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INNGANGUR

Auður tínir ber hafþyrnis sem vex á bökkum Klifanda í Mýrdal.
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Árið 2020 verður sennilega minnistætt í huga allrar heimsbyggðarinnar enda hafði heimsfaraldur 
og efnahagskreppa áhrif á líf okkar flestra. En um leið og heimsfaraldurinn varð til þess að aflýsa 
þurfti mörgum viðburðum, sannaði hann mikilvægi Heiðmerkur sem griðastaðar og útivistar-
svæðis. Aldrei hafa jafn margir gestir komið í Heiðmörk enda hægt að dvelja þar í fögru umhverfi 
í hæfilegri fjarlægð og endurnærast á sál og líkama. Á afmælisárinu var gleðilegt að sjá þær vonir 
rætast sem frumkvöðlar í skógrækt báru í brjósti við vígslu Heiðmerkur fyrir 70 árum:  
 

„Fyrsta óskin er, að Reykvíkingar um alla framtíð megi sækja hingað frið í hjarta 

og hvíld á sál og líkama.“  

-Hákon Bjarnason, 25. júní 1950.

 
Árið 2020 hefur verið viðburðaríkt hjá Skógræktarfélagi Reykjavíkur. Afmæli Heiðmerkur, opnun 
viðarverslunar, námskeið sem og uppbygging stígakerfis hélt áfram á vegum félagsins bæði í 
Heiðmörk og Esjuhlíðum. Samstarfsverkefni Reykjavíkur og Skógræktarfélags Reykjavíkur um 
loftlagsskóga í hlíðum Úlfarsfells hófst á árinu og er mikilvægt skef í kolefnisjöfnun Reykjavíkur-
borgar um leið og verkefnið skapar dýrmætt og skjólgott útivistarsvæði. 
 
Skógræktarfélag Reykjavíkur hlakkar til áframhaldandi þróunar og uppbyggingar þessa samstarfs. 
 

Auður Kjartansdóttir, framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Reykjavíkur 

ÁVARP 
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STJÓRN

Formaður Jóhannes Benediktsson

Varaformaður Aðalsteinn Sigurgeirsson

Ritari Þorsteinn Tómasson

Gjaldkeri Brynhildur Davíðsdóttir

Aðalstjórn Björt Ólafsdóttir
 Ingibjörg Sólrún Gísladóttir
 Páll Þórhallsson
 Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson

Varastjórn Björn Thors
 Einar Sveinbjörnsson
 Hjördís Jónsdóttir
 Sverrir Bollason

Skoðunarmenn Þorvaldur S. Þorvaldsson
 Lilja Guðmundsdóttir

Varaskoðunarmenn Ólafur Sigurðsson
 Þröstur Ólafsson

Endurskoðandi Jón Þ. Hilmarsson

Auður Jónsdóttir, Gunnlaugur Claessen, Hallur Björgvinsson og Sigurður G. Tómasson hættu í 
stjórn félagsins á árinu. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir og Páll Þórhallsson voru kosin í aðalstjórn. Í 
varastjórn voru kosin Hjördís Jónsdóttir og Sverrir Bollason. Stjórn hélt tíu fundi á árinu og einn 
aðalfund sem fram fór 15. september en ekki í apríl, vegna heimsfaraldurs Covid. Í árslok 2020 
voru félagsmenn 1882.
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Helgi Gíslason, sem verið hafði framkvæmdastjóri frá árinu 2004, sagði starfi sínu lausu vorið 2020. 
Nýr framkvæmdastjóri, Auður Kjartansdóttir, var ráðin úr hópi á þriðja tug umsækjenda. Auður 
býr yfir verðmætri menntun og reynslu á sviði raunvísinda, útivistar, tækni og verkefnastjórnunar. 
Hún er með háskólamenntun í landfræði og landfræðilegum upplýsingakerfum og meistaragráðu 
í forystu og stjórnun. Auður starfaði áður sem sérfræðingur í ofanflóðum hjá Veðurstofu Íslands 
en hefur einnig starfað sem fjallaleiðsögumaður, fararstjóri og verkefnisstjóri hjá Héraðsskógum.

Gústaf Jarl Viðarsson og Sævar Hreiðarsson eru báðir skógfræðingar. Guðmundur Freyr Krist-
jánsson er langt kominn í skógfræðinámi. Gústaf hefur umsjón með skipulagningu og fram-
kvæmd gróðursetninga í Loftslagsskógum Reykjavíkur í Úlfarsfelli og gróðursetningum félagsins 
á Múlastöðum og í Heiðmörk. Þá sinnir Gústaf rannnsóknum, fræðslustarfi og samskiptum við 
landnema. Sævar er skógarvörður Heiðmerkur. Hann hefur umsjón með friðlandinu og heldur utan 
um verknám starfsnema og verkstjórn verktaka. Starfsmenn sinna einnig grisjun, viðarvinnslu, 
gróðursetningum, sölu afurða og viðhaldi véla og innviða. Óskar Guðmundsson var ráðinn í 
hlutastarf haustið 2020 til að aðstoða við viðarvinnslu og önnur tilfallandi verk.

Guðfinna Mjöll Magnúsdóttir starfaði að margvíslegum verkefnum og viðburðum í tengslum við 
afmælisárið. Hún stýrði auk þess Jólamarkaðnum í Heiðmörk og á Lækjartorgi. Kári Gylfason 
starfaði sem verktaki fyrir félagið. Hann skrifaði sögu Skógræktarfélags Reykjavíkur og fjallaði 
um sögu Heiðmerkur á margvíslegan hátt auk þess að skrifa á heimasíðu félagsins, heidmork.is. 

Tímabundnir starfsmenn hafa aðstoðað félagið við verkefni á borð við Jólamarkaðinn. Verktakar 
hafa verið ráðnir í stærri framkvæmdir á borð við vegagerð í Fellsmörk, stígagerð í Esjuhlíðum og 
gróðursetningar á Múlastöðum og í Úlfarsfelli.

STARFSMENN
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STARFSNEMAR 

Skógræktarfélag Reykjavíkur hefur undanfarin ár notið góðs af 
framlagi starfsnema, bæði íslenskra og erlendra. Félagið hefur 
átt gott samstarf við Skovsolen í Nödebo, Danmörku. Árið 2020 
voru starfsnemar þó færri en vanalega vegna Covid. 
 
Lucas Lamin Johansen skógtækninemi frá Sjálandi hefur verið 
í starfsnámi hjá félaginu með hléum frá 2018. Lucas náði sér í 
víðtæka reynslu og var mjög ánægður með dvölina hér á landi. 
Hann vann lokaverkefni sitt í Danmörku.

Kristian Klit skógtækninemi frá Sjálandi var í starfsnámi hjá 
félaginu 2019–20 og vann sitt lokaverkefni í Heiðmörk á vor-
mánuðum. Verkefni hans bar titilinn „Kulturpleje og efterplantn-
ing af ung poppelplantage I i naturreservatet Heidmork på 
Island“. Verkefni Kristians var umhirða á ungskógi á Háamel. 
Reiturinn er með alaskaösp sem ríkjandi tegund en sitkagreni 
og fleiri tegundum í bland. Gróðursett var í reitinn á árunum  
2007–2008. Kristian jafnaði bil á milli plantna, kvistaði upp og 
klippti tvítoppa eftir þörfum. Loks gróðursetti hann í eyður og 
jaðra. Hann vann verkið af dugnaði og áhuga og útskrifaðist frá 
Skovskolen um sumarið.
 

Christoffer David Wang Sørensen skógtækninemi frá Jótlandi 
kom til okkar að hausti 2019 og vann sitt lokaverkefni á sama 
tíma og Kristian. Verkefni Christoffer var skipulagning og fell-
ing fyrir brautum í grenireitum í Vífilstaðhlíð. Christoffer vann 
sitt verk af öryggi, felldi og keyrði sjálfur út allan efnivið sem 
féll til við verkið. Christoffer kynnti sitt verkefni við Skovskolen í 
Nödebo og útskrifaðist með láði sumarið 2020.

Johannes Kirk Berthelsen skógtækninemi frá Lemvig kom 
með Norrænu í apríl og fór beint í sóttkví í nálægum bústað. 
Johannes tók þátt í grisjun og viðarvinnslu. Einnig tóku hann og 
Lucas þátt í gróðursetningum á Múlastöðum. Johannes sigldi 
heim til Jótlands í september. 

Timothée Le Maréchal, háskólanemi í náttúruvísindum í París, 
starfaði fyrir félagið í sex vikur um sumarið. Hann stóð sig afar 
vel, líkt og vinur hans og landi Rémi Bonnard, sem starfaði hjá 
félaginu árið á undan og mældi með dvölinni við Timothée.

Kianna Nielsen skógtækninemi frá Gillileje kom til okkar á miðju 
sumri og var hjá félaginu fram að jólum. Hún tók þátt í fjöl-
breyttum verkefnum, var vel liðin og stóð sig með prýði.

Lucas, Christoffer og Kristian, starfsnemar frá Skovskolen i Nödebo, við grisjunarstörf í Heiðmörk. Ljósmynd: Sævar Hreiðarsson.



Kianna Nielsen starfsnemi frá Danmörku útbýr tröpputré fyrir Jólamarkaðinn. Ljósmynd: Sævar Hreiðarsson. 



Skógræktarfélag Reykjavíkur12

LYKILTÖLUR

Sumarið 2020 var einstaklega gott fræár. Þetta sitkagreni 
skartaði sínu fegursta. Ljósmynd: Guðfinna Mjöll Magnúsdóttir.
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HÉR ER AÐ FINNA HELSTU TÖLUR Í REKSTRI OG STARFI SKÓGRÆKTAR-
FÉLAGS REYKJAVÍKUR 2020 OG SAMANBURÐ VIÐ ÁRIÐ Á UNDAN. SAMBÆRI-
LEGAR UPPLÝSINGAR ER AÐ FINNA Í FYRRI ÁRSSKÝRSLUM SEM HÆGT ER 
AÐ NÁLGAST Á HEIDMORK.IS.

STARFSMENN, STARFSNEMAR OG VERKTAKAR
STARFSMENN MÁNUÐIR ÁRSVERK

Fastir starfsmenn 4 12 4

Verkefnaráðnir 4 1,75

Starfsnemar 5 18 1,5

Sjálfboðaliðar 2 12 0,4

Landnemar 0,1

Jólamarkaður 8 0,5 0,5

Landsvirkjunarhópur 26 2 4,67

FÉLAGS- OG FRÆÐSLUSTARF
2019 2020*

Félag í árslok 1880 1882

Fræðsluerindi 12 3

Þátttakendur í fræðslu (áætlað) 75 80

Viðburðir og móttökur 30 2

Barnastundir 8 0

Þátttakendur í viðburðum og mótttökum (áætlað) 15 0

*Heimsfaraldur Covid gerði erfitt að halda viðburði og var mörgum aflýst eða breytt. Á móti var lögð sérstök áhersla á fræðslu og miðlun á 

heimasíðu félagsins, samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum.
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SKÓGRÆKTARFRAMKVÆMDIR
2019 2020

Gróðursettar plöntur 101298 135.251

Nýir stígar (km) 17 3,6

Áburðargjöf (tonn) 0,5 1,3

Grisjun (ha) 3,45 4,3

GRÓÐURSETNINGAR 2020
TEGUND HEIÐMÖRK ESJUHLÍÐAR FELLSMÖRK MÚLASTAÐIR ÚLFARSFELL 

- loftslagsskógar

Ilmbjörk 13194 1200 1340 2680 126

Sitkagreni/bastarður 7040 600 14040 2493 

Stafafura 25484 4800 1742 34183 3715

Evrópulerki 8

Rússalerki 3000 2400 8375 268

Lerki „Hrymur“ 15

Jörfavíðir 912  

Gulvíðir 672

Ilmreynir 191

Alpareynir 105

Bergreynir 70

Alaskaösp 2604 700 1284

Gráelri 192 3

Ryðelri 115

Ölur - ýmsar tegundir 162

Blágreni 85

Hvítgreni 40

Sólber 102

Strandavíðir 192

Ýmsar tegundir, þar á meðal döglingsþyrnir, hlíðaramall, ígulrós, hafþyrnir, klukkutoppur, sitkavíðir, lensu-
víðir, lækjavíðir, körfuvíðir, glæsitoppur, hvítgreni, japansölur, svartölur, hvítgreni, selja, bergreynir,

Samtals 52426 9100 4382 59278 10065
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Sævar á stafla af grisjunarviði við Smiðjuna. Ljósmynd: Auður Kjartansdóttir.
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REKSTRAREININGAR
2019 2020

Stígar Heiðmörk (km) 67 69,5

Stígar Esja (km) 20,7 21,8

Viðhald stíga (km) 3 1

Áningarstaðir 12 12

Borð og bekkir 31 30

Salerni 4 5

Ruslakassar 16 16

Grill 9 8

Ný skilti - Esjuhlíðar 6 1

Ný skilti - Heiðmörk 3 0

VIÐARAFURÐIR
TEGUND STÆRÐ MAGN 2019 MAGN 2020

Bolviður lengdar metrar 1220 520

Grenispírur 5-8 metrar 40 38

Borðviður lengdar metrar 564 436

Bök lengdar metrar 70 287

Plattar stk. 226 50

Drumbar 25-30 sm 140 125

Kurl stórsekkir m3 78 85

Kurl strigapokar 40 lítrar 154 114

Kurl strigapokar 70 l - 130

Eldiviður búnt 30-40 sm 1111 1167

Eldiviður laus m3 110 12

Flaggstöng 6-8 metrar 2 2

JÓLATRJÁASALA
2019 2020

Jólamarkaður Elliðavatni 588 714

Jólaskógur 667 679

Jólatrjáasala Smiðju 40 104

Torgtré 35 27

Skólatré 7 5

Leikskólatré 2 5

Veggtré 10 17

Tröpputré 276 407

Samtals 1625 1958
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VÉLAR OG TÆKI
Bílar: 3, dráttarvélar: 2, slátturtraktor, snjótroðari, sexhjól

2019 2020

Kerrur og vagnar 6 6

Keðjusagir 9 8

Kjarrsagir og greinasög 3 3

Önnur tæki og tók: Skógarútkeyrsluél, eldiviðarkljúfur, stórviðarsög, kurlari og þurrkofn fyrir timbur

UMSJÓNAR- OG EIGNARLÖND (HA)
SVÆÐI  ALLS STÆRÐ STÆRÐ SKÓGLENDIS 2019 STÆRÐ SKÓGLENDIS 2020

Múlastaðir 650 94 113

Reynivellir 50 13 13

Mógilsá og Kollafjörður 1000 245 247

Heiðmörk 3200 1960 1992

Fellsmörk 982 97 99

HÚSEIGNIR (m2)

SVÆÐI TEGUND STÆRÐ

Elliðavatn Skrifstofa (umsjá) 585

Elliðavatn Smiðja 422

Múlastaðir Íbúðarhús 107

Múlastaðir Skemma (hlaða) 131

Múlastaðir Geymsla (fjós) 112

Fell Hlaða (léleg) 233

LANDNEMAR OG SJÁLFBOÐALIÐAR
 2019 2020

Heiðmörk 149 153

Esjuhlíðar 5 4

Fellsmörk 37 37

Samtals landnemar 191 194

Móttaka landnemahópa 20 20

Fjöldi landnema við gróðursetningar (áætlað) 200 200

Fjöldi fyrirtækja við gróðursetningar 5 3

Fjöldi þátttakenda við gróðursetningar fyrirtækja (áætlað) 100 100
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REKSTRARREIKNINGUR ÁRSINS 2020
REKSTRARTEKJUR SKÝRING 2020 2019

Framlög og þjónustusamningar 49.657.304 48.888.130

Innborguð félagsgjöld 3.795.843 3.486.800

Seldar vörur og þjónusta 28.492.239 17.955.511

Aðrar tekjur og styrkir til sérverkefna 52.151.878 49.665.111

Leigutekjur 3.824.735 3.339.297

Rekstrartekjur alls 137.921.999 123.334.849

REKSTRARGJÖLD SKÝRING 2020 2019

Laun og annar starfsmannakostnaður 3 46.689.119 40.624.508

Rekstur fasteigna 8.947.142 6.866.427

Viðhald og rekstur svæða 63.784.531 40.312.235

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 8.950.934 7.527.819

Annar rekstrarkostnaður 2.025.637 2.126.224

Afskriftir fastafjármuna 5 4.315.786 5.181.270

Rekstrargjöld alls 134.713.149 102.638.483

Afkoma fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld 4 3.208.850 20.696.366

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Fjármunatekjur 22.820.808 21.102.851

Vaxtagjöld -5.076.810 -1.164.131

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld alls 17.743.998 19.938.720

Afkoma af reglulegri starfsemi 20.952.848 40.635.086

Hagnaður ársins 20.952.848 40.635.086

REKSTRARREIKNINGUR 2020
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EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 2020    
EIGNIR SKÝRING 2020 2019

Fastafjármunir

Fasteignir og lóðaréttindi 5 172.381.336 173.592.669

Áhöld og tæki 5 12.189.640 15.294.092

Fjárfestingasjóðir 6 197.949.208 180.414.546

382.520.183 369.301.306

Veltufjármunir

Viðskiptakröfur 7 13.549.090 3.932.511

Aðrar kröfur 1.922.004 1.603.403

Handbært fé 7 36.608.565 33.786.291

52.079.659 39.322.205

Eignir samtals 434.599.842 408.623.511

Skuldir og eigið fé

Eigið fé 8

Sérstakur endurmatsreikningur 5 38.048.000 38.976.000

Óráðstafað eigið fé  385.512.630 363.631.782

Eigið fé alls 423.560.630 402.607.782

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir 9 8.960.188 3.462.509

Aðrar skammtímaskuldir 9 2.079.024 2.553.220

Skuldir samtals 11.039.212 6.015.729

Skuldir og eigið fé samtals 434.599.842 408.623.511

EFNAHAGSREIKNINGUR
31. DESEMBER 2020



70 ÁRA AFMÆLI HEIÐMERKUR

Svipmyndir frá vígslu Heiðmerkur 1950, ræktunarstarfinu og afmælinu 2020.
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Sjaldgæft er að einstaka fyrirbæri setji mark sitt jafn sterklega á 
allt samfélagið eins og heimsfaraldur Covid-19 gerði árið 2020. 
Á afmælisárinu var lagt upp með að efla skógarmenningu með 
fjölbreyttum hætti og viðburðum sem höfðuðu til ólíkra hópa 
með áherslu á upplifun, fræðslu eða heilsu. Vegna sóttvarnar-
sjónarmiða varð að aflýsa eða breyta mörgum viðburðum. Í 
staðinn voru aðrir þætti efldir. Kári Gylfason var ráðinn til að 
skrifa sögu félagsins sem birt var á heimasíðu félagsins á 
afmælisdegi Heiðmerkur.

Vegna samkomutakmarkana var sérstök áhersla lögð á fræðslu 
og miðlun á afmælisárinu. Mikill fengur var að myndefni úr 

sögu Skógræktarfélagsins, sem notað var til að miðla fróðleik 
um félagið og sögu þess í sögudagatali á samfélagsmiðlum 
og á heidmork.is. Fyrsta færslan, sem birt var í byrjun árs, var 
örmyndband sem unnið var úr myndbandsefni sem tekið var 
við vígslu Heiðmerkur 25.júní 1950. Myndbandið var unnið í 
samstarfi við leikstjórann Janus Braga Jakobsson og vakti mikla 
athygli. Kári vann tvo útvarpsþætti um Heiðmörk fyrir Rás 1 
sem sendir voru út um verslunarmannahelgina og skrifaði grein 
um aðdragandann að stofnun friðlandsins sem birtist í Skóg-
ræktarritinu. Þá ræddu starfsmenn félagsins um Heiðmörk og 
starf félagsins í fjölda viðtala á vefmiðlum, í dagblöðum, útvarpi 
og sjónvarpi.

Þegar ljóst varð að ekki yrði hægt að halda hina árlegu Skógar-
leika, var ákveðið að halda litla afmælisveislu 25. júní. Þangað 
var boðið fámennum hópi sem komið hefur að uppbyggingu 
Heiðmerkur. Á Vígsluflöt, þar sem Heiðmörk var vígð 1950, 
héldu Jóhannes Benediktsson, formaður Skógræktarfélagsins, 
og Dagur B. Eggertsson borgarstjóri ræður. Þeir skrifuðu einnig 
undir samkomulag um ræktun Loftslagsskóga, sem ítarlega 
er fjallað um á blaðsíðu 47. Gróðursett voru sjö stór tré - eitt 
fyrir hvern áratug. Ungmennahópur Landsvirkjunar gróðursetti 
einnig 70 tré og runna á svæðinu í kringum Borgarstjóraplan, 
Vígsluflöt og Rariklund, og auka þau enn fjölbreytni tegunda 
á svæðinu. Gestum var síðan boðið til ævintýralegrar skógar-
veislu í smiðjunni þar sem viðarverslun félagsins var formlega 
opnuð. 

Vegna þess að aflýsa þurfti mörgum viðburðum, myndaðist 
svigrúm til að efla viðarvinnsluna og bæta aðstöðu starfsmanna 
í Smiðjunni, sem var aðkallandi. Skrifstofa og salerni voru 
endurbætt og búin til formleg afgreiðsla fyrir viðarsöluna. Þetta 
kallaði á talsverða endurskipulagningu en nú geta starfsmenn 
afgreitt viðskiptavini á faglegri hátt, ásamt því að hafa betra 
svigrúm til að sinna vinnu inn á skrifstofunni. Um leið var unnið 
að því að koma upp lager af inniþurrum borðvið en áður hafði 

félagið aðeins boðið upp á útiþurran borðvið. Þetta var kynnt 
fyrir afmælisgestum og fjallað um viðarverslunina í fjölmiðlum. 
Uppbyggingu viðarvinnslunnar þarf að vinna áfram en í henni 
felast áhugaverðar nýjungar og sóknarfæri.

AFMÆLISDAGUR HEIÐMERKUR, 25.JÚNÍ 2020

ÁRIÐ 2020 VORU 70 ÁR LIÐIN FRÁ ÞVÍ AÐ HEIÐMÖRK VAR VÍGÐ VIÐ HÁTÍÐ-
LEGA ATHÖFN, 25. JÚNÍ 1950. TÍMAMÓTANNA VAR MINNST MEÐ VIÐ-
BURÐUM Í HEIÐMÖRK OG FJÖLBREYTTRI UMFJÖLLUN UM FRIÐLANDIÐ 
Á NETINU, Á SAMFÉLAGSMIÐLUM, Í ÚTVARPI OG Á PRENTI.

Dagur og Jóhannes undirrita samstarfssamning um ræktun 
Loftslagsskóga. Ljósmynd: Ragnhildur Freysteinsdóttir.
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PÖDDUHÓTEL

Pödduhótel njóta vaxandi vinsælda enda eru þau skemmtileg 
og góð leið til að stuðla að sterkara og fjölbreyttara lífríki. Þann 
3. október var haldinn viðburður í Grasagarðinum um gerð 
pödduhótela. Þetta var annað árið í röð sem viðburðurinn er 
haldinn. Skógræktarfélag Reykjavíkur hefur útvegað efni fyrir 
smiðjuna, svo sem greinar, spæni, köngla og annað efni úr 
skóginum. Rúmlega 100 tóku þátt og sköpuðu ævintýraleg 
hótel fyrir pöddurnar.  
 

HEIÐMERKURHLAUPIÐ

Fyrsta Heiðmerkurhlaupið fór fram laugardaginn 3.október 
í haustlitadýrð, rétt áður en samkomubann skall á að nýju. 
Heiðmörk er mikið notuð af hlaupurum allan ársins hring og því 
viðeigandi að vera með viðburð fyrir þennan ört stækkandi hóp. 
Hlaupið var skipulagt í samtarfi við Náttúruhlaup sem hafa víð-
tæka reynslu af skipulagningu hlaupa. Hlaupinn var hinn vinsæli 
12 km Ríkishringur ásamt 4 km skemmtiskokki. Vegna Covid 
var aðeins boðið upp á 100 pláss í 12 km hlaupið, sem seldust 
upp. Góð þátttaka var einnig í skemmtiskokkinu. Skráning fór 
fram á hlaup.is þar sem ítarlega var fjallað um hlaupið. Tíma-
taka.is sá um tímatöku á keppnisdegi.
 
Heiðmerkurhlaupið er skógarhlaup og skógarmenning því í fyrir-
rúmi í allri umgjörð. Í Rariklundi, þaðan sem hlaupið var ræst, 
tóku útskornar skógarfígúrur á móti gestum. Í lok hlaupanna 
var boðið upp á ketilkaffi og kakó sem var hitað yfir varðeldi að 
hætti félagsins. Sérhannaðar viðarmedalíur voru útbúnar fyrir 
fyrstu þrjú sætin í kvenna- og karlaflokki og fengu vinningshafar 
jólatré af Jólamarkaðinum í verðlaun ásamt vörum frá Hraun-
dísi skógarbónda. Allt þetta skapaði einstaka stemmningu og 
upplifðu margir skóginn á nýjan hátt. Stefnt er að því að Heið-
merkurhlaupið verði árlegur viðburður.
 

FRÆTÍNSLA

Frjósemin í Heiðmörk var einstök á afmælisárinu, sér í lagi hjá 
furu- og grenitrjánum sem skörtuðu sínu fegursta snemmsum-
ars. Því var tilvalið að bjóða upp á fræðslu og sýnikennslu í fræ-
tínslu og meðhöndlun á fræjum barrtrjáa. Aðalsteinn Sigurgeirs-
son, stjórnarmaður í Skógræktarfélaginu, leiddi námskeiðið. 
Gengið var frá Borgarstjóraplani yfir Vígsluflöt inn í Rariklund 
þar sem boðið var upp á ketilkaffi og kakó. Mætingin fór fram úr 
björtustu vonum þó að bæði Covid og rigning spiluðu inn í. Flestir 
gesta voru með grímur. Áhuginn var það mikill að viðburðurinn 
stóð í um það bil þrjár klukkustundir. Að lokum var klifrað upp í 
Öldunginn og sóttir könglar af þessu sögufræga greni. Öldungur-
inn er sitkagrenitré sem Gunnar Thorodssen borgarstjóri gróður-
setti við vígslu Heiðmerkur árið 1950. Samhliða viðburðinum vann 
Skógræktin fræðslumyndband um frætínslu. Hlynur Gauti Sigurðsson tínir fræ af einu elsta og stærsta grenitrénu 

í Heiðmörk. Ljósmynd: Auður Kjartansdóttir.



Skemmtiskokkið ræst í Rariklundi, í fyrsta Heiðmerkurhlaupinu. Ljósmynd: Guðmundur Jónsson.



HEIÐMÖRK

 Góðviðrisdagur í Heiðmörk.
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FRIÐLANDIÐ Í HEIÐMÖRK ER UM 3.200 HEKTARA STÓRT, AÐ MIKLU LEYTI 
SKÓGI VAXIÐ SVÆÐI. Í HEIÐMÖRK VINNUR SKÓGRÆKTARFÉLAGIÐ AÐ ÞVÍ 
AÐ RÆKTA UPP SKÓGINN, GRISJA, VINNA ÚR VIÐARAFURÐUM OG HUGA AÐ 
INNVIÐUM FYRIR ÞANN STÓRA OG FJÖLBREYTTA HÓP GESTA SEM SÆKIR 
FRIÐLANDIÐ HEIM. 

VATNSVERND

Ómetanleg vatnsból eru innan friðlandsins í Heiðmörk þaðan 

sem íbúar höfuðborgarsvæðisins fá neysluvatn sitt. Skógrækt 

og vatnsvernd geta farið vel saman. Rannsóknir sýna að góð 

jarðvegsþekja getur minnkað áhrif mengunar sem verður 

ofanjarðar á vatnsbólin, vegna þess að jarðvegur hefur 

síunaráhrif.

Skógræktarfélag Reykjavíkur leggur ríka áherslu á umhverfis-
vernd og vatnsvernd í starfi sínu. Starfsmenn félagsins hafa 

virkt eftirlit innan svæðisins allt árið í nánu samstarfi við Veitur og 
Orkuveitu Reykjavíkur. Tiltekt og hreinsun í Heiðmörk er sinnt af 
starfsmönnum Skógræktarfélagsins. Stærri verkefni, þar sem 
nota þarf vélar og tæki innan friðlandsins, eru unnin í samstarfi 
við heilbrigðiseftirlitið. Grisjun innan brunnsvæða er háð leyfum.

Skógræktarfélag Reykjavíkur hvetur alla þá sem leggja leið sína 
um Heiðmörk til að huga að mikilvægi þess að ganga vel um og 
leggja sitt af mörkum til að vernda vatnsbólin. 



Skíðaspor í Heiðmörk. Ljósmynd: Skíðagöngufélagið Ullur.
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NÝ GÖNGUSKÍÐABRAUT

Ný gönguskíðabraut var lögð í Heiðmörk sumarið og haustið 
2020. Nýja brautin liggur frá Elliðavatnsbæ, austan við Myllu-
lækjartjörn og að gönguskíðabrautunum við Hjallabraut. Fram-
vegis verður því hægt að leggja bílum á bílastæðinu við Elliða-
vatnsbæinn og halda af stað þaðan á gönguskíðum. Þar til nú 
hefur gönguskíðafólk jafnan ekið fram hjá vatnsverndarsvæðum 
að Hjallabraut og lagt þar. Vetrarfærð um Heiðmörk getur verið 
misgóð og síðasta vor var um tíma lokað fyrir bílaumferð um 
stóran hluta Heiðmerkur, eins og fjallað eru um hér á eftir.

Nýja gönguskíðabrautin er um 2,4 kílómetra löng. Hún var 
lögð í sumar og haust. Ryðja þurfti braut í gegnum skóginn, 
slétta undirlag á köflum og bera í efni á stöku stað. Stefnt er 
að því að halda áfram með þessa vinnu þannig að hjólreiðafólk 
eigi auðveldara með að nota brautina yfir sumarmánuðina. 
Gönguskíðabrautin er samstarfsverkefni Skógræktarfélags 
Reykjavíkur og Orkuveitu Reykjavíkur og unnin í samstarfi 
við Skíðagöngufélagið Ull. Ullur hefur átt frumkvæði að upp-
byggingu gönguskíðabrauta síðustu ár með sjálfboðaliðastarfi 
í samstarfi við Skógræktarfélag Reykjavíkur og ber að þakka 
það góða starf.
 

AUKIN AÐSÓKN

Sjaldan hafa jafn margir lagt leið sína í Heiðmörk og árið 2020. 
Árið einkenndist af heimsfaraldri Covid, með verulegum tak-
mörkunum á ferðalög og samkomur. Sundlaugar og líkams-
ræktarstöðvar voru lokaðar mánuðum saman og fólk hvatt til 
að hittast frekar utandyra. Margir notuðu því tækifærið og nutu 
útivistar í fögru og skjólgóðu umhverfi Heiðmerkur, þar sem 
auðvelt er að halda smitöruggri fjarlægð frá öðrum.
 
Því miður eru akvegir í Heiðmörk ekki jafn góðir og æskilegt 
væri þegar um er að ræða jafn vinsælt og fjölsótt útivistarsvæði. 
Rykmengun frá holóttum vegum skemmir upplifun gesta og 
gerir aðgengi erfiðara. Sama má segja um skort á vetrarþjón-
ustu með tilheyrandi lokunum. Í vor var lokað fyrir bílaumferð 
um stóran hluta Heiðmerkur um nokkurra vikna skeið, vegna 
þess að mikill snjór hafði þjappast í svell og erfiðað akstursskil-
yrði. Veitur óskuðu þá eftir því að lokað yrði fyrir bílaumferð um 
Heiðmerkurveg þar til snjóa leysti. Þetta var talið nauðsynlegt 
til að tryggja mætti öryggi vatnsverndarsvæðanna enda gæti 
olíuleki vegna bílslyss valdið miklu tjóni.
 
Aðgengi að Heiðmörk að vetrarlagi batnaði á árinu að því leyti 
að vegurinn frá Rauðhólum að Elliðavatnsbænum var settur í 
þjónustuflokk 3 hjá Reykjavíkurborg. Vegurinn á því að fá sömu 
þjónustu og íbúagötur í Reykjavík. Þetta er mikil framför því áður 
þurfti að hringja og óska sérstaklega eftir því að vegurinn yrði 
mokaður og fært yrði inn á útivistarsvæðið. Við Elliðavatnsbæ 

Skíðagöngufélagið Ullur hefur einnig fest kaup á búnaði sem 
gerir gera fólki kleift að fylgjast með því í rauntíma þegar verið 
er að troða brautir. Nú er því hægt að fylgjast með í rauntíma 
þegar verið er að leggja spor í Heiðmörk og sjá hve langt er liðið 
frá því að brautin var troðin.

er bílastæði og hægt að halda þaðan í göngu um Heiðmörk eða 
eftir nýju gönguskíðabrautinni sem fjallað er um hér að framan, 
hvernig sem færð er um Heiðmerkurveg.
 
Á elstu skógræktarsvæðunum í Heiðmörk hefur nú vaxið 
upp myndarlegur skógur með stórum og stæðilegum trjám. 
Svæðið er skjólgott og hlýlegt, með björtum, opnum svæðum 
inn á milli. Þetta fjölbreytta og fallega skóglendi er ólíkt flestu 
því sem Íslendingar hafa átt að venjast. Það er gleðilegt hve 
margir leggja leið sína í Heiðmörk til að njóta þessa mikilfeng-
lega umhverfis. Um leið er mikilvægt að tryggja gott aðgengi að 
hjarta friðlandsins.

Fjölfarnasta leiðin inn í Heiðmörk liggur eftir malarvegi, um einbreiða-
brú. Þar getur orðið þröngt á þingi. Ljósmynd: Auður Kjartansdóttir.

Sjálfboðaliðar Skíðagöngufélagsins Ullar við lagningu nýrrar göngu-
skíðabrautar í Heiðmörk.
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FRAMLAG LANDSVIRKJUNAR

Sumarvinnuhópur Landsvirkjunar gróðursetti ríflega 41 þúsund 
trjáplöntur í Heiðmörk sumarið 2020. Gróðursetningin er hluti 
af verkefninu Margar hendur vinna létt verk sem Skógræktarfé-
lagið og Heiðmörk hafa notið góðs af um árabil. 26 ungmenni 
og tveir verkstjórar unnu að gróðursetningunni.

Í ár var áherslan í gróðursetningu á Vífilsstaðahlíð og var gróð-
ursett ofarlega í hlíðinni og við Vífilsstaðaháls. Settar voru upp 
búðir í Vífilsstaðahlíð, þar sem vinnuhópurinn fékk tvo vinnu-
skúra og salerni til afnota. Trjáplöntunum fær Skógræktarfélagið 
úthlutað frá Landgræðsluskógum, eftir pöntun. Í ár var mest 
gróðursett af stafafuru og ilmbjörk, en einnig var gróðursettur 
sitkabastarður, víðir og ösp.
 
Auk gróðursetninga kemur hópurinn að mikilvægu viðhaldi á 
innviðum eins og göngustígum svæðisins. Farið var um alla lita-
merkta stíga, bætt í jarðveg og lagað það sem þurfti. Samhliða 

gróðursetningunni í Vífilsstaðahlíð var unnið að því að bæta 
hluta gulu gönguleiðarinnar. Sá stígur er enn í uppbyggingu og 
vann hópurinn að því að taka stórgrýti úr stígnum og gera hann 
greiðfærari. Helstu áningarstaðir voru slegnir og einnig lúpína 
og kerfill í Rauðhólum. Í Furulundi var unnið að viðhaldi á leik-
tækjum og svæðinu almennt.
 
Landsvirkjunarhópurinn sinnir einnig sorphirðu innan svæðisins 
og fer tvisvar til þrisvar sinnum í viku og tæmir sorp á helstu 
áningarstöðum. Þetta sumar var mikið bílahallæri sem olli oft á 
tíðum talsverðum óþægindum fyrir bæði hópinn og starfsmenn 
Skógræktarfélagsins. Hópurinn kom einnig að afmælisvið-
burðinum 25. júní með því að undirbúa viðburðinn, gróðursetja 
tré á afmælinu og taka þátt í afmælisfögnuðinum.



Sævar og verktakarnir Hákon, Orri og Jakob taka sér hlé frá grisjunarstörfum. Ljósmynd: Hjördís Jónsdóttir.
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GRISJUN Í LANDI REYKJAVÍKUR

Í febrúar og mars fór fram fyrsta og önnur grisjun í reitum 
beggja vegna við göngustíg sem liggur í austur frá Þingnesvegi 
(Heimaáshringur). Starfsmenn og starfsnemar grisjuðu um 0,75 
hektara svæði, þar sem vaxa stafafura og sitkagreni. Furan 
sem til féll var notuð í eldivið. Beinvaxið greni var flett í borð og 
planka en efni af lakari gæðum var kurlað.
 
Um mitt sumar var haldið áfram með fyrstu grisjun á svæði 
meðfram göngustíg sem liggur í suðurátt frá Heiðmerkurvegi 
(Strípshringur). Stafafuran í reitnum er um 30 ára gömul og er 
þetta framhald fyrstu grisjunar á svæðinu. Reiturinn sem nú var 
grisjaður er 0.35 hektarar og var bolviður að mestu notaður í 
eldiviðarframleiðslu.
 
Í apríl fór fram fyrsta grisjun á sitkagreni sunnan við Hjallabraut 
og austan við afleggjaranum að Heykrika og landnemareit 
SÁÁ. Verkið var unnið af starfsmönnum félagsins ásamt starfs-
nemum. Grisjunarviðurinn var meðal annars nýttur í brúarsmíði 
í Esju. Grisjað var á 1,4 hektara svæði.
 
Í ágúst var grisjað frá göngustíg vestan við bílastæði á mótum 
Heiðmerkurvegar og Strípsvegar (Norðmannahringur). Grisjað 

svæði nær yfir 0.3ha. Spíruefni sem féll til við grisjunina var nýtt 
sem stoðir fyrir tipi tjöld sem nota á fyrir námskeið hjá miðstöð 
útivistar og útináms Reykjavíkur. Sverari bolir voru sagaðir í 
planka og borð en trjátoppar nýttir í kurl.
 
Í september var grisjuð rás fyrir nýja gönguskíðabraut. Tré voru 
felld til að rýma fyrir brautinni auk þess sem grisjað var meðfram 
henni. Vegalengdin er um 850 metra og grisjun nær yfir svæði 
sem nemur 0,4 hekturum.
 
Í nóvember var samið við verktaka um fyrstu grisjun á 50 ára 
gömlum grenireit vestan við Hjallabraut móts við bílastæði. 
Reiturinn er 1.25 hektarar og standa um 2.800 tré á hektara 
með rúmmálsmælingum reiknast okkur til að í reitnum standi 
um 375 rúmmetrar af bolvið. Má reikna með að grisjuð verði um 
1.000 tré úr þessum reit. Eingöngu vannst tími til að grisja lítinn 
hluta reitsins fyrir árslok.
 
Fyrir utan skipulögð grisjunarverkefni sem eru hér tekin saman, 
voru jólatré sótt í yngri reiti víða í Heiðmörk. Um leið var hugað 
að umhirðu eða léttgrisjun.  

 

GRISJUN Í LANDI GARÐABÆJAR
 
Í febrúar var samið við verktaka um að grisja grenireit í Vífils-
staðahlíð næst háspennulínum sem eru kenndar við Hnoðraholt. 
Grisjunin er framhald á fyrstu grisjun á elstu gróðursetningum á 
svæðinu og hefur verið unnið að henni undanfarin 8 ár. Hæstu 
trén í reitnum eru um 15 metar og er sitkagreni ríkjandi tegund. 
Inn á milli eru nokkrir fjallaþinir sem hafa haldið velli í samkeppni 
við grenið. Samningur við verktaka var tímabundinn. Eftir að 
verktakarnir luku við sinn hluta, héldu starfsmenn félagsins og 
starfsnemar áfram með verkið og drógu út allan bolvið. Starfs-
neminn Christoffer David Wang Sørensen vann lokaverkefni sitt 
á svæðinu með því að skipuleggja og fella fyrir braut sem opnar 
aðgengi að reitum ofar í hlíðinni.
 

Í lok mars og fram í apríl var unnið áfram að grisjun á stafafuru í 
austurhliðum Hjalladals, rétt norðan við landnemareit ITC Freyju 
og Svedala. Furan var gróðursett fyrir aldamótin og hefur náð 
um átta metra meðalhæð. Efnið sem féll til var notað í eldi-
viðarframleiðslu. Grisjað var á um 0,3 hektara svæði í Garða-
bæjarhluta Heiðmerkur.
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INNVIÐAUPPBYGGING 

Lengi hefur verið þörf á að bæta innviði í Heiðmörk vegna stöð-
ugrar fjölgunar gesta. Vegna heimsfaraldursins myndaðist svig-
rúm fyrir viðburðastjóra afmælisársins til að koma ákveðnum 
verkum í framkvæmd.

Salerni við Borgarstjóraplan var málað og búnaður endurnýj-
aður. Í Rariklundi var grisjað og kvistað upp og þannig opnað 
inn í lítið skógarrjóður, þar sem ýtt er undir klifur og leik barna. 
Rjóðrið hefur nú þegar verið notað bæði á frætínslu-viðburðinum 
og í Heiðmerkurhlaupinu.
 
Tekin var ákvörðun um að endurbæta bílastæðið á Hjallaflötum 
sem tilheyrir Garðabæjarhluta Heiðmerkur. Bílastæðið er það 
stærsta innan útivistarsvæðisins og var mikil þörf fyrir endur-
bætur. Hjalladalur er sigdalur og getur myndast frostpollur á 
svæðinu. Það hefur gert plöntum erfitt uppdráttar. Fyrir lá 
ákveðin vitneskja um hvaða trjátegundur gætu þrifist við þessar 

MÓTTAKA HÓPA

Skógræktarfélag Reykjavíkur leggur áherslu á fræðslu um 
skógrækt. Í júlí tók félagið á móti um 40 manna hópi eldri 
borgara af höfuðborgarsvæðinu. Gestum var boðið á Vígsluflöt 
þar sem sagt var frá sögu félagsins og höfðu margir gestanna 

aðstæður en hvort runnar og fjölæringar gætu spjarað sig hafði 
ekki verið kannað. Plantað var í jaðar umhverfis bílaplanið í 
gróðurbeð sem fengu næringarríkan jarðveg til að auka líkur á 
lifun. Plantað var harðgerðum trjátegundum eins og víði og furu, 
auk úrvals af harðgerðum runnum og fjölæringum sem vakna 
seint eftir vetrardvala og eru því ekki viðkvæmir fyrir vorhreti. 
Þessi tilraun getur gefið áhugaverðar upplýsingar í framtíðinni 
um getu þessara tegunda og lifun í frostpollum. Eftir að búið var 
að hefla og bera nýtt lag í bílastæðið var búinn til viðarstrúktúr 
úr efni félagsins til að afmarka umferð innan stæðisins. Nálægt 
bílastæðinu er vísir að áningarstað í niðurgrafinni laut þar sem 
til stendur að koma upp eldstæði. Lautin mun nýtast bæði 
sem útikennslustofa og áfangastaður fyrir almenning. Skilti 
með Heiðmerkurkorti var fært til og er nú mun aðgengilegra 
gestum sem lýstu mikilli ánægju með endurbætur svæðisins. 
Framkvæmdir fóru fram að fram mestu í september.  

lagt sitt af mörkum við uppbyggingu svæðisins, ýmist í gegnum 
landnemareiti eða unglingavinnuna. Hópnum var síðan boðið 
í kaffisamsæti í Smiðjunni þar sem viðarvinnslan var kynnt og 
gestir spreyttu sig á að kljúfa eldivið. 
 

Bílastæðið að Hjallafjöltum var endurbætt haustið 2020.





ESJUHLÍÐAR

Nýr stígur í Esjuhlíðum. Brúin var smíðuð úr timbri úr Heiðmörk. Ljósmynd: Jón Haukur Steingrímsson.
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SKÓGRÆKTARFÉLAG REYKJAVÍKUR HEFUR HAFT UMSJÓN MEÐ ESJUHLÍÐUM 
FRÁ ÁRINU 2000. FÉLAGIÐ HEFUR MEÐAL ANNARS UNNIÐ AÐ SKÓGRÆKT, STÍGA-
GERÐ OG BÆTTRI ÚTIVISTARAÐSTÖÐU Á ÞESSU VINSÆLA OG FJÖLSÓTTA SVÆÐI. 
MIKLAR FRAMKVÆMDIR VORU Á VEGUM FÉLAGSINS Í ESJUHLÍÐUM Í SUMAR, 
EINKUM VIÐ STÍGAGERÐ. RÍFLEGA NÍU ÞÚSUND TRJÁPLÖNTUR VORU GRÓÐUR-
SETTAR Í ESJUHLÍÐUM AF LANDNEMAHÓPUM OG STARFSMÖNNUM FÉLAGSINS.

Undanfarin ár hefur verið unnið markvisst að því að útvíkka 
skipulögðu útivistarsvæðin í Esjuhlíðum til að dreifa álagi og 
mæta þörfum ólíkra hópa. Meðal annars hafa verið lagðir nýir 
göngustígar og sérstakar hjólaleiðir útbúnar í samstarfi við 
hjólafélög. Töluvert hefur verið gert undanfarin ár í aðgreiningu 
hjólreiðarmanna og gangandi vegfarenda.
 
Í sumar var tæplega tveggja kílómetra stígur lagður þvert á 
Esjuhlíðar, frá Esjustofu við Mógilsá að nýlegu bílastæði við 
Kollafjarðará, nærri Gunnlaugsskarði. Þar hefur verið unnið að 
uppbyggingu útivistaraðstöðu undanfarin ár. Stígurinn veitir 
aðgang að stærra og fjölbreyttara útivistarsvæði en áður. 
Meðal annars þroskuðum og hávöxnum skógi, trjásafni Skóg-
ræktarinnar, útsýnisstöðum, hjólaleiðum og stikaðri gönguleið 
að Gunnlaugsskarði sem er talsvert ólík öðrum gönguleiðum á 
svæðinu. Stígurinn er fyrir blandaða umferð – bæði gangandi og 
hjólandi. Styrkur til framkvæmdanna fékkst úr Framkvæmda-
sjóði ferðamannastaða við aukaúthlutun í vor. Skógræktarfélag 
Reykjavíkur bar einnig stóran hluta af kostnaðinum við fram-
kvæmdirnar. Eftir er að endurbyggja um 350 metra langan kafla 
í skóginum, ljúka merkingum og gerð upplýsingaskilta. Vonandi 
verður hægt að halda áfram með verkefnið á næsta ári.
 

Vegurinn að Kollafjarðará var einnig lagaður á kafla í sumar. Vegur-
inn frá Kollafjarðarvegi að bílastæðinu við Kollafjarðará er nauðsyn-
legur fyrir viðbragðsaðila á borð við björgunarsveitir og slökkvilið. 
Skógræktarfélag Reykjavíkur hefur einnig nýtt veginn vegna 
viðhaldsvinnu og uppbyggingar á svæðinu. Til að auka aðsókn 
að svæðinu og létta álagi af Mógilsársvæðinu, er nauðsynlegt að 
bæta veginn. Þá hefur verið lagður slóði í Esjuhlíðum sem einnig er 
nauðsynlegur vegna viðhaldsverkefna og öryggisaðkomu. Slóðinn 
er um leið hluti af stígakerfinu í fjallinu og nýtist jafnt fyrir gangandi, 
hlaupandi og hjólandi útivistarfólk. Framkvæmdirnar voru styrktar 
með framlagi úr Styrkvegasjóði Vegagerðarinnar. 
 
Gönguleiðin upp að Steini var lagfærð í maí. Mikill leir var 
í stígnum á um 300 metra löngum kafla og skapaði það 
slysahættu. Flytja þurfti mikið efni til ofaníburðar upp í um 500 
til 600 metra hæð og því þurfti að leigja þyrlu til verksins. Um 
100 þúsund manns ganga stíginn á ári hverju. Verkið var styrkt 
af Framkvæmdasjóði ferðamannastaða.
 
Framkvæmdir sumarsins voru unnar í góðu samstarfi við 
verkfræðistofuna Eflu og er Jóni Hauki Steingrímssyni þakkað 
sérstaklega fyrir framlag sitt.

BETRA AÐGENGI OG FJÖLBREYTTARI ÚTIVIST

Esjustofa 
Mógilsá

Kollafjarðará
bílastæði

Nýi tengistígurinn frá Esjustofu að Kollafjarðará er merktur með bláum 
lit. Á kortinu sjást einnig stígar og vegslóðar sem mikil vinna hefur 
verið lögð í að útbúa og betrumbæta undanfarin ár.



Þröstur og Þorvaldur við vígslu heiðurslundanna. Ljósmynd: Auður Kjartansdóttir.
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HEIÐURSLUNDIR Í ESJUHLÍÐUM

Tveir lundir til heiðurs þeim Þorvaldi S. Þorvaldssyni og Þresti 
Ólafssyni voru vígðir í Esjuhlíðum um miðjan september. Með 
heiðurslundunum vill Skógræktarfélag Reykjavíkur þakka þeim 
fyrir dyggilegt starf í þágu félagsins. Þorvaldur, sem er arkitekt 
og fyrrverandi skipulagsstjóri Reykjavíkur, er fyrrverandi for-
maður Skógræktarfélags Reykjavíkur og sat í stjórn þess sam-

fellt í 36 ár. Þröstur, sem er hagfræðingur, sat í stjórn félagsins 
um árabil og var formaður þess 2007-2018. Heiðurslundirnir 
eru við Kollafjarðará, nokkuð neðan við bílastæðið neðan 
Gunnlaugsskarðs. Nokkur reynitré voru gróðursett í lundunum, 
sem vonandi gleðja og seðja blessaða skógarfuglana.

Sérstakar fjallahjólaleiðir hafa verið lagðar í Esjuhlíðum, ásamt hefðbundnum gönguleiðum. Þriðja október hélt hjólafélagið Tindur fjallahjóla-
keppni í Esjuhlíðum í fyrsta sinn, í samstarfi við Skógræktarfélag Reykjavíkur.



MÚLASTAÐIR 

Kjetil Nybo vinnur við lagnir á Múlastöðum. Ljósmynd Sævar Hreiðarsson
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Múlastaðir í Flókadal í Borgarfirði er um 650 hektara jörð þar 
sem Skógræktarfélag Reykjavíkur vinnur að skógrækt. Samn-
ingur hefur verið gerður við Skógræktina um ræktun nytja-
skóga á 373 hekturum og við Landgræðsluna um skógrækt 
á 40 hekturum til viðbótar. Þegar hefur verið gróðursett á um 
113 hekturum.
 
Hátt í sextíu þúsund trjáplöntur voru gróðursettar að Múla-
stöðum sumarið 2020. Rúmur helmingur var stafafura og 
fjórðungur sitkabastarður. Gróðursetningu lauk í júní og var hún 
tekin út með skógræktarráðunaut í september. Skógræktar-
svæðið er aðallega í meðalbrattri hlíð sunnanmegin í dalnum. 
Um 11 kílómetra löng fjárheld girðing er umhverfis skógrækt-
arsvæðið. Hátt í þrjú hundruð þúsund trjáplöntur hafa nú verið 
gróðursettar á jörðinni.
 

Í sumar var einnig ákveðið hvar vegslóði í hlíðinni eigi að liggja. 
Vandasamt getur verið að leggja slíkan slóða í hlíð sem þessari, 
sem er ágætlega gróin og talsvert um vatnsuppsprettur. Verk-
taki hefur verið fenginn í verkið og er stefnt að því að vélavinna 
hefjist vorið 2021.
 
Íbúðarhúsið að Múlastöðum var leigt Kennarasambandi Íslands 
sumarið 2020, líkt og sumarið þar á undan. Verulegar endur-
bætur hafa verið gerðar á útihúsum til að bæta aðstöðu til 
skógræktarstarfa. Í vor var krani settur á vatnslögg í útihús til 
að tryggja að hægt sé að vökva trjáplöntur þar. Til að þessi 
nýi krani yrði ekki fyrir frostskemmdum, var lögn milli útihúsa 
og íbúðarhússins endurnýjuð í haust. Auk þess var tengikrana 
komið fyrir utandyra milli húsanna. Til stendur að endurnýja 
lögn upp í brunn næsta vor til að ná betri vatnsþrýstingi. 

Stafafura dafnar í fjallshlíðinni ofan við Múlastaði. Horft yfir Múlastaði í Flókadal.



Keldudalur í Fellsmörk. Myndin sýnir vel hve mikilvægar girðingar eru til að verja landið beit. Ljósmynd: Einar Ragnar Sigurðsson.

FELLSMÖRK 
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Í Fellsmörk í Mýrdalshreppi á Skógræktarfélag Reykjavíkur tvær 
jarðir, Fell og Keldudal, sem eru alls um 982 hektarar. Frá árinu 
1990 hafa landnemar unnið að skógrækt á spildum sem þeir 
hafa fengið úthlutað frá félaginu.

Tæplega 10 kílómetra löng girðing er umhverfis jarðirnar Fell og 
Keldudal, til að verja þær ágangi sauðfjár. Þrátt fyrir þetta hafa 
kindur verið til ama undanfarin ár og því mikilvægt að griðingar 
séu öflugar. Kostnaður félagsins vegna viðhalds á girðingum 
hefur verið um hálf milljón á hverju ári, undanfarin ár.

Sumarið 2020 þurfti að ráðast í miklar og kostnaðarsamar 
viðgerðir á girðingum sem fóru illa í veðuráhlaupi veturinn 
áður. Þann 10 og 11 desember 2019 gekk yfir landið aftaka-
veður með töluverðri úrkomu, ísingu og hvassviðri í Mýrdal og 
nágrenni. Vindhviður fóru yfir fjörutíu metra á sekúndu og varð 
víða mikið tjón í þessu veðri. Í Fellsmörk eyðilögðust girðingar 
á stórum köflum.
 

Í Keldudal var lögð ný girðing á um 1.300 metra löngum kafla 
og um eins kílómetra löngum kafla í landi Fells. Auk þess þurfti 
víða að gera við girðingar - reisa við eða skipta út staurum og 
laga strengi og víra. Samhliða þessu var áfram unnið að því 
að skipta gömlum plaststaurum út fyrir timburstaura, einkum 
úr lerki. Kostnaður vegna viðgerða á girðingum eftir óveðrið í 
desember nam rúmum sjö milljónum króna.

Um sumarið var einnig unnið að vegbótum á leiðinni inn í Krók. 
Skipt var um tvö ræsi og gamlir hólkar fluttir til að hamla því að 
vatn grafi veginn í sundur. Þá var möl keyrð í veginn þar sem 
hann var lægstur, til að hækka hann. Loks var fínna efni keyrt 
yfir nær allan vegkaflann til að mýkja hann. Viðbúið er að halda 
þurfi áfram með vegbætur á nærliggjandi kafla - bæta við eða 
skipta út ræsum og bera efni ofan í veginn.

Gróðursetningardagur var haldinn á vegum félags landnema 
í Fellsmörk. Starfsmenn félagsins, þau Auður og Sævar, fóru 
í skoðunarferð um Fellsmörk í september. Verið er að vinna 
áætlun um framtíðarskipulag svæðisins.

Hallur Björgvinsson leiðsegir í Fellsmörk. Ljósmynd: Sævar Hreiðarsson. Búrfell og Hjörleifshöfði séð frá Keldudalsheiði. Ljósmynd: Sævar Hreiðarsson.



JÓLAVIÐBURÐIR

Jólastemmning á Lækjartorgi.
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   JÓLAVIÐBURÐIR 

Jólaviðburðir Skógræktarfélagsins heppnuðust afar vel þrátt 
fyrir miklar áskoranir vegna heimsfaraldurs Covid-19. Allir við-
burðir voru útfærðir með það að leiðarljósi að skapa sem örugg-
ast umhverfi út frá sóttvörnum. Gestir tóku vel í breytingarnar 
og sýndu bæði tillitsemi og ábyrgð. Mikil ánægja var með að 
hægt væri að halda jólaviðburðina. Líkt og síðustu ár skuld-
bindur félagið sig til að gróðursetja 50 tré fyrir hvert selt jólatré. 
Til að dreifa álagi og komast hjá mannmergð var jólatrjáasalan 
við Elliðavatnsbæinn opin síðdegis virka daga. Félagið var auk 
þess með jólatrjáasölu á Lækjartorgi síðustu dagana fyrir jól. 
 
Sævar Hreiðarsson hafði yfirumsjón með torgtrjám og fram-
leiðslu tröpputrjáa. Guðmundur Freyr Kristjánsson hafði umsjón 

með söfnun jólatrjáa. Guðfinna Mjöll Magnúsdóttir var verk-
efnastjóri jólaviðburða félagsins ásamt því að sjá um hönnun 
markaðsefnis. Eva Ísleifsdóttir var aðstoðarmaður hennar. Orri 
Freyr Finnbogason gegndi mikilvægu hlutverki í jólatrjáasölunni 
eins og hann hefur gert undanfarin ár. Annað starfslið Jólamark-
aðsins var að stórum hluta skipað listamönnum og hönnuðum 
sem flest höfðu komið að markaðnum áður.
 
Jólavertíðin er álagstími fyrir starfsmenn félagsins í venjulegu 
árferði. Í ár bættist við mikil vinna við að endurskipuleggja 
jólaviðburði og tryggja öryggi út frá sóttvarnasjónarmiðum, sem 
og vinna við jólatrjáasölu á Lækjartorgi og við Elliðavatnsbæinn 
á virkum dögum.

JÓLAMARKAÐURINN  Í HEIÐMÖRK

Jólamarkaðurinn í Heiðmörk var haldinn allar aðventuhelgar. 
Ýmsar breytingar voru gerðar vegna sóttvarna. Menningardag-
skrá var felld niður. Engir jólasveinar komu á markaðinn, kaffi-
sala var utandyra og handverksmarkaðurinn minnkaður. Allir 
starfsmenn markaðsins báru grímur og langflestir gestir mættu 
með grímur. Sú nýjung var tekin upp í ár að allir starfsmenn 
fengu merkt vesti og því auðveldara fyrir gesti að nálgast þá.
 
Til að mæta breyttum aðstæðum var mikil áhersla lögð á upp-
lifun utandyra. Gestir voru hvattir til að koma vel klæddir og 
njóta útivistarsvæðisins samhliða því að heimsækja markaðinn. 
Kaffisalan var flutt út á torgið og til að einfalda veitingasöluna 
var samið við Brikk bakarí um smákökusölu í tilbúnum boxum. 
Á markaðstorginu var komið upp bekkjum, sérsmíðuðum „bar-
borðum“ og tveimur eldstæðum. Afar ánægjulegt var að upplifa 
hvernig gestir aðlöguðu sig að breyttum aðstæðum.
 

Til að hvetja fólk til að dreifa sér sem mest um svæðið, var ákveðið 
að hafa varðeld í Rjóðrinu meðan markaðurinn væri opinn. 
Venjulega hefur verið barnastund í Rjóðrinu sem ekki var hægt 
að þessu sinni. Margir nýttu sér þó Rjóðrið og áttu þar notalega 
stund enda hægt að njóta útiveru í skóginum allt árið um kring.
 
Jólatrjáasalan var með nokkuð hefðbundnu sniði. Fólk vildi þó 
greinilega setja trén upp snemma í ár og var því mikil sala strax 
fyrstu helgina. Ákveðið var að litamerkja trén eftir verðflokkum, 
til að auðvelda gestum að átta sig á verði. Þá var jólatrjáasalan 
við Elliðavatnsbæinn opin virka daga frá 13 til 17, til að fólk 
gæti komið og keypt jólatré án þess að vera í margmenni. 
Nýjungunni var vel tekið en henni fylgdi nokkuð aukið álag á 
starfsfólk félagsins.
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Handverksmarkaðinn þurfti að útfæra alveg upp á nýtt og var 
óvissa fram á síðustu stundu um hvort af honum gæti orðið. 
Undanfarin ár hefur handverksmarkaðurinn verið á báðum 
hæðum í gamla salnum á Elliðavatnsbænum og söluborð um 
sextán talsins. Í ár var aðeins hægt að hafa sex söluborð. 
Þau voru öll á eftir hæðinni, tveir metrar á milli og einstefna í 
gegnum rýmið. Aðeins gátu 10 gestir verið í rýminu hverju sinni 
og grímuskylda við lýði. Allt gekk þetta vel í samstarfi við gesti.
 

Sú hefð hefur skapast að fá myndlistarmann eða hönnuð á hverju 
ári til að skreyta Jólamarkaðstréð. Í ár var það hönnuðurinn 
Hanna Dís Whitehead sem sá um skreytingarnar. Hanna Dís er 
einn fremsti hönnuður landsins og þekkt fyrir einstaka fagur- og 
formfræði. Hún vann mikið magn skreytinga og tengdi við endur-
vinnslu og náttúrulegan efnivið. Sjónvarpsþátturinn Menningin á 
RÚV gerði ítarlegt innslag um Hönnu Dís, þar sem fjallað var um 
Jólamarkaðstréð og Jólamarkaðnum gerð góð skil.

JÓLATRJÁASALA Á LÆKJARTORGI

Skógræktarfélag Reykjavíkur var með jólatrjáasölu á Lækjar-
torgi 17.-23. desember. Þessi nýjung var að frumkvæði 
Reykjavíkurborgar sem viðraði hugmyndina í nóvember. Einn 
af helgarstarfsmönnum Jólamarkaðsins var ráðinn til að standa 
vaktina á Lækjartorgi. 
 
Jólatrjáasalan á Lækjartorgi var eins konar útibú af Jólamark-
aðnum í Heiðmörk. Félagið fékk afnot af gróðurhúsi sem er 
á torginu og úr varð ævintýraleg jóla- og skógarstemmning í 
hjarta miðborgarinnar, þar sem gestir og gangandi gátu litið við 

JÓLASKÓGURINN

Jólaskógurinn 2020 var sunnan við Hestabrekkur á Hólms-
heiði, á svæði þar sem Skógræktarfélag Reykjavíkur gróður-
setti tré fyrir um tuttugu árum. Jólaskógurinn var vel sóttur og 
margir nýir gestir. Stórfjölskyldur og vinahópar mæltu sér mót 
á Hólmsheiðinni og áttu saman huggulega stund í skóginum.

Að venju var boðið upp á kakó og smákökur í söluskúrnum. 
Eftir að gestir höfðu gengið um skóginn, fundið, fellt og gengið 

og keypt bæði tröpputré og jólatré. Auglýsingar voru settar í 
gömlu klukkuna á Lækjartorgi til að koma því enn betur til skila 
að félagið stæði að jólatrjáasölunni. Félagið fékk mikla athygli 
og kynningu með þessu útibúi, auk þess sem Reykjavíkurborg 
gerði myndband til að kynna viðburðinn.  Samstarfsaðilar frá 
Reykjavíkurborg lýstu yfir mikilli ánægju og vildu strax lengja 
upprunalegan opnunartíma. Rætt hefur verið um að endurtaka 
leikinn. Gestir miðbæjarins tóku jólatrjáasölunni fagnandi og 
skapaðist mikil jólastemmning í kringum söluna. Margir nefndu 
hvort hægt væri að opna fyrr í desember á næsta ári.

frá jólatrénu, settist fólk gjarna niður og fékk sér hressingu við 
varðeld sem logaði á staðnum.
 
Nokkrar breytingar voru gerðar vegna heimsfaraldursins. Til að 
fólk dreifðist betur um svæðið, voru varðeldarnir tveir. Allar sagir 
voru sótthreinsaðar á milli gesta og starfsmönnum fjölgað í tvo 
til að sinna mætti sótthreinsun og koma í veg fyrir að biðraðir 
mynduðust. 
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OSLÓARTRÉÐ
 
Oslóartréð – jólatré Reykvíkinga sem stendur á Austurvelli – var 
fellt í Heiðmörk laugardaginn 14. nóvember. Dagur B. Eggerts-
son borgarstjóri felldi tréð undir handleiðslu Sævars Hreiðar-
ssonar, starfsmanns Skógræktarfélags Reykjavíkur. Tréð var 
12,40 metra hátt sitkagreni sem líklega hefur verið gróðursett á 
tíu ára afmæli Heiðmerkur, árið 1960.

ÞÓRSHAFNARTRÉÐ

Þórshafnartréð var fellt um miðjan nóvember. Sú hefð hefur 
myndast að Reykjavíkurborg sendi Þórshöfn í Færeyjum jólatré 
úr Heiðmörk, sem þakklætisvott fyrir vináttu Færeyinga í garð 
Íslendinga. Fyrsta Þórshafnartréð var sótt í Heiðmörk árið 2013. 

Oslóarborg hefur gefið Reykvíkingum jólatré allt frá árinu 1951, 
til marks um vináttu borganna. Lengst af var tréð flutt sjóleiðina 
frá Noregi. Hin síðari ár hefur Oslóartréð hins vegar verið sótt 
í Heiðmörk. Kveikt var á jólaljósum á Oslóartrénu á Austurvelli 
29. nóvember.

Þórshafnartréð 2020 var 11 metra hátt sitkagreni. Tréð var flutt 
til Færeyja með flutningaskipi Eimskip og reist á Tinghúsvöllum 
í Þórshöfn. Kveikt var á jólaljósunum á trénu 28. nóvember.

Jólaskógurinn var opinn þrjár helgar fyrir jól og vel sóttur, 
einkum aðra helgina, 12. og 13. desember. Algengasta jólatréð 
í Jólaskóginum var stafafura, en einnig sitkagreni og einstaka 

blágreni. Meðal gesta í Jólaskóginum í ár var fólk sem tók þátt 
í að gróðursetja á svæðinu fyrir tuttugu árum.

Þórshafnartrénu var pakkað vel og vandlega áður en það var híft 
um borð í flutningaskip Eimskipa á leið til Færeyja.

Gestir Jólamarkaðarins voru ánægðir með að hægt væri að halda 
hann þrátt fyrir faraldurinn. Fólk sýndi bæði tillitssemi og ábyrgð 
þegar kom að sóttvörnum.



SAMSTARFSVERKEFNI OG FRÆÐSLA

Gústaf sýnir starfsmönnum Reykjavíkurborgar gróðursetningar í Loftslagsskógunum í hlíðum Úlfarsfells.
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Skógræktarfélag Reykjavíkur og Skógræktarfélag Kjalarness 
hafa ákveðið að hefja með sér samstarf um skógrækt á Kjalar-
nesi. Markmið þess er að vinna að skógrækt á svæði er nær frá 
Blikdal í vestri, austur með hlíðum Esju og Kistufells, og inn með 
Leirvogsá að Skálafelli í austri.
 
Forsaga málsins er sú að íbúðaráð Kjalarness óskaði eftir 
samstarfi félaganna um framtíð skógræktar á svæðinu. Skóg-
ræktarfélag Reykjavíkur hefur fjallað nokkuð um þau tækifæri 
sem liggja í skógrækt á Kjalarnesi og víðar í borgarlandinu.  
Starfshópur á vegum félagsins vann greinargerð um efnið í 
tengslum við endurskoðun á aðalskipulagi Reykjavíkur og gaf 
út ritið Borgarskógrækt árið 2013.
 

Samstarfssamningur Reykjavíkurborgar og Skógræktar félags 
Reykjavíkur um Loftslagsskóga var undirritaður á 70 ára afmæli 
Heiðmerkur. Loftslagsskógum er ætlað að kolefnisjafna starf-
semi ýmissa sviða og stofnana borgarinnar um leið og til verða 
nýir útivistarskógar í borgarlandinu sem veita kærkomin tæki-
færi til útiveru og draga úr roki.

Í seinni hluta maí hófst vinna við gróðursetningu Loftslagsskóga 
í sunnan- og austanverðum hlíðum Úlfarsfells. Skógræktar-
áætlunin er til 10 ára. Miðað er við að skógurinn muni að lokum 
þekja um 150 hektara svæði.
 

SAMSTARF UM SKÓGRÆKT Á KJALARNESI

LOFTSLAGSSKÓGAR REYKJAVÍKUR Í ÚLFARSFELLI

Í samstarfsáætlun skógræktarfélaganna frá 6. október 2020, 
kemur fram að fyrsti hluti samstarfsins felist í gerð skógræktar-
áætlunar fyrir svæðið. Þeirri vinnu yrði stýrt af Skógræktar-
félagi Reykjavíkur. Annar hluti samstarfsins felst í að semja við 
landeigendur, útbúa framkvæmdaáætlanir, rækta skjólbelti og 
útivistarskóga, leggja stíga um útivistarsvæði og bæta aðgengi. 
Verkefni þessi eru umfangsmikil og þess eðlis að þau taka 
langan tíma. 

Gríðarleg tækifæri felast í skógrækt á Kjalarnesi. Samkvæmt 
skýrslu um borgarskógrækt, er svæðið um 3.214 hektarar í 
hlíðum Kjalarness og 1.695 hektarar á láglendi. Aukin skógrækt 
á svæðinu yrði til hagsbóta og gleði bæði fyrir íbúa og þá sem um 
svæðið fara auk þess sem mikil kolefnisbinding yrði í skóginum.

Um 10 þúsund plöntur voru gróðursettar sumarið 2020, þar af 
9.300 bakkaplöntur. Mest var um stafafuru, greni og alaskaösp. 
Einnig voru gróðursettar ríflega 700 hnausa- eða pottaplöntur 
af ýmsum tegundum - meðal annars ilmbjörk, ölur, sólber, haf-
þyrnir, hlíðaramall og fleiri tegundir. Enda er stefnt að því að 
upp vaxi skógur sem verði skjólgóður en um leið fallegur og 
fjölbreytilegur.
 
Samhliða gróðursetningunni er unnið að því að styrkja gróður-
þekjuna sem er víða rýr. Á svæðinu er nú þegar nokkur fjöldi 
trjáplantna sem starfsmenn Reykjavíkurborgar hafa verið að 
gróðursetja undanfarin 10 ár.



Sævar og Guðmundur við flettisögina í Heiðmörk. Ljósmynd: Auður Kjartansdóttir.
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NÁMSKEIÐ UM SKÓGARUPPELDI
 
Í byrjun árs hélt félagið dagslangt námskeið fyrir starfsfólk í skógar-
uppeldislegri nálgun í tengslum við viðburðahald. Skógræktar-
félagið leitast við að auka veg skógarmenningar hér á landi með 
fræðslu og viðburðum. Því er mikilvægt að starfsmenn félagsins 
geti boðið upp á verkefni og skemmtanir tengd skóginum, sem 
virkja bæði börn og fullorðna. Ólafur Oddsson, fræðslufulltrúi hjá 
Skógræktinni, sá um námskeiðið. Meðal annars var fjallað um 
tálgun og kennslu í tálgutækni, hvernig hægt er að leyfa börnum 
að kljúfa við með stórum tréhamri og öxi, og upplifun og sköpun 
í skógarumhverfi.

TREPROX 

Evrópska samstarfsverkefnið TreProx hófst á árinu 2020. Markmið 
þess er að bæta timburframleiðslu og auka verðmæti með því að 
taka upp staðla og auka kunnáttu. Skógræktarfélag Reykjavíkur 
er þátttakandi í verkefninu hér á landi fyrir hönd Skógræktar-
félags Íslands. Aðrir þátttakendur eru Skógræktin, Landssamtök 
skógareigenda og Landbúnaðarháskóli Íslands. Að TreProx 
verkefninu koma sérfræðingar frá Landbúnaðarháskóla Íslands, 
Skógrækt ríkisins, Trétækniráðgjöf slf, Linné háskólanum í Sví-
þjóð og Landbúnaðarháskólanum í Kaupmannahöfn.
 
Bókin Gæðafjalir - Viðskiptaflokkun á timbri úr barrtrjám var 
gefin út í haust í tengslum við verkefnið. Eiríkur Þorsteinsson 

EITT TRÉ Á DAG Í 10 ÁR 

Sumarið 2020 samdi Skógræktarfélagið við fyrirtækið Vogue 

fyrir heimilið um tíu ára gróðursetningarverkefni. Til stendur að 
gróðursetja eitt tré fyrir hvern dag ársins, yfir tíu ára tímabil. Alls 
verða því gróðursett 3.650 tré í Heiðmörk á næstu tíu árum, sem 
hluti af þessu samstarfi.

trétæknir þýddi bókina úr sænsku. Útgáfan er skref í þá átt að 
innleiða þá viðskiptaflokkun timburs sem notuð er annars staðar 
á Norðurlöndunum.

Til stóð að námskeið fyrir fólk sem starfar við viðarvinnslu yrðu 
haldin á vegum TreProx í október 2020 á Íslandi. Framhaldsnám-
skeið yrðu svo í Svíþjóð í maí 2021 og í Danmörku í september 
2021. Þessi áform þurfti að endurskoða vegna heimsfaraldurs 
Covid-19 og er námskeiðahaldið í biðstöðu.



Jóhannes Benediktsson flytur ávarp á afmæli Heiðmerkur, 25. júní 2020. Ljósmynd Ragnhildur Freysteinsdóttir.
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Aðalfundur Skógræktarfélags Reykjavíkur árið 2020 var haldinn 
þriðjudaginn 15. september í sal Garðyrkjufélags Íslands. Aðal-
fundinum hafði verið frestað um vorið vegna Covid faraldursins. 
Í ávarpi sínu fór Jóhannes Benediktsson formaður yfir fjölbreytt 
verkefni félagsins. Í Heiðmörk, sem er 3.200 ha að stærð, hafa 
milljónir trjáa verið gróðursettar og býður svæðið upp á fjöl-
breytta möguleika til útivistar, hvort sem það er skíðaganga, 
hlaup, náttúruskoðun, ganga, hjólreiðar, heimsóknir skólabarna 
eða annað. Stöðugt er unnið að því að bæta innviði, til að 
mynda með endurnýjun 220 vegvísa. Árið 2019 voru 70 ár frá 
því að fyrst var gróðursett í Undanfara. Af því tilefni var nýtt 
skilti afhjúpað þar og nokkrar birkiplöntur gróðursettar af nýjum 
kvæmum, meðal annars rauðblaða birki. Í Esjuhlíðum er unnið 
að því því að bæta útivistarsvæðið, meðal annars fyrir styrki 
frá Framkvæmdasjóði ferðamannastaða og Pokasjóði. Þá er 
svæðið komið inn á rekstraráætlun hjá Reykjavíkurborg. Á Múla-
stöðum er endurbótum lokið á íbúðarhúsinu sem er nú í útleigu 
hluta ársins. Áfram er unnið að skógrækt auk þess sem starfs-
hópur félagsins vinnur að tillögu að framtíðarnýtingu svæðisins. 
Starfshópur vinnur einnig að stefnumótun um Fellsmörk, sem 
endanlega er búið að ganga frá kaupum á. Talsverð vinna hefur 
verið lögð í að endurnýja og bæta girðingar í Fellsmörk.
 
Jóhannes ræddi einnig fræðslustarf og skógarmenningu. Til að 
mynda var gengist fyrir grisjunarnámskeiði í samstarfi við norska 
sendiráðið og Skógarleikarnir haldnir í fimmta sinn, 6. júlí 2019, 
þar sem nærri 1000 manns tóku þátt. Á Skógarleikunum fá 
gestir að kynnast fjölbreyttum hliðum skógarmenningar. Þá er 
Jólamarkaðurinn fastur liður í starfi félagsins sem nýtur mikilla 
vinsælda.
 

Nýr framkvæmdastjóri, Auður Kjartansdóttir, tók til starfa 
skömmu fyrir aðalfundinn. Auður starfaði áður sem sér-
fræðingur hjá Veðurstofu Íslands og hefur einnig mikla reynslu 
og þekkingu á verkefnastjórnun og útivist. Á fjórða tug umsókna 
bárust um starfið og sagði Jóhannes ánægjulegt að sjá hve 
margt hæft fólk hafi sýnt því áhuga að starfa fyrir félagið. Helga 
Gíslasyni, fráfarandi framkvæmdastjóra, voru þökkuð góð störf 
í þágu félagsins undanfarin sextán ár og óskað góðs gengis í 
nýju starfi.
 
Að lokum fór formaður félagsins yfir þau verkefni sem unnið er 
að auk hefðbundinna verkefna. Þar á meðal eru endurbætur 
á Heiðmerkurvegi, stefnumótun um Fellsmörk, frekari upp-
bygging í Esjuhlíðum, ræktun loftslagsskóga í samvinnu við 
Reykjavíkurborg, aukið samstarf við útivistarfélög, gerð þjón-
ustusamninga við Reykjavíkurborg og Garðabæ og vinna að 
stefnumótun félagsins. Þá er unnið að því að sækja aukið fé til 
skógræktar.
 
Í lok ávarpsins þakkaði Jóhannes starfsmönnum og stjórn 
félagsins fyrir afar gott og árangursríkt starf á árinu. Einnig 
voru fráfarandi stjórnarmönnum Auði Jónsdóttur, Sigurði G. 
Tómassyni, Gunnlaugi Claessen og Halli Björgvinssyni þökkuð 
þeirra störf fyrir félagið. Stöðug fjölgun félagsmanna sem væru 
orðnir nærri 1900, og traustur rekstur bæru vott um að félagið 
væri að sinna sínum verkefnum i góðri sátt við félagsmenn og 
samstarfsaðila.

ÁVARP FORMANNS 
SKÓGRÆKTARFÉLAGS 
REYKJAVÍKUR 
Á AÐALFUNDI 2020
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SAMSTARFS- OG STYRKTARAÐILAR 
Á ÁRINU 2020 

Bláfjöll Landnemar í Heiðmörk Skíðagöngufélagið Ullur

Efla verkfræðistofa Landsnet Skovskolen Nödebo

Fákur
Landssamtök 
skógareigenda

Sorpa

Ferðafélag Íslands Landsvirkjun Smartsolutions

Félag landnema í Fellsmörk Listaháskóli Íslands Skógræktin

Fjallakofinn MHG
Skógræktarfélag 

Hafnafjarðar

Framkvæmdasjóður 
ferðamannastaða

Minningarsjóður 
Páls Gunnarssonar

Skógræktarfélag Kjalarness

Garðabær Neyðarlínan
Skógræktarfélag 

Mosfellsbæjar

Hálstak Nordmannslaget Skógræktarfélag Íslands

Hjólreiðafélag Reykjavíkur Norðlingaskóli Treprox

Hrísar í Flókadal Norska sendiráðið Trjáprýði

Icebike Nýsköpunarmiðstöð Íslands Trjáræktarklúbburinn

Jón Haukur Steingrímsson Orkuveita Reykjavíkur Tækniskólinn

Landbúnaðarháskóli Íslands Oslóarborg Umhverfisstofnun

Landbúnaðarháskólinn 
í Angers

Péturseyjarbúið Vegagerðin

 Landbúnaðarháskólinn 
í Zaragoza

Rannsóknastöð 
Skógræktarinnar

Vesturlandsskógar

Landnemar í Esjuhlíðum Reykjavíkurborg Þórhöfn í Færeyjum





Vignir Már Lýðsson, sigurvegari fyrsta Heiðmerkurhlaupsins, hljóp Ríkishringinn á 46:56. 
Ljósmynd: Guðmudur Jónsson.
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