaaðila, m.a. Vegagerðina, 

Vesturlandsskóga, Kolvið ofl.  

 Samstarfssamningur skógræktarfélaganna um plöntun vestan Hellisheiðar. 

 Samstarfssamningur við Landsvirkjun (5 ársverk í nýplöntun).   

 Samningur við Kolvið um plöntun til kolefnisbindingar. 

Áætlun um plöntun

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Heiðmörk

Fjöldi plantna 150.000 200.000 250.000 250.000

Kostn., gróðursetning Heiðmörk 18.150.000 24.200.000 30.250.000 30.250.000 0

Stígagerð, nýbygging 1.056.818 1.409.091 1.761.364 1.761.364

Áningarstaðir, nýbygging 357.955 477.273 596.591 596.591

Samt. kostn. 19.564.773 26.086.364 32.607.955 32.607.955

Önnur svæði

Fjöldi plantna 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Kostn., gróðurs. önnur svæði 36.300.000 36.300.000 36.300.000 36.300.000 36.300.000

Stígagerð, nýbygging 2.113.636 2.113.636 2.113.636 2.113.636 2.113.636

Áningarstaðir, nýbygging 715.909 715.909 715.909 715.909 715.909

39.129.545 39.129.545 39.129.545 39.129.545 39.129.545
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 Samningur við Vinnuskóla Reykjavíkur (1 ársverk). 

 Samningur við Vinnumálastofnun ofl. um atvinnuátaksverkefni (15 ársverk). 

 Virkja „landnema“ (2 ársverk).   

 Greiðslur frá Skógræktarfélag Íslands, (framlag frá ríkinu vegna atvinnuátaks).  

 Semja við Umhverfisstofnun um „British volunteers“ eða aðra sambærilega hópa (2 ársverk). 

 Framlag úr Landgræðslusjóði.  

 Framlag úr Pokasjóði.  

 Kaup á eyðibýlum eða öðru landi til framtíðarskógræktar? (Finna hagstæð tækifæri). 

o T.d. Ölfusvatn, Reynivellir, Mógilsá, Kollafjörður, Fellsmörk 

o Skoða jarðir í Hvalfirði, fyrir austan fjall og Þingvelli, e.t.v. Reykjanes. 

o Önnur lönd (allt að 150 km frá Reykjavík).  

 

 

3. Umsjón skóglendis og útivistarsvæða 
 

Markmið 

Að Skógræktarfélag Reykjavíkur nái langtímasamningum við Reykjavíkurborg (til  10 ára) og aðra aðila 

sem vilja styðja við umhirðu, endurnýjun og viðhald gróðurs, stíga og annarrar útivistaraðstöðu. 

 

Að Heiðmörk verði sérstakt friðland og falli undir heildstæða lagasetningu og eitt skipulagsvald. 

 

Að Skógræktarfélag Reykjavíkur verði fyrsti valkostur fyrir Reykjavíkurborg til þess að annast umhirðu 

núverandi og nýs skóglendis og trjáræktarsvæða innan borgarlandsins, sem mun margfaldast á næstu 

25 árum.   

  

Neðangreind áætlun endurskoðist m.t.t. skógræktaráætlunar fyrir Heiðmörk og nýs borgarskipulags. 

 
Varðveita núverandi hagsmuni félagsins í Fellsmörk. 

 

Leiðir 

 Rekstrarsamningur við Reykjavíkurborg um: 

o Heiðmörkina (samningur 2013-2023) 

o Öskjuhlíð 

o Elliðaárdal 

o Úlfarsfell og Úlfarsfellsárdal 

Forsendur

Fjöldi plantna á ha 2.200

Fjöldi plantna á ári  250.000 300.000 350.000 350.000 350.000 350.000 300.000 250.000 250.000

Í árslok

Þróun trjágróðurs innan borgarlandsins Heildarflatarmál 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055

ha

Flatarmál skóglendis í umdæmi Reykjavíkur

Flatarmál skóglendis utan þéttbýlis Reykjavíkur 2.500 2.500 2.930 3.586 4.357 5.127 5.923 6.718 7.400 7.968 8.536

Flatarmál skóglendis í þéttbýli Reykjavíkur 1.300 1.300 1.325 1.350 1.375 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

Aukning flatarmáls skóglendis utan þéttbýlis Reykjavíkur 4.900 430 657 770 770 795 795 682 568 568

Auking flatarmáls skóglendis í þéttbýli Reykjavíkur 100 25 25 25 25 0

8.800 3.800 4.255 4.936 5.732 6.527 7.323 8.118 8.800 9.368 9.936
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o Kjalarnes, Esjuhlíðar, Blikdal, Álfsnes 

o Geldinganes, Gufunes 

o Austurheiðar, Rauðavatnsstöð 

o Trjáræktarsvæði í byggð og önnur svæði 

 Samningur við Garðabæ. 

o Leigusamningur að Heiðmerkurhluta Garðabæjar (til er leigusamningur frá 1954 til 99 

ára). 

o Rekstrarsamningur fyrir Heiðmerkurhluta Garðabæjar (um 20% af samn. við borgina). 

 Samningur við ríkið um afnot: 

o Reynivellir (Kirkjumálasjóður), óska eftir framlengingu. 

o Fellsmörk (fjármálaráðuneytið). 

 Samstarfssamningur við Landsvirkjun um rekstur svæða (5 ársverk). 

 Þátttaka í atvinnuátaki með Vinnumálastofnun. (Nú 12 ársverk í nýframkv. og rekstur). 

 Samstarf við Vinnuskólann (5 ársverk).   

 Samstarf við landnema í Fellsmörk. 

 Samstarf við landnema í Heiðmörk og Esjuhlíðum. 

 Samstarf við Félag eldri borgara um útivist og umhirðu. 

 

 

4. Fræðsla og menningarstarf 
 

Markmið 

Að gefa grunnskólabörnum á höfuðborgarsvæðinu kost á að fræðast um skógrækt og gildi skóga í 

náttúru landsins, trjárækt í þéttbýli og áhrif trjágróðurs á umhverfi og lýðheilsu.  

Að uppfræða og hvetja borgarbúa til þátttöku í skógrækt. 

 

Leiðir 

 Þjónustusamningur við Reykjavíkurborg um fræðslumál (nú 5,8 millj.). 

o Nánar skilgreint í rekstraráætlun félagsins. 

 Samstarf við Náttúruskóla Reykjavíkur. 

 Fræðslusetur að Elliðavatni. Menningarhús fyrir sýningarhald, græna starfsemi, listamenn og 

rithöfunda. Skilgreina Elliðvatnsbæinn sem sérstakt verkefni og e.t.v. með sérstakri stjórn? 

Gera umhverfi skemmu menningarlegra og meira aðlaðandi og fræðslutengja nærsvæðið, s.s. 

með mörgum tegundum trjáa, runna og jurta. Gera skemmuna þannig úr garði að þar megi 

halda verkleg námskeið. Reisa kalt gróðurhús. Tengja betur saman Elliðavatnsbæinn og 

skemmuna.  

 Fræðslufundir á vegum SR og annarra félaga, (m.a. kostaðir af fyrirtækjum). 

 Góð útiaðstaða til kennslu og annarrar fræðslustarfsemi. 

 Útgáfustarfsemi, bæklingar, kort og fræðsluefni. 

 Samstarf við Janusarverkefni. 

 Samstarf við Félag eldri borgara og önnur félagasamtök um fræðslumál. 

 Fræðsla fyrir félagsmenn Skógræktarfélags Reykjavíkur. 

 Samstarf við verkefnin Lesið í skóginn og tálgað í tré og Grenndarskógar. 
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 Vetrarhátíð í Reykjavík, upplifunargöngur í Öskjuhlíð. 

 Jólamarkaður á Elliðavatni, menningardagskrá. 

 Borgartré á menningarhátíð Reykjavíkurborgar. 

 

5. Rannsóknir, nýsköpun og þróun 
 

Markmið 

Þátttaka í rannsóknarverkefnum og hvatning til aukinna rannsókna á öllum þáttum skógræktar, 

runna- og ávaxtategundum og öðrum trjátegundum. 

 

Leiðir 

 Samstarf við Skógrækt ríkisins, Rannsóknarstöðina á Mógilsá, Landbúnaðarháskóla Íslands og 

Háskóla Íslands. 

 Samstarf við plöntuframleiðendur. 

 Samstarf við Nordgen um ræktun ávaxtatrjáa og berjarunna í lúpínusvæðum. 

 Hvetja til hverskyns rannsókna um skógrækt, landgræðslu, útivist og almenna útivist.  

 Cost, Evrópuverkefni. 

 Rannsókn á áhrifum náttúrunnar á líðan fólks og heilsu (dr. Gunnþóra Ólafsdóttir, 

Lúxemborgar-háskóli). 

 Verðmætamat Heiðmerkur. 

 

 

6. Félagsstarf og útivist   
 

Markmið 

Að leggja áherslu á hugsjónina um að fegra og bæta borgarlandið með því að klæða það skjólskógi. 

Að minnst 2% borgarbúa séu félagsmenn í Skógræktarfélagi Reykjavíkur (2.000 félagsmenn). 

Að þátttakendur í viðburðum og móttökum í útivistaraðstöðu og skóglendi borgarinnar verði um 15 

þús. á ári.  Að skóglendi, áningarstaðir og önnur útivistaraðstaða á vegum félagsins laði að sér 

einstaklinga, fjölskyldur og hópa allt árið um kring til heilsusamlegrar útivistar, samveru og 

náttúruskoðunar þannig að heimsóknir verði um 750 þús. á ári. 

Að auka landnemaræktun með því að bjóða upp á ný landnemasvæði innan og utan 

höfuðborgarsvæðisins og fjölga þeim um fimm á ári. 

  

Leiðir 

 Bjóða upp á kynningar og fræðslu fyrir félagsmenn. 

 Hvetja félagsmenn og aðra til að nýta sér útivistaraðstöðuna, m.a. með skipulagðri 

viðburðadagskrá í samstarfi við útivistar- og íþróttafélög. 

o Ferðafélag Íslands, (þátttaka í skipulagningu viðburða). 

o Veiðifélag Elliðavatns og Stangveiðfélag Reykjavíkur (þátttaka í skipulagningu 

viðburða). 

o Hjólreiðafélag Reykjavíkur (viðburðir og þátttaka í hjólastígagerð). 
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o Hestamenn (Fákur, Gustur, Andvari - þátttaka í reiðvegagerð og skipulagning 

viðburða). 

o Göngu- og  hlaupahópar (ratleikir og Heiðmerkurhlaup).  

o Félag eldri borgara (þátttaka í skipulagningu viðburða).  

o Esjustofa (þátttaka í skipulagningu viðburða). 

o Skíðagöngufélagið Ullur. 

o Myndhöggvarafélag Reykjavíkur. 

o Skógardagar 

o Aðrir 

 Jólalandið 

 Landnemaræktun (Heiðmörk 140, Fellsmörk 37, Esjuhliðar 2 )  

 Klúbbastarfsemi 

o Samstarf við Trjáklúbbinn.  

o Samstarf við Garðyrkjufélag Íslands. 

o Samstarf við Reyniviðarklúbbinn. 

o Samstarf við Fuglavernd. 

o Stofna sveppaklúbb. 

o Landnemafélög 

o Dalíuklúbburinn 

o Ávaxtatrjáaklúbbur o.fl. 

o Bátaklúbbar 

 Veita félagsmönnum afsláttarkort.  

o Í verslunum.  

o Á vörum SR. 

 

 

7. Upplýsingamiðlun 
 

Markmið 

Að ná með skilvirkum hætti til félagsmanna og annars almennings með fræðsluefni og hvatningu til 

heilsusamlegrar útivistar og þátttöku í viðburðum og starfi á vegum Skógræktarfélags Reykjavíkur. 

 

Leiðir 

 Aðgengileg og vel skipulögð heimasíða sem haldið er við og uppfærð vikulega. 

 Nýta aðra samfélagsmiðla til samskipta. 

o Nemendaverkefni um mögulega nýtingu samfélagsmiðla fyrir SR. 

o Fésbókarsíða, Twitter, Betri Reykjavík, Visit Reykjavík. 

o Höfum fésbókarsíðu fyrir jólamarkaðinn með 4.500 vinum. 

o Tengja heimasíðu við bloggkerfi og gera síðuna gagnvirka. 

 Útgáfustarfsemi, Skógartíðindi, bók um Heiðmörk. 

 Upplýsingaskilti í útivistarskógum. 

 Nýtt lógó, viðmót og útlit efnis hjá félaginu. 
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8. Aðstaða 
 

Markmið 

Skógræktarfélag Reykjavíkur hafi góða og örugga umgjörð um starfsemi sína þar sem félagsmenn, 

gestir og starfsmenn fái aðstöðu sem hentar skógræktarstarfinu og hvetur til nýjunga og þróunar. 

Aðkoma og aðstaða á áningarstöðum sé snyrtileg og örugg og taki mið af ásókn.  

 

Leiðir 

 Tryggja varanleg afnot af Elliðavatnsbænum.  

o Skipa sérstaka hússtjórn þeirra aðila sem þar starfa. Markmiðið verði að gera bæinn 

að grænu menningarhúsi; upplýsinga- og fræðslumiðstöð Heiðmerkur. 

 Bæta aðstöðu fyrir útivistargesti með veitinga- og kynningaraðstöðu. 

 Tryggja sæmandi aðkomu að starfs- og útivistarstöðum.  

o Bæta vegi að og í Heiðmörk. 

 Huga að aðstöðu til frekari nýtingar skógarafurða, s.s. með því að fjárfesta í flettisög, byggja 

timburskýli. 

 

 

9. Fjármál 
 

Markmið 

Að hafa sterka fjárhagslega stöðu og örugga ávöxtun sjóða félagsins. 

Samningsbundin verkefni standi undir 55% af árlegum útgjöldum.  

Sjálfsaflafé með sölu á vörum (skógarnytjum) og þjónustu sé um 20% af árlegum heildarútgjöldum.  

Styrkir, gjafir og kostun standi undir 20% af árlegum útgjöldum.  

Leigutekjur af landnemasvæðum og aðstöðu 5%.  

Félagsgjöld 2,5%. 

 

Leiðir 

 Markviss fjármálaleg stjórnun og regluleg upplýsingamiðlun til stjórnarmanna. 

 Ávöxtun sjóða félagsins sé ekki lakari en lífeyrissjóða. 

 Tekjuöflun með sölu skógarafurða: 

o Jólatré, timbur, kolefnisbinding (5.000 jólatré á ári).  

 Góð tengsl við:  

o Landgræðslusjóð 

o Landgræðsluskóga 

o Pokasjóð 

o Kolviðarsjóð 

o Minningarsjóð Páls Gunnarssonar 

o Skógræktarfélag Íslands 

o Skógrækt ríkisins 

o Sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. 
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o Skógræktarfélög á höfuðborgarsvæðinu. 

 Hagræðing í daglegum rekstri: 

o Samrekstur bókhalds með SÍ. 

o Aðstoð við heimasíðu frá SÍ. 

o Sameinast um starfsmenn í fræðslumálum með SÍ. 

 

 

10. Skipulag 
 

Markmið 

Skilvirkt skipulag sem styður eftirfylgni við stefnumótun og framgang félagsins. 

Félagið njóti virðingar og velvilja fyrir þekkingu og framgöngu. 

 

Leiðir 

 Stjórnin setji sér starfsreglur. 

 Vanda skipulagningu og undirbúning verkefna. 

 Góð verkefnisstjórn og eftirlit með framgangi og frágangi verkefna. 

o Verkbókhald  

 Reglubundnar skýrslur framkvæmdastjóra til stjórnar um verkefni og starfsemi félagsins. 

 

 

11. Starfsmannamál 
 

Markmið 

Sveigjanleiki í mönnun sem tengist umfangi verkefna. 

Hafa reynda stjórnendur til þess að vinna með sumarstarfsfólki og sjálfboðaliðum. 

Hafa fastráðið starfsfólk sem getur og vill ganga í flest störf sem þarf að leysa. 

 

Leiðir 

 Vel menntað starfsfólk.  

 Fastráðnir verkefnastjórar til undirbúnings og stjórnunar verkefna.  

 Ráða tímabundið starfsfólk sem þekkir til starfseminnar og hefur vilja til þess að vinna fyrir 

SR. 

o Þjálfun verkstjóra/flokkstjóra 

 Atvinnuátaksstarfsmenn 

 Sumarvinnufólk, s.s. Vinnuskóli og Landsvirkjunarhópar. 

 Nýta sjálfboðaliða.  

o Fræðsla og þjálfun.   
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VIÐAUKAR 

1 Heiðmörk, staða og framtíðarsýn 
 

Aðdragandi stofnunar Heiðmerkur, rekstur hennar og stefnumörkun  

Hugmyndin um friðun Heiðmerkur var fyrst reifuð af Hákoni Bjarnasyni skógræktarstjóra árið 

1936.  Hann hafði verið á ferð um svæðið árið áður og lagði til verndun á birkihríslum og sagði m.a.: 

„Væri mikill fengur fyrir íbúa bæjanna að geta skroppið um helgar í fagurt skóglendi án þess að þurfa 

að verja til þess of miklum tíma og peningum.“   

Stjórn Skógræktarfélags Íslands fylgdi málinu fast eftir og á sumardaginn fyrsta árið 1941 var 

bæklingurinn „Heiðmörk - Friðland Reykvíkinga ofan Elliðavatns“ seldur og ágóðinn notaður til þess 

að kaupa girðingarefni. Meðal efnis í bæklingnum var ávarp stjórnar Skógræktarfélags Íslands til 

Reykvíkinga.  Þar kemur eftirfarandi framtíðarsýn fram: „Friðun Elliðavatns, Hólmshrauns (og síðar 

Hjallanna og Löngubrekkna) er mál, sem alla Reykvíkinga varðar.“ „Land þetta á að vera friðland og 

skemmtistaður, Reykvíkingum til andlegrar og líkamlegrar hressingar, jafnframt því, sem skógurinn 

mun klæða það að nýju.“ Á elleftu stundu var nafnið Heiðmörk prentað með rauðu letri á 

forsíðu.  Mun nafngiftin komin frá Sigurði Nordal.  Fjársöfnunin gekk vel og var efnið keypt um leið og 

það var fáanlegt.  Leið nú og beið, að mörgu þurfti að hyggja og afla þurfti stuðnings við málið víða. 

Eignarhald á landi var flókið og m.a. voru samþykkt lög á Alþingi árið 1942, þar sem bæjarstjórn 

Reykjavíkur var veitt heimild til þess að taka eignarnámi spildu úr landi Vatnsenda. 

  

Skógræktarfélag Reykjavíkur var stofnað árið 1901 sem hlutafélag og árið 1946 var það gert að 

frjálsum félagasamtökum. Kom það þá strax í hlut þess að vinna að framgangi Heiðmerkur. Nýráðinn 

framkvæmdastjóri félagsins, Einar G. E. Sæmundsen, tók málið upp á sína arma og í mars árið 1947 

samþykkti bæjarstjórn tillögu borgarstjóra um að gera þá þegar nauðsynlegar ráðstafanir til friðunar 

Heiðmerkur. 

Heiðmörk var opnuð almenningi, við hátíðlega athöfn, hinn 25. júní árið 1950. Við það tækifæri 

innsiglaði þáverandi borgarstjóri, Gunnar Thoroddsen, samstarf Reykjavíkurborgar og 

Skógræktarfélags Reykjavíkur, sem enn stendur. 

Gróðursetning í Heiðmörk hófst sumarið 1949 í svokölluðum Teygingum á Elliðavatnsheiði. 

Gróðursettar voru 8.000 skógarfurur, 500 rauðgreni og 500 sitkagreniplöntur, en þær síðastnefndu 

mynda nú skógarteiginn Undanfara sem margir unnendur Heiðmerkur þekkja til. Slæðingur er af 

skógarfuru í grennd við Undanfara  og á Elliðavatnsheiði  og trúlega má rekja einhverjar þeirra til 

þessarar fyrstu gróðursetningar í Heiðmörk. Til gamans má geta að vorið 1949 var eitt hið kaldasta á 

20. öldinni.  Skógræktarfélag Reykjavíkur hefur frá upphafi haft umsjón með rekstri og 

uppbyggingarstarfi Heiðmerkur. Vinnuskóli Reykjavíkur hefur unnið ómetanlegt starf á svæðinu, en 

unglingar á hans vegum eru þar enn við störf á sumrin.  

Allt frá því að Heiðmörk var opnuð hafa starfað landnemar í Heiðmörk. Á fyrstu árunum var strax 

úthlutað 50 spildum, hver þeirra 1-5 ha að stærð.  Nú eru þær nálægt 140 talsins. Spildunum hefur 
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verið úthlutað til félagasamtaka og áhugahópa til skógræktar og útivistar. Fá félögin skógarplöntur, 

verkfæri, áburð og leiðsögn eftir þörfum frá Skógræktarfélagi Reykjavíkur, en sjá um að planta og 

halda svæðinu hreinu þess í stað. Enginn eignarréttur fylgir spildunum en þær eru merktar 

viðkomandi og á seinni árum hefur þeim fjölgað sem leggja göngustíga, grisja og koma fyrir bekkjum 

og þess háttar, hver í sínum reit. Á undanförnum árum hafa 20-30 hópar verið virkir í gróðursetningu 

og árlega bætast við 2-4 nýir hópar.  

Starf Skógræktarfélags Reykjavíkur sem umsjónaraðila og aðalgeranda í Heiðmörk hefur eðlilega 

tekið talsverðum breytingum. Í fyrstu snerist starfið aðallega um friðun, gróðursetningu og 

uppgræðslu illa laskaðra vistkerfa, auk þess sem aðgengi var bætt með vega- og stígagerð. Hin síðari 

ár einkennist starfið meira af rekstri fjölsóttasta útivistarskógar landsins. Þar er áhersla lögð á 

uppbyggingu og rekstur mikilvægra innviða svo sem stíga, áningarstaða og fræðslu- og 

upplýsingaskilta, auk skógarumhirðu. Á síðustu árum hefur verið lögð áhersla á grisjun skógarteiga 

með það að markmiði að auka gæði skógarins til  útivistar, auk þess sem við grisjun falla til 

viðarafurðir. Nýgróðursetningar fara nú fyrst og fremst fram á svæðum með lúpínubreiðum sem áður 

voru rjúkandi flög. Skógræktarfélag Reykjavíkur og Náttúruskóli Reykjavíkur reka öflugt fræðslustarf 

sem fer að verulegu leyti fram í skjóli skógarins, auk þess sem útbúin hefur verið fræðslustofa í gamla 

steinbænum á Elliðavatni, fæðingarstað Einars Benediktssonar skálds. 

Í upphafi náði friðlandið til Hólmshrauns, Elliðavatnsheiði og hluta Vatnsendalands og flatarmál var 

þá 1.350 ha. Með samningi við ríkisspítalana árið 1957, um 950 ha spildu úr landi Vífilsstaða, 

stækkaði Heiðmörkin í 2.300 ha. Loks fól borgarstjórn Reykjavíkur, Skógræktarfélagi Reykjavíkur 

varðveislu jarðarinnar Elliðavatns árið 1964. Eftir þá stækkun er Heiðmörkin um 3.000 ha. Með 

rekstrarsamningi félagsins við Reykjavíkurborg og Orkuveitu Reykjavíkur sem gerður var í ársbyrjun 

2013 var Heiðmörk stækkuð að Suðurlandsbraut og er hún eftir þá stækkun 3.200 ha.  

Rauðhólar voru innan Heiðmerkurgirðingarinnar. Þeir voru friðlýstir sem náttúruvætti árið 1961 og 

sem fólkvangur 1974. 

 

Heiðmörk er helsta útivistarsvæði höfuðborgarinnar og nágrannabyggðarlaga. Aðdráttarafl þess eykst 

í samræmi við aukna gróðursæld þar og á hverju ári fjölgar þeim sem þangað sækja. Kannanir sýna að 

árlega kemur fleira fólk í Heiðmörk en sækir heim sjálfan þjóðgarðinn á Þingvöllum.  

Þau atvik hafa orðið á allra síðustu árum sem benda eindregið til þess að framtíð þessarar náttúru-

perlu sem útivistarsvæðis fyrir almenning sé ekki tryggð. Við því þarf að bregðast með þeim hætti 

sem dugir. Skógræktarfélag Reykjavíkur vill beita sér fyrir því að sett verði sérstök lög um málefni 

Heiðmerkur með norska löggjöf um Oslóarmörk sem fyrirmynd. Jafnframt beinir félagið því til 

umhverfisráðherra að hafa frumkvæði að því að ná þessu markmiði og leiða samvinnu þeirra sem 

helst eiga hagsmuna að gæta á svæðinu til að sem víðtækust sátt geti náðst um málið.  

 

Skógræktarfélag Reykjavíkur vill að öllum megin stefnumarkmiðum liðinna ára, um að Heiðmörk sé 

friðland og skemmtistaður, Reykvíkingum til andlegrar og líkamlegrar hressingar, verði haldið til 

streitu. Nýting hennar og verndun verði áfram og óbreytt í þrennum tilgangi, þ.e. fyrir útivist, 

vatnsvernd og skógrækt.  

Engar aðrar framkvæmdir verði leyfðar á svæðinu, nema til stuðnings þessum markmiðum og 

verkefnum.  
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2 Kjarnahæfni og velgengnisþættir 
Þættir sem skapa félaginu sérstöðu og eru hryggjarsúlan í því.  

Kjarnahæfnin byggir á auðlindum félagsins sem geta verið áþreifanlegar, t.d. eignir, eða 

óáþreifanlegar, m.a. þekking, tækni, ímynd eða menning. Þriðji þátturinn er mannauðurinn með 

kunnáttu sína og samskipta- og samstarfsgetu, auk trúnaðar og hvatningar.  

Eignarhald og bakgrunnur 

Heiti félagsins og merki  er lýsandi fyrir starfsemi þess og hefur jákvæða skírskotun í samfélaginu í 

dag. Félagið er gamalgróið og verk þess verða sífellt sýnilegri í umhverfinu. Almenningur nýtur nú 

vinnu frumherjanna á skemmtilegum skógræktar- og útvistarsvæðum. 

Staðsetning höfuðstöðva starfseminnar í dag er mjög vel viðeigandi og styður við ímynd hennar. 

Fjármál 

Eiginfjárstaða félagsins er um  260 millj. eða um fjórföld velta starfseminnar og skuldir um 15% af 

veltu sem er mjög góð staða.  

Reksturinn byggir á framlögum á grundvelli samninga, sjálfboðavinnu og sjálfsaflafé með sölu á 

skógarafurðum. Einnig peningastyrkjum, aðfangastyrkjum og styrkjum í formi vinnuafls. 

Reksturinn hefur tekið til sín hluta af ávöxtun sjóða síðustu árin, finna þarf leið út úr því.  

Með sjóðum sínum hefur félagið fjárfestingargetu upp á 2-3 eigið fé - 400-600 millj. í ábatasömum 

verkefnum. 

Fjárfestingar geta verið virðisaukandi eða sokknar.  

Virðisaukandi fjárfestingar geta verið kaup á eign, t.d. landi, sem fæst skipulagt þannig að 

hægt sé að selja hluta þess að 15-20 árum liðnum þegar skógur hefur komið upp og aukið 

virði þess. Hluta landsins og skógarins getur félagið átt og nytjað síðar. Einnig má kalla þetta 

snjóboltaáhrif því hægt er að nýta verðmætaaukninguna til frekari eignakaupa.  

Sokknar fjárfestingar eru kaup á einhverju sem ekki er hægt að selja síðar t.d. plöntun í land 

þar sem félagið getur ekki skipulagt og selt hluta þess síðar. Þá eru skógarnytjar það eina sem 

fjárfestingin gefur af sér.  

Fjárfestingar í Heiðmörk fyrir eigið fé félagsins sem skapa ekki tekjur væru dæmi um slíkt.   

 

Árlegur árangur af starfsemi félagins er nýræktun skóga. Það má kalla það helsta hagnað af 

starfseminni og sá hagnaður er ekki færður til bókar, þó að nýræktun sé helsta markmið 

félagsins.  

Grisjun er rekstur og mætti því færa sem tekjur. 

 

Ferlar 

Lögð er áhersla á að þekking á sérhæfðu verklagi við skógrækt og skógarumhirðu sé til staðar og að 

verklag sé skráð og samhæft svo auðvelt sé fyrir t.d. sumarstarfsmenn að tileinka sér það.  

Gæði í skipulagi, undirbúningi verkefna, öflun aðfanga, verkefnisstjórn og eftirliti með frágangi verka 

eru sérstakt áhersluatriði í starfseminni.  

Ferlar sem varða ábyrgð og meðferð fjármuna og skuldbindingar félagsins, t.d. við innkaup, þurfa að 

vera skýrir.  
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Stjórnunarupplýsingar 

Áhersla er lögð á að upplýsingar um verkskráningu og áritun reikninga berist samkvæmt ákvæðum 

þar um og að skráning eigi sér stað jöfnum höndum þannig að hægt sé að fylgjast með kostnaði og 

framþróun verkefna. 

Rannsóknir og þróun 

Nýjungar í starfsemi Skógræktarfélagsins hafa falist í þróun áningastaða og framboði á breytilegum 

viðburðum.  

Framkvæmdir 

Framkvæmdir byggja á eigin mannafla og sjálfboðaliðum eða ungu sumarstarfsfólki og 

atvinnuátaksfólki, sem er kostað af þriðja aðila á grundvelli samninga eða styrkja. 

Markaðssetning 

Markaðssetning á sér helst stað með því að athygli fjölmiðla er vakin á því sem félagið stendur fyrir 

og með kostuðum auglýsingum á sérstökum atburðum svo sem jólatjáasölu.  

Sala og dreifing 

Helstu söluvörur félagsins eru skógarafurðir, s.s. jólatré, eldiviður, kurl, bolviður og flettur viður. 

Mannauður 

Fastir starfsmenn félagsins eru sérmenntaðir í skógfræði, vélvirkjun og trésmíði. 

 
 

Mat á kjarnahæfni  
Tafla með einkunnagjöf  

Einkunnir undir 10 benda til þess að þar sé hægt, og vilji fyrir hendi, til að gera betur. 

   

  Meginþættir Staða 

1 Eignarhald og bakgrunnur  8 

2 Fjármál   8 

3 Ferlar  6 

4 Stjórnunarupplýsingar  7 

5 Rannsóknir og þróun  8 

6 Framkvæmdir  8 

7 Markaðssetning  6 

8 Sala og dreifing   8 

9 Mannauður  8 

 

 

 

 

 

 


