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I. Inngangur  

 

1. Fyrri umfjöllun 

Á síðari hluta 20. aldarinnar og nú í byrjun þeirrar 21. hafa umhverfismál af ýmsu tagi 

fengið aukið vægi í allri umræðu. Áhersla á náttúruvernd hefur aukist og títt er talað um 

að náttúran eigi að njóta vafans. Er nú svo komið að stjórnmálaflokkar hafa verið 

stofnaðir með þetta málefni sem grundvallarstef. Athyglin hefur beinst að náttúrunni 

sjálfri og hvað sé gott fyrir hana og um leið gott fyrir allt mannkyn. Hvers konar rányrkja 

er fordæmd og lögð áhersla á að bæta það sem frá náttúrunni er tekið. Talað hefur verið 

um að greiða skuldina við landið. Þá hefur vaxandi umræða um breytingar á loftslagi 

beint sjónum manna að skógunum og hlutverki þeirra í hringrás náttúrunnar. Aukin 

skógrækt og svokölluð kolefnisjöfnun er hugtak sem mikið er nefnt í þeirri umræðu. 

 Á árinu 2007 voru hundrað ár liðin frá því að fyrstu lögin um skógrækt og 

sandgræðslu voru samþykkt á Alþingi, en þau voru afgreidd sem lög hinn 22. nóvember 

1907. Þetta voru fyrstu skipulögðu skref  Íslendinga til að snúa við blaðinu frá þeirri 

miklu gróðureyðingu er sett hafði mark sitt á landið frá upphafi landnáms á Íslandi. 

Tilgangurinn var að rækta nýjan skóg, friða og bæta þá skóga og skógarleifar sem enn 

voru til og gera ráðstafanir gegn uppblæstri lands og sandfoki. Markmiðin voru háleit 

enda syrti í álinn sums staðar á landinu og við blasti gífurleg gróðureyðing og uppblástur 

lands.  

 Íslendingar höfðu fengið heimastjórn og eigin ráðherra þremur árum fyrr og 

aukinnar þjóðerniskenndar varð vart á þessum tíma. Hin forna frægð og gömul gildi voru 

síendurtekið stef í þjóðernisorðræðunni. Eitt þeirra var að við landnám hafi landið verið 

viði vaxið milli fjalls og fjöru eins og haft var eftir Ara fróða. Leiðin fram á við var að ná 

þessu marki. 

 Í tilefni hundrað ára afmælis skipulegrar skógræktar á Íslandi ákvað Skógrækt 

ríkisins að minnast þessara tímamóta með útgáfu sögurits um skóga og skógrækt. Bókin 

Íslandsskógar kom út 1999, en árið 1899 markaði upphaf skipulegrar skógræktar hér á 

landi.1 Það ár var komið á fót trjágróðurreitum á Þingvöllum og á Akureyri. Í upphafi var 

áætlað að skrifa ítarlega bók af sagnfræðilegum toga þar sem tíundað væri allt er snerti 

                                                 
1 Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson: Íslandsskógar. Hundrað ára saga. Reykjavík 1999. 
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skógrækt á öldinni sem liðin var frá þessum atburðum.2 Ekkert varð þó úr þessari 

sagnfræðilegu úttekt og sögðu höfundar bókarinnar að hún yrði að bíða betri tíma. Hins 

vegar varð úr vegleg bók sem gefur „áhugasömum lesendum innsýn í þann heim sem 

hugsjónamenn fyrri ára börðust fyrir og nú er orðinn að veruleika með almennum áhuga 

og stuðningi við skógræktarstarf í landinu“.3 

 Í tilefni aldarafmælis laganna árið 2008 kom út bókin Sáðmenn sandanna á 

vegum Landgræðslu ríkisins.4 Þetta er veglegt rit og fræðandi, en gagnrýna má það fyrir 

of einhliða heimildanotkun um upphafsárin, þar sem mikið er stuðst við eina heimild sem 

skrifuð var í tilefni 50 ára afmælisins. Þetta er bókin Sandgræðslan. Minnzt 50 ára starfs 

Sandgræðslu Íslands.5 Grein Gunnlaugs Kristmundssonar „Upphaf skipulagsbundinnar 

sandgræðslu“ er hryggjarstykkið í þessari umfjöllun um fyrstu árin. Ljóst er þó, að til eru 

starfsskýrslur eftir fyrsta yfirmann þessa málaflokks, A.F. Kofoed-Hansen, og önnur 

samtímagögn, sem augljóslega hefði átt að nota í slíku sögulegu riti.  

 Þá gaf landbúnaðarráðuneytið út bókina Islands Skovsag. Skógræktarmálefni 

Íslands  árið 2007 í tilefni aldarafmælis fyrstu laganna um skógrækt. Þar eru birtar 

skýrslur og ritgerðir dönsku skógræktarmannanna, sem um aldamótin 1900 hófu hér 

tilraunir með ræktun innfluttra trjátegunda.6 Þá töluðu þeir fyrir friðun og meðferð 

íslenskra birkiskóga og voru höfundar frumvarpsins um skógrækt. Ritið, sem er á dönsku, 

nær yfir tímabilið 1900-1916 eða fyrstu ár skipulagðrar skógræktar hér á landi. Ekki er 

gerð tilraun til að fjalla á heildstæðan hátt um þessar skýrslur og ritgerðir. Ritið er 

endurútgáfa af sama efni  Islands Skovsag sem gefin var út árið 1921 ásamt bæklingi 

„Um skógrækt“ sem Dansk-íslenska félagið og Búnaðarfélagið stóðu að.7 Í nýju 

útgáfunni er bætt við umfjöllun Kofoed-Hansen um árin frá 1907 til 1916. 

 Skógræktarfélag Eyfirðinga gaf út bókina Ásýnd Eyjafjarðar. Skógar að fornu og 

nýju árið 2000.8 Í bókinni er Sigurður Sigurðsson frá Draflastöðum nefndur faðir 

                                                 
2 Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson: Íslandsskógar, formáli bls. 1. 
3 Sama heimild. 
4 Friðrik Olgeirsson: Sáðmenn sandanna. Reykjavík 2008. 
5 Sandgræðslan. Minnzt 50 ára starfs Sandgræðslu Íslands. Reykjavík 1958. 
6 Islands Skovsag. Skógræktarmálefni Íslands. Skýrslur og ritgerðir 1901-1916. Reykjavík 2007. 
7 Islands Skovsag 1-7. 2 bæklingar. Reykjavík 1921. 
8 Ásýnd Eyjafjarðar. Skógar að fornu og nýju. Ritstjóri Bjarni E. Guðleifsson. Akureyri 2000. 
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íslenskrar skógræktar og talað um tvö lið sem kepptu í eyfirskri skógrækt. Þar á Sigurður 

Sigurðsson að hafa farið fyrir því íslenska en C.E. Flensborg fyrir því danska.9 

 Bókin Hallormsstaður í Skógum kom út 2005.10 Þetta er mikið rit þar sem fjallað 

er um náttúru staðarins og sögu, en rúm hundrað ár voru þá liðin síðan landssjóður keypti 

jörðina. Dönsku skógfræðingarnir komu mjög við sögu Hallormsstaðaskógar á 

upphafsárunum. 

 Af öðrum ritum má nefna Græðum Ísland. Landgræðslan 1907-1987 sem gefið 

var út af Landgræðslu ríkisins þar sem fjallað er um landgæði fyrr og nú og um upphaf 

baráttunnar við landeyðingu og uppblástur;11 og bók eftir Hákon Bjarnarson Lög um 

skógrækt 50 ára sem kom út 1957.12 

 

2. Rannsóknarmarkmið og heimildir 

Rannsóknarefni meistaraprófsritgerðarinnar er tilkomið vegna umfjöllunar nýútkominna 

bóka um dönsku skógræktarmennina og fyrsta skógræktarstjórann A.F. Kofoed-Hansen 

en hann var ráðinn í mars 1908 og starfaði sem skógræktarstjóri til ársins 1935 er hann lét 

af störfum. Sú skoðun var uppi hjá afkomendum Kofoed-Hansen að umfjöllun um störf 

hans hafi verið mjög takmörkuð í fyrrgreindum tveimur ritum, Sáðmenn sandanna og 

Íslandsskógum, og hlutur hans fyrir borð borinn. Ef til vill hafi hann goldið þess að vera 

danskur embættismaður en ekki íslenskur.  

 Vert er að skoða þessar fullyrðingar nánar og kanna hlut Dana í 

skógræktarátakinu sem hófst um aldamótin 1900. Rannsóknarmarkmiðið er því  saga 

dönsku skógræktarmannanna og fyrsta skógræktarstjórans og aðkomu þeirra að 

málefnum hér á landi. Könnuð verður staða þekkingar í Danmörku á þessum tíma og 

yfirfærsla hennar hingað til landsins. Skógfræðingarnir sem hér störfuðu voru menntaðir í 

Danmörku og einnig hlutu íslensku skógarverðirnir og sandgræðslumennirnir menntun 

sína þar. Könnuð verður ítarlega viðtökur þessarar þekkingar hér á landi á fyrstu 

áratugum 20. aldarinnar og reynt að leggja mat á framkvæmdir og árangur af starfi 

skógfræðinganna. Þetta verður skoðað í ljósi þeirrar þekkingar sem var þegar til í landinu 
                                                 
9 Ásýnd Eyjafjarðar. Skógar að fornu og nýju, bls. 28-29. 
10 Hjörleifur Guttormsson og Sigurður Blöndal: Hallormsstaður í Skógum. Náttúra og saga höfuðbóls og 
þjóðjarðar. Reykjavík 2005. 
11 Græðum Ísland. Landgræðslan 1907-1987. Ritstjóri Andrés Arnalds. Reykjavík 1988. 
12 Hákon Bjarnason: Lög um skógrækt 50 ára. Reykjavík 1957. 
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eða fengin annars staðar frá. Tengsl þessara manna við ráðamenn landsins og Alþingi 

verða skoðuð sérstaklega og kannað verður hvernig skógræktarmálin tengjast 

sjálfstæðisbaráttunni og vaxandi þjóðernishyggju á þessum tíma. Hafði þetta áhrif á mat 

okkar á vinnubrögðum hinna dönsku manna og þekkingu þeirra?  

 Þá verður rýnt í þá spennu sem var á milli hugsjóna og hagsmuna um þennan 

málaflokk þar sem friðun var lykilatriðið og reynt að varpa ljósi á þátt hagsmuna og hvort 

þessir hagsmunir hafi haft áhrif á þróunina.  Á þessum grundvelli verður skoðað hvort 

barátta hafi verið um forræði í sandgræðslu og skógrækt og möguleg hagsmunatengsl í 

því sambandi og í framhaldinu hvort þetta hafði áhrif á störf þeirra einstaklinga sem voru 

í forsvari. 

 Greining orðræðu er grundvallarstef rannsóknaraðferðinnar og með því lögð 

áhersla á að draga fram mismunandi viðhorf og sjónarmið. Í mörgum tilfellum er því 

málflutningur og greinarskrif látin njóta sín til að auka skilning. Ljóst er, að þar sem 

skógræktarstjórinn á þessum tíma er megin viðfangsefni seinni hluta verkefnisins hljóta 

sjónarmið hans og verklegar gerðir að verða fyrirferðamiklar. Mikilvægt er því í ljósi 

orðræðunnar að draga fram andstæð sjónarmið og hagsmuni. Þetta á líka við um aðkomu 

hinna dönsku skógræktarmannanna, þó í minna mæli sé. 

 Grundvallarspurningarnar eru hver hafi verið áhrif þessara áhugasömu Dana á 

íslenska skógrækt og sandgræðslu og ef einhver, í hverju þau áhrif voru fólgin. Hvernig 

var starfsferill fyrsta skógræktarstjórans og átti danskur embættismaður á tímum vaxandi 

þjóðernishyggju í ljósi nýfenginnar sjálfstjórnar aldrei möguleika á farsælum starfsferli 

hér á landi? 

 Heimildir þessarar ritgerðar eru að mestu ýmis frumgögn bæði prentuð og 

óprentuð. Prentuðu heimildirnar eru skýrslur og ritgerðir dönsku skógræktarmannanna 

sem birtust flestar á dönsku í tímaritinu Tidsskrift for Skovvæsen og gefnar voru út í 

samantekt í bókinni Islands Skovsag. Skógræktarmálefni Íslands og áður að hluta í 

bókinni Islands Skovsag 1-7, sem gefin var út árið 1921. Þessar skýrslur eru nákvæmar 

vinnulýsingar á framkvæmd skógræktarmálsins hér á landi auk þess sem fram koma 

viðhorf skógræktarmannanna til málsins og framtíðarsýn þeirra. Þessu tengt hefur 

varðveist mikill fjöldi óprentaðra heimilda, s.s. bréf þessara dönsku manna bæði 

innbyrðis og við íslenska og danska ráðamenn, árleg fyrirmæli um framkvæmdir, skýrslur 
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og fyrirlestrar. Hvað skógræktarstjórann A.F. Kofoed-Hansen snertir, eru aðallega til 

bréfaskriftir hans við ráðamenn, nákvæmar árlegar starf-og ferðaskýrslur, auk tengsla 

hans við upphafsmenn skógræktarmálsins. 

 Þá eru blöð þessa tíma mikilvægur heimildabrunnur enda geta þau um framvindu 

skógræktarmálsins auk þess að endurspegla viðhorf samtímans. Þau sýna skoðanaskipti 

og þann hugmyndaheim sem orðræðan byggðist á. Helstu blöðin sem nýttust við 

rannsóknina voru Ísafold, Ingólfur, Þjóðólfur, Norðurland, Suðurland, Austri, Reykjavík, 

Þjóðviljinn og Stefnir. Þá eru tímaritin einnig mikilvægar heimildir. Þetta eru búnaðarritin 

Freyr, Búnaðarritið og Ársskýrsla Ræktunarfélags Norðurlands sem eru mjög 

mikilvægar heimildir en í þeim birtist m.a. viðhorf bændastéttarinnar og íslenskra 

skógræktarmanna. Þá má nefna Skinfaxa, tímarit Ungmennafélaganna, Tímarit hins 

íslenska bókmenntafélags og Andvara. 

 Alþingistíðindi eru mjög mikilvægar heimildir en í ummælum þingmannanna 

kemur fram framtíðarsýn þeirra og afstaða og þannig átakalínur samtímans. Þar birtist 

velvilji eða andstaða gegn málefnum þar sem Alþingi fer með fjárlagavaldið. Skógræktin 

og sandgræðslan eru þar engin undantekning og á vissan hátt var þingsalurinn 

átakavettvangur um þróun og framtíð þessara mikilvægu umhverfismála. 

 Tímamörk rannsóknarinnar miðast við aðkomu dönsku skógræktarmannanna að 

þessum málaflokkum um aldamótin 1900 og þar til fyrsti skógræktarstjórinn lét af 

störfum um 1935. Rannsóknin beinist að íslensku þjóðfélagi fyrstu þrjá áratugi 20. 

aldarinnar og að afstöðunni til þessara umhverfismála og framkvæmd þeirra. 
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II. Staða umhverfismála í lok 19. aldar 

 

1. Eyðing skóga og uppblástur lands 

Gífurlegar breytingar höfðu orðið á hinu íslenska vistkerfi frá landnámi. Talið er að  

skógar hafi við landnám þakið um 25-30% landsins. Við lok 19. aldar var lítið eftir, þó 

tiltækar tölur séu ekki til en hundrað árum seinna þöktu skógar aðeins 1.2 % landsins.13 

Sama gilti um gróið land en talið er að við landnám hafi 65% landsins verið gróið en 

mikið var horfið af þeirri gróðurhulu við lok 19. aldarinnar.14 

Vægðarlaus rányrkja manna hafði tekið sinn toll og þolandinn var hið íslenska 

vistkerfi. Þegar svo við bættust óblíð náttúruöflin þar sem kuldi, stormar, fannfergi, 

eldsumbrot og hafísár léku aðalhlutverkin, varð úr hættuleg blanda sem gróðurhulan og 

skógarnir stóðust ekki. Á sumum stöðum á landinu var þetta meira áberandi en annars 

staðar og var ástandið orðið sérstaklega slæmt í Rangárvallarsýslu í lok 19. aldar. 

Uppblástur var gífurlegur og fjöldi býla lagðist í eyði á þessum árum.15  

Verðurfar fór versandi á síðustu áratugum 19. aldarinnar en um 1880 keyrði um 

þverbak. Um allt land var ástandið slæmt og hafði þetta gífurleg áhrif á afkomu manna og 

búsetu. Fólk flosnaði upp og vesturferðir Íslendinga komust á dagskrá. Veturinn 1880-

1881 var sérstaklega harður en árið 1882 hefur ef til vill verið mesta uppblástursár í sögu 

landsins.16  

Séra Matthías Jochumsson, prestur og þjóðskáld, hafði árið áður tekið við 

prestakallinu Odda á Rangárvöllum.17 Í júní 1882 skrifaði hann um þessa atburði í Ísafold 

og lýsti því sem gerðist. Í grein sem heitir „Fellir og fjárskaði í Landmanna og 

Rangárvallahreppum“ lýsti hann grasbrestinum árinu áður og afleiðingum hans fyrir 

búpeninginn en bændur urðu að fella fjölda dýra þar sem hey voru lítil, auk þess sem 

veturinn var einstaklega harður. „En einmitt er vonir manna voru sem sárastar, kom hið 

mikla og minnisstæða fellishret og sandstormur; hófst hann hjer 23. aprílmán. og stóð allt 

til 4. dags maímán., með 6–9 º R. frosti, heiptar stormi og stundum snjóbyl, en með þein 
                                                 
13 Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson: Íslandsskógar, bls. 7.  
14 Andrés Arnalds: „Landgæði á Íslandi fyrr og nú“, bls. 13. 
15 Sjá Sandgræðslan. Minnzt 50 ára starfs Sandgræðslu Íslands. 
16 Andrés Arnalds: „Brautin rudd. Saga landgræðslu á Íslandi fyrir 1907“, bls. 36. 
17 Matthías Jochumsson: Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 300-305. 
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ódæmum af sandroki, að vart sást í viku á milli húsa hjer á Rangárvöllum, og þó háloptið 

væri optast nær heiðskýrt, gryllti eigi nema við og við til sólar; var þó bylurinn eða 

sandrokið enn svartara, að sögn, á Landinu og hærra á völlunum í þessari sveit“.18 Þá 

kom fram hjá Matthíasi að 20 jarðir og býli í þessum hreppum hefði aleyðst af völdum 

sandskemmdanna, auk þess sem fjöldi annarra hafi orðið fyrir stórskemmdum og þar á 

meðal sumar af bestu bújörðunum.  

Og enn versnaði ástandið. Þremur árum síðar ollu stormar og sandbyljir miklum 

vanda á þessum slóðum og jusu sandi og vikri yfir þetta landsvæði. Þetta ástand varði frá 

páskum og fram í miðjan júní. Séra Jónas Jónasson prestur í Landþingum í 

Rangárvallarsýslu sagði í skýrslu í Ísafold  

að þessar sveitir hljóta að eyðast að fullu, nema einstöku bæir á stangli, því að það 
liggur svo fyrir, að það er óviðráðanlegt að stemma stigu fyrir því...Það er 
grátlegra en svo að sjá slíkar sveitir verða að blásvörtu öskuflagi, sem voru fyrir 
50 árum kjarnbeztu sveitir á Suðurlandi. Þá var allur efri hluti Landsveitar 
alþakinn þjettum birkiskógi, og fjenaður gekk þar sjálfala á hverjum vetri...En nú 
sjest ekki annað eptir af skógunum en fáeinar kaldar rótarfeyskjur, sem fjúka með 
sandinum ...19 
 
Framtíðarhorfur fyrir landbúnað voru því mjög slæmar og útlit fyrir landauðn á 

þessu svæði. Víða annars staðar á landinu var jarðeyðingin mikil, þó ekki væri hún slík 

sem í Rangárvallasýslu. Því var ekki að furða að ýmsar hugmyndir um að eitthvað þyrfti 

að gera kviknuðu. Þá olli neyðin því að menn fóru að hugsa um orsakir 

jarðvegseyðingarinnar og eyðingu skóganna. 

Þorvaldur Thoroddsen var einna fyrstur Íslendinga til að benda á 

orsakasamhengið milli eyðingu skóga og jarðvegseyðingar en hann fór í nokkrar 

rannsóknarferðir um Ísland á árunum 1882–1898 og skrifaði um þær skýrslur.20 Árlega 

birti hann greinar í Andvara um þessar rannsóknir sínar. Í grein sem birtist í tímaritinu 

árið 1883 eða ári eftir sandfellihretið sem minnst var á að framan, fjallaði hann m.a. um 

eyðingu skóganna.21 Sagði hann þá stöðugt fara minnkandi á Íslandi og ylli það miklum 

skaða fyrir landið. Þannig hafi landið blásið upp eftir að skógarnir eyddust. Skógarnir 

                                                 
18 Matthías Jochumson: „Fellir og fjárskaði í Landmanna og Rangárvallahreppum“. Ísafold, 8.6.1882. 
19 Jónas Jónasson: „Sandeyðing í Rangárvallarsýslu. Skýrsla eptir Jónas prest Jónasson“. Ísafold, 
19.8.1885. 
20 Þorvaldur Thoroddsen: Ferðabók. Skýrslur um rannsóknir á Íslandi 1882-1898. Kaupmannahöfn 1913-
1915. 
21 Þorvaldur Thoroddsen: „Ferð um Austurland“. Andvari  9 (1883), bls. 17-96. 
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hafi bundið jarðveginn og þannig stöðvað vatnsrennslið. Nú falli hins vegar skriður og 

vatnið grafi sig alls staðar niður og tæti sundur jarðveginn niður í byggð. Stundum 

eyðileggðust jafnvel engjar og tún. Þá sagði Þorvaldur: 

Menn hafa svo að segja aldrei hugsað um að halda skógunum við, og margir 
bændur fara ver með þá en óarga dýr, slíta allt og rífa, sem þeir ná í, svo illa sem 
unnt er, þótt það sé þeim til lítils gagns; ...Sauðféð hefur þó gert einna mest til að 
eyða og skemma skógana, kindurnar bíta brumið af ungviðinu undir eins og það 
kemur fram; þar sem beitt er á vetrum bítur það af efstu knappana sem upp úr 
standa, svo að eins þær greinar geta vaxið, er liggja fast við jörðu, svo að bæði 
þetta og snjóþyngslin gera hríslurnar jarðlægar og kræklóttar.22  
 

Þá gaf Þorvaldur lítið fyrir þá fullyrðingu sem hann hafði heyrt hjá sumum bændum að 

þeir vildu með öllum ráðum eyða skógunum, þar sem „að í þeim missist svo mikil ull af 

fénu!“.23 

Afstaða Þorvaldar var mjög afdráttarlaus gagnvart því búskaparlagi sem menn 

stunduðu og höfðu stundað um langa hríð. Á þessum tíma og lengi fram eftir öldinni var 

það plagsiður að setja á „guð og gaddinn“ eins og það var kallað. Matthías Jochumsson 

sagði t.a.m. í fyrrnefndri grein í Ísafold: „Þó verður að játa, þó illt sje, að of margir 

bændur voru of vanafastir við útigang sinn á sauðfje og vogunar ásetningu þá, sem hjer 

eins og víða á landinu hefir lengi verið lands og lýða tjón; og fjöldi fjár var í þessum 

hreppum settur á lítil hey eða engin“.24 Þannig fengu skógarnir að kenna á því þar sem 

þeir voru nálægir fjárbúum og talið sjálfsagt að beita þá. Tengsl voru því á milli 

tilveruréttar sauðkindarinnar annars vegar og eyðingu skóga og lands hins vegar. 

En þeir voru fleiri sem bentu á tengsl ábúðar mannsins og jarðvegs- og 

skógeyðingar. Hér skal nefna til sögunnar Sæmund Eyjólfsson sem kalla má 

brautryðjanda á sviði skógverndar og landgræðslu hér á landi.25 Sæmundur var ráðinn 

árið 1885 af Búnaðarsambandi Suðuramtsins til að leiðbeina bændum um jarðabætur og 

hélt hann því starfi þar til hann lést 1896.26 Þótt hann væri ráðinn af Búnaðarsambandinu, 

voru skoðanir hans á jarðvegseyðingunni skýrar. Hann var maður framfara og trúði því að 

landbúnaðurinn væri „efalaust hið langfremsta af öllu því, er vonir um framfarir landsins 

                                                 
22 Þorvaldur Thoroddsen: „Ferð um Austurland“. Andvari 9 (1883), bls. 50. 
23 Sama heimild, bls. 51. 
24 Matthías Jochumson: „Fellir og fjárskaði í Landmanna og Rangárvallahreppum“. Ísafold, 8.6. 1882.  
25 Sjá Andrés Arnalds: „Rödd brautryðjandans“, bls. 41-48. 
26 Arnór Sigurjónsson: „Hepting sandfoks fyrir 1907“ bls. 152. 
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geta verið bundnar við“.27 Sæmundur taldi að vaxandi skynsemi, vaxandi þekking og 

dugnaður væru eini krafturinn sem gæti sigrað uppblásturinn. Hann hafði enga trú á þeirri 

dómsdagkenningu að jarðvegseyðing landsins væru óumflúin:  

Náttúra landsins er hin sama, hún hefur ekkert breytzt. Orsökin þess, að landið er  
hrjóstrugra nú en í fornöld, er því án efa sú, að Íslendingar hafa nú búið þar rúm 
1000 ár, og allan þann tíma hafa þeir, eptir því sem þeir hafa haft dugnað til, reitt 
landið og rúið, en bætt sáralitlu aptur.28  
 

Sæmundur svaraði spurningunni um það hvers vegna landið hafi blásið upp með því að 

benda á að uppblásturinn væri afleiðing eyðingar skóganna. Menn hafi frekar „stutt hina 

eyðileggjandi krapta en þá hina græðandi og viðhaldandi. Ef landið hefur eigi gróið upp 

jafnmikið og eyðileggingunum svarar, –ef það hefur eigi gróið upp jafnmikið og það 

hefur „blásið upp“, þá er það mönnum að kenna“.29 Orsakir eyðingar skóganna taldi hann 

aðallega tvær: Þeir hafi verið beittir og höggnir. Vetrarbeit fjár í skógum væri mikill 

skaðvaldur þar sem féð biti efstu frjóangana. „Ef skógarnir sæta sömu meðferð framvegis 

og tíðkast hefur til þessa, þá getur eigi hjá því farið, að þeir eyðileggist gjörsamlega; en ef 

farið væri vel og hyggilega með þá, mundu þeir smátt og smátt aukast og blómgast“.30 

Hvatti Sæmundur til friðunar og verndunar skóga. 

Sæmundur kynntist aðstæðum bænda á Suðurlandi á þessum tíma og varð þá ljóst 

að vinna yrði að heftingu sandfoksins. Hann vann að að því að veita vatni á Stjórnsanda í 

Skaftafellssýslu en honum var einnig ljóst að nota yrði aðrar aðferðir til að stemma stigu 

við uppblæstri og sandfoki. Voru þessi sandgræðslumál honum hugleikin meðan hann 

lifði. Taldi Sæmundur nærtækast að vernda melgresið þar sem það hafði náð útbreiðslu 

auk þess vildi hann að gerðar yrðu tilraunir með sáningu þess. Að áeggjan Sæmundar, 

gerði Eyjólfur Guðmundsson bóndi í Hvammi í Landsveit tilraunir með melgresi þegar í 

maí 1892. Eyjólfur þessi var einn af frumkvöðlum þess að hlaða varnargarða þvert á 

ríkjandi vindátt til að stöðva sandfokið.31 Eyjólfur stóð á þessum tíma frammi fyrir því að 

sandfok var að eyðileggja jörð hans og yrði ekkert að gert færi hún á endanum í eyði. Í 

bréfi til Sæmundar sem birtist í Ísafold sagði Eyjólfur: „blaðkan er sú eina jurt, sem ég 

                                                 
27 Sæmundur Eyjólfsson: „Nokkur orð um skógana hjer á landi“. Búnaðarrit, 5 (1891), bls. 5.  
28 Sama heimild,  bls. 7. 
29 Sama heimild, bls. 19. 
30 Sama heimild, bls. 27. 
31 Arnór Sigurjónsson: „Hepting sandfoks fyrir 1907“, bls. 159. 
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þekki hentuga til að hefta sandfok. Og vildi ég óska að þér og aðrir góðir menn vilduð 

styðja að því bæði í ræðu og riti, að menn vildu gera sitt ýtrasta til að útbreiða hana, þar 

sem kostur er“.32 Sæmundur taldi að þessar tilraunir væru enn ófullkomnar en að þessi 

viðleitni væri byrjunin á öðru meiru. Ýmsir efuðust um að þetta bæri tilætlaðan árangur 

og sagði Sæmundur það „að vísu bert, að geysimiklir erfiðleikar eru á því að koma í veg 

fyrir eyðileggingar af sandfoki, en hitt er þó þyngst, að eigi eru það náttúrukraptarnir 

einir, sem andvígir eru slíkri viðleitni. Blindnin og vesalmennskan er enn svo rík, að 

margir telja það heimsku og ráðlausa draumóra, að hyggja á nokkrar varnir gegn 

eyðileggingu landsins ...“33 Hvatti Sæmundur til myndunar samtaka í baráttunni gegn 

uppblæstrinum. 

 

2. Aldagömul uppgræðsla Dana  

Sæmundur var styrktur af Búnaðarfélagi Suðuramtsins til að kynna sér uppgræðslu og 

sandgræðslu Dana á Vestur-Jótlandi. Fór hann þangað árið 1892 og skrifaði um það langa 

grein sem birtist í mörgum hlutum í Ísafold árið eftir.34 

 Ræktun jósku heiðanna átti sér þá langa sögu sem hófst með konunglegri tilskipun 

frá 4. júní 1788, þegar  hafnar voru aðgerðir af hálfu ríkisins til þess að rækta skóg á 

heiðunum að tillögu C.D.F. Reventlows.35 Þekkingin var sótt til Þýskalands en þar stóð 

skógrækt og meðferð skóga með mestun blóma á þessum tíma. Þótt ýmsir erfiðleikar 

steðjuðu að í upphafi, var leiðin þó fram á veginn. 

 Heiðaslétturnar voru alvaxnar lyngi á þessum tíma en áður höfðu skógar, sem 

hafði verið eytt, þakið þær. Sæmundur lýsti í grein sinni þeirri breytingu sem orðið hafði 

á heiðunum. Nú væru þarna akrar, engi og skógar. Áður hafi Jótar farið líkt að og 

Íslendingar gerðu enn. Þeir hafi ekki hirt um að verja landið gegn skemmdum og að þeir 

hafi stutt eyðilegginguna á ýmsan hátt.36 Á fyrstu áratugum 18. aldar sáu Jótar að sér og 

það að landar þeirra hefðu ekki farið hyggilega að. Friðrik konungur VI. studdi ræktunina 

                                                 
32 Bréf Eyjólfs Guðmundssonar til Sæmundar Eyjólfssonar. Ísafold. 11.3. 1893. 
33 Sæmundur Eyjólfsson: „Hepting sandfoks“. Búnaðarrit, 9 (1895), bls. 183. 
34 Arnór Sigurjónsson: “Hepting sandfoks fyrir 1907”, bls. 161. 
35 Jørgen Nielsen: Hedens Grannelund. Statens plantageanlæg på de jyske heder 1788-1863, bls. 5. 
Reventlow var yfirmaður Rentukammersins á árunum 1784 -1813. Hann sýndi skógræktinni mikinn áhuga 
ásamt uppgræðslu jósku heiðanna. Hann hefur því verið kallaður faðir danskrar skógræktar. 
36 Sæmundur Eyjólfsson: „Heiðarnar og sandarnir á Jótlandi I“. Ísafold, 18.1.1893. 
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með ráðum og dáð.37 Upprunalega voru 1000 þýskir bændur fluttir á heiðina um miðja 

18. öldina af frumkvæði Friðriks V. en flestir þeirra gáfust fljótlega upp og fluttu úr landi. 

Samt var haldið áfram að rækta upp heiðarnar. Margt mistókst í fyrstu en Sæmundur taldi 

að nú væri svo komið, „að skógræktin mistekst nálega aldrei, en löng og dýr er sú 

reynsla, er svo mjög hefur aukið kunnáttu manna í þessu efni“.38 Það heiðaland sem ekki 

var gert að ökrum eða engjum varð að skóglendi þar sem fjallafuran þreifst best trjáa. 

 Þá voru vestan til á Jótlandi miklir sandar sem höfðu valdið erfiðleikum. Sjórinn 

hafði kastað sandi upp í fjöruna sem vindurinn síðan feykti inn í landið og eyddi gróðri. 

Þessu var öfugt farið með foksandinn hér á landi, því hann barst með vindinum til sjávar. 

Sandurinn myndaði síðan hóla og öldur. Einna mestar sandauðnir voru nyrst á Jótlandi, 

norður við Skagen. Á þessum hólum og öldum uxu ýmsar sandplöntur og þá einkum 

ammophila arenaria sem Danir kölluðu „Klittag“ eða „Hjelme“. Hér á landi var þessi 

planta kölluð hjálmur eða sandreyr.39 Áður fyrr þegar skógurinn var til staðar, var þetta 

sandfok ekki til vandræða. Þegar komið var fram á 16. öld, hófst sandfokið fyrir alvöru 

og við blasti alger landauðn. Sagði Sæmundur að sandgræðslan hefði „ávallt verið talin 

meiri nauðsyn en heiðaræktin, síðan farið var að hugsa um þessi mál“.40 Mörg lög höfðu 

verið sett til að styðja sandgræðsluna og mikið fé lagt úr ríkissjóði þessu til stuðnings. 

Þannig keypti stjórnin t.a.m. meiri hluta sandanna. Sandgræðslan var einnig studd af 

ríkissjóði. Embættismenn voru skipaðir víðs vegar til að stýra sandgræðslunni og nefnist 

yfirmaður átaksins „klitinspektør“, en undir honum eru skipaðir nokkrir 

yfirsandgræðslustjórar (d. overklitfogeder) og undir þeim sandgræðslustjórar (d. 

klitfogder) sem réðu hver sínu svæði. Vinnulagið var einkum fólgið í því að gróðursetja 

sandreyr (hjálm), en einnig var notað melgresi. Þá reyndu þeir að stöðva sandfokið með 

myndun sandgarða, sem byggðir voru úr timbri. Svokallaðir sandnemar voru notaðir en 

það var timbur sem sandur var látinn setjast umhverfis og síðan var timbrið hækkað með 

jöfnu millibili. Áður hafði ræktun trjáa á þessu svæði mistekist en nú var reynsla og 

                                                 
37 Jørgen Nielsen: Hedens Grannelund. Statens plantageanlæg på de jyske heder 1788-1863, bls. 90-95. 
38 Sæmundur Eyjólfsson: „Heiðarnar og sandarnir á Jótlandi II“. Ísafold, 18.1.1893. 
39 Sæmundur Eyjólfsson: „Heiðarnar og sandarnir á Jótlandi III“. Ísafold, 25.1.1893. 
40 Sæmundur Eyjólfsson: „Heiðarnar og sandarnir á Jótlandi IV“. Ísafold, 8.2.1893. 
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þekking komin svo langt, skrifar Sæmundur, að trjáræktin á söndunum „gengur greiðlega 

og mistekst nálega aldrei“.41  

 Taldi Sæmundur í lok greinarinnar, að Íslendingar gætu lært mikið af Jótum, þótt 

ekki væri hægt að nota sömu aðferðir hér á landi og í Danmörku. Ljóst væri að við yrðum 

hér á landi að forðast að slá melgresið eða rífa það upp, þó þeir væru enn margir sem 

sæju enga meinbugi á því. Hugðist Sæmundur koma fram með tillögur um til hvaða ráða 

skyldi gripið til að sporna við skemmdum af sandfoki hér á landi. 

 Þremur árum síðar ferðaðist Einar Helgason, þá garðyrkjunemandi, til jósku 

heiðanna til að kynna sér trjárækt hjá Heiðafélaginu danska. Hann var styrktur af 

Búnaðarfélagi Íslands gegn því að hann gengi til þjónustu við félagið og ynni að þessum 

málum þegar hann sneri aftur til Íslands. Kynntist Einar hinni miklu skógrækt með 

notkun fjallafuru og grenis, aðallega hvítgrenis og rauðgrenis. Taldi hann að Íslendingar 

gætu dregið lærdóm af þessu hvað snerti birkiskógana hér á landi.42 Einar fór einnig 

norður til Skagen til að kynna sér sandgræðsluna, en þar voru líka stórir trjágróðurreitir, 

sem voru í eigu ríkisins. Þarna var sandgræðslan einnig á hendi ríkisins en yfir henni var 

„overplantør“ Dahlerup, sem átti eftir að koma mikið við sögu við upphaf skipulegrar 

sandgræðslu hér á landi m.a. með því að mennta fyrstu sandgræðsluverðina. Trjáræktin 

var þarna mjög lík og á heiðunum; sums staðar var plantað lauftrjám, bæði víði, ösp, elri 

og birki og nokkuð af álmi.43 Mest var sandreyr (hjálmur) notaður við uppgræðsluna og 

sagði Einar að Dönum fyndist hann betri en melgresið til sandgræðslu. Hann yxi vel og 

því meira af sandi sem fyki að honum því betur yxi hann. Taldi Einar að sandreyr gæti 

þrifist hér á landi og komið að sama gagni og á Jótlandi. Það var álit Einars að 

nauðsynlegt væri að gera tilraunir með trjárækt á Íslandi áður en menn gætu byrjað á líku 

fyrirkomulagi og Jótar.44 

 Þekking og vitneskja um framkvæmdir og starf að uppgræðslu á Jótlandi var til 

staðar hér á landi í lok 19. aldarinnar, en Sæmundur Eyjólfsson átti ekki eftir að fylgja 

þessu áhugamáli sínu eftir, því hann lést um aldur fram árið 1896. Einar Helgason átti 

                                                 
41 Sæmundur Eyjólfsson: „Heiðarnar og sandarnir á Jótlandi IV“. Ísafold, 8.2.1893. 
42 Einar Helgason: „Gróðurrækt í Danmörku“. Tímarit hins íslenska bókmenntafélags, 19 (1898), bls. 134. 
43 Sama heimild, bls. 139. 
44 Sama heimild, bls. 142. 
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hins vegar eftir að starfa við skógrækt hér á landi ásamt því að verða yfirmaður 

sandgræðslumála hjá Búnaðarfélaginu.  

 

3. Fyrstu friðunarlögin 

Sæmundur Eyjólfsson hafði hvatt til friðunar skóga og melgresis og að tilstuðlan hans 

voru sett lög um það efni 1894.45 Á Alþingi sumarið 1891 mælti Jón Þórarinsson fyrir 

frumvarpi til laga um friðun á skógum, hrísi, mosa og lyngi. „„Ísland er að blása upp“ 

hefur verið sagt, en engum blandast hugur um, að það er og mjög eyðileggingin af manna 

völdum. Þetta á frumvarp þetta að nokkru leyti að koma í veg fyrir það“.46 Spurningin var 

hvort Alþingi ætti að grípa inn í og banna það að menn gangi „eins og logi yfir akur og 

uppræti hvern vísi til skógarhríslu sem kemur fram ...“47 Frumvarpið snerist ekki um að 

banna öll spjöll á þessum viðartegundum heldur væru þetta heimildarlög, sem heimiluðu 

sýslunefndum víðs vegar um landið að friða skóga, hrís, mosa og lyng að svo miklu leyti 

sem því yrði komið við. Ákvæði voru í lögunum um að 2/3 fundarmanna á héraðsfundi 

þyrfti til að samþykkja friðun í héruðunum og samþykki amtmanns þyrfti síðan til að 

friðunin öðlaðist gildi.48  

 Umræður um frumvarpið urðu miklar og harðar. Þannig töldu ýmsir að lögin 

myndu ganga á eignarrétt manna og atvinnufrelsi. Þá kom fram sú skoðun að ekki væri 

rétt að flytja löggjafarvaldið á þennan hátt út til héraðanna, því það væri með réttu hjá 

Alþingi. Varðandi takmörkun á eignarétti var bent á að 50. grein stjórnarskrárinnar 

heimilaði slíka takmörkun. Hvað snerti atvinnufrelsið kom fram fullyrðing um að 

frumvarpið gengi gegn 51. grein stjórnarskrárinnar þar sem stæði: „Öll þau bönd er hamla 

frelsi í atvinnuvegum og jafnrjetti manna til atvinnu, og eigi eru byggð á almennings 

heillum, skal aftaka með lagaboði“.49 Landbúnaður væri atvinnuvegur og væru settar 

samþykktir fyrir einstaka bæi, raskaði þetta rétti eigandans til atvinnu sinnar. Því var 

jafnvel haldið fram, að skógar væru fremur til gamans en gagns og prýðis. Ef friða ætti 

skógana væri eina ráðið að girða þá svo að skepnur kæmust ekki að þeim. Arnljótur 

Ólafsson spurði þá: „Til hvers eru skógar hjer á landi, ef eigi má beita þá? Menn svara: 
                                                 
45 Andrés Arnalds: „Rödd brautryðjandans“, bls. 46. 
46 Alþingistíðindi 1891 B, d. 69. 
47 Sama heimild, d. 130. 
48 Alþingistíðindi 1891 C, bls. 122-123. 
49 Alþingistíðindi 1891 A, d. 156. 
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Til prýðis. Eru þeir skógar þá til prýðis, er svo lágir eru, að þeir draga til stórskaða ull af 

fje?“50. 

 Lárus E. Sveinbjörnsson benti á að í Danmörku hafi verið sett friðunarlög á skóga 

sem þýddi að eigandinn mætti ekki höggva eitt einasta tré nema að fengnu leyfi og 

honum bæri skylda að gróðursetja annað fyrir það sem höggvið var.51 Lögin hér á landi 

yrðu aldrei annað en pappírslög þar sem eftirlit myndi skorta. Jón A. Hjaltalín taldi að 

betra væri að koma upp trjáplöntunarstofnun þar sem menn lærðu að gróðursetja tré en 

samþykkja þessa friðun sem frumvarpið færi fram á.52 Að lokum fór svo að frumvarpið 

var fellt.  

 Frumvarpið var aftur tekið upp á Alþingi 1893 og nefndist nú frumvarp til laga 

um friðun á skógi og mel. Miðaði það að því að friða land frá eyðingu „bæði af 

náttúrunnar völdum og mannanna“.53 Nú var lögð áhersla á skynsamlega nýtingu skóga 

og að ekki væri gengið á þá. Það vantaði reglur heima í héraði og þær vantaði lagakraft. 

Mikilvægt væri að hreyfa ekki við skógarjörðum þar sem sandar væru umhverfis. Það 

sama ætti við um melinn eða melgresið (blöðkuna). Vernda þyrfti melgresið þar sem það 

hefði myndast og ekki slá það. Þá hafi verið gerðar tilraunir með sáningu melfræs og hafi 

það sýnt sig að það gæti tekist með einhverri friðun og eftirliti. Það var hins vegar ekki 

tilgangur frumvarpsins að efla melrækt heldur að fyrirbyggja að jarðir legðust í eyði og 

þá giltu samþykktirnar fyrir fleiri jarðir en melgresið yxi á. Í Landmannahreppi, sem var 

undirorpin sandfoki, var til lítils að láta kosningarréttinn aðeins ná til þeirra sem ættu 

tiltölu til melsins, því þá væri hætt á, að lítið væri gert til að hefta eyðingu af sandfokinu.  

 Þrátt fyrir nokkrar efasemdir um takmarkanir á eignarrétti voru lögin samþykkt á 

Alþingi og staðfest af konungi 13. apríl 1894.54 Á aukaþingi sama ár kom fram frumvarp 

um viðaukalög við þessi lög sem ekki náðu fram að ganga. Forsenda þeirra var, að 

reynslan hefði sýnt að hindra mætti sandfok, „bæði með fyrirhleðslu á ýmsum stöðum, 

með vatnsveitingu á sandana, þar sem því verður við komið, og með sáningu“.55 Þessi 

nýfengna reynsla lá til grundvallar frumvarpinu, en það var síðan dregið til baka.  

                                                 
50 Alþingistíðindi 1891 A, d. 158. 
51 Sama heimild, d. 147. 
52 Sama heimild, d. 150. 
53 Alþingistíðindi 1893 B, d. 160. 
54 Stjórnartíðindi  1894, bls. 76-78. 
55 Alþingistíðindi 1894 B, d. 123. 
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Í kjölfar samþykktar friðunarlaganna samdi Sæmundur Eyjólfsson sýnishorn í níu 

liðum að samþykkt um verndun og notkun skóga. Vonaði hann að sýslufélögin nýttu sér 

þann rétt sem fælist í heimildarlögunum en þegar til kom reyndust þau lítið nýtt. Með 

þessu tillögum að samþykktum vildi Sæmundur sýna hvernig framkvæmdin gæti litið út. 

Þetta voru leiðbeiningar um m.a. hvernig skógur væri höggvinn og að aldrei „megi beita 

sauðfje í skóg, þá er haglaust er, eða svo haglítið, að eigi náist í annan gróður en skóginn, 

svo teljandi sje“.56 Þá lagði Sæmundur til að sýslunefndir kysu yfirskóggæslumenn og 

hreppsnefndir í hverjum hreppi kysu einn undirskóggæslumann til að hafa eftirlit með 

skógunum. Ef sýslunefndirnar ákváðu að fara þessa leið, taldi Sæmundur það bera vott 

um að landsfólkið hefði vaknað upp á síðari tímum „til meiri ræktarsemi við land sitt en 

áður, og fyrirhyggju fyrir sjálfri sjer og niðjum sínum“.57 Þrátt fyrir samþykkt 

heimildarlaganna varð ekkert úr því á þessum tíma að heimildirnar væru nýttar. 

 

4. Skógræktaráhugi á Norðurlandi 

Eyfirðingar reyndu snemma fyrir sér í skógrækt og talið er að Vísi-Gísli frá Munkaþverá 

hafi fyrstur reynt trjárækt hér á landi, líklega 1646. Á fyrri hluta 19. aldar gekkst 

landstjórnin fyrir því að sent var trjáfræ frá Danmörku til sáningar og áttu amtmennirnir 

að annast verkið. Grímur Jónsson, amtmaður í Norður- og Austuramti, gerði nokkrar 

trjáræktartilraunir á Möðruvöllum í Hörgárdal og reyndi fyrir sér með fjölmargar tegundir 

og aðferðir en árangur var takmarkaður.58 Í lok 19. aldarinnar dró svo til tíðinda í 

skógræktarmálum Eyfirðinga. Sigurður Sigurðarson frá Draflastöðum sigldi til Noregs til 

að leggja stund á garðyrkju og skógrækt. Aðdragandi að þessari för Sigurðar var m.a. sá 

að hann hafði verið í námi í grasafræði hjá Stefáni J. Stefánssyni kennara og síðar 

alþingismanni á Möðruvöllum. Stefán á að hafa bent Sigurði á að það vantaði lærða menn 

í skógræktina og kjörið væri að fara til Noregs til að kynna sér skógræktarmál. Stefán 

hvatti Sigurð til að leita eftir styrk hjá amtsráðinu og var það úr að Páll Briem amtmaður 

sá til að hann var veittur.59 Það var danskur maður, P. Fejlberg að nafni, sem lagði á ráðin 

með Páli um að Sigurður færi til náms í búnaðarskólanum Stend í Noregi en Fejlberg var 

                                                 
56 Sæmundur Eyjólfsson: „Um verndun skóga hjer á landi“ II. Ísafold 18.1.1896. 
57 Sama heimild, bls. 10. 
58 Ásýnd Eyjafjarðar. Skógar að fornu og nýju, bls. 25-27. 
59 Jónas Þorbergsson: Ævisaga Sigurðar Sigurðarsonar frá Draflastöðum, bls. 35. 
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einmitt staddur á Akureyri þetta sumar. Á Feilberg að hafa sagt að „sá búnaðarskóli 

kenndi bæði garðrækt og skógrækt við skilyrði, sem ekki væru ósvipuð og á Íslandi“.60 

Var Sigurður við nám í Noregi í tvö ár. Ferðaðist hann víða um Noreg og skoðaði 

skógræktarsvæði þar og fluttist að lokum aftur til Íslands haustið 1898.61 Á meðan á 

námsdvölinni stóð, skrifaði hann um reynslu sína og um tilraunir Norðmanna til að rækta 

skóg á skóglausu landi og hefta sandfok. Kynnti hann sér m.a. starfsemi tjáræktarstöðva á 

Jæren í suðvestur Noregi. Sagði Sigurður að áður en þessi trjáræktarstöð kom til 

sögunnar, hafi allt verið skóglaust á þessum stöðum og autt. „Fyrst voru gjörðar tilraunir 

með að fá plöntur frá Danmörk og Þýzkalandi, og jafnvel þó tilraunirnar væru gjörðar 

undir umsjón garðyrkjufróðs manns misheppnuðust þær allar. Svo var byrjað að sá fræi 

og ala upp hin ungu trje, og flestar af þessum tilraunum heppnuðust, en meðan reynslu og 

þekking vantaði var þó við marga erfiðleika að stríða“.62 Mismunandi væri eftir loftslagi 

og jarðvegi hvaða ræktunaraðferðir hentuðu best. Benti Sigurður á að þessar 

skógræktartilraunir hafi verið hafnar fyrir um 30 árum og skilað verulegum árangri. 

Skógræktin væri kostuð af almannafé og bændur styrktir af ríkinu til að rækta skóg á 

jörðum sínum. 

 Þá fjallaði Sigurður um tilraunir á Jæren til að hefta sandfok sem var að 

eyðileggja landið. Þar væri einkum sáð fræi af melgresi sem í Noregi var nefndur 

strandrúgur en einnig var notaður sandreyr sem þrifist mjög vel í sandinum. Þetta hafi 

heppnast vel og bauðst Sigurður til útvega fræ, vildu einhverjir gera tilraunir með slíka 

ræktun á Íslandi.63 

 Eftir heimkomuna skrifaði Sigurður langa grein um trjárækt í Búnaðarritið.64 

Sagði hann skóga hér á landi ekki hafa átt því láni að fagna að vera höggnir á réttan hátt 

og benti á að sauðfé eyddi auðveldlega hinum ungu trjáplöntum, auk þess sem beitin 

hefði áhrif á vöxt þeirra og ylli því að þau yrðu kræklótt. Taldi Sigurður umgengni okkar 

við skógana „sorglegan vott um ræktarleysi þjóðarinnar við land vort“.65 Færi fram sem 

horfði stefndi í gereyðingu skóganna og „hennar mun eigi langt að bíða, verði ekkert 

                                                 
60 Jónas Þorbergsson: Ævisaga Sigurðar Sigurðarsonar frá Draflastöðum, bls. 39. 
61 „Norðlenzk menning. Gróðrarstöðin á Akureyri“. Norðurland, 26.7.1902. 
62 Sigurður Sigurðsson: „Brjef frá Norvegi“. Stefnir, 11.10.1897. 
63 Sama heimild. 
64 Sigurður Sigurðsson: „Um trjárækt“. Búnaðarrit. 13 (1899), bls. 60-92. 
65 Sama heimild, bls. 64. 
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gjört til að vernda hinar litlu skógarleifar, sem enn finnast í landinu“.66 Benti Sigurður á 

að Norðmenn hefðu líka eytt skógum sínum á vesturströndinni og Finnmörku og þar hafi 

landið blásið upp. En þeir hafi nú gert tilraun til að stöðva þetta og að klæða landið skógi 

á ný. Þar sem landið væri skóglaust, svo sem víða væri á Íslandi, væri ekki hægt að færa 

sér í nyt þá kosti sem skógivaxið land hafi. Hér væru menn neyddir til að koma sér upp 

trjáræktarstöðvum. Í því sambandi væri mikilvægt að fræinu sem notað skyldi væri aflað 

á þeim stöðum þar sem veðráttan og jarðvegurinn væri sem líkastur því sem væri þar sem 

ætti að sá því. Taldi Sigurður að stefna ætti að því að fá fræ í eins norðlægum löndum og 

hægt væri.67 Benti Siguður á að erfiðleikar hafi verið miklir í fyrstu hjá Norðmönnum og 

hafi sumir í kjölfarið talið þessar tilraunir þýðingarlausar og að þær myndu aldrei 

heppnast. Fluttar hafi verið inn plöntur frá Þýskalandi og Danmörku en þær hafi skemmst 

í flutningum og flestar dáið af þeirri ástæðu að þessar plöntur hafi verið aldar upp í betra 

loftslagi en í Noregi. Einnig hafi komið í ljós að ein trjáræktarstöð nægði ekki fyrir allan 

Noreg, „bæði vegna fjarlægðarinnar og hins, hve mis-snemma vorið byrjaði í hinum 

ýmsu landshlutum“.68 

Hafist var handa um að koma upp trjáræktarstöð á Akureyri vorið 1899. Bauðst 

bæjarstjórnin til að leggja til land og girða það á sinn kostnað. Amtsráðið veitti síðan fé 

til stöðvarinnar og var Sigurður ráðinn til þess að koma henni á fót. Vorið 1900 var 

trjáræktarstöðin svo tilbúin.69 Sáð var fræjum og gróðursettar plöntur sem komu frá 

Noregi og Danmörku í þessu skyni. Nýttar voru m.a. tvær tegundir grenis, tvær tegundir 

furu, elri, birki, reynir og síberískt baunatré.70 Margar af þessum plöntum dóu veturinn 

eftir og var talið að orsakirnar hafi verið aðallega þrjár: mikið mannskaðaveður í 

september eyðilagði hluta stöðvarinnar og reif plönturnar upp með rótum, leysingarvatn 

náði að grafa um sig í stöðinni og olli skaða og „þriðju orsökina má telja þá, að 

plönturnar hafi orðið veikar við flutning frá Noregi og svo geymslu hér, áður en unnt var 

að gróðursetja þær“.71 

 

                                                 
66 Sigurður Sigurðsson: „Um trjárækt“, bls. 65. 
67 Sama heimild, bls. 82. 
68 Sama heimild, bls. 85. 
69 „Norðlenzk menning. Gróðrarstöðin á Akureyri“. Norðurland, 26.7.1902. 
70 „Trjáræktarstöðin á Akureyri“. Ársskýrsla Ræktunarfélags Norðurlands, (1903), bls. 78.  
71 „Norðlenzk menning. Gróðrarstöðin á Akureyri“. Norðurland, 26.7.1902. 
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III. Aðkoma danskra skógræktarmanna 

 

1. Danskt frumkvæði í skógrækt 

Það var að frumkvæði dansks skipstjóra að skipuleg skógrækt hófst á Íslandi. Sá er hér 

um ræðir var kapteinn Carl H. Ryder en hann var skipstjóri í Íslandssiglingum Sameinaða 

gufuskipafélagsins á árunum 1897–1901.72 Árið 1898 leitaði Ryder eftir styrk hjá 

Landbúnaðarfélaginu danska til að gera skógræktartilraunir hér á landi. Fram að þeim 

tíma höfðu aðeins einstaka menn fengist við þetta í görðum sínum og hafði Schierbeck 

landlæknir haft visst frumkvæði að slíkri gróðursetningu.73 Stjórn Landbúnaðarfélagsins 

veitti Ryder 700 kr styrk til að gera þessar tilraunir á Þingvöllum. Landshöfðingi var með 

í ráðum og var Einar Helgason, þá nýlega útskrifaður sem garðyrkjufræðingur, fenginn til 

að standa að þessari tilraun.74  

 Ryder taldi það há Íslendingum að hér væri verulegur skortur á eldsneyti. Að nota 

áburðinn til hitunar skaðaði landbúnaðinn sem þyrfti á áburðargjöf að halda. Það var 

skoðun Ryders:  

að með því að rækta skóga neðarlega í hlíðum fjalla og mörgum daladrögum 
mætti gera landið arðbært í stað þess að láta það ónotað eða brúka það til 
lítilfjörlegar beitar fyrir sauðfé og hross. Væri unnt að breyta einhverju af þessu 
feikna víðlendi í skóglendi, þótt ekki væri nema til eldiviðar, yrði það Íslandi að 
ómetanlegu gagni.75  

 

Ryder taldi að menn væru að eyðileggja skógana með óskynsamlegu skógarhöggi á öllum 

tímum árs og með því að beita þá. Enginn hugsaði um friðun þeirra og að vernda ungar 

plöntur í uppvexti. Taldi Ryder að þess væri ekki langt að bíða að síðustu leifar íslensks 

birkiskóga hyrfu og eftir yrði nakinn malarjarðvegur.76 

 Kapteinn Ryder leitaði til prófessors C.V. Prytz við Hinn konunglega 

landbúnaðar-og dýralæknaskóla í Kaupmannahöfn. Ráðfærði hann sig við hann um val á 

aðferðum og trjátegundum til gróðursetningar. Þeir voru sammála um að byrja ekki strax 

á trjáræktarstöð af þeirri ástæðu að ekki var til menntaður skógarvörður á Íslandi og af 

                                                 
72 Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson: Íslandsskógar, bls. 21. 
73 „Skóggræðslutilraun“. Ísafold 24.6.1899. 
74 Sama heimild. 
75 C.E. Flensborg: „Skovrester og Nyanlæg af Skov paa Island“, bls. 1. Þýðing höfundar. 
76 Sama heimild, bls. 2. 
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því að það myndu líða nokkur ár þar til menn fengju reynslu um val á trjátegundum. Því 

var ákveðið að koma upp skógarreiti á Þingvöllum.77 

Landbúnaðarfélagið veitti í upphafi 1000 kr. til tilraunarinnar en auk 

skógarreitsins átti að stofna trjáræktarstöð í Reykjavík. Aðeins um 700 kr. voru notaðar 

til verkefnisins í fyrstu.78 Með leyfi landhöfðingaembættisins var gerður samningur við 

sóknarprestinn á Þingvöllum, Jón Thorstensen, um afnotarétt af einum og hálfum hektara 

lands (4½ tunnum lands) undir tilraunirnar og skyldi landið renna aftur til prestsetursins 

yrði þeim hætt.79 

 Landið fyrir skógarreitinn var girt á eystri barmi Almannagjár. Gróðursett voru tré 

á um hálfum hektara svæðisins. Trén voru fengin frá Jótlandi og voru þau 1–3 ára gömul 

og 5–10 cm á hæð. Gróðursettar voru um 4400 plöntur eða um 1400 fjallafurur, 1000 

víðiplöntur og ösp, og 1000 plöntur af birki. Þá var plantað hvítgreni, hvítu elri og 

reyniviði. Þegar plönturnar komu til landsins voru þær búnar að vera í pökkum í tvo 

mánuði og þess vegna dóu sumar þeirra strax án þess að laufgast. Mestur hlutinn lifði og 

náði nokkrum þroska þetta fyrsta sumar. Þá var sáð fræi, mest birkifræi, og kom það vel 

upp að sögn Einars Helgasonar.80 Einar lét þá skoðun sína í ljós að þótt svo færi sem 

búast mætti við, að þessi tilraun misheppnaðist, væri það „engin sönnun fyrir því, að 

trjárækt geti ekki heppnazt hjer á landi“.81 Sagði Einar, að það hefði gefist illa í öllum 

löndum að flytja plöntur langar leiðir og gróðursetja í öðru og kaldara loftslagi. Það verði 

að sá fræi og ala plönturnar upp hér á landi en Landbúnaðarfélagið danska hafi einmitt 

lagt mikla áherslu á þetta atriði. 

 

2. Fyrirtækið Skógræktarmál Íslands (Islands skovsag) 

Hugur kapteins Ryders stóð til að gera frekari tilraunir með trjárækt hér á landi. Hann sá 

að munur var á loftslagi fyrir norðan og sunnan og áleit því nauðsynlegt að koma upp 

skógarreit á Norðurlandi. Þegar Landbúnaðarfélagið danska hafnaði umsókn hans um 

styrk, safnaði hann 1750 kr upp á eigin spýtur til verkefnisins. Það voru aðallega 

                                                 
77 C.E. Flensborg: „Skovrester og Nyanlæg af Skov paa Island“, bls. 3-4. 
78 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 1. nr. 754. Bréf til Búnaðarfélagsins frá Landbúnaðarfélaginu danska. 
3.4.1900. 
79 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 1. nr. 754. Samningur. 16.5.1899. 
80 Einar Helgason: „Skógræktartilraunir“. Búnaðarrit 13 (1899), bls. 159-161. 
81 Sama heimild, bls. 161. 
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stórkaupmenn sem lögðu til féð árið 1899.82 Þá sótti hann um styrk til Alþingis og fékk 

úthlutað 1000 kr. Einn þingmannanna sagði sér fyndist „það vanvirða fyrir landið, að 

útlendir menn séu að leggja peninga til slíks; eg vona því að þingið samþykki þessa 

fjárveiting“.83 Og það varð úr. Sama haust var Ryder fyrir norðan til að fá land undir 

skógarreiti ásamt Páli Briem amtmanni. Fékk hann land sömu stærðar og á Þingvöllum 

hjá Magnúsi Gíslasyni bónda á Grund í Eyjafirði og land helmingi minna í skóginum að 

Hálsi í Fnjóskadal.84 Ætlunin var að hefja framkvæmdir árið eftir.  

 Kapteinn Ryder og prófessor Prytz voru þess fullvissir að ef verkefnið ætti að 

takast, þyrfti að ráða skógfræðing til verksins. Prytz stakk upp á að C.E. Flensborg 

skógfræðikandidat væri fenginn til starfa og varð það úr. Flensborg starfaði þá hjá 

Heiðafélaginu danska en fékk leyfi á sumrin til að fara til Íslands og vinna að 

skógræktarmálum.85  

 Í fyrirmælum Ryders til Flensborgs kom fram að hann ætti að sjá um að koma 

skógarreitunum við Eyjafjörð af stað. Þá átti hann að ferðast um landið og taka út 

framtíðarmöguleika á skógrækt í landinu út frá skógfræðilegri þekkingu og skrifa um það 

skýrslu. Átti Flensborg að fá sér til aðstoðar ungan Íslending, Sigurð Sigurðsson, sem 

Ryder hafði haft samband við áður og setja hann inn í málin, ef æskilegt væri í 

framtíðinni að hann tæki yfir eftirlitið. Eins og áður hefur komið fram hafði Sigurður 

numið skógrækt í Noregi. Í Reykjavík átti Flensborg að hafa samband við Þórhall 

Bjarnarson lektor við Prestaskólann og Halldór Kr. Friðriksson yfirkennara við Lærða 

skólann sem voru í stjórn Búnaðarfélagsins, en á þessum tíma hafði Landbúnaðarfélagið 

danska látið yfirráðin yfir skógarreitnum á Þingvöllum í hendur Búnaðarfélagsins.86 

 Plönturnar, sem voru danskar frá Jótlandi, voru sendar til Íslands í apríl. Páll 

Briem amtmaður tók á móti þeim. Í bréfi Flensborgs til amtmannsins kom fram að 

Flensborg vildi að farið væri með þær á ákveðinn hátt og að nauðsynlegt væri að senda 

þær til Íslands áður en þær spryngju út, auk þess sem passa yrði geymsluna á þeim. Það 

er auðvitað alltaf erfitt mál að flytja plönturnar svona langt og geyma þær svona lengi 

skrifaði hann „en þar sem kapteinn Ryder vill planta þeim þarna, er ekkert annað hægt að 
                                                 
82 Þ.Í. Skógrækt ríkisins 2004 A/6. Greinargerð Ryders til landshöfðingjans. Í apríl 1901. 
83 Alþingistíðindi 1899 A, bls. 478. 
84 Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson: Íslandsskógar, bls. 22. 
85 C.E. Flensborg.: „Skovrester og Nyanlæg af Skov paa Island“, bls. 5 og 55; Íslandsskógar, bls. 21. 
86 Þ.Í. Skógrækt ríkisins 2004 A/2. Fyrirmæli Ryders fyrir ferðina til Íslands 1900. 
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gera. Besta leiðin er að halda sig eingöngu við fræ og stofna trjágróðrarstöð og planta út 

frá henni. Sú aðferð tæki aðeins lengri tíma“.87 Strax þarna er komin fram sú skoðun hjá 

Flensborg að flutningur trjáa um langan veg væri óheppilegur.  

Um 23.400 plöntur voru sendar til Akureyrar og kom stærsti hluti þeirra, eða um 

22.000, plöntur frá Jótlandi. Til skógarreitsins að Grund í Eyjafirði voru fluttar 16.400 

plöntur en af þeim nýttust 13.000 til gróðursetningar. Mest var plantað af fjallafuru og 

hvítgreni; næstmest af birki og elri. Af öðrum trjátegundum má nefna balsamgreni, 

cembragreni, síberískt lerki, tvær tegundir af reyni og víði.88 Að Hálsi var plantað um 

5500 plöntum af sömu tegund og að Grund.89 Einnig sáði Flensborg trjáfræjum á báðum 

stöðum. Þá var plantað 1200 plöntum á Akureyri. 

 Flensborg ferðaðist síðan um Ísland og skoðaði m.a. afraksturinn af  

gróðursetningunni á Þingvöllum. Nánast öll barrtrén voru dauð en einstaka fjallafura 

hafði lifað af þar sem snjóhulan hafði verið mest. Hluti birkisins hafði lyfst upp en var þó 

aftur farið að skjóta rótum. Flest reynitrén voru lifandi en allt grenið, víðirinn og aspirnar 

voru dauðar. Orsakir þessa lélega árangurs taldi Flensborg vera slæmt veðurfar, óvant 

fólk og að hluti plantnanna hafi verið dauður þegar þær komu til landsins.90 

 Flensborg taldi að rækta ætti þær trjátegundir sem þegar væru til á Íslandi. En 

hvaða tegundir ætti að rækta í stórum stíl yrðu tilraunirnar að leiða í ljós. Ekki væri hægt 

að segja til um hvaða tré þrifust í landinu fyrr en menn fengju fræ úr trjám ræktuðum í 

trjáræktarstöðvum. Mælti Flensborg með því að gerðar yrðu tilraunir með greni frá 

Norður-Noregi, sem væri harðgert og þyldi vel sjávarseltuna. Finna yrði tegundir sem 

þroskuðust í hinu stutta og kalda sumri á Íslandin, væru harðgerar og hefðu ekki of djúpar 

rætur. „En hvað varðar tegundir eða afbrigði sem menn kunna að velja, verður að sækja 

fræ til norðlægra landa, svo sem framast er kostur og þá fyrst og fremst til þeirra, þar sem 

veðurfar er líkast því á Íslandi“.91 Mikilvægt væri að koma upp trjáræktarstöðvum þar 

sem hægt væri að rækta tré sem hefðu aðlagað sig loftslaginu. Stöðvar þyrftu að vera á 

Norðurlandi, Austurlandi og Suðurlandi. Enn um sinn þyrfti þó að flytja inn trjáplöntur 

þó Flensborg væri ljós hættan sem væri fólgin í því, þ.e. langur flutningstími, skortur á 
                                                 
87 Þ.Í. Skógrækt ríkisins 2004 A/2. Bréf Flensborgs til Páls Briem amtmanns. Apríl 1900. 
88 C.E. Flensborg: „Skovrester og Nyanlæg af Skov paa Island“, bls. 65-67. 
89 Sama heimild, bls. 75. 
90 Sama heimild, bls. 45-46. 
91 Sama heimild, bls. 83. 
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aðlögun og að plönturnar spryngju oft út áður en áfangastað væri náð.92 Þá benti 

Flensborg á að ríkið þyrfti að kosta miklu til ætti málið að hafa framgang, auk þess sem 

mikilvægt væri að setja lög til þess að vernda þá skóga sem þegar væru eftir í landinu. 

Nauðsynlegt væri að skógræktin yrði mál allrar þjóðarinnar eins og gerst hafi í 

Danmörku. Þar hefði alltaf, þrátt fyrir pólitískar væringar, verið full samstaða um útgjöld 

til þessara mála. Margir áhrifaríkir menn á Íslandi hafi þegar mikinn áhuga á framgangi 

þessa máls.93 Ríkið ætti að kaupa skógjarðir eins og Hallormsstað og nauðsynlegt væri að 

stofna skógræktarfélög og fyrirtæki. Þá væri þörf á menntun í skógfræðum og þyrfti 

Ísland að eignast skógfræðing og skógarverði til þess að sinna þessum málum.94 

 

3. Tilraunir og árangur  

 Á ferð sinni um Ísland sumarið 1901 skoðaði Flensborg skógarreitina þrjá ásamt því að 

gróðursetja ný tré og sá fræi. Alls staðar hafði frostið valdið miklum usla. Um helmimgur 

allra barrtrjánna lá á jörðinni aðeins tengd með rótarendunum. Á Þingvöllum var strax 

farið í að gróðursetja trén í þeirri von að það tækist að bjarga einhverjum þeirra.95  Sama 

var upp á teningnum að Grund. Þar sem Flensborg kom þangað miklu seinna, höfðu 

plönturnar þornað og því var ekki hægt að bjarga þeim.96 Væri litið burt frá uslanum sem 

frostið hefði valdið, var ástandið yfirleitt gott. Á Þingvöllum hafi öll fjallafuran, 

reynitrén, einstaka birki og hluti víðisins lifað af og voru með mjög kröftuga 

brumhnappa. Hins vegar var allt elrið, stærsti hluti hvítgrenisins og flestar birkiplönturnar 

dauðar eða mjög veiklulegar.97 Að Grund var athyglivert, að mati Flensborgs, að engar 

cembrafurur og mjög lítið af lerkinu hafði orðið fyrir skaða af völdum frosts. Taldi hann 

þetta vera vegna mjög sterks rótarkerfis þessara trjáa en þau voru orðin þriggja ára þegar 

þau voru gróðursett. Eins og á Þingvöllum var allt elrið og birkið dautt. Aspirnar voru 

líka flestar dauðar en það kom Flensborg ekki á óvart, því erfitt væri að geyma og flytja 

þessar plöntur. Þær sem lifðu af voru hins vegar stórar og öflugar. Að mati Flensborgs 

var eitt af meginverkefnunum framundan að reyna að koma í veg fyrir frostlyftingu því 

                                                 
92 C.E. Flensborg: „Skovrester og Nyanlæg af Skov paa Island“, bls. 85. 
93 Sama heimild, bls. 88-89. 
94 Sama heimild, bls. 89-90. 
95 Þ.Í. Skógrækt ríkisins 2004 A/3. Bréf Flensborgs til Ryders. 17.5.1901. 
96 Þ.Í. Skógrækt ríkisins 2004 A/3. Bréf Flensborgs til Ryders. 9.6.1901. 
97 C.E. Flensborg: „Islands Skovsag i 1901“, bls. 23. 
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að í flestum tilvikum væru það kraftmikil og góð tré, sem hefðu staðið af sér allt annað, 

sem urðu fyrir þessu. Þetta gæti eyðilagt annars velheppnaða gróðursetningu að mati 

hans.98 Niðurstaða allra tilraunanna var sú að reynir og cembrafura virtust þrífast alls 

staðar. Ekki kom á óvart að reynitré kæmu svona vel út, þar sem þau þrifust vel víða í 

skógarkjarri á Íslandi. Þetta var hins vegar ekki gefið eins og sannast hafði á birkinu.99 Í 

bréfi til Flensborgs sagði Prytz það álit sitt að hægt væri að leysa vandamálið sem hlytist 

af frostlyftingu, en hann taldi það slæmt að birkið hafi ekki drepist af völdum 

frostlyftingar. Þetta væri aðeins hægt að skýra með því að þetta væru danskar plöntur. 

„Sem stendur held ég fast við það að ösp, víðir og reynitré verði framtíðartré á Íslandi. Af 

barrtrjánum hef ég eiginlega mesta trú á hvítgreni“.100 

Sömu trjátegundum og sama fjölda var plantað í gróðurreitina árið 1901, eða um 

5400 í hvern. Þá var einnig sáð fræi af fjölmörgum tegundum. Það var skoðun Flensborgs 

að ekki ætti að gera tilraunir með tré frá Danmörku nema með víðitegundir. Það skapaði 

aðeins vonbrigði og ylli því að fólk fengi ranghugmyndir um tilraunirnar. Þá taldi 

Flensborg ekki ráðlegt að sá fræjum á opnum svæðum því erfitt reyndist að vernda þau 

og fylgja eftir. Leiðin væri að sá þeim í trjáræktarstöðvunum.101 

 Hjá Páli Briem amtmanni kom fram sú skoðun, að hann hefði enga trúa á að það 

tækist að nota útlenskar plöntur á Íslandi, ekki plöntur frá Norður-Noregi og ennþá síður 

frá Danmörku. Veðurskilyrði væru allt önnur á þessum stöðum en hér á landi. 

Þá sagðist hann hafa skoðað skógarreitina á Grund og Hálsi í ágúst þetta sumar, þ.e. 

1901. Ástandið hafi ekki verið gott: „Mér mættu dauði og sjúkdómar“.102 Fleiri plöntur 

voru dauðar á Grund en Hálsi og þar var grasvöxtur einnig meiri plöntunum til skaða. 

Heildarútlit gróðurreitanna var ömurlegt og allt annað en í garðinum hans þar sem hafði 

verið hugsað um plönturnar með áburði og vökvun. Það var því álit Páls að erlendar 

plöntur þrifust ekki hér nema með mikilli umhirðu. Af þessu leiddi sagði hann, að 

Íslendingar ættu eingöngu að notast við plöntur úr íslenskum trjáræktarstöðvum eða fræ 

af trjám sem væru búin að aðlaga sig veðurfarinu hér á landi.103 

                                                 
98 C.E. Flensborg: „Islands Skovsag i 1901“, bls. 28 
99 Sama heimild, bls. 33.  
100 Þ.Í. Skógrækt ríkisins 2004 A/3. Bréf Prytz til Ryders. 22.6.1901. 
101 C.E. Flensborg: „Islands Skovsag i 1901“, bls. 34. 
102 Þ.Í. Skógrækt ríkisins 2004 A/3. Bréf Páls Briems til Ryders. 21.2.1902. 
103 Sama heimild. 
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 Alþingi veitti 6000 kr. til framkvæmda við skógrækt árið 1902. Féð átti m.a. að 

nota til að koma upp trjáræktarstöðvum við Rauðavatn í nágrenni Reykjavíkur og á 

Hallormsstað. Stóran hluta fjárins átti að nota til að girða af skógarsvæði þar sem 

megináherslu átti að leggja á skógana á Hálsi og Hallormsstað. Þá skyldi viðhaldið þeim 

skógarreitum sem þegar var búið að koma upp.104 Árið hafði verið mjög óhagstætt fyrir 

plönturnar. Það hafi verið svokallað „ísár“, þar sem ís hafði legið við landið frá því um 

jól og þar til í maí með tilheyrandi kulda og snjó. Aftur hafði frostlyfting valdið miklum 

skaða í gróðurreitunum. Sérstaklega var þetta bagalegt fyrir barrtrén. Flensborg taldi að 

koma mætti í veg fyrir þetta með því að nota dreifsett tré, en þau væru hins vegar dýr og 

erfið í flutningi. Því væri líklega best að fresta tilraunum í stórum stíl með barrtré um sinn 

þar til þau fengjust frá íslensku trjáræktarstöðvunum. Draga mætti úr þessu vandamáli 

með því að hylja gróðurreitina með moði eða öðru lífrænu efni105 Þetta hefði komið vel út 

í gróðurreitnum að Grund, þar sem ekki ein einasta planta sem var hulin hefði skaðast. 

Þetta væri ef til vill leiðin til að verja hinar ungu plöntur. Þá taldi Flensborg það viturlegt, 

að nota íslenskar plöntur en hann hefði ekki fengið mikið af þeim.106 

Aftur voru það reynitrén sem komu best út. Því var mest plantað af þeim í alla 

gróðurreitina. Af 4000 plöntum voru 3400 reynitré. Aðrar tegundir voru cembrafura, 

fjallafura, hvítgreni og víðir. Þessar plöntur voru aðeins notaðar til að bæta gróðurreitina 

en þeir voru ekki stækkaðir. Þá var sáð fræum af mörgum tegundum. Reynitrén og 

cembrafuran voru þau tré sem þrifust best. Ástæðan þess að misheppnaðist hefði að 

gróðursetja flest grenitrén og fjallafuruna væri sú að neyðst hefði verið að nota innfluttar 

plöntur og þá of ungar.107 Benti Flensborg á að reynsla Norðmanna við norðurströnd 

Noregs væri hin sama. Reynslan hafi sýnt að best væri að nota mjög dreifsettar plöntur. 

Þar stæðu Norðmenn frammi fyrir sömu vandamálum og hér, þ.e. óhagstætt veðurfar 

gerði það að verkum að plönturnar skemmdust sérstaklega á fyrsta árinu.108 Í Noregi var 

lögð megináhersla á að vernda þann litla skóg sem eftir væri, en þar eins og hér á landi 

höfðu menn vægðarlaust gengið á þessa skóga; ef þeir myndu hverfa, yrði allt 

                                                 
104 C.E. Flensborg: „Islands Skovsag i 1902“, bls. 2-3. 
105 Sama heimild, bls. 7. 
106 Þ.Í. Skógrækt ríkisins 2004 A/3. Bréf Flensborgs til Ryders. 9.6.1902. 
107 C.E. Flensborg: „Islands Skovsag i 1902“, bls. 17. 
108 Sama heimild, bls.18. 
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endurreisnar starf mikið erfiðara.109 Tilraunir með birki bentu til að nota yrði innlendar 

plöntur til að ná árangri. 

Í bréfi til Ryders sagði Páll Briem að hann hafi ekki haft tíma til að skoða 

skógarreitina en hann hafi það eftir fólki að erlendu tegundirnar þrifust ekki vel. 

Plönturnar í trjáræktarstöðinni á Akureyri þrifust aftur á móti vel og sagði hann að þá um 

vorið hafi verið plantað um 15.000 tveggja og hálfs árs trjám sem litu út fyrir að spjara 

sig þrátt fyrir kalt sumar.110 Sama álit kom fram hjá Sigurði Sigurðssyni er hann skoðaði 

skógarreitinn að Hálsi. Þar litu plönturnar ekki eins vel út og þær hefðu átt að gera þótt 

plöntur frá trjáræktarstöðinni á Akureyri litu vel út. Kvaðst Sigurður geta tekið að sér 

eftirlit með skógarreitunum sumarið á eftir. Sagðist hann geta plantað því magni af 

plöntum frá Noregi sem rætt hefði verið um og gat þess að nægilega margar plöntur væri 

hægt að fá frá trjáræktarstöðinni á Akureyri. „Það væri líklega best að fá þær þaðan!“111  

En eins og áður sagði hafði Sigurður bent á að reynsla Norðmanna væri sú að öll 

skógrækt væri byggð á sandi, „nema því að eins að trjáplönturnar væru aldar upp í því 

landi, þar sem þær eiga að ala aldur sinn. Þetta er lífsskilyrði þeirra“.112 Norðmenn hafi 

reynt að flytja plöntur frá Danmörku og það heppnast vel, væri hlúð að plöntunum annars 

ekki. Meira að segja var talið hæpið að flytja trjáplöntur frá sunnanverðum Noregi til 

gróðursetningar norðarlega í Noregi. 

Á Alþingi 1903 voru veittar 13.000 kr.113 til skógræktarinnar fyrir árin 1904 og 

1905, auk 1800 kr til námsstyks skógarvarða. Af þeim 6000 kr. sem áætlaðar voru fyrir 

árið 1904 fór stærsti hlutinn í stækkun og uppbyggingu trjástöðvarreitanna að Rauðavatni 

og á Hallormsstað.114 Að Rauðavatni naut Flensborg aðstoðar Guðmundar Davíðssonar 

kennara en hann annaðist lengi eftirlit með skógarreitnum þar og Furulundi á 

Þingvöllum.115 Stefán Kristjánsson, skógvarðarnemi á síðasta ári, aðstoðaði Flensborg 

                                                 
109 C.E. Flensborg: „Islands Skovsag i 1902“, bls. 19-20. 
110 Þ.Í. Skógrækt ríkisins 2004 A/3. Bréf Páls Briems til Ryders. 28.10.1902. 
111 Þ.Í. Skógrækt ríkisins 2004 A/3. Bréf Sigurðar Sigurðssonar til Flensborg. 24.12.1902. 
112 „Norðlenzk menning. Gróðrarstöðin á Akureyri“. Norðurland, 26.7.1902. 
113 Heildarútgjöld frá árinu 1899-2004 voru 22.700 kr. Sjá C.V. Prytz: „Skovdyrkning paa Island“ í Islands 
Skovsag, bls. 5-49. 
114 C.E. Flensborg: „Islands Skovsag i 1904“, bls. 2. 
115 Þ.Í. Skógrækt ríkisins A/4. Bréf Einars Helgasonar til Flensborgs. 28.1.1904. Guðmundur Davíðson átti 
eftir að koma mikið að skógrækt og Ungmennafélagi Íslands, sjá síðar. 
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fyrir norðan og austan þetta sumar.116 Mikið var plantað af reynitrjám, en einnig voru 

gerðar tilraunir með barrtré. Tilraunirnar gengu út á að koma í veg fyrir skaða af völdum 

frostlyftingar. Hvað barrtré varðaði var þetta stærsta vandamálið að mati Flensborgs og 

tækist að leysa það væri ekkert því til fyrirstöðu að rækta barrtré hér á landi sérstaklega 

fjallafuru.117 Þá höfðu báðar tegundir lerkisins komið vel undan vetri við Rauðavatn.118 

Í skýrslu sinni þetta ár komst Flensborg að því að það væri mælanlegur árangur á nær 

öllum sviðum. Einstakar trjátegundir hafi þó valdið vonbrigðum og einstaka tilraunir en í 

það heila tekið væri framför sem gæfi góð fyrirheit. Stærsta skrefið fram á við væri, ef 

allt gengi eftir, að á næsta ári og í síðasta lagi 1906 yrði hægt að nota eingöngu plöntur úr 

íslenskum trjáræktarstöðvum. Innfluttum trjáplöntum hafði fækkað ár frá ári og aðeins 

voru nú fluttar inn nokkrur þúsund plöntur til gróðursetningar. Í skóginum á Hálsi voru 

jafnvel eingöngu notaðar íslenskar plöntur þ.e. birki og víðir.119 

Stærsti hluti fjárveitingarinnar fyrir árið 1905 fór í kostnað við að girða skóginn á 

Hallormsstað, en stjórn Skógræktarmálsins réð nú yfir skóginum þar ásamt tilheyrandi 

jörðum, Ormsstöðum og Skjógrarstöðum. Á Norðurlandi hafði stjórnin umsjón með 

skógunum að Hálsi og Vöglum í Fnjóskadal.120 Aftur aðstoðaði Stefán Kristjánsson 

Flensborg á þessum stöðum en áætlað var að hann tæki við sem skógarvörður á 

Hallormsstað í byrjun árs 1906.121 

Flensborg var nokkuð ánægður með hversu lítinn toll veturinn hafði tekið í 

gróðarreitunum á Rauðavatni og á Þingvöllum. Ekkert var um að frostlyftingar yllu skaða 

en árið áður var farið að setja sand í allar holur. Þannig væri ekkert lengur í vegi fyrir að 

planta fjallafuru hér á landi.122 Vöxtur fjallafurunnar á Þingvöllum var mikill og þakkaði 

Flensborg árangurinn því, að nú hefðu verið fluttar til landsins eldri plöntur, auk notkunar 

sandsins. Fjallafuran hefði reynst best allra innfluttra trjáa. Hinn mikli grasvöxtur sem 

kæmi í kjölfar friðunar fyrir húsdýrum ylli þó erfiðleikum.123 Flensborg notaði þetta ár 

                                                 
116 Þ.Í. Skógrækt ríkisins A/3. Bréf Flensborgs til Prytz. 11.4.1904; Þ.Í. Skógrækt ríkisins A/3. Bréf Stefán 
Kristjánssonar til Flensborg. 28.4.1904. 
117 C.E. Flensborg: „Islands Skovsag i 1904“, bls. 4.  
118 Sama heimild. 
119 C.E. Flensborg: „Islands Skovsag i 1904“, bls. 19. Sigurður Sigurðarson skólastjóri annaðist 
gróðursetningar að Hálsi bæði 1903 og 1904.  
120 C.E. Flensborg: „Islands Skovsag i 1905“, bls.2. 
121 Þ.Í. Skógrækt ríkisins A/3. Í fyrirmælum til Flensborgs varðandi Íslandsferðina 1905. 
122 Þ.Í. Skógrækt ríkisins A/3. Bréf Flensborgs til Prytz. 22.5.1905. 
123 C.E. Flensborg: „Islands Skovsag i 1905“, bls. 5. 
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(1905)  töluvert af innfluttum trjám frá Bergen í Noregi m.a.vegna þeirrar sannfæringar 

hér á landi að betra væri að nota norsk tré en dönsk. Það var þó mat Flensborgs að litlu 

máli skipti hvaðan plönturnar kæmu en skipasamgöngur við Noreg væru ekki eins góðar 

og við Danmörku og það gerði gæfumuninn. Það liti þannig út fyrir skógræktarmálinu 

hér, að hægt væri komast af án innflutnings á plöntum. Þannig voru dreifsettar um 70.000 

plöntur úr eigin ræktun þetta ár. Öll barrtrén voru dreifsett með vél.124  

Árið 1905 var Flensborg kominn á þá skoðun að Skógræktarmálið væri komið 

yfir byrjunarerfiðleikana. Nú væri unnt að vinna eftir ákveðinni áætlun á grundvelli 

þeirrar reynslu sem hefði fengist við val á trjám og aðferðum. Reynslan í skógarreitunum 

og trjáræktarstöðvunum staðfesti að reynitré, lerki og fjallafura gætu þrifist hér á landi 

ásamt íslensku trjánum birki og víði. Skógræktin á Íslandi var orðin það sterk að mati 

Flensborgs að hún gæti útvegað plöntur af birki og víði til gróðursetningar fyrir aðra. Nú 

væri tíminn kominn til að einstaklingar og félög hefðust handa.125 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
124 C.E. Flensborg: „Islands Skovsag i 1905“, bls. 18-19. 
125 Sama heimild, bls. 30-31. 
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IV. Framfarahugsun og skógrækt 

 

1. Að klæða landið skógi 

Í upphafi 20. aldarinnar efldist ættjarðarástin til muna og skáld og ræðumenn mærðu 

landið, ortu um það og töluðu um vaknandi þjóðlíf. Framfarahugsun gegnsýrði 

orðræðuna og margir sáu fyrir sér framtíð landsins í hyllingum. Í veislu á nýársdag 1901 

mælti Hannes Hafstein fyrir minni landsins og frumflutti ljóðið „Íslandsljóð“ sem vakti 

mikla hrifningu:  

Sú kemur tíð, er sárin foldar gróa, 
sveitirnar fyllast, akrar hylja móa, 
brauð veitir sonum móðurmoldin frjóa, 
menningin vex í lundi nýrra skóga.126 

 

Áður hafði Hannes látið þá skoðun sína í ljós, að aldrei væri að vita „nema einhvern tíma 

takist að hepta uppblástur og eyðing af sandi,–nema dalurinn fyllist skógi“.127 Sagði 

Hannes landið geta gróið upp, er að gróa upp og skal gróa upp. „Til þess að landið grói 

upp, þarf að eins sameinaða krapta, þor, þol og vilja til að verma og græða“.128 Hér væru 

margar hlíðar að klæða og mörg flög að græða. Orð Jónasar stæðu föst og óhögguð: 

„Fagur er dalur og fyllist skógi // og frjálsir menn, þegar aldir renna“.129 Augljós er hér 

áhugi Hannesar á gróðurvernd og uppgræðslu og því ekki að undra að hann var einarður 

stuðningsmaður þessa málaflokks. Grunnhugsun hans að flytja mætti inn þekkingu á 

skógrækt grundvallast ef til vill í þessu ljóði:  

Eg vildi’ eg fengi flutt þig skógur heim 
Í fjallahlíð og dalarann,  
svo klæða mættir mold á stöðvum þeim 
sem mest eg ann.130 

 

Því var óspart hvatt til aukinnar skógræktar þar sem áhugi á henni væri vaknaður. 

Kom fram sú von hjá ýmsum að þær tilraunir sem gerðar hefðu verið bæru árangur. „Ef 

tilraunir þessar heppnast, ætti að rækta skóg í stórum stýl hér á landi með nægum styrk úr 
                                                 
126 Hannes Hafstein: Ljóðabók, bls. 12. 
127 Ræða landritarans við vígslu Þjórsárbrúar. Ísafold 31.7.1895. 
128 Sama heimild.  
129 Sama heimild. 
130 Hannes Hafstein: Ljóðabók, bls. 54. Úr ljóðinu Vor (í Danmörku).  
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landssjóði, ekki einungis vegna fegurðarinnar, heldur meðfram til að gera loftslagið 

hlýrra og auka menningu vora“.131 

 Grunnurinn að framkvæmdum í skógræktinni var hugur landstjórnarinnar og 

Alþingis til þessa langtímaverkefnis. Þegar árið 1900 var það fjármagn sem Ryder hafði 

safnað og styrkurinn frá Alþingi uppurinn. Magnús Stephensen landshöfðingi hljóp þá 

undir bagga og veitti 2500 kr. til verkefnisins að beiðni ráðuneytisins í Danmörku. Ekki 

hafði hann vissu fyrir að næsta Alþingi myndi samþykkja þetta en benti Ryder á í bréfi  

að leita stuðnings stjórnar Búnaðarfélagsins í þessu máli. Gaf Magnús í skyn að 

stuðningur Búnaðarfélagsins myndi bjarga málinu: „félagið væri í uppáhaldi hjá þinginu 

og því væri ekki neitað um neitt“.132 Lagði Magnús áherslu á að Flensborg yrði til staðar í 

Reykjavík þegar Alþingi kæmi saman um sumarið. 

 Þeim þremenningum, Ryder, Prytz og Flensborg, var ljóst að ætti ræktun skóga á 

Íslandi að eiga framtíð fyrir sér yrði að koma til stuðningur frá landstjórn og Alþingi. Alla 

tíð meðan þeir komu að verkefninu reyndu þeir að vera í sem bestum tengslum við 

alþingismenn og þekkja afstöðu þeirra til málefnisins.133 

 Áætlun þeirra Ryders og Prytz var að sækja um 14.000 kr. styrk til framkvæmda í 

skógrækt fyrir árin 1902 og 1903. Stofna þyrfti trjáræktarstöðvar, koma upp nýjum 

skógarreitum og friða skóg. Þá þyrfti að magna upp áhuga á skógrækt og sýna fram á að 

skógar gætu þrifist á Íslandi. Til þess að skógræktin fengi almenna þýðingu, þyrfti hún að 

vera borin uppi af Íslendingum sjálfum.134   

 Í upphafi var ekki vitað hvaða leið tillögurnar skyldu fara til Alþingis. Andstæðar 

skoðanir komu fram hjá A. Dybdal, sem þá var forstöðumaður íslensku 

stjórnarskrifstofunnar í Kaupmannahöfn. Þannig vildi skrifstofan bæði taka málið að sér 

og hins vegar styðja að skógræktin yrði einkafyrirtæki. Tæki hún málið að sér litu Prytz 

og Ryder svo á að það væri að hálfu leyti orðið málefni ríkisins, en væri þetta 

einkafyrirtæki þyrftu þeir að fá einhvern alþingismanna til að flytja tillögu á þingi.135 

Fram kom að mikilvægast væri stofnun þriggja trjáræktarstöðva. Þar næst væri friðun 

                                                 
131 „Íslenzkur skógur“. Framsókn. Blað íslenzkra kvenna. Febrúar 1901. 
132 Þ.Í. Skógrækt ríkisins 2004 A/3. Bréf landhöfðingjans til kapteins Ryders. 7.2.1901. 
133 Þ.Í. Skógrækt ríkisins 2004 A/4. Í bréfum þeirra félaga fannst ítarlegt yfirlit yfir styrkleika „flokka“ og 
innbyrðis tengsl og vensl manna. Björn Jónsson skrifaði þetta yfirlit um stykleikahlutföllin á þinginu 1903. 
134 C.E. Flensborg: „Islands Skovsag i 1901“, bls. 21-22. 
135 Þ.Í. Skógrækt ríkisins 2004 A/3. Bréf prófessors Prytz til Ryders. 19.3.1901. 
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skóga og síðast að efla þá skógarreiti sem þegar hefðu verið stofnaðir. Seinna kom fram 

að stjórnarskrifstofan vildi helst ekki eiga frumkvæðið en ráðlagði að landshöfðinginn 

eða einhver alþingismaður færi fram með málið.136 

 Páll Briem amtmaður sýndi máli þeirra félaga áhuga á þessum tíma og tillögum 

þeirra um friðun skóglendis. Páll var aftur á móti mjög óánægður með skrif Flensborgs í 

greinargerð sem hinn síðarnefndi hafði skrifaði og sent til Íslands vegna fyrstu ferðar 

sinnar hingað. Fannst Páli að skrifin bæru vott um skort á praktísku sjónarhorni og að þar 

kæmi fram tilhneiging til að gera lítið úr framkvæmdum annarra og upphefja sínar eigin. 

Hér vísaði Páll til ummæla Flensborgs um trjáræktarstöðina á Akureyri.137 Í áðurnefndri 

greinargerð hafði Flensborg margt út á hana að setja og þá sérstaklega skort á aðgerðum 

svo plönturnar mættu dafna.138 Í bréfum sín á milli komust þeir félagar, Ryder og Prytz, 

að þeirri niðurstöðu að það þyrfti að blíðka Pál, því þeir þyrftu á liðsinni hans að halda og 

draga yrði úr andúð hans á Flensborg, en í upphafi hafði Páll tekið honum fagnandi.139 Í 

lok skýrslu sinnar árið (1902) eftir fór Flensborg hins vegar fögrum orðum um 

trjáræktarstöðina á Akureyri og kvað nú við annan tón en áður.140  

 Í byrjun sumars 1901 ræddi Flensborg nokkrum sinnum við hina ýmsu 

stjórnarmeðlimi Búnaðarfélagsins um skógræktina. Taldi Flensborg að málið hefði 

meðbyr og að Búnaðarfélagið vildi gjarnan vinna með Ryder og Prytz að þessu málefni. 

Taldi stjórnin að nauðsynlegt væri að sá sem sinnti verkefninu dveldi á Íslandi allt árið, 

hvort sem þar væri um Flensborg eða einhvern annan að ræða. Þetta væri nauðsynlegt til 

að kynnast veðurfarinu og aðstæðum á Íslandi. Halldór Kr. Friðriksson yfirkennari á að 

hafa spurt Flensborg hvort hann vildi taka þetta að sér og þá hvað hann vildi fá í laun. 

Ekki var þó vissa fyrir því hvort þetta gengi eftir.141 Ryder og Prytz voru jákvæðir 

gagnvart þessari tillögu og lögðu til að vetrardvöl Flensborgs væri notuð til að reka 

kröfugan áróður fyrir skógræktinni. Hann yrði að læra íslensku til að geta skrifað greinar 

og haldið fyrirlestra. Þá myndu Íslendingar verða honum hliðhollari.142 

                                                 
136 Þ.Í. Skógrækt ríkisins 2004 A/3. Bréf prófessors Prytz til Ryders. 9.4.1901. 
137 Þ.Í. Skógrækt ríkisins 2004 A/3. Bréf Páls Briem amtmanns til Ryders. 2.5.1901. 
138 C.E. Flensborg: „Skovrester og Nyanlæg af Skov paa Island“, bls. 52-53. 
139 Þ.Í. Skógrækt ríkisins 2004 A/3. Bréf Prytz til Ryders 3.6.1901 og bréf Ryders til Flensborgs. 7.6.1901. 
140 C.E. Flensborg: „Islands Skovsag i 1902“, bls. 20-21. 
141 Þ.Í. Skógrækt ríkisins 2004 A/3. Bréf Flensborgs til Ryders. 17.5.1901. 
142 Þ.Í. Skógrækt ríkisins 2004 A/3. Bréf Prytz til Ryders.  3.6.1901. 
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 Um þingtímann 1901 var Flensborg í Reykjavík. Kom fram hjá honum, að 

landshöfðingi hafi falið Tryggva Gunnarssyni bankastjóra að leggja skógræktarmálið 

fram á Alþingi, en hann væri ákafur trjáræktarmaður.143 Valtýr Guðmundsson hafði lofað 

að styðja tillöguna en hann hafði helming alþingismanna á bak við sig.144 Þá kom fram 

hjá Flensborg að Búnaðarfélagið hefði dregið sínar tillögur um skógrækt til baka eftir að 

hafa kynnt sér tillögur þeirra félaga og lofað að styðja þær. Taldi Flensborg alþingismenn 

almennt mjög áhugasama um skógrækt, hins vegar væri hann ekki viss um tvo þingmenn 

sem sætu í fjárlaganefndinni. Annar væri Stefán Stefánsson, kennari á Möðruvöllum, sem 

væri grasafræðingur og sem slíkur hefði hann mikil áhrif á landbúnaðarmál. Sagði 

Flensborg að Stefáni fyndist að Danirnir væru að þröngva sér inn á þetta svið á Íslandi. 

Stefán hefði það merkilega álit, eins og margir aðrir, að grasafræðingur væri það sama og 

skógfræðingur.145 

 Stefán gagnrýndi á Alþingi að fé væri veitt til „tveggja manna í 300 mílna 

fjarlægð“.146 Landshöfðingi svaraði því til að féð væri ekki veitt nafngreindum mönnum 

heldur stjórninni.147 Hún bæri ábyrgð á hvernig þeim yrði varið. Stjórnin réði því „hvort 

hún ver því eftir tillögum sérfróðra manna, þó útlendir séu, eða fær það til umráða 

innlendum mönnum, sem ekkert skyn bera á skógrækt“.148 Sagði Magnús að stjórn 

Búnaðarfélagsins bæri ekkert skynbragð á skógrækt og væri honum því „óljúft að veita 

búnaðarfélaginu þetta fé“,149 enda hafi stjórnin tekið fram að hún vildi ekkert með málið 

hafa, þar sem hana skorti þekkingu á skógrækt og hefði öðru að sinna. Mótmælti Magnús 

þar með þeirri hugmynd sem komið hafði upp um að veita Búnaðarfélaginu þetta fé en 

hugmyndir voru uppi um að þegar fram liðu stundir, væri „æskilegt að búnaðarfélagið 

hefði hér hönd í bagga“.150 Gagnrýni kom fram á þá Ryder og Prytz og var bent á að þótt 

Ryder kapteinn hefði kynnti sig vel fyrir Íslendingum og oft komið til landsins, þá væri 

hann ókunnugur íslenskum staðháttum og hinn, Prytz, hefði aldrei komið til landsins. 

                                                 
143 Þ.Í. Skógrækt ríkisins 2004 A/3. Bréf Flensborgs til Ryders. 12.7.1901. 
144 Hér vekur athygli að Tryggvi Gunnarsson og Valtýr Guðmunsson, sem voru svarnir andstæðingar í 
pólitíkinni, styðja báðir málið. Hafa ber í huga að Tryggvi var eindreginn skógræktarmaður og Valtýr 
maður framfara og hallur undir Dani í þessu sambandi. 
145 Þ.Í. Skógrækt ríkisins 2004 A/3. Bréf Flensborgs til Ryders. 12.7.1901. 
146 Alþingistíðindi 1901 B, d. 1671. 
147 Stjórnarráðið fyrir Ísland  
148 Alþingistíðindi 1901 B, d. 1671. 
149 Sama heimild. 
150 Alþingistíðindi 1901 B, d. 1623. 
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Þetta væri óheppilegt, því að þótt sérfræðiþekking væri nauðsynleg, þá væri hún ekki 

einhlít, heldur þurfi einnig hagsýni og kunnugleik á landinu, ef vel ætti að fara. Það væri 

ekki hægt að ætlast til að ókunnugir menn gætu stýrt þessu fyrirtæki frá Kaupmannahöfn. 

Sagði Ólafur Briem, bóndi á Ásgeirsvöllum í Skagafirði, að það hafi verið viðurkennt „að 

óhentugt væri  að hafa vora æðstu landstjórn úti í Kaupmannahöfn; en nú ætlar þingið 

sjálft að fara að skapa þar nýja yfirstjórn yfir einni tegund mála vorra, er miklu getur 

varðað“.151 Búnaðarfélagið væri beinlínis skyldugt til að taka málið að sér, sagði hann, 

þar sem það væri á verksviði þess og náskylt öðrum gróðurtilraunum. Valtýr 

Guðmundsson lagði aftur á móti til að landstjórninni yrði veittur umræddur styrkur. 

Skógrækt tæki langan tíma og það væri á ábyrgð þjóðfélagsins að snúa þeirri þróun við 

sem átt hefði sér stað á Íslandi. Einhvern tíma yrði að byrja og „ef forfeður vorir á liðinni 

öld hefðu byrjað á þessu, þá væri margt öðru vísi hjá oss nú“.152 Endirinn varð sá að 

Alþingi veitti 10.000 kr. til skógræktar í stað 14.000 sem sótt var um. 

 Þegar ljóst var að styrkurinn yrði lægri en upphaflega var gert ráð fyrir, óskaði 

Alþingi eftir því við Flensborg að hann kæmi með nýjar tillögur um notkun fjárins. 

Flensborg minnkaði umfang áætlanna og lagði til að frestað yrði að fjölga skógarreitum 

en nauðsynlegt væri að koma upp trjáræktarstöðvunum og að mikilvægt væri að girða af 

og friða skóg. Í bréfi til Prytz sagði Flensborg að það hefði einkum verið tillaga þeirra um 

að girða skóga, sem hafi valdið því að þeir „yfirhöfuð“ gátu gert sér vonir um að fá 

þennan styrk frá Alþingi.153 Þá sagði Flensborg að ef þeir gætu fengið Hallormsstaðaskóg 

sem tilraunasvæði væri það góð byrjun. Hafði hann fengið alþingismann til að leggja 

fram þingályktunartillögu um það.154 Í framsögu Guttorms Vigfússonar, bónda á Strönd á 

Völlum í Suður-Múlasýslu um friðun Hallormsstaðaskógar kom fram að þessu máli hefði 

fyrst verið hreyft 1897, þar sem skorað var á stjórnina að hlutast til um friðun skógarins. 

Þá hafi árið 1899 verið samþykkt heimildarlög fyrir stjórnina um að taka Hallormsstað 

undan Vallanesprestakalli. Þar sem þessi heimild hafði ekki verið notuð, var að mati 

Guttorms tími til að framkvæma hana. Nú hafi þingið veitt fjármagni til 

skógræktartilrauna og ætlast væri til að unnið verði að skógrækt „einmitt á þessum stað, 

                                                 
151 Alþingistíðindi 1901 B, d. 1613. 
152 Sama heimild, d. 1499. 
153 Þ.Í. Skógrækt ríkisins 2004 A/3. Bréf Flensborgs til Prytz. 31.7.1901. 
154 Sama heimild. 
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og hefi eg það eftir þeim manni, sem mest er við þetta mál riðinn, nfl. cand. 

Flensborg“.155 Þingályktunartillagan var þó ekki samþykkt að þessu sinni vegna 

ágreinings um kúgildi og mat á hlunnindum prestsins.  

 

2. Skóggræðslumál Íslands 

Á fyrri hluta ársins 1903 skrifuðu þeir Ryder og Prytz greinargerð um skóggræðslumál 

Íslands að beiðni stjórnarskrifstofunnar í Kaupmannahöfn.156 Þar sögðust þeir samþykkir 

þeirri hugsun sem landshöfðingi hafði látið í ljós að landssjóður tæki að sér 

skóggræðslumálin, þannig að féð sem til þess þyrfti yrði sett á fjármálafrumvarp 

stjórnarinnar. Yrði liðsinnis þeirra óskað áfram væru þeir reiðubúnir að taka að sér 

stjórnina. Á þessum grunni sömdu þeir  tillögur um hvaða störf ætti að vinna að 

fjárhagstímabilið 1904–05 og ýmsar aðgerðir sem þeim þóttu nauðsynlegar.157 Sögðu þeir 

reynslu tveggja áranna á undan hafa verið góða, þó að „ýmsir erfiðleikar hafi, og það að 

vonum, gert vart við sig á ýmsum stöðum, þá eru það einmitt erfiðleikar, sem tilraunirnar 

áttu að sýna, hverjir og hvernig væru, svo sem hvort frostið lyfti plöntunum upp úr 

moldinni, tjón af vatnsgangi, hvort geitur og sauðfje brytust inn í hin girtu gróðursvæði 

o.fl.“.158 Reynslan hafi sannað að jarðvegur og loftslag kæmu ekki í veg fyrir skógrækt á 

Íslandi. Þeir bentu á að sumar tegundir hafi komist vel af en þó hafi þurft að gefa aðrar 

upp á bátinn að minnsta kosti fyrst um sinn. Óhætt væri að búast við öllu góðu af 

framtíðinni hvað varðar skóggræðslu á Íslandi.  

 Greinargerð þeirra félaga um áform næstu tveggja ára var í þremur liðum, þ.e. 

ræktun nýs skógar, verndun skóga er til voru og ýmsar aðrar aðgerðir. Varðandi ræktun 

nýrra skóga vildu þeir að haldið yrði áfram á sömu braut og mörkuð hafði verið, þ.e. að 

vinna áfram við skógarreitina og trjáræktarstöðvarnar. Þá lögðu þeir til að keyptir yrðu 

eins margir kjarrskógar og unnt væri. Fyrst og fremst lögðu þeir áherslu á að 

Hallormstaður væri keyptur með öllum þeim skógi sem jörðinni fylgdi og því næst 

skógar í  Fnjóskadal. Töldu þeir að ekki mætti seinna vera að bjarga skóginum á 

Hallormsstað. Þar sem landssjóður gæti ekki eignast alla skóga og kjarri vaxin svæði sem 
                                                 
155 Alþingistíðindi 1901 A, d. 338-339. 
156 Skóggræðslumál Íslands.. Sérprent sem fylgdi fjárlagafrumvarpinu 1903. Þ.Í. Skógrækt ríkisins A/2. 
Greinargerðin á dönsku. 
157 Sama heimild. 
158 Sama heimild.  
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til væru, og af því að því yrði ekki komið á nema smám saman, væri æskilegt að ákveða 

skógfriðun með lögum til að fyrirbyggja frekar eyðileggingu af völdum óhóflegs 

skógarhöggs.159 

Aftur á móti sáu þeir sér ekki fært að semja frumvarp til laga um friðun, en settu 

fram hugmyndir og tillögur sem nota mætti seinna. Lutu þessar tillögur að skógi sem 

þjóðareign, skógi sem bændaeign og að lokum tillögur að ákvæðum um friðaðan skóg.160 

Með tilliti til þess að eftirlits með skógunum og leiðbeininga væri þörf, væri nauðsynlegt 

að ungir Íslendingar fengju kennslu á þessu sviði. Þörf væri á að minnsta kosti einum 

útlærðum skógfræðingi og 3–4 skógarvörðum. Þar sem skógfræðinámið tæki sex ár og 

skógarvarðanámið þrjú, væri greinilegt að nú þegar þyrfti að hefjast handa um að fá menn 

í námið. Að þeirra mati ætti námið að fara fram í Danmörku en þar stæði „öll þekking á 

meðferð skóga og einkum græðslu nýrra skóga á mjög háu stigi eftir reynslu þeirri, er 

hinn síðasti aldarhelmingur hefur skapað“.161 Lögðu þeir til að æskilegt væri að á 

fjárlögum yrði veittur styrkur til þessa náms, eins og gert væri við ýmislegt annað nám. 

Þá lögðu þeir til, að einstökum sveitarfélögum yrði veittur styrkur til skógræktar. Í lok 

greinargerðarinnar var nákvæm áætlun um framkvæmdir upp á 16.000 kr. og var 

samhljóða stjórnarfrumvarp lagt fyrir Alþingi þá um sumarið. Fjárlaganefndin lagði hins 

vegar til, að það yrði lækkað niður í 11.000 kr. Magnús Stephensen  landshöfðingi sagði 

við það tækifæri, að hann liti svo á að það væri almennur áhugi á skógrækt í landinu og 

að háttvirtir þingmenn væru því hlynntir yfirhöfuð og ekki síst fjárlaganefndin og hann 

skyldi því ekki þessa tillögu nefndarinnar, enda hlyti þjóðin að hafa ráð á þessu. Síðan 

sagði Magnús: 

Þótt vér óskum þess að klæða landið skógi, vantar oss þekkingu á því, hvernig það 
megi bezt verða, og þessa þekkingu verðum vér að sækja til útlanda. Nú erum vér 
svo hepnir, að það eru ágætismenn í Kaupmannahöfn, sem vilja bindast fyrir 
málinu, og fyrst þeir sýna oss þá velvild, að láta oss í tjé þekkingu sína, þá er það 
skylda vor, að fara sem mest að ráðum þeirra, og leggja fram fé það, sem þeir álíta 
nauðsynlegt ...162 
 
C.V. Prytz prófessor kom til Íslands þetta sumar í fyrsta sinn og ferðaðist með 

Flensborg um landið. Voru þeir félagar í Reykjavík m.a. hluta þingtímans en þeir lögðu 
                                                 
159 Skóggræðslumál Íslands, bls. 5. 
160 Sama heimild, bls. 6-7. 
161 Sama heimild, bls. 7. 
162 Alþingistíðindi 1903 B, d. 434. 
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mikla áherslu á að halda tengslum við þingmenn og tala fyrir skógarmálinu. Vegna áhrifa 

Prytz var t.a.m. fjárveitingin sem ætluð var til að styrkja nemendur til að læra skógrækt 

hækkuð um þriðjung til þess að þriðji maðurinn kæmist að. Gerði fjárveitinganefndin 

þetta eftir samtal við prófessorinn, því það væri „tilætlað af mörgum, að skógar verði 

keyptir, girtir og friðaðir, sérstaklega Hallormsstaðaskógur, Hálsskógur og Vaglaskógur; 

þyrfti þá einn mann austanlands, annan norðanlands og hinn þriðja hér sunnanlands til 

þess að hafa skógræktunina og eftirlit skóganna á hendi“.163 Þá var frumvarp um heimild 

til að kaupa lönd til skógfriðunar og skóggræðslu á dagsskrá þingsins og komu þeir báðir, 

Prytz og Flensborg, að því máli.164 Frumvarp um kaup á Hallormstaðaskógi, Hálsaskógi 

og Vaglaskógi voru samþykkt á þessu þingi.165 Með þessu var mikilsverðum áfanga náð í 

skógræktarsögu Íslendinga. 

Eins og áður lögðu þeir félagar, Ryder og Prytz, mikla áherslu á að Flensborg 

héldi fyrirlestra um skógrækt þegar færi gæfist til að leggja áherslu á þýðingu þeirra fyrir 

þjóðina og verndun þess skógar sem eftir var í landinu. Þeir sáu fyrir sér stofnun 

skógræktarfélaga og ræktun skóga við helstu bæjarkjarnana.166 Hélt Flensborg eina sex 

fyrirlestra um þessi efni í helstu þéttbýlisstöðum landsins.167 Til að leggja áherslu á 

þennan þátt skóggræktarmálsins og auglýsa væntanlega fyrirlestra Flensborgs, sendu þeir 

félagar áskorun til Íslendinga þar sem þeir báðu landann um að hlífa skógum og kjörum. 

„Hlífið kjörrunum, svo að niðjar yðrir megi hafa gagn og gaman af þeim. Hlífið 

skógunum, svo að þeir geti framleitt fræ, er nýr skógur grói upp af. Það er þörf á miklu 

fræi“.168  

 

3. Skógræktarfélag Reykjavíkur 

Í bréfi Flensborgs til Prytz í júlí 1901 sagðist hann ætla að dvelja í Reykjavík á meðan 

Alþingi stæði yfir. Hann vann þá stundina í því að stofna hlutafélag um að koma upp 

skógarreiti við Reykjavík.169 Að hans mati höfðu margir góðir menn áhuga á málefninu 

og hafði hann haldið vel sóttan fyrirlestur um það. Taldi Flensborg  mögulegt, að fá land 
                                                 
163 Alþingistíðindi 1903 B, d. 578. 
164 Sama heimild, d. 1066-1070. 
165 Stjórnartíðindi A, bls. 304-305. 
166 Þ.Í. Skógrækt ríkisins 2004 A/2. Leiðbeiningar til Flensborg fyrir Íslandsferð árið 1904. 20.4.1904. 
167 C.E. Flensborg: „Islands Skovsag i 1904“, bls. 2. „Skóggræðslumálið“. Ísafold, 25.5.1904.  
168 „Til Íslendinga“. Þjóðólfur, 6.5.1904. 
169 Þ.Í. Skógrækt ríkisins 2004 A/3. Bréf Flensborgs til Prytz.. 31.7.1901. 
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fyrir lítið og að hægt yrði að safna 2000–3000 kr. til kaupanna. Tækist þetta ekki í ár 

skrifaði hann heppnaðist það kannski á næsta ári. Það þyrfti alltaf tíma til að undirbúa 

fólk undir breytingu. 

Fyrirmyndin að stofnun slíkra hlutafélaga kom frá Danmörku, en þar höfðu slík 

félög verið stofnuð 1898. Skotið var á fundi í Iðnaðarmannahúsinu seinni hlutann í ágúst 

1901 rétt áður en Flensborg fór með póstskipinu til Danmerkur. Fundarefnið var stofnun 

skógræktarfélags í Reykjavík og „ef það ræðst af, þá kosin: Bráðabirgðastjórn til að 

semja lög m.m.“.170 Undir þetta rituðu þeir Þórhallur Bjarnarson, formaður Búnaðarfélags 

Íslands og Flensborg. Í bréfi til Flensborgs sagði Þórhallur að tekist hafi að safna 80 

hlutum og tækist að safna 100 mætti lækka upphæðina á hverjum hlut niður í 20 kr.171 Þá 

kom  fram að Búnaðarfélagið hafi eftirlátið landsstjórninni skógarreitinn á Þingvöllum en 

Landbúnaðarfélagið danska, sem réði yfir reitnum, hafði viljað að Búnaðarfélagið tæki 

við tilraununum þar. Gaf þá Búnaðarfélagið út yfirlýsingu um að Flensborg myndi leiða 

vinnuna þar. Þessi ákvörðun var tekin eftir meðferð Alþingis á málinu.172 Búnaðarfélagið 

þakkaði tilboðið frá Landbúnaðarfélaginu danska og taldi að málið væri nú í góðum 

höndum og „þó félag okkar hafi um sinn ekki beint með málið að gera, fylgdist félagið 

náið með og vonaðist eftir góðu samstarfi við þá sem kæmu til með að leiða þetta 

mikilverða mál á Íslandi“.173 Sagði Flensborg í greinargerð sinni þetta ár að hlutafélagið 

hafi orðið til fyrir frumkvæði og mikinn áhuga Þórhalls.174 

 Tilgangur félagsins var að kaupa og hefja gróðursetningu á rúmlega 6,5 hekturum 

lands (20 tunnum) við Rauðavatn í nágrenni Reykjavíkur. Ætlunin var að hefja verkið 

1902. Hugmynd Flensborgs um að hafa trjáræktarstöð á vegum Skógarmála Íslands innan 

girðingar skógarrreitsins var vel tekið.175 Safnaðist 2000 kr hlutafé og styrkti Suður- og 

Vesturamtið félagið með árlegum styrk upp á 150 kr. Var vonast til að styrkur fengist frá 

bæjarráðinu og að Alþingi myndi veita einhvern styrk.176 Skógræktarmál Íslands fengu 

                                                 
170 Þ.Í. Skógrækt ríkisins 2004 A/3. Dreifibréf um stofnun skógræktarfélags. 
171 Þ.Í. Skógrækt ríkisins 2004 A/3. Bréf frá Þórhalli Bjarnarsyni til Flensborgs. 3.12.1901. 
172 Sama heimild. 
173 Þ.Í. Skógrækt ríkisins 2004 A/3. Bréf frá Det kongelige danske Landhusholdnings-Selskab til Ryder. 
21.4.1902. 
174 C.E. Flensborg: „Islands Skovsag i 1901“, bls. 50. 
175 Þ.Í.  Skógrækt ríkisins 2004 A/3. Bréf Tryggva Gunnarssonar til Flensborgs. 5.12.1901. 
176 C.E. Flensborg: „Islands Skovsag i 1902“, bls. 29. 
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síðan afnotarétt af um hundrað fermetra lóð undir trjáræktarstöð.177 Formaður félagsins, 

Steingrímur Thorsteinsson skáld og yfirkennari við Lærða skólann, var vongóður um að 

þessir styrkir fengjust. Vonaðist hann til að Alþingi áttaði sig á mikilvægi málsins þegar 

byrjað væri á því. Þegar vinnan væri hafin væri ekki um annað að ræða en halda áfram. 

„Það geti tekið tíma að vekja áhuga og stemningu hjá almenningi en það komi 

áræðanlega með tímanum“.178 

 Undirbúningur að gróðursetningu við Rauðavatn hófst árið 1902 og voru 

gróðursettar 8600 plöntur árið eftir. Bróðurparturinn af þessum plöntum voru tvær 

tegundir reynitrjáa eða 8000 tré. Einnig voru gróðursettar 200 cembrafurur, fjallafurur og 

hvítgreni. Í trjáræktarstöðin voru gróðursettar 7200 plöntur og sáð fræi á sama hátt og í 

trjáræktarstöðinni að Hallormsstað.179 

 

4. Skógarpólitík 

Í greinargerð sinni til Alþingis árið 1903 lögðu þeir Ryder og Prytz áherslu á mikilvægi 

þess að breiða út þekking á gagnsemi og þýðingu skógræktarinnar meðal landsmanna.180 

Þetta skyldi gert með greinaskrifum og fyrirlestrum.181 Blöðin á Íslandi á þessum tíma 

sýndu málinu mikinn áhuga og fjölluðu um það á jákvæðan hátt.182 Þá flutti Prytz tvo 

fyrirlestra um skógarmálefni Íslands í Reykjavík hinn 30. júlí og 1. ágúst.183 Vöktu þeir 

athygli og voru birtir í mörgum blöðum styttir eða endursagðir þetta sumar.184 Í fyrri 

fyrirlestrinum sem hann nefndi skógarpólitík, lagði Prytz áherslu á, að skógræktarmálið 

væri framtíðarmál. Þannig ynni skógræktarmaðurinn ekki einungis fyrir sjálfan sig eða  

samtíma sinn, heldur gerði starf hans þjóðfélaginu í heild sinni gagn um ómælda 

framtíð.185 „Sú þjóð, sem tekur sér fyrir hendur að rækta hjá sér skóg, verður að hafa náð 

vissu þroska- og menningarstigi; hún verður að vera töluvert frjáls og eiga sín á meðal 

                                                 
177 C.E. Flensborg: „Islands Skovsag i 1902“, bls. 31. 
178 Þ.Í. Skógrækt ríkisins 2004 A/3. Bréf Steingríms Thorsteinssonar til Flensborgs. 9.2.1903. 
179 C.E. Flensborg: „Islands Skovsag i 1903“, bls. 22-23. 
180 Skóggræðslumál Íslands, bls. 7. 
181 „Skógræktunin á Íslandi“. Austri, 22.6.1903; „Skógrækt á Íslandi“. Norðurland, 1.8.1903. 
182 „Flensborg skógfræðingur“. Norðurland, 21.6.1903; Umfjöllun Norðurland, 25.7.1903; „Fyrirlestur um 
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184 „Firilestur um skógrækt“. Ingólfur, 2.8.1903; „Firilestur um skógrækt“. Ingólfur 8.8.1903; „Skógrækt á 
Íslandi“. Ísafold, 8.8.1903; „Skógrækt á Íslandi“. Ísafold, 12.8.1903. 
185 „Skógrækt á Íslandi“. Ísafold, 8.8.1903. 
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menn, sem með hlýjum huga bera allsherjargagn þjóðfélagsins fyrir brjósti“.186 

Sérþekking væri skilyrði fyrir þróun skógræktar í þjóðfélagi ætti framþróun að eiga sér 

stað. Sauðkindin væri ekki aðalvandamál skógarins heldur væri það maðurinn. Eyðing 

skóganna væri út af fyrir sig mikið mein og tjón fyrir landið en miklu verri væri hún fyrir 

jarðveginn. Hinn gróðurberandi jarðvegur væri svo fínn að hann fyki alls staðar burt. 

Vatn og vindar hafi valdið ógurlegu tjóni. Það var skoðun Prytz að hér hefði skógurinn 

verkefni að leysa til að sporna gegn þessum öflum.187 Hann sagði menn hér á landi taka 

án þess að gefa. Skógurinn gæti gagnast með því að veita túnum skjól, notast sem 

eldiviður og þannig sparað áburðinn og þegar til lengdar léti mundu nýjar skógarstöðvar 

einnig koma sauðfjárræktinni til góða.188 Skoðun Prytz var sú að þegar gera ætti tilraunir 

með nýjar trjátegundir í einhverju landi, væri mikilvægt að fá hringrás plöntunnar til að 

falla að þeirri náttúru sem væri í kringum hana. Það væri þetta sem Skógræktarmál 

Íslands hafi verið að fást við undanfarin fjögur ár. Þá sagði Prytz: 

Það hefur verið sagt, að tilraunirnar ætti að gera með norskum plöntum, af því að 
loftslagið hér og í Noregi væri svo líkt; upp á það að gera held ég þá að maður 
ætti heldur að viðhafa amerískar plöntur. En það er lítil áherzla leggjandi á þetta 
atriði, því þegar til als kemur, þá eiga ekki neins annars lands plöntur við Ísland; 
eigi að framleiða skóg á Íslandi, þá segir það sig sjálft, að það verður að vera með 
íslenskum plöntum...Oss ríður á að finna trjátegundir þess eðlis að innri hringrás 
þeirra sé í svo nánu sambandi við hina ytri hringrás náttúrunnar hér á Íslandi, að 
þær kunni hér við sig 189 
 
 

Forusta skógmálsins yrði að vera í höndum skógfræðings, fullyrti Prytz sem hefði yfirráð 

yfir fjármagni að ráða. Skógmálið væri til framtíðar og vildu menn hefjast handa, yrði að 

halda áfram; „láti menn staðar numið, þá er hinum fyrri framlögum á glæ kastað“.190 Þá 

sagði Prytz að hann þekkti næsta lítið til íslenskra stjórnmála, en hann hefði haft veður af 

því, að það mæltist ekki vel fyrir að stofnuð væru embætti. En einmitt þetta þyrfti að gera 

því nauðsynlegt væri að fastráða plöntunarmennina og yfirumsjón yfir skógræktinni yrði 

                                                 
186 „Skógrækt á Íslandi“. Ísafold, 8.8.1903. 
187 „Skógmál Íslands. Tveir fyrirlestrar fluttir í Reykjavík 30. júlí og 1. ág. Af C.V.Prytz prófessor í 
skógfræði“, bls. 93-96.  
188 Sama heimild, bls. 98. 
189 Sama heimild, bls. 101. 
190 Sama heimild, bls. 105. 
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að fela fastráðnum embættismanni.191 Að síðustu væri það almenningsálitsins í landinu 

og landstjórnarinnar að skera úr um hvort tími væri til kominn að færast skógmálið í fang 

og hvort þjóðin væri nógu þroskuð til þess.192 Velti Prytz því fyrir sér, hvort landið gæti 

einfaldlega ráðið við þetta mál, þar sem landið væri mjög stórt, 103 þúsund ferkílómetrar 

og íbúarnir aðeins 78.500. Byggð væri mjög dreifð og samgöngur erfiðar. Þetta ylli því 

að erfitt væri að ráðast í samfélagsleg mál sem krefðust mikillar samvinnu. Þá væri 

vanþróað efnahagslíf einnig vandamál, þar sem stór hluti verslunarinnar væri 

vöruskiptaverslun og gæfi því lítið af sér. Landssjóður gæti varla sett mikla peninga í 

skógmálið, þar sem fjárlögin væru aðeins ein milljón króna og krafa væri um að leysa 

mörg önnur mikilvæg samfélagsmál. Þrátt fyrir þetta var Prytz bjartsýnn á að málið gengi 

vel eftir því sem hann hefði kynnst landi og þjóð.193 Ríkið yrði að vera í fararbroddi, þó 

mikilvægt væri að einstaklingar fylgdu á eftir. Stærsta gagnið af skógrækt á Íslandi væri 

að draga úr sandfoki en þetta ætti langt í land og við fyrstu sýn virtist þetta ekki gerlegt. 

Þetta væri þó hægt.194 Hin víðáttumiklu svæði, þar sem jarðvegur hafði eyðst og nú væri 

aðeins sandur og grjót eftir, væru ekki heppileg fyrir skógrækt. Sandfokið ógnaði grónu 

landi. Hér þyrfti að byrja á að hefta sandfokið annað hvort með plöntum eða dauðu 

lífrænu efni. Síðan væri hægt að hefja skógrækt.195 Náttúruleg skilyrði fyrir skógrækt 

væru til staðar á Íslandi. Hugmynd Ryders um að hefja skógrækt á Íslandi væri ein af 

þeim mikilvægustu fyrir innri framtíð landsins.196 Þá var það mat Prytz að margir 

Íslendingar hefðu öðlast skilning á því hvar „þyngdarpunktur málsins væri: Ísland væri að 

fjúka í hafið, væri það ekki klætt skógi. Þá eyðileggi sandfokið bæði annað landsvæði og  

fiskinn á þurrkhjöllunum“. Taldi Prytz að Ryder hefði sett af stað mikilvæga hreyfingu 

fyrir framtíð Íslands og var Prytz þakklátur fyrir að vera þátttakandi.197  

Tilfinningin hlýtur að hafa verið góð eftir heiðursamsætið sem haldið var fyrir þá 

Flensborg sama daginn og hann steig á skipsfjöl hinn 4. ágúst. Samsætið var einnig 

haldið til heiðurs Ryder fyrir hans þátt í skógræktarmálum Íslendinga. Samsætið héldu 

                                                 
191 „Skógmál Íslands. Tveir fyrirlestrar fluttir í Reykjavík 30. júlí og 1. ág. Af C.V.Prytz prófessor í 
skógfræði“, bls. 106. 
192 Sama heimild, bls. 107. 
193 C.V. Prytz: „Skovdyrkning paa Island“, bls. 16. 
194 Sama heimild, bls. 43. 
195 Sama heimild, bls. 51. 
196 Þ.Í. Skógrækt ríkisins A/3. Bréf Prytz til Ryder. 29.7.1903. 
197 Þ.Í. Skógrækt ríkisins A/3. Bréf Prytz til Ryder. 12.8.1903. 
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nokkrir embættismenn bæjarins og alþingismenn, um 30 talsins. Steingrímur 

Thorsteinsson yfirkennari mælti fyrir minni Prytz, Júlíus Havsteen fyrir minni 

Flensborgs, Björn M. Ólsen rektor fyrir minni Ryders og Þórhallur Bjarnarson fyrir minni 

Danmerkur. Prófessor Prytz talaði fyrir minni Íslands. Sagði Ísafold að prófessor Prytz 

hafi getið sér góðs orðstírs í þessari ferð sinni „fyrir ljúfmensku sína og lítillæti og 

frábæran áhuga á skóggræðslunni hér, enda getum vér naumast kosið oss betri gest né 

þarfari“.198 Var það skoðun blaðsins að ættum við marga slíka menn, myndi áhugi hér á 

landi vaxa hratt og viðleitni á að græða upp landið. Af þessu tilefni orti Steingrímur 

Thorsteinsson ljóð sem sungið var í samkvæminu: 

 

Frá Yggdrasils aski að örsmæsta tré, 
vér ætlum að trjálífið hugumkært sé. 
Hvað elskarðu í náttúru, ef elskarðu ei skóg, 
með ilmgróðri, fuglaklið og himneskri ró? 
 
Með hlífandi lífsafli höndin hann ver, 
og langt yrði að telja þau hnoss sem hann ber. 
Því heiðruðust löngu og heiðrast þeir enn, 
sem hans eru fóstrar og útbreiðslumenn.199 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
198 „Prófessor C.V. Prytz“. Ísafold, 12.8.1903. 
199 Steingrímur Thorsteinsson: Ljóðamæli, bls. 74.  
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V. Skógræktarmál Íslands og sandgræðslan 

 

1. Hefting sandfoks 

Sýslunefnd Rangárvallarsýslu sneri sér til Búnaðarfélagsins veturinn 1903–1904 um að 

Búnaðarfélagið hefði milligöngu um að þeir sem stjórnuðu Skógræktarmálum Íslands 

kæmu til aðstoðar og leiðbeiningar í baráttunni við eyðilegginguna af völdum sandfoks á 

Heklusvæðinu. Formaður Búnaðarfélagsins, Þórhallur Bjarnarson, sneri sér í kjölfarið til 

þeirra með þá bón að Flensborg myndi sumarið eftir ferðast um svæðið og rannsaka 

aðstæður.200 Prófessor Prytz taldi á þessum tíma að þetta verkefni væri mjög mikilvægt 

fyrir Ísland; vægi þess væri það mikið að þetta ætti að vera sérstakt verkefni eins fljótt og 

mannafli gerði það kleift. Lagði hann til við Ryder að þeir myndu láta íslensku 

skógarvarðanemana læra eitthvað um sandgræðslu og að þeir dveldu einhvern tíma 

námsins á Jótlandi. Ekki væri hægt að gera neitt í sandgræðslumálum fyrr en til kæmi 

menntað fólk og að jurtirnar á foksandssvæðunum hefðu verið rannsakaðar.201 Í 

fyrirmælum Flensborgs fyrir sumarið 1904, lögðu Ryder og Prytz til að hann beindi 

sjónum sínum að landeyðingu á einstökum stöðum og að þeim jurtum sem þar fyndust. 

Skyldi hann koma með prufur til Danmerkur.202 Í byrjun júlí ferðaðist Flensborg um 

Heklusvæðið en hitti því miður, að sögn þeirra félaga, ekki Eyjólf Guðmundsson í 

Hvammi sem var aðalmaðurinn í baráttunni við sandfokið þar sem hann var ekki heima. 

Þegar heim var komið gaf Flensborg þeim félögum skýrslu um niðurstöður sínar. Ræddu 

þeir í framhaldinu við Þorvald Thoroddsen um umfang og orsakir sandfoksins og um 

þátttöku almennings  í verkefninu við Valtý Guðmundsson. Niðurstaðan var að þeir sem 

forsvarsmenn Skógræktarmálsins lýstu yfir vilja til að takast á við þetta vandamál, óskaði 

ráðuneytið þess. Skilyrði var að Flensborg veitti þessu verkefni einnig forstöðu. Þar sem 

þetta myndi kosta töluverða fjármuni, væri nauðsynlegt að rannsaka málið nánar af fólki 

með fagþekkingu og ástríðu fyrir verkefninu. Nauðsynlegt væri að sérfræðingur í 

sandgræðslumálum skoðaði hinar sérstöku aðstæður á Íslandi og að áætlun væri gerð á 

grundvelli þess um frekari aðgerðir. Hraða þyrfti þessu, þar sem jarðeyðingin ykist ár frá 

ári og lögðu þeir til að rannsóknin færi fram snemma sumars 1905  þannig að möguleg 

                                                 
200 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Bréf til íslenska ráðuneytisins dags. 25.11.1904.  
201 Þ.Í. Skógrækt ríkisins A/3. Bréf Prytz til Ryder 24.2.1904. 
202 Þ.Í. Skógrækt ríkisins A/3. Fyrirmæli til Flensborgs varðandi ferðina til Íslands 1904. 
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áætlun gæti verið lögð fyrir Alþingi sem haldið skyldi seinna um sumarið.203 Höfðu þeir 

Ryder og Prytz tryggt sér að „overklitfoged“ Dahlerup gæti innt verkið af hendi, en hann 

var yfirmaður sandgræðslumála á svæðinu við Skagen á Jótlandi. Hannes Hafstein 

ráðherra þakkaði tilboð stjórnar Skógræktarmálsins um að hún tæki að sér verkefnið 

jafnframt því sem hann samþykkti áætlunina um að Dahlerup rannsakaði aðstæður hér á 

landi og veitti umbeðnar 1000 kr. til verkefnisins.204 En Hannes hafði á þessum tíma 

háleitar hugmyndir um ræktun landsins. Þannig vildi hann rannsóknir á fleiri þáttum og 

það helst þegar sumarið 1905. Óskaði hann eftir að könnuð væru skilyrði fyrir ræktun 

með áveitum frá Héraðsvötnum í Skagafirði, frá Þverá í Rangárvallasýslu og Ölfusá í 

Árnessýslu, hvernig unnt væri að þurrka upp vötn á Mýrunum og nýta landið til ræktunar, 

skilyrði fyrir notkun á heitu vatni til ræktunar á láglendi á Barðaströnd og ákvörðun á 

þeim stað í Þjórsá þar sem best væri að taka vatn til áveitu fyrir Skeiðin og Flóann. Þetta 

voru mjög umfangsmiklar rannsóknir og spurði Hannes þá félaga hvort þeir gætu útvegað 

sérstakan mann til starfans ef sá sem kæmi til að rannsaka sandfokið gæti þetta ekki.205 Í 

svari Prytz og Ryders kom fram að þessi verkefni væru mjög umfangsmikil og krefðust 

verkfræðikunnáttu; þetta krefðist „kulturteknískrar“ kunnáttu sem Dahlerup hefði ekki.206 

Hans sérsvið væri sandgræðsla og aðgerðir gegn sandfoki. Á diplómatískan hátt reyndu 

þeir að sýna Hannesi fram á að þau verkefni sem hann stakk upp á tækju mikinn tíma og 

krefðust áætlunargerðar og fjármagns. Sem mögulegan kandídat til verksins nefndu þeir 

þó verkfræðinginn Holger Winge sem áður hafði stjórnað gerð áveitna hjá danska 

Heiðafélaginu. „Ef nú af einhverjum orsökum Winge framkvæmdarstjóri getur ekki tekið 

að sér verkefnið verðum við á þessum tímapunkti að benda á A.F. Kofoed-Hansen 

skógfræðing. Hann hefur ekki hina teoretísku verkfræðimenntun, en hefur hins vegar 

unnið í 8 ár sem „kulturtekniker“ í Svíþjóð og Rússlandi“.207 Sögðu þeir félagar Kofoed-

Hansen bundinn við vinnu sína í Rússlandi allt vorið 1905 og gæti því varla verið komin 

til Íslands fyrr en í ágúst það ár en hann gæti hins vegar verið á Íslandi við störf eins lengi 

og veður leyfði. Áfram reyndu þeir félagar að reyna að útvega verkfræðing til verksins en 
                                                 
203 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Bréf til íslenska ráðuneytisins  25.11.1904. Þeir félagar 
virðast hafa rætt við Hannes Hafstein þetta sama haust þegar hann dvaldi í Kaupmannahöfn. 
204 Þ.Í. Skógrækt ríkisins A/4. Bréf Hannesar Hafstein til stjórnar Skógmálsins. 17.12.1904. 
205 Þ.Í. Skógrækt ríkisins A/4. Bréf Hannesar Hafstein til stjórnar Skógmálsins. 17.12.1904. 
206 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Bréf Ryders og Prytz til ráðuneytisins íslenska. 12.1.1905. 
207 Sama heimild. Þetta er fyrsta heimildin þar sem nafn A.F. Kofoed-Hansen kemur fram en hann átti síðar 
eftir að verða skógræktarstjóri hér á landi.  
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að lokum komst Hannes að þeirri niðurstöðu að í ljósi umfangs rannsóknanna, að best 

væri að bíða með þær í bili.208 

 Samkvæmt áætlun ferðaðist Dahlerup um Suðurland í júní 1905 og fór víða. Áður 

en hann fór utan í júlí gaf hann Hannesi bráðabirgðaskýrslu um athuganirnar. Skýrsluna 

taldi hann vera ákveðinn grunn fyrir væntanlega lagasetningu um skipulega baráttu við 

sandfokið. Taldi Dahlerup baráttuna við uppblástur gríðarlega mikilvæga því að hann 

væri samfélagslegt vandamál. Vandinn í Rangárvallasýslu væri það mikil að það væri 

ekki á færi einstaklinga að berjast með árangri gegn honum. Hið opinbera yrði að koma 

til og stjórna vinnunni og leggja til fjármagn. Taldi Dahlerup að það skipulag sem væri á 

sandgræðslumálum á Jótlandi gæti orðið fyrirmynd á Íslandi með ákveðinni aðlögun að 

íslenskum aðstæðum. Til að leiða aðgerðirnar þyrfti einstakling eða einstaklinga, 

menntaða í sandgræðslumálum. Koma þyrfti upp kerfi þar sem einstaklingar innan 

sýslnanna og hreppanna væru virkjaðir í baráttunni með ákveðinni kostnaðarskiptingu 

milli þeirra sem að henni stæðu. Í lok skýrslunnar sagði Dahlerup það nauðsynlegt sem 

fyrsta skref að einn eða fleiri ungir Íslendingar fengju tæknimenntun á sviði sandgræðslu 

og væri slíka menntun að fá í Danmörku.209  

Þeir félagar, Ryder og Prytz, töldu að stjórn þessara mála ætti að vera í höndum 

Flensborgs skógfæðings og bjuggust við að árið 1905 fengi hann fasta stöðu á Íslandi. 

Þeir töldu mikilvægt að þá þegar væri auglýst eftir tveimur ungum Íslendingum til að 

nema þessi fræði og þyrftu þeir að geta hafið nám í byrjun árs 1906, en námið tæki eitt ár. 

Aðgerðirnar væru fólgnar í að koma upp samhangandi gróðrarvegg með sáningu og 

plöntun melgresis og sandreyrs (klittag), byggja varnargarða úr steinum, planta skógi og 

friða svæði fyrir dýrum og mönnum. Nauðsynlegt væri að safna fræjum af melgresi og 

koma upp gróðrarstöð við ströndina. Þá gerðu þeir ráð fyrir að þegar yrði hafist handa og 

gerðar tilraunir með sáningu og afmörkun svæða. Lögðu þeir síðan fram fjárhagsáætlun 

um sandgræðslu byggða á upplýsingum frá Dahlerup fyrir árin 1906 og 1907 upp á 5600 

kr. Búist var við að tillaga frá Dahlerup sem hann væri að vinna að um skipulag 

sandgræðslunnar yrði tekið fyrir á Alþingi 1907.210 

                                                 
208 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Bréf Ryders og Prytz til ráðuneytisins. 8.1.1905; Þ.Í. 
Skógrækt ríkisins A/4. Bréf Hannesar Hafstein til stjórnar Skógræktarmálsins. 6.5.1905. 
209 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Skýrsla Dahlerups til Hannesar Hafstein. 9.7.1905. 
210 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Skýrsla Ryders og Prytz til ráðuneytisins. 28.7.1905. 
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VI. Krafa um kerfisvæðingu 

1. Embætti skógfræðings 

Í tillögu að fjárhagsáætlun fyrir árin 1906 og 1907, sem leggja átti fyrir Alþingi sumarið 

1905, kom fram það viðhorf Prytz og Ryders að ætluðu Íslendingar að snúa sér að 

skógræktarmálum yrðu þeir að gera sér grein fyrir að þau kostaðu fjárútlát. Á fyrstu 

árunum myndu útgjöldin aukast þar til ákveðnu hámarki væri náð og mikilvægi 

skógræktar hefði náð til almennings, sem þá myndi taka yfir verulegan hluta vinnunnar 

og þar með tengd útgjöld.211 Þeir álitu að skortur á menntuðum starfsmönnum, sem 

byggju í landinu og fylgdu málum eftir, stæði skógræktinni fyrir þrifum. Þeir sögðust 

hafa lagt til 1903 að styrkur yrði veittur ungum Íslendingi til að læra til skógfræðings en 

það nám tæki sex ár. Þetta hafi ekki verið samþykkt og því væri ekki útlit fyrir að 

menntaður íslenskur skógfræðingur kæmi til starfa á næstunni. Miðað við umfang 

skógræktarinnar eftir yfirtöku á Hallormsstað, skóginum í Fnjóskadal, stækkun 

trjárræktarstöðvanna og aukins áhuga almennings væri rétt að stíga skrefið til fulls og 

fastráða skógfræðing á Íslandi. Lögðu þeir til að Flensborg yrði ráðinn með fasta búsetu á 

Íslandi. Þetta myndi auka umfang starfsins og nýtingu tímans. Ein af forsendum þess að 

almenningur hæfi skógrækt væri að fólkið þekkti þann mann sem væri í fyrirsvari sem 

leiðbeinandi og ráðgjafi og hefði trú á honum.212 Það fyrirkomulag sem hafi verið á 

högum Flensborgs síðan 1900, þ.e. að hann fengi árlega frí í fjóra mánuði frá 

Heiðafélaginu danska til að sinna störfum á Íslandi, gengi ekki til lengdar. Lögðu þeir til 

að hann yrði fastráðinn á Íslandi frá áramótum 1906 með 3000 kr. í laun auk 

eftirlaunaréttinda. Þá þyrfti að samþykkja ráðningu og kjör væntanlegra skógarvarða. 

Töldu þeir að skógræktin hefði not fyrir fjóra skógarverði þar sem þrír yrðu ráðnir til að 

sjá um skógarreiti og trjáræktarstöðvar en sá fjórði yrði lausamaður. Stefán Kristjánsson 

lyki námi á þessu sama ári, Guttormur Pálsson 1907 og Einar Sæmundsen og Sigurður 

Símonarson síðar. 

 Jafnframt þessum tillögum lögðu þeir félagar fram tillögur til fjárlaga um 

sandgræðslu, eins og áður er nefnt, að upphæð 5600 kr. Þeir álitu það henta sjálfu 

skógmálinu að stjórn væntanlegra sandgræðslumála yrði í höndum Flensborgs 

                                                 
211 Þ.Í. Skógrækt ríkisins A/3. Fjárlagatillögur Ryders og Prytz til ráðuneytisins. Ódagsett 1905. 
212 Sama heimild. 
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skógfræðings, sérstaklega eftir að hann hefði verið fastráðinn með fasta búsetu á 

Íslandi.213 Umræður höfðu átt sér stað um að Búnaðarfélagið tæki að sér þetta verkefni en 

það var skoðun þeirra félaga að það ætti betur heima með málefnum skógræktarinnar.214 

Um þingtímann dvaldi Flensborg í Reykjavík til að fylgja málinu eftir. Í bréfi til Prytz 

kom fram að þingmönnum þættu tillögurnar of háar, því erfitt væri að koma fjárlögum 

saman. Flensborg neitaði því ekki að hann væri nokkuð spenntur fyrir mögulegri 

fastráðningu en Íslendingar væru þó ekki mjög jákvæðir í garð embættismanna.215 

Í máli Péturs Jónssonar, bónda á Gautlöndum, í fjárlaganefnd kom fram að þeir 

félagar Prytz og Ryder færu fram á 18.000 kr fyrir bæði árin auk launa Flensborgs. 

Nefndinni var kunnugt um að Flensborg byðist staða í Danmörku sem hann yrði að taka 

afstöðu til og því þyrfti ákvörðun Alþingis að liggja fyrir varðandi fastráðningu. Nefndin 

treysti sér ekki til að leggja út í þann mikla kostnað sem þessu fylgdi og varð framlag til 

skógmálsins 1906 og 1907 lækkað í 14.000 kr.216  

Hannes Hafsteinn ráðherra lagði fram viðaukatillögu um aðgerðir í 

sandgræðslumálum byggða á tillögum þeirra Ryders, Prytz og Dahlerups sem bárust 

þinginu ekki fyrr en langt var liðið á þingið. Sagði Hannes að Dahlerup væri þeirrar 

skoðunar að hægt væri að hefta sand- og moldrok með tiltölulega litlum kostnaði, ef rétt 

væri farið að. Þá sagði Hannes: 

Það er óneitanlega sorgleg sjón, að sjá stóra uppblásna fláka, þar sem áður voru 
frjó og fögur héruð. Allir mega því gleðjast yfir því, að útlit er fyrir að hægt sje að 
græða þessi sár. Í öðrum löndum er slíkt stóráhugamál þjóðanna, og svo þarf 
einnig að vera hjer, ef nokkur verulegur árangur á að verða að þessu starfi.217  
 

Hannes lagði áherslu á að árangur næðist ekki ef starfið væri eingöngu falið 

prívatmönnum. Bjóst Hannes við að svo framarlega sem Flensborg ílengdist hér á landi 

yrði hann aðal forgöngumaður verkefnisins. Samþykkja yrði fjárstyrk til tveggja manna 

til að nema sandgræðslu í Danmörku, auk þess að girða af tvö tilraunasvæði þar sem hægt 

væri að fá íslensk fræ af sandgræðslujurtum.218 Þá sagði Hannes að mönnum mætti ekki 

                                                 
213 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Skýrsla Ryders og Prytz til ráðuneytisins. 28.7.1905. 
214 Þ.Í. Skógrækt ríkisins A/3. Uppkast að fjárlagatillögum fyrir 1906 og 1907. 
215 Þ.Í. Skógrækt ríkisins A/3. Bréf Flensborgs til Prytz. 21.7.1905. 
216 Alþingistíðindi 1905 A, bls. 1266. 
217 Alþingistíðindi 1905 B II, d. 246-247. 
218 Sama heimild, d. 248-249; Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Skýrsla Ryders og Prytz til 
ráðuneytisins. 28.7.1905. 
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„blæða í augum smávegis kostnaður, ef hægt væri með honum að varðveita það, sem enn 

er heilt, og græða nokkur þau sár, sem þegar eru komin fyrir vanrækslu og illa 

meðferð“.219 Í máli Þórhalls Bjarnarsonar kom fram að því hafi verið hreyft að 

Búnaðarfélag Íslands annaðist sandgræðsluna, sem hann taldi rétt enda hafi 

Búnaðarfélagið lagt fram fé í þessu skyni og framkvæmt sandgræðslu, „þó í smáum stýl 

hafi verið“.220 Skógrækt og sandgræðsla ættu að standa á íslenskum fótum og „verða 

væntanlega innan langs tíma alveg undir forstöðu manna hjer heima, en það er 

óskynsamlegt að hafna þeirri hjálp, sem oss býðst frá útlendingum sem hafa sjerþekkingu 

í þessum málum“.221 Taldi Þórhallur að æskilegt væri að halda í Flensborg, enda hefði 

hann sýnt ötula framgöngu í skógræktarmálum á Íslandi og hefði vísindalega þekkingu til 

að bera.222 Ekki varð úr að Alþingi samþykkti fjárveitingu til stofnunar embættisins en 

samþykkti hins vegar fjárveitingu til sandgræðslunnar þrátt fyrir efasemdir um að þetta 

fjármagn dygði. Hjá Stefáni Stefánssyni kom fram það viðhorf að ekki væri unnt að 

framkvæma þetta nema með ærnum tilkostnaði. Taldi hann „notasælla“ að rækta upp 

lyngmóa, grundir og mýrarfláka sem við ættum nóg af.223 Það var skoðun Þórhalls 

Bjarnarsonar að tillaga Hannesar ráðherra um 5600 kr. framlag til sandgræðslunnar hafi 

haft áhrif á ákvörðun fjárlaganefndarinnar um að lækka útgjöld til skógræktarmála.224 

Flensborg tilkynnti síðan þeim félögum, Ryder og Prytz, að hann gæti ekki lengur annast 

þá vinnu sem hann hefði haft með höndum á Íslandi. „Í þau sex ár sem ég hef starfað á 

Íslandi hef ég hrifist af því starfi og Íslandi. Það er því með mikilli sorg sem ég sé mig 

neyddan til að draga mig til baka“.225 Það var ósk stjórnarinnar að Flensborg færi enn 

eina ferð til Íslands sumarið eftir til að setja væntanlegan afleysingamann inn í málin á 

Íslandi. Fram kom að Ryder og Prytz voru þó ekki búnir að gefa upp alla von um að 

takast mætti að ráða skógfræðing á Íslandi, enda bað Hannes Hafstein þá um að finna 

hæfan kandídat. Vonuðu þeir að á væntanlegu Alþingi 1907 yrði þetta samþykkt.226 

                                                 
219 Alþingistíðindi 1905 B II, d. 249. 
220 Sama heimild, d. 267-268. 
221 Sama heimild, d. 268. 
222 Sama heimild, d. 271-272. 
223 Sama heimild, d. 275. 
224 Þ.Í. Skógrækt ríkisins A/3. Bréf Þórhalls Bjarnarsonar  til Flensborgs. 16.9.1905. 
225 Þ.Í. Skógrækt ríkisins A/4. Bréf Flensborgs til stjórnar Skógmálsins. 8.11.1905. Þýðing höfundar; C.E. 
Flensborg: „Islands Skovsag i 1905“, bls. 33. 
226 C.E. Flensborg: „Islands Skovsag i 1905“, bls. 33 -34. 
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2. Kofoed-Hansen í stað Flensborgs 

Það virðist sem þeir félagar Ryder og Prytz hafi snúið sér beint til Agners F. Kofoed-

Hansens, enda höfðu þeir þegar bent Hannesi á hann sem mögulegan kandídat í þau 

verkefni sem hann hafði í huga varðandi áveitur og uppgræðslu þótt hann væri ekki 

verkfræðimenntaður heldur skógfræðingur.227 A.F. Kofoed-Hansen starfaði þá sem 

„kulturtekniker“ í nágrenni Pétursborgar í Rússlandi. Hann tók sér nokkurn 

umhugsunarfrest, þar sem hann vildi fá frekari upplýsingar um kaup og kjör. Það var 

einkum spurningin um hver ætti að greiða fyrir kostnað við ferðir og uppihald sem hann 

vildi fá svarað en Kofoed-Hansen hafði heyrt að það væri dýrt að ferðast á Íslandi. Þegar 

niðurstaða lá fyrir tók hann starfið og sagðist laus úr sinni stöðu í mars 1906. Hann gæti 

að vísu hætt fyrr, en hann liti á það sem heiðursmannasamkomulag að hætta ekki 

snögglega.228 Sagðist hann geta fylgt Flensborg til Íslands í byrjun maí. 

 Þórhallur Bjarnarsonar, formaður Búnaðarfélagsins, sagði í bréfi til Ryders að það 

væri mat hans að neitun Alþingis um stofnun embættisins hafi ekki verið vantraust á störf  

Flensborgs. Ástæðan hafi verið andstaða við að stofna embætti til að sýsla með svo lágar 

upphæðir. Nú heyrði hann að Flensborg væri væntanlegur til Íslands með afleysingamann 

sem búist væri við að fengi fasta stöðu hér landi fljótlega. Búnaðarfélagið þurfti á 

náttúrumenntuðum stjórnanda að halda skrifaði Þórhallur Ryder, en benti á að félagið 

hefði aðgang að tveimur grasafræðingum, þeim Helga Jónssyni í Kaupmannahöfn og 

Stefáni Stefánssyni á Möðruvöllum. Taldi Þórhallur að þeir báðir vildu og gætu sett sig 

inn í skógrækt á 1–2 árum og gætu þannig starfað að skógrækt með hinum útlærðu 

skógarvörðum. Þar sem erfitt væri fjárhagslega að stofna embætti með 3000 kr. árslaun 

mætti hugsa sér að einn maður hefði báðar stöðurnar á hendi. Hvað varðaði vinnuna 

sjálfa væri þetta gerlegt. „Þið teljið líklega að ég hafi aðeins hagsmuni Búnaðarfélagsins í 

huga en ég tel að skógmálið hafi hag af þessu, þar sem ég hef litla trú á að Alþingi í 

nánustu framtíð samþykki að stofna sérstaka stöðu fyrir skógræktina“.229 Leit Þórhallur 

svo á að Helgi Jónsson eða Stefán Stefánsson gætu tekið við af Flensborg árið 1907 og 
                                                 
227 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Bréf Ryders og Prytz til ráðuneytisins íslenska. 12.1.1905. 
228 Þ.Í. Skógrækt ríkisins A/4. Bréf  A.F.Kofoed-Hansen til Prytz 12.12.05, 21.12.05, 1.1.06; Bréf 
A.F.Kofoed-Hansen til Ryders. 5.1.1906. 
229 Þ.Í. Skógrækt ríkisins A/4. Bréf frá Þórhalli Bjarnarsyni, formanni Búnaðarfélagsins til Ryders. 
2.2.1906. 
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einnig orðið formenn Búnaðarfélagsins eða „stjórnandi ritarar“.230 Þannig myndu 

fjármunir ríkisins nýtast betur. Fram kom að Þórhallur hafði rætt þessa lausn við 

Flensborg en hann hafi verið henni mótfallinn.231 

 Í byrjun maí hófu þeir Flensborg og Kofoed-Hansen ferð sína til Íslands. Í lok 

maímánaðar voru þeir á fundi í Skógræktarfélagi Reykjavíkur þar sem Flensborg greindi 

frá framkvæmdum á Rauðavatni en þetta vor hafði verið plantað fjallafuru, síberísku 

lerki, almennum reyni, skandinavískum reyni, hvítgreni, cembrafuru, íslenskum víði og 

íslensku birki. Steingrímur Thorsteinsson, formaður félagsins, harmaði það að Flensborg 

væri að hætta. Þakkaði hann Flensborg þátt hans í stofnun félagsins og fyrir að hafa leitt 

„skógræktarmálið hér á landi í barndómi þess og staðið fyrir framkvæmdum með atorku 

og alúð“.232 Þar sem Flensborg viki úr stjórninni lagði hann til að skógfræðikandidat 

Kofoed-Hansen yrði kosinn í hans stað og var það samþykkt samhljóða. 

Í skýrslu Flensborgs kom fram það álit hans að barrtré á Íslandi væru ekki 

eftirbátar barrtrjáa á jósku heiðunum í vaxtarhraða, þegar þau væru komin yfir erfiðleika 

fyrsta ársins. Þau yxu hraðar á Íslandi og tengdi Flensborg það frjósamari jarðvegi og 

hinum löngu dögum á Íslandi á sumrin.233 Þá kom fram hjá Flensborg að fyrsta tilraunin 

með flutning trjáa í stórum stíl innan lands hafi verið framkvæmd þetta sumar. Fluttar 

voru 500 birkitré frá Hallormsstað að Rauðavatni og voru þau um viku á leiðinni, en fyrst 

þurfti að flytja þau frá Hallormsstað á hestum til strandar, þaðan á skipi til Reykjavíkur 

og síðan að Rauðavatni. „Þrátt fyrir að fjallafura og reynitré líti út fyrir að þrífast á 

Íslandi er enginn vafi á að birkið verður aðal tréð í framtíðarskógunum á Íslandi, þar sem 

það er náttúrulegt tré á Íslandi og í raun betra tré en bæði fjallafura og reynitré ...“234 Því 

væri rétt til að byrja með, að mati Flensborgs, að nota eingöngu birki og erlendar 

trjáplöntur s.s. fjallafuru, lerki og ef til vill skógarfuru í tilraunaskyni. Hvað varðaði 

reynitré var það skoðun Flensborgs, eftir fengna reynslu, að þau ætti að nota sem minnst. 

Sáning birkis væri mun hagkvæmari og það liti út fyrir að sú leið væri fær, ef höfð væri í 

                                                 
230 Þ.Í. Skógrækt ríkisins A/4. Bréf frá Þórhalli Bjarnarsyni, formanni Búnaðarfélagsins til Ryders. 
2.2.1906. 
231 Sama heimild. 
232 „Skógræktarfélagið“. Ísafold, 6.6.1906, bls. 142. 
233 C.E. Flensborg: „Islands Skovsag 1906“, bls. 8-5.  
234 Sama heimild, bls. 8-11. 
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huga sjálfsáning birkis á friðuðu landi. Þetta sumar var gerð tilraun með sáningu á fræjum 

frá Hallormsstað í trjáræktarstöðinni að Rauðavatni.235 

Eitt af verkefnum þeirra Flensborgs og Kofoed-Hansens var að meta afrakstur 

grisjunnar skóganna að Hallormsstað og Vöglum næstu tvö árin og gera uppdrátt að stærð 

þeirra.236 Þetta var gert til að meta hvaða tekjur mætti hafa af skógunum. Kofoed-Hansen 

gerði allnákvæma uppdrætti af báðum skógunum sem enn eru til. Skiptu þeir 

Hallormsstaðaskógi t.a.m. í 10 stóra reiti þar sem gert var ráð fyrir grisjun í hverjum á 10 

ára fresti.237 

Að loknu starfi norðan lands skildu þeir skógfræðingarnir og hélt Flensborg af 

landi brott til Færeyja og var afskiptum hans að skógræktarmálum á Íslandi þar með 

lokið. Kofoed-Hansen hélt hins vegar suður til frekari vinnu við skógrækt og 

sandgræðslu. Á leiðinni skoðaði hann skóginn í Kalmarstungu sem hann lagði til að 

Skógræktarmálið eða ríkið tæki að sér. Taldi Kofoed-Hansen að sumir hlutar skógarins 

minntu á betri staðina á Hálsi og Vöglum. Ekki væri nema tveggja daga leið frá 

Reykjavík þangað til að njóta skógarins.238 Þá skoðaði Kofoed-Hansen trjágróðurreitina á 

Þingvöllum og við Rauðavatn áður en hann snéri sér að sandgræðsluverkefnum. 

Samkvæmt tillögum þeirra Ryders, Prytz og Dahlerups frá 1905 og Alþingi 

samþykkti, átti að veita 2500 kr. til að girða af tvo tilraunareiti til sandgræðslu þetta 

sumar (1906).239 Tillögur Dahlerups yfirsandgræðslumanns gengu út á að girða af land 

þannig að það myndaði belti þvert á ríkjandi vindátt.240 Það kom í hlut Kofoed-Hansen að 

framkvæma þetta verk að Stóra-Hofi í Rangárvallarsýslu ásamt Guðmundi Davíðssyni 

umsjónarmanni með skógarreitunum á Þingvöllum og Rauðavatni. Nokkur vandræði urðu 

í tengslum við flutning girðingarefnisins241 en það hafði hafnað í Reykjavík í stað 

Eyrarbakka vegna veðurs. Þetta munu vera upphaf samfelldra skipulegra aðgerða, 

kostaðar af hinu opinbera, til að hefta sandfok fyrir utan fjármuni veitta til veitingu 

                                                 
235 C.E. Flensborg: „Islands Skovsag 1906“, bls. 8-12. 
236 Þ.Í. Skógrækt ríkisins A/4. Fyrirmæli til Flensborgs frá Ryder og Prytz. 30.4.1906; Þ.Í. Skógrækt ríkisins 
A/4. Bréf frá Flensborg til Ryders 14.6.1906. 
237 C.E. Flensborg: „Islands Skovsag 1906“, bls. 8-16 og 8-17. 
238 Þ.Í. Skógrækt ríkisins A/3. Skýrsla Kofoed-Hansen í þjónustu skógræktarinnar og sandgræðslu 1906;  
A.F. Kofoed-Hansen: „Tilføjelser“, bls. 8-25 til 8-27. 
239 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Skýrsla Ryders og Prytz til ráðuneytisins. 28.7.1905. 
240 Þ.Í. Skógrækt ríkisins A/3. Skýrsla Kofoed-Hansen í þjónustu skógræktarinnar og sandgræðslu 1906.  
241 Flutningskostnaður á efninu austur að Stóra-Hofi var áætlaður 1300 kr. eða rúmur helmimgur þeirra 
fjármuna sem ætlað var til verksins. Þess vegna var aðeins hluti þess fluttur austur. 
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árinnar Stjórnar á Stjórnarsand. Hins vegar hafði Búnaðarfélagið og einstaklingar unnið 

töluvert að sandgræðslu þegar hér var komið sögu. 242  Kofoed-Hansen og eigandi Stóra-

Hofs, Einar Benediktsson sýslumaður og skáld, komu sér saman um legu og staðsetningu 

reitanna. Stærri reiturinn var um 6 hektarar og hinn minni rúmir tveir. Lega þeirra var frá 

norðaustri til suðvestur en Einar taldi suðaustan- og norðvestanáttir vera ríkjandi á 

svæðinu. Þetta taldi Kofoed-Hansen sig hafa staðfest en þessi lega var önnur en Dahlerup 

hafði lagt til.243 Skipti Kofoed-Hansen landinu í þrjá flokka eftir því hversu 

jarðvegseyðingin var mikil. Fyrirmæli voru til sýslumannsins um að hann safnaði fræjum 

af melgresi og myndi Guðmundur síðan sá því um haustið í miðju beggja svæðanna þvert 

á vindáttina.244 Kofoed-Hansen hélt reyndar, að alveg eins mætti sá grasfræi á þetta svæði 

þar sem hann taldi að jarðvegurinn–moldblönduð möl–væri frjósamur. Almennt var það 

augljóst að mati Kofoed-Hansen, að friðun og sáning melgresis gæti gert kraftaverk. 

Friðunin væri lífsnauðsynleg fyrir skógrækt og sandgræðslu á Íslandi. Þannig væri um 

svæðið sem þeir hefðu girt. Á þessu svæði væru um 200 kindur á beit allt árið og þær ætu 

upp þann litla gróður sem kæmi upp dreift á svæðinu.245 

Á þessum tíma hafði Einar Benediktsson mikinn áhuga á að kanna hvort unnt 

væri að veita Eystri Rangá úr farvegi sínum og „láta hana vernda foksvæðið eða jafnvel 

hafa hana til uppgræðslu meðfram ...“246 Á meðan Kofoed-Hansen dvaldi þar eystra fékk 

Einar hann til að kanna þetta með sér og fóru þeir ásamt Skúla Guðmundssyni á Keldum í 

könnunarleiðangur. Fóru þeir m.a. að þeim stað þar sem þar sem mögulegt var að veita 

ánni til vesturs og mældist Koefoed-Hansen svo til að töluverður halli væri frá ánni vestur 

eftir sandinum.247 Komu síðan fleiri að málinu, s.s. Thalbitszer verkfræðingur og 

                                                 
242 Einar Helgason gerði ítarlega grein fyrir sandfokinu hér á Íslandi og aðgerðum í þremur greinum birtum 
í Frey: „Sandgræðsla“ Freyr, 3(1906), bls. 133-136; „Sandgræðsla“ Freyr 4 (1907), bls. 6-11; 
„Sandgræðsla“ Freyr 4 (1907), bls. 18-19. Þar er getið styrkveitinga Búnaðarfélagsins og fjármuna til 
garðahleðslu en öllum peningum sem veitt var til sandgræðslu í Rangárvallarsýslu fór í hleðslu garða. 
Áhersla Einars var á getu melgresisins til uppgræðslu sandanna sem hann taldi megin verkefnið. Er getið 
tilrauna einstaklinga um allt land sem höfðu reynt þetta. Í Sauðlauksdal hafði Búnaðarfélagið lagt fé til 
tilrauna með sáningu.  Þar hafði verið sáð melkorni bæði innlendu og útlendu og einnig nokkuð af hjálmi 
(sandrey). Af öðrum tegundum var reynt língresi, strandavingull, húsapunktur, rýgresi frá Jaðri í Noregi, 
smári og lúpína. 
243 Þ.Í. Skógrækt ríkisins A/3. Skýrsla Kofoed-Hansen í þjónustu skógræktarinnar og sandgræðslu 1906. 
244 Misjafnt var hvort melgresinu var sáð að hausti eða vori. Hvoru tveggja heppnaðist. 
245 Þ.Í. Skógrækt ríkisins A/3. Skýrsla Kofoed-Hansen í þjónustu skógræktarinnar og sandgræðslu 1906.  
246 „Rangár-áveitan“. Ísafold, 17.11.1906. 
247 Sama heimild; Þ.Í. Skógrækt ríkisins A/3. Skýrsla Kofoed-Hansen í þjónustu skógræktarinnar og 
sandgræðslu 1906. 
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Sigurður ráðunautur Sigurðsson. Vænti Einar þess að kostnaðurinn yrði ræddur og „hvers 

gagns menn geta vænst af því ekki einungis fyrir hefting á sandfoki, heldur einnig til 

græðslu á sandauðnum Rangárvalla með flóðveitu“.248 

 

3. Gestsaugað og framtíðarsýn 

Að lokinni ferð sinni á Íslandi skrifaði Kofoed-Hansen grein í Búnaðarritið.249 Greinin 

sem nefndist „Nokkur orð um skógræktina á Íslandi“ voru hugleiðingar hans um stöðu og 

framtíð skógræktarinnar á Íslandi. Sagði hann skógmálið í heild sinni talsvert margbrotið 

og lúta að þjóðarheill og því nauðsynlegt að skoða það frá ýmsum hliðum. Taldi hann að 

miklir erfiðleikar væru fólgnir í framkvæmdinni en ekki í sjálfri ræktuninni. Gerði 

Kofoed-Hansen ráð fyrir því að þær þjóðfélagsbreytingar sem áttu sér stað á Íslandi á 

fyrstu árum aldarinnar –það að fólk sótti úr sveitum til sjávarsíðunnar– myndu valda því 

að vinnuafl myndi skorta til sveita. Þar sem nú væri erfitt að fá fólk til vinnu í heyskap, 

þá mundi það verða miklu erfiðara að fá vinnukraft til að rækta skóg og hirða. Þá benti 

hann á, að búpeningur væri mesti fjandi ungviðisins og „vart mun of djúpt tekið í árinni, 

þótt svo sé að orði komist að fé og hestar hafi átt mestan þátt í eyðingu skóga á Íslandi; 

auðvitað mál er, að ýmislegt annað t.a.m. kolabrennslan, hefir hjálpað til“.250 Það að 

lausar skepnur eyðileggðu skógana hafi gerst í öðrum löndum þar sem aðstæður væri 

hagstæðari skógrækt en hér á landi. Nefndi Kofoed-Hansen Danmörku sem dæmi um 

þetta. Fyrir árið 1805 hafi skógræktin þar staðið á svipuðu stigi og á Íslandi einni öld 

síðar en þá hafi verið sett friðunarlög þar, sem hafi breytt stöðunni algjörlega. Benti hann 

á að hér léku hestar og fé lausum hala þúsundum saman mestan hluta ársins án nokkurrar 

gæslu. Ljóst væri að kostnaður við girðingar yrði afar mikill en það væri ekki eini 

vandinn. Með því að girða væri gengið víða of nærri notkunarrétti bænda og ef ætti að 

banna þeim að beita kjarrlendi yrði að ætla þeim bætur fyrir. Sagði Kofoed-Hansen að 

eigi skóggræðslan að takast, verður almenningur bæði að hafa fulla þekkingu á 
málefninu og góðan vilja til að styðja það, að öðrum kosti vinst ekkert á. Þetta 
tvent: vinnufólksleysið og fjárræktin með því sniði, sem nú er, mun standa 
skógræktinni fyrir þrifum.251  

 
                                                 
248 „Rangár-áveitan“. Ísafold, 17.11.1906. 
249 A.F. Kofoed-Hansen: „Nokkur orð um skógræktina á Íslandi“. Búnaðarrit, 20 (1906), bls. 217-227. 
250 Sama heimild, bls. 218. 
251 Sama heimild, bls. 220. 
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Sagði Kofoed-Hansen að mörgum myndi finnast hann djarfmæltur í þessu efni eftir stutta 

kynningu af Íslandi en sagðist styðjast við skógræktartilraunirnar sem framkvæmdar 

höfðu verið hér næstu sex árin á undan og af þeim mætti ráða hvaða þýðingu friðunin 

hefði. Ekki væri þörf á friðun nema í ákveðin árafjölda, þ.e. 10–15 ár í núverandi 

kjarrlendi og 15–20 ár í nýgræddum skógi. Þá hefði skógurinn náð ákveðinni hæð, þannig 

að skepnur yllu ekki skaða. Haglendið í kjarrlendinu yrði þá þúsund sinnum betra en það 

var fyrir friðun.  

 Hvað varðaði skógræktina sjálfa taldi Kofoed-Hansen að staðan væri sú að enn 

væri ekki hægt að hefja skógrækt í stórum stíl með erlendum plöntum, en halda ætti 

áfram að gera tilraunir með þær. Annað gilti um íslenska birkið. Þar væri gróðursetning í 

stórum stíl ekki mjög erfið viðfangs. Taldi Kofoed-Hansen að úr þeim skógum sem þegar 

hefðu verið keyptir mætti fá nægjanlegt fræ og ungviði á 2–3 árum til að hefja skógrækt í 

stórum stíl. „Ég þekki íslenzku þjóðina alt of lítið til þess að geta dæmt um, hvort auðið 

sé að framkvæma skóggræðsluna eins og ég hefi hugsað mér, en hins vegar hefi ég enga 

ástæðu til að efast um dugnað bænda og gáfur“.252 

 Auk þessarar greinar skrifaði Kofoed-Hansen grein í Ugeskrift for Landmænd um 

landbúnað og aðstæður á Íslandi. 253 Greinin vakti athygli og var mikið gagnrýnd en í 

henni vísaði Kofoed-Hansen til þess að Ísland hafi aldrei notið meiri athygli í Danmörku 

en síðastliðinn 2–3 ár. Í ljósi þess að danskur landbúnaður nyti mikils álits í útlöndum og 

frá Danmörku hafi streymt fólk með þekkingu á þessu sviði, undraðist hann hvers vegna 

Danir hefðu ekki snúið sér til Íslands. Það hafi verið mjög nærtækt. Á Íslandi væru miklir 

möguleikar fyrir hagkvæman stórrekstur í landbúnaði með aukinni grasrækt og þar með 

nautgriparækt, ræktun hesta og sauðfjárrækt. Með aukinni þekkingu og fjármagni væri 

hægt að gera slíkan rekstur að veruleika. Nauðsynlegt væri að hjálpa landbúnaðinum og 

skapa honum betri lífsskilyrði. Á þann hátt mætti efla áhuga á skógrækt og leysa 

friðunarvandamálið á viðunandi hátt. „Að rækta skóg er langtímaverkefni: miklu 

auðveldara er að þurrka land, plægja það, bera á það áburð og sá í grasfræ. Auðvelt er á 

þennan máta að þrefalda uppskeruna“.254 Kofoed-Hansen benti á að landbúnaðurinn á 

Íslandi ætti við þann vanda að stríða að vinnuaflið steymdi að sjávarsíðunni þar sem mun 

                                                 
252 A.F. Kofoed-Hansen: „Nokkur orð um skógræktina á Íslandi“, bls. 227. 
253 A.F. Kofoed-Hansen: „Indtryk fra en Islandsrejse“. Ugeskrift for Landmænd, 5(1907), bls. 70-74. 
254 Sama heimild, bls. 71. Þýðing höfundar. 
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betri kjör væru enn í sveitunum, meiri tilbreyting og vinna allt árið. Í landbúnaði var það 

helst nautgriparækt með tilheyrandi smjör- og ostaframleiðslu sem skapaði vinnu allt 

árið. Þar sem slík framleiðsla þrifist ágætlega í Finnlandi og á norðlægum slóðum í 

Rússlandi, væri ekkert því til fyrirstöðu að það gerðist einnig á Íslandi. Sauðfjárrækt væri 

hægt að stunda áfram og blandaður búskapur væri ákveðin lausn. Aðdáun Kofoed-

Hansen á íslenska hestinum kom skýrt fram og hann sá ýmsa möguleika í ræktun hans. 

Unnt væri að leggja rækt við ýmsa eiginleika hans s.s. þol, öryggi, áræði og hina einstöku 

ganghæfileika íslenska hestsins. Aðstæður þeirra að vetrarlagi væru oft slæmar og þeir 

litu illa út að vorlagi, en það drægi ekki úr þoli þeirra. Með því að bæta viðurværi þeirra 

gætu þeir orðið mun betri. „Mikilvægt væri að taka þetta mál upp eins fljótt og unnt væri 

þar sem aukin eftirspurn væri eftir íslenskum hestum á Englandi og í Danmörku“.255 Þá 

sagði Kofoed-Hansen að vissulega kæmu erfið ár á Íslandi, s.s. þegar hafísinn legðist upp 

að landinu og lægi þar fram á sumar, og eins yllu þrálátir stormar erfiðleikum. Það breytti 

því þó ekki að gera ætti tilraunir á Íslandi byggðar á rannsóknum. Að loknum 

hugleiðingum um framtíð nútíma landbúnaðar á Íslandi, sérstaklega á Suðurlandi, 

aðflutningi á aðföngum og um íslenska mold sagðist hann hafa farið til landsins með þá 

mynd að þar væri kalt og aðstæður ömurlegar. Náttúrufegurð og frjósemi landsins hafi 

gjörsamlega breytt því áliti sem hann hafði myndað sér fyrirfram af landinu. Íslendingar 

gætu með réttu ásakað Dani um að þeir hafi ekkert gert til að kynna framfarir á sviði 

landbúnaðar en á því sviði væri Danmörk hátt skrifuð í mörgum löndum. 

 Grein Kofoed-Hansen var harðlega gagnrýnd í sama riti nokkru síðar. Sá sem það 

gerði var ráðunauturinn P.B. Feilberg sem oft hafði komið til Íslands sem ráðgjafi og var 

Íslendingum að góðu kunnur. Sagði Feilberg að Kofoed-Hansen væri ósanngjarn bæði 

gagnvart Dönum og Íslendingum.256 Danir hefðu lengi stutt unga Íslendinga til náms á 

ýmsum sviðum; það væri skylda Danmerkur. Það væri svo Íslendinga sjálfra að móta 

íslenskar aðstæður og framfarir. „Reglan væri: Hjálp til sjálfshjálpar!“. Þá taldi Feilberg 

að skilgreining Kofoed-Hansens á þjóðfélagsbreytingum á Íslandi væri ekki rétt og að 

hann þekkti ekki til Búnaðarfélagsins og Ræktunarfélagsins, sem hefðu leyst mörg 

verkefni á einstæðan hátt. Einnig mótmælti Feilberg ummæli Kofoed-Hansens um ísár, 

                                                 
255 A.F. Kofoed-Hansen: „Indtryk fra en Islandsrejse“, bls. 72. 
256 P.B. Feilberg: „Kulturarbejder paa Island“. Ugeskrift for Landmænd, 10(1907), bls. 143-145.  
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köld sumur og storma á Íslandi, en Kofoed-Hansen taldi að þrátt fyrir þessar aðstæður 

ætti að rækta upp land á Íslandi. Sagði Feilberg að það væru aðeins Íslendingar sjálfir 

sem gætu ráðið fram úr þessu. „Landbúnaðarþekkingu“ væri ekki hægt að flytja inn. Það 

væru álíka margar breyddargráður milli Ítalíu og Sjálands og milli Íslands og Danmerkur. 

„Ef Ítali væri fenginn til ráðgjafar á jósku heiðunum og hann ráðlegði vínræktun á 

lyngheiðinni, væri það álíka vitlaust og Danir færu að dæma um aðstæður á Íslandi, 

einkum þegar við þekkjum þær aðstæður aðeins að sumarlagi“.257 

 Ekki fékk Kofoed-Hansen að birta svargrein í sama hefti þar sem ritstjórnin 

hafnaði því.258 Birtist greinin „Forbedring af Driften paa islandske Gaarde“ því í öðru 

búnaðarriti.259 Sagði Kofoed-Hansen að tilgangur hans með greininni hafi verið að vekja 

áhuga á því að skoða hvort ekki væri hægt að auka grasvöxt á Íslandi. Allir sem hefðu 

einhverja þekkingu á þessum málum og sæju íslenska dali og sléttur á vaxtarskeiðinu, og 

á hvern hátt túnin væru meðhöndluð, myndu öðlast sömu skoðun og hann svo fremi þeir 

væru ekki algjörir svartsýnismenn. Skógleifar og kjörr sem bæru fræ annað eða þriðja 

hvert ár væru sönnun þess að jörðin væri frjó. Þetta gerðist þrátt fyrir hálfrar aldar 

misnotkun mannsins. „Þegar skógarplönturnar (íslenskt birki) fá það sem er nauðsynlegt 

fyrir þær, þ.e. friðun, þá vaxa þær nær jafn hratt og skógarplöntur í Danmörku; þetta 

hefur verið rækilega sannað með starfi skógmálsins undanfarin sex ár. Engin ástæða væri 

til þess að sama muni ekki gilda um plöntur til landbúnaðar þ.e. gras og smára þegar þær 

fái áburð“.260 Benti Kofoed-Hansen á greinargerð Feilbergs til danska búnaðarfélagsins 

frá árinu 1878 (Det kgl. danske Landhusholdningsselskab) þar sem fram kom að Feilberg 

hafi verið mjög svartsýnn á framtíð Íslands. Fyrir utan hafís og eldgos var Feilberg 

svartsýnn á moldrokið. Spurði Kofoed í greininni hvort Feilberg væri að gera að gamni 

sínu varðandi þessar fullyrðingar. „Ef hann [Feilberg] hefði séð hvernig gras óx vegna 

eigin dreifingar náttúrunnar á lítilli hulu af mold á basaltgrjóti á mörkum örfoka lands við 

Hekla, hefðu efasemdir hans orðið minni. Það að íslensk mold fýkur auðveldlega á 

                                                 
257 P.B. Feilberg: „Kulturarbejder paa Island“, bls. 145. 
258 A.F. Kofoed-Hansen: „Kulturarbejder paa Island“. Ugeskrift for Landmænd, (1907), bls. 186. 
259 A.F. Kofoed-Hansen: „Forbedring af Driften paa islandske Gaarde“. Landbobladet. Illustreret ugeblad. 
Det Danske Landbrug, 10(1907), bls. 98-101. 
260 Sama heimild, bls. 99. 
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eflaust eftir að skapa vandamál, en það væri fásinna að hafna því fyrirfram að hægt sé að 

vinna bug á því“.261  

 Fjallað var um þessi skrif í íslenskum blöðum. Í Þjóðviljanum var umfjöllunin í 

hæðnistón. Sagt var að Kofoed-Hansen hafi nú umsjón með skógrækt hér á landi. „Er 

hann danskur sem nærri má geta“.262 Sagði greinarhöfundur að Kofoed-Hansen teldi Dani 

mikla framfaraþjóð í landbúnaði og þeir færu „til Síberíu og víða um lönd til að hrinda 

fram búnaði þar, en vanræki að hjálpa aumingja Íslendingunum og kenna þeim að búa“. 

Sagði blaðið sannleikann vera þann að Danir hefðu verið fengnir til Síberíu og víðar til að 

framkvæma verk sem menn þar hafi viljað láta framkvæma, „en koma ekki þangað til 

þess að ráska með hvað gera skuli og kenna að búa „uppá dönsku“.263 Tók blaðið síðan 

undir viðhorf „Feilberg gamla“. Búnaðarritið Freyr fjallaði ítarlega um þessi blaðaskrif 

og tók einnig undir skrif Feilbergs enda væri hann „vinur vor, sem kunnugur er hér á 

landi frá ferðum sínum og ritum um Ísland, og hefur verið athvarf allra ungra manna sem 

farið hafa til Danmerkur seinasta mannsaldur til þess að læra búfræði og búnaðarstörf 

“.264 Stærsti hluti greinarinnar var umfjöllun um málflutning Feilbergs og áherslu hans á 

sjálfshjálp. Í lokin kom fram, að þótt grein Kofoed-Hansen bæri vott um ókunnugleika og 

nokkra fljótfærni væri „þar þó sumt rétt athugað“.265 Það væri t.a.m. rétt athugað hjá 

Kofoed-Hansen að eitt af aðalskilyrðunum fyrir góðum gangi skógmálsins væri að á 

undan skógrækt í stórum stíl kæmi ræktun, þurrkun og sáning lands. Túlkaði 

greinarhöfundur þetta sem ábendingu frá skógræktarmanninum til Íslendinga um að 

leggja ekki nú of mikið fé til skógræðslu því slíkt drægi úr framkvæmdum til arðvænlegra 

jarðabóta. Blöðin fjölluðu ekkert um svargrein Kofoed-Hansens í Landbobladet.  

 

 

 

 

 

                                                 
261 A.F. Kofoed-Hansen: „Forbedring af Driften paa islandske Gaarde“. Landbobladet. Illustreret ugeblad. 
Det Danske Landbrug, 10(1907), bls. 103. 
262 „Kofod Hansen“. Þjóðviljinn, 23.4.1907. 
263 Sama heimild. 
264 „Kofoed-Hansen og P. Feilberg“. Freyr 9(1907), bls. 54-55. 
265 Sama heimild, bls. 55. 
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VII. Lagasetning um skógrækt og sandgræðslu 

 

1. Boðsferð alþingismanna til Danmerkur og Jótlandsförin 

Í byrjun árs 1906 var ákveðið að konungur og danska ríkisþingið byðu alþingismönnum 

til Danmerkur til að efla kynni á milli landanna. Fullyrt var að heimboðið væri komið frá 

Friðriki VIII persónulega en endanlega var það samþykkt á ríkisstjórnarfundi hinn 27. 

febrúar að bjóða öllu íslenska þinginu til Danmerkur, þ.e. samtals 40 þingmönnum.266 

Fimm þingmenn gátu ekki þekkst boðið.267 Opinberlega hófst ferðin þegar þingmennirnir 

stigu um borð í Botníu, en gestgjafi þeirra á skipinu var kapteinn Ryder, forsvarmaður 

skógmálsins, og fylgdi hann þingmönnunum allan tímann þar til þeir komu til Íslands 

aftur.268 Ryder var því  í kjörstöðu til að tala fyrir skógmálinu á þessum tíma, enda urðu 

þessi samskipti tilefni umræðna á Alþingi árið eftir. Auk mikilla veisluhalda var farið í 

skoðunarferðir út á Fjón og Jótland.269 Mikilvægast fyrir skógmálið var heimsókn 

þingmannanna til svokallaðrar Stendals-plantekru, sögustað skógræktar í Danmörku, hinn 

26. júlí. Þar hélt prófessor Prytz merkan fyrirlestur yfir þingmönnum Íslands og 

Danmerkur. Hóf hann mál sitt á að benda á sögulega þýðingu staðarins. „Þar sem við 

stöndum nú var fyrir 150 árum hryggileg auðn. Þær fáu manneskjur er hér bjuggu, lifðu 

skort, áttu bágra en fólkið sem nú býr einmana á Íslandi“.270 Nefndi hann til sögunnar 

frumkvöðlana í danskri skógrækt og árangur þeirra. Umhverfis mætti sjá fegurð og líf og 

með skógræktinni hafi verið skapaður grundvöllur fyrir nytsamleg störf. Saga skóganna 

væri um leið saga mannfélagsins. Áður fyrr varð lyngheiði til Danmörku í staðinn fyrir 

skóginn en á Íslandi blés jörðin upp þar sem skógurinn var eyðilagður. Heiðin væri 

ófrjósöm og sendin sagði Prytz en á Íslandi færi djúpur og góður jarðvegur forgörðum og 

því væri enn meiri ástæða að rækta þar skóg á ný. Eitt sinn var landið allt skógi vaxið, 

hélt hann áfram, og skógar gætu því vaxið þar enn. Náttúruskilyrðin væru fyrir hendi og 

                                                 
266 Guðjón Friðriksson: Ég elska þig stormur, bls. 446. 
267 „Þingmannsförin“ Vestri 11.8.1906. Ítarleg frásögn á ferðinni birtist í þessu blaði af Vestra og í blaðinu 
18.8. 
268 Sama heimild;  Alþingistíðindi 1907 B II, bls. 309. 
269 Alþingistíðindi 1907 B II, bls. 463. 
270 C.V. Prytz: „Með skógi skal land byggja! Fyrirlestur um skógrækt“, bls. 2 
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allt sem þyrfti til væri viljinn. Tillaga hans var: „Með skógi skal land byggja“, og því til 

áréttingar: „Þessi lög skulu gilda á Íslandi“.271 

Á Alþingi kom fram árið eftir, þegar skógræktarmálið var þar til umræðu, að 

þingmenn höfðu lofað Ryder um borð í Botníu á heimleiðinni að stofna hér embætti 

yfirskógarvarðar á sömu launum og í Danmörku. Olli þetta deilum þar sem sitt sýndist 

hverjum um málefnið. Í máli ráðherra, Hannesar Hafsteins, kom fram að hann taldi sig 

muna það glöggt að um hafi verið talað og að sinni „hyggju fastmælum bundið meðal 

margra þingmanna, að leggjast á eitt í því, að hrinda fram skógmálum landsins, þar á 

meðal með því að láta nú verða af því, að stofna skógræktarstjóra-embætti, og man jeg 

vel ræðu kapt. Ryders um það málefni og þetta atriði sjerstaklega var tekið með 

lófaklappi miklu án nokkurra mótmæla eða skoðanamunar“.272 Skúla Thoroddsen rak 

ekki minni til þess að það kæmi til mála að stofna 5000 kr. embætti handa dönskum 

skógfræðingi. Taldi hann að málið hlyti að vera þannig vaxið að Ryder hafi aðeins talað 

við fáa menn, „því jeg veit það, að margir eru hjer í deildinni, sem alls ekki rekur minni 

til þessa“.273 Svaraði ráðherra Skúla með því að það væri ekki sín sök að Skúli myndi 

ekki eftir þessu en sagði þetta hafi gerst eftir  

middag á „Botnia“ er rætt var um skóggræðslumálið, að einhver mjög merkur 
maður–mig minnir háttv. þm. Borgfirðinga [Þórhallur Bjarnarson], þó ég þori 
ekki að fullyrða það–stóð upp og sagði hvort við nú ekki ættum að heita að stofna 
embætti það, sem synjað var um á þinginu 1905 (Þórh. Bjarnarson: Já, en ekki 
nema 3,000 kr. laun), handa lærðum skógfræðingi. Þessu var tekið með lófaklappi 
... En jeg vildi óska, að menn litu eins á málið nú, eins og eptir Jótlandsförina.274  
 

Hjá öðrum þingmanni kom fram að vafalaust mætti líta á á för þingmannanna til Jótlands 

og um heiðarnar þar að nokkru leyti sem „agitationsferð“ fyrir íslenska skógrækt, eins og 

heyra mátti á ræðu Prytz prófessors á Stendalsbúgarðinum um skógræktarmálið. „Það er 

og enginn vafi á, að þeim Prytz og Ryder er þetta mikið mál, en þrátt fyrir það megum 

við ekki láta þá góðu menn leiða oss í gönur“.275 

                                                 
271 C.V. Prytz: „Með skógi skal land byggja! Fyrirlestur um skógrækt“,, bls. 6. Á dönsku er þetta: „Med 
skov skal land bygges“ í stað „Med lov skal land bygges“. 
272 Alþingistíðindi 1907 B II, bls. 294. 
273 Sama heimild, bls. 296. 
274 Sama heimild, bls. 299. 
275 Sama heimild, bls. 314. Hannes Þorsteinsson 1. þm. Árnessýslu. 
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Ingólfur, blað landvarnarmanna, gagnrýndi harkalega þá atburði sem gerðust um 

borð í Botníu. Vitnuðu þeir í Klemens Jónsson landritara sem hafi sagt á Alþingi að þetta 

hafi gerst eftir á gleðistund eftir öll veisluhöldin í Danmörku. Þingmenn hafi þá verið í 

hátíðarskapi og hafi því líklega ekki gætt þess að mótmæla beiðni Dananna, sem svo hafi 

skilið undirtektir þeirra sem óbrigðult loforð. „Málið er þá svo vaxið, að þeir 

„stórdanirnir“ Prytz og Ryder, sem verið hafa að vasast í skóggræðslu hér á landi um 

nokkur ár, sýna þá frekju og áleitni við þingmenn á Botníu í fyrra að láta þá skuldbinda 

sig með loforði til þess að stofna skógarvarðaembætti á næsta alþingi, handa útlendum, 

óreyndum manni–Kofoed Hansen ...“.276 Fullyrti blaðið nokkrum dögum seinna að 

ráðherrann, Hannes, hafi í ræðu sem hann hélt í heimsókn hjá krónprinsinum í ferðinni, 

sagt að fram til þessa hafi árangurslaust verið reynt að ráða skóggræðslumann. Nú væri 

hann þess fullviss að það yrði samþykkt í einu hljóði. Þetta væri að þakka 

Jótlandsförinni.277 Talaði blaðið um hrifningu ráðherrans af dönsku skógunum: „En undir 

þeim áhrifum hefir skáldið séð fagrar draumsjónir–Ísland vefjast dönskum skógi frá fjöru 

til fjalls, ræktuðum af dönskum höndum og dönsku viti, en alþingi liggja á knjánum af 

aðdáun og ausa út peningum til beggja handa“.278 

 

2. Ágreiningur um frumvarpið 

Í lok árs 1906 sendu þeir Ryder og Prytz ráðherranum Hannesi Hafstein uppkast að 

frumvarpi til laga um skógrækt að beiðni Hannesar. Því fylgdi uppkast að frumvarpi um 

varnir gegn uppblæstri landsins sem „overklitfoged“ Dahlerup hafði gert.279 Frumvarpið 

um skógrækt var aðeins sex greinar en um sandgræðslu lengra eða 14 greinar. Í fyrstu 

grein frumvarpsins kom fram að megin tilgangurinn með skógræktinni væri að friða og 

bæta þær skógarleifar, sem enn væru á Íslandi, rækta nýjan skóg og leiðbeina 

landsmönnum í meðferð skógar og gróðursetningu. Öll vinna við sandgræðsluna yrði 

lögð undir skógræktina. Í annarri grein sagði að yfirmaður skógræktarinnar væri 

skógfræðingur (forstmester) sem hefði tekið danskt próf og í þeirri þriðju að ráða ætti 

skógarverði til að sjá um framkvæmdina í héruðunum. Embætti skógræktarstjórans skyldi 
                                                 
276 „Yfir-skógvörðurinn“. Ingólfur, 18.8.1907. 
277  E: „Var það draumur ?“. Ingólfur 1.9.1907. 
278  Sama heimild. 
279 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 2. nr. 233. „Udkast til Lov om Islands Skovvæsen“ og „Udkast til 
Sandflugtslov for Island“. 5.12.1906. 
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veitt af konungi eftir tilnefningu ráðherra og væru árslaun hans 5000 kr. auk 

lífeyrisréttinda. 

 Í ítarlegri greinargerð með frumvarpinu lögðu þeir félagar áherslu á 

samfélagslegar hliðar skógræktar og að í öllum löndum hafi hið opinbera forystu um 

endurreisn skóganna. Þetta hljóti einnig að verða tilfellið á Íslandi, þar sem skógrækt væri 

íbúunum enn framandi, eins og reynsla þeirra síðastliðin sjö ár hafi sýnt þeim. Fagleg 

þekking á skógrækt annarra landa væri því nauðsynleg þeim sem mundi leiða verkefnið. 

Fast skipulag yki tiltrú almennings og því þyrfti forystan að vera í höndum menntaðs 

skógfræðings með fast embætti þannig að hann væri óháður breytingum á Alþingi. Þetta 

væri nauðsynlegt þar sem skógrækt væri framtíðarverkefni.  

 Í greinargerðinni var fullyrt að launakjör skógfræðinga hjá danska ríkinu hefðu 

batnað verulega frá því sem gengið var útfrá í síðustu tillögum til þingsins og því þyrfti 

að hækka laun sambærilegrar stöðu hér á landi. Á grundvelli ítarlegra útreikninga280 

lögðu þeir til að laun skógræktarstjórans yrðu 5000 kr. í stað 3000 kr. áður.281 Bentu þeir 

á að A.F. Kofoed-Hansen væri reyndur „kulturtekniker“ sem hefði starfað í Svíþjóð og 

Rússlandi í 10 ár við umfangsmikil áveituverkefni. Þekkt væri í fjallalöndum að náin 

tengsl væru á milli slíkra verkefna og skógræktar. A.F. Kofoed-Hansen gæti orðið 

ráðgjafi íslenskra stjórnvalda á þessu sviði auk skógræktarinnar. 

 Þeir Ryder og Prytz gengu út frá því að skógarverðirnir væru íslenskir og lögðu 

þeir til að ráðið yrði í fjögur slík störf. Þeir fengju fasta ráðningu eins og gert væri í 

öðrum löndum. Þá sögðust þeir vera tilbúnir til að útbúa reglugerð fyrir 

skógræktarstjórann og skógarverðina og umgjörð embættisins ásamt því að halda áfram 

yfirumsjón með verkefninu þar til að ekki yrði þörf fyrir ráðgjöf þeirra lengur. Í lok 

greinargerðarinnar lögðu þeir áherslu á að það væri skilyrði fyrir aðkomu þeirra að 

Skógarmáli Íslands að 2. og 4. grein laganna væru uppfylltar, þ.e. að embætti 

skógfræðings væri stofnað á þeim launum sem þeir stungu upp á. 

 Í frumvarpsdrögunum um sandfoksvarnir var gert var ráð fyrir að þau tækju 

aðeins til Árnes-og Rangárvallasýslna til að byrja með þar sem vandinn væri bráðastur 

þar. Skyldi ráðherra skipa svo marga sandgæsluverði sem þörf væri á og hefði hver sitt 

                                                 
280 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 2. nr. 233. „Udkast til Lov om Islands Skovvæsen“. Bilag. 
281 Bent skal á, að á þessum tíma voru laun verkfræðings landsins 3000 kr., póstmeistarans 4500 kr., 
forstjóra símamála 5000 kr. (hann var norskur) og laun landsritara 6000 kr.  
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umdæmi til umsjár. Ætlast var til, að þeir menn sem hefðu numið í Danmörku hjá 

Dahlerup gengju fyrir við ráðningu í sandgræðsluvarðarstörfin. Nefnd manna úr báðum 

sýslunum og þeim sveitarfélögum sem hlut áttu að máli, áttu að taka ákvarðanir um 

framkvæmd sandfoksráðstafana. Nefndist hún sandfoksnefnd. Kostnað við varnirnar gegn 

sandfoki og sandgræðslu skyldi greiða að hálfu úr ríkissjóði, að einum fjórða úr 

sýslusjóðum og einum fjórða úr sveitarsjóðum samkvæmt nánari reglugerð sem sett 

skyldi.282 Sögðu þeir félagar að frumvarpið væri byggt á dönskum lögum um varnir gegn 

sandfoki og það aðlagað íslenskum aðstæðum. Töldu þeir að frumvarpið þyrfti að aðlaga 

íslenskum aðstæðum.283 

 Þessum frumvarpsdrögum var slegið saman í eitt „Frumvarp til laga um skógrækt 

og varnir gegn uppblæstri landsins“ sem var lagt fram á Alþingi 5. júlí 1907.284 Hannes 

Hafstein ráðherra mælti fyrir frumvarpinu og sagði: 

Þetta frumvarp má skoða sem nokkurskonar mælikvarða á framtíð þessa lands og 
viljann til að leggja nokkuð á sig fyrir þá, sem lifa eiga á ókomnum tímum. Það er 
ekki hægt að búast við því, að það fyrirtæki, sem hjer er um að ræða, gefi af sér 
neinn arð í dag eða á morgun. Hjer er farið fram á, að leggja á sig kostnað til þess 
að reyna að gjöra landið betra, vistlegra og fegurra fyrir börn vor og þeirra börn. 
Það byggist á þeirri ósk, að gróður landsins ekki einungis haldist við, heldur 
aukist og margfaldist á ókomnum árum, og það byggist á því trausti, að það, sem 
hefur verið, geti orðið aptur ... Skógræktartilraunirnar eru nú sem stendur undir 
stjórn tveggja danskra manna, þeirra Próf. Prytz og forstjóra Ryders, en eptir því, 
sem þær aukast og störfin verða umfangsmeiri, verður það alveg ómögulegt og 
heldur ekki viðeigandi, að forstjórnin sje falin mönnum erlendis, er leggi starf sitt 
fram fyrir ekkert. Það er nauðsynlegt að forstaða þessara mála verði falin 
innlendum starfmanni, sem hafi næga sjerþekkingu í skógræktarmálum. Sama er 
að segja um hinn lið frumvarpsins, sandgræðsluna. Þar er einnig byrjað á 
tilraunum, og til þess að þær eigi nokkurra framfara von, er óhjákvæmilegt, að 
forstjórn þeirra sje í höndum manns, er hafi sjerþekkingu í þeim efnum og geti 
hagað aðgjörðunum eptir því, sem bezt á við.285 

 
Málinu var vísað til 2. umræðu og stungið upp á þriggja manna nefnd til að fjalla 

um málið og kom það ekki til umræðu fyrr en í byrjun september. Málið var hins vegar 

rætt í tengslum við afgreiðslu fjárlaganna en fjárlaganefndin lagði til að lækka það sem 

                                                 
282 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 2. nr. 233. „Udkast til Sandflugtslov for Island“. 5.12.1906. 
283 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Bréf frá Ryder og Prytz til ráðuneytisins. 1.2.1907. 
284 Alþingistíðindi 1907 A, bls. 105; Alþingistíðindi 1907 B II, d. 1755. 
285 Alþingistíðindi 1907 B II, d. 1756-1757. 
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farið var fram á af hálfu stjórnarinnar til skóggræðslunnar.286 Leit fjárlaganefndin svo á, 

að þótt skógræktin væri fagurt markmið og gæti orðið landinu til gagns, þá ætti hún svo 

langt í land að ekki væri ráðlegt að taka þetta fé fyrst um sinn frá ýmsum öðrum 

mikilsverðum verkefnum.287 Blöskraði mönnum launin til skógræktarstjóraembættisins 

og álitu að ekki kæmi til mála að stofna nýtt embætti með svo háum launum.288 Þórhallur 

Bjarnarson sagði af þessu tilefni að þegar hann hafi heyrt af áætluðum launum til 

embættisins hafi hann skrifað forsprökkum Skógarmálsins í Danmörku og bent þeim á að 

þetta gengi ekki. Slíkar launakröfur myndu ekki fá brautargengi á þinginu.289 Hannes 

Hafstein gagnrýndi fjárlaganefndina fyrir meðferðina á frumvarpinu því að nauðsynlegt 

væri að þeir menn sinntu verkinu sem vit hefðu á og þeir fengju það fjármagn sem þyrfti. 

Ef verkið ætti ekki að vera tómt kák, þá þyrfti sérstakan embættismann sem hefði ekki 

annað að gera en að sinna þessu og sandgræðslunni. Launin væru í samræmi við það sem 

tíðkast í Danmörku og hér þyrfti menn með þekkingu og reynslu. Sagðist ráðherrann hafa 

það traust til nefndarinnar að hún sýndi það að hún hefði trú á þessu landi og að hægt 

væri að græða hér skóg og hefta sandfok.290 

 Hörð gagnrýni á málið kom fram í þingræðu hjá Stefáni Stefánssyni sem sagði 

skógrækt alltaf hafa verið sér kæra. Blaðið Ingólfur sá ástæðu til að birta alla ræðuna.291 

Kom fram hjá Stefáni að um aldamótin hafi skógrækt verið tekin til meðferðar í amtsráði 

Norðuramtsins. Hafi amtsráðið veitt ungum og efnilegum manni styrk til að kynna sér 

skógrækt í Noregi. Það hafi vakað fyrir þeim að fá efnilegan ungan mann til að vinna hér 

að skógrækt, koma upp tilraunastöð og sá þar trjáfræi, aðallega innlendu fræi, ala 

ungviðið þar upp uns það væri fullþroska til flutnings og gróðursetningar á öðrum 

stöðum. Trjáræktarstöðin sem stofnuð var á Akureyri væri hún nú í miklum blóma. Sagði 

Stefán að „málið virtist komið á hinn bezta rekspöl og það fyrir lítið fje, en mikinn áhuga 

og viturlegrar ráðstafanir innlendra manna“. Þá hafi málið allt í einu farið í annan farveg. 

Komið hafi til útlendur kapteinn sem hafi fengið áhuga á málinu og fengið landstjórnina í 

lið með sér. Veittur hafi verið styrkur til verkefnisins sem hafi farið síhækkandi. 
                                                 
286 Upprunalegar tillögur hljóðu upp á 28.000 kr. til skógræktarinnar. Endaði sem  11.000 kr til skógræktar 
og 4000 kr. til sandgræðslu. Sjá Alþingistíðindi 1907 A, bls. 1266. 
287 Alþingistíðindi 1907 B II, d. 289. 
288 Sama heimild, d. 49. 
289 Sama heimild, d. 310. 
290 Sama heimild, d. 292-293. 
291 „Um skóggræðslu“. Ingólfur. 1.9.1907. 
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Árangurinn væri þó ekki mikill eins og við væri að búast. Það sem gert var af viti í þessu 

máli, voru kaupin á Hallormsstaðaskógi og Vaglaskógi. Þá sagði Stefán: 

En allar skóggræðslutilraunir annarsstaðar eru ekkert annað en sorglegur vottur 
um það, hversu óviturlega var af stað farið. Þarna var stungið niður í hin og þessi 
holt útlendum trjáplöntum, er fluttar höfðu verið hingað með ærnum kostnaði og 
plantaðar voru með ærnum kostnaði og dóu. Allur árangurinn varð sá, að fá vissu 
fyrir því, að þær gátu ekki þrifizt. Jeg fyrir mitt leyti þurfti ekki að fá þessa 
reynslu. Jeg var sannfærður um það fyrirfram, að svona mundi fara. Hver maður, 
sem nokkra grasafræðisþekkingu hefur og nokkurt skyn ber á veðráttufar og áhrif 
þess á gróðurinn, hlýtur að vita, að trje, sem flutt eru stálpuð úr betra loptslagi, úr 
landi, þar sem vorin eru jafn vel hlýrri en sumrin hjer geta ekki þrifizt. Það hefði 
ekki þurft skógfræðinga til þess að sjá að þetta var óvit. Einu plönturnar, er þrifist 
hafa, eru vitanlega þær, sem aldar voru hjer upp, t.d. þær, sem teknar voru úr 
trjáreitnum á Akureyri, sem stofnað  er til og hlúað hefur verið af íslenzku 
hyggjuviti; þar hefur enginn danskur maður komið nærri, enginn hálærður 
skógfræðingur, heldur hefur um þessa stofnun verið hirt af mönnum, er lært hafa 
eingöngu af reynslunni og þeim bendingum, er þeir fengu hjá aðalstofnanda 
hennar, Sigurði skólastjóra Sigurðssyni ... Jeg er sannfærður um, að hjer geta 
engar trjátegundir gróið svo skógur verði, sem ekki eru áður til hjer á landi. Úr 
innfluttum trjáplöntum verður hjer aldrei skógur. Ef fura og greni ættu hjer 
gróðrarskilyrði, þá hefðu þær trjátegundir vaxið hjer af náttúrunnar hendi ... En 
þess tel ég enga þörf, að seilast til Danmerkur eptir sprenglærðum skógfræðingi 
og stofna handa honum hálaunað embætti, er jafnast á við þau, er hæst launuð eru 
í Danmörku. Við eigum hjer á landi hyggna menn og skynsama, er hafa þegar 
fengið verklega æfingu í þessu efni. Bezt þætti mjer til fallið, að leggja 
skógræktarmálin undir yfirstjórn Búnaðarfélagsins, og að formaður þess væri 
umsjónarmaður þeirra eins og annarra búnaðarmála landsins.292 

 

Í máli Þórhalls Bjarnarssonar kom fram að hann sæi ekkert því til fyrirstöðu að 

danskir menn búsettir hér gæfu leiðbeiningar í skógrækt alveg á sama hátt og norskur 

maður veitti símanum forstöðu. Síðan sagði Þórhallur: 

En það er annað, sem er athugavert, og það er það, að meðan málinu er haldið 
uppi og merkið borið fram af útlendingum, þótt góðir sjeu, þá verður það ekki 
þjóðarmál...Það þarf allsherjarfjelag með stórkostlegri „agitation“ fyrir 
skógræktinni, og vekur það mjer stórar vonir, að ungmennafélögin hafa tekið 
skógmálið á sína dagsskrá, og þar getum við gömlu mennirnir líka verið 
með;...Og mjer er ánægja að bera um það, að Koefod Hansen hefur einmitt það 
álit, að framtíð skógræktarinnar hjer eigi að byggjast á birkirækt ... munu háttv. 
þgm sjá, að skoðanir Koefods Hansen eru glettilega líkar skoðunum þeim, sem 
háttv. 2. þgm. Skgf. [Stefán Stefánsson] hefur haldið fram. Aðalatriðið sje friðun 
og girðing á líklegu svæðunum, og þá muni almenningur eptir 20–30 ár sjá 
stórkostlegan árangur; Aptur gjörir hann minna úr græðireitunum í ritgjörðinni, og 
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þó enn minna þegar maður talar við hann. Hann bendir einnig á, að þessa leið 
megi fara án stórkostlegra fjárframlaga. Hvor leiðin, sem er farin, og hvort sem 
útlendingar eða innlendir menn veita málinu forstöðu, þá er og verður þetta 
íslenzkt mál, en þjóðarmál verður það ekki fyr en öll „agitatíónin“ og krapturinn 
er í landinu sjálfu.293 

 
Í andsvari ráðherra við þessum málflutningi kom fram að hann skyldi ekki 

mótbáru þeirra Stefáns og Þórhalls við tillögur stjórnarinnar um að stjórnin þyrfti að vera 

innlend. Það væri einmitt það sem stjórnin væri að fara fram á. Hingað til hafi 

fjárveitingar verið bundnar við nöfn þeirra Ryders og Prytz en nú væri verið að fela 

verkið í hendur íslenskum manni, búsettum hér sem væri undir stjórn Stjórnarráðsins.294 

Þá fannst ráðherranum skrýtið að Stefán Stefánsson væri á móti skipun skógræktarstjóra 

og stofnunar embættis í því skyni, af því að danskur maður kynni að verða skipaður í 

embættið. „Jeg hélt það kæmi málinu ekkert við, þó maðurinn væri danskrar ættar, ef 

hann gjörist íslenzkur borgari og rekur starf sitt sem íslenskur embættismaður. Að láta 

slíkan smásmugulegan þjóðarkryt ráða atkvæði sínu, það þykir mér æði ungæðislegt og 

hefði mjer aldrei dottið í huga að heyra slíkt í alvöru fram borið...“.295 

 Fleiri breytingartillögur voru gerðar við fjármálafrumvarp stjórnarinnar. Sagði 

Pétur Jónsson að tilgangurinn með breytingartillögunni um að lækka styrkinn til 

skógræktarinnar hafi verið sá, að þannig vildu menn fyrirbyggja að stjórnin gæti komið 

fram ýmsu sem hún ætlaði sér, t.d. að stofna hálaunað skógvarðarembætti. Þá lagði Pétur 

til að styrkur til Helga Jónssonar grasafræðings til mýrarrannsókna yrði aukinn úr 1200 

kr. í 3000 kr. og að hann hefði jafnframt eftirlit og umsjón með skógræktinni. „Jeg veit 

vel, að Helgi er ekki skógfræðingur, en hann stendur nær því, en flestir íslenszkir 

menn“.296 Sú athugasemd kom frá Valtý Guðmundssyni að þótt Helgi Jónsson væri ötull 

vísindamaður hefði hann ekkert fengist við skógrækt. Sagðist hann vita um annan 

innlendan mann, Sigurð Sigurðsson, sem hefði menntast í Noregi í þessari grein. Hann 

hafi með framkvæmdum sínum sýnt að hann hafi það sem Danir kalli „praktisk greb“ á 
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hlutunum og þó hann þekkti hann ekki mikið, hélt Valtýr „að hann [væri]einskonar smá-

Dalgas297 Íslands, sem vjer ættum að hafa augastað á að nota“.298 

Pétur Jónsson lagði til að Búnaðarfélagið tæki að sér stjórn og umsjón 

sandgræðslunnar. Þannig yrði  kostnaðurinn minnstur og af innlendum mönnum væri 

ekki öðrum betri á að skipa til þeirra verka en starfsmönnum þess félags.299 Í þessu 

sambandi er vert að hafa í huga að þessi mál voru rædd á fundi í Búnaðarfélaginu. Þar 

kom fram að framsögumaður fjármálanefndar efri deildar Alþingis hefði sagt „að nefndin 

sæi sér ekki fært að svo stöddu að Búnaðarfélagið tæki að sér skógræktina, en sæi ekkert 

á móti því að félagið tæki að sér sandgræðsluna ef alþingi sýndist svo“.300 Sagði 

Þórhallur Bjarnarson, formaður Búnaðarfélagsins, að formaður fjárlaganefndar í efri 

deildar hafi spurst fyrir um það hjá búnaðarþinginu hvort Búnaðarfélagið vildi taka að sér 

skógræktina. Þetta hafi félagið ekki treyst sér til að gera og teldi það ekki heppilegt,  

„annað mál væri það, svo ég bæti við frá eigin brjósti, að sami maður gæti verið bæði 

forseti Landbúnaðarfélagsins og skógræktarstjóri, og farið vel á því. Aptur var 

Búnaðarfjelagið reiðubúið til þess, að taka að sjer sandgræðsluna, ef þingið vildi fela því 

það“.301 

 Enn andmælti Hannes tillögu Péturs og benti á að í frumvarpi stjórnarinnar væri 

stungið upp á að sami maðurinn annaðist hvort tveggja skógræktina og sandgræðsluna. 

Sagði hann frumvarpið enn lifandi og ekki vonlaust um að það yrði samþykkt. Varðandi 

það að færa þessi störf til Búnaðarfélagsins sagði Hannes „nóg vera búið að draga undir 

það félag í bráðina, sem ekkert eftirlit er með af hálfu þess opinbera“.302 Þá sagði Hannes: 

Í öllu falli finnst mjer ekki rjett, að kasta að óþörfu upp á fjelagið störfum, sem 
starfsmenn þess ekki kunna til, og eru að sumu leyti utanveltu við starfsemi þess, 
eins og skógrækt og sandgræðsla. Þessi framtíðar- og hugsjónarmál geta raunar 
haft hag af því að komast í hendur þeirra manna, sem mundu hafa þau útundan, og 
jafnvel skoða hvern eyri, sem varið er til skógræktar, sem tekinn frá öðrum 
fyrirtækjum, sem standi nær og gefi fljótari arð í aðra hönd. Skógræktin getur ekki 
látið sjer nægja mola þá, sem detta af borðum landbúnaðardrottnanna, sem 
aðallega eru að hugsa um hið daglega brauð, og þau störf, er liggja næst fyrir 
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hendi, til þess að bjarga búinu. Starfssvið búnaðarfjelagsins er nógu mikið og 
mikilsvarðandi fyrir því, þó að öllu sje ekki á herðar þess hlaðið.303 

 
Þegar frumvarpið sjálft var loks tekið til annarrar umræðu í neðri deild 4. 

september lá nefndarálitið loks fyrir en Þórhallur Bjarnarson var formaður hennar. Því 

hafði verið gert skóna, að það hefði sofnað svefni hinna réttlátu þar sem ekkert hafði frést 

af því lengi.304 Lagði nefndin til að frumvarpið yrði fellt. Fram kom hjá Þórhalli 

Bjarnarsyni að það sem einkum hafi valdið niðurstöðu nefndarinnar hafi verið sú 

ráðstöfun að stofna ætti konunglegt embætti. Gerði nefndin sér vonir um að þess yrði 

ekki langt að bíða að unnt væri að setja íslenskan mann í þessa stöðu. Málið yrði að vera 

íslenskt þjóðarmál ætti það að hafa framtíð fyrir sér. Þá sagði Þórhallur að hinn langi 

lagabálkur um sandgræðsluna hafi ekki verið borinn undir héraðsbúa í Árnes-og 

Rangárvallasýslum. Í þeim væru kvaðir sem vel gætu verið vel hugsaðar, en hafa þyrfti 

héraðsbúana með í ráðum frá upphafi ætti framkvæmdin að takast. Þá hafði Þórhallur 

efasemdir um þær framkvæmdir í sandgræðslu sem þegar voru hafnar og að gáleysislega 

hafi verið farið með fé við tilraunagirðinguna á Rangárvöllum. Sagði Þórhallur að þegar 

kæmi að því að gera ráðstafanir gegn sandfoki treysti hann „Eyjólfi bónda Guðmundssyni 

í Hvammi á Landi betur til þess, en einhverjum óreyndum og ókunnugum manni, 

einhversstaðar úr löndum“.305 Þá skírskotaði nefndin til þeirra meðferðar sem málið fékk 

í fjárlagafrumvarpinu en þar var fjárframlagið verulega skorið niður eins og áður sagði.  

 Þegar hér var komið sögu hafði Hannes engar vonir um að frumvarpið næði fram 

að ganga óbreytt. Lagði hann því fram breytingartillögur „í því trausti, að háttvirt deild 

vilji sýna, að hún sje málinu hlynnt, hafi trú á því, að þessi viðleitni megi bera ávöxt með 

tímanum“.306 Lagði hann til að ekki yrðu gerðar eins strangar kröfur til menntunar 

skógræktarstjórans. Aðeins væru gerðar kröfur um, að hann hefði stundað skógrækt á 

Norðurlöndum og hefði próf sem stæði jafnfætis fullu skógræktarprófi í Danmörku. 

Launin voru lækkuð í 3000 kr. en áfram var ákvæðið um að embættið yrði veitt af 

konungi. Hannesi fannst sjálfsagt að maðurinn yrði „konstítúeraður“, en „að ekki kæmi til 

mála að veita embættið fyr en reynsla væri fengin fyrir því, að maðurinn væri starfinu 
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vaxinn og að hann hefði numið íslenzka tungu, ef ekki væri um íslenzkan mann að 

ræða“.307 Taldi Hannes að fyrri kaflinn gæti staðið sjálfstæður, þótt hinn langi kafli um 

sandgræðsluna yrði felldur niður eins og nefndin lagði til. Hins vegar taldi hann það 

þýðingarmikið að gera nauðsynlegar undirbúningsráðstafanir til að geta varnað 

skemmdum af sandfoki í Árnes-og Rangárvallarsýslum. Í fyrri hlutanum væru almenn 

ákvæði um varnir gegn uppblæstri landsins og að skógræktarstjórinn hefði yfirumsjón 

með þeim. Þá væri þar ákvæði sem kváðu á um að skógræktarstjóri gæti látið 

skógarverðina vinna að þessu.308 Varðandi þá mótbáru að áfram væri ætlunin að hafa 

yfirumsjónina í höndum þeirra Ryders og Prytz sagði Hannes að einmitt það hafi 

Stjórnarráðið ekki viljað og því fellt þá grein burt úr frumvarpsuppkastinu. Ætlunin væri 

að þetta væri innlent þjóðarmál sem Íslendingar rækju sjálfir undir yfirstjórn innlends 

embættismanns. Þessir menn ættu hins vegar bestu þakkir skildar, enda hefðu þeir lagt að 

mörkum mikið starf en ekkert hlotið í staðinn annað en kostnað og fyrirhöfn. Með 

breytingum á frumvarpinu yrði skilyrðum þeirra ekki fullnægt og því hættu þeir öllum 

afskiptum af skógarmálinu. Hvað varðaði hugsanlega menn í stöðuna hefði hann hugsað 

sér að leita til landbúnaðarstjóranna á Norðurlöndum, hvort ekki væru til efnilegir ungir 

menn sem hægt væri að ráða til reynslu.  

 Hjá Þórhalli Bjarnarsyni kom fram að það hefði verið skilningur 

fjárlaganefndarinnar og skógræktarnefndarinnar „að þessir mikilsvirtu dönsku herrar 

ætluðust til þess, að halda áfram stjórn skógræktar-og sandgræðslumálanna og hafa 

afskipti af þeim, ef þetta fengist, sem farið var fram á í stjórnarfrumvarpinu, og við því 

væri ekki unandi“.309 Sagði Þórhallur að þeir Ryder og Prytz ættu heiður skilið fyrir verk 

sitt og góðan vilja, „en þeir verða að skilja það, að slíkt mál má eigi vera í höndum 

erlendra manna, þeir geta aldrei gjört það að áhugamáli þjóðarinnar“.310  

 Frumvarpið var síðan tekið til atkvæðagreiðslu í neðri deild og var fyrsta greinin 

naumlega samþykkt með 11 atkvæðum gegn 10. Aðrar greinar voru samþykktar með 

meiri mun. Að lokum var frumvarpið samþykkt með 15 atkvæðum gegn níu og afgreitt til 

efri deildar. Þar var frumvarpið umræðulaust samþykkt með 11 atkvæðum og  afgreitt frá 
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Alþingi 11. september til ráðherra sem lög.311 Lögin voru síðan staðfest af konungi 22. 

nóvember 1907 og tóku gildi frá 1. janúar 1908.312 

 Um nánari útfærslu á starfssviði skógræktarstjóra og skógarvarðanna vísuðu lögin 

í reglugerð. Með brottfalli kaflans um sandgræsluna féll einnig út úr lögunum ákvæði um 

sandgræðslumennina því að hvergi var fjallað um þá í lögunum þótt stjórnin hafi þá þegar 

styrkt tvo menn til náms í sandgræðslu. Þar stóð hins vegar að skógarverðir gætu tekið 

þetta að sér og annast eftirlit og framkvæmd aðgerða gegn sandfoki. Þá kom fram í bréfi 

ráðherra til konungs um staðfestingu á lögunum að þótt annar kaflinn um sandfokið hefði 

fallið út, þá gætu íbúar sandfokssvæðanna nýtt sér ákvæði laga frá 15. febrúar 1895 um 

samþykktir varðandi heftingu sandfoks og uppgræðslu.313 
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VIII. Kofoed-Hansen ráðinn skógræktarstjóri 

 

1. Fjárhagsáætlanir og framkvæmdir  

Í tillögum sínum til framkvæmda í sandgræðslumálum fyrir árin 1908 og 1909 lögðu þeir 

Ryder og Prytz til að Alþingi veitti 7000 kr. til málaflokksins fyrir hvort ár. Á áætlun var 

að girða við Þjórsá, girða fyrir gróðrarstöð þar sem framleidd væru fræ, kaup á 

sandreyrsfræjum, söfnun og sáning melfræs, bygging á steinvarnargörðum, gróðursetning 

sandgræðslujurta og laun til tveggja sandgræðslumanna.314 Gróðrarstöðin var nauðsynleg 

og skyldi hún vera að Hvammi á Landi. Varðandi girðinguna við Þjórsá átti hún að vera 

milli Þjórsár og fjallanna fyrir suðaustan Ytri-Rangá á móts við Búrfell. Einmitt á þessum 

stað þyrfti girðingin ekki að vera lengri en þrír og hálfur kílómetri og því kostnaður 

tiltölulega lítill. Tilgangurinn var að hindra að sauðfé kæmi að norðan inn á versta 

sandfokssvæðið í norðausturhluta sýslunnar.315 Aðalatriðið í áætlunum um varnir gegn 

uppblæstri var að stöðva sandfokið við mörk ósnortins lands og koma í veg fyrir að þetta 

land blæsi upp. Næst yrði hafist handa um heftingu sandfoks eins nærri upptökum þeirra 

og unnt væri og smám saman unnið sig eftir ríkjandi vindátt í áttina að hinu ósnortna 

landi. Varnaraðgerðirnar áttu í fyrstu að beinast að því að byggja varnargarða úr grjóti 

þvert á ríkjandi vindátt.316 Eftir að ró kæmist á sandinn átti að planta með melgresi eða 

sandreyr eða þar sem aðstæður væru fyrir hendi að sá fræjum af sömu plöntum. Til þess 

að sú ræktun heppnaðist var friðun fyrir ágangi búfjár nauðsynleg en lokamarkmiðið 

sandgræðslunnar væri gróið land eða skógur.317 

Varðandi skógræktina lögðu þeir Ryder og Prytz til að auk launa fyrir 

skógræktarstjórann yrðu ráðnir fjórir skógarverðir með 1500 kr. í árslaun. Hlunnindi 

                                                 
314 Alþingistíðindi 1907 A, bls. 28. 
315 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Bréf Ryders og Prytz til ráðuneytisins. 1.2. 1907.  Hjá 
Gunnlaugi Kristmundssyni kemur fram að Kofoed-Hansen hafi lofað Eyjólfi í Hvammi að girða þessa 
girðingu. Segist hann hafa hlýtt á tal þeirra Eyjólfs og Kofoed-Hansen sumarið 1907 þar sem meðal annars 
hafi komið fram, að þessi girðing væri afar mikilvæg fyrir sandgræðsluna í sveitinni, en Eyjólfur hafi 
einnig getið þess að girðingin yrði hagkvæm vegna fjárins á vorin sem oft tapaðist órúið inn á afrétt og 
ærnar með ómörkuðum lömbum. Hafi Gunnlaugur því skoðað þessa girðingu sem afréttargirðingu en ekki 
sandgræðslugirðingu. Samkvæmt þessum heimildum hefur ákvörðunin um girðinguna verið tekin fyrr. Sjá 
„Upphaf skipulagsbundinnar sandgræðslu“ eftir Gunnlaug Kristmundsson í Sandgræðslan, bls. 193 og 200. 
316 Þetta var það sem gert hafði verið fram að þessum m.a. með styrk frá Búnaðarfélaginu en mesta 
fjármagninu var veitt í garðahleðslu og sums staðar með því að gera timburgirðingar. Síðan var sáð 
melgresi í þessi svæði. Sjá „Sandgræðsla“ eftir Einar Helgason í Frey 4 (1907), bls. 6-11. 
317 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Bréf Ryders og Prytz til ráðuneytisins. 1.2. 1907.  
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skyldu dregin frá þessari upphæð. Skyldu skógarverðirnir búa á Hallormsstað, á Vöglum, 

í Reykjavík og einn skógarvörður yrði án fastrar búsetu.318 Til verklegra framkvæmda 

voru áætlaðar 12.000 kr. fyrir árið 1908 og 10.500 kr. fyrir 1909319 en Alþingi lækkaði 

fjárframlagið til skógræktar  í 11.000 kr. og fyrir sandgræðsluna í 4000 kr.320  

 Samþykkt hafði verið á Alþingi árið 1905 að 7500 kr. skyldu renna til 

skógræktarverkefna og 2000 kr. til verkefna tengdum sandgræðslu á árinu 1907.321 Það 

var á ábyrgð Kofoed-Hansens að annast þessi verkefni á vegum Skógræktarmálsins eftir 

að hann tók við af Flensborg. Eftir komuna til landsins í byrjun maí 1907 var hans fyrsta 

verkefni að gera ráðstafanir um sandgræðsluverkefnin í Árnes-og Rangárvallarsýslum. Í 

föruneyti hans var Gunnlaugur Kristmundsson sem hafði útskifast sem 

sandgræðslumaður fyrstur Íslendinga þá um vorið frá Danmörku.322 Í bréfi sem Kofoed-

Hansen sendi ráðuneytinu í lok maí gerði hann grein fyrir þeim verkefnum sem hefja átti 

ef það fjármagn dygði sem áætlað var til sandgræðsluverkefnanna. Við Hvamm var 

ætlunin að byggja varnargarða úr grjóti við suðvesturhorn Skarðsfjalls auk lengingar á 

varnargörðum úr grjóti og timbri annars staðar þvert á ríkjandi vindátt. Þá var ætlunin að 

planta sandreyrplöntum sem fluttar höfðu verið til landsins.323 Í bréfinu gat Kofoed-

Hansen þess að hið mikilvæga framtak Eyjólfs Guðmundssonar að byggja varnargarða 

væri virk aðferð gegn frekari uppblæstri lands. „Hinn grófi basaltsandur hleðst upp 

báðum megin við steinana og kemst ekki lengra. Hins vegar er ekki hægt að hindra 

moldfok á þennan hátt. En moldfok, í ekki mjög miklum mæli, eykur grasvöxt frekar enn 

kæfir. Sandur virki hins vegar alltaf drepandi á grasvöxt“.324 Hjá Gunnlaugi kom síðar 

fram að hann hafi fylgst nákvæmlega með öllu sem fór fram á milli Kofoed-Hansens og 

Eyjólfs þar sem hann hafi þekkt hvorugan manninn.325 „Kom það fram í öllum 

samræðum, að það var Eyjólfur, sem vissi glöggust skil á hlutunum, en skógfræðingurinn 

var fremur áheyrandi en leiðbeinandi um verklegar framkvæmdir“.326 Kofoed-Hansen fór 

                                                 
318 Þ.Í.: Stjórnarráð Íslands II. Db. 2. nr. 233. Drög að lögum um skógrækt. 
 319 Alþingistíðindi 1907 A, bls. 27-28. 
320 Sama heimild, bls. 1463. 
321 Alþingistíðindi 1905 A, bls. 1353. 
322 A.F. Kofoed-Hansen: „Islands Skogsag 1907. Beretning om en Rejse“ í  Islands Skovsag 10,3-10,15; 
Gunnlaugur Kristmundsson: „Upphaf skipulagsbundarinnar sandgræðslu“ í Sandgræðslan bls. 187-217. 
323 Þ.Í.: Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Bréf Kofoed-Hansen til ráðuneytisins. 23.5.1907. 
324 A.F Kofoed-Hansen: „Islands Skogsag 1907. Beretning om en Rejse“, bls. 10-4. 
325 Í bókinni Sandgræðslan. Minnzt 50 ára starfs Sandgræðslu Íslands sem kom út 1958. 
326 Gunnlaugur Kristmundsson: „Upphaf skipulagsbundarinnar sandgræðslu“, bls. 192-193. 
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aldrei í launkofa með aðdáun sína á þessari aðferð Eyjólfs eins og heimildir sýna. Í viðtali 

við danska blaðið Nationaltidende árið eftir (1908)  þegar hann hafði fengið stöðu 

skógræktarstjóra fór hann aðdáunarorðum um Eyjólf og sagði að hann hafi lagt mikið að 

mörkum með því að byggja grjótgarða og þannig bjargað mörgum túnum. „Og það 

verður eftir hans aðferð sem tilraunirnar verða gerðar“, sagði Kofoed-Hansen.327 

Hjá Gunnlaugi kom fram að strax hafi orðið meiningarmunur á milli hans og 

Kofoed-Hansens um sandreyrsplönturnar sem fluttar höfðu verið frá Danmörku. Taldi 

Gunnlaugur þær svo lélegar við komuna til landsins að það tæki því ekki að flytja þær 

austur í Landsveit. Þetta hafi Kofoed-Hansen líkað mjög illa og á að hafa sagt: „De skal 

plantes“. Fram kom hjá Gunnlaugi að þetta hafi hann gert en „klittagið“ hafi auðvitað 

verið dautt.328 Í skýrslu Kofoed-Hansen kemur hins vegar fram við skoðun hans nokkrum 

vikum seinna að sandreyrinn væri með græn blöð við gamla gerðið á Hvammi en á minna 

svæðinu hafi hins vegar lítið komið upp. Á Hofi voru mjög mjóar og veiklulegar plöntur 

komnar upp með einstaka sterkum einstaklingum á milli. Með tilliti til hins kalda og 

þurra vors taldi Kofoed-Hansen mögulegt að plönturnar næðu sér á skrið.329  

Þá ákvað Kofoed-Hansen að sá skyldi sandreyrsfræi og grasfræi frá Danmörku í 

girðingarnar á Stóra-Hofi og að byggðir yrðu varnargarðar úr grjóti og timbri við Reyki á 

Skeiðum.330 Allt þetta var ákveðið í maímánuði. Lýsing Gunnlaugs á atburðarásinni er 

með nokkrum öðrum hætti en kom fram í bréfi ráðuneytisins og skýrslu Kofoed-

Hansens.331 Má á henni skilja að það hafi verið Gunnlaugur sem stjórnaði verkáætluninni, 

auk þess sem hann taldi flest vitlaust sem skógfræðingurinn gerði. Þannig hafi komið 

ofurlítið upp af fræjunum sem sáð var á Stóra Hofi og það dáið fljótlega út, „enda virtist 

mér staðurinn sem skógfræðingurinn valdi, mjög óhentugur“.332 Tilgangur Kofoed-

Hansens með sáningunni að Hofi var að finna út hvort hægt væri að fá upp vöxt á berri 

                                                 
327 „Skovbrug paa Island. Fortid, Nutid og Fremtid“. Nationaltidende, 11.5. 1908 
328 Gunnlaugur Kristmundsson: „Upphaf skipulagsbundarinnar sandgræðslu“, bls. 196. Í bók Friðriks 
Olgeirssonar Sáðmenn sandanna er lögð áhersla á þessa heimild. Þar segir: „Bar nokkuð á ríg milli 
Gunnlaugs og Danans og þegar Gunnlaugur benti honum á að Klittagsplönturnar dönsku væru dauðar, 
svaraði hinn ákveðið: „De skal plantes“. Í lok maí lögðu þeir Gunnlaugur og Olgeir af stað með tvo hesta, 
kerru, nokkur verkfæri, grasfræ og dauðar landgræðsluplöntur ... Þeir félagar plöntuðu Klittaginu hjá 
Hvammi þótt þeir vissu að það var dautt“.  Sáðmenn sandanna, bls. 45. 
329 A.F. Kofoed-Hansen: „Islands Skogsag 1907“, bls. 10-11. 
330 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Bréf Kofoed-Hansen til ráðuneytisins. 23.5.1907. 
331 Í þessu viðhengi er vert að athuga að skýrsla Kofoed-Hansen er samtímaheimild en bókin um 
sandgræðsluna kom ekki út fyrr en löngu seinna eða 1958. 
332 Gunnlaugur Kristmundsson: „Upphaf skipulagsbundarinnar sandgræðslu“, bls. 196. 
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mölinni.333 Taldi Kofoed-Hansen að sá árangur sem hann sá nokkrum vikum seinna gæfi 

þrátt fyrir allt vel nokkuð góðar vonir.334 Þá kom fram hjá Gunnlaugi að vegna þess að 

Eyjólfur hafi svikið hann um styrk sem hann átti að fá hjá sveitarfélaginu hafi hann tekið 

upp tjöldin og flutt aðstöðuna að Reykjum á Skeiðum,335 þar sem aðalstarfsvæðið hafi 

verið síðan. Staðreyndin var aftur á móti sú að þetta hafði verið ákveðið áður. Ekki fór 

Gunnlaugur fögrum orðum um Eyjólf í Hvammi þegar hann sagðist sjá Eyjólf, 

„þróttmikinn, ráðríkan, sérgóðan og íheldinn, strjúka skallann, íbygginn á svip og með 

kersknisbros á vör, horfa á mig smámennið, og mér koma í hug orð hans: „Um að gera að 

fá sem mest og láta ekkert“.336 Ritstjóri Sandgræðslunnar sá sig tilneyddan til að gera 

athugasemdir við þessi orð Gunnlaugs: sagði hann Gunnlaug ekki réttsýnan í ummælum 

sínum um Eyjólf í Hvammi. Það væri raun að því að „þessir ágætu forystumenn 

sandgræðslunnar kunnu ekki að meta hver annan, og báru ekki gæfu til samþykki og 

samstarfs“.337  

Eftir að hafa komið sandgræðslustarfinu af stað sneri Kofoed-Hansen sér að 

skógræktinni. Lá leiðin til Þingvalla til að skoða skógarreitinn þar og halda áfram með 

plöntun nýrra trjáa. Á leiðinni skoðaði hann kjarrið við Laugarvatn sem hann taldi mjög 

illa farið af beit og aðeins væri um 10 ár þar til að friðun dygði ekki til að bjarga því. 

Lagði Kofoed-Hansen sig í líma við að skoða sem mest af kjarri og skógi á ferðum sínum 

um landið, þar sem það var trú hans að friðun þess væri besta leiðin til þess að auka 

skógrækt hér á landi. Eftir að hafa farið yfir væntanlegar framkvæmdir með Guðmundi 

Davíðssyni sem annaðist skógarreitinn á Þingvöllum, hélt Kofoed-Hansen austur á land 

til Hallormsstaðar. Ástandið þar var í meginatriðum gott en þó voru ýmsir hnökrar. 

Skógurinn sjálfur gaf að hans mati mestar vonir um það sem aðeins friðun gæti áorkað, 

þrátt fyrir að hún væri enn ófullkomin. Samkvæmt upplýsingum hjá skógarverðinum 

höfðu engar kindur komist inn í skóginn um veturinn. Það skipti sköpum, því einmitt á 

þeim tíma legðust þær á trén en þegar sumraði og nóg gras væri sprottið lét féð trén í 

                                                 
333 Gunnlaugur Kristmundsson: „Upphaf skipulagsbundarinnar sandgræðslu“, bls. 196. 
334 A.F. Kofoed-Hansen: „Islands Skogsag 1907“, bls. 10-12. 
335 Í lýsingu Kofoed var það þannig að Gunnlaugur hafi farið frá Hvammi að Reykjum til að byrja vinnuna 
þar.  
336 Gunnlaugur Kristmundsson: „Upphaf skipulagsbundarinnar sandgræðslu“, bls. 194. 
337 Neðanmáls á bls. 194 í sömu heimild. 
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friði.338  Þá skoðaði Kofoed-Hansen skógræktina við Grund, Háls og á Vöglum auk 

annars skóglendis í Fnjóskadal og Bárðardal. Á Suðurlandi skoðaði Kofoed-Hansen 

einnig skóginn við Sogið og taldi að dagar hans væru brátt taldir ef ekki kæmi til algjör 

friðun fyrir sauðfé. Almennt séð væru skógarnir á Suðurlandi í verra ástandi en fyrir 

norðan vegna þess að þar var snjóléttara sem ylli því að kindurnar færu víðar að 

vetrarlagi. Á öllum stöðunum voru gróðursett tré og sáð fræjum. Mest var gróðursett af 

fjallafuru, enda leit út fyrir að hún þrifist best. Það var sannfæring Kofoed-Hansens að 

þar sem verið væri að koma upp skógarreitum, trjáreitum við bæi eða til skjóls, væri 

nauðsynlegt að bera áburð á jörðina til að koma plöntunum yfir fyrsta árið. Nauðsynlegt 

væri að jarðvegurinn fengi köfnunarefni og gera þyrfti tilraunir með kölkun hans.339 

Eftir að hafa móttekið skýrslu Kofoed-Hansens, skrifuðu þeir Ryder og Prytz 

nokkur kveðjuorð við lok starfs þeirra hér á landi. Fóru þeir stuttlega yfir stöðuna og 

þróun mála skógræktarmála á Íslandi. Þökkuðu þeir Hannesi Hafstein ráðherra 

sérstaklega og þeim sem höfðu stutt skógmálið fram að þessu. Töldu þeir að skýrsla 

Kofoed-Hansen staðfesti það sem þeir höfðu sagt þegar árið 1905, þ.e. að skilyrði væru 

til skógræktar á Íslandi. Uppbyggingarstarfið hlyti þó að byggja á því kjarri og 

skógleifum sem enn fyndust á Íslandi. Í fyrstu atrennu ætti að leggja megináherslu á 

friðun og grisjun þess skógar sem þegar væri fyrir hendi. Nýr skógur ætti fyrst og fremst 

að vera birki og víðir. Þó ætti að halda áfram með tilraunir á innflutningi nýrra 

trjáategunda og finna út hverjar þeirra hentuðu fyrir Ísland. Niðurskurður fjárveitinga til 

skógræktar sýndi hins vegar að stjórnvöld og fólkið á Íslandi hafi enn ekki séð mikilvægi 

skógræktarinnar. Vonuðu þeir að í framtíðinni lykist upp fyrir ráðamönnum þjóðarinnar 

hversu mikilvæg skógræktin var fyrir þjóðarhag og að það fé sem varið væri til hennar 

kæmi til baka með vöxtum.340 

 

2. Ráðning skógræktarstjóra 

Þegar Kofoed-Hansen hélt utan til Danmerkur hinn 6. ágúst var allt óvíst um framvindu 

frumvarpsins um skógræktina og varnir gegn uppblæstri. Skoðanir um launakjör 

væntanlegs skógræktarstjóra voru, eins og áður er frá greint, skiptar en fjárútlát til 

                                                 
338 A.F.Kofoed-Hansen: „Islands Skogsag 1907“, bls. 10-4 til 10-8. 
339 Sama heimild, bls. 10-12 til 10-15. 
340 C, Ryder og C.V. Prytz: „Islands Skovsag. Til Afsluting“, bls. 11-5. 
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skógræktar og sandgræðslu almennt og afskipti danskra manna af þessu málefni ollu 

deilum. Væntanleg ráðning Kofoed-Hansens, sem naut stuðnings stjórnar 

Skógræktarmálsins, var því til umræðu en ákveðin andstaða var við að ráða danskan 

mann til starfans. Vandinn var sá að enginn Íslendingur hafði þá menntun sem krafist var 

á hinum Norðurlöndunum til þessa starfs. Þó kom fram í umræðu um fjárlögin tillaga frá 

Pétri Jónssyni og Einari Helgasyni um að ráða Helga Jónsson grasafræðing í embættið en 

Alþingi samþykkti á sama tíma að veita honum styrk til mýrarrannsókna. Tillagan gekk 

út á að hann héldi áfram mýrarrannsóknum sínum og hefði jafnframt umsjón með 

skógræktarmálinu.341 Þá hafði Þórhallur Bjarnarson það eftir Kofoed-Hansen í umræðum 

á Alþingi að Kofoed-Hansen hafi afdráttarlaust lýst því yfir við sig, að hann væri með 

öllu frá starfinu ef stjórnarfrumvarpið yrði ekki samþykkt óbreytt hvað launaupphæðina 

varðaði og eftirlaunaréttinn.342 Í bréfi sem Kofoed-Hansen skrifaði til kapteins Ryders 

daginn áður en hann fór til Danmerkur fjallaði hann um þessa stöðu. Kom þar fram að 

hann væri tilbúinn að taka stöðuna þótt Alþingi lækkaði launin í 3000 kr. á ári. Aftur á 

móti vildi hann þá hafa frjálsar hendur um það hvar hann dveldi yfir vetrarmánuðina.343  

 Fjallað var um skógræktarmálið í blöðum á meðan á þinghaldinu stóð. Ingólfur, 

blað landvarnarmanna, var mjög andsnúið væntanlegu frumvarpi og sérstaklega þessu 

„dýra“ embætti. Sagðist blaðið hafa heyrt því fleygt að Kofoed-Hansen myndi ekki 

þiggja embættið fyrir minna en 5000 kr., „en margir eru þó mjög hræddir um, að hann 

láti ekkert úr þeirri hótun verða, því miður, þegar til kemur, og muni sannast hér hið 

fornkveðna, að „Íslands óhamingju verður alt að vopni““.344 

Hannes Hafstein sagði á Alþingi að hann hefði ekki enn fengið augastað á neinum 

ákveðnum manni eða ákveðið hvaðan ætti að fá hæfan einstakling. Það var ætlun hans að 

snúa sér til landbúnaðarstjórnanna á Norðurlöndum hvort ekki væru á lausu einhverjir 

efnilegir ungir menn til þjónustu við skógræktina.345 Í þessu sambandi sneri hans sér til 

prófessors Prytz um hvort hann vissi af einhverjum norskum eða sænskum manni sem 

gæti tekið stöðuna á Íslandi. Prytz svaraði á þá leið að hann teldi það ólíklegt að fá mann 

frá þessum löndum þar sem mikill áhugi væri þar á skógrækt og eftirspurn eftir menntuðu 
                                                 
341 Alþingistíðindi 1907 B II, d. 363; „Skógræktarmálið“. Freyr 4 (1907), bls. 102-104. 
342 Alþingistíðindi 1907 B II, d. 1768. 
343 Þ.Í. Skógrækt ríkisins A/4. Bréf Kofoed-Hansen til kapteins Ryders. 5.8.1907. 
344 „Skógræktarmálið“. Ingólfur 25.8.1907. 
345 Alþingistíðindi 1907 B II, d. 1767. 
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fólki á þessu sviði. Væru einhverjir eftir, væri líklegt að þeir væru ekki hæfir og þess 

vegna ekki góðir fyrir Ísland.346 

 Tveimur dögum eftir að lögin um skógrækt og varnir gegn uppblæstri lands var 

sent konungi til staðfestingar sótti Helgi Jónsson um stöðu skógræktarstjóra. Vísaði hann 

til menntunar sinnar og að hann hafi rannsakað skógana mjög ítarlega eins og ritgerðir 

hans bæru vitni um. Sagðist hann hafa „vakið máls á því að fara að rækta skóg hjer löngu 

áður en Ryder sjóliðsforingi hreyfði því máli“.347 Yrði honum veitt starfið sagði hann sig 

fúsan til að fara utan, krefðist Stjórnarráðið þess og dvelja þar til þess að kynna sér 

nákvæmlega allar ræktunaraðferðir sem þar væru stundaðar. Meðmælabréf frá tveimur 

dönskum vísindamönnum fylgdi. 

 Kofoed-Hansen sótti hins vegar ekki um stöðuna fyrr en síðari hluta 

janúarmánaðar 1908, eða eftir að lögin tóku gildi.348 Nokkrum dögum eftir að umsókn 

Kofoed-Hansens var móttekin var honum veitt embættið frá 15. febrúar 1908. Fullyrt var 

í stjórnarandstöðublaðinu Ísafold að embættið hafi ekki verið auglýst349 og Kofoed-

Hansen hafi aðeins verið settur í embættið en ekki skipaður sem kannski þýddi að 

húsbóndinn (þ.e.Hannes Hafstein) ætlaði sér að biðja þingið um að hækka launin. Það 

vekur hins vegar athygli að Kofoed-Hansen var ekki skipaður í stöðuna fyrr en 1925.350 

Hin blöðin fjölluðu einnig um þessa stöðuveitingu. Í Þjóðólfi sagði að Kofoed-Hansen, 

sem hefði farið burt í fússi sumarið áður, hefði nú fengið stöðuna. Gengið hafi því verið 

fram hjá Helga Jónssyni grasafræðingi en um skeið hafi fjárveitingin verið bundin við 

nafn hans. Því hafi verið kippt burt í efri deild og þar með hafi ráðherrann haft óbundnar 

hendur. Tók blaðið fram að maðurinn gæti ekki gert sig skiljanlegan á íslensku sem ekki 

væri við að búast. „En það skiptir víst ekki miklu, þótt bændurnir íslensku skilji hann 

ekki“.351 Ingólfur var að venju harðorðaðra í garð ráðherrans. Taldi blaðið það 

einkennilega ástríðu af ráðherranum að skipa í embættið ókunnugan útlending sem ekki 

                                                 
346 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 2. nr. 911. Bréf frá prófessor Prytz til Hannesar Hafstein. 19.11.1907. 
347 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 2. nr. 485. Bréf Helga Jónssonar til Stjórnarráðsins ásamt tveimur 
meðmælabréfum. 
348 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 2. nr. 485. Bréf A.F. Kofoed-Hansen til Stjórnarráðsins. Dagsett 
18.1.1908 og móttekið 6.2.1908.  
349 „Skógræktarstjóri“. Ísafold, 29.2.1908. 
350 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 9. nr. 104. Atvinnu-og samgönguráðuneytið kunngjörir skipunina 
6.8.1925. 
351 „Skógræktarstjóri“. Þjóðólfur, 28.2.1908. 
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kynni íslensku, þegar nóg væri af hæfum Íslendingum. Auðþekkt væru fingraför þeirra 

Prytz og Ryders af þessari stjórnarráðstöfun.352  

 Þórhallur Bjarnarson fjallaði um ráðninguna í blaðinu Lögrjettu, sem var hliðhollt 

Hannesi Hafstein. Sagði hann að nú væri afskiptum Dana að skógræktarmálum lokið. Það 

hafi ekki geta gengið lengi að yfirstjórn þessara mála væri suður í Danmörku og þakkaði 

hann störf þeirra fram að þessu. Taldi Þórhallur rétt að taka hinum nýja starfsmanni vel. 

Sagði að auk skógræktarmenntunar hefði Kofoed-Hansen mikla verklega reynslu við 

stórfelld jarðabótafyrirtæki, þurrkun lands og áveitu, sem geti komið að miklum notum 

hér á landi. Reynsla væri ekki fenginn enn af manninum en hann hafi sýnt að hann væri 

harðger og væri ekki með hendur í vösum þegar aðrir ynnu. Fyrir lægi hugvekja sem 

verið væri að prenta eftir hann í Búnaðarritinu. Þar kæmi fram að hann byggði 

framtíðarvonir sínar á birkiskógaleifunum sem enn væru óeyddar. Taldi Þórhallur að 

skógræktarstjórinn yrði að samþýðast þjóðarvakningunni um að græða og klæða landið 

og var alls ekki vonlítill um að það yrði. Þá sagði Þórhallur: „Jeg hygg, að 

skógfræðingurinn okkar nýi hafi sitt hvað til þess að síga á, er reynist betur, þótt eigi 

gangi hann svo mjög í augu manna við fyrstu sjón. Málið stendur ekkert fyrir honum. 

„Íslenskan er ekki verri en rússneskan“, segir hann, og ráðinn er hann í að tala tungu vora 

eftir nokkra mánuði“.353 Hannes Hafstein sendi úrklippu af þessari frétt í Lögrjettu ásamt 

bréfi til Ryders. Þar fjallar Hannes um málið og sagði tillöguna um að ráða grasafræðing í 

starfið vera dæmi um þröngsýni sem stundum sæist á Íslandi. Síðan sagði Hannes: „Það 

lítur út fyrir að menn hér á landi hafi ekki hugmynd um hvað skal til, til að vera 

skógfræðingur (forstmand). Svo er lögð mikil áhersla á að viðkomandi sé Íslendingur. Ég 

þekki engan Íslending sem hefur tekið skógfræðipróf“.354 

 

3. Fyrstu spor skógræktarstjórans 

Agner F. Kofoed-Hansen tók opinberlega við starfi skógræktarstjóra 1. mars 1908. Hann 

kom þó ekki til landsins fyrr en 21. maí og má segja að hann hafi verið á stöðugu 

ferðalagi um landið frá þeim tíma þar til í desember.355 Meðferðis hafði hann 

                                                 
352 „Skógræktarstjórinn“. Ingólfur, 15.3.1908. 
353 „Skógrækt og sandgræðsla“. Lögrjetta, 4.3.1908. 
354 Þ.Í. Skógrækt ríkisins A/3. Bréf Hannesar Hafstein til Ryders. 10.3.1908. 
355 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Islands Skov-og Sandflugtsag. Rejserapport 1908. 
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girðingarefni, mikið magn af alls konar áburði og trjáplöntur frá Kolind Skovplanteskole, 

en þaðan komu flestar plöntur sem notaðar voru á Íslandi meðan stjórn 

Skógræktarmálanna réði ríkjum. Þetta voru 25 þúsund vestnorskar skógarfuru- og 2600 af 

fjallafuruplöntur. Ætlunin var að deila þessum plöntum niður á skógarreitina í landinu. 

Ástandið í trjáræktarstöðinni við Rauðavatn var ágætt eftir veturinn að mati Kofoed-

Hansens þó með nokkrum undantekningum. Fjallafuran kom best út en vestnorsku 

skógarfururnar frá Danmörku, sem plantað hafði verið árið áður, voru allar dauðar. 

Ætlunin var að gera tilraunir með að bæta efnasamsetningu jarðvegarins og reyna að auka 

köfnunarefnisinnihalds hans. Var stráð kalki í þessum tilgangi og lítið magn saltpéturs og 

kalíáburðar í beðin. Þá var stráð á jarðveginn fræjum af köfnunarefnismyndandi plöntum 

eins og lúpínu og smára. Það sama var gert á Þingvöllum.  

 Síðan hélt Kofoed-Hansen austur til að hafa yfirumsjón með framkvæmdum á 

vegum sandgræðslunnar en 4000 kr. voru á fjárhagsáætlun ársins 1908 til þess verkefnis. 

Af þeim áætlaði Kofoed-Hansen 3200 kr. til framkvæmda en 800 kr. í launakostnað fyrir 

Gunnlaug Kristmundsson. Þá lagði hann til við Stjórnarráðið að 800 kr. yrðu teknar af 

fjárhagsáætlun ársins 1909 fyrir launum Egils Erlendssonar en hann var þá nýkominn 

heim úr sandgræðslunámi.356 Eftir að hafa skoðað ástandið við Eyrarbakka hélt Kofoed-

Hansen upp að Reykjum á Skeiðum til að fara þar yfir framkvæmdir með 

sandgræðslumönnunum. Mældi hann út fyrir girðingu sem ákveðin hafði verið.357 Sá átti 

720 kg af sandreyrsfræjum frá Danmörku og 400 kg af melgresisfræjum úr 

Rangárvallasýslu. Þar næst ákvað hann, ásamt Eyjólfi bónda í Hvammi, stæði 

væntanlegrar girðingar milli Þjórsár og Ytri Rangár við Búrfell. Taldi Eyjólfur þessa 

girðingu mikilvæga þar sem fé á fjalli kæmi á haustin niður og æti melgresið á svæðinu 

milli ánna.358  Við skoðun á sandreyrnum frá Danmörku sem plantað hafði verið árið áður 

kom í ljós að hann var allur dauður. Dró Kofoed-Hansen þá ályktun af þessari reynslu, að 

óheppilegt væri að flytja plöntur frá Danmörku, auk þess sem kostnaðurinn væri meiri. 

                                                 
356 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Budget for Islands Sandflugtsag 1908. 
357 Í bókinni Sáðmenn sandanna kemur fram að þetta hafi verið fyrsta landgræðslugirðingin hér á landi og 
er vitnað í grein Gunnlaugs Kristmundssonar um upphaf skipulagsbunndinnar sandgræðslu. Má skilja það 
svo að þetta hafi verið gert að frumkvæði Gunnlaugs. Þessi framkvæmd var ákveðin áður. 
358 Í Búnaðaritinu 22(1908) bls. 54 segist Kofoed-Hansen hafa það eftir kunnugum mönnum að þarna í 
hrauninu gangi um 2000 fjár sem lifi að mestu leyti af melgresinu. Það bíti af öxin og því geti melgresið 
ekki dreift sér. Ef þetta svæði yrði varið í átta ár myndi melurinn ná sér á strik. 
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Áætlaði hann að nota aðeins sáningu í framtíðinni. Tilraunin með að sá í malarsvæði 

hafði heldur ekki gengið vel.359 

 Eftir að hafa skoðað nokkur uppblásturssvæði á Suðurlandi sneri Kofoed-Hansen 

sér að verkefnum skógræktarinnar. Má segja að auk starfa við trjáreitina hafi Kofoed-

Hansen lagt áherslu á að skoða sem flest kjarrsvæði og skóga í landinu og meta ástand 

þeirra. Í trjárræktarstöðinni að Hallormsstað var ástandið ekki gott. Þannig höfðu margar 

plöntur drepist hið kalda vor 1907. Taldi Kofoed-Hansen, eftir að hafa einnig skoðað 

ástandið á Grund og í Fnjóskadal, að fjallafura, cembrafura og síberískt lerki ættu framtíð 

fyrir sér á þessum stöðum. Lerkið hafði vaxið svo mikið að það gnæfði yfir önnur tré. 

Íslenska birkið og víðirinn, jafnvel sá innflutti, uxu einnig vel. Á áætlun var að gera 

tilraunir með að sá fræjum af aski (Fraximus lanceolata) á Grund, Rauðavatni og 

Þingvöllum. Þetta var amerískt lauftré sem hafði vakið mikla athygli í Bandaríkjunum og 

Kanada vegna hversu vel það þoldi frost, þurrk og rýran jarðveg. 

 Meðan Kofoed-Hansen dvaldi í Fnjóskadal gerði hann tilraunir með fleytingu á 

trjábúntum niður Fnjóská en hún fellur í Eyjafjörð við Laufás. Velti hann því fyrir sér 

hvort þannig mætti stytta leiðina til Akureyrar en þar væri hægt að selja trjén sem eldivið. 

Ekki gekk þetta sem skyldi.360 

 Að loknu eftirliti með trjáræktarstöðvunum sneri Kofoed-Hansen sér að því að 

kanna ástand kjarrs og skóga. Skoðaði hann ástand kjarrs við Draflastaði í Fnjóskadal, 

við Mývatn, Ábyrgi og Skinnastað. Fannst honum svæðið við Ásbyrgi mjög athyglivert 

en það væri of afskekkt til að nota það sem tilraunasvæði. Á Ísafirði skoðaði hann hið 

víðáttumikla kjarr í Tungudal. Að mati Kofoed-Hansens var kjarrið þar illa farið eftir 

vetrarbeit sauðfjár og hesta. Héldi áfram sem horfði væri stutt í algera eyðileggingu. Þá 

skoðaði hann skóga og kjarr í Borgarfirði og áleit hann það einna öflugasta skógsvæðið í 

landinu og að sums staðar næðu trén meðalhæð. Á svæðinu umhverfis Þingvelli sá 

Kofoed-Hansen möguleika á að ungt kjarrið gæti dafnað vel ef það væri aðeins friðað og 

grisjað. Í ljósi sögulegrar þýðingu staðarins sá Kofoed-Hansen ástæðu til að þessu væri 

hrint í framkvæmd. Um haustið skoðaði Kofoed-Hansen svo kjarrskóginn við Saurbæ í 

Hvalfirði sem hann taldi einn hinn mesta í nágrenni Reykjavíkur en hann væri nú illa 

                                                 
359 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Islands Skov-og Sandflugtsag. Rejserapport 1908. Sjá einnig 
tilvitnun í Sáðmenn sandanna hér að framan. 
360 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Islands Skov-og Sandflugtsag. Rejserapport 1908. 
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farinn af ágangi búfjár. Til að kanna nánar áhrif beitar dvaldi Kofoed-Hansen í 

Borgarfirði frá því í lok nóvember og fram í desember. Fyrstu tvo dagana huldi snjóföl 

grasið, en féð krafsaði þá í snjóinn en lét birkirunnana í friði. Dró hann þá ályktun að ef 

koma ætti á friðun kjarrlendis að vetrarlagi, væri nægilegt að miða við 1. janúar á 

Suðurlandi nema til kæmi óvenjumikil snjókoma fyrr. Um Norðurland giltu aðrar 

reglur.361 

  

4. Framtíðarhorfur og friðunarlög 

Árið 1908 birtist í Búnaðarritinu 1908 grein eftir Kofoed-Hansen sem þá var titlaður 

skógræktarstjóri en greinin var skrifuð árið áður. Í greininni, sem bar yfirskriftina 

„Skógar á Íslandi. Hugleiðingar um horfurnar“, gerði Kofoed-Hansen grein fyrir viðhorfi 

sínu til framtíðarinnar á Íslandi.362 Benti hann á þau auðæfi sem lægju í skógarleifunum 

hér og ef þeirra nyti ekki við myndi þurfa ógrynni fjár til að græða aftur skóg í landinu. 

Síðan sagði Kofoed-Hansen: 

Ef skógleifarnar væru ekki til að byggja á, mætti segja, að það væri enginn 
vinnandi vegur, því að fyrir flestum mundi áhuginn dofna við það, að verða að 
horfa í aldarfjórðung á smáa, seinþroska gróðrarreiti. Svo langur tími mundi líða, 
áður en nokkur verulegur vöxtur yrði kominn í gróðrarreiti með útlendum 
trjáplöntum, það er að segja í áburðarlausri jörð.363 

 

Benti Kofoed-Hansen á að þrátt fyrir allt næði skógurinn hér á landi yfir margar fermílur. 

Nefndi hann skógana í Fnjóskadal, við Ljósavatnsskarð, í Bárðardal, á Fljótsdalshéraði, á 

nokkrum hluta Norðfjarðar eystri, í Laugardal, við Sognið og Tungufellshlíðar. Þá nefndi 

Kofoed-Hansen hina miklu skóga í Kalmanstungu og þar í grennd, í Norðtungu, í 

Haukadal í Biskupstungum og við Hvítá. Einnig nefndi hann skóga í Skaftafellssýslum 

sem hann hafi ekki enn séð. Taldi Kofoed-Hansen að á sumum þessara staða, s.s. í 

Bárðardal og í Laugardal mætti ekki bíða lengi með friðun. Því ef yrði haldið áfram á 

sama hátt og hingað til næstu 10 árin þyrfti ekki að verja þessa skóga. Ekkert væri því til 

fyrirstöðu, hvað varðaði loftslag og landslag, að yrkja skóg í landinu. Hins vegar þyrftu 

menn vilja til þess að stíga þetta skref. Verja þyrfti skógana í landinu og höggva þá 

                                                 
361 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Islands Skov-og Sandflugtsag. Rejserapport 1908. 
362 A.F. Kofoed-Hansen: „Skógar á Íslandi. Hugleiðingar um horfurnar“, bls. 46-55. 
363 Sama heimild, bls. 47. 
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skynsamlega.  Menn hafi fyrir löngu gert sér grein fyrir að beit væri aðalorsök þess að 

skógarnir hafi eyðst. Skógar og skógareigendur væru ekki svo margir að vel mætti hugsa 

sér að greiða þeim fyrir missi á afnotarétti og fjártap.364 

  Lykilatriði í málinu var, að mati Kofoed-Hansens að áhugi allra landsmanna 

efldist. Þess bæri að gæta að þeir sem unnu að þessum málum skiptust í tvo flokka, sem 

hvorugur gat án hins verið. Í öðrum flokknum væru þeir sem stjórnin hafi skipað til 

framkvæmda í málinu en í hinum einstaklingar sem áhuga höfðu á því og eigendur 

skóglendisins.365 Ljóst væri að sumarbeit fjár í skógi gerði lítið ógagn en vetrarbeitin 

gereyðileggði hins vegar skógvöxtinn. Síðan sagði Kofoed-Hansen: 

Þegar menn telja svo mikil vandkvæði á, að framfylgja friðun skóganna á vetrum, 
þá get eg svo vel skilið, að orsökin til þess sé sú, að það snertir hag bænda. Þegar 
er mikill hagnaður í því, að geta hleypt fénu inn í runnana, þegar farið er að líða á 
veturinn  og heyið orðið lítið, og það er líka gott að hugsa til þess, að geta notað 
kjarrið framan af vetrinum; þá endist heyið svo miklu lengur frameftir. En að nota 
náttúrugæði landsins á þann hátt, að þau þrjóti með öllu, er hin mesta óhæfa; því 
verður ekki á móti mælt og það ætti að vera hegningarvert í almenningsálitinu, ef 
það annars nokkuð væri í þessu máli; og ef nokkurt almenningsálit væri til, þá 
mætti hjálpa þessu mikið áfram með lögum.366 
 

 
Sagði Kofoed-Hansen að það væri ekki of djúpt í árina tekið þótt fullyrt væri að flest allir 

runnar myndu fá skógareinkenni á 25 árum væri þessari friðun framfylgt. Taldi hann að 

lög um verndun skóganna ættu að hljóða þannig: „1. Skógarhögginu á að haga þannig, að 

gera hann gisnari  og varast að höggva alveg af heilum svæðum. Enginn má heldur rífa 

upp rætur eða fjalldrapa. 2. Enginn má láta fénað ganga í skóginum frá 1. október til 1. 

júní, og geitum skyldi halda frá þeim árið um kring“.367 

 Á Alþingi sumarið 1909 var lagt fram frumvarp til laga um meðferð skóga og 

kjarrs, og friðun á lyngi o.fl í níu greinum.368 Í athugasemdum með frumvarpinu stóð að 

skógræktarstjórinn hafi farið fram á það við Stjórnarráðið að gerðar yrðu ráðstafanir með 

lögum til að stöðva það að skógar þeir og kjarr sem enn væru hér á landi eyddust af illri 

                                                 
364 A.F. Kofoed-Hansen: „Skógar á Íslandi. Hugleiðingar um horfurnar“, bls. 50. 
365 Fyrirlestur sem Kofoed-Hansen flutti í Reykjavík 17.11.1908 og birtist í Búnaðaritinu 23,1(1909), bls. 
191-204; í Ísafold 16.1.1909 og í Norðra 22.7.1909. 
366 Sama heimild, bls. 197. 
367 Sama heimild, bls. 199. Hér hefur Kofoed-Hansen bætt við að eftir upplifun sína fyrir áramót væri 
nægjanlegt að miða við desember mánuð. 
368 Alþingistíðindi 1909 A, bls. 144. 
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meðferð. Féllst Stjórnarráðið á að nauðsynlegt væri af hálfu löggjafarvaldsins að gera 

eitthvað í málinu, enda hefðu lögin um samþykktir til að friða skóg og mel frá 13. apríl 

1894369 ekki komið að ætluðum notum. Hins vegar taldi Stjórnarráðið ekki hægt að banna 

með lögum alla sauðfjárbeit í skógum og kjarri frá hausti og fram á vor eins og 

skógræktarstjóri hafi lagt til. Slíkt myndi rýra tilfinnanlega eignarrétt manna og sumar 

jarðir yrðu lítt byggilegar væru þessi lög sett. Tilgangurinn með lögunum væri að fá 

skógræktarstjóra og skógarvörðunum í hendur vald til að gera ráðstafanir í þessu 

sambandi, sem gætu ekki talist ganga of nærri umráðarétti eigenda og notenda. Ákvæðið 

sem bannaði að rífa lyng og mosa væri í fullu samræmi við tillögur skógræktarstjóra.370 

 Hannes Hafstein ráðherra mælti fyrir frumvarpinu og gerði grein fyrir tilgangi 

þess. Var það síðan sent í nefnd en þegar það kom þaðan hófust miklar umræður um 

frumvarpið. Tókust þar á þeir sem vildu tryggja afnotarétt jarðanna og þeir sem töldu 

nauðsynlegt að gera eitthvað til þess að stöðva frekari eyðingu skóga. Taldi nefndin 

frumvarpið þarfa réttarbót sem bæri að koma til framkvæmda, því í frumvarpinu væri 

viðurkennt að friða þyrfti þær litlu leifar af skógi sem til væru í landinu. „Þó náttúran 

hjálpi að vísu til á mörgum stöðum að eyðileggja landið, eiga mennirnir þó mestu 

sökina“.371 Nefndin var einnig sammála um að eldri heimildarlög hafi ekki komið að 

gagni og brýnt væri að setja almenn lög sem næðu yfir allt landið. Ágreiningsefnin voru 

aftur á móti tímatakmarkanir sem settar voru á vetrarbeit, hvort banna ætti algjörlega rif á 

fjalldrapa og lyngi og hvort betra væri að skera lyngið en rífa það. Fram kom að 

skógræktarstjórinn hafi fyrr um veturinn skrifað öllum sýslunefndum um þetta mál en það 

hafði ekki nægt. Nauðsynlegt væri að setja lög ef alvara væri á ferðum. Steingrímur 

Jónsson sýslumaður sagði að áhuginn fyrir skógrækt væri nú fyrst að vakna. Væri það 

„gleðilegur árangur af bréfum skógræktarstjórans, að nú eru menn farnir að sinna þessu 

máli í verki“.372 

 Andstæðingar frumvarpsins efuðust sumir um að skógar eyðileggðust af beit og 

bentu á skóginn í Þingvallasveit sem dæmi en hann blómgaðist þrátt fyrir beit. Sannaðist 

                                                 
369 Stjórnartíðindi A, bls. 304 -305. 
370 Alþingistíðindi 1909 A, bls. 146. 
371 Alþingistíðindi 1909 B II, d. 501. 
372 Sama heimild, d. 508. 
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að skógur eyddist af beit væri sjálfsagt að taka það fyrir.373 Þá var ágreiningur um 

eftirlitshlutverk skógræktarstjórans og getu hans til að fylgjast með skógi alls staðar á 

landinu ef ekki væri lagt algjört bann við hlutunum. Þar var rif á lyngi og fjalldrapa 

sérstakt ágreiningmál, þar sem nokkrir þingmenn töldu nauðsynlegt að nýta þennan 

gróður á meðan en aðrir gengu svo langt að kalla þá „fjalldrapa-níðinga“ sem það 

gerðu.374 Fram kom að í nágrenni kauptúna væri erfitt fyrir þá sem ættu lynglönd að 

verjast ágangi bæjarbúa. Bann frá skógræktarstjóra hefði hér ákveðið gildi. 

 Sigurður Sigurðsson ráðunautur taldi það annmarka á frumvarpinu að 

skógareigendur væru skyldaðir til að fylgja þeim sem kæmu til að skoða skógana og benti 

á að þetta sýndi mjög mikinn ókunnugleika á íslenskri gestrisni og hvernig hagaði til 

sveita.375 Í andsvari Hannesar Hafstein við málflutningi Sigurðar sagði Hannes að hann 

hefði haldið að Sigurður ætlaði að taka af sér ómakið og mæla með frumvarpinu því þetta 

væri í hans fagi og fræðigrein.376 Furðaði Hannes sig á því að slík ræða kæmi frá jafn 

vitrum manni, sem ætti að hafa talsverða þekkingu á málinu. Sagði hann tilgang 

frumvarpsins vera þann að koma lögunum frá 1907 í framkvæmd og það væri ekki bara 

verið að styðja skógræktina, heldur væri aðaláherslan lögð á „að vernda landið, banna að 

rýja það og eyðileggja“. Frumvarpið færi skemmra en skógræktarstjóri vildi.377 Það var 

einkum eyðing fjalldrapa og víði sem fór fyrir brjóstið á Hannesi en Sigurður sagði 

nýtingu hans nauðsynlega í Þingeyjarsýslu þar sem hann þekkti til. Taldi Hannes að það 

þyrfti að fá leyfi skógræktarstjóra eða skógarvarða til að nýta sér víði og fjalldrapa, 

sérstaklega á þeim svæðum sem ætla mætti að það orsakaði uppblástur. Pétur Jónsson, 

bóndi á Gautlöndum, sagði að sér þætti undarlegt að þurfa að sækja um leyfi til að hafa 

afnot af landinu sínu. Síðan sagði Pétur:  

Frumvarp þetta mun upphaflega verið samið af skógræktarstjóranum, útlendum 
manni og lítt kunnugum hér. Hversu góður skógfræðingur sem hann er, veit eg til 
sanns, að hann þekkir alls eigi, hvað hér gerir jarðir byggilegar í 

                                                 
373 Alþingistíðindi 1909 B II, d. 509. 
374 Sama heimild, d. 516. 
375 Sama heimild, d. 902. 
376 Sama heimild, bls. 903. Sigurður Sigurðsson var ráðunautur hjá Búnaðarfélaginu og hafði þegar starfað 
að mælingum á hugsanlegri áveitu í Flóa og á Skeiðum með dönskum manni Thalbitzer sem hér var á 
vegum Heiðafélagsins. 
377 Sama heimild, bls. 903-904. 
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landbrotasveitum, og hve lítil höft á afnotafrelsi manna mega eiga sér stað til þess, 
að jarðirnar verði óbyggilegar með öllu.378 
 
 

Frumvarpið var síðan afgreitt sem lög frá efri deild Alþingis með 10 atkvæðum gegn 

tveimur.  

Með lögunum var bannað að höggva tré eða hrís öðru vísi en innan úr skóginum 

og skógur og kjarr aðeins grisjað. Svæði mátti ekki berhöggva nema það væri tekið til 

ræktunar. Þá var bannað að rífa lyng og melgresi án samþykkis skógræktarstjóra eða 

skógarvarða og það sama átti við um mosa. Bannað var að rífa fjalldrapa eða víði ef ætla 

mætti að slíkt gæti valdið uppblæstri eða verulegum skemmdum. Í 5. grein laganna var 

kveðið á um að landstjórninni væri heimilt, að ráði skógræktarstjóra og ef fé væri veitt til 

þess úr landssjóði, að taka allt að 10 dagsláttna379 stórt skógar-eða kjarrsvæði á jörðum 

einstakra manna til friðunar og skyldi svæðið girt. Ekkert mætti höggva á þessum stöðum 

nema eftir ráðstöfun skógræktarstjóra eða skógarvarða.380 Ákvæðið var sett eftir tillögu 

frá skógræktarstjóra en hann hafði trú á því að slík tilraunasvæði gætu hvatt almenning til 

þess að fara vel með skógana og hlífa þeim þegar menn sæju hvern árangur rétt meðferð 

gæfi.381 Lagagreinin um sauðfjárbeit á vetrum, sem valdið hafði hvað mestum deilum, 

hljómaði þannig í endanlegri gerð: „eigendur og notendur jarða, þar sem skógur er eða 

kjarr, skulu kosta kapps um, að beita skóg og kjarrlendi sem minst, einkum þegar snjór 

liggur á jörð eða á vorinu.Varast skal á öllum tímum árs að beita geitfje á skóg og 

kjarrlendi“.382  

Nokkur viðbrögð urðu við þessum lögum og eftir að Kofoed-Hansen hafði hvatt 

skógarbændur til þess að láta í sér heyra.383 Einn þeirra, Ólafur Bergsson bóndi á 

Skriðufelli, skrifaði grein í Ísafold þar sem hann spurði hvernig þeir bændur ættu að lifa 

sem búið væri að svifta vetrarbeitinni í skógunum. Sagði hann að víðast þar sem væri 

skógur, væru litlar og sums staðar nær engar slægjur nema túnbletturinn. „Að svifta 

okkur vetrarbeitinni í skóginum er því að mínu áliti álíka sanngjarnt og að banna 

                                                 
378 Alþingistíðindi 1909 B II, bls. 914. 
379 Þetta eru um þrír hektarar. 
380 Stjórnartíðindi 1909 A, bls. 262 og 264. 
381 Alþingistíðindi 1909 B II, d. 147. 
382 Stjórnartíðindi 1909 A, bls. 264. 
383 A.F. Kofoed-Hansen: „Íslenskir skógar.“, bls. 191. 
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engjamönnum að slá engjarnar sínar, eða skógræktarstjóranum að snerta launin sín ...“.384 

Sagði Ólafur að ef skógræktarstjórinn ætlaði sér að byggja skógræktarmálið á þeim 

grundvelli að svipta skógeigendur afnotum skóganna þá væri embættið – sem hann taldi 

nú sjálfur að það hefði alltaf verið. Fjármunina sem veitt væri til skógræktar og launa 

skógræktarstjórans ætti Búnaðarfélag Íslands að fá til umráða. Þar sem ungmennafélögin 

höfðu tekið skógræktarmálið á stefnuskrá sína væri skógræktin best komin í þeirra 

höndum undir yfirumsjón Búnaðarfélagsins. Það myndi stórauka áhuga þeirra að vera 

trúað fyrir svo þýðingarmiklu starfi. Viljinn væri þroski þeirra og hafði greinarhöfundur 

meira traust á fólki sem legði hönd á plóginn með verklegum áhuga en vísindalegum 

sérvitringum sem létu sér nægja að skrafa og hafa skoðun. Í svari Kofoed-Hansen við 

greininni sagði að hann fagnaði að menn tjáðu sig um þetta málefni, þótt starfi hans væri 

valin hin ýmsu hrakyrði í greininni. Þetta mætti kannski verða til þess að lyfta 

skógmálinu á hærra stig. Síðan sagði hann: 

Ætla mætti, að þetta mál öllum öðrum fremur, gæti vakið guðmóð, atorku og 
beztu tilfinningar í brjósti Íslendinga, sem eru fljótir til að tala háum róm um 
föðurlandsást sína og fegurð landsins, bæði í bundnu og óbundnu máli, ekki sízt, 
er mannfundir verða á blettum þeim hinum fáu, þar sem skógurinn lætur fegurð 
landsins njóta sín í viðhafnarbúningi. En ef til vill fylgir ekki svo mikill hugur 
lofgjörðarmálinu. Þegar svo er komið að fara á að hlynna fremur að hag 
föðurlandsins og þjóðfélagsins, en værugirni einstaklingsins, mun mörgum, veita 
fullörðugt að breyta í samræmi við ummælin fögru um föðurlandsást.385 
 

Sagði Kofoed-Hansen grein Ólafs dæmi um þetta þar sem hann vísaði í greinarlok um að 

hann væri ekki andsnúinn skógræktarmálinu. Fullyrðingum Ólafs, að hann „ókunnugur 

útlendingur“, þekkti lítið til hér á landi svaraði Kofoed-Hansen á þá leið að ef Ólafur 

þekkti Ísland jafnvel og hann, og hefði séð jafnmikið af því og hann, þá myndi Ólafur 

skilja að í þessum efni skylli víða hurð nærri hælum. Benti Kofoed-Hansen Ólafi á, að 

fara yfir í Laugardal sem ekki væri fjarri þeim stað sem Ólafur byggi, og litast þar um. 

Þar sæi hann skóg sem bæri einkenni eyðingar af völdum sauðfjár. Skrifin snérust síðan 

út í deilur um búskaparhætti á Íslandi og í Danmörku.386 Svaraði Kofoed-Hansen því til, 

að það væri alveg rétt að það væri munur á milli landanna hvað þetta varðaði en gott 

ástand dansks landbúnaðar og ástandið í skógræktinni væri þeirri baráttu að þakka sem 

                                                 
384 Ólafur Bergsson: „Skógræktarmálið. Aðfinslur og tillögur frá skógareiganda“. Ísafold. 29.91909. 
385 A.F. Kofoed-Hansen: „Skógræktarmálið“. Ísafold. 14.10.1909. 
386 Ólafur Bergsson: „Skógræktarmálið“. Ísafold 2.7.1910. 
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hafði hafist rúmum 100 árum fyrr gegn eyðingu danskra bænda á landi þeirra þegar 

lögleidd var alger friðun skóga. Þá fyrst neyddust bændurnir til að snúa sér að ræktun 

jarðarinnar og breyta búskaparlaginu og láta af ofníðslunni. Þess væri ekki að vænta að 

ástandið yrði svo gott hér á landi fyrr en eftir langa friðun á skógi.387 

 Í desember þetta ár hélt Kofoed-Hansen fyrirlestur í Iðnaðamannahúsinu um nýju 

skógræktarlögin. Fór blaðið Ingólfur jákvæðum orðum um fyrirlesturinn og sagði m.a. að 

þessi danski maður hafi flutt mál sitt á íslensku. Það væri sjaldgæf kurteisi eða nærgætni 

við íslenska áheyrendur af hálfu útlends. Venjan væri sú að útlendir menn krefðust þess, 

að Íslendingar töluðu þeirra mál en þeir ekki íslensku jafnvel þó þeir hefðu á hendi 

opinber störf á Íslandi. Samkvæmt grein Ingólfs benti Kofoed-Hanesn á í fyrirlestrinum, 

að mikið gæti áunnist væri þessum lögunum hlýtt. Hann benti einnig á hve auðvelt væri 

að brjóta þau og því yrði samfara lögunum að skapast samúð með málinu og hugur hjá 

almenningi á því að reisa skógana við.388 

 

5. Starfsmenn embættisins  

Í skógræktarlögunum frá 1907 sagði að ráðherra skipaði skógarverði eftir þörfum. Fjöldi 

þeirra og laun væru ákveðin á fjárlögum. Skyldu þeir „settir yfir skógræktarjarðir og 

trjáræktunarsvæði landssjóðs, annast framkvæmd á skógræktarstörfum þar, hafa eptirlit 

með meðferð og rækt skóga, hver á því svæði, sem honum er skipað, og í hvívetna 

aðstoða skógræktarstjóra í starfi hans til eflingar skóggræðslu í landinu“.389 Þá sagði í 

lögunum að fela mætti skógarvörðunum athugun og skrásetningu á sandfokssvæðum og 

eftirlit með framkvæmd sandfoksráðstafana.  

 Árið 1905 varð Stefán Kristjánsson fyrstur Íslendinga til að ljúka 

skógarvarðarnámi og tók hann við starfi skógarvarðar að Hallormsstað sama ár. 

Framkvæmdin var þá í höndum stjórnar Skógræktarmálsins en Stefán hafði starfað í 

nokkurn tíma undir eftirliti Flensborgs og varð því tími hans í námi styttri en þeirra sem 

seinna komu. Guttormur Pálsson, sem lauk skógvarðanámi 1908, tók við stöðunni á 

Hallormstað 1910. Guttormur var frá Hallormsstað en móðir hans hafði afsalað sér 

lífstíðarábúð af staðnum. Reyndi hún ásamt móðurbróður Guttorms, Björgvini Vigfússyni 

                                                 
387 A.F. Kofoed-Hansen: „Svar frá skógræktarstjóranum“. Ísafold 2.7.1910. 
388 „A.F.S.F“. Ingólfur 16.12.1909. 
389 Stjórnartíðindi 1907 A, bls. 330. 
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sýslumanni, að tryggja Guttormi stöðuna sem hann svo fékk árið 1910.390 Einar E. 

Sæmundsen hóf störf sem skógarvörður á Vöglum að námi loknu 1908 en árið 1910 tók 

hann við stöðu skógarvarðar á Suðurlandi. Sumarliði Halldórsson lauk námi sem 

skógarvörður 1910 en gegndi starfi sem skógarvörður aðeins fá ár.391  

 Eins og áður hefur komið fram varð Gunnlaugur Kristmundsson fyrstur 

Íslendinga til að ljúka námi sem sandgæslumaður árið 1907 og Egill Erlendsson lauk 

sama námi ári síðar. Þessir menn voru starfsmenn skógræktarstjóraembættisins þótt ekki 

væri getið um þá í lögum. Árlega var á fjárlögum áætlaðar 4000 kr. til sandgræðslunnar 

þar með talin laun sandgræðslumannanna . Þó verður að hafa í huga að þetta voru 

hlutastörf, aðeins stunduð á sumrin. Þannig var Gunnlaugur Kristmundsson kennari við 

Flensborgarskóla á veturna. 

 Fyrri hluta árs 1909 var Kofoed-Hansen í hugleiðingum um að fjölga í 

starfsliðinu. Í bréfi til Stjórnarráðsins sagðist hann hafa fyrirspurn frá ungum manni, 

Jóhannes Pálssyni frá Sauðárkróki, sem gjarnan vildi starfa sem sandgræðslumaður. Taldi 

Kofoed-Hansen að sandgræðslumennirnir sem nú störfuðu hjá embættinu gætu vel sinnt 

vinnu við sandgræðslu á Suðurlandi. „Á Norðurlandi [væri] all stórt sandfokssvæði í 

Fnjóskadal nærri Hálsi sem vert væri að huga að“.392 Að mati Kofoed-Hansens gat 

skógarvörðurinn að Vöglum haft eftirlit með sandfoksframkvæmdum á þessu svæði. Þá 

væru stór svæði í Vestur-Barðarstandar- og Ísafjarðarsýslu sem þyrfti að taka tillit til. Þótt 

þegar væri búið að ráða fjóra skógarverði væru verkefni fyrir fleiri. Lagði Kofoed-

Hansen til að Jóhannes yrði sendur í þriggja ára nám, tvö ár í skógrækt og eitt ár 

sandgræðslu. 

 Svarbréf Stjórnarráðsins, sem skrifað var af landsritaranum Klemensi Jónssyni, er 

ef til vill lýsandi fyrir stöðu Kofoed-Hansens í íslensku samfélagi á þessum fyrstu árum 

Heimastjórnarinnar. Mæltist Stjórnarráðið til þess „að þau erindi að minsta kosti, er þjer 

sendið hingað og ætlast er til að fari lengra, t.d. til alþingis, séu skrifuð á íslensku“.393 

Eftir þetta fóru öll bréfaskipti og skýrslugerð af hálfu Kofoed-Hansens fram á tiltölulega 

                                                 
390 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 2. nr. 137. Bréf Björgvins Vigfússonar sýslumann til Ryders og Prytz. 
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lýtalausri íslensku. Hálfum mánuði síðar var auglýstur áðurnefndur fyrirlestur Kofoed-

Hansens á íslensku. 

 Guðmundur Davíðsson hafði starfað hjá stjórn Skógræktarmálsins síðan 1904 við 

umsjón og eftirlit með gróðrastöðvunum að Rauðavatni og á Þingvöllum. Hann var 

einnig að hluta í starfi fyrir Skógræktarfélag Reykjavíkur. Breyting varð á þessu 

fyrirkomulagi í kjölfar lagasetningarinnar um skógrækt. Haustið áður hafði hann sótt um 

skógarvarðastöðu á þessum stöðum og höfðu þáverandi ráðherra, Hannes Hafstein og  

Jóni Hermannsson skrifstofustjóri í Stjórnarráðinu, gefið í skyn að þegar þar að kæmi 

væri enginn vafi á að hann myndi hljóta stöðuna. Launin yrðu þá sambærileg við aðrar 

skógarvarðastöður. Árið eftir skrifaði Guðmundur Kofoed-Hansen um að staðan væri enn 

óveitt og fór fram á að verða greidd laun, þar eð honum hafi skilist, að það væri Kofoed-

Hansen sem réði hvaða laun hann hefði.394 Í framhaldinu skrifaði Kofoed-Hansen 

Stjórnarráðinu og lagði til að orðið yrði við beiðni Guðmundar. Taldi hann nauðsynlegt 

að hafa umsjónarmann á þessum stöðum og að sami maður gæti einnig haft eftirlit með 

kjarri umhverfis báða staði. 395 Efst á blaðið skrifaði Jón Hermannsson að á fjárlögum 

1910–11 hafi ekki verið ætlað neitt fé til skógarvarðar við Rauðavatn og „mun 

skógræktarstjóra sjálfum hafa verið ætluð umsjón þar, sem ekki heldur virðist ókleift, þar 

sem hann er hjer í bænum mestan hluta ársins“.396 Nákvæmlega þetta svar fékk Kofoed-

Hansen frá Stjórnarráðinu löngu seinna eða um miðjan nóvember.397 Jafnframt því fékk 

hann leyfi til að ráða tímabundið, Sumarliða Halldórsson, sem þá hafði nýlokið 

skógarvarðarprófi frá Danmörku tímabundið en ákveðið hafi verið að hann yrði ráðinn 

sem skógarvörður frá 1. janúar 1910.398 

 Þetta ár var að komast föst skipan á framkvæmd skógræktarmálanna. Landinu var 

þá skipt í 6 skógræktarumdæmi eða skógarvarðahéruð: 1. Gullbringusýsla með 

Reykjavík. 2. Kjósarsýsla, Borgarfjarðarsýsla, Mýra-og Hnappadalssýsla, Snæfells-og 

Dalasýsla 3. Vestur-Barðastrandarsýsla, Ísafjarðar- og Strandasýsla. 4. Þingeyjarsýsla. 5. 

Múlasýslur og Austur-Skaftafellssýsla og 6. Vestur-Skaftafellssýsla, Rangárvalla-og 

                                                 
394 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 3. nr. 381. Bréf frá Guðmundi Davíðssyni til Kofoed-Hansen 
skógræktarstjóra. 19.9.1909. 
395 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 3. nr. 381. Bréf frá Kofoed-Hansen til Stjórnarráðsins 22.9.1909. 
396 Sama heimild. Einnig vísar Jón Hermannsson í Alþingistíðindi 1909 A, bls. 394.  
397 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 3. nr. 381. Bréf Stjórnarráðsins til skógræktarstjórans. 15.11.1909. 
398 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 3. nr. 381. Bréf Kofoed-Hansen til Stjórnarráðsins. 25.10.1910. 
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Árnessýsla. Skógræktarstjórinn skyldi fyrst um sinn hafa umsjón með Gullbringusýslu og 

Vestfjörðum. Sumarliði Halldórsson hafði umsjón með Vesturlandi og hafa aðsetur í 

Borgarnesi; Stefán Kristjánsson hafði umsjón með Þingeyjarsýslu og bjó að Vöglum; 

Guttormur Pálsson hafði umsjón með Austurlandi og aðsetur á Hallormsstað og Einar 

Sæmundssen hafði umsjón með Suðurlandi og bjó á Eyrarbakka. Áttu skógarverðirnir að 

fara á hverju ári um skógarumdæmin og leiðbeina mönnum í skógrækt og hafa umsjón 

með öllu því skóglendi sem átti að vera friðað.399 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
399 „Skógræktarumdæmi“. Ísafold, 15.6.1910. 
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IX. Upphaf skógræktar ungmennafélaganna 

 

1. Íslandi allt 

Ungmennafélag Íslands (UMFÍ) var stofnað á Þingvöllum í ágúst 1907, sama ár og lögin 

um skógrækt tóku gildi. Ungmennafélag Akureyrar stóð fyrir stofnuninni en það félag 

hafði verið stofnað árið áður. Á stofnþingið mættu fulltrúar frá fjórum félögum en 

stofnfélögin urðu sjö. Í auglýsingu sem birtist í Ísafold um væntanlegt þing var m.a. farið 

fram á að æskilegt væri að fulltrúar sæktu þingið í litklæðum að fornum sið.400 Á næstu 

árum fjölgaði ungmennafélögum hratt og árið 1912 voru þau orðin 44 með um 2000 

félagsmönnum.401 Félagsskapurinn barst til Íslands frá Noregi en flestir upphafsmenn 

hreyfingarinnar höfðu dvalið þar. Hugmyndafræðin var að verulegu leyti runnin frá 

hugmyndafræði danska klerksins N.F.S. Grundtvig og einkenndist af áherslu á hið 

þjóðlega og á alþýðufræðslu.402 Hröð útbreiðsla hreyfingarinnar hér á eflaust rætur sínar 

að rekja til vaxandi þjóðerniskenndar og þjóðernisumræðu á þessum tíma.403 

Þjóðernisumræða þessa tíma beindist að því að innræta Íslendingum að sýna þjóðinni 

æðstu hollustu; þjóðernistilfinning og ættjarðarást voru leiðarstefið. Aðeins voru örfá ár 

síðan Íslendingar höfðu fengið heimastjórn og staða Íslands innan danska ríkisins var til 

umræðu. Efldist þjóðernisumræðan á þessum árum m.a. vegna áhrifa alþýðufyrirlestra 

Jóns Jónssonar Aðils og bókar hans Íslenskt þjóðerni, sem kom út 1903.404 Þá voru 

haldnir fyrirlestrar um afturhvarf til gilda og umhverfis íslenskrar fornaldar og varð sú 

skoðun smám saman óumdeild í opinberri þjóðernisumræðu að nútíma Íslendingum bæri 

að byggja sjálfsmynd sína á þessum viðhorfum405 Sigurður Sigurðsson ráðunautur og 

alþingismaður hélt marga slíka fyrirlestra.406 Viðhorfið var að miklar breytingar höfðu 

orðið frá landnámi þegar landið var viði vaxið á milli fjalls og fjöru eins og getið er um í 

Íslendingabók. Nú væri tíminn annar þar sem tré og runnar voru horfnir en melar, móar 

                                                 
400 Gunnar Kristjánsson: Ræktun lýðs og lands, bls. 7. 
401 Geir Jónasson: Ungmennafélög Íslands 1907-1937, bls. 175.  
402 Í þessu samhengi sjá „Hugmyndafræði Ungmennafélagshreyfingarinnar“ í bók Inga Sigurðssonar 
Erlendir straumar og viðhorf , bls. 192-216. 
403 Sjá „Breytingar á þjóðernishugmundum um aldamótin 1900“ í bók Sigríðar Matthíasdóttur  Hinn sanni 
Íslendingur bls. 43-73. 
404 Sigríður Matthíasdóttir: Hinn sanni Íslendingur, bls. 44-46. 
405 Sama heimild, bls. 67. 
406 Sama heimild, bls. 66-67. 
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og mýrar eða grasi gróið land komið í staðinn þar sem áður voru skógar. Skógrækt var 

því tákn framfarasóknar og dæmi um hollustu við ættjörðina. Því þyrfti að hefja skógrækt 

og snúa aftur til þess ástands er var þegar Ísland var numið. 

Frá upphafi var því skógrækt stefnumál ungmennafélagshreyfingarinnar og 

markmiðið að klæða landið skógi að nýju. Þótt skógræktar væri ekki getið í 

sambandslögunum var nokkuð skrifað um þetta efni í blöð sambandsins og félaganna. Í 

Skinfaxa, blaði ungmennafélagshreyfingarinnar, mátti lesa á upphafsárunum, að 

sambandsstjórnin vildi stuðla að því að sterkur áhugi vaknaði hjá æskulýðnum á 

skógrækt.  

Það er eitt hinna fegurstu verkefna, er æskulýður vor getur tekist á hendur. Ísland 
skógi vaxið á ný er svo fögur hugsjón, að hún ætti að brenna dáð og dug til 
framkvæmda inn í æskulýðinn. Verkin verða að bera þess merkin, að vér viljum 
ÍSLANDI ALLT. Annars verður það glamuryrði eitt og oss til dómfellis.407  

 

Í annarri grein í Skinfaxa var komist svo að orði að skógræktin væri „skilgetin 

dóttir ættjarðarástarinnar og hlýtur að vera óskabarn allra góðra ættjarðarvina og ekki síst 

Ungmennafélaga“.408 Þegar árið 1908 var rædd á sambandsþingi hugmynd um að koma 

upp sérstökum skógræktardegi ungmennafélaganna. Félagar ungmennafélagshreyfingar-

innar myndu þá vinna einn dag á ári að skógrækt og var fyrirmyndin frá Noregi.409 

Guðmundur Davíðsson var einn af frumkvöðlunum þess að stofna til slíks 

skógræktardags og skrifaði hann ítarlega grein um fyrirkomulag hans í Skinfaxa.410 Taldi 

Guðmundur að skógræktardagurinn væri gott fyrirkomulag og hefði holl og góð áhrif á 

æskulýðinn. Hann vekti menn til umhugsunar um landið og hvetti þá til að leggja eitthvað 

í sölurnar fyrir það.411 Hinn 8. júní 1911 ákvað Ungmennafélag Reykjavíkur að halda 

slíkan skógræktardag og helga hann minningu Jóns Sigurðssonar forseta. Fyrsti 

skógræktardagurinn var hins vegar haldinn í Hafnarfirði í lok maí sama ár. 

Kofoed-Hansen hélt fyrirlestur um skógrækt í Iðnó í mars 1909 á vegum 

Ungmennafélags Reykjavíkur. Í auglýsingu um fundinn kom fram að fyrirlesturinn væri á 

                                                 
407 Skinfaxi 1909, bls. 11-12. 
408 Sigurður Vigfússon: „Trjárækt á heimilum“. Skinfaxi (1911-1912), bls. 21. 
409 Ingi Sigurðsson: Erlendir straumar og viðhorf, bls. 208. 
410 Guðmundur Davíðsson: „Skógræktardagur“. Skinfaxi, 5(1911), bls. 13-15. 
411 Sama heimild, bls. 47-48. 
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íslensku.412 Í fyrirlestrinu sem bar yfirskiftina „Skógræktarmálið á Íslandi og sumsstaðar 

erlendis“ sagði Kofoed-Hansen að nú hafi ungmennafélögin tekið sig til við að vinna að 

skógræktarmálinu. Þetta væri skógræktinni mjög í hag og „ef félögin vildu halda áfram í 

verkinu, þá má telja víst, að mál þetta verður ekki nokkurn tíma látið falla niður“.413 

Sagði Kofoed-Hansen að ekki þyrfti langan tíma til þess að læra hin ýmsu störf við 

skógræktina, þ.e. sáningu, gróðursetningu og skógarhögg og þess vegna gætu margir 

tekið til starfa með stuttum fyrirvara. Sá Kofoed-Hansen fyrir sér að mögulegt væri að fá 

menn sem kunna að höggva skóginn á skynsamlegan hátt í ýmsum héruðum, þar sem 

ennþá væri kjarr og skógar. Þá væri unnt að „setja upp marga græðireiti og rækta í þeim 

íslenskt birki og reynivið, til þess seinna að setja upp gróðrarstöðvar. Og það getur orðið 

ódýrara og hægara að fá safnað fræi af þeim tegundum en nú á sér stað“.414 Hvernig 

þessari vinnu ætti að vera fyrirkomið yrði að koma í ljós við nánari skoðun. Að lokum 

sagði Kofoed-Hansen: 

Eftir stendur að eins að óska, að hinni uppvaxandi kynslóð mætti takast að leggja 
svo góðan grundvöll til viðreisnarverksins, að hið fornkveðna: „Hálfnað er verk, 
þá hafið er“, mætti verða að áhrínisorðum.415   

 

Stuttu eftir þennan fyrirlestur fór Kofoed-Hansen til Hafnarfjarðar að velja stað til 

trjáplöntunar. Hafði Helgi Valtýsson, þáverandi formaður Ungmennafélags Íslands, bent 

á stað skammt fyrir vestan bæinn þar sem ungmennafélagið þar var með íþróttaaðstöðu. 

Þetta taldi Kofoed-Hansen góðan stað til plöntunar þar sem hraunið lægi hringinn í kring 

um blettinn og gott væri að planta meðfram hraunjaðrinum, því plönturnar stæðu þá í 

skjóli fyrir norðanvindinum. Hafði þá þegar verið plantað eitthvað af fjallafuru og óx hún 

vel að sögn Kofoed- Hansens.416 Um haustið keypti sambandsstjórn Ungmennafélagsins 

10.000 trjáplöntur sem settar voru niður í gróðrarstöðina. Var þessum trjáplöntum dreift 

                                                 
412 Ísafold 20.3.1909. 
413  A.F. Kofoed-Hansen: „Skógræktarmálið á Íslandi og sums staðar erlendis“. Búnaðarrit 23:1(1909), bls. 
62. 
414 Sama heimild, bls. 62-63. 
415 Sama heimild, bls. 63. 
416 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Skýrsla um ferðir í þjónustu skógræktarinnar og 
sandheftingarinnar 1909. Þetta er fyrsta skýrsla Kofoeds á íslensku. Staðurinn sem um ræðir er Hellisgerði í 
Hafnarfirði. 
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eftir pöntunum til ungmennafélaga víða um land og þurftu ungmennafélögin ekki að bera 

annan kostnað af plöntunum en að greiða flutninginn.417 

 Um sumarið leiðbeindi Kofoed-Hansen félögum úr ungmennafélagi í 

Þingeyjarsýslu að velja land sem þeir ætluðu að girða. Þetta voru um sex hektarar 

skammt fyrir vestan prestsetrið að Skinnastað. Þá sýndi hann þeim hvernig ætti að 

gishöggva kjarr. Í Hornafirði skoðaði Kofoed-Hansen stað þar sem ungmennafélagið þar 

ætlaði að hafa sem „leikvöll og gróðrarstöð“. Átti að planta þar birki sem tekið væri úr 

kjarri í nágrenninu og einnig átti að planta fjallafuru sem Kofoed-Hansen lofaði að senda 

þeim.418 

 Hjá Ungmennafélagi Reykjavíkur var einnig vaknaður áhugi á þessum tíma á 

skógrækt. Guðmundur Davíðsson, sem áður er nefndur, gekk í félagið fyrri hluta árs 1909 

en hann átti eftir að koma mikið við sögu skógræktar á vegum ungmennafélags-

hreyfingarinnar. Guðmundur hafði mikið forskot á aðra félagsmenn, því hann hafði unnið 

að skógrækt frá árinu 1904 á vegum Skógræktarmálsins og því starfað með Flensborg og 

síðan Kofoed-Hansen. Hann hafði haft umsjón með skógræktinni að Rauðavatni og á 

Þingvöllum og var því öllum hnútum kunnugur. Hann hafði því getu til að leiðbeina um 

skógrækt og meðferð trjáplantna óskuðu ungmennafélögin þess. Færði félagið í 

Reykjavík og félög í Árnessýslu og Borgarfirði sér þetta í nyt. Til að mynda gróðursetti 

félagið í Reykjavík plöntur í Öskjuhlíðina og við Víðistaðahæli.419 Þá samdi Guðmundur 

rit um skógrækt sem Ungmennafélag Íslands gaf út 1912 og var það sent öllum 

skuldlausum áskrifendum Skinfaxa.420  

 Helgi Valtýsson, formaður Ungmennafélags Íslands á árunum 1908–1911 og 

jafnframt ritstjóri Skinfaxa frá 1909–1911, skrifaði mikið í tímaritið og hélt fjölda 

fyrirlestra á vegum félagsins.421 Aftan við einn bæklinginn skrifaði hann: „Ísland skógi 

vaxið milli fjalls og fjöru á þessari öld. Það á að vera heróp æskulýðsins“.422 Þetta fannst 

                                                 
417 Gunnar Kristjánsson: Ræktun lýðs og lands, bls. 92. 
418 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Skýrsla um ferðir í þjónustu skógræktarinnar og 
sandheftingarinnar 1909. 
419 Geir Jónasson: Ungmennafélög Íslands 1907-1937, bls. 14. 
420 Gunnar Kristjánsson: Ræktun lýðs og lands, bls. 92. Guðmundur Davíðsson: Skógræktarritið. Reykjavík 
1912. 
421 Ingi Sigurðsson: Erlendir straumar og viðhorf, bls. 201. 
422 Óskar: „Í kringum bæinn minn. Hugleiðingar um ræktunarfyrirtæki ungmennafélaga“. Ísafold 
15.1.1910. 
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sumum innan hreyfingarinnar ofmælt og fullyrtu að Ísland yrði ekki skógi vaxið milli 

fjalls og fjöru á öldinni, þótt það væri heróp æskulýðsins. Það tæki lengri tíma því að 

þekking á skógrækt væri ekki mikil hér á landi og Íslendingar þyrftu að afla sér reynslu á 

því sviði. Því væri nauðsynlegt að byrja í smáum stíl og byrja með því að planta trjám í 

kringum bæina. Herópið ætti að hljóða á þennan hátt: „Skógur í kringum hvern íslenskan 

sveitabæ á þessari öld“.423 Í svari Helga kom fram að þetta heróp hafi átt að vera 

hvatningarorð til efla og örva framfarahug manna en ekki spakmæli né spádómur og því 

síður staðhæfing. Hins vegar væri þetta hægt og bauðst hann til að leggja fram gögn því 

til sönnunar. Taldi Helgi að lífvænleg skógrækt væri þegar hafin í hverri sveit og þegar 

þekking og þroskastig almennings ykist myndu hjólin snúast hraðar. Síðan sagði Helgi: 

Ég hefi séð börn og unglinga klæða heilar fjallahlíðar blómlegum skógi, séð dali 
fyllast skógi á 5–10 árum, séð skóglausar sveitir verða að skógarsveitum, séð 
stórvaxna skóga þar sem engin voru tré til fyrir 25–30 árum. Þessi dæmi eru að 
vísu öll útlend, en þó frá landi með engu minna, heldur margfalt meira vetrarríki 
en á Íslandi. En hvern veg snýr þessu við hér á landi. Hvað segir reynslan? Henni 
er þó að miklum mun betur treystandi en okkur Óskari báðum! Eg hef hvergi séð 
og heyrt jafnmargar og mikilvægar sannanir fyrir lífsskilyrðum skóga hér á landi í 
einu á borð bornar eins og í erindi einu hjá hr. skógræktarstjóra Kofoed-Hansen – 
bæði í erindinu sjálfu og í öllum þeim ágætu myndum af ísl. skógum, er hann 
hafði tekið og lét sýna (í skuggamyndum): Á mannsaldri hafa t.d. reynitré orðið 
fullvaxta (í alm. norrænni merkingu) á bersvæði norðanlands. Í 
Hallormsstaðaskógi á Austurlandi hefir kjarrið vaxið yfir höfuð skógarins á 7-8 
árum, síðan skógurinn var friðaður. Í Skaftafellssýslum hefir ofbeldi veðurs og 
vatna og ágangur gripa og manna eigi getað unnið á sumum skógleifunum.424 
 

Þessar sannanir yrðu ekki hraktar taldi Helgi. Skilyrðin væru fyrir hendi. Ekki vantaði 

neitt nema almennan áhuga og skilning. Þekkinguna hefðum Íslendingar þá þegar hjá 

skógræktarstjóra landsins og Íslendingum sem hlotið höfðu menntun í skógfræðum. 

„Ungmennafélögin eiga að vekja áhuga um land alt á því að hagnýta sér þessa þekkingu. 

Þá er starfinu borgið“.425 

 

 

 

                                                 
423 Óskar: „Í kringum bæinn minn. Hugleiðingar um ræktunarfyrirtæki ungmennafélaga“. Ísafold 
15.1.1910. 
424 Helgi Valtýsson: „Skógræktarmálið og ungmennafélögin“. Ísafold 2.4.1910. 
425 Sama heimild. 
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X. Í þágu sandgræðslunnar 

 

1. Sandgræðsla á Suðurlandi 

Í lok apríl 1909 hélt Kofoed-Hansen austur að Reykjum á Skeiðum til að undirbúa 

verkefni sumarsins og ákveða staðsetningu væntanlegrar girðingar. Svæðið sem var girt 

var tæpir 90 hektarar. Innan girðingarinnar voru síðan eins og áður byggðir varnargarðar 

úr grjóti og timbri og í svæðið var sáð um 500 kg af melfræi. Alls var því búið að girða 

tæpa 230 hektara við Reyki, byggja varnargarða úr timbri sem voru rúmir kílómetri á 

lengd og grjótgarða tæpa þrjá kílómetra. Í svæðið hafði verið sáð um það bil 900 kg af 

melfræi og 360 kg af dönskum sandreyr. Þetta ár var lokið við girðinguna við Þjófafoss 

milli Þjórsár og Ytri-Rangár til að varna því að fé kæmi til baka af afréttinum og biti 

melgresið. 426 

 Í bréfi til ráðuneytisins beindi Kofoed-Hansen athyglinni að eyðingu lands við 

Kaldaðarnes í Sandvíkurhreppi í Árnessýslu. Svæðið væri um níu hektarar og stækkaði 

ört á kostnað gróins lands umhverfis. Fór Kofoed-Hansen fram á styrk til verkefnisins og 

áætlaði að girðingin kostaði um 800 kr.427 Var svæðið girt árið 1910 og unnu 

sandgræðslumennirnir Gunnlaugur Kristmundsson og Egill Erlendsson að því.428  

 Annað sandfokssvæði skoðaði Kofoed-Hansen við Ærlækjarsel norður í 

Þingeyjarsýslu þá um sumarið. Fór Egill Erlendsson sandgræðsluvörður þangað um 

haustið til að skoða og undirbúa væntanlega sandgræðslu að boði Kofoed-Hansens og 

skilaði um það skýrslu. Þá rannsakaði Kofoed-Hansen sandfokssvæði við Langholt í 

Meðallandi og og gerði áætlanir um væntanlega sandfoksheftingu sem hann sendi 

Stjórnarráðinu.429 

 Búnaðarsambandi Suðurlands barst beiðni frá Búnaðarfélagi Vestur-Landeyinga 

um að láta skoða hvað mætti gera til að hefta sandfok þar í sveit. Sneri stjórnin sér til 

Stjórnarráðsins með ósk um að skógræktarstjórinn skoðaði aðstæður og kæmi með 

                                                 
426 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Skýrsla um ferðir í þjónustu skógræktarinnar og 
sandheftingarinnar 1909. Skrifuð á íslensku af Kofoed-Hansen. 
427 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Bréf Kofoed-Hansen til ráðuneytisins. 
428 Gunnlaugur Kristmundsson: „Upphaf skipulagsbundarinnar sandgræðslu“, bls. 204. 
429 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Skýrsla um ferðir í þjónustu skógræktarinnar og 
sandheftingarinnar 1909. Skrifuð á íslensku af Kofoed-Hansen. 
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tillögur um hvað hægt væri að gera. Talað var um skógrækt eða væntanlega vatnsáveitu, 

sem þá myndi ef til vill nýtast allri sveitinni.430 Um haustið rannsakaði Kofoed-Hansen 

þetta svæði meðfram Þverá og sendi Stjórnarráðinu skýrslu um þær rannsóknir.431 Árið 

eftir gerði Kofoed-Hansen hallamælingar á þessu svæði til að skoða hvort mögulegt væri 

að veita vatni yfir sandinn sem liggur milli bæjanna Hemlu og Aurasels, „til þess að 

varna sandfokinu, sem nú tekur ár frá ári hverja spilduna af annarri af graslendinu“.432 

Jafnframt framkvæmdi Kofoed-Hansen hallamælingar við Efrahvol vegna mögulegrar 

áveitu þar. Þá var sett upp girðing í Hvolshreppi á Húsamoldum í Stórólfshvolslandi. 

Girtir voru rúmir 15 hektarar lands. Girðingarefnið var að hluta til úr girðingunni á Stóra-

Hofi, sem hafði verið tekin upp þá um vorið. Þetta var fyrsta girðingin sem girt var í þágu 

skipulagsbundinnar sandgræðslu en tilraunin þar með að rækta upp bera mölina með 

sáningu heppnaðist ekki. Þá skoðaði Kofoed-Hansen sandgræðsluverkin við Skarðsfjall 

þar sem unnið var árið 1906 og 1907. Í framhaldinu ályktaði Kofoed-Hansen að „klittage-

plönturnar, sem gróðursettar voru hjá Skarðsfelli eru nú allar dánar; þær skemmdust á 

leiðinni hingað frá Danmörku og gátu líklega ekki þroskast vegna þess“.433 

 Við Kaldaðarnes var þetta sumar girt um 25 hektara svæði sem lá í áttina að 

Eyrarbakka. Sagði Kofoed-Hansen að Ölfusá færi árlega yfir landið í Kaldaðarnesi þegar 

vöxtur hlypi í ánna og færi þá stórt svæði í kaf. Svæðið yrði þá gróðurbert og þar 

myndaðist sandrok þegar þurrviðri gengi yfir. Til að hindra þetta var áætlað að byggja 

varnargarð sem þeir Kofoed-Hansen og Sigurður Sigurðsson ráðunautur og alþingimaður 

mældu út fyrir.434 

 

2. Fjölgun uppgræðslusvæða 

Þeim svæðum sem tekin voru til uppgræðslu fjölgaði smám saman. Þá stækkaði 

uppgræðslusvæðið við Reyki á Skeiðum jafnt og þétt. Árið 1909 var búið að girða þar 

170 hektara en árið 1911 var það svæði orðið 265 hektarar þegar við bættist nýtt land úr 

                                                 
430 „Búnaðarsamband Suðurlands“. Ísafold, 27.6.1909. 
431 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Skýrsla um ferðir í þjónustu skógræktarinnar og 
sandheftingarinnar 1909. 
432 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Skýrsla um skógræktina og sandgræðsluna árið 1910. 
433 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Skýrsla um skógræktina og sandgræðsluna árið 1910. Sjá það 
sem haft er eftir Gunnlaugi Kristmundssyni hér að framan: „De skal plantes“. 
434 Sama heimild. 
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Húsatóftalandi.435 Svæðið sem girt var þremur árum fyrr, eða 1908, var hægt að slá og 

fengust af því 200 hestburðir.436 

 Yfirleitt var gangurinn sá, að beiðni barst til Stjórnarráðsins um styrk til að girða 

af þessi svæði. Í kjölfarið fékk Kofoed-Hansen skipun um að fara og skoða ástandið og 

gera tillögur um aðgerðir. Þannig skrifaði hreppsnefndin í Eyrarbakkahreppi 

Stjórnarráðinu bréf í janúar 1911 og bað um styrk til að girða sandfokssvæði fyrir vestan 

þorpið. Fór Kofoed-Hansen þangað til að mæla stærð þess svæðis sem girða þyrfti af.437 

Var þar um sumarið girt um 80 hektara stórt svæði.438 Þá fór hann til Vestmannaeyja til 

að skoða sandfokssvæði við Stórhöfða og gera ráðstafanir á heftingu sandfoks en fram 

kom að árlega skemmdust gluggar í vitanum vegna grjótfoks. Í kjölfarið var þar síðan girt 

og byggður skjólgarður úr grjóti, auk þess sem tyrft var. Um árangur þessara aðgerða 

hafði Kofoed-Hansen eftir vitaverðinum að „nú hafa mörg austanrok komið síðan, og er 

fjaskalega mikill munur hvað sandfokið er minna, nú fýkur engin möl, en aðeins fínn 

sandur, og það að miklum mun minna en áður“.439 

 Áður hefur komið fram að árið 1910 var girt um 25 hektara stórt svæði í 

Kaldaðarnesi í Sandvíkurhreppi. Svæðið var þá að eyðileggjast af uppblæstri en töluvert 

var þar um moldarbörð. Vinnan fólst aðallega í því að skera þau niður og jafna.440 Í 

frásögn Gunnlaugs Kristmundssonar kom fram að nokkuð hafi verið talað um þessa 

sandgræðslugirðingu manna á meðal. Aftur á móti hafi börðin gróið fljótt eftir að þau 

voru jöfnuð og þakin. Við það komu slægjur í girðinguna og sáu menn þá hvað friðunin 

hafði að segja.441 Sagði Kofoed-Hansen þetta svæði dæmi þess hvað girðingar væru 

mikilvægar, þar sem fyrir væri dálítill gróður til að byggja á.442 

 Vorið 1911 hætti Egill Erlendsson sandgræðsluvörður störfum að sandgræðslu. 

Að sögn Gunnlaugs var hann mjög ósáttur við að láta halda sér í þeirri „helvítis 

sultarkreppu“ sem fjárveiting til þessara mála væri og var hann vondaufur um að ástandið 

                                                 
435 A.F. Kofoed-Hansen: „Sandflugt og Sanddæmpning paa Island“. Tidsskrift for Skovvæsen  30 (1916), 
bls. 119-131.  Sjá einnig A.F. Kofoed-Hansen: „Skov-og Sandflugtssagen paa Island 1907-1912“, bls. 11-6 
til 11-11. 
436 Sama heimild. 
437 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Skýrsla skógræktarstjóra um skógrækt og sandgræðslu 1911. 
438 A.F. Kofoed-Hansen: „Sandflugt og Sanddæmpning paa Island“,, bls. 123.  
439 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Skýrsla skógræktarstjóra um skógrækt og sandgræðslu 1911. 
440 Sama heimild. 
441 Gunnlaugur Kristmundsson: „Upphaf skipulagsbundarinnar sandgræðslu“, bls. 207. 
442 Kofoed-Hansen: „Skógræktarmálin“. Ísafold 16.4.1913. 



 100

myndi breytast. Skógræktarstjóri og ráðherra væru menn sem gerðu það sem þeim væri 

ætlað en þeir hefðu raunverulega engin fjárráð. Egill sagðist því vera á leið til Ameríku 

og hvatti hann Gunnlaug til að hætta líka.443 Áður hafði Egill skrifað kraftmikla hugvekju 

í Ísafold um sandgræðslu.444 Varðandi ástæðu þess að Egill hætti, skrifaði Kofoed-

Hansen í Ísafold að sandgræðsluverðirnir hafi ávallt unnið saman. Þetta hafi Agli ekki 

líkaði. Hafi hann komið til sín og „krafist þess að fá vinnu í öðrum landshluta en þar sem 

hinn væri. Sökum þess að fjárveitingin var of lítil, var ómögulegt að verða við ósk hans, 

því þá hefði átt að leggja hverjum sandgæsluverði mann til aðstoðar, og þá hefði ekki 

verið nóg fé fyrir höndum til þess að kaupa efni“.445 Hér gefur Kofoed-Hansen í skyn, að 

misklíð hafi verið milli sandgræðsluvarðanna en í endurminningum Gunnlaugs er dregin 

upp allt önnur mynd. Eftir þetta vann Gunnlaugur einn að sandgræðslustörfum og naut 

hjálpar ýmissa aðstoðarmanna. 

 Mikil vinna var lögð í áveitu í Meðallandi árin 1912 og 1913 og dvaldi Kofoed-

Hansen þar í mánaðartíma bæði árin við undirbúning áveitunnar.446 Þar var áætlað að 

veita jökulvatni á uppblásið land hluta ársins, þ.e. á vorin og fyrri hluta sumars. 

Hugmyndin var að þegar jökulvatnið stæði kyrrt á sandinum þennan tíma myndi leir 

setjast til. Þetta myndi hindra sandfok og gefa gróðri möguleika á að festa rætur. Alþingi 

hafði veitt 3500 kr. til verksins. Ágreiningur varð um áveituna milli Kofoed-Hansens og 

Sigurðar Sigurðssonar ráðunauts. Vildi Kofoed-Hansen að vatnið yrði á sandinum eitt ár 

eða lengur en þá mætti leiða það burt. Hugmyndir Sigurðar gengu út á að skipta þrisvar 

sinnum á ári á vatninu en þessi ráðstöfun var að mati Kofoed-Hansens of dýr og myndi 

áætlað fé ekki nægja.447 Breyting Sigurðar á upprunalegri áætlun auk þess sem Kofoed-

Hansen sjálfur sagðist hafi vanmetið aukakostnað, varð til þess að fjármagn kláraðist. Þá 

hafi Kofoed-Hansen treyst um of „kunnugum“ mönnum og hafi síðar fengið veður af, að 

aðalvatnið hljóp ekki eins og þeir sögðu. Þessu var hins vegar breytt árið eftir.448 

Niðurstaðan varð að sandfokið minnkaði og gras óx á sandinum, en þetta var aðeins 

hálfunnið verk að mati Kofoed-Hansens, þar sem svæðið var ógirt og kindur héldu því 
                                                 
443 Gunnlaugur Kristmundsson: „Upphaf skipulagsbundarinnar sandgræðslu“, bls. 205. 
444 Egill Erlendsson: „Sandgræðslumál“. Ísafold, 3.6.1911. Í athugasemd frá ritstjóra kemur fram að greinin 
hafi beðið birtingar í nokkurn tíma.  
445 Kofoed-Hansen: „Skógræktin. Nokkur orð til skýringar“. Ísafold, 23.7.1913. 
446 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Dagbók frá ferðum skógræktarstjóra 1913. 
447 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Skýrsla skógræktarstjóra um skógrækt og sandgræðslu 1912. 
448 Kofoed-Hansen: „Skógræktarmálin“. Ísafold, 16.4.1913. 



 101

gróðrinum niðri. Auk þess fékkst of lítið vatn á svæðið snemma á vorin vegna þess að 

flóðgáttin var lögð of há.449 

 Girt var um 50 hektara svæði austan við Eyrarbakka árið 1912 en Lefolii 

kaupmaður hafði veitt fé til verksins, auk þess að flytja staura frá Reykjavík. Þetta ár 

skoðaði Kofoed-Hansen sandfokssvæði við Ytri-Sólheima í Vestur-Skaftafellssýslu, við 

Mjósund í Árnessýslu og við Kaldárholt í Rangárvallasýslu. Lagði hann til við 

Stjórnarráðið, að þessi svæði yrðu tekin til uppgræðslu450 Við Mjósund var árið eftir girt 

um 20 hektara svæði og við Ytri-Sólheima 40 hektarar. Það svæði var að mati Kofoed-

Hansens einkennandi fyrir marga staði á Íslandi sem voru skemmdir af uppblæstri. Þar 

væri aðeins möl og sandur og ekkert sandfok. Innan girðingarinnar væri hins vegar 

grasivaxið land og var ætlun Kofoed-Hansen að gera tilraun með að sjá hvað friðun og 

áveita með jökulvatni gætu áorkað. Eigandi landsins hafði fullyrt að hann ætti ána en 

nágrannarnir settu sig upp á móti framkvæmdunum þegar til kom.451  

 Auk þess að skoða þessi svæði mældi Kofoed-Hansen sandfokssvæði við Vík í 

Mýrdal en íbúar þar ætluðu að girða það af fengju þeir til þess styrk úr landssjóði. Þá 

skoðaði hann sandfokssvæði við Pétursey í Mýrdal en mælti ekki með girðingu þar nema 

einnig kæmi til bygging varnargarða. Seinna um sumarið rannsakaði Kofoed-Hansen 

sandfokssvæði í dalnum við Bolungarvík og mælti með því í bréfi til Stjórnarráðsins að 

þetta svæði yrði girt.452 Svæðið, um 170 hektarar, var girt árið eftir. 

 Þetta ár (1913) var sáð um 700 kg af melgresisfræi að Reykjum á Skeiðum auk 

byggingar nýrra varnargarða. Það var skoðun Kofoed-Hansen að mjög seinlegt væri að 

hindra sandfok á alveg gróðurlausum svæðum með því einu að byggja garða og sá í 

landið. Ætlun hans var þetta árið að nota hrís til að þekja sandinn. Átti að stinga honum 

um tvær tommur niður í sandinn með 6 tommu millibili. Var hrísi sem fengið var úr 

Efstadalsskógi fleytt niður Brúará til að nota í þessum tilgangi. Sú fleyting átti eftir að 

valda deilum en um haustið voru þaktir um 3000 fermetra svæði á þennan hátt. Við 

eftirlitsferð seinna um haustið komst Kofoed-Hansen að því, að Gunnlaugur 

                                                 
449 A.F. Kofoed-Hansen: „Sandflugt og Sanddæmpning paa Island“, bls. 127.  
450 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Skýrsla skógræktarstjóra um skógrækt og sandgræðslu 1912. 
451 A.F. Kofoed-Hansen: „Sandflugt og Sanddæmpning paa Island“, bls. 126.  
452 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Dagbók frá ferðum skógræktarstjóra 1913. 
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Kristmundsson sandgræðsluvörður, hafði ekki farið eftir því sem ákveðið hafði verið.453 

Gerði Kofoed-Hansen í framhaldinu samning við bóndann á Reykjum um að gera 

vinnuna upp aftur, en þar sem langt var liðið á haustið var hann óviss um árangur. Átti 

þessi atburður eftir að valda deilum á milli Kofoed-Hansens og Gunnlaugs.  

 Um miðjan nóvember sendi Kofoed-Hansen Stjórnarráðinu tillögu um erindisbréf 

fyrir skógarverðina og sandgræðsluvörðinn. Þar sagðist Kofoed-Hansen hafa ástæðu til 

að taka það fram að sandgræðsluvörðurinn hafi í ár ekki fylgt þeim fyrirmælum sem fyrir 

hann voru lögð um þakningu með hrís á Reykjum og hafi hann af þeim sökum orðið að 

ráða menn til verksins.454 Í þessari grein var gert ráð fyrir að sandgræðsluvörðurinn mætti 

ekki yfirgefa svæðið þar sem hann starfaði fyrr en skógræktarstjórinn hefði litið eftir 

framkvæmdum. „Ef hann [sandgræðsluvörðurinn] framkvæmir vinnu öðruvísi en honum 

hefir verið skipað, er hann skyldugur að gera þessa upp aftur eftir kröfu skógræktarstjóra, 

þó hann þá yrði að starfa eftir 15. október“.455 

 Í blaðinu Ingólfur birtist harðorð gagnrýni á framkvæmd sandgræðslumála. Hét 

greinin „Skógrækt og sandgræðsla á Suðurlandi. Kunnugur maður segir frá“.456 Þar sagði, 

að blaðið hafi eitt blaða talað gegn „Botníu fjárveitingunni“ árið 1907 sem hafi haft áhrif 

á þingmenn sem lækkuð laun skógræktarstjóra. Það hafi síðan komið í ljós, hversu 

stórlega misráðið hafi verið að ráða bráðókunnan mann til þess að stjórna skógrækt og 

sandgræðslu. „Í þá stöðu þarf einmitt mann, sem gagnkunnugur er landsháttum, þekkir 

íslenzka veðráttu, jarðveg, búnaðarháttu og þjóðina sjálfa svo vel, sem einungis er á færi 

innlends manns“.457 Taldi blaðið bráðnauðsynlegt, til þess að alþjóð vissi um ástandið, að 

birta viðtal við gagnkunnugan mann á þessu sviði. Sagði hann að vinna að sandgræðslu 

hafi aðallega farið í að girða svæði. Allar hafi girðingarnar verið settar niður 

samningslaust og ekkert minnst á eignarrétt á þeim, viðhald eða afnot. Flestum þætti 

sjálfsagt að girðingunum væri viðhaldið af sandgræðslufé en bændurnir hirtu afraksturinn 

ef unnt væri að heyja á þessum svæðum. Gera þyrfti fasta samninga um hverja girðingu 

og ófært að sandgræðslumenn og eigendur væru að metast um yfirráð yfir því landi sem 

ætti að græða. Þá vantaði frekari vinnu á þeim svæðum sem girt hefðu verið. Einnig 
                                                 
453 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Vinnuskýrsla 1913.  
454 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 3. nr. 747. Bréf Kofoed-Hansen til Stjórnarráðsins. 14.11.1913. 
455 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 3. nr. 747. Erindisbréf fyrir sandgræðsluvörðinn. 
456 „Skógrækt og sandgræðsla á Suðurlandi. Kunnugur maður segir frá“, Ingólfur, 28.10.1913. 
457 Sama heimild. 
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virtust ekki allar þessar girðingar hafa verið settar upp í þeim tilgangi að vinna gegn 

uppblæstri eða sandfoki. Dæmi um það væri girðingin milli Þjórsár og Rangár sem yrði 

að skoða sem afréttargirðingu og önnur væri hjá Ytri-Sólheimum en þar sæist ekki vottur 

af sandfoki. Þetta mæltist ekki vel fyrir þegar stór svæði væru að eyðileggjast í 

frjósömum héruðum. Þannig færi fé í súginn og þetta spillti fyrir málefninu og vekti 

vantraust á sandgræðslunni, þegar nauðsyn væri á að auka útgjöld til þessara mála. Sagði 

hinn kunnugi maður að „fróðlegt væri að vita, hvaðan skógræktarstjórinn hefði sína 

sandgræðsluþekking. Verk hans og fyrirskipanir virðast margar benda til þess að 

ráðstafanir hans væru þekkingarlaust tilraunafálm. Fer þar oft saman vanþekking á 

íslenzkum staðháttum, íslenzku þjóðlífi og íslenzkri stjórn og verklegum 

framkvæmdum“.458 

Í grein um þetta mál sagði Einar Sæmundsen skógarvörður að „hinn kunnugi 

maður“ myndi vera sandgræðsluvörðurinn sjálfur. Sagði Einar tilgangur Gunnlaugs 

sandgræðsluvarðar vera að gera sem minnst úr starfi skógræktarstjórans og vekja upp 

tortryggni á allar tilraunir sem hann  hafi gert í sandgræðslu.459 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
458 „Skógrækt og sandgræðsla á Suðurlandi. Kunnugur maður segir frá“, Ingólfur, 28.10.1913.  
459 Einar Sæmundssen: „Hrísflutningar niður Brúará“,  Ingólfur, 28.12.1913. 
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XI. Framkvæmd skógræktar 

 

1. Stofnskrá skógræktarmálsins 

Sumarið 1909 var Kofoed-Hansen á stöðugu ferðalagi um landið til að skoða og meta 

skóga og kjarr í landinu. Tilgangurinn var að fá sem best yfirlit yfir hvað væri til af skógi 

og kjarri og taka myndir. Í hringferð sinni um landið kom Kofoed-Hansen m.a. í 

Bæjarstaðaskóg. Þetta taldi Kofoed-Hansen þetta vera áhugaverðasta blettinn á Íslandi 

hvað skógrækt varðaði.  Skógurinn væri „ólygnasti votturinn um að reisa megi við aftur 

skógana, ef þeir sjeu varnir ágangi búfjár“.460 Kom Kofoed-Hansen á óvart að slíkur 

skógur fyndist á Íslandi. Skógurinn hafi verið berhöggvinn fyrir 30–40 árum en á sama 

tíma hafi verið hætt að reka fé þangað til beitar og síðan hafi Jökulsá hamlað skepnum frá 

að komast þangað. Afleiðinginn var sú að ungur skógur, um það bil 35 ára gamall og 20 

feta hár þar sem hann var hæstur, hafi vaxið á ný; vaxtarkraftur skógarins hafi verið mjög 

mikill og hann beinvaxinn. 

Það kom Kofoed-Hansen á óvart, þegar hann skoðaði skóga landsins, að þeir væru 

mun fegurri en hann hafði talið fyrirfram. Í blaðið Ingólf skrifaði hann eftirfarandi: 

Sú mynd af landinu sannfærði mig um, að rétt er af stað farið í þessu máli; hún 
sannfærði mig um, að hægt er að framkvæma það, sem fremst stendur og efst í 
stofnskrá skógræktarmálsins, en það er þetta, að friða og bæta skóga þá, sem enn 
þá klæða svo víða láglendið og dalina á landi þessu, en eru nú sem stendur ekkert 
annað en sviplítið og kræklótt kjarr. Ekki vantar gróðurmagnið frá náttúrunnar 
hálfu; hún hefur nóg efni í stóra skóga.461 

 
 Eftir setningu friðunarlaganna árið 1909 var aðalatriðið í starfsáætlun 

skógræktarinnar að kenna mönnum að höggva skóginn rétt og velja land til friðunar 

samkvæmt 5. grein laganna. Það var mat skógræktarstjórans að mikilvægt væri að færa 

sér þetta ákvæði í nyt, en þar var kveðið á um að friða mætti 3 hektara eða 10 dagsláttur 

af skóglendi til reynslu. Svæðið yrði girt og þá gætu menn séð hve miklu friðun áorkar.462 

Einnig væri unnt að nota birkiplöntur úr þessum reitum til frekari plöntunar. 

Skógræktarstjóri og skógarverðirnir völdu fjölmörg svæði sumarið 1910 í þessum 

tilgangi. Kofoed-Hansen ferðaðist um Vestfirði en hann hafði eftirlit með því 
                                                 
460 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Skýrsla um ferðir í þjónustu skógræktarinnar og 
sandheftingarinnar 1909. 
461 „Skógræktarmálið I“. Ingólfur 10.2.1910 
462 „Skógræktarmálið II“. Ingólfur 18.2.1910. 
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skógræktarumdæmi. Um miðjan ágúst dvaldi Kofoed-Hansen á Ísafirði og hafði umsjón 

með uppsetningu girðingar inni í Tungudal, en þar var friðað svæði samkvæmt 5. grein 

laganna. Kvennfélagið Ósk stóð að þessari framkvæmd en tilgangur félagsins var að m.a. 

stuðla að skógrækt.463  

 Fyrir utan þau svæði sem friðuð voru, mælti Kofoed með því að það væru einkum 

fjögur svæði sem þyrfti að friða. Þar væri kjarrið 8–10 fet á hæð og tiltölulega 

fagurvaxið. Víða væru reynitré á stangli innan um kjarrið. Nefndi Kofoed-Hansen svæði í 

Hattardal í Álftarfirði, í Trostansfirði í Vestur-Barðastrandarsýslu, við Brjánslæk í 

Vatnsfirði og við Hallsteinsnes í Þorskafirði.464 

 Í skógarreitunum við Rauðavatn og á Þingvöllum var haldið áfram að sá fræjum 

og planta trjám. Aðallega var sáð fræjum af íslensku birki, af reynitrjám og fjallafuru. 

Einnig var plantað 9000 plöntum af fjögurra ára fjallafuru frá Danmörku og 1600 tveggja 

ára fjallafuru frá Noregi og 300 þriggja ára birkiplöntum þaðan. Það var mat Kofoed-

Hansens, að vafi væri á því hvort það borgaði sig að ala upp útlenskar plöntur, því slíkar 

plöntur þroskuðust ekki ennþá eins vel og stóru plönturnar sem hingað hefðu verið fluttar 

frá Danmörku. Á Þingvöllum var þetta ár aðallega plantað fjallafuru frá Danmörku og 

Noregi, en þar hafði fjallafuran vaxið vel.465 

 Árið 1910 kom fram hjá Kofoed-Hansen að næstu níu árin á undan hafi verið 

gróðursettar fjölmargar útlendar tegundir, þ.e. fjallafura, skógarfura (norsk), 

banksianafura, bláfura, cembrafura, rauðgreni, hvítgreni, silfurgreni (evrópskt og 

síberískt), lerkitré frá Evrópu og Siberíu, norskt birki, nokkrar tegundir reyniviðar og 

tvær tegundir af víði. Reynslan af gróðursetningunum var, sagði Kofoed-Hansen í fáum 

orðum sú, að af útlendu tegundunum ætti aðeins að nota fjallafuru, sem ætti að flytja 

hingað þegar plöntunar væru fjögurra ára. Ásamt íslensku birki og reyni væru upptaldar 

þær tegundir sem með nokkurri vissu mætti gróðursetja hér á landi með góðum árangri.466 

Varðandi gróðursetningu á fjallafuru í óræktaða jörð ætti að velja staðinn þannig að þar 

væri skjól og helst í halla móti suðri, suðvestri eða vestri.467 

                                                 
463 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Skýrsla um skógræktina og sandgræðsluna árið 1910. 
464 Sama heimild. 
465 Sama heimild. 
466 „Gróðursetningar á Íslandi“. Ingólfur 11.3.1910 
467 „Skógræktarmálið. Gangur þess og núverandi ástand“. Austri, 15.9.1910. 
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 Ýmsir gagnrýndu skógræktartilraunir með útlenskum plöntum. Sagði Sigurður 

Sigurðsson skólastjóri t.d. í grein sem hann skrifaði í Ársrit Ræktunarfélags Norðurlands, 

að útlit væri fyrir að útlendu plönturnar myndu ekki þrífast hér. Tilraunir með 

gróðursetningu hafi byrjað árið 1900 og trjágróðurreitir í Fnjóskadal og á Grund í 

Eyjafirði afgirtir og undirbúnir. Á fyrsta árinu hafi verið plantað um 18.500 plöntum og 

síðan bætt við árlega. Plönturnar hafi mest megnis verið frá Danmörku. Sagði Sigurður 

að þær plöntur sem fyrst var plantað væru flestar dauðar og að fæstar útlensku plantnanna 

hafi náð nokkrum þroska. Væri skógfræðingurinn nú að ala þær upp af fræi.468 Blaðið 

Ingólfur sá ástæðu til að birta þessa frétt og gaf í skyn að affarasælla hefði verið að taka 

þá stefnu sem skógræktarmálið tók hjá Ræktunarfélaginu „en að hleypa sér út í allt 

skógræktar-umstangið sem þeir Prytz og Ryder hófu hér um aldamótin“.469 Kofoed-

Hansen mótmælti þeirri fullyrðingu að flestar þær plöntur sem settar voru niður á Grund 

væru dauðar. Tvær tegundir, ösp og útlendur reynir hefðu sýnt sig að vera óræktandi. 

Aftur á móti hafi síberískt lerki, fjallafura og tvær útlendar víðitegundir staðið sig vel. 

Þess bæri að gæta að hér væri um eiginlega og sanna skógrækt að ræða, því að 

tilraunirnar hafi verið gerðar á óræktaðri, ótilbúinni og áburðarlausri jörð.470 Í sömu grein 

taldi Kofoed-Hansen, að tími væri til að Alþingi tæki skógræktarmálið til meðferðar með 

eflingu þess í huga. Tími væri líka kominn til að sannreyna hvort bændur vildu styrkja 

málið nægjanlega til þess að aðalverkefnið, umbreyting kjarrs í reglulega skóga, gæti náð 

fram að ganga. 

 

2. Þrengt að skógræktinni 

Á Alþingi árið 1911 kom enn fram frumvarp til laga um skógrækt. Flutningsmenn voru 

Sigurður Sigurðsson ráðunautur og Ólafur Briem, bóndi á Ásgeirsvöllum. Frumvarpið 

gekk út á að sameina lögin um skógrækt frá árinu 1907 og friðunarlögin frá 1909. Sagði 

Sigurður Sigurðssonar frumvarpið vera í öllum aðalatriðum samhljóða þágildandi lögum 

að því er snerti friðun skóga og kjarrs. Breytingar þær sem gert var ráð fyrir í 

frumvarpinu, væru aðallega tvenns konar: Fyrra atriðið var að gerð væri tilraun til þess að 

                                                 
468 Sigurður Sigurðsson: „Tilraunir með trjárækt á Norðurlandi“. Ársrit Ræktunarfélags Norðurlands, 1909, 
bls. 58-80. 
469 „Tilraunir með trjárækt á Norðurlandi“. Ingólfur, 26.5.1910. 
470 „Skógræktarmálið. Gangur þess og núverandi ástand“. Austri, 15.9.1910. 
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draga úr kostnaði við umsjón og eftirlit skógræktarinnar sem væri geysimikill. Hitt atriðið 

væri að gefin væri heimild til að girða af stærra skóglendi en gildandi friðunarlög gerðu 

ráð fyrir.471 Þá skyldu laun skógræktarstjóra lækkuð úr 3000 kr. í 2400 kr. og 

skógarverðirnir yrðu aðeins tveir.472 Sagði Sigurður að á þágildandi fjárlögum væru 

10.500 kr. ætlaðar til skógræktarinnar; í eftirlitinu væru starfandi 5 menn, 4 skógarverðir 

og skógræktarstjóri og til launa og ferðakostnað skógarvarða færu árlega 7000 kr. Þá 

væru eftir 3500 kr. til sjálfrar skógræktarinnar eða þriðjungur alls fjárins. Það sæju allir 

að það væri athugavert, að meirihluta fjárins væri varið í ferðakostnað og laun til 

starfsmannanna.473 Þá var lagt til að friða mætti allt að 25 hektara eða 77 dagsláttur en 

gildandi lög gerðu ráð fyrir 10 dagsláttum eða um 3 hekturum. 

 Frumvarpið var sett í nefnd og þótti henni frumvarpið ganga of langt varðandi 

lækkun launa skógræktarstjórans. Sjálfsagt þótt aftur á móti að skógræktarstjóri hefði 

sjálfur á hendi skógarvarðastöðu á einhverjum hluta landsins. Sagði Sigurður Sigurðsson 

að til þess að hann gæti það ætti skógræktarstjóri að losna við þá skyldu að hafa 

yfirumsjón með sandgræðslunni.474 Stefán Stefánsson alþingismaður leit þó svo á að 

2400 kr. laun væru fullsómasamleg hér á landi og vildi að ákvæði væru um það í lögum 

að segja mætti skógræktarstjóranum upp starfinu ef hann stæði ekki í stöðu sinni eins og 

skylt væri.475 Taldi Stefán, að skógræktarstjóri ætti að geta haft fullt eftirlit með 

skógræktinni á Suður- og Vesturlandi jafnframt því að hafa yfirumsjón með 

skógræktarmálum í hinum landfjórðungunum. Stefán taldi jafnframt ekki heppilegt að 

skógræktarstjóri hefði sandgræðslustarfið á hendi. Í fyrsta lagi væri lítil trygging fyrir því 

að sá skógræktarstjóri sem nú væri hefði mikla þekkingu á sandgræðslu og í annan stað 

myndi hann engan tíma hafa til þeirra hluta. Þegar hafi verið skipaðir tveir 

sandgræðslumenn sem hafi aflað sér sérstakrar þekkingar á sandgræðslu og hann sæi ekki 

ástæðu til þess að skógræktarstjórinn væri að blanda sér í þau mál.476 Þessu var mótmælt 

og kom fram að í lögunum frá 1907 hafi þetta atriði einmitt verið talið gagnlegt. Það væri 

mjög vanhugsað að létta eftirlitsskyldunni af skógræktarstjóranum, því að þótt hann hafi 

                                                 
471 Alþingistíðindi 1911 B II, d. 1671. 
472 Alþingistíðindi 1911 A, bls. 253. 
473 Alþingistíðindi 1911 B II, d. 1671. 
474 Sama heimild, d. 1673. 
475 Sama heimild, d. 1681. 
476 Sama heimild, d. 1679. 
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lítinn tíma til að líta eftir sandgræðslu, þá hefði hann oft tækifæri á ferðum sínum að 

leiðbeina mönnum og það væri miklu betra en að enginn hafi þetta eftirlit eins og 

frumvarpið gerði ráð fyrir. Allir væru sammála því að sandgræðslan væri í lagi og að 

sjálfsagt væri að skógræktarstjóri hefði kunnáttu bæði í sandgræðslu og skógrækt.477 

Hannesi Hafstein þótti það undarlegt að fara að breyta lögunum um stjórn og 

fyrirkomulag skógræktarinnar af þeirri ástæðu að ekki hafi verið veitt nægjanlegt fé á 

fjárlögum. Nær væri að hlýða lögunum með því að veita það fé sem þyrfti til að 

framkvæma þau. Benti Hannes á að hvergi í öðrum löndum þættust menn geta náð 

árangri á þessu sviði nema með því að skipa fyrir um það með lögum og taka 

framkvæmdina undir hið opinbera. Þannig hafi það verið í þeim löndum þar sem eyddir 

skógar hafi verið endurræktaðir á 19. öldinni. Jafnvel í löndum þar sem skógar væru í 

blóma sæju stjórnir um að þeir væru ekki eyðilagðir. Í Danmörku fengist t.a.m. fjöldi 

manna við skógrækt á vegum ríkisins. Sagði Hannes að áhugi manna vaknaði þegar þeir 

sæju að eitthvað yrði ágengt, sæju gagnið og fegurðina af skógræktinni, hvernig landið 

greri upp og skógurinn yxi. Lögin og landstjórnin yrði að ganga í fararbroddi en án 

ríflegra fjárframlaga kæmist þetta mál ekkert áleiðis. 

Framsögumaðurinn, Pétur Jónsson, svaraði því til að tilgangurinn með 

frumvarpinu væri einmitt að minnka umfangið, þar sem ekki væri til nægjanlegt fé. 

Nefndinni væri ekkert kappsmál að frumvarpið næði fram að ganga. Þóknaðist deildinni 

að fella það lægi í augum uppi að deildin hlyti að veita meira fé til skógræktarinnar en nú 

væri raunin. Taldi Pétur að menn hafi að nokkru leyti flanað út í þetta skógræktarmál og 

að tekið hafi verið fram fyrir hendur þingsins með skipun starfsmanna, þótt það hafi 

hingað til staðið mótmælalaust. Skógræktarmálinu væri best borgið ef sú leið yrði farin 

að hafa sem mest áhrif á hugsunarhátt manna, svo þeir tækju það upp hjá sjálfum sér að 

hlynna skógarleifum og skógi.478 

 Sigurður Sigurðsson sagði augljóst að ekki væri verið að breyta grundvellinum 

undir skógræktinni, aðeins væri verið að minnka eftirlitskostnaðinn. Varðandi 

sandgræðsluna sagði Sigurður það ekki sagt skógræktarstjóra til lasts að hann væri ekki 

neinn sérfræðingur í sandgræðslu. Aðalsandgræðslustarfið hlyti að hvíla á 

                                                 
477 Alþingistíðindi 1911 B II, d. 1677. 
478 Sama heimild, d. 1682. 
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sandgræðslumönnunum tveimur. Í framtíðinni gæti það hugsast, að sá maður sem yrði 

skógræktarstjóri bæri gott skyn á sandgræðslu og þá einkum ef það væri innlendur maður. 

„Sandgræðsluna verður að byggja á innlendum, íslenzkum grundvelli og reynslu“, sagði 

hann.479 Taldi Sigurður að ungmennafélögin hafi komið meiru áleiðis í skógræktinni en 

lagaákvæðin og allir starfsmenn skógræktarinnar samanlagt. Þau hafi haft mikil og góð 

áhrif á hugsunarhátt manna og örvað viðleitni manna til að planta trjám. Bjarni Jónsson 

frá Vogi, sem taldi að í engu ætti að breyta grundvelli skógræktarinnar, tók undir það 

sjónarmið Sigurðar að starf ungmennafélaganna hafi aukið mjög áhuga manna á að 

hlynna að og rækta skóg. Einmitt þess vegna væri nauðsynlegt að hafa skógarverðina til 

að leiðbeina í þessum efnum. Gróður landsins væri mikilvægur  og löggjafinn ætti ekki 

að láta það viðgangast að einstökum mönnum væri lagt það á herðar að halda honum við. 

Varðandi sandgræðsluna tók Bjarni undir orð Sigurðar um að sandgræðslan þyrfti að vera 

byggð á íslenskum grundvelli. Það þyrfti að hefta íslenska sandinn og þess vegna þurfi 

þeir menn sem starfa að því að vera íslenskir en ekki útlendir. Síðan sagði Bjarni:  

Enda þótt eg verði að játa, að það hafi verið mjög misráðið, að ráða nokkrun tíma 
þann skógræktarstjóra, er við höfum nú, þá vil ég hins vegar ekki, að okkur farist 
neitt illa við hann, t.d. að við drögum úr launum hans. En eg geri þær kröfur til 
hans, að hann setji sig vel inn í störf sín; hann verður að kunna að hefta sand og 
yfirleitt vinna sem Íslendingur. Það breytir ekki og á ekki að breyta lögunum, hver 
það er, sem hreppir skógræktarstöðuna.480  

 

Skoraði Bjarni á deildina að fella frumvarpið þar sem það hefði engar aðrar breytingar í 

för með sér en að segja mætti skógræktarstjóranum upp með hálfs árs fyrirvara, lækka 

laun hans og fækka skógarvörðunum.481 Frumvarpið var hins vegar samþykkt með 14 

atkvæðum gegn tveimur í neðri deild og var sent til efri deildar. Það dagaði hins vegar 

uppi á þinginu og var ekki rætt aftur. Á fjárlögum var hins vegar ákveðið að lækka 

framlagið til skógræktarinnar úr 10.500 kr. í 8000 kr.482 Framlagið til sandgræðslunnar 

var áfram 4000 kr. 

 Kofoed-Hansen taldi þessa lækkun á fjárveitingu til skógræktar ekki heppilega, 

þar sem hún hafi þegar verið of lítil. Einkum var það hörmulegt, að hans mati, að sá sem 

                                                 
479 Alþingistíðindi 1911 B II, d. 1686. 
480 Sama heimild, d. 1688-1689. 
481 Sama heimild, d. 1696. 
482 Sama heimild, d. 1538. 
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stuðlaði mest að því að stemma stigu við framgangi málsins væri einn af formælendum 

landbúnaðarins. Viðgangur skógræktarmálsins væri mikið bundinn við vöxt og viðgang 

landbúnaðarins í heild sinni og víst að landbúnaðinum yrði það til mikilla hagsbóta ef 

trjágróðurinn myndi þroskast frekar og breiðast út. Þess vegna taldi Kofoed-Hansen að 

þeir sem ynnu að framförum í landbúnaði og skógræktarmenn ættu að styðja hverjir aðra 

og skildi hann því ekki áherslur Sigurðar Sigurðssonar um að gera hið gagnstæða. Benti 

Kofoed-Hansen á að á þessu sama þingi hafi Sigurður gert tilraun til að svifta sig 

sandgræðslunni.483 

 Markmið Kofoed-Hansen var að fá landstjórnina til að veita auknu fjármagni til 

friðunar á skógi, en það misheppaðist. Taldi Kofoed-Hansen að á sjö árum mætti girða af 

skóga á mismunandi stöðum í landinu, þannig að fólk fengi nægjanlega við til brennslu 

og annarra nota. Í framtíðinni kæmi í ljós hversu miklu yrði varið í þennan málaflokk. 

Yrði fjárveitingin ekki hækkuð, væri engin tilgangur í að viðhalda stjórn 

skógræktarmálsins í núverandi mynd, þótt fjöldi fagmenntaðra manna væri engan veginn 

of mikill.484 

 

3. Víðtæk friðun skóga 

Á árunum 1910 og 1911 skoðuðu skógræktarstjóri og skógarverðirnir skógarsvæði um 

allt land sem ætlunin var að taka til friðunar. Skógarsvæðin voru könnuð með tilliti til 

legu og hvar besta kjarrið væri sem heppilegast væri að girða af. Skyldi mæla stærð 

svæðanna og kanna hug eigenda og notenda til þess hvort þeir myndu fúsir til að láta 

girða svæðin á kostnað landssjóðs og sæta reglum skógræktarstjórnarinnar um 

skógarhögg og friðun fyrir ágangi skepna allt árið um kring. Tilgangurinn var að koma 

upp stóru skógsvæði í hverju héraði. Kofoed-Hansen var á þessum tíma sannfærður um 

að aðeins á þennan hátt gæti skógræktarmálið komist vel áleiðis hér á landi og skógarnir 

orðið svo öflugir og víðlendir að bændur gætu framvegis fengið nægan við til eldsneytis 

og annarra afnota. Áleit Kofoed-Hansen að bændur myndu aldrei verða fúsir að hlífa 

ógirtu kjarrsvæði þannig að fé kæmi ekki þar allt árið um kring.485 

                                                 
483 Kofoed-Hansen: „Skógræktarmál. Álítur landstjórnin og alþingi skógrækt hér á landi svo mikilsverða, 
að veita ætti nóg fé til eflingar hennar á nokkrum árum ?“. Ísafold, 16.4.1913. 
484 A.F Kofoed-Hansen: „Skov-og Sandflugtsagen paa Island 1907-1912“, bls. 11-8 til 11-9. 
485 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Skýrsla um skógræktina og sandgræðsluna árið 1911. 
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 Skógsvæðin voru um allt land en fæst í Gullbringusýslu, þar voru þau einungis 

fjögur talsins og ummál þeirra um níu kílómetrar. Í skógarumdæmi II, þ.e. svæðunum á 

Vesturlandi voru þau tíu talsins og ummálið um 35 km; á Vestfjörðum 12 talsins með 

álíka stórt ummál og á Vesturlandi og á Norðurlandi 15 talsins og ummálið tæpir 40 km. 

Langflest voru þau á Austurlandi eða 30 talsins og ummálið um 50 km en á Suðurlandi 

voru þau 11 og ummálið um 35 km. Samtals var því áætlað að friða 82 skógsvæði á 

landinu og var heildarummál þeirra um 200 km.486 

 Taldi Kofoed-Hansen að kostnaðurinn við að girða öll svæðin væri um 105.000 

kr. Hæfilegt væri að dreifa þessari upphæð á sjö ár eða um 15.000 kr á ári. Ef bætt væri 

við þeim 8000 kr. sem þegar var veitt til skógræktar, yrði upphæðin 23.000 kr á ári þessi 

ár. Sagði Kofoed-Hansen að með þessari aðgerð væri svo mikið fengið, „að það réttlætti 

kostnaðinn við stjórn og umsjá, og gæfi það skógræktarmálinu svo öruggan grundvöll á 

að standa, að naumast þarf að óttast að nokkru sinni yrði hætt við skógræktarmálið úr 

því“.487 Þá mætti lækka þessa upphæð en ekki væri ráðlegt að ætla minna fé en 15.000 kr. 

á ári til skógræktarinnar.488 Skógræktinni yrði ekkert ágengt án girðinga. Mat Kofoed-

Hansens var að ef ekki væri hægt að vinna þetta ætlunarverk skógræktarinnar hér á landi, 

þá gæti ekki verið nema öðru hvoru tvennu um að kenna: „annað hvort skorti á framlögu-

vilja af hendi þings og stjórnar, eða þá starblindri eigingirni bænda“.489 

 Jón Ólafsson, ritstjóri Reykjavíkur og stuðningsmaður Hannesar Hafstein, fór 

fram á það við Kofoed-Hansen að hann skrifaði um skógræktarmálið í blaðið. Hann hafði 

orðið Kofoed-Hansen samskipa austur á land og hrifist að málflutning hans um skógrækt. 

Sagði Jón að skógræktarmálið hafi jafnan verið áhugamál sitt „en í því átti ég víst 

sammerkt við fleiri, að mér var málið ekki eins ljóst eins og mér var það kært“.490 

Skógræktarmálið kostaði þjóðina ærið fé og því væri ekki sama hvernig á því væri haldið. 

Menn yrðu leiðir á því að leggja til langframa fram fé sem ekki bæri tilætlaðan árangur. 

Hætta væri þá á að menn hættu við nýbyrjað verk og misstu trúna aðeins vegna þess að 

ekki hafi verið farið rétt að. Til að fræðast um málið leitaði Jón til Kofoed-Hansens, því 

                                                 
486 Skrá sem fylgdi skýrslunni fyrir árið 1911. 
487 „Skógræktarmálið II. Hugvekja hr. Kofoed-Hansens um skógræktar-málið“. Reykjavík, 3.2.1912. 
488 Neðanmáls hefur ritstjóri Reykjavíkur Jón Ólafsson skrifað að líklegt væri, að þá þegar alþýða færi að 
sjá árangur skógræktarinnar, óskaði þjóðin sjálf að færa út kvíarnar. 
489 „Skógræktarmálið III. Hugvekja hr. Kofoed-Hansens um skógræktar-málið“. Reykjavík, 10.2.1912. 
490 Jón Ólafsson: „Skógræktarmálið“. Reykjavík, 27.1.1912. 
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hann væri maðurinn sem öll skilyrði hefði til þess að gera ljósa grein fyrir takmarkinu, 

sem skynsamlegast væri að keppa að og hvaða leiðir væru færastar og greiðastar til að ná 

því marki. Kofoed-Hansen hafi nú mikla þekkingu á staðháttum á Íslandi og skógrækt og 

hvers við værum megnugir. „Vér eigum að láta hann ráða, fylgja því sem hann segir oss 

að bezt sé, ef oss er alvara með málið“.491 Eftir samtal við Kofoed-Hansen hafi hann séð 

málið í öðru ljósi og vildi stuðla að því að öllum landsmönnum yrði það jafnljóst. Það 

sem Kofoed-Hansen sagði hafi verið einkar hugnæmt og fróðlegt og hafi hann því beðið 

um að fá þetta skriflegt.  

 Víðtæk friðun skóga var leiðin fram á við að mati Kofoed-Hansens og hún var 

ekki möguleg án girðinga, því endurnýjun skóganna á Íslandi væri útilokuð á meðan 

búfénaður gengi frjáls og óhindraður inn á skógsvæðin. „Það er búféð, en alls ekki 

stormasamt og harðneskjulegt veðurlag, sem varnar kjarrinu að þroskast og verða að 

skógi. En þrátt fyrir alt, sem um þetta hefir verið rætt og ritað, eru menn hér alls ekki 

farnir að skilja þetta alment“ sagði Kofoed-Hansen.492 Í flestum menningarlöndum væri 

skógræktarmálið á dagskrá og í nálega öllum löndum hafi alþýða manna í byrjun risið 

upp gegn verndun, því að almenningur hafi álitið það óþolandi skerðingu á rétti 

einstaklingsins að banna fólki að hagnýta skóginn sinn eins og því þóknaðist sjálfu. Þetta 

almenningsálit hafði þó alls staðar breyst tiltölulega fljótt, því að bæði beittu stjórnvöld 

sér fastlega fyrir að koma málinu fram og svo lærðist mönnum að skilja, „að náttúran 

sjálf mótmælti harðlega þeirri meðferð, sem á henni hafði verið höfð; það gerir hún með 

aurskriðum, grjótskriðum, brottskolun jarðvegar, uppblæstri og áhlaupum ákafari en 

nokkru sinni þekktust áður“.493 

 Hér á landi mætti búast við að þessar áætlanir mættu mótspyrnu jafnvel þótt 

stjórnvöld vildu veita þær upphæðir til girðinga sem farið væri fram á. 

Skógræktaráætlunin gæti strandað að nokkru leyti á mótspyrnu af hálfu skógareigenda 

sem kynnu að segja að þeir gætu ekki verið án svo stórs svæðis af vetrarbeitinni. Þetta 

sýndu skaðabótakröfur sem farið hafi verið fram á, þegar hinar litlu spildur voru girtar af 

samkvæmt 5. grein laganna. „Yfirleitt  hefi ég af góðum ástæðum fengið þá skoðun, að 

meðan einhver getur búist við að græða fé á skógræktinni, þá sé hún inum sama 

                                                 
491 Jón Ólafsson: „Skógræktarmálið“. Reykjavík, 27.1.1912. 
492 „Skógræktarmálið II. Hugvekja hr. Kofoed-Hansens um skógræktar-málið“. Reykjavík, 3.2.1912. 
493 Sama heimild. 
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áhugamál, en hverfi sú von, þá hverfi áhuginn líka um leið“.494 Taldi Kofoed-Hansen að 

flestir bændur hefðu þrisvar sinnum meira land til vetrarbeitar en þeir þyrftu. Þá væri það 

svo að þótt girðingarnar mættu mótspyrnu væru til margir eigendur skógsvæða sem 

óskuðu þess að nokkur hluti af landi þeirra væri girtur. Þá ætti landssjóður skógsvæði 

sem vel svaraði kostnaði að girða. Ærin verkefni væru því fyrir hendi. 

 Að mati skógræktarstjórans var ekki rétt að verja háum upphæðum árlega til 

trjáræktarstöðva og gróðursetningar trjáplantna þar sem við ættum ekki annars kost en að 

nota nær eingöngu útlendar plöntur. Stórfelldar plöntunartilraunir með útlendum plöntum 

þýddu aðeins að verið væri að kasta peningum í sjóinn. Þá sagði Kofoed-Hansen:  

Þá fyrst verður plöntunarmálið mikilsvert fyrir oss, er vér fáum plöntur 
hundruðum þúsunda saman til að planta út, 3–4 ára gamlar plöntur af íslenzku 
bjarkar-fræi og reyni-fræi, og þá fyrst er vert að verja nokkru meiru fé til plantana. 
Þá fyrst, er svo langt er komið, er það réttmætt, að stjórnin taki við af einstökum 
mönnum landsvæðum til að planta á, frá 500 til 600 vallardagsláttur [160 til 195 
hektarar] að stærð. Slíkt svæði hefir stjórninni verið boðið nú, en það væri alveg 
misráðið að taka það að sér nú þegar. Plöntun með útlendum plöntum get ég því 
að eins ráðið einstökum mönnum að reyna eða fást við, að tilraunirnar sé gerðar í 
girtum reitum (görðum) í jarðvegi, sem hefir verið undirbúinn og fengið áburð. 
Þar hafa plönturnar margfalt meira mótstöðuafl gegn kulda og frosti, heldur en á 
óyrktu bersvæði. Hins vegar er það alveg réttmætt að stjórnin verji stöðugt nokkru 
fé til gróðrarstöðvanna. Að eins ein tegund af útlendum trjám virðist geta vaxið 
hér í óyrktum jarðvegi, og hana hafa einstakir menn hagnýtt talsvert síðustu tvö 
árin. Þessi tegund er fjallafuran.495 
 

Dýrt væri að safna fræi hér á landi sagði Kofoed-Hansen og þetta gæti verið árangurslaust 

sum árin, þar sem hvorki birkið né reynirinn bæri frjómagnað fræ hvert ár. Það sæist ekki 

á þeim. Reynslan yrði að skera úr því. Það hafi ekki verið fyrr en 1909, eftir tvö 

hitasumur í röð, að það heppnaðist að fá mikið magn af frjómögnuðu fræi. Þetta ár sendi 

Kofoed-Hansen fræ til Dansk Frøkontrol í Kaupmannahöfn til að prófa 

frjómagnsprósentuna. Eitt sýnishorn var af birkifræi teknu í Vaglaskógi og eitt sýnishorn 

frá skóginum á Hallormsstað. Frjómagnsprósenta fræjanna úr Vaglaskógi var 38 % en 71 

% fyrir fræin úr Hallormsstað. Fram kom hjá Kofoed-Hansen að niðurstöðurnar væru 

óvenju háar, því að 20 % væri talinn góður árangur.496 Úr sáningu vorin 1909 og 1910 

                                                 
494 „Skógræktarmálið II. Hugvekja hr. Kofoed-Hansens um skógræktar-málið“. Reykjavík, 3.2.1912. 
495 Sama heimild.  
496 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Skýrsla um skógræktina og sandgræðsluna árið 1910. 
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komu upp hundruð þúsunda af birki- og reyniplöntum sem planta átti út næstu árin. Ef 

eftir stæðu meira en 50 þúsund plöntur mætti telja það góðan árangur.497 

 Í grein í Austra í ágúst 1912 sneri Kofoed-Hansen sér til ungmennafélaganna og 

sagði að þau gætu í nánustu framtíð gert skógræktinni mikið gagn með því að hjálpa til 

við að planta út íslenskum plöntum. Í tilraunastöðunum á Vöglum og við Rauðavatn væru 

nú þúsundir plantna sem þyrfti að planta út næsta vor. Ef þetta yrði ekki gert myndu þær 

eyðileggjast vegna fjöldans. Vegna fjárhagsvanda skógræktarstjórnarinnar væri ekki unnt 

að búa til svo marga gróðurreiti.498 Í framhaldinu var gerður samningur við stjórn UMFÍ 

um að dreifa trjáplöntum ókeypis til félaganna en skógræktarstjórnin gæti keypt 

plönturnar aftur á ákveðnu verði, þyrfti hún á því að halda.499 

 Einar Helgason benti á  í búnaðarblaðinu Frey árið 1913 að gleðilegar framfarir 

hefðu orðið í skógræktinni. Fjöldi smáplantna af birki og reyniviði hefðu verið sendar 

víða um land. Gróðrarstöðin í Reykjavík hafði þá fengið 15.000 plöntur frá 

skógræktarstjóranum og þær verið settar í græðireit, þar sem þær verði í 1–2 ár þar til þær 

verða gróðursettar þar sem þeim væri ætlað að ala sinn aldur. Taldi hann að nú væri 

skógræktarmálið komið í gott horf og ef slík viðkoma yrði árlega, liði ekki langur tími 

þar til ánægjulegur árangur sæist af skógræktartilraunum. „Menn hafa verið helst til 

óþolinmóðir og kröfuharðir, að því að komið hefir til skógræktarinnar, er það auðvitað 

vorkun öllum þeim sem lítið þekkja inn í það mál“ sagði Einar.500 

 Þetta ár var stofnaður tæplega 900 fermetra græðireitur að Vífilsstöðum. 

Jafnframt var komið upp rúmri átta km girðingu.501 Svæðið sem eftir var við Rauðavatn 

var of lítið og óhentugt til frekar „útplöntunar“ að mati Kofoed-Hansens. Á Vífilstöðum 

væri hins vegar góð aðstaða og hlýrra.502 Á skógræktardegi um sumarið gróðursettu 60 

manns á vegum Ungmennafélags Reykjavíkur um 3000 trjáplötum innan þessarar 

girðingar.503 

 

 
                                                 
497 „Skógræktarmálið II. Hugvekja hr. Kofoed-Hansens um skógræktar-málið“. Reykjavík, 3.2.1912. 
498 Kofoed-Hansen: „Til ungmennafélaganna“. Austri, 3.8.1912. 
499 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Skýrsla um skógrækt og sandgræðslu 1912. 
500 Einar Helgason: „Skógræktin“. Freyr, 10 (1913), bls. 72. 
501 Sama heimild. 
502 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 3. nr. 747. Bréf Kofoed-Hansen til Stjórnarráðsins 14.4.1912. 
503 „Skógræktin“. Norðurland, 15.6.1912. 
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4. Fágætt ferðalag 

Ferðaskýrslur Kofoed-Hansens frá því að hann hóf störf sem skógræktarstjóri sýna að 

hann hafi farið mjög víða um landið. Ferðalögin um landið þvert og endilangt hófust 

snemma vors og lauk ekki fyrr en síðla hausts. Í ferðaskýrslunum getur Kofoed-Hansen 

þess ef hann var samferða einhverjum, hvort það var einn skógarvarðanna, bændur eða 

hreppstjórar. Langoftast var hann einn á ferð og er engum blöðum um það að fletta að 

hann var orðinn þaulkunngur á Íslandi árið 1912. 

 Í bók sem skrifuð var um Agnar Kofoed-Hansen flugmálastjóra, son Kofoed-

Hansens, fullyrðir sonurinn að faðirinn hafi aðeins einu sinni tekið sér fylgdarmann á 

ævinni. Sagði það hafa verið í fyrstu öræfaferðinni og hafi verið stutt í kveðjum þegar 

samfylgd lauk. Þeir lögðu upp frá Biskupstungum og ætluðu norður Kjöl til Akureyrar. 

Skall þá á svartaþoka og þeir villtust í einn eða tvo sólarhringa. Greindi ferðalangana á 

um áttir. Kofoed-Hansen var með áttavita og taldi sig vita hvert stefna skyldi en það 

verkfæri hafi ekki dugað á Íslendinginn. Samkomulag hafi því ekki náðst á milli þeirra 

um stefnuna og þegar þokuna létti hafi Kofoed-Hansen fylgt fylgdarmanninum áleiðis til 

byggða og hafi aldrei tekið sér fylgdarmann eftir það. Aldrei hafi Kofoed-Hansen þó 

villst þótt hann hafi ferðast á svo til kortlausu landi og margoft riðið Sprengisand og Kjöl 

í þoku og flesta fjallvegi og heiðar.504 Þá hafi hann haft sérstakt samband við hesta svo 

þeir hændust að honum og frá farangri gekk hann þannig að aldrei blotnaði í töskum þótt 

hann sundriði verstu fallvötn. Sagði Agnar að það hafi verið góður skóli að sjá föður sinn 

ferðast og undirbúa ferðalög. Hann hafi t.a.m. gengið langað leiðir með hestunum og 

ævinlega upp brekkur til að íþyngja þeim ekki.505 

 Sumarið 1912 fór Kofoed-Hansen í „fágætt ferðalag“ þegar hann fór einsamall 

svokallaðan Vatnajökulsveg. Blaðið Suðurland taldi víst að lesendum þess þætti 

skemmtun og fróðleikur að því að heyra ferðasögu skógræktarstjórans. Lýsti Kofoed-

Hansen þar ferð sinni frá Brú á Jökuldal til Suðurlands.506 Í upphafi sagði hann frá því að 

sér vitanlega hafi þessi leið ekki verið farin í 72 ár. Hann hafi veturinn áður lesið 

ferðaskýrslu I. C. Schytte um ferð hans árið 1840 og einnig lýsingu fylgdarmanns hans. 

Þá hefði hann skrifað ýmislegt upp eftir Þorvaldi Thoroddsen sem var á ferð í 

                                                 
504 Agnar Kofoed-Hansen rekur minningar sína. Á brattann , bls. 65-66. 
505 Sama heimild, bls. 65. 
506 „Fágætt ferðalag“. Suðurland, 24.8.1912. 
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Ódáðahrauni 1884. Lagði Kofoed-Hansen af stað frá Brú 10. ágúst en hann ætlaði að vera 

samferða Hermanni Stoll sem ekki mætti að Brú.507 Þar sem hann var fullbúinn til 

ferðarinnar vildi hann ekki snúa aftur og lagði því af stað einsamall.508 Kofoed-Hansen 

var með þrjá hesta og farangurinn þverbakstaska og hnakktaska. Meðferðis hafði hann 20 

kg af höfrum og hvílupoka úr tveim ullarábreiðum í vatnsheldum segldúkspoka.509 Þó 

veður væri gott var snjór á fjöllum þar sem óveður mikið hafði gengið yfir í byrjun ágúst. 

Fylgdi síðan nákæm lýsing á leiðinni með tilvísunum í kennileiti. Athygliverð er lýsing 

hans á því er hann sundreið ána Kreppu. Kom Kofoed-Hansen að ánni síðla kvölds og var 

þá orðið hálf dimmt. Áin var straumhörð og honum var kunnugt um að hún væri illræmd 

fyrir sandbleytu.Valdi hann vað beint fyrir norðan Gæsadal, þar sem áin rann í tveimur 

kvíslum. Sagðist Kofoed-Hansen hafa komist yfir við illan leik, því að í báðum kvíslum 

var sund og hann hafi við landtöku tvisvar lent í sandbleytu. Átti Kofoed-Hansen síðan í 

erfiðleikum með að finna Hvannalindir, þar sem dimmt var orðið en þangað hafi hann 

komið um miðnætti. Veður hafi verið gott og því hafi hann talið óþarfa að hafa fataskipti 

enda þornuðu fötin fljótt. Síðan lýsti hann yfirferð yfir einkennilegasta hraun sem hann 

hafði séð, sandroki sem sem valdið hafi dimmu og reið yfir Jökulsá. Fyrir norðan 

Kistufell sagðist Kofoed-Hansen hafa skoðað „loftþyngdarmælinn“ sem hann hafði með 

sér og hafi hann sýnt 1040 metra yfir sjávarmál. Leiðin frá Kistufelli var lengsta og 

erfiðasta dagleiðin. Hann reyndi að komast upp á jökulinn en það tókst ekki. Hafi hann þá 

haldið vestur með jöklinum yfir hraun sem var að mestu þakið snjó sem var frosinn en 

samt ekki svo mikið, að hann hafi haldið hestunum og því hafi þeir stöðugt verið að 

sökkva. Ekki vissi Kofoed-Hansen hvort þetta væri alltaf svona eða hvort snjórinn hafi 

komið í hretinu í byrjun ágúst. Kofoed-Hansen stoppaði nokkrum sinnum á leiðinni og 

gaf hestunum hafra. Í kjölfarið hvíldi hann þá í tvo tíma. Endastöð Kofoed-Hansens var 

Skriðufell í  Árnessýslu en þá hafði hann verið 4 sólarhringa og 9 tíma á leiðinni og þó 

látið hestana hvíla sig alllengi á ýmsum stöðum. Sjálfur hafði hann sofið samtals 12 tíma 

í ferðinni. Þá sagðist Kofoed-Hansen hafa gefið hestunum þessi 20 kg af höfrum sem 
                                                 
507 Stoll þessi var Svisslendingur sem hafði ferðast um öræfi Íslands og lýst þeim m.a. í erlendum ritum. 
Hann lenti í óveðri því sem gekk yfir Ísland 1. og 2. ágúst. Var hann nærri orðinn úti en tókst að komast til 
byggða. Sjá „Fádæma hrakningar“. Ísafold, 14.8.1912. 
508 Það er því ekki rétt sem kemur fram í ævisögu Agnars Á brattann að það hafi verið í september. Greinin 
í Suðurlandi birtist nokkrum dögum eftir að Kofoed kom úr ferðinni. 
509 Kofoed-Hansen: „Óbyggðaferð”. Jólablað Fálkans  (1943), bls. 4. Sama grein birt seinna í Hestinum 
okkar 7(1966), bls. 6-12. 
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hann hafði meðferðis á leiðinni. Taldi Kofoed-Hansen að þessi leið væri ekki hættulegri 

en Kjalvegur og Sprengisandsvegur og lagði til að komið yrði upp vörðum eða staurum 

til að vísa veginn. Gæti þetta ef til vill orðið samgönguleið milli Austurlands og 

Suðurlands á þeim tíma sem yfirleitt væri ráðlegt að fara fjallvegi. 

 Blaðið Ingólfur sá ástæðu til að gera athugasemdir við þessa ferðlýsingu Kofoed-

Hansens og sagði að greinin hafi einnig birst í Lögrjettu. Sagði blaðið að Kofoed-Hansen 

ætti að vísu að vera að ferðast um landið til þess að vekja áhuga meðal mann á skógrækt 

„en svo virðist sem hann forðist helzt allar mannabygðir (!), en í þess stað fer hann um 

fjöll og firnindi og leitar að útilegumönnum (eins og Jón söðli) og líkl. Tröllum“.510 

Sagðist blaðið hafa spurt kunnugan mann um hvað honum sýndist um „leiðarvísi“511 

skógræktarstjórans. Sagði maðurinn leiðarvísinn vera einkar þarfan og minnti sig á hina 

alþekktu leiðsögn karlsins sem var svona: „Þegar þú kemur upp á þenna mell, þá sérðu 

annan mell, þegar þú kemur upp á þann mell, sérðu ennþá mell, og er þú kemur upp á 

þann mell, sérðu skarð og í skarðið áttu að fara“.512 

 Daginn eftir gerði Helgi Pjeturss athugasemdir við þessa umfjöllun Ingólfs í 

blaðinu Ísafold. Sagði hann ferðasögu Kofoed-Hansens í Suðurlandi bera þess merki að 

hann væri framúrskarandi ferðamaður og „hugmaður mikill“.513 Sagði Helgi, að þó Danir, 

einkum danskir júðar hefðu gert þjóðinn margt illt og sligað hana sem þeir ættu að bæta 

fyrir, ættu Íslendingar að fara sem skynsamlegast að mönnum sem vildu þjóðinni vel. Það 

ætti ekki að gera lítið úr dönskum mönnum sem eins mikinn vilja hefðu sýnt á að læra 

íslensku og gera Íslandi gagn eins og Helga hafi verið sagt að skógræktarstjórinn væri að 

gera.514 

 

5. Misklíð og mismunandi skoðanir  

Í nóvember árið 1911 höfðaði Guðmundur Davíðsson er annast hafði skógarvörslu að 

Rauðavatni og á Þingvöllum mál gegn Kofoed-Hansen skógræktarstjóra. Ástæðan var, að 

þá um sumarið hafði honum verið sagt upp störfum frá 1. júlí.515 Krafði Guðmundur 

                                                 
510 „Vatnajökulsvegur“. Ingólfur, 5.11.1912. 
511 Gæsalappir blaðsins. 
512 Sama heimild. 
513 Helgi Pjeturss: „Kofoed-Hansen og „Ingólfur““. Ísafold 13. 11.1912. Greinin er dagsett 6.11. 
514 Sama heimild. 
515 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 381. Útskrift úr Dómabók Reykjavíkur. 
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Kofoed-Hansen um 300 kr. með 5 % ársvöxtum frá þeim degi sem málið væri höfðað og 

þar til greitt væri. Ástæða uppsagnarinnar var verulegur samdráttur á rekstrarfé 

skógræktarinnar og var Guðmundi í júní mánuði tilkynnt að ekki væri til fé til að greiða 

laun hans. Í bréfi til stjórnarinnar 8. febrúar, áður en fjárlögin voru samþykkt, hafði 

Kofoed-Hansen mælt með því að Guðmundur fengi fast embætti sem skógarvörður. Kom 

þar fram að Guðmundur hafi verið ráðinn sem gæslumaður við gróðurstöðvarnar að 

Rauðavatni og á Þingvöllum árið 1904. Sagðist Kofoed-Hansen í bréfinu hafa kennt 

Guðmundi rétta aðferð við skógarhöggið sumarið áður. Taldi Kofoed-Hansen Guðmund 

vera þann „af skógræktarmönnunum, sem hefir mesta æving og reynslu að því leyti er 

snertir gróðursetning og sáning“.516 Lagði Kofoed-Hansen til að hann yrði skipaður í 

þriðja skógræktarumdæmi með bústað á Ísafirði. Í bréfi til Stjórnarráðsins í lok október 

ræddi Kofoed-Hansen væntanlega málshöfðun og sagði að á tímabilinu 1. maí til 1. 

október hafi Guðmundur verið með 100 kr. á mánuði. Hafi hann spurt Guðmund þá um 

vorið hvort hann væri tiltækur til að vinna við skógræktina á sömu skilmálum og áður og 

hafi hann tekið því. Sagðist Kofoed-Hansen hvorki í ár né hin árin hafa gert samning við 

hann um tiltekinn uppsagnartíma. Guðmundur hafi unnið „viðunanlega“ á því tímabili 

sem hann hafi haft með hann að gera og sér þætti leiðinlegt að Guðmundur væri leystur 

frá störfum. Efst á bréfið hefur Jón Hermannsson skrifstofustjóri skrifað að með bréfi 15. 

nóvember 1909 hafi Kofoed-Hansen verið neitað um að ráða Guðmund í þessa stöðu þar 

sem Alþingi hafi gert ráð fyrir að Kofoed-Hansen sjálfur hefði hana á hendi.517 

 Fyrir dómi krafðist Kofoed-Hansen sýknu á þeirri forsendu að hann væri ekki 

réttur sakaraðili því hann hefði aldrei ráðið Guðmund til skógræktarstarfa fyrir sig 

persónulega. Hann hafi ráðið Guðmund í þjónustu landsins sem skógræktarstjóri og réttur 

sakaraðili væri ráðherra fyrir hönd landssjóðs teldi Guðmundur sig „vanhaldinn“ í 

viðskiptunum.518 

                                                 
516 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 381. Bréf Kofoed-Hansen til Stjórnarráðsins 8.2.1911. 
517 Sama heimild. 
518 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 381. Útskrift úr Dómabók Reykjavíkur. 
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Rétturinn komst að því í mars 1912 að Guðmundur hefði fengið greidda þóknun 

sína úr landssjóði en ekki frá Kofoed-Hansen persónulega og var hann því sýknaður af 

kröfum Guðmundar.519 

 Eftir að hafa hætt störfum hjá skógræktinni við Rauðavatn og á Þingvöllum hélt 

Guðmundur áfram störfum fyrir ungmennafélögin. Vorið 1912 tók hann að sér, þá 

nýkjörinn sambandsstjóri Ungmennafélags Íslands (UMFÍ), að girða af mjög stórt 

landsvæði í Þrastarskógi. Árið áður hafði Tryggvi Gunnarsson bankastjóri gefið UMFÍ  

landspildu úr Öndverðarnesi í Árnessýslu á 76. ára afmælisdegi sínum. Girðingin kostaði 

um 1.100 kr sem þótti mikið fé á þessum tíma. Þá var það Guðmundur sem gaf 

landssvæðinu nafn. Sagði hann að „skógarþrestir virðast kunna sérstaklega vel við sig, 

þeir verpa þar á vorin undir bjarkarkjarrinu, og á haustin hópa þeir sig svo hundruðum 

skiptir yfir skóginum, og leika þar feluleik í greinum hans“.520 

 Þetta ár gaf Ungmennafélag Íslands út fyrsta ritið um skógrækt. Það var 

Guðmundur Davíðsson sem samdi Skógræktarritið og var því dreift ókeypis til áskrifanda 

Skinfaxa.521 Einar E. Sæmundsen skógarvörður skrifaði lofsamlega grein um ritið í 

Ísafold þar sem hann líkti því við vorgróður.522 Það flytti með sér sólskin og vorhlýju 

mikla og sagði Einar það rétt hjá höfundi að skógræktin byggðist aðallega á því að friða 

og vernda skógarleifar þær er fyndust. Mönnum yrði að lærast að grisja skóginn og skoða 

hann sem höfuðstól, sem ekki mætti skerða. Sagði Einar höfundurinn gefa ágætar reglur 

um hvernig ætti að gróðursetja. Þá nefndi hann þær helstu trjátegundir sem að líkindum 

gætu þrifist hér á landi. Byggði Guðmundur þetta á tilraunum áranna á undan. 

 Síðastnefnda atriðið varð einmitt tilefni deilna á milli Kofoed-Hansens og 

Guðmundar. Eins og áður sagði þá fannst Kofoed-Hansen að eftir þeirri reynslu sem hafi 

fengist, myndi ekki borga sig að gróðursetja erlendar plöntur í óræktaðri jörð í stórum 

stíl. Þær hentuðu hins vegar til gróðursetningar í einhverjum minni blettum þar sem 

jarðvegurinn væri vel undirbúinn. Þannig sagðist Kofoed ekki þekkja enn neina erlenda 

                                                 
519 Guðmundur Davíðsson sótti í kjölfarið til Stjórnarráðsins um að fá þessi ógreiddu laun greidd  með bréfi 
til stjórnarráðsins 26. septenber 1913 (Db. 4, nr. 381). Í janúar 1914 féllst Hannes Hafstein á fyrir hönd 
landssjóðs að greiða helming upphæðarinnar þótt stjórnarráðið teldi að Guðmundur hefði engan rétt. Db. 4, 
nr. 381. Bréf Hannesar til Guðmundar 26.1.1914. 
520 Gunnar Kristjánsson: Ræktun lýðs og lands, bls. 218-220. Tilvitnunin er úr Skinfaxa 7. tölublaði 1913. 
521 Sama heimild, bls. 92. Guðmundur Davíðsson: Skógræktarritið. Reykjavík 1912. 
522 Einar E. Sæmundssen: „Vorgróður“. Ísafold 22.5.1912. 
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trjátegund, sem hann vildi mæla með að planta í óræktaða jörð.523 En höfundur 

Skógræktarritsins skrifar Kofoed-Hansen „er þar aftur á móti svo klókur að hann getur 

mælt fram með fleirum, þó hann hafi að eins lærdóm sinn frá skógræktinni sjálfri. 

Sennilega hefir það vakað fyrir honum, að það mundi líta meira sjálfstætt út, ef hann 

mótmælti mér, heldur en að vera mér samdóma“.524 

 Þessi ummæli Kofoed-Hansens urðu tilefni langrar og harðorðrar greinar 

Guðmundar Davíðssonar í Ísafold. Í greininni sem nefndist „Skógmálin og skógstjórinn“ 

kom starfmaðurinn fyrrverandi víða við.525 Taldi Guðmundur skógmálið vera komið í 

hina mestu niðurníðslu og sú staða væri núverandi skógæktarstjóra að kenna. Þeir 

„sæmdarmenn“ Prytz og Ryder ættu þar engan þátt en þeir hafi séð að það hafi þurft 

innlenda menn með þekkingu og áhuga til að vinna að skógræktinni og því hafi þeir 

komið því til leiðar að fjórir Íslendingar hafi lært til skógarvarðar í Danmörku. Taldi 

Guðmundur þó að réttar hefði verið að stunda námið í Noregi. Þar væru aðstæður líkari 

því sem gerist hér á landi. Þar sem líklega fáir eða engir embættismenn landsins þyrftu að 

hafa eins mikil samskipti við alþýðuna og skógræktarstjórinn væri augljóst hversu mikils 

virði það væri að hafa hann innlendan. Dæmi um slakan árangur núverandi 

skógræktarstjóra væru minnkandi fjárframlög til skógræktarmála og engum 

skógræktarfélögum hafi hann komið á fót. Tók Guðmundur svo djúpt í árinni, að flestum 

væri uppsigað við skógræktarstjórann og sagði að ef eitthvað væri minnst á starf hans 

snerist öll umræðan um einhverjar vitleysur og fjarstæður sem eftir honum væru hafðar. 

 Varðandi fullyrðingu Kofoed-Hansens um að erlendar trjáplöntur gætu ekki þrifist 

í óræktaðri jörð hér á landi, sagðist Guðmundur ekki hafa vitað að hann væri búinn að 

kasta trúnni. Á sama tíma og Kofoed-Hansen hafi verið að fullyrða þetta hafi hann verið 

að flytja inn erlendar plöntur og einnig selja. Það væri lélegur kaupmaður sem lastaði 

vörur sínar. Þá gagnrýndi Guðmundur ýmsar gerðir Kofoed-Hansen. Meðal annars 

gagnrýndi hann aðkomuna að sandgræðslunni og sagði að enginn vissi hvar hann hefði 

numið þau fræði eða hvort hann bæri nokkurt skynbragð á þau. Að lokum kom fram að ef 

reynsla skógræktarstjórans væri að erlendar plöntur væru hér óhæfar til ræktunar „þá ætti 

                                                 
523 Þetta er öndvert við það sem Kofoed-Hansen hafði sagt áður enda leiðrétti hann þetta í svargreininni. 
524 Kofoed-Hansen: „Skógræktarmál. Álítur landstjórnin og alþingi skógrækt hér á landi svo mikilsverða, 
að veita ætti nóg fé til eflingar hennar á nokkrum árum ?“ Ísafold, 26.4.1913. 
525 Guðmundur Davíðsson: „Skógmálin og skógstjórinn“. Ísafold, 28.5.1913. 
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þjóðin ekki síður að vera búin að komast að raun um, með reynslu sinni á 

skógræktarstjóranum, að erlendur maður virðist algerlega óhæfur til að stjórna 

skógmálum vorum“.526 Engin nauðsyn hafi verið á því í upphafi að skipa útlending í 

skógræktarstjóra embættið. Réttkjörinn maður í það embætti hafi verið Sigurður 

Sigurðsson skólastjóri á Hólum og væri það enn. 

 Í svargrein sagði Kofoed-Hansen að Guðmundur hefði næga ástæðu fyrir að vera 

„beiskorður“ eftir að hafa verið leystur frá starfi við skógræktina og eftir að hafa tapað 

málrekstri gegn honum. Rakti Kofoed-Hansen síðan fjölda atriða sem Guðmundur hafði 

nefnt þar á meðal fullyrðinguna um að Kofoed-Hansen væri enn að flytja inn erlendar 

plöntur enda þótt hann hafi bent á, að líklega þrifust þær ekki hér í óræktaðri jörð. Hann 

myndi ekki hindra menn í að gera tilraunir með erlendar plöntur. „Ekki er eg víst svo 

óskeikull og voldugur, að eg myndi þykjast hafa rétt til þess. Þar að auki hefi eg ávalt 

haldið því á lofti, að tvær tegundir, sem sé síbírskt lævikjatré og fjallafura, virðast vera 

nægilega viðnámsfærar til að þrífast í óræktaðri jörð, og að landsstjórnin ætti yfirleitt að 

halda áfram með vinnuna í tilraunastöðvunum“.527 Þá fullyrti Kofoed-Hansen, varðandi 

sandgræðsluvinnuna að á því sviði þekkti Guðmundur lítt til og að það hafi verið mjög 

mikilvægt í upphafi að málinu hafi verið stjórnað frá Kaupmannahöfn. Var Kofoed-

Hansen sannfærður um að hann hafi ekki leitt skógræktina „óréttan“ veg en taldi að 

aðalkröfunni sem gerð hefði verið um friðun skóga myndi fæstum geðjast að.528 

 Þá fékk Kofoed-Hansen stuðning við stefnubreytingu sína varðandi notkun 

innlendra plantna að norðan þótt undirtónninn væri verulega neikvæður. Í ræðu sem 

Stefán Stefánsson flutti að Hólum 21. júní 1913 í tilefni tíu ára afmælis 

Ræktunarfélagsins Norðurlands kom fram að félagið hafi frá upphafi snúið sér að því að 

ala hér upp trjáplöntur af fræi frekar en að gróðursetja útlendar plöntur.529 Taldi Stefán 

þetta fyrstu verulegu trjáræktartilraunirnar hér á landi sem nokkuð kvæði að. Þegar 

„íslenska skógræktarmálið“ hafi hafist fyrir tilverknað tveggja útlendinga sem vildu 

landinu vel og með öflugu atfylgi landstjórnarinnar, hafi ekki mátt líta við þeim tilraunum 

sem gerðar voru á vegum Ræktunarfélagsins. Það mátti ekki minnast á þær, svo 
                                                 
526 Guðmundur Davíðsson: „Skógmálin og skógstjórinn“. Ísafold, 28.5.1913. 
527 Kofoed-Hansen: „Skógræktin. Nokkur orð til skýringar“. Ísafold, 23.7.1913. 
528 Sama heimild. 
529 „Ræktunarfjelagið 10 ára. Ræða flutt á aðalfundi þess á Hólum. Stefán Stefánsson“. Ársrit 
Ræktunarfélags Norðurlands, (1913), bls. 27-39. 
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lítilmótlegar voru þær, því þær voru ekki gerðar að fyrirsögn né undir stjórn danskra 

skógfræðinga. Þessum tilraunum hafi íslensk skynsemi ráðið að öllu leyti. Síðan sagði 

Stefán: 

Alt varð að skoða gegnum dönsk gleraugu, danskur kvarði var lagður á alt og 
dönsk og norsk trje áttu að klæða íslenzku hlíðarnar, fylla dalina okkar þegar 
aldinar rynnu. Og trjen voru gróðursett þúsundum saman, krónum var eitt 
þúsundum saman og trjen dóu þúsundum saman, og þau sem eftir lifa eru 
kyrkingslegir örkvisar, sem aldrei ná fullum vexti. Danski lærði 
skógfræðingurinn, sem hingað barst á þessari dönsku skógræktaröld lifir enn og 
starfar meðal vor og játar nú, að við höfum farið rjett að hjer nyðra, hann má til að 
játa það, allir verða að játa það. Hver veit nema fari fyrir honum, þeim mæta 
manni, eins og aumingja útlendu trjánum, að heimalingarnir vaxi honum að 
lokum yfir höfuð.530 

 

6. Ákall um frekari fjárframlög 

Þrjár greinar um skógræktarmál eftir Kofoed-Hansen birtust í Ísafold í apríl 1913 með 

fyrirsögninni  „Álítur landstjórnin og alþingi skógrækt hér á landi svo mikilsverða, að 

veita ætti nóg fé til eflingar hennar á næstu árum ?“531 Ritstjóri Ísafoldar sá ástæðu til að 

skrifa stutta athugasemd við birtingu fyrsta hlutans, en þar segir að Kofoed-Hansen hafi 

sjálfur fært greinina í íslenskan búning „og er það eigi venjulegt, að útlendingar komist 

svo vel niður í máli voru –þótt starfsmenn landsins séu“.532  

 Í greinunum sagði Kofoed-Hansen að hann sem skógæktarstjóri, ætti rétt á að 

leggja þessa spurningu fyrir almenning til þess að minna á mikilvægi skógræktarinnar og 

að ekki væri of snemmt að íhuga hana. Hafa verður í huga að þetta ár kom Alþingi saman 

þar sem ákvörðun var tekin um fjárlög næstu tveggja ára, þ.e. fyrir árin 1914 og 1915. 

Sagði Kofoed-Hansen að hann hafi haldið, að það sem skrifað hafi verið af hálfu 

skógræktarstjórnarinnar, myndi vekja athygli á málinu meðal almennings. Hafi hann talið 

að bændur í ýmsum héruðum myndu láta í ljós álit sitt en úr því hafi ekki orðið. Það sem 

hafi verið prentað af annarra hálfu hafi mest verið vitlausar og heiftarfullar árásir á 

skógræktarstjórnina. Þá sagði Kofoed-Hansen að margir menn hafi haldið því fram við 

                                                 
530 „Ræktunarfjelagið 10 ára. Ræða flutt á aðalfundi þess á Hólum. Stefán Stefánsson“. Ársrit 
Ræktunarfélags Norðurlands, (1913), bls. 38-39. 
531 Kofoed-Hansen: „Skógræktarmál. Álítur landstjórnin og alþingi skógrækt hér á landi svo mikilsverða, 
að veita ætti nóg fé til eflingar hennar á nokkrum árum ?“. Ísafold, 16.4; 23.4 og 26.4.1913. 
532 Kofoed-Hansen: „Skógræktarmál. Álítur landstjórnin og alþingi skógrækt hér á landi svo mikilsverða, 
að veita ætti nóg fé til eflingar hennar á nokkrum árum ?“. Ísafold, 16.4. 1913. 
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sig að skógrækt væri mikilsvert mál og gæti hann ekki annað en trúað því og að efling 

málsins væri í samræmi við óskir almennings. Ef svo væri, hafi hið háttvirta Alþingi 

verið þeirri ósk andvígt, þar sem það hafi veitt hlægilega litlu til skógræktar. Þá sagði 

Kofoed-Hansen:  

Þeir sem vilja gera skógræktarmálinu mein, eiga hægt með að finna stuðning hjá 
mörgum, því margt er til, sem getur gert það mál illa þokkað. Það var útlendur 
maður, sem fyrst stakk upp á að hefja það, og nú er því stjórnað af útlendingi. Þar 
að auki eru flestir menn á þeirri skoðun, að það sé að eins framtíðarmál, en þetta 
er rangsýni, sem sennilega er gróðrarstöðvunum við Rauðavatn, Þingvöll og 
Grund að kenna, þar sem þessir blettir, all-lengi að almenningsdómi, voru 
aðalarnar skógræktarinnar. –Já, ef vér viljum virða að vettugi skógana, sem til eru, 
og að eins gæta að þeim, sem ef til vill einhvern tíma geta myndast af aðfluttum 
plöntum, þá verðum vér lengi að bíða. Hinar áminstu gróðrarstöðvar eru að eins 
tilraunablettir skógræktarinnar, en víðlendu kjarrsvæðin eru aðalarnar hennar, og í 
þeim er nóg efni til að byrja á skógrækt, hvenær sem er, með því að höggva á 
réttan hátt og að friða.533  

 
Kom Kofoed-Hansen víða við í greinum sínum og benti m.a. á efnahagsleg rök 

fyrir verndun skóganna. Þannig myndi þörfin fyrir eldsneyti aukast með breytingum á 

byggingum húsa. Taldi hann að eldiviður yrði með tímanum eftirsótt vara, því dýrt yrði 

að flytja inn kol. Skógarhöggið gæti þá ef til vill lagt til samkeppishæft eldneyti til 

húshitunar. Sú staðreynd að mögulegur ágóði hafi ekki verið nefndur í tengslum við 

skógræktarmálið fram að þessu, var að mati Kofoed-Hansens ein ástæða þess að 

landsstjórnin hafi verið svo treg að veita fé til skógræktarmála.534 Þá gagnrýndi Kofoed-

Hansen neikvæðan málflutning blaðanna Suðurlands og Ingólfs sem hann kallaði 

óþverrablöð þar sem slíkar greinar ættu heima.535 Ingólfur birti smá athugasemd þar sem 

fram kom, að skógræktarstjórinn hefði allt á hornum sér eins og við væri að búast og m.a. 

illskast út í Ingólf. Taldi blaðið að öðru leyti að athugasemdir skógræktarstjórans væru 

réttar „og væri ekki að vita nema hægt væri að tjónkast við hann, ef hann aðeins væri ekki 

svona afskaplega geðillur, eins og skrif hans ber ljósast vitni um“.536 

                                                 
533 Kofoed-Hansen: „Skógræktarmál. Álítur landstjórnin og alþingi skógrækt hér á landi svo mikilsverða, 
að veita ætti nóg fé til eflingar hennar á nokkrum árum ?“. Ísafold, 16.4. 1913. 
534 Kofoed-Hansen: „Skógræktarmál. Álítur landstjórnin og alþingi skógrækt hér á landi svo mikilsverða, 
að veita ætti nóg fé til eflingar hennar á nokkrum árum ?““. Ísafold, 23.4.1913. 
535 Kofoed-Hansen: „Skógræktarmál. Álítur landstjórnin og alþingi skógrækt hér á landi svo mikilsverða, 
að veita ætti nóg fé til eflingar hennar á nokkrum árum ?“. Ísafold, 26.4.1913. 
536 „Skógræktarstjórinn“. Ingólfur, 6.5.1913. 
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 Í grein í Frey þetta sama ár gagnrýndi Guðmundur Bárðarson jarðfræðingur þá 

miklu bjartsýni sem ríkti um framtíð skógræktar í landinu.537 Sagði þá sem færu fremst í 

flokki segja að ekkert vantaði til framfara í skógræktinni nema áhuga, peninga og 

starfsmenn. Ekkert væri getið um hvaða lífsskilyrði væru nauðsynleg frá náttúrunnar 

hendi. Hélt Guðmundur því fram að eyðing skóganna væri ekki eingöngu mannanna verk, 

heldur ætti náttúran sjálf þar hlut að máli. Menn ályktuðu sem svo að skógar hafi vaxið 

hér til forna og gætu því þróast hér enn. Út frá rannsóknum á skeljategundum í fornum 

malarkömbum við Húnaflóa taldi hann ekki víst að skógur hafi verið þar eftir landnám þó 

að merki væri um hann fyrr. Benti Guðmundur á að birkið væri nálega eina skógartréð 

hér á landi og því undirstaðan undir skógrækt framtíðarinnar. Lofthiti og sólarylur réðu 

mestu um það hversu langt norður og suður eftir hvar hver plöntutegund gæti þrifist. 

Samkvæmt rannsóknum í Noregi og Svíþjóð gæti birkið varla náð þroska á bersvæði 

nema meðalhitinn í júlí mánuði færi upp fyrir 9 gráður. Birti Guðmundur töflu um 

meðalhita á mörgum stöðum á landinu. Niðurstaðan var að meðalhitinn í júlí á þeim 

athugunarstöðum þar sem hann væri hæstur, væri svipaður og við efstu útbreiðslumörk 

birkisins í Noregi og Svíþjóð. Á þriðjungi stöðvanna væri hann lægri og því líkur á að þar 

næði birkið ekki að þroskast á bersvæði. Þessa örðugleika  vildi hann benda mönnum á til 

íhugunar og minna menn á „að veðurathuganir sýna að Ísland liggur í norðasta útjaðri 

birkiskógabeltisins“.538 Taldi Guðmundur að skógræktin yrði aldrei til verulegra nytja hér 

á landi eins og erlendis. Hins vegar var hann sammála því að friðun skóga væri 

nauðsynleg og þyrfti að vernda þá gegn skemmdum og eyðingu af völdum manna og 

ágangi búfjár. Ekki þyrfti að hafa neina sérstaka launaða stétt eða stjórn í landinu til að 

sinna þessum málum. Starfsmenn Búnaðarfélagsins og búnaðarsambandanna gætu 

hæglega tekið þetta að sér. „Væri þá frekar von til að vér gætum losnað við þann 

afkáraskap, sem jafnvel skógræktarstjórinn hefir rekið augun í, að verja 7000 kr. í stjórn 

til þess að ráðstafa 3000 kr. til beinna framkvæmda í skógræktinni“.539 

 Í andsvari Kofoed-Hansens kom fram að fullyrðing höfundar um birkið væri röng 

og villandi, sérstaklega fyrir þá sem ekki þekktu aðrar sveitir en þær, þar sem ekki yxi 

nema smávaxið kjarr. Hér á landi væru til virkilegir birkiskógar og nefndi Kofoed-

                                                 
537 Guðmundur Bárðarson: „Skógræktin og loftslagið“. Freyr 10 (1913), bls. 89-98. 
538 Sama heimild, bls. 96. 
539 Sama heimild, bls. 98. 
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Hansen þá helstu.540 Það mætti vel vera, að þessir skógar væru á hlýjustu stöðunum á 

landinu en hann gæti hiklaust fullyrt að á fjölmörgum og víðlendum svæðum stæði 

veðráttan ekki skógunum fyrir þrifum ef farið væri vel með þá frá upphafi. Sagði Kofoed-

Hansen örfáa bændur hafa þann áhuga á skógrækt, að þeir væru fúsir til að láta af hendi 

mikinn hluta af skóglendi sínu til friðunar, þó girt væri á kostnað landssjóðs. Þar sem 

hann hafi vakið máls á slíku, hafi bændur yfirleitt ekki viljað fallast á það og ástæðan var 

alltaf sú að þeir vildu ekkert missa af beitarlandinu. Einmitt það að landið lægi í 

birkiskógarbeltinu, ætti að sýna landsmönnum að lítil von væri til þess að erlendar 

trjátegundir þrifust hér og yrðu að skógi. Tilraunir bentu til að síberískt lerki og fjallafura 

ættu best við hér á landi. Þá benti Kofoed-Hansen á að þótt Guðmundur hafi lýst því yfir 

að áformin með greininni væru ekki að spilla fyrir skógræktarmálinu, þá kynnu áhrif 

hennar einmitt að draga úr áhuga manna á henni því flestir hefðu enn mjög óljósar 

skoðanir á málinu.541 

 Grein Guðmundar Bárðarsonar vakti það mikla athygli að henni var dreift meðal 

þingmanna við umræður um fjárframlög til skógræktar á Alþingi, enda kom Freyr út í 

júlí á meðan á þinginu stóð. Í máli Jóns Jónatanssonar542 kom fram að samkvæmt þessari 

ritgerð væri ekki víst að Íslendingar værum á réttri leið í skógræktarmálum. Aftur á móti 

sannaði hún ekki að hér væri ekkert hægt að gera, en hún sýndi þó fram á að skógrækt á 

Íslandi væri erfið. Til þess að girða skógana væri algerlega ónauðsynlegt að reka stórt 

skógræktarbákn enda hafi útlendingurinn, sem væri fyrir bákninu víst „brent sig á að 

fylgja útlendri reynslu og útlendri venju hugsunarlaust“.543 Nauðsynlegt væri að vita 

meira áður en lengra væri haldið og meira fé veitt til málsins. 

 Tvívegis var Kofoed-Hansen boðaður til að ræða skógræktarmálið við 

fjárlaganefnd Alþingis.544 Endirinn varð sá, að fjárframlög til skógræktarinnar voru 

hækkuð um 8000 kr. Þannig voru veittar til þessa málaflokks 14.000 kr. árið 1914 og 

10.000 kr. fyrir árið 1915.545 

                                                 
540 Kofoed-Hansen: „Skógrækt og fjárbeit“. Freyr 11(1914), bls. 23-28. Rétt er að geta þess að svargrein 
Kofoed birtist ekki í Frey fyrr en árið eftir. Grein Guðmundar kom út í júlí 1913. 
541 Sama heimild, bls. 24. 
542 Þess má geta að Jón var ritstjóri Suðurlands. Jafnframt var hann bóndi og ráðunautur Búnaðarfélags 
Suðurlands. 
543 Alþingistíðindi 1913 B II, d. 873. 
544 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Dagbók frá ferðum skógræktarstjóra 1913. 
545 Alþingistíðindi 1913 A, bls. 1771. 
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7. Fleyting hríss 

Það var eins og áður sagði skoðun Kofoed-Hansens að skógurinn á Íslandi myndi nýtast 

til eldiviðar þegar fram liðu stundir. Breyting væri að verða á húsakosti og það aftur 

krefðist aukinnar upphitunar. Þegar svo yrði komið væri nauðsynlegt að flytja afurðirnar 

á markað. Þar sem flutningskostnaður væri hár þá drægi hann úr hagkvæmninni og því 

þyrfti að nota vatnsvegi landsins til flutninga. Þetta ætti m.a. við í Rangárvallasýslu, sem 

væri að mestu skóglaust hérað en margir bæir gætu fengið eldivið frá svæðum utan 

héraðsins. Þetta myndi kalla á fleytingu hríss niður árnar. Það væri áríðandi að hefja 

tilraunir með þetta sem fyrst, þótt menn álitu þetta „hugarburð“ þar sem þetta hefði ekki 

verið reynt áður. Sagði Kofoed-Hansen það misskilning að í löndum þar sem slíkur 

flutningur væri framkvæmdur í stórum stíl þyrfti aðeins að kasta skógarafurðunum í 

vatnið við skógarsvæðið og taka þá aftur þar sem ætti að nota þau, án frekari vinnu. Alla 

leið milli skóganna og byggðanna þyrfti að fylgja afurðunum. Hér á landi væri 

nauðsynlegt að láta að minnsta kosti tvo menn vinna að því að halda viðarköstunum í 

straumnum á meðan flutningurinn stæði yfir.546 

 Gerðar voru tilraunir með að fleyta viði á þennan hátt árið 1913 í þremur ám: í 

Fnjóská með við úr Vaglaskógi, í Markarfljóti með við úr Þórsmörk og í Brúará með við 

frá Laugardal.547 Í Laugardal var girðing þar sem starfsmenn landssjóðs máttu höggva 

100 hestburði árlega en einn hestburður af grænum nýhöggnum viði reiknaðist til að vera 

um 100 kg548. Hrísinn var síðan bundinn í knippi eða byrðar sem voru um 20–40 kg að 

þyngd og þau aftur bundin saman 8–10 stykki þannig að þau mynduðu fleka. Taldi 

Kofoed-Hansen að ekki væri að vænta góðs árangurs strax, þar sem fleyting á íslenskum 

ám væri bæði erfið og hættuleg. Því þyrfti mikla æfingu til.549  

 Mikið gekk á og margt fór úrskeiðis í tengslum við hrísflutningana niður Brúará 

þetta sumar. Einar Sæmundsen skógarvörður sem skrifaði um þetta ítarlega grein í Ingólf 

taldi að þrátt fyrir erfiðleikana mætti nota ána til viðarflutninga.550 Aftur á móti neitaði 

                                                 
546 Kofoed-Hansen: „Skógarmálin“. Ísafold, 23.4.1913. 
547 Kofoed-Hansen: „Skovbrug og Skovdyrkning paa Island“, bls. 12-6.     
548 Tölur frá Kofoed-Hansen. Samkvæmt hagskýrslum reiknasr hríshesturinn 86 kg. Sjá Hagskinnu bls. 
922. 
549 Sama heimild, bls. 12-5 til 12-6. 
550 Einar Sæmundssen: „Hrísflutningar niður Brúará“. Ingólfur, 23.12.1913. 
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hann því ekki að tilraunin hafi verið dýr þegar kostnaðinum var jafnað á þá hestburði sem 

komust niður að Reykjum. Ástæðan fyrir grein Einars var hörð gagnrýni á þessa 

framkvæmd og skógræktarstjórann er birtist í Ingólfi stuttu áður þar sem „kunnugur“ 

maður sagði frá.551 Sagði þessi kunnugi maður að eftir hálfsmánaðar vinnu tveggja 

skógarvarða og þriggja annarra manna í 10 daga hafi tekist að koma 120 knippum af 270 

á áfangastað. Óhætt væri að fullyrða að eitthvað um 20–25 hestburðir hafi komist að 

Reykjum og að varla þekti hver hestburður meira en 6–8 ferfaðma.552 Bætti 

greinarhöfundur því við að flestir furðuðu sig á þessari „hádönsku verkhyggni“ og að slík 

hagfræði gæti átt sér stað hjá manni sem ætti að sjá um verklegar framkvæmdir hér á 

landi. Efaðist hann ekki um að þetta væri hreint og beint af þekkingarleysi á íslenskum 

staðháttum. Vildi hann skoða það sem ábyrgðahluta af íslenskri stjórn að beygja íslenska 

menn sem vildu vinna landi sínu og þjóð gagn undir alókunna erlenda yfirmenn eins og 

þennan skógræktarstjóra.553 

 Einar Sæmundsen skógarvörður sagði í svargrein sinni að hinn kunnugi maður 

myndi vera sandgræðsluvörðurinn sjálfur. Tilgangur greinarinnar virtist vera að gera sem 

minnst úr þessari tilraun og skella allri skuldinni á skógræktarstjórann og vekja upp 

tortryggni á allar tilraunir sem hann hefði gert í sandgræðslu. Sagði Einar ótal dæmi þess 

að mörg nýbreytnin hafi mætt mótspyrnu í upphafi og að margir heimskingjar og 

afturhaldsseggir hafi dregið kjark úr þeim sem reyna vildu. Reynslan ein hefði 

úrskuðarvald í þessu efni. Það væri sannfæring sín að þetta væri fær leið og að 

kostnaðargrýlan væri aðeins sett fram til að blekkja þá sem ekki væru málinu kunnugir.554 

 Gunnlaugur Kristmundsson sandgræðsluvörður svaraði því til að vissulega mætti 

Einar kenna sér greinina en hann svaraði henni ekki þess vegna. Sagðist Gunnlaugur 

fúslega kannast við að sér hafi verk þetta verið ógeðfellt, þótt hann hafi unnið að því og 

lagt fram alla krafta sína til þess að það gæti gengið sem best. Hafi hann sagt 

skógræktarstjóranum að hann teldi verkið óframkvæmanlegt og að þetta myndi ekki 

borga sig.555 Seinna sagði Gunnlaugur að hann hafi verið á móti því að nota fjórðung af 

                                                 
551 „Skógrækt og sandgræðsla á Suðurlandi. Kunnugur maður segir frá“. Ingólfur, 23.10.1913. 
552 Hrísinn átti að nota til að stinga niður í sandinn og koma þannig sandgræðslunni að gagni. Kofoed-
Hansen taldi þetta mjög mikilvægt ætti verkefnið að takast. 
553 Sama heimild.  
554 Einar Sæmundsen: „Hrísflutningar niður Brúará”. Ingólfur, 23.12.1913. 
555 „Sandgræðsluvörður: „Hrísflutningur niður Brúará“ og Einar Sæmundsen“. Ingólfur, 1.2.1914. 



 128

starfsfénu til að þekja Reykjasand með skógarhrísi. Þetta hafi vakið eftirtekt og margir 

litið svo á að þetta ætti ekki við hér á landi vegna þess að óhentugt væri að fleyta 

skógarhrís auk þess sem árnar með sínum þrengslum, gljúfrum, sandeyrum og 

grynningum væru sérstaklega óheppilegar til slíkra framkvæmda. Þá sagði Gunnlaugur: 

„Það kom fram þar sem víðar, að skógræktarstjórinn, þessi mæti maður, sem vann af 

áhuga og vildi gera gagn, virtist eiga örðugt með að skilja íslenzka staðhætti, en miðaði 

margt við það sem útlent er, og skilyrði ekki fyrir hér“.556 

 Fleytingin hélt áfram þrátt fyrir gagnrýni um að hundruðir hestburða af hrís sem 

kastað var í árnar í Árnessýslu skiluðu sér ekki á áfangastað. Þannig væri opinberu fé 

kastað á glæ.557 Hins vegar heppnaðist fleytingin sæmilega árið 1915, þrátt fyrir að lítið 

væri í ánni. Af 140 hestburðum náðust 95 hestburðir sem voru seldir með góðum 

hagnaði. Hægt hafi verið að bjarga hinum hestburðunum en vegna þess að háþurrkur var 

þegar þetta var gert, var ekki hægt að fá neina aðstoð.558 Árið eftir voru 300 hestburðir 

eða 950 baggar settir í ána við Laugarvatnshóla. Af þeim voru 870 teknir á land við 

Skálholt, við Útriða og Fjall á Skeiðum. Hinn hlutinn var tekinn á land við 

Kiðjabergsferjuna.559 Þannig virtist um framför að ræða. 

 Kofoed-Hansen taldi að skógarnir gætu nýst þjóðinni og skilað einhverju af sér, 

sérstaklega ef hægt væri að koma nytjatrjám í verð. Þetta gerði hann með því að flytja 5–

15 cm þykka trébúta frá Hallormsstað til Reykjavíkur. Þar voru þeir seldir með hagnaði. 

Því væri ástæða fyrir íslensku ríkistjórnina að leggja fé í að vernda það skóglendi sem til 

væri í landinu. En í ljósi lítilla þjóðartekna og margra verkefna, s.s. stækkun 

fiskiskipastólsins, hafnabygginga, vegalagningar og annarra brýnna verkefna, lenti 

skógræktin alltaf neðarlega á listanum, þar sem ágóðinn af henni væri ekki eins stór og af 

öðrum fjárfestingum.560 

 

 

 

 
                                                 
556 Gunnlaugur Kristmundsson: „Upphaf skipulagsbundarinnar sandgræðslu“, bls. 208. 
557 Guðmundur Davíðsson: „Skógræktar-pistill“. Ísafold, bls. 21.6.1916. 
558 Kofoed-Hansen: „Skovbrug og Skovdyrkning paa Island“, bls. 12-6 til 12-7.    
559 Kofoed-Hansen: „Skógræktin. Leiðrétting“. Ísafold, 19.7.1916. 
560 Kofoed-Hansen: „Skovbrug og Skovdyrkning paa Island“, bls. 12-7 til 12-8.    
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XII. Breyting á embættinu 

 

1. Sandgræðslan til Búnaðarfélagsins 

Í byrjun júní árið 1914 mælti Hannes Hafstein ráðherra fyrir frumvarpi til laga um 

sandgræðslu í neðri deild Alþingis. Frumvarpið var að hans sögn  samið í samráði við 

sandgræðslustjórann (þ.e.skógræktarstjórann) og við Búnaðarfélag Íslands, en félagið 

hafi haft frumvarpið til ítarlegrar íhugunar og fallist á að þörf væri á þessum lögum.561 

Fram kom í umræðum á þinginu að skógræktarstjórinn hafi samið frumvarpið enda hefði 

hann vel vit á málinu.562 Hér var um stjórnarfrumvarp að ræða og var því ætlað að koma 

þessum málum í fastari skorður þar sem ákveðin reynsla væri komin á þau. Kvað 

frumvarpið á um umráðarétt landstjórnarinnar yfir þeim svæðum sem verið var að græða 

upp en um þetta hafði verið ágreiningur. Eigandi eða afnotandi lands gat ekki krafist 

endurgjalds fyrir landið á meðan á uppgræðslunni stóð. Stjórnarráðið, í samráði við 

sýslunefndirnar sem hlut ættu að máli og eftir tillögum skógræktarstjóra, átti að ákveða 

hvaða svæði yrðu girt og tekin til uppgræðslu. Í 12 greinum frumvarpsins voru frekari 

útfærslur á framkvæmd og ábyrgð auk kostnaðarskiptingar. Kostnaði umfram það sem 

eigendur eða aðrir leggðu til, skyldi greiða að ¾ úr landssjóði og að ¼ úr sýslusjóði. 

 Eftir framsögu Hannesar var frumvarpið sett í fimm manna nefnd að uppástungu 

Sigurðar Sigurðssonar ráðunauts og alþingismanns. Var hann einn nefndarmanna. 

Í nefndarálitinu sagðist nefndin sammála því að nauðsynlegt væri að setja reglur um þessi 

samskipti landstjórnarinnar sem legði til féð og þeirra sem ættu landið. Þegar væri búið 

að girða mörg svæði í landinu. Hins vegar vildi nefndin breyta ákvæðum um yfirstjórn 

sandgræðslumálanna. Hafði nefndin í því skyni fengið skýrslur skógræktarstjórans um 

sandgræðsluna frá stjórnarráðinu, „auk þess er einn nefndarmanna mjög vel kunnugur 

þessum málum, og gat gefið nefndinni ýmsar upplýsingar, er að því lúta“.563 Eftir 

rækilega umfjöllun sagðist nefndin sammála því að fela stjórn Búnaðarfélagsins 

yfirumsjón með sandgræðslunni. Þetta gæti vel samrýmst störfum félagsins, sem hafi 

ráðunauta í þjónustu sinni og ætti þetta ekki að hafa mikil aukaútgjöld í för með sér. 

                                                 
561 Alþingistíðindi 1914 B II, d. 143. 
562 Sama heimild, d. 81. 
563 Alþingistíðindi 1914 A, bls. 332-333. 
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Starfsskýrslur skógræktarstjórans sýndu að starf hans hafi aðallega falist í eftirliti með 

girðingum og það gætu ráðunautarnir auðveldlega séð um. Þar sem landstjórnin sæi sér 

ekki fært að veita meira en um það bil 10.000 kr. á ári til skógræktar og 5000 kr. til 

sandgræðslu væri það ekki búmannlegt að hafa mann á tiltölulega háum launum til að 

hafa umsjón með þessu. Þá sagði í nefndarálitinu: 

Það er nú að vísu svo, að líta mætti á það, að skógræktarstjórinn muni hafa fremur 
lítið starf við umsjón skógræktarmála eingöngu, ef umsjón sandgræðslunnar yrði 
falin Búnaðarfjelagi Íslands, og vill nefndin ekki neita því, að svo er, enda vill 
hún láta þess afdráttarlaust getið, hvað fyrir henni vakir, og vill hún ákveðið beina 
því til stjórnarinnar, að hún taki til athugunar fyrir næsta þing, hvort eigi væri 
tiltækilegt að fela Búnaðarfjelaginu einnig umsjón skógræktarmála ... Að vísu er 
nefndinni það ljóst að sá maður, er hefir umsjón skóræktarmála hjer, hefir áhuga á 
því starfi, og vill, að það verði að sem bestum notum. En hvað sem því líður, hefir 
skógræktarmálið enn ekki getað orðið það lifandi áhugamál almennings, sem það 
þarf og ætti að verða í framtíðinni og menn gjörðu sjer vonir um að lög nr. 54 22. 
nóv. 1907 kynnu að orka.564 

 
Gerði nefndin að öðru leyti engar efnislegar athugasemdir við frumvarpið nema 

þá að í fyrstu greininni kæmi fram að stjórn þessara mála skyldi falin Búnaðarfélaginu en 

landstjórnin hefði yfirstjórnina. Þar sem í frumvarpinu kæmi fyrir skógræktarstjóri skyldi 

sett Búnaðarfélag Íslands í staðinn.565 

 Hannes Hafstein ráðherra var þessari breytingu andsnúinn. Sagðist ekki skilja 

hvernig þingið gæti lagt „prívat“ félagi þessar skyldur einhliða á herðar, þótt það hlyti 

styrk úr landssjóði. Benti hann á að það þyrfti fagþekkingu til við bæði sandgræðslu og 

skógrækt, ættu störfin að vera sæmilega af hendi leyst. Síðan sagði Hannes: 

Jafnvel þótt félagið vildi taka þetta mál og skógræktina að sér, þá geti komið á 
daginn, að það væri félaginu ofvaxið, að sjá um forsvaranlega framkvæmd þessa 
mikilsverða framtíðarmáls, og jafnvel hætta á, að skógrækt og sandgræðsla væri 
um of látin lúta í lægra haldi fyrir öðrum störfum félagsins.566  
 

Sigurður Sigurðsson spurði í framhaldinu hvaða fagþekkingu sá sem nú annaðist 

sandgræðsluna hefði. Svaraði hann spurningunni sjálfur á þá lund að hún væri alls engin. 

Skógræktarstjórinn hafi ekki haft neina þekkingu þegar hann kom og hafi hann öðlast 

einhverja þekkingu síðan, þá hafi hún komið með reynslunni. Tók Sigurður fram að áður 

                                                 
564 Alþingistíðindi 1914 A, bls. 333. Blaðið Ingólfur sá ástæðu til að birta nefndarálitið í blaðinu: „Frá 
alþingi“. Ingólfur, 3.8.1914. 
565 Sama heimild, bls. 334. 
566 Alþingistíðindi 1914 B II, d. 147. 
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en málið hafi verið lagt undir skógræktina hafi Einar Helgason, starfsmaður 

Búnaðarfélagsins, annast þessi mál. Sandgræðsla væri svipaðs eðlis og grasrækt og 

fullyrti Sigurður „að hver maður með íslenzka búfræðiþekkingu getur int þetta starf af 

hendi, og það ekki lakar en útlendingur, sem hingað er sendur og ekkert þekkir hér til. 

Háttv. þm. segja nú ef til vill, að ég sé ekki óvilhallur, þar sem ég er starfsmaður 

Búnaðarfélagsins, en ég vona nú samt, að þetta verði skilið eins og það er talað“.567 

 Við atkvæðagreiðslu í deildinni greiddi Hannes einn á móti breytingum á 

frumvarpinu á meðan 19 þingmenn samþykktu þær og afgreiddu það þannig til efri 

deildar. Nefnd sem efri deild kaus ákvað að gera engar athugasemdir við frumvarpið eins 

og það kom frá neðri deild. Hér var þó meiri andstaða við þessar breytingar neðri 

deildarinnar en frumvarpið var samt samþykkt með átta atkvæðum gegn þremur. Júlíus 

Havsteen var andvígur því að sandgræðslan yrði lögð undir Búnaðarfélagið því hann gat 

ekki séð að hún kæmi félaginu vitund við. Sagðist hann hafa sagt formanni 

Búnaðarfélagsins frá væntanlegum breytingum sem formaðurinn hafi ekki haft hugmynd 

um. Sagði formaðurinn að þeir hefðu ekki nema tvo ráðunauta og að Einar Helgason, sem 

fengist hafi við sandgræðslu, væri önnum kafinn. Virtist Júlíusi svo sem hinn 

ráðunauturinn, Sigurður Sigurðsson alþingismaður, vildi taka verkið að sér. Taldi Júlíus 

það einkennilegt að neðri deild væri að öllu leyti samþykk aðalefni málsins. Þá sagði 

Júlíus:  

Skógæktarstjóri Kofoed-Hansen hefir samið frumvarpið, en samt er honum fleygt 
burtu eftir að menn hafa gjört sjer að góðu það, sem hann hefir sagt fyrir um 
sandgræðslu, sem hann þekkir til hlítar. Jeg veit ekki annað, en að hann sje mjög 
duglegur maður, sem tekið hefir skógræktarpróf, og veit því nokkur skil á 
sandgræðslu.568 

 
Eftir nokkra umræðu um hæfni og vanhæfni, þekkingu dansks skógfræðings og greinds 

bónda á sandfokssvæðum ásamt stöðu Búnaðarfélagsins var frumvarpið með breytingum 

neðri deildar samþykkt sem lög frá Alþingi.569 

 Þessi skyndilega kúvending kom illa við Kofoed-Hansen og varð tilefni 

heiftúðlegra blaðadeilna milli hans og Sigurðar Sigurðssonar á síðum Ísafoldar.570 Snertu 

                                                 
567 Alþingistíðindi 1914 B II, d. 148-149. 
568 Sama heimild, d. 74. 
569 Sama heimild, d. 81. 
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þessar deilur fjölmörg atriði s.s. staurakaup, framkvæmd skógræktar og sandgræðslu, auk 

spurninga um persónulega þekkingu og hæfni. Hjá Kofoed-Hansen kom fram að það hafi 

verið hann sem átti upptökin að því að stjórnin lagði fram frumvarpið en Sigurður hafi 

þráfaldlega reynt að bregða fyrir hann fæti og nefndi til sögunnar frumvarpið frá 1911. Þá 

sagði Kofoed-Hansen: 

Margir menn hafa lagt þá spurningu fyrir mig, hvort eg héldi ekki að eg væri að 
vinna fyrir gýg. Í byrjun neitaði eg því, því eg hugaði þá aðeins um framför 
skóganna, en upp á síðkastið hefir mér dottið í hug, að þeir myndu þó hafa rétt, og 
að spurningin hafi haft aðra merkingu, því það sem alþingi hefir gert gagnvart mér 
í ár, lítur svo út sem ofsókn væri, svo miklu fremur sem menn í raun og veru 
höfðu ekki annað óhæfilegt um mig að segja sem sandgræðslustjóra, en að eg væri 
útlendingur. En þeir sem ekki hafa lesið Alþingistíðindin nákvæmlega, geta ekki 
skilið annað, en að hér væri um umsvifalaust vantraustsákvæði að ræða. Eg er þar 
á móti þakklátur þeim háttvirtu alþingismönnum, sem talað hafa mínu máli með 
velvild.571 

 
Sigurður sagðist kannast við að sú aðgerð þingsins að svifta skógræktarstjórann 

forstöðu sandgræðslumálanna, hafi verið miður kurteis. En honum dytti í hug 

málshátturinn, að „með illu skuli illt út reka“. Sagðist hann geta sagt 

skógræktarstjóranum það í einlægni og að það væri hans bjargfasta skoðun, að skógrækt 

og sandgræðsla hér á landi gæti ekki orðið til verulegra framfara meðan að Kofoed-

Hansen nyti við sem aðalforstöðumanns þessara mála. Það væri ekki vegna þess að 

skógræktarsjórinn væri áhugalaus um þessi mál og ekki vegna þess að hann skorti 

dugnað. Hann væri t.d. mjög duglegur að ferðast. Væri „naumast hægt að vænta þess, að 

útlendingur geti tekið að sér þessi mál, svo að vel fari. Og um skógræktarstjórann er það 

að öðru leyti að segja, að til þess að hann gæti haft gagnleg, góð og farsæl áhrif á 

skógrækt og sandgræðslu hér, skortir hann svo mjög ýmsa kosti, sem til þess eru 

nauðsynlegir. Einkum skortir hann tilfinnanlega samvinnuþýðleik, geðstillingu og 

verklega hagsýni“.572  

                                                                                                                                                 
570 Kofoed-Hansen: „Sigurður Sigurðsson ráðunautur, sandgræðslan og skógræktin“. Ísafold, 12., 16. og 
31.12.1914; Sigurður Sigurðsson: „Skógræktarstjórinn og sandgræðslur“. Ísafold, 19.12.1914; Sigurður 
Sigurðsson: „Skógræktarstjórinn. Svar“. Ísafold, 9.1.1915; Kofoed-Hansen: „Opið bréf til Sig. 
Sigurðssonar ráðunauts“. Ísafold, 9.1.1915; Sigurður Sigurðsson: „Alt á sömu bókina lært“. Ísafold, 
20.2.1915. 
571 Kofoed-Hansen: „Sigurður Sigurðsson ráðunautur, sandgræðslan og skógræktin“. Ísafold, 16.12.1914. 
572 Sigurður Sigurðsson: „Skógræktarstjórinn og sandgræðslur“. Ísafold, 19.12.1914. 



 133

 Í svargreininni gerði Kofoed-Hansen lítið úr þessum ávirðingum en benti á að 

Sigurður hafi alltaf verið á móti því að hækka fjárframlög til skógræktarinnar. Með því að 

vera að reyna að spilla fyrir sér, væri hann jafnframt að spilla fyrir skógræktarmálinu líka. 

Varðandi þekkingu sína á sandgræðslu hafi hann þekkt þær aðferðir sem notaðar voru í 

Danmörku, en Eyjólfur Guðmundsson í Hvammi hafi kennt honum og 

sandgræðsluverðinum að byggja varnargarða úr grjóti og hafi það reynst vel.573 Taldi 

Kofoed-Hansen að með greinum sínum hafi Sigurði ekki tekist að koma þeirri hugmynd 

að hjá mönnum að heppilegt væri að leggja skógræktina og sandgræðsluna undir 

Búnaðarfélagið.574 

 Í svargrein Sigurðar „Alt á sömu bókina lært“ nefndi hann fjölda atriða sem ætti 

að gera mönnum ljósar ástæður þess að þingið hafi verið varfærið í því að veita stórfé til 

skógræktarinnar. „Og mér skilst, að þeirri stefnu ætti ekki að breyta framvegis meðan 

Kofoeds Hansens nýtur við“.575 Sagði Sigurður að fyrr á öldum hafi það átt sér stað að 

danska stjórnin hafi komið af sér lítt nýtum og miður vel þokkuðum embættismönnum 

sem hún hafi hvergi getað holað niður í Danmörku. Þessir menn fengu embætti hér. 

Vísaði Sigurður í Íslandssöguágrip Boga Melsted í þessu sambandi. Sagði söguna 

endurtaka sig á okkar tímum en dálítið á annan hátt en áður var. Vonaði hann að þetta 

væri í síðasta sinn.576 

 Þó Búnaðarfélagið hafi yfirtekið umsjón með sandgræðslunni með 

lagabreytingum 1914 var yfirumsjónin áfram í höndum Kofoed-Hansens árið 1915 og 

það var ekki fyrr en 1916 sem breytingin tók gildi. Gerði Kofoed-Hansen fjárhagsáætlun 

fyrir árið og lagði til að dregið yrði úr fé til girðinga þar sem efni í þær væri orðið mjög 

dýrt og erfitt að útvega sökum stríðsins. Aftur á móti vildi hann leggja aukna áherslu á 

lagningu hríss og gulvíðis þar sem reynslan virtist benda til að melgresið væri seint að 

breiðast út og fræ sem komi að utan geti ekki rótfestst ef ekki væri annað skjól en 

garðarnir.577 

 Að loknu starfi sem yfirmaður sandgræðslunnar skrifaði Kofoed-Hansen grein í 

Tidskrift for Skovvæsen þar sem hann gerði grein fyrir stöðu jarðvegseyðingarinnar á 
                                                 
573 Kofoed-Hansen: „Sigurður Sigurðsson ráðunautur, sandgræðslan og skógræktin“. Ísafold, 31.12.1914. 
574 Kofoed-Hansen: „Opið bréf til Sig. Sigurðssonar ráðunauts“. Ísafold, 9.1.1915. 
575 Sigurður Sigurðsson: „Alt á sömu bókina lært“. Ísafold, 20.2.1915. 
576 Sama heimild. 
577 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 4. nr. 909. Sandgræðsla 1915. 
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Íslandi og því sem gert hafi verið til að stemma stigu við hinum mikla uppblæstri á 

starfsferli hans auk þess sem hann teldi að gera þyrfti í framtíðinni.578 Benti Kofoed-

Hansen á að á þessum tíma hafi 723 hektarar verið girtir á níu stöðum á landinu. Stærst 

þessara svæða væri við Reyki á Skeiðum, við Eyrarbakka og í Bolungarvík.579 Lýsti hann 

síðan þeim aðferðum sem beitt hafði verið með byggingu garða og sáningu og með því að 

festa hrís á milli garðanna. Leggja þyrfti áherslu á að planta birkihrísi 45–60 cm niður í 

sandinn með ákveðnu millibili. Væri þetta gert, mætti síðan nota hvaða efni sem til væri 

til þakningar, s.s. moð, seinslegið lyng og gras. Taldi Kofoed-Hansen að sáning með 

melgresi eða sandreyr hefði ekki grundvallarþýðingu fyrir sandgræðslu hér á landi. 

Tækist hins vegar að útvega nægjanlegt hrís til þakningar væri leiðin greið til að auka 

gróðurinn þegar búið væri að friða og byggja garða. Þá var það mat Kofoed-Hansens að 

menn þyrftu að taka sig á í baráttunni við uppblásturinn. Litlar aðgerðir dygðu einfaldlega 

lítið. Þá væri líklega ekki til á jörðinni eins uppblásið land og Ísland. Þrátt fyrir það sem 

talað og skrifað hafi verið um skógrækt og sandgræðslu virtust þeir sem færu með 

fjárlagavaldið hafa of þröngt sjónarhorn til að skilja mikilvægi málsins.580 

 Nokkrum árum seinna skrifaði Gunnlaugur Kristmundsson grein í Búnaðarritið 

um stöðu sandgræðslumála á Íslandi. Taldi hann upp þær girðingar sem höfðu verið 

reistar og sagði að á meðan fjárhagurinn væri jafn þröngur og hann væri nú, væri einungis 

hægt að reka landvörn, þ.e. verja frjósamt land. „Sandgræðslan ein útaf fyrir sig, það að 

breyta söndum í frjósamt land, kemur ekki til mála, nema í sambandi við það, að verja 

arðberandi land fyrir skemmdum““.581 Ári síðar gerði Kofoed-Hansen athugasemd við 

þessa grein og taldi mikilvægt að það sem prentað væri í „sjerfræðislegu tímariti“ væri 

rétt og satt.582 Vildi hann benda á hvenær þessar girðingar hafi verið girtar og að boði 

hverra. Sagði Kofoed-Hansen að á því átta ára tímabili sem hann hafi haft sandgræðsluna 

með höndum, hafi verið veitt 32 þúsund kr. til þessara mála. Eftir að Búnaðarfélagið hafi 

tekið við hafi það á sjö ára tímabili fengið 63 þúsund kr. til verkefnisins. Vildi hann að 

sjá skrá yfir þau verk sem Búnaðarfélagið hafi látið framkvæma fyrir þetta fé á 

                                                 
578 A.F. Kofoed-Hansen: „Sandflugt og Sanddæmpning paa Island“, bls. 119-131. Sjá einnig Kofoed-
Hansen: Skógfræðileg lýsing Íslands, bls. 97-101. 
579 Sama heimild, bls. 123-124. 
580 Sama heimild, bls. 129-131. 
581 Gunnlaugur Kristmundsson: „Landvörn og sandgræðsla“, bls. 320. Greinin kom út 1923. 
582 Kofoed-Hansen: „Sandgræðsla“, bls. 198-200. 
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tímabilinu. Í svargrein Gunnlaugs sem birtist í sama blaði kom fram að aðeins hafi verið 

girt á tveimur stöðum þ.e. við Múla og Fellsmúla og að Stóruvöllum. Hins vegar hafi 

verið aukið mjög við grjótgarða.583 Í umfjöllun um þessar greinar lét Einar Helgason, 

þáverandi stjórnandi sandgræðslumálanna hjá Búnaðarfélaginu, það í ljós að það væri 

eðlilegt að skógræktarstjóranum hafi leiðst að missa yfirumsjón með sandgræðslunni 

enda engin sýnileg ástæða til að þetta þyrfti að fara svona. Óhætt væri að fullyrða að 

skógræktarstjórann vantaði hvorki vit né vilja til að vinna gagn bæði skógræktinni og 

síðan sandgræðslunni. Síðan Búnaðarfélagið hafi tekið við sandgræðslunni hafi verið 

haldið sömu stefnu og áður hjá skógræktarstjóranum. „Friðun sandanna fyrir beit hefir 

gert mest að verkum við græðslu þeirra. Það var Koefoed Hansen, sem byrjaði á því að 

hefta sandfok með gaddavír“.584 

 Tengsl skógræktar og sandgræðslu voru hér með rofin. Óhætt er að segja að þessi 

fyrstu ár hafi reynst mótandi fyrir framvindu sandgræðslumálanna eins og síðustu 

ummæli bera með sér. Haldið var áfram á þeirri braut sem mörkuð hafði verið og umfang 

starfseminnar virðist ekki hafa aukist í fyrstu við þessa skipulagsbreytingu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
583 Gunnlaugur Kristmundsson: „Svar til skógræktarstjóra“, bls. 201. 
584 Einar Helgason: „Búnaðarrit 38. ár“. Tíminn, 5.7.1924. 
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XIII. Hagnýting og frekari friðun 

 

1. Eldiviðarskortur á stríðstímum 

Á vormánuðum 1917 skrifaði Kofoed-Hansen stjórnarráðinu bréf þar sem hann stakk upp 

á að reyna eftir megni að hagnýta sér þann eldivið sem væri til í skógum landsins, þar 

sem útlit væri fyrir útflutningsbann á kolum frá Englandi. Vísaði hann til tveggja bréfa 

sem hann hafi skrifað Stjórnarráðinu um sama efni haustið 1914. Nú væri útlitið 

ískyggilegra en nokkru sinni fyrr. Benti Kofoed-Hansen á að þessi hagnýting myndi ekki 

koma niður á skógunum heldur þvert á móti stuðla að auknum vexti. Fór hann fram á 

aukna fjárveitingu upp á 6–7 þúsund kr. í þessu skyni þar sem fjárveiting til 

skógræktarmála væri svo takmörkuð. Sagði Kofoed-Hansen að í Hvítá í Borgarfirði mætti 

fleyta allt sumarið en í Fnjóská fyrir norðan aðeins í stuttan tíma í júní.585 Þrátt fyrir að 

Stjórnarráðið yrði ekki við þessari ósk Kofoed-Hansen lét hann flytja við úr Vatnaskógi 

til Reykjavíkur „til þess að venja menn við að hagnýta sér þess konar efni“.586 Þá var 

eldiviði fleytt niður Fnjóská úr Hálsa-og Vaglaskógi til Akureyrar og einnig á Suðurlandi, 

m.a. í Markarfljóti, með góðum árangri.  

 Fjárlaganefnd Alþingis sá ástæðu til að gera athugasemd við þessar 

embættisfærslur Kofoed-Hansens. Undirfyrirsögn í Morgunblaðinu hljóðaði svo: 

„Skógrækt,–Skógræktarstjóri víttur“ en þar kom fram að ekki hafi verið breytt tillögum 

stjórnarinnar um fjárveitingar til skógræktarinnar og yrðu þær 15 þúsund kr. fyrir hvert 

ár. Hafði fjárlaganefnd farið yfir reikninga embættisins síðastliðin þrjú ár og voru þeir 

birtir. Þá sagði, að þótt fjárveitingunum væri vel varið eftir föngum, þá færi meira en 

helmingur til launa og ferðakostnaðar. Sá hluti sem færi til sjálfrar skógræktarinnar færi 

minnkandi og virtist nefndinni athugavert að hafa fjóra starfsmenn til að annast svona 

lítið fé. Þá sagði í nefndarálitinu: 

Að nokkru leyti stafar þetta [minnkandi fé til skógræktarinnar] af naumum 
fjárveitingum; en þær koma aftur af því að fjárlaganefndunum hefir einlægt virst 
öll forstaða skógræktarinnar óheppileg í fylsta lagi. Meðal annars og sérílagi skal 
bent á fjáreyðsluna við fleytingar á skógvið, sem fullreynt er, að ekkert vit er í, en 
sívaxandi fjáreyðsla til ónýtis, eins og skýrslur og reikningar bera með sér. Lítur 

                                                 
585 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 6. nr. 227. Bréf skógræktarstjóra til stjórnarráðsins 12.4. 1917. 
586 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 6. nr. 227. Frumvarp til fjárhagsáætlunar skógræktar 1917. 
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nefndin svo á, að það verði að varða stöðu skógræktarstjóra, ef hann heldur áfram 
viðarfleytingu og öðru jafnfjarstæðu á kostnað landssjóðs. Þetta er hér sagt 
landstjórninni til nákvæmrar athugunar.587 
 
Þótt álit fjárveitingavaldisins á þessum fleytingum væri mjög neikvætt, voru ekki 

allir á sama máli. Þannig kom fram í grein um fleytingarnar að ef þær heppnuðust yrði 

þessi árflutningur öllum hlutaðeigendum til hagnaðar og þar með hefði 

skógræktarstjórinn, Kofoed-Hansen, skilið eftir sig þörf spor handa eftirkomendum til að 

feta í.588 

 Þrátt fyrir þessa afstöðu fjárlaganefndar sendi Kofoed-Hansen nefndinni erindi 

árið eftir, þ.e. 1918. Athygli vekur að erindið var ekki stílað á Stjórnarráðið. Fór Kofoed-

Hansen fram á að fé væri veitt til flutnings á skógarviði til Reykjavíkur. Sagði hann útlit 

fyrir að Reykjavíkurbúar yrðu að notast aðallega við mó næsta vetur en illa gengi að 

brenna hann nema mórinn væri blandaður eldiviði. Kvaðst Kofoed-Hansen hafa pantanir 

upp á 20 tonn af viði á 90 kr. tonnið úr Vatnaskógi og einnig á viði úr Hallormsstaðaskóg 

sem hægt væri að fá hærra verð fyrir.589 Bjargráðanefnd neðri deildar var ekki viss um að 

fyrirtækið borgaði sig eins og áætlað væri og heldur ekki hvort tilhögunin væri heppileg. 

Aftur á móti virtist nefndinni líklegt að viðarflutningur úr Vatnaskógi gæti „borið sig“ og 

væri sjálfsagt að framkvæma hann. Ekki væri þörf á sérstakri fjárveitingu til hans því 

landssjóður hlyti að hafa fjárráð til þessa samkvæmt lögum, enda ætti viðarverðið að 

standa undir þessu.590 

 Á árunum 1917 og 1918 voru flutt um 340 tonn af viði til Reykjavíkur og um 410 

tonn til Akureyrar. Viðurinn úr Vatnaskógi var fluttur á bátum til Reykjavíkur en viðnum 

sem var tekinn í Vaglaskógi var fleytt niður Fnjóská og fluttur þaðan á bátum til 

Akureyrar. Nokkur afföll urðu við fleytinguna en stærsti hlutinn komst á áfangastað.591 

Halli reyndist á verkinu –heildartekjur numu um 22 þúsund kr. en tapið var 5.600 kr. Það 

var mat Kofoed-Hansens að þetta hafi verið umfangsmikið verk væri þess gætt að 

                                                 
587 „Fjárlagafrumvarpið. Úr áliti fjárlaganefndar“. Morgunblaðið 22.8.1917. Einnig birt í Ísafold 25.8.1917. 
588 „Svar til skógræktarstjóra A.T. Kofoed-Hansen um skógarfleyting úr Laugardal frá Böðvari Magnússyni  
á Laugarvatni“. Ísafold, 27.10.1917. Þetta var svar við grein Kofoed sem birtist í Ísafold 24.3.1917 og hét 
„Fleyting í Hólá, Brúará og Hvítá“. 
589 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 6. nr. 227. Bréf skógræktarstjóra til fjárveitinganefndar Alþingis. 
7.5.1918.  
590 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 6. nr. 227. Bréf Bjargráðanefndar neðri deildar til Stjórnarráðsins. 
13.5.1918. 
591 Kofoed-Hansen: „Frá sviði skógræktar landssjóðs“. Ísafold, 3.5.1919. 
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fjárveitingin árið 1917 hafi aðeins verið 7000 kr. og 9000 kr. árið 1918.592 Þá taldi hann 

að þessi hagnýting hafi verið mjög jákvæð fyrir skógræktina þar sem hún þýddi aukna 

ræktun skóga. Á þennan hátt hafi verið hægt að grisja stór svæði í skóginum á þessum 

stöðum á lögmætan hátt. Grisjunin hafi verið vel af hendi leyst og útlit skóganna og 

vaxtarskilyrði breytst mjög til batnaðar. Búið væri að grisja um 80 hektara svæði á 

þessum stöðum593 

 

2. Lítill vilji hjá fjárveitingavaldinu og atlögur að embættinu 

Kofoed-Hansen var áhugasamur um að bæta lagalegt umhverfi skógræktarinnar og í því 

skyni samdi hann árið 1917 nýtt frumvarp um skógræktina. Í frumvarpinu var gert ráð 

fyrir auknum heimildum landssjóðs til að innleysa land til friðunar sem lægi þannig  að 

ekki þyfti að girða það, t.d. skógarsvæði þar sem bændur þyrftu að flytja fé yfir vatnsföll 

til að beita þau. Hér hafði Kofoed-Hansen Þórsmörk og Bæjarstaðaskóg í huga.594 Það 

var áhugamál hans að friða Þórsmörk fyrir fjárbeit bæði að vetrar- og sumarlagi og til 

þess þurfti einhverjar girðingar. Sýslunefnd Rangárvallasýslu var þessu sammála og vildi 

hlutast til um að landssjóður keypti landið og girti það.595 

Þá lagði Kofoed-Hansen til að landsstjórninni yrði heimilt að taka skóglendi til 

friðunar sem yrði girt af, þó ekki meira en 2/3 af skóglendinu. Eigendum eða notendum 

skyldi greitt endurgjald fyrir afnotamissi. Einnig væri landsjóði heimilt að taka skóglendi 

til girðingar sem eigendur byðu fram væri það 60 hektarar eða stærra.596 

 Í frumvarpinu var ákvæði um að skipa tvo eða fleiri skógarhöggsmenn í hverju 

skógræktarhéraði sem áttu að annast skógarhögg í viðkomandi héraði. Skyldu þeir 

launaðir að landssjóði, sýslusjóði og notendum eftir ákveðnum reglum. Kofoed-Hansen 

rökstuddi þetta fyrirkomulag með því að bændur færu yfirleitt illa með skóglendi sitt og 

erfitt yrði að fara sektarleið til að bæta ástandið, auk þess sem þetta væri ákveðið hagræði 

fyrir bændurna. Í frumvarpinu voru einnig ákvæði um framkvæmd fleytinganna og 

umferð meðfram ánum og um samskipti við eigendur landsins meðfram ánum. Taldi 
                                                 
592 Kofoed-Hansen: „Frá sviði skógræktar landssjóðs II“. Ísafold, 18.8.1919. 
593 Kofoed-Hansen: „Frá sviði skógræktar landssjóðs“. Ísafold, 3.5.1919. 
594 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 6. nr. 227. Frumvarp til laga um skógrækt 1917. Samið af Kofoed-
Hansen. 
595 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 6. nr. 227. Bréf Björgvins Vigfússonar til Stjórnarráðsins 27.6.1919. 
596 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 6. nr. 227. Frumvarp til laga um skógrækt 1917. Samið af Kofoed-
Hansen. 
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hann þessi ákvæði mikilvæg, því víða væri ekki hægt að nýta skóglendi til eldiviðar nema 

með fleytingu á ánum.597 

 Í blaðagrein í Ísafold kvartaði Kofoed-Hansen yfir því að þessu og öðrum 

tillögum hans væri ekki sinnt.598 Fannst honum skrítið að ráða sérfræðing til skógræktar 

og skeyta svo engum um tillögur hans. Ekkert hafi verið gert að gagni fyrir skógræktina 

síðan 1914 þegar landssjóður með naumindum þó hafi lagt undir sig Vatnaskóg. Hefði 

ófriðurinn ekki komið til, hefði ekkert verið hægt að gera fyrir skógræktina síðan 1914. 

Þá sagði Kofoed-Hansen: 

Ef nú svo sé, að skógræktarmálið sé svo ástsælt mál og það er metnaður 
þjóðarinnar, að stjórn þess sé alíslensk, því algerlega slept, hvort menn álíta, að 
núverandi stjórn þess er ódugleg eða dugleg, þá má furðulegt heita, að hvorki 
stjórn né þing hefir ekki fyrir löngu séð um að senda mann utan til þess að taka 
fullkomið próf í skógrækt, annað hvort í Svíþjóð eða Danmörku, starfa þar í fáein 
ár eftir að hafa lokið prófinu, og síðan taka við skógræktarstjórastöðunni hér. 
Heldur hefur verið svo að menn sýndu skógræktarmálinu vanvirðingu, því það 
hefir verið reynt að sölsa það mál undir Búnaðarfélag Íslands.599 
 

Benti Kofoed-Hansen á að landbúnaður væri eitt og skógrækt annað og að 

Búnaðarfélagið hefði nóg að læra á sínu sviði áður en hollt væri að félagið tæki að sér 

önnur mál. Síðan sagði Kofoed-Hansen: 

Skrýtin hefir líka verið afstaða stjórnarinnar gagnvart mér. Ef hún væri óánægð 
með mig, eða henni yfirleitt þætti óviðeigandi að hafa útlending fyrir 
skógræktarstjóra, þá hefði hún átt að benda mér á það fyrir löngu, og láta mig 
segja af mér stöðunni. Vorið 1914 var mér vísað á stöðu erlendis, sem eg hefði 
getað fengið, og þess vegna spurði eg sjálfur þá verandi ráðherra hvort svo væri 
að stjórnin væri óánægð með mig, og tók það fram við hann, að eg vildi þá fara, 
en mér var sagt hið gagnstæða og að óhætt væri fyrir mig að vera kyrr, og þá 
slepti eg því að fara. Engum skynsömum manni dettur því í hug að skeyta því þótt 
eitthvert rusl þjóðfélagsins skrifi nafnlausar níðgreinar í opinberum blöðum eða 
leyfi að gera það ... Síðan 1914 hef eg reynt hve óhætt það var fyrir mig að vera 
kyrr. Svo lítur út sem stjórnin hafi viljað nota dýrtíðina til að gefa mér svo 
óviðunandi kjör, að eg yrði neyddur til að fara burt. 3 ár hef eg ekki fengið 
dýrtíðaruppbót, jafnvel þótt launin séu ekki nema 3000 kr., nú um tíma sama sem 
engin laun. Það er ekki siður hjá mentaþjóðum að stjórnir þeirra reyni að bregða 
fæti fyrir þá erlendu sérfræðinga, sem þær ráða til sín. Það hefir þvert á móti altaf 
verið siður að gefa þeim betri kjör en landsins eigin börnum.600  

                                                 
597 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 6. nr. 227. Frumvarp til laga um skógrækt 1917. Samið af Kofoed-
Hansen. 
598 Kofoed-Hansen: „Frá sviði skógræktar landssjóðs II“. Ísafold, 18.8.1919. 
599 Sama heimild. 
600 Sama heimild. 
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Varðandi fjárhagsáætlunina fyrir árið 1919 sagði Kofoed-Hansen að hún hafi 

hljóðað upp á 30 þúsund kr. Stjórnin hafi síðan lækkað hana um helming áður en hún 

lagði hana fyrir þingið. Væri þessi fjárveiting borin saman við fjárveitinguna 1914 væri 

hún ekki nema um 6 þúsund kr. „af því að peningaverðið hefir lækkað“.601 Í upprunalegu 

áætlun Kofoed-Hansens var ætlunin að nota 11.400 kr. til skógarhöggs og til kaupa á 

skóglendi. Lagði Kofoed-Hansen til að kaupa Hraunteigsskóg og Þórsmörk á 10–12 

þúsund kr.602 

Þetta ár, 1919, lagði landbúnaðarnefnd neðri deildar fram þingsályktunartillögu 

um framkvæmd skógræktar. Skoraði nefndin á landstjórnina að láta rannsaka allar 

framkvæmdir í skógræktarmálum landsins næstu 5–10 ár á undan. Kæmi í ljós að forysta 

þessara mála væri óviðunandi og óheppileg, myndi stjórnin þá skipta um 

framkvæmdastjórn ef nauðsynlegt þætti.603 

 Sigurður Sigurðsson, ráðunautur Búnaðarfélagsins, var framsögumaður 

nefndarinnar fyrir tillögunni og sagði ástæðu hennar vera óánægju sem ríkti í landinu út 

af framkvæmd og stjórn skógræktarmálanna. Helstu framkvæmdir skógræktarinnar og í 

raun þær einu, væru skógarhögg eða grisjun og fleyting skógviðar.604 Fór Sigurður 

mörgum ófögrum orðum um viðarfleytingarnar og taldi að alfarið ætti að hætta við „þetta 

skógarfleytingahúmbúg“.605 Þá væru hinar mörgu smáu skóggirðingar sem komið var upp 

á grundvelli skógræktarlaganna víða í reiðuleysi og vanhirtar og víða misskynsamlega 

settar. Viðurkenndi Sigurður að stefna Kofoed-Hansens um að girða og friða skóglendi 

væri rétt í alla staði og nauðsynlegt væri að gera meira af því. Þetta ætti við um Þórsmörk 

og Bæjarstaðaskóg en það væri annað mál hvort ráðlegt væri að fela núverandi 

framkvæmdarstjóra skógræktarmálanna að gera þessi kaup. Niðurstaðan væri að 

skógræktarmálin væru í óreiðu og að meðan á rannsókn þeirra stæði ætti að fara varlega í 

að veita fé til skógræktarinnar.606 

                                                 
601 Kofoed-Hansen: „Frá sviði skógræktar landssjóðs II“. Ísafold, 18.8.1919. 
602 Alþingistíðindi 1919 C II, d. 535. 
603 Alþingistíðindi 1919 A, bls. 1124. 
604 Alþingistíðindi 1919 C II, d. 532. 
605 Sama heimild, d. 534. 
606 Sama heimild, d. 535-536. 
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 Kofoed-Hansen átti stuðningsmenn á þinginu sem tóku upp hanskann fyrir hann. 

Þannig sagði Bjarni Jónsson frá Vogi að hátt væri reitt til höggs við eina erlenda 

skógarhríslu sem ætti sér engan verjanda né griðarstað. Sagði hann ekkert hafa komið 

fram sem réttlætti það að hefja rannsókn á þessum manni. Það mætti sjálfsagt finna að 

fleiru hér með sömu rökum og færð væru fyrir málinu t.d. Búnaðarfélaginu. „Þetta verður 

að skoðast sem óþörf málsýfing og ofsókn á hendur manni, sem ekkert hefir til saka 

unnið, og er því verri, sem maðurinn er erlendur og á hjer formælendur fáa“ sagði 

Bjarni.607 Hákon Kristófersson, bóndi á Haga á Barðaströnd, sagði að honum væri ekki 

kunnugt um að almenn óánægja væri með embættisfærslu skógræktarstjórans eins og 

Sigurður hafi haldið fram. Hins vegar væri honum kunnungt að Sigurður og 

skógræktarstjórinn væru ekki á einu máli um skógræktarmálið og hann fengi ekki séð að 

neinn þjóðarvilji þyrfti að standa á bak við þessa ásökun. Sagðist Hákon hafa notið 

leiðbeininga Kofoed-Hansens um skógarhögg og að þessi útlendi maður hafi verið að 

berjast við gamla úrelta venju varðandi það mál. Þetta hafi gert aðstöðu hans verri „því 

sá, sem á við að stríða mótstöðu margra manna og gamlar bábyljur, á jafnan verri aðstöðu 

að hrinda nýju máli áfram, þótt gott sje“.608 

 Atvinnumálaráðherrann, Sigurður Jónsson frá Ystafelli, sagðist ekki neita því að 

hann hefði heyrt kvartanir yfir framkvæmdum skógræktarstjórans, bæði viðvíkjandi 

skógarhögginu og fleytingartilraununum. Þar hafi Kofoed-Hansen farið að eins og 

Norðmenn og margt misheppnast hjá honum eins og þeim. Hér hafi komið til landsins 

maður með áhuga fyrir þessari atvinnugrein og löngun til að auka við skógargróður hér á 

landi. Þessi áhugi hafi ekki minnkað síðan hann kynntist honum fyrst. Velti Sigurður því 

fyrir sér hvernig ætti að rannsaka þetta mál og taldi þingsályktunartillöguna ekki 

viðeigandi gagnvart einum manni.609 

 Benedikt Sveinsson bankastjóri sagði erfitt að bera á móti því að skógræktar-

tilraunir hér á landi hafi borið lítinn árangur og menn þyrftu ekki að vera hissa á því. 

Þetta hafi verið vitað fyrirfram þegar stofnað var til skógræktarstjóraembættisins og af 

vali embættismannsins þegar tekinn var útlendingur gerókunnugur Íslandi, staðháttum hér 

og öðrum skilyrðum. „Menn hafi því í raun og veru aldrei verið hrifnir af þessari 

                                                 
607 Alþingistíðindi 1919 C II, d. 536-537. 
608 Sama heimild, d. 539. 
609 Sama heimild, d. 542-544. 
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ráðstöfun, sem gerð var í fyrsta farrými „Botníu“ 1906, enda mun það vera rjett sem hv. 

flm. (S.S.) segir, að árangur hafi enginn orðið“.610 Nefndi Benedikt að áhugi á skógrækt 

hafi verið mikill í fyrstu en minnkað mjög síðustu áratugina. Skógræktarstöðin við 

Rauðavatn væri ljóst dæmi þess. Skrifað hafi verið í blöð og tímarit um skógræktarstöð á 

þessum stað og Reykvíkingar lagt í hana fé. Áhuginn hafi verið svo mikill að skáldin hafi 

keppst við að yrkja hvatningarljóð til lýðsins um að hefjast handa. Eftir að stöðin hafi 

komist undir stjórn skógræktarstjórans hafi allri hirðingu hrakað og nú væru girðingar 

ónýtar og stöðin full af geitum sumar eftir sumar.611 Þetta benti allt á að áhuginn hefði 

minnkað, „enda er málið nú dautt mál að kalla og hreinasta „humbug““.612 Þrátt fyrir 

þessa afstöðu taldi Benedikt að tillagan ætti ekki við og að hann taldi hana merki um 

ofsóknir á hendur skógræktarstjóranum. Vildi Benedikt að stjórnin sýndi honum þá 

kurteisi sem hann ætti skilið. Taldi hann rétt að vísa málinu til landstjórnar með 

rökstuddri dagsskrá. 

 Í máli Einars Arnórssonar prófessors kom fram að sér virtist að þrír þingmenn 

sæktu málið og tveir verðu. Það dyldist engum að málið væri þannig vaxið, að verið væri 

að gera ráðstafanir til þess að maður sem hafi verið í þjónustu landsins yrði sviptur stöðu 

sinni, hvort sem það væri rétt eða rangt. Þetta væri ekki svo lítilvægt fyrir þann mann sem 

tillögunni væri beint að og að ekki aðeins gæti hann verið sviptur stöðu sinni, heldur væri 

þetta einnig atlaga að áliti hans og mannorði. Ávirðingarnar væru af þrennum toga þ.e. að 

skógræktarstjórinn hafi gert sig sekan um að fleyta viði, að hann héldi ekki við girðingum 

og að lítið hafi áunnist með skógarhögginu. Féð sem skógræktarstjórinn hafi yfir að ráða 

væri af skornum skammti og fjárveitingin hefði alls ekki hækkað með hækkandi verðlagi. 

Hins vegar hafi þingið viðurkennt verðfall peninganna með því að hækka allt framlag til 

vega og annarra framkvæmda, af því að hægt væri að gera miklu minna fyrir krónuna nú 

en áður. Sagði Einar að menn yrðu að viðurkenna að maður þessi hafi alltaf sýnt óvenju 

mikinn áhuga á starfi sínu og taldi hann að ekki væru jafnmargir útlendingar jafnfærir 

honum í íslensku. Sagði Einar að Kofoed-Hansen hafi nú lifað sig svo inn í hugsunarhátt 

þjóðarinnar og kynnst svo staðháttum hér, að hann gæti farið að beita sér. Það yrðu 

                                                 
610 Alþingistíðindi 1919 C II, d. 546. 
611 Sjá grein í Morgunblaðinu   „Gróðrarstöðin hjá Rauðavatni“ 11.1.1919. 
612 Alþingistíðindi 1919 C II, d. 547. 
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þingmenn líka að hafa í huga að ekki væri víst að þeir ættu val á mönnum sem væru eins 

vel að sér og maðurinn sem þeir ættu að dæma.613 

 Í málflutningi Sigurðar Sigurðarsonar kom fram að hann hafi ekki átt von á svona 

miklum umræðum um sjálfsagða tillögu. Mótmælti hann því að tillagan væri skoðuð sem 

persónulega árás á skógræktarstjórann. Hér væri um málefnalega tillögu að ræða. Aldrei 

hafi verið persónulegar deilur á milli hans og skógræktarstjórans, en þá hafi aftur á móti 

greint á um skógræktarmál. Þá sagði Sigurður að ekki væri verið að kasta manninum út á 

klakann heldur bjóst hann við „að brjóstgóðir menn hjer í deildinni beri fram frv. um 

biðlaun eða eftirlaun honum til handa. Það getur oft verið tilvinnandi að setja menn á 

biðlaun, til að losna við þá úr embættum, eða frá sýslaninum“.614 

 Lyktir málsins urðu þær að rökstudd dagsskártillaga um málið var samþykkt með 

þrettán atkvæðum gegn tveimur. Tillagan hljóðaði svo: „Í því trausti, að stjórnin hafi 

nægilegt eftirlit með skógrækt landsins, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá“.615 

 Þar með var lokið í bili atlögu að embætti skógræktarstjórans en nokkrum árum 

seinna tók Jónas Jónsson frá Hriflu málið upp aftur og lagði til að embættið væri lagt 

niður. Gerði hann þetta á þinginu 1924 en þá lagði hann fram frumvarp til laga um 

„niðurfall“ nokkurra embætta. Í greinargerð með frumvarpinu sagði að þetta væru m.a. 

tvær læknastöður og aðstoðarmenn vegamálastjóra og vitamálastjóra. Þá sagði að 

skógræktarmálunum væri nú komið í það horf að óþarfi virtist vera að hafa sérstakan 

forstjóra þar. Því væri gert ráð fyrir að leggja embættið niður og fela forstöðumanni 

Búnaðarfélagsins að hafa yfirumsjón með skógræktarmálunum. Það væri sanngjarnt að 

skógræktarstjóri yrði látinn njóta biðlauna og síðan nokkurs ellistyrks.616 

 Í framsögu sinni á þingi sagði Jónas að mikillar óánægju hefði gætt meðal þeirra 

manna sem annars hefðu trú á skógrækt hér á landi yfir því að núverandi skógræktarstjóri 

hafi aldrei náð tökum á þessu verki sínu sem skyldi.617 Það skyldi játað að maðurinn hafi 

lengi gegnt þessu embætti og væri nokkuð duglegur þótt hann hafi ekki þótt heppilegur 

forstjóri á þessu sviði. Rétt væri því að fela Búnaðarfélaginu forstöðu þessara mála. Sagði 

Jónas málinu vel borgið í höndum búnaðarmálastjóra sem væri sérstaklega vel að sér í 
                                                 
613 Alþingistíðindi 1919 C II, d. 551-554. 
614 Sama heimild, d. 557. 
615 Sama heimild, d. 564. 
616 Alþingistíðindi 1924 A, bls. 518. 
617 Alþingistíðindi 1924 C I, d. 597. 
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öllu sem lyti að skógrækt og hafi honum heppnast betur skógrækt en nokkrum öðrum hér 

á landi eins og gróðrarstöðin á Akureyri bæri vitni um.618 Eina mótbáran að mati Jónasar 

kynni að vera sú, að óviðkunnanlegt væri að skilja þannig við núverandi 

skógræktarstjóra. Þar sem þessi maður hafi unnið hér lengi og væri auk þess erlendur 

maður, taldi hann sanngjarnast að hann héldi launum sínum áfram og mætti þar vel við 

una. Með því að fá íslenskan forstjóra sem væri ekki síður hæfur en sá sem nú væri, hefði 

hann betri skilyrði til að komast í samband við skógareigendur og vinna með þeim.619 

Sagði Jónas að skógræktarstjórinn hafi aldrei komist í eiginlega gott samband við þjóðina 

og að hinn mikli áhugi manna fyrir skógrækt hafi dofnað í tíð hans. Bæru menn „saman 

aldamótakvæði Hannesar Hafstein og álit manna og áhuga á skógrækt hjer á landi nú, þá 

er munurinn mikill, og munu ósigrar skógræktarstjóra hafa valdið þar mjög miklu um“.620 

 Eggert Pálsson prestur að Breiðabólstað í Fljótshlíð og framsögumaður meirihluta 

nefndar sem fékk málið til meðferðar, kannaðist ekki við að hafa heyrt raddir í þá átt að 

þáverandi skógræktarstjóri væri óheppilegur til að gegna stöðunni. Fyrst í stað hafi hann 

átt erfitt uppdráttar en í seinni tíð hafi sú skoðun verið áberandi að skógræktarstjóranum 

hafi heppnast furðu vel í starfi þegar litið væri til þess hversu litlu fjármagni hann hefði úr 

að spila.621 Nú fyndist flestum að þessi maður hafi unnið störf sín af áhuga og dugnaði 

þrátt fyrir erfiðar aðstæður. Benti Eggert á að Vatnaskógur væri nú í miklum blóma og 

það væri verk skógræktarstjórans. Þá hafi skógræktarstjórinn haft hug á að friða 

Þórsmörk en erfitt hefði verið að koma því í framkvæmd vegna andstæðra hagsmuna 

héraðsins sem hlut ætti að máli. Nú hafi héraðsbúar gefið það eftir fyrir sitt leyti með því 

skilyrði að svæðið yrði fullkomlega friðað og bæri það vott um traust á 

skógræktarstjóranum. Það að ekki væri enn búið að friða Þórsmörk væri ekki 

skógræktarstjóranum að kenna heldur þinginu.622 

 Frumvarp Jónasar var síðan fellt og var síðan kyrrt um embætti 

skógræktarstjórans næstu árin. 

 
                                                 
618 Sigurður Sigurðsson áður skólastjóri á Hólum var á þessum tíma búnaðarmálastjóri. Eins og áður hefur 
komið fram hafði hann lært skógrækt í Noregi og komið á stofn gróðrarstöðinni á Akureyri ásamt því að 
starfa með Flensborg að skógræktarmálum. 
619 Alþingistíðindi 1924 C I, d. 597-598. 
620 Sama heimild, d. 607. 
621 Sama heimild, d. 611-612. 
622 Sama heimild, d. 621-622. 



 145

3. Skógargróður og jarðvegur 

Það var mat Kofoed-Hansens eins og áður hefur komið fram að plöntun erlendra 

trjátegunda hefði ekki heppnast sem skyldi á Íslandi. Á fyrstu árum aldarinnar var mikið 

kapp lagt á að planta erlendum trjám, enda var það eðlileg ráðstöfun fyrir hina erlendu 

skógræktarmenn. Landsbúar höfðu þá minni virðingu fyrir þeim skógargróðri sem fyrir 

var og þeir hafi haft gaman af að reyna aðrar trjátegundir.623 Þótt árangur hafi almennt 

ekki verið góður af þessum tilraunum var stærsta lerkið þó tæpir tveir metrar á hæð og 

stærsta fjallafuran rúmur metri. Víðast hafi þó orðið verulegur afturkippur og trjávöxtur 

lítill sem enginn. Trjáplöntun í stórum stíl hafi ekki verið framkvæmd síðustu árin og þær 

íslensku plöntur sem framleiddar hefðu verið voru seldar einstaklingum. Taldi Kofoed-

Hansen að samhengi væri milli íslensks jarðvegs og vaxtar erlendra plantna sem yxu alls 

ekki eða mjög hægt í óræktuðu landi. 624 Með tilliti til jarðvegs og raka hafi 

skógargróðurinn orðið að venja sig við aðstæður sem væru allt öðru vísi en í öðrum 

löndum og stæði skógargróðurinn ekki jafnfætis öðrum gróðri. Benti Kofoed-Hansen, 

máli sínu til stuðnings, á að síberískt lerki, sem ætti uppruna sinn á svæðum sem væru 

mjög þurr á sumrin, yxi vel hér á landi.625 

 Jarðvegurinn hér, þ.e. hinn gróðurberandi jarðvegur, sem nefndist mold væri allt 

öðru vísi en annars staðar í norrænum löndum. Lengra suður í löndum væru stór svæði 

þakin sams konar jarðvegi. Þessi jarðvegur kallaðist „löss“ og að því er Kofoed-Hansen 

vissi hefði hann ekkert íslenskt heiti. Mætti kalla hann rokmold. Jarðvegurinn myndaðist 

uppi á fjöllum við það að bergið þar leystist upp af völdum vinda og regns og bærist 

þaðan niður á sléttur, fjallshlíðar og í dalina. Af því að vindurinn bar jarðveginn væri 

hann smágerður eins og sement, þéttur, fastur í sér og steinlaus. Rigningin gæti ekki sigið 

langt niður í þennan jarðveg því það myndaðist fljótlega leirkenndur grautur á yfirborðinu 

sem vatnið rynni ofan af eða safnaðist í pytti. Þegar hætti að rigna yrði moldin fljótt þurr 

aftur. Ástæða þess að landsvæði suður í löndum með sams konar jarðvegi væru skóglaus 

væri sú að jarðvegurinn væri of þurr, því rætur trjánna lægju talsvert dýpra en rætur runna 

og jurtakennds gróðurs. 

                                                 
623 Kofoed-Hansen: „Tveir kaflar úr íslenzkri skógarfræði“. Um skógrækt, bls. 28. 
624 Kofoed-Hansen: „Skovbrug og Skovdyrkning paa Island“, bls. 12-8 til 12-9. 
625 Sama heimild, bls. 12-10. 
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 Í jarðveginum á Norðurlöndum og annars staðar væri neðanjarðarvatn á 0,5–2,0 

metra dýpi. Best væri fyrir trén að neðanjarðarvatnið sé á um eins metra dýpi. Í 

lössjarðvegi myndist ekki neðanjarðarvatn þar sem moldin væri samkynja. Trjágróður 

geti því ekki dregið að sér annan raka en þann sem sígi niður frá yfirborðinu. 

 Skóglausu héruðin í Rússlandi og í Suður-Ameríku væru þakin svipuðum jarðvegi 

og hér á landi. Hér, þar sem sumarið væri svalt og úrkoman nokkuð mikil, hafi einstakar 

tegundir verið færar um að festa rætur. Þetta eru einmitt þær tegundir sem hafi þau 

einkenni að rætur þeirra liggja aðallega nærri yfirborðinu, svo sem birki, reyniviður, ösp 

og víðir. Þannig mynduð rót er kölluð skífurót. Greni væri skífurótartré en sígrænt, en 

barrtrén þyrftu langtum meiri raka en lauftrén og þess vegna væri greni ekki meðal 

trjátegunda sem náð hafði að festa rætur á Íslandi. Öspin hafi sérstaklega grunnar rætur 

og takmörkuð útbreiðsla hennar mætti að öllum líkindum rekja til beitar sauðfjár. 

 Það var því kenning Kofoed-Hansens að Ísland væri á einu af „lössjarðsvæðum“ 

heimsins sem væri trjágróðri óhagstæður og takmarkaði útbreiðslu hans. Hins vegar væri 

Ísland sönnun þess að skógar gætu vaxið í þannig jarðvegi. Einnig krefðist 

lössjarðvegurinn sérstakra ræktunaraðferða m.a. vegna þess hve viðkæmur hann væri 

fyrir frosti og þurrki.626 

 Kofoed-Hansen birti þessa kenningu sína í sænsku skógræktarriti árið 1922.627 Í 

ritgerðinni sem hét „Om Lössjords Forhold til Skovvegetation“ hélt Kofoed-Hansen því 

fram að erfiðlega gengi að rækta skóg á Íslandi vegna jarðvegsins en ekki vegna 

loftlagsins. Ástæða þess að betur gengi með trjávöxt í görðum væri sú að búið væri að 

bæta jarðveginn þar með uppstungu og áburði. Plöntur úr græðireitum voru að mati 

Kofoed-Hansen illa fallnar til skógmyndunar hér.628 

 Það var álit Kofoed-Hansens að vegna þessa ástand jarðvegsins hafi ekki verið 

rétt að vinna eftir þeirri áætlun sem mörkuð var í upphafi, þ.e. að koma upp gróðurreitum 

víðs vegar um landið svipaða þeim á Rauðavatni og á Þingvöllum. Það hafi verið það 

                                                 
626 Kofoed-Hansen: „Tveir kaflar úr íslenzkri skógarfræði”, bls. 28-38; Kofoed-Hansen: „Frá sviði 
skógræktar landssjóðs“. Ísafold 3.5.1919; Kofoed-Hansen: Skógfræðileg lýsing Íslands, bls. 17-38. 
627 A.F.Kofoed-Hansen: „Om Lössjords Forhold til Skovvegetation“; Seinna birti Kofoed-Hansen tvær 
greinar í pólsku grasafræðiriti um sama efni á þýsku: A.F.Kofoed-Hansen: „Der Lössboden in seiner 
Beziehung zur Waldvegetation“. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 12(1935), bls. 235-256.; 
A.F.Kofoed-Hansen: „Von den Wäldern und der Waldwirtschaft Islands“. Acta Societatis Botanicorum 
Poloniae 12(1935), bls. 227-234. 
628 Einar Helgason: „Ritfregn“. Morgunblaðið 13.4.1923. 
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sama og eyða fé til einskis gagns og „spilla fyrir skógræktarmálinu með því að svifta það 

áhuga almennings“.629 Kofoed-Hansen ítrekaði þá skoðun sína að ekki væri unnt að rækta 

upp skóga á Íslandi með erlendum tegundum og með réttu sagði hann mætti bæta við að 

„það er þýðingarlítið hvort þetta sé mögulegt eða ekki, því af því sem séð verður, mundi 

þjóðin aldrei verða nógu rík til þess, að „klæða landið að nýju“ á þann hátt“.630 Ef ætlunin 

væri að stækka flatarmál skóglendisins að mun, þyrfti tvenns konar aðgerðir. Í fyrsta lagi 

þyrfti að girða skóglendi og um leið skóglaust land sem er samfast við það. Þá myndu fræ 

berast á haustin út á skóglausa landið og nýgræðingurinn smám saman koma upp. Og í 

öðru lagi að girða skóglaust land og sá í það ár hvert eins miklu af birkifræi og unnt væri 

að ná í, þangað til nýgræðingurinn byrjaði að koma. Greiða mætti fyrir útbreiðslu 

skógarins og frjóvgun fræsins á ýmsan hátt.631 

 

4. Landbúnaður og skógrækt 

Í frumvarpi til fjárlaga skógræktarinnar árið 1922 kom aftur fram sú skoðun Kofoed-

Hansens að nauðsynlegt væri að breyta fyrirkomulagi skógræktarinnar þannig að meira fé 

yrði framvegis veitt til hennar.632 Stjórnin yrði að ásetja sér að ná ákveðnu markmiði á 

tilteknu tímabili og ákveða fjárveitinguna eftir því. Taldi Kofoed-Hansen að þar sem beit 

í skóglendi væri svo mikilvæg fyrir landbúnaðinn væri ekki hægt að komast hjá því að 

skipta skóglendinu niður í tvo flokka, þ.e. hálendisskóg og beitiskóg (lágskóglendi). 

Hálendisskóglendið ætti að vera alfriðað og í beitiskóglendinu ætti líka að vera friðuð 

svæði til þess að halda því við og auka verðgildi þess sem beitilands. Þar ættu girðingar 

aðeins að standa styttri tíma á sama stað og þá fluttar á annan stað innan beitilandsins. 

Lagði Kofoed-Hansen fram kostnaðaráætlun um hvernig mætti stofna til slíkrar 

umfangsmikillar landsskógræktar. Skóglendið hér á landi væri um 600 ferkílómetrar og 

áætlaði Kofoed að ef ráðist yrði í að friða 100 ferkílómetra af hálendisskóglendi sem 

skipt væri niður í 50 tveggja ferkílómetra svæði, yrði girðingin á hverju svæði 6 

kílómetrar. Útgjöldin við að girða þessa 100 ferkílómetra yrði þá 900 þúsund kr. 

Varðandi beitiskóglendið vildi Kofoed-Hansen einnig láta girða þar 100 ferkílómetra og 

                                                 
629 Kofoed-Hansen: „Frá sviði skógræktar landssjóðs“. Ísafold 3.5.1919. 
630 Sama heimild. 
631 Kofoed-Hansen: „Frá sviði skógræktar landssjóðs“. Ísafold 3.5.1919. 
632 Þ.Í.  Stjórnarráð Íslands II. Db. 6. nr. 699. Frumvarp til fjárlaga skógræktarinnar 1922. 
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láta girðingarnar standa í 15-20 ár. Sömu upphæð þyrfti til þessa verks og samtals myndi 

kosta 1.8 milljónir kr. að girða skógana. Væri áætlað að ljúka þessu á 25 árum þyrfti 

fjárveitingin að vera 72 þúsund kr. á ári.633 

 Það var mat Kofoed-Hansens að framfarir í landbúnaði og skógrækt væru 

nátengdar. Þannig væri það í öðrum löndum og ætti einnig við hér á landi.634 Taldi hann 

að skógræktin ætti að stefna að því að búa til um 200 hektara af beitilandi á ári næsta 

áratuginn.635 Það var einmitt markmið áðurnefndra fjárlagatillagna. Nauðsynlegt væri að 

gera sum skógsvæðin arðberandi. Vatnaskógur, eins og hann væri nú, sannaði að breyta 

mætti skóglendi í fyrsta flokks beitiland. Stórkostleg breyting hafi orðið á skóginum í 

kjölfar friðunar og grisjunar á árunum 1917–1918. Þannig hafi grasvöxturinn milli trjánna 

aukist og væri nú jafnvel betri og meiri en almennt gerðist á velræktuðum túnum. Þessi 

breyting hafi orðið á þremur vaxtartímabilum, en áður hafi þetta land komið að litlum 

notum. Sagði Kofoed-Hansen að þótt moldin hér á landi væri trjágróðri óhagstæð, þá 

væri hún jurtagróðri hagstæð. Ef rétt væri að staðið mætti nýta þennan grasvöxt til beitar. 

Þannig væri hægt að beita nautgripum á slíkt skóglendi á tímabilinu frá miðjum júní þar 

til um miðjan október. Taldi Kofoed-Hansen að best væri að hafa þessi skógræktarsvæði 

svo víðlend að hægt væri að reisa rjómabú fyrir kýrnar sem beitt var á þau og að bændur 

mynduðu með sér félög um reksturinn. Síðan sagði Kofoed-Hansen: 

Þar eð Vatnaskógur liggur norðanundir hálsi, er ólíklegt, að það taki lengri tíma 
annarsstaðar, að grasvöxturinn taki stakkaskiftum. Verðmæti skóganna er á vorum 
dögum ekki aðallega í skógviðinum, heldur í frjósemi og framleiðsluhæfi 
skógsvarðarins til grasvaxtar.636 
 

Þá taldi Kofoed-Hansen að bændur ættu ekki skilið að fá það orð á sig að þeir færu vel 

með land ef þeir nýttu sér ekki eins víðáttumikið og verðmætt landflæmi og þetta.637 Til 

að mynda væri nægjanleg sumarbeit í Vatnaskógi fyrir 70–80 kýr.638  Benti Kofoed-

Hansen á að erlendis hafi sú skoðun rutt sér til rúms að rétt væri að hagnýta sér skóglendi 

meira en gert hafði verið fram að þessu með því að nýta það sem beitiland. Hafði 

                                                 
633 Þ.Í.  Stjórnarráð Íslands II. Db. 6. nr. 699. Frumvarp til fjárlaga skógræktarinnar 1922. 
634 Kofoed-Hansen: „Landbúnaðurinn og skógrækt“. Morgunblaðið, 21.4.1921. 
635 Kofoed-Hansen: „Landbúnaðurinn og skógrækt“. Morgunblaðið, 23.3.1922. 
636 Kofoed-Hansen: „Skóglendi-beitiland“. 20 (1923), Freyr, bls. 26-27; Kofoed-Hansen: Skógfræðileg 
lýsing Íslands, bls. 89-95. 
637 Kofoed-Hansen: „Landbúnaðurinn og skógrækt“. Morgunblaðið, 23.3.1922. 
638 „Í Vatnaskógi“. Lögrjetta, 9.9.1922. 
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Kofoed-Hansen það eftir dönskum skógfræðingi að tilgangurinn væri ekki að taka upp 

aftur rányrkju forfeðranna með óheftri beit búfjár vetur og sumar heldur að hefja að nýju 

gamla nýtingaraðferð og breyta henni þannig að hún yrði laus við galla fyrri tíma.639 

Taldi hann að skógrækt gæti ekki orðið arðberandi fyrirtæki á stuttum tíma nema að 

stofnaðar væru eins konar „landbúnaðarmiðstöðvar“ með Vatnaskóg sem fyrirmynd. 

Nefndi Kofoed-Hansen Borgarhrepp í Mýrarsýslu sem dæmi um svæði þar sem slíku 

mætti koma á.640 

 Stefnuskrá skógræktarinnar ætti að verða á þessum nótum sagði Kofoed-Hansen í 

fyrirlestri sem hann hélt að tilhlutan Alþýðufélags Stúdentafélagsins í mars 1923. Ekki 

geti komist verulegur skriður á íslenska skógrækt fyrr en hún færi að skila hagnaði. Fögur 

orð um að „klæða landið“ ættu ekki við.641 Sagði hann skógareigendur og aðra bændur 

senda skógræktarstjórninni hverja áskorunina á fætur annari um að girða og grisja 

skóglendi eða að rækta nýjan skóg. Aftur á móti vildi stjórnin, sem þó hafi sjálf ráðið 

sérfræðing til að annast þetta verk, ekki verja miklu fé til þess. „Að því er snertir 

skógeigendur og aðra bændur, þá langar marga þeirra til að rækta og friða skóglendi, en 

þeir vilja hafa alt borgað af opinberu fje, þangað til þeir eru búnir að sjá, hvernig 

árangurinn verður“.642  

 Það var mat Kofoed-Hansen að vildi stjórnin ekki verja miklu fé til verklegra 

framkvæmda á sviði skógræktar þá mætti heita óþarfa fjáreyðsla að hafa hér 

skógræktarstjóra.643 Síðan sagði Kofoed-Hansen: 

En ef stjórnin ljeti hinar arðberandi eignir landsins vera í vanhirðu, af því að hún 
sje óánægð með þá, sem hún hefir ráðið til að sjá um þær, þá mætti kalla þetta 
óþarfa fjáreyðslu í stórum stíl. Þetta, að losna við embættismenn eða starfsmenn, 
er víst ekki svo mikið vandaverk, að ekki sje hægt að leysa það af hendi á 
sómasamlegan hátt”.644 

 
Í bréfi til Stjórnarráðsins sagði Kofoed-Hansen að fjöldi beiðna bærust árlega um 

styrki til friðunar skóglendis. Þessu hafi hins vegar ekki verið sinnt af því að Alþingi 

                                                 
639 „Stefnuskrá skógræktarinnar. Fyrirlestur fluttur í Rvk 18.3.1923 af Kofoed-Hansen, skógræktarstj.“. 
Lögrjetta, 20.4. 1923  
640 Kofoed-Hansen: „Málefni bænda. Búnaðarlánið“. Lögrjetta, 22.4.1925. 
641 Gunnlaugur Classen: „Skógrækt“. Morgunblaðið, 23.3.1923. 
642 „Stefnuskrá skógræktarinnar. Fyrirlestur fluttur í Rvk 18.3.1923 af Kofoed-Hansen, skógræktarstj.“. 
Lögrjetta, 20.4. 1923. 
643 Sama heimild. 
644 Sama heimild. 
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hafði ekki viljað veita fé til skógræktarmála vegna áhugaleysis á því. Taldi hann það víst 

að stjórnin gæti fengið því framgengt á Alþingi að framlög yrðu hækkuð ef vilji væri fyrir 

hendi. „Reynslan hefir sýnt mjer, að það mun vera til einskis gagns, að jeg geri það“, 

sagði Kofoed-Hansen.645 Það að girða land, einkum skóglendi, væri það sama og setja fé 

á vöxtu. Girðingarkostnaðurinn mun alltaf reynast lítill í samanburði við verðaukingu 

hlutaðeigandi landsvæðis. Nauðsynlegt væri sagði hann að hækka fjárveitinguna til 

skógræktarinnar því annars mundi verða gagnslaust að hafa sérstaka skógræktarstjórn hér 

á landi. Taldi Kofoed-Hansen skógræktina tilbúna til starfa en ekki væri hægt að gera 

verulegt gagn ef fjármagn skorti.646 

Lagt var fram nýtt frumvarp til laga um meðferð skóga og kjarrs og friðun lyngs á 

Alþingi árið 1928. Þetta var stjórnarfrumvarp og sagði Tryggvi Þórhallsson, þáverandi 

forsætis-og atvinnumálaráðherra, að með þessu frumvarpi væru um það bil 20 ára gömul 

löggjöf endurskoðuð. Upphaflega hafi skógræktarstjóri samið frumvarpið og sent það til 

ríkisstjórnarinnar með þeim tilmælum að hún bæri það fram á Alþingi. Sneri stjórnin sér 

þá til Einars Helgasonar garðyrkjustjóra um athugasemdir sem hann hafi gert og stjórnin 

tekið þær til greina.647 Helsta breytingin sem Einar lagði til, var að í lögunum væri 

heimild til að banna að taka mosa í gróðurlitlum hraunum.648  Í nefndaráliti efri deildar 

kom fram að aðalbreytingin frá gildandi löggjöf væri sú að felld væri niður heimild 

landstjórnar um að taka mætti skóga og kjarrsvæði á jörðum einstakra manna til friðunar. 

Þá væri aðal nýmælið í frumvarpinu að atvinnumálaráðherra væri heimilt að veita 

eigendum og notendum jarða styrk til að girða af skóglendi á jörðum sínum, svo og til 

þess að girða landspildur fyrir nýjan skógargróður.649 Þá voru í frumvarpinu þau nýmæli 

að skógræktarstjóra væri heimilt að leyfa að notkun þessara svæða sem beitiland frá 

miðjum júní til 1. október.650 

Að venju þegar um skógræktarmál var að ræða, urðu miklar umræður um 

frumvarpið á þinginu. Olli t.a.m. ákvæðið um að nota skóglendi sem beitiland á sumrin 

töluverðum umræðum. Hjá Einari Árnasyni, einum nefndarmanna í landbúnaðarnefnd, 
                                                 
645 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 9. nr. 104. Bréf Kofoed-Hansen til Stjórnarráðsins. 16.2.1925. 
646 Sama heimild. 
647 Alþingistíðindi 1928 B I, d. 1334. 
648 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 9. nr. 104. Bréf Einars Helgasonar til Atvinnu-og 
samgöngumálaráðuneytisins. 19.11.1927. 
649 Alþingistíðindi 1928 A, bls. 212. 
650 Alþingistíðindi 1928 A, bls. 63. 
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kom fram að nefndin hafi haft efasemdir um hvort rétt væri að leyfa beit í skógunum. 

Hafi nefndin spurst ítarlega fyrir um þetta atriði hjá skógræktarstjóranum. Fram hafi 

komið það álit hans að engin hætta væri á skemmdum á skóginum þó beitt væri yfir 

sumartímann, en vetrarbeitin væri slæm og hana þyrfti að útiloka.651 Jón Þorláksson sagði 

það álit sitt að þar sem skógur væri mikill væri það eflaust rétt að skóginn myndi ekki 

saka, „en þar sem skóglaust land er tekið til ræktunar, þá er það gefið, að ekkert verður úr 

skógrækt, ef beit er leyfð ... það þarf enginn að segja mjer, að þar geti vaxið upp nýr 

skógur, sem sauðfje er beitt“.652 Taldi Jón þetta mikla afturför frá því sem gilt hafði og 

greiddi þessari breytingu ekki atkvæði sitt. Þó var samþykkt að skógræktarstjóra væri 

heimilt að leyfa að beita kúm, hrossum og sauðfé á þessi skógræktarsvæði.653 Ætti að 

rækta nýjan skógargróður á einhverjum hluta girta svæðisins bæri eiganda eða notanda að 

setja upp trausta girðingu utan um þann hluta á eigin kostnað. 

Varðandi útgjöldin var gert ráð fyrir að þau yrðu tekin af því fé sem ætlað var til 

skógræktar og að ekki fælist í frumvarpinu heimild um sjálfstæða greiðslu úr ríkisstjóði. 

Hugsanleg yfirtaka á Búnaðarfélagsins á skógræktinni var rædd í tengslum við þetta 

frumvarp eins og oft þegar rætt var um skógrækt. Fram kom hjá Einari Árnasyni að 

nefndin hafi álitið að ekki væri víst að þetta fyrirkomulag stæði lengi. „Það gæti hugsast, 

að í framtíðinni gengi skógræktarmálið inn undir Búnaðarfjelag Íslands og styrkur til þess 

yrði tekinn af því fje, sem veitt er til Búnaðarfjelagsins“.654 

Tryggvi Þórhallsson, forsætis-og atvinnumálaráðherra, lagði áherslu á að 

frumvarpið fæli ekki í sér heimild til sérstakra fjárveitinga. Frumvarpið væri ekki borið 

fram af frumkvæði stjórnarinnar, heldur hafi skógræktarstjórinn óskað þess. Sagðist hann 

ekki ánægður með árangurinn af því starfi sem unnið hafi verið á liðnum árum í 

skógræktinni og muni það hafa verið vegna skorts á þekkingu á staðháttum og mundi það 

varla lagast fyrr en nýr maður tæki við. Þá sagði Tryggvi að „fyrir ca. 20 árum var mikill 

áhugi fyrir skógrækt innan ungmennafjelaganna. Þá hefði mátt fá mikla hjálp frá þeim 

                                                 
651 Alþingistíðindi 1928 B I, d. 1335. 
652 Sama heimild, d. 1340. 
653 Alþingistíðindi 1928 A, bls. 430. Grein 7. 
654 Alþingistíðindi 1928 B I, d. 1337. 
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sem sjálfboðaliðum til að vinna þessu máli gagn. En það hefir farist fyrir, að sú hjálp væri 

notuð“.655 

Landbúnaðarnefnd efri deildar lagði fram athygliverða breytingartillögu við 2. 

grein frumvarpsins þar sem hún vildi setja inn ákvæði um bann við vetrarbeit í skógum 

sem lægju fjarri búfjárhögum eða væri í afrétti.656 Hafði nefndin einkum þrjá skóga í 

huga í þesssu efni þ.e. Þórsmerkur-, Bæjarstaða- og Núpsstaðaskóg.657 

Frumvarpið varð síðan að lögum hinn 13. maí 1928.658 Einkum var það 6. grein 

laganna sem varðaði veginn fram á við. Þar sagði að atvinnumálaráðherra væri heimilt, 

að fengnu tillögum skógræktarstjóra, að veita eigendum og notendum jarða eða 

jarðarskika styrk úr ríkissjóði af skógræktarfé til að girða bæði skóglendi og skóglaust 

land til þess að koma þar upp skógargróðri með ákveðnum skilyrðum.659 

Gildistaka þessara laga auðveldaði stofnun sáðreita á víðavangi. Í bók sinni 

Skógfræðileg lýsing Íslands ræddi Kofoed-Hansen hugmyndir sínar um ræktun á nýjum 

skógi.660 Þar sem jarðvegsskilyrðin hér væru önnur en annars staðar á Norðurlöndum 

dygðu ekki þær aðferðir sem þar væru notaðar til ræktunar nýrra skóga. Holklakamyndun 

væri stærsta vandamálið og þar við bættist að jarðvegurinn var helst til þurr.661 Unnt væri 

að koma upp nýjum skógargróðri með sáningu, því bæði birkið og reynitrén bæru mikið 

og gott fræ. Hafði hann nokkrum sinnum á einum áratug látið rannsaka frjógunarprósentu 

birkisins og komist að því að hún var góð.662 Hægt væri að taka bæði valllendi og 

mýrlendi til sáningar en mýrlendið yrði fyrst að framræsa. Hugmyndir Kofoed-Hansen 

um sáningaraðferðir voru af tvennum toga. Hægt væri að grafa smáskurði um 7–9 cm 

djúpa og 20–30 cm breiða og sá fræinu beggja meginn í fláann. Þá væri líka hægt að rista 

þunnt lag ofan af þannig að nokkuð af grasrótinni væri eftir og síðan sá í þetta svæði. Um 

einn metri átti að vera milli skurðanna. Önnur aðferð var sú að rista grassvörðinn í röðum 

og leggja þökurnar niður mitt á milli raðanna með grasrótina niður. Grasið kafnaði þá og 

rotnaði og skyggði þannig ekki á hinn unga uppvöxt. Það var mat Kofoed-Hansens að á 

                                                 
655 Alþingistíðindi 1928 B I, d. 1341. 
656 Alþingistíðindi 1928 A, bls. 212. 
657 Alþingistíðindi 1928 B I, d. 1335-1336. 
658 Stjórnartíðindi 1928 A, bls. 43-45. 
659 Alþingistíðindi 1928 A, bls. 429. 
660 Kofoed-Hansen: Skógfræðileg lýsing Íslands, bls. 43-48. 
661 Sama heimild, bls. 43-44. 
662 Sama heimild, bls. 45. 
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Norðurlandi mætti sá birkifræi bæði vor og haust en á Suðurlandi væri ráðlegast að sá því 

á vorin eins snemma og hægt væri vegna hinnar umhleypingasömu veðráttu.663 

Sáning birkis var framkvæmd eftir fyrirsögn Kofoed-Hansens sumarið 1927 en 

um nokkurrar ára skeið höfðu verið gerðar tilraunir með það.664 Sagði frá því í Tímanum 

að í fyrsta sinn hafi verið reynt að stofna til nýs skóglendis með sáningu. Þetta var gert á 

þremur jörðum í Vatnsdal, á Hofi, Eyjólfsstöðum og Haukagili. Kom fram í blaðinu að á 

Haukagili hefði sáningin heppnast ágætlega, á Eyjólfsstöðum ekki eins vel en þó 

sæmilega en á Hofi hafði fræið ekki komið upp. Kæmi nú enn í ljós að það væri mest 

undir raka jarðvegsins komið, hvort skógræktin heppnaðist eða ekki. Væri nú þess að 

bíða að sjá hvort nýgræðingurinn þyldi vetrarkuldann.665 Fjórum árum síðar kom í ljós 

við skoðun skógræktarstjóra að þessar tilraunir höfðu heppnast. Hæð allmargra plantna 

var þá orðin um 18–30 cm.666 Á næstu árum var komið upp slíkum sáðreitum víðsvegar 

um landið og árið 1933 voru þeir orðnir 11 talsins á um 19 hekturum lands.667 

Í framhaldi gildistöku laganna frá 1928 barst fjöldi beiðna frá bændum um styrk 

til að girða land til skógræktar. Þannig bárust tíu umsóknir um girðingar árið 1929 víðs 

vegar að af landinu.668 Taldi Kofoed-Hansen þetta bera vott um breytt hugafar og að í 

upphafi hafi ekki verið hægt að gera þetta nema með þvingunarúrræðum. Nauðsynlegt 

væri að Alþingi veitti fé til þessara mála. Ef ríkisstjórnin sæi ekki um að útvega nægilegt 

fé til að sinna þessum kröfum fljótt mætti búast við að áhugi almennings dofnaði aftur.669  

Þegar Kofoed-Hansen lét af störfum árið 1935 hafði honum tekist að láta girða 

um 5.800 hektara lands með um 1.700 hektara af skóglendi.670 

 

5. Starfslok 

Í lok þriðja áratugarins tóku menn eftir því að trén sem gróðursett voru á fyrstu árum 

aldarinnar höfðu tekið að vaxa. Í grein sem Sigurður Sigurðsson búnaðarmálastjóri 

                                                 
663 Kofoed-Hansen: Skógfræðileg lýsing Íslands, bls. 46-47. 
664 Kofoed-Hansen: „Um stofnun skóglendis og trjágarða“. Ársrit Skógræktarfélags Íslands, bls. 10. 
665 „Skógrækt“. Tíminn, 17.9.1927. 
666 „Úr Húnaþingi“. Morgunblaðið, 25.11.1931. 
667 Kofoed-Hansen: „Um stofnun skóglendis og trjágarða“. Ársrit Skógræktarfélags Íslands, bls. 12 
668 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 9. nr. 877. Skrá yfir umsóknir bænda um styrk. 
669 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 9. nr. 877. Bréf Kofoed-Hansen til Stjórnarráðsins. 30.3.1929. 
670 Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson: Íslandsskógar, bls. 36.  
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skrifaði í Tímann 1928 um trjá-og runnarækt kom fram að barrtrjé sem plantað var í 

trjáræktarstöðarnar á Akureyri, á Þingvöllum, við Rauðavatn og á Grund í Eyjafirði höfðu 

tekið verulega við sér. Þótti merkilegt að nú var vöxtur þeirra eðlilegur miðað þau 

skilyrði sem þeim var boðið upp á. Um langt árabil höfðu þessi tré vaxið sama og ekkert 

og virtist það benda til þess að lífsskilyrði væru ekki fyrir hendi. En smátt og smátt 

virðast þau hafa vanist hinum erfiðu aðstæðum og sigrað í lífsbaráttunni, sagði Sigurður. 

Sagði hann það gefa góðar vonir að í einn aldarfjórðung hafi fura, greni og lerki þrifist 

vel á Akureyri í ræktuðum jarðvegi og á Suðurlandi höfðu sömu tegundir dregið fram 

lífið í óræktuðum jarðvegi en hafi nýlega farið að spretta svo um munaði. Þetta virtist 

benda til að vegna loftlagsins mundu tré geta þrifist en að einhver efni skorti væri í 

jarðveginn. Hvað væri myndi koma í ljós í tilraunum. Hvatti hann fólk til að hefja ræktun 

m.a. heima við bæi og í þéttbýli.671  

Áhugi almennings á að gróðursetja tré og runna heima við hús og bæi færðist 

töluvert í aukana á þessum árum. Aftur á móti reyndist erfitt að fá hentugar og ódýrar 

plöntur til gróðursetningar. Þetta mun hafa orðið til þess að áhugi vaknaði á að gera átak í 

skógræktarmálum hér á landi. Til þess að svo mætti verða sýndist mönnum auðsætt að 

stofna þyrfti öflugan félagsskap áhugafólks um skógrækt. Ræddu þeir Sigurður 

Sigurðsson búnaðarmálastjóri og Jón Rögnvaldsson skógræktarmaður í Fífilgerði um að 

stofna félagsskap sem starfaði fyrir skógrækt á Íslandi. Ríkið fengist að vísu við 

skógræktarmál en starfið, þ.e. starf skógræktarstjórans hafi að mestu leyti verið friðun og 

verndun þeirra litlu skógarleifa sem eftir væru.672 

Árið 1926 hóf ungur Íslendingur, Hákon Bjarnason, nám í skógrækt við 

Landbúnaðar-og dýralæknaháskólann í Kaupmannahöfn. Veitti Alþingi árlegan styrk til 

námsins673 en Hákon lauk námi vorið 1932.674 Á námsárunum kom Hákon víða við. 

Sumarið 1930 ferðaðist hann um landið til að kynnast skógrækt og skógargróðri hér 

ásamt því að taka sýnishorn af jarðvegi.675 Sagði Hákon að til þess að vænta mætti góðs 

árangurs af gróðursetningu erlendra trjáa hér á landi yrðu menn að kanna tvö 
                                                 
671 Sigurður Sigurðsson: „Um trjá og runnarækt“. Tíminn, 23.6.1928. 
672 „Um stofnun Skógræktarfjelags Íslands“. Morgunblaðið, 22.6.1930. 
673 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 9. nr. 104. Bréf Ágústar Bjarnasonar til kennslumálaráðherrans. 
22.9.1926. 
674 Þ.Í. Stjórnarráð Íslands II. Db. 9. nr. 877. Bréf frá Sendiráði Íslands í Kaupmannahöfn til atvinnu-og 
samgöngumálaráðuneytisins. 9.3.1932. 
675 „Um íslenska skógrækt“. Morgunblaðið, 27.8.1930. 
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grundvallaratriði til hlítar, þ.e. loftslag og jarðveg. Veðurathuganir staðfestu hvernig 

loftslagið væri en frekari þekkingu vantaði á jarðveginum. Að vísu væri hægt að byggja á 

kenningum Kofoed-Hansens sem fyrstur manna hafi bent á séreinkenni íslensks jarðvegs, 

þ.e rokmoldina, en frekari rannsóknir þyrftu að koma til. Þegar þeim væri lokið væri hægt 

að fara til landa þar sem jarðvegur væri svipaður og sækja fræ. Nefndi Hákon 

suðvesturhéruð Alaska og Síberíu í þessu sambandi.676 

Sú hugmynd kom upp í Kanada í aðdraganda Alþingishátíðarinnar 1930 að 

Vestur-Íslendingar hjálpuðu sínu gamla föðurlandi að klæða það skógi.677 Hugmyndin 

var að stofna sjóð sem verja átti til skógræktartilrauna en einnig að reyna að rækta hér 

ýmsar amerískar trjátegundir sem ekki hefðu verið reyndar áður. Að vísu kom bakslag í 

þessa hugmynd Vestur-Íslendinganna í kjölfar bréfs frá Guðmundi Hannessyni, prófessor 

í læknisfræði við Háskóla Íslands, en hluti þess var birtur í vestur-íslenska blaðinu 

Heimskringla árið 1928. Þar sagði hann hugmyndina um að „klæða landið með skógi“ 

fallegan en tóman barnaskap. Sýnt hafi verið fram á að skógrækt á Íslandi væri afar erfið 

og næstum ómöguleg. Danir, sem hafi verið vel að sér í skógrækt, hafi komið að 

skógrækt hér á landi. Fluttu þeir inn plöntur frá Danmörku en þær náðu ekki þroska og 

dóu. Betur hafi gengið með fræ en þó illa. Þar sem Danir hafi ekki getað bjargað 

skógræktarmálinu gætu Vestur-Íslendingar það ekki.678 

 Hákon Bjarnason, sem þá var í námi í Danmörku mótmælti þessu harðlega og 

taldi sjálfsagt að halda áfram með skógræktartilraunir undir eins og fjármagn fengist. Það 

væri mikils um vert að Vestur-Íslendingar vildu styrkja Íslendinga með ráðum og dáð. 

Hefði atfylgi Björns Magnússonar Vestur-Íslendings ekki notið við, hefði þessi hugmynd 

kafnað í fæðingu.679 

 Þessir atburðir leiddu til þess að farið var að athuga, hvort ekki væri tímabært að 

stofna Skógræktarfélag Íslands. Var það síðan stofnað á Alþingishátíðinni á Þingvöllum í 

júní 1930. Sigurður Sigurðarson búnaðarmálastjóri skýrði við það tækifæri frá tildrögum 

félagsstofnunarinnar og markmiði félagsins. Sagði hann að almennur áhugi væri nú 
                                                 
676 Sama heimild.  
677 Hugmyndin var fyrst sett fram í bréfi Björns Magnússonar sem birtist í vestur-íslenska blaðinu Lögberg 
í byrjun árs 1928; sjá Björn Magnússon, „Opið bréf“, Lögberg 19.1.1928. 
678 „Bréf Hkr.“, Heimskringla 11.7.1928; sjá einnig Björn Magnússon: „Svar til GTA“, Heimskringla 
25.7.1928. 
679 Hákon Bjarnason: „Um skógrækt á Íslandi“. Tíminn, 21.5.1929. Einnig „Skógrækt á Íslandi. Áhugi 
Vestur-Íslendinga á henni“. Alþýðublaðið, 15.2.1929.  



 156

vaknaður fyrir skóg- og trjárækt. Því væri nauðsynlegt að koma upp trjáræktarstöðvum 

þar sem aldar væru upp plöntur til gróðursetningar og gerðar nauðsynlegar tilraunir. Var 

Sigurður síðan kosinn fyrsti formaður félagsins.680  

Hákon Bjarnason varð síðan starfsmaður Skógræktarfélagsins en hann fór eftir 

heimkomuna að tjá sig um skógrækt í blöðum.681 Skrifaði hann m.a. um ræktunina við 

Rauðavatn og á Þingvöllum og kom fram að nú væri mikill vöxtur í þessum trjám.682 

Sagði Hákon það eðlilegt að plöntunar hefðu staðið í stað í mörg ár, því að eðlilegt væri 

að trjávöxtur væri hægur fyrstu árin eins og þekkt væri í nágrannalöndum okkar. Gæti 

þessi vaxtarstöðvunartími verið mislangur eða allt frá fáum árum upp í marga áratugi. 

Hér léti nærri að stöðvunin hafi varað í 15 ár. Sagði Hákon að stytta mætti þennan tíma 

með því að hlúa vel að trjánum fyrstu árin.683 

Í lok árs 1933 skrifaði landbúnaðarnefnd neðri deildar atvinnumálaráðherra 

bréf.684 Þar sagði að nýlega hafi ungur og efnilegur Íslendingur lokið prófi í skógfræðum 

í Danmörku. Hann nyti álits þeirra sem til þekktu fyrir lærdóm, dugnað og áhuga á þessu 

sviði, auk þess sem Alþingi hafi viðurkennt hann og nauðsyn þessa náms með því að 

styrkja hann á námstímanum. Eins og ríkisstjórninni hafi verið kunnugt um, hafi um 

skeið ríkt deyfð og athafnaleysi í skógræktarmálum landsins sem stingi í stúf við þær 

framkvæmdir sem verið höfðu á flestum öðrum sviðum þjóðlífsins. Ástæðu þessa mætti 

rekja til þess að maður sá sem settur hafi verið yfir þessar framkvæmdir af hálfu hins 

opinbera hafi aldrei náð þeim tökum á stjórn þessara mála eða þeirri samvinnu við alþjóð 

manna sem nauðsynleg væri svo árangur gæti orðið af starfi hans. Þá væri 

skógræktarstjóri orðinn aldraður maður og starfskraftar hans farnir að bila. Þá sagði í 

bréfinu: 

Þetta hefur leitt til þess, að minna fje hefur verið veitt til þessarar starfsemi heldur 
en rjettlátt var, miðað við aðrar greinar, er lúta að rækt landsins, en ella hefði 
orðið. Afleiðingin af því hefur aftur orðið sú, að fje það, sem lagt hefur verið fram 
til skógræktarinnar, hefur komið skógræktinni að mjög litlu liði, þar sem mikill 
hluti fjárins hefur farið til launa starfskrafta, sem ekki hafa getað notið sín, 

                                                 
680 „Skógræktarfélag Íslands“. Alþýðublaðið, 2.7.1930. 
681 Hákon Bjarnason: „Nokkur orð um skógrækt“. Alþýðublaðið, 16.9. og 17.9.1932.  
682 Hákon Bjarnason: „Fjallafururnar við Rauðavatn“. Morgunblaðið, 2.10.1932; Hákon Bjarnason: 
„Fururnar á Þingvöllum“. Morgunblaðið, 23.10.1933. 
683 Sömu heimildir. 
684 Bréf í eigu fjölskyldu Kofoed-Hansen frá landbúnaðarnefndum Alþingis til atvinnumálaráðherra. 
7.12.1933. 
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meðfram vegna þess, að fje hefur vantað til nauðsynlegustu framkvæmda. Þannig 
hafa ýms mannvirki skógræktarinnar drafnað niður smátt og smátt vegna 
fjárskorts og eftirlitsleysis.685  

 
Taldi landbúnaðarnefndin að áhugi almennings í skógræktarmálum væri mjög að 

aukast og mætti segja að þjóðin biði eingöngu eftir ötulum forgöngumanni á sviði 

skógræktar. Lagði nefndin til við ráðherrann að hann beitti sér fyrir því að núverandi 

skógræktarstjóri væri leystur frá störfum og starfið fengið Hákoni Bjarnasyni sem væri 

eini Íslendingurinn sem lokið hefði háskólaprófi í þessari grein. Skyldi þetta gert í fullu 

samkomulagi við Kofoed-Hansen og honum annað hvort séð fyrir öðru starfi eða veitt 

sómasamleg eftirlaun. Var ákveðið að Kofoed-Hansen skyldu veitt 3000 kr. eftirlaun686 ef 

hann léti af embætti fyrir árslok 1934 og gekk það eftir.  

 Á Alþingi árið 1935 lagði ríkisstjórnin til í fjárlagafrumvarpi að Kofoed-Hansen 

fengi greidd eftirlaun. Jónas Jónsson sagði við það tækifæri að Kofoed-Hansen léti nú af 

störfum. Hann væri mjög fátækur maður sem „hefir slitið út lífi sínu hér hjá okkur 

Íslendingum, og þykir óviðeigandi, ekki síður af því hann er útlendingur, að kasta honum 

alveg út á gaddinn, þegar hann vegna heilsuleysis lætur af störfum“.687 

 Með þessu var embættisferli Kofoed-Hansen lokið, en hann var þá 65 ára að 

aldri.688 Meint „heilsuleysi“ Kofoeds var ekki meira en svo að hann lifði í 22 ár eftir að 

hann lauk störfum. Á þeim tíma stundaði Kofoed-Hansen áhugamál sitt en það voru 

rannsóknir í eðlis-og stærðfræði. Á yngri árum hafði hann fengist mikið við mælingar og 

fann þá upp handhægt áhald til að mæla fjarlægðir með prisma. Fékk hann einkaleyfi á 

þessari uppfinningu í Danmörku og Svíþjóð.689 Þó fjarlægðarmælingar í myndavélum 

væru seinna byggðar á þessari uppfinningu, fékk Kofoed-Hansen aldrei neitt greitt fyrir 

þessa uppfinningu sína.690 Síðustu árin stundaði hann rannsóknir á þyngdaraflinu og gerð 

tækis til mælinga á því sviði.691 Þá hjólaði Kofoed-Hansen vítt og breitt um landið, en 

hann nýtti sér hjólið sem samgöngutæki stóran hluta starfsferils síns. Þegar Agner F. 

Kofoed-Hansen lést 1957 var hann sannanlega orðinn Íslendingur. 

                                                 
685 Bréf í eigu fjölskyldu Kofoed-Hansens frá landbúnaðarnefnd til atvinnumálaráðherra. 7.12.1933. 
686 Þetta er sama upphæð og Kofoed-Hansen fékk í laun þegar hann hóf hér störf 1908. 
687 Alþingistíðindi 1934 B I, d. 360. 
688 Agner Fransiscus Kofoed-Hansen var fæddur  í Thoreby á Lálandi árið 1869 og lést árið 1957. 
689 Einkaleyfisbréf frá 1917 í vörslu fjölskyldu Kofoed-Hansen. 
690 Hákon Bjarnason: „Aldarminning. Agnar F. Kofoed-Hansen“. Morgunblaðið, 22.5.1969. 
691 Fjöldi skjala um “positional force” í vörslu fjölskyldu Kofoed-Hansens. 
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XIV. Niðurstöður 

 

Markmið ritgerðarinnar var að skoða nánar aðkomu dönsku skógræktarmannanna að 

málefnum skógræktar hér á landi á fyrstu áratugum 20. aldarinnar og reyna að meta 

framlag og áhrif þeirra á íslenska skógrækt og sandgræðslu og ef þau voru einhver í 

hverju voru þau fólgin. Í framhaldinu var starfsferill fyrsta skógræktarstjórans skoðaður 

með tilliti til hvert hafi verið framlag hans til þessarar málaflokka. Á þessum tíma var 

Ísland að öðlast sjálfstæði með heimastjórn og eigin ráðherra. Í ljósi þessarar 

umbreytinga var spurt hvort danskur embættismaður á tímum vaxandi þjóðernishyggju í 

ljósi nýfenginnar sjálfstjórnar ætti möguleika á farsælum starfsferli hér á landi.  

 Á sama tíma og Danirnir hófu afskipti sín að skógræktarmálum hér á landi var 

áhugi á skógrækt að vakna á Norðurlandi. Mikilvæg í þessu samhengi þessarar ritgerðar 

var tveggja ára námsdvöl Sigurðar Sigurðssonar, síðar búnaðarmálastjóra, í Noregi. Þarna 

kynntist Sigurður tilraunum Norðmanna til að rækta skóg á skóglausu landi og hefta 

sandfok. Þó undarlegt virðist hafði orðið gífurleg gróðureyðing á vesturströnd Noregs og 

höfðu Danir m.a. komið að uppgræðslumálum þar. Sú þekking og reynsla sem Sigurður 

öðlaðist í Noregi hafði varanleg áhrif á afstöðu hans til skógræktar og þessi afstaða hafði 

aftur áhrif á afstöðu annarra norðanmanna til skógræktar og til framkvæmda Dana á 

Íslandi á þessu sviði. Benti Sigurður á að Norðmenn hafi hafið sína skógrækt 30 árum 

fyrr. Þar hafi verið gerðar tilraunir með að flytja plöntur frá Danmörku og Þýskalandi en 

allar þessar tilraunir hafi misheppnast, jafnvel þótt þær hafi verið gerðar í umsjón sérfróðs 

manns. Plönturnar hafi skemmst í flutningnum og flestar dáið af þeirri ástæðu að þær hafi 

verið aldar upp við betra loftslag en í Noregi. Það var ekki fyrr en farið var að ala upp 

plöntur á staðnum sem árangur náðist. Leiðin fram á við væri að stofna trjáræktarstöðvar 

og mikilvægt væri að afla fræja á þeim stöðum þar sem veðrátta og jarðvegur væri sem 

líkastur því sem gerðist á þeim svæðum sem ætti að sá. Eftir heimkomu Sigurðar var 

hafist handa um stofnun trjáræktarstöðvar á Akureyri 1899.  

 Frumkvæðið að aðkomu Dana að þessum málum átti Ryder skipstjóri en hann 

taldi eldsneytisskort há Íslendingum og þess væri ekki langt að bíða að síðustu leifar 

birkiskóganna hyrfu væri ekkert að gert.  Með umsókn um styrk til skógræktartilrauna hjá 

Landbúnaðarfélaginu danska árið 1898 hófst þátttaka danskra manna í skógrækt hér á 
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landi. Fékk Ryder Prytz, sem var prófessor í þessum fræðum við Landbúnaðarháskólann í 

Kaupmannahöfn, til liðs við sig. Þeir Ryder og Prytz voru sammála um að byrja ekki 

strax á að stofna trjáræktarstöð vegna þess að ekki var til menntaður skógarvörður á 

Íslandi og af því að það myndu líða nokkur ár þar til menn fengju reynslu um val á 

trjátegundum. Ákveðið var að koma upp fyrsta skógarreitnum á Þingvöllum. Framhaldið 

var svo fyrirtækið Skógræktarmál Íslands sem þeir félagar voru í forsvari fyrir og sem 

styrkt var af Alþingi. Komið var upp skógarreitum að Grund í Eyjafirði og að Hálsi í 

Fnjóskadal. Ráðinn var danskur skógfræðingur, C.E. Flensborg að nafni, til að annast 

verkið hér á landi. Í upphafi var reynd gróðursetning fjölda trjátegunda með mismunandi 

árangri að kröfu Ryders. Það var hins vegar skoðun Flensborgs frá byrjun að erfitt væri 

að flytja trjáplöntur langt að og geyma lengi. Besta leiðin væri að halda sig við fræ og 

stofna trjáræktarstöðvar og planta út frá þeim, þótt sú aðferð tæki langan tíma. Rækta ætti 

þær tegundir sem þegar væru á Íslandi en tilraunir yrðu að leiða í ljós hvaða erlendu 

tegundir ætti að rækta í stórum stíl. 

 Þeir félagar lögðu áherslu á að ef málið ætti að hafa framgang þá yrði ríkið að 

kosta miklu til. Mikilvægt væri að setja lög til að vernda þá skóga sem eftir væru í 

landinu. Framhaldið var að ríkið keypti Hallormsstaðaskóg og skógana að Hálsi og 

Vöglum í Fnjóskadal. Þá var komið upp trjáræktarstöðum að Rauðavatni, í 

Hallormsstaðaskógi og í skóginum að Hálsi. Þessi skref voru mjög mikilvæg í sögu 

skógræktar á Íslandi og tilkomin vegna áherslu Skógræktarmálsins á þau. Hugmyndin um 

kaup á Hallormsstaðaskógi hafði komið fram nokkru fyrr en ekkert varð úr 

framkvæmdinni í það sinn. 

 Í upphafi tóku menn þessari aðkomu Dananna að skógræktarmálum Íslendinga 

vel. Íslenskir ráðamenn voru hlynntir fyrirtækinu og ákveðin trú var á velgengni 

skógræktar í landinu. Þetta væri framtíðarmál sem þjóðin þyrfti að taka upp og klæða 

landið skógi. Þó var ákveðin andstaða á Norðurlandi sem helgaðist af fyrri skógræktar-

framkvæmdum þar og þekkingu. Þannig kom það fram hjá Flensborg að Stefáni 

Stefánssyni, kennara og grasafræðingi, fyndust Danirnir vera að þröngva sér inn á þetta 

svið á Íslandi. Á Alþingi gagnrýndi Stefán að fé væri veitt til tveggja manna í 300 mílna 

sem byggju fjarlægð. Magnús Stephensen landhöfðingi, sem allan tímann var málefninu 

mjög hlynntur, svaraði því til að stjórnin réði því hvort hún verði fénu eftir tillögum 
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sérfróðra manna þótt útlenskir væru eða fengi það til umráða innlendum mönnum sem 

ekkert skynbragð bæru á skógrækt. Þá var einnig komin fram hugmynd um að láta fé það 

sem ætlað var til skógræktar renna til Búnaðarfélagsins en Magnús var á móti því og taldi 

að stjórn félagsins bæri ekkert skynbragð á skógrækt. Einnig kom fram gagnrýni á 

ókunnleika þeirra félaga á staðháttum hér á landi. Þótt Ryder hafi oft komið til landsins 

og kynnt sig vel, þá væri hann ókunnugur staðháttum og Prytz hefði aldrei til landsins 

komið. Þetta þótti óheppilegt, því að þótt sérfræðiþekking væri nauðsynleg þá væri hún 

ekki einhlít, heldur þyrfti einnig hagsýni og kunnugleik á landinu ef vel ætti að fara. Það 

væri ekki hægt að ætlast til að ókunnugir menn gætu stýrt þessu fyrirtæki frá 

Kaupmannahöfn. Sagði Ólafur Briem á Alþingi að það hafi verið viðurkennt að óhentugt 

væri að hafa  æðstu landstjórnina úti í Kaupmannahöfn en nú ætlaði þingið sjálft að fara 

að skapa þar nýja yfirstjórn yfir einni tegund landsmála sem miklu gæti varðað. 

Búnaðarfélagið væri beinlínis skyldugt til að taka málið að sér, þar sem það væri á 

verksviði þess og náskylt öðrum gróðurtilraunum. Allan tímann meðan Skógræktarmál 

Íslands og seinna Kofoed-Hansen komu að skógræktarmálum og sandgræðslu var sú 

krafa hávær að best væri að þau væru flutt á verksvið Búnaðarfélagsins. 

 Það var snemma krafa þeirra félaga að skógar yrðu í þjóðareign og lögðu þeir 

fram hugmyndir þar að lútandi og einnig hugmyndir um bændaskóga og friðaða skóga. 

Menntun í skógrækt væri grundvallaratriði og sögðu þeir að þörf yrði á að minnsta kosti 

einum útlærðum skógfræðingi og 3–4 skógarvörðum. Gekk þetta eftir varðandi 

skógarverðina en engin íslenskur skógfræðingur útskrifaðist fyrr en nokkuð var liðið á 

20. öldina. Miðað við umfang skógræktarinnar, s.s. með yfirtöku á Hallormsstaðaskógi, 

skógunum í Fnjóskadal, stækkun trjárræktarstöðvanna og aukins áhuga almennings töldu 

þeir félagar rétt að stíga skrefið til fulls og fastráða skógfræðing á Íslandi. Lögðu þeir til 

að Flensborg skógfræðingur yrði ráðinn með fasta búsetu á Íslandi. Ein af forsendum þess 

að almenningur hæfi skógrækt væri að fólkið þekkti þann mann sem væri í fyrirsvari sem 

leiðbeinandi og ráðgjafi og hefði trú á honum. Þessi kerfisvæðing með ráðningu 

skógfræðings varð ekki að veruleika fyrr en með setningu skógræktarlaganna árið 1907. 

Þetta varð til þess að Flensborg sagði sig frá starfinu. 

 Þótt undarlega sé, miðað við það sem síðar gerðist, var það Búnaðarfélagið sem 

hafði milligöngu um aðkomu Skógræktarmála Íslands að sandgræðslumálum. Var 
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Flensborg fenginn til að kanna sandfokssvæðin í Rangárvalla-og Árnessýslu. Í kjölfarið 

fengu þeir félagar sérfræðing í þessum málum frá Skagen á Jótlandi, Dahlerup að nafni, 

til að kanna málið og koma með tillögur um úrræði. Taldi sérfræðingurinn þetta vera stórt 

samfélagslegt verkefni sem ekki yrði leyst nema hið opinbera stjórnaði vinnunni og legði 

til fjármagn. Lagði hann til að málum hér yrði hagað með svipum hætti og á Jótlandi með 

ákveðinni aðlögun að íslenskum aðstæðum. Nauðsynlegt væri að hafa einstakling eða 

einstaklinga menntaða í sandgræðslumálum til að leiða aðgerðir. Varð úr að tveir 

Íslendingar lærðu þessi fræði en þeir félagar Ryder og Prytz töldu að stjórn þessara mála 

ætti að vera í höndum Flensborgs, enda bjuggust þeir við á þessum tíma að hann fengi 

fasta stöðu á Íslandi. Þáttur Hannesar Hafstein var mikill en hann hafði háleitar 

hugmyndir um áveitur, þurrkun vatna og notkunar á heitu vatni til ræktunar auk 

sandgræðslunnar. Það var eftir að Hannes hafði spurst fyrir hjá þeim félögum um það 

hvort þeir gætu útvegað einhvern til þessara starfa að nafn Agners F. Kofoed-Hansens 

kom inn í myndina. 

 Það er engum blöðum um það að fletta að einörð afstaða Hannesar Hafsteins 

ráðherra til skógræktar og sandgræðslu varð þess valdandi að lög um þessa málaflokka 

voru samþykkt árið 1907, þó með naumum meirihluta væri. Þegar hér var komið sögu 

voru margir alþingismenn farnir að efast um þátttöku Dananna. Olli því aukin 

þjóðerniskennd sem virðist hafa eflst verulega á fyrstu árum 20. aldar. Sést það af því að 

fáum árum áður var Dönunum haldið heiðurssamsæti við brottför þeirra frá Íslandi og 

þeir mærðir. Landvarnarmenn voru einna öflugastir í andstöðunni við þátttöku Dananna í 

skógræktarmálum, en einnig var mikil andstaða meðal norðlenskra þingmanna. 

Fyrirmynd þeirra voru framkvæmdir í skógrækt á Akureyri eins og áður sagði og aðkoma 

íslenskra manna að þessu máli. Hún sýndi að Íslendingar væru færir um þessar 

framkvæmdir og að stefna þeirra í skógræktarmálum væri rétt – Dananna þyrfti ekki við.  

 Hugsanlegt er að Danmerkurför alþingismanna árið 1906 hafi gert útslagið í því 

að frumvarpið um skógrækt sem samið var af Ryder, Prytz og Dahlerup, var samþykkt á 

Alþingi árið 1907. Í þeirri ferð kynntust alþingismennirnir skógræktarframkvæmdum 

Dana og árangri þeirra á því sviði. Þá gerðust þeir atburðir á heimleiðinni að 

þingmennirnir áttu að hafa lofað Ryder, skipstjóra á Botníu, að stofna embætti 
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skógfræðings á Íslandi. Tildrög þessa og atburðarás olli þó miklum deilum í umræðum 

um frumvarpið á Alþingi. 

 Nefnd neðri deildar sem fjallaði um frumvarpið lagði til að það yrði fellt. Töldu 

nefndarmenn þess ekki langt að bíða að unnt væri að setja íslenskan mann í starfið og að 

málið yrði að vera íslenskt þjóðarmál ætti það að eiga framtíð fyrir sér. Þá kom fram sú 

tillaga að veita starfið íslenskum grasafræðingi og fela það Búnaðarfélaginu. Varðandi þá 

mótbáru að áfram væri ætlunin að þeir Ryder og Prytz hefðu áfram yfirumsjón með 

málaflokknum sagði Hannes að einmitt það hafi Stjórnarráðið ekki viljað og því fellt þá 

grein burt úr frumvarpsuppkastinu. Ætlunin var að þetta væri innlent þjóðarmál sem 

Íslendingar stjórnuðu sjálfir, undir yfirumsjón innlends embættismanns. Breyting 

Hannesar á frumvarpinu þar sem m.a. öll atriði varðandi sandgræðslu voru felld út ásamt 

því að lækka laun væntanlegs skógræktarstjóra urðu þess valdandi að hann kom 

frumvarpinu naumlega í gegn. 

 Hannes réð síðan A.F. Kofoed-Hansen skógfræðing í starfið en Helgi Jónsson 

grasafræðingur sótti einnig um. Andstaða gegn ráðningunni byggðist á þjóðerni 

skógræktarstjórans; Kofoed-Hansen væri ekki Íslendingur. Afstaða Hannesar var hins 

vegar sú að grasafræðingur kæmi ekki í stað skógfræðings og að enginn Íslendingur hefði 

tilskylda menntun í skógfræði. 

 Við embættistöku Kofoed-Hansens varð mikil áherslubreyting í 

skógræktarmálum. Taldi hann að ef efla ætti skógrækt og breiða hana út á Íslandi væri 

nauðsynlegt að leggja aðaláherslu á friðun skóglendis. Ef ekki væri byggt á þeim 

skógarleifum sem enn voru til í landinu væri enginn leið að efla skógrækt hér á landi. Það 

var einnig mat Kofoed-Hansens að ef þessi leið væri ekki farin, þá myndi áhugi 

landsmanna á skógræktinni dofna við það að horfa í aldarfjórðung á smáa og seinþroska 

skógarreiti. Langur tími myndi líða þar til verulegur vöxtur yrði kominn í skógarreiti með 

útlendum plöntum í áburðarlausri jörð. Væri friðun skóga framfylgt myndu þeir fá 

skógareinkenni á 25 árum. Auðæfi skógræktarinnar lægju í skógarleifunum en menn yrðu 

hins vegar að vilja stíga það skref að friða þá. 

 Í lögum um meðferð skóga og kjarrs og friðun lyngs, sem Kofoed samdi og 

samþykkt voru ári eftir embættistöku hans, var aðaláherslan á rétta grisjun skóganna og 
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friðun fyrir beit að vetrarlagi. Þannig átti að koma í veg fyrir að skógar eyddust af illri 

meðferð. Fram að því höfðu aðeins gilt heimildarlög um friðun sem ekki voru nýtt. 

 Í fyrstu hélt Kofoed-Hansen áfram tilraunum og innflutningi á erlendum 

trjátegundum. Strax í upphafi var það mat hans að fjallafura, cembrafura og lerki ættu 

framtíð fyrir sér hér á landi. Þegar frá leið minnkaði áherslan á þessar tilraunir m.a. vegna 

mjög takmarkaðra fjárveitinga til skógræktarinnar. Taldi Kofoed-Hansen að ef 

Íslendingar ætluðu að gera tilraunir með plöntun útlendra trjáa eingöngu væri verið að 

kasta peningum í sjóinn. Menn ættu þó að reyna þetta í afgirtum görðum og í jarðvegi 

sem væri undirbúinn og hefði fengið áburð. Þá fyrst væri mikilvægt að hefja plöntun trjáa 

ef við fengjum plöntur, 3–4 ára plöntur af íslensku birki-og reynitrjárfræi, hundruðum 

þúsundum saman til að planta út. Þá væri réttlætanlegt að veita fé til gróðursetningar og 

ætti stjórn landsins í því tilfelli að taka við víðáttumiklum landssvæðum til að planta í. 

 Það var mat Kofoed-Hansens að samhengi væri milli íslensks jarðvegs og vaxtar 

erlendra plantna sem yxu alls ekki eða mjög hægt í óræktuðu landi. Skógargróðurinn hafi 

orðið að aðlaga sig aðstæðum varðandi jarðveg og raka sem væri öðru vísi en víðast hvar 

annars staðar. Hér á landi væri svokölluð fokmold sem takmarkaði skógræktina vegna 

dreifingar raka í jarðveginum. Birti Kofoed-Hansen þessa fræðikenningu sína í erlendum 

tímaritum upp úr 1920. 

 Allan sinn starfsferil lagði Kofoed-Hansen megináherslu á friðun og verndun 

skóglendis. Reyndi hann að kenna mönnum að höggva skóginn rétt og friða svæði til þess 

að menn gætu séð hvað friðun gæti áorkað. Taldi hann að nota mætti birkiplöntur úr 

þessum reitum til frekari plöntunar. Þá var Kofoed-Hansen áhugasamur um að bæta 

lagalegt umhverfi skógræktarinnar. Snemma samdi hann frumvarp þar sem gert var ráð 

fyrir auknum heimildum landssjóðs til að innleysa land til friðunar sem lægi þannig að 

ekki þyrfti að girða það. Hafði hann þá Þórsmörk og Bæjarstaðaskóg í huga en 

frumvarpið var ekki samþykkt. 

 Seinna vildi Kofoed-Hansen efla tengsl landbúnaðar og skógræktar. Taldi hann að 

viðgangur skógræktarmálsins væri bundinn við vöxt landbúnaðarins í heild sinni og að 

það yrði til mikilla hagsbóta fyrir landbúnaðinn ef trjágróðurinn yrði þroskameiri og 

útbreiddari. Beit í skóglendi væri svo mikilvæg fyrir landbúnaðinn að ekki væri hægt að 

komast hjá því að skipta skóglendinu niður í tvo flokka, þ.e. hálendisskóg og beitiskóg. 
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Hálendisskóginn ætti að friða algerlega og í beitiskóglendinu ætti líka að vera friðuð 

svæði til þess að halda því við og auka verðgildi þess sem beitilands. Setja ætti á 

stefnuskrá skógræktarinnar að búa til 200 hektara af beitilandi á ári. Sú breyting sem varð 

á Vatnaskógi eftir að hann var friðaður og grisjaður væri sönnun þess, að breyta mætti 

skóglendi í fyrsta flokks beitiland. Ekkert varð þó úr að þessar stórhuga hugmyndir 

Kofoed-Hansen yrðu að veruleika, en árið 1928 fékk skógræktarstjóri heimild í nýjum 

lögum að leyfa að nota ákveðna skóga sem beitiskóga að sumarlagi. Í lögunum sem 

samin voru að frumkvæði Kofoed-Hansens, voru felldar niður heimildir landstjórnarinnar 

til að taka skóga og kjarrsvæði á jörðum einstakra manna til friðunar. Aftur á móti var 

nýmæli í lögunum að atvinnumálaráðherra var veitt heimild til að styrkja eigendur og 

notendur jarða til að girða af skóglendi á jörðum sínum og til að girða landspildur fyrir 

nýjan skógargróður. Í kjölfarið fjölgaði mjög umsóknum um styrk til að koma upp 

sáðreitum og að girða af skóglendi til friðunar. Þegar Kofoed-Hansen lét af störfum 1935 

hafði honum tekist að láta girða um 5.800 hektara lands með um 1.700 hektara af 

skóglendi. 

 Kofoed-Hansen var fyrsti yfirmaður sandgræðslumála á Íslandi eins og lögin frá 

árinu 1907 gerðu ráð fyrir. Þann tíma sem þau heyrðu undir embætti skógræktarstjóra 

benda heimildir til að hann hafi sinnt þeim af áhuga og lagt í þau mikla vinnu. Stangast 

þetta á við fullyrðingar í nýútgefinni bók um landgræðslumál þar sem fullyrt er að 

Kofoed-Hansen hafi haft miklu meiri áhuga á skógrækt en sandgræðslu og hafi látið 

Gunnlaug Kristmundsson sandgræðsluvörð að töluverðu leyti einráðan í starfi sínu. 

Sandgræðslan varð alls ekki útundan í starfi Kofoed-Hansen. Sárnaði honum mjög þegar 

þessi málaflokkur var tekinn frá skógræktarstjóraembættinu og fenginn Búnaðarfélaginu 

á Alþingi árið 1914. Sérstaklega var það kaldhæðnislegt í ljósi þess að frumvarpið sem þá 

var til umfjöllunar var samið af Kofoed-Hansen og var til þess gert að bæta lagalegt 

umhverfi þessara mála. Þá benda heimildir til að stærsti hluti þeirra verkefna sem ráðist 

var í hafi hafist í tíð Kofoed-Hansens. 

 Allan sinn starfsferil barðist Kofoed-Hansen við að fá aukið fé til skógræktar en 

hafði ekki erindi sem erfiði. Öllum stórhuga ráðagerðum hans um víðtæka friðun var 

hafnað af fjárveitingavaldinu. Þá varð skógræktarstjóraembættið fyrir stöðugum árásum. 

Sífellt var klifað á því að Kofoed-Hansen væri útlendur maður og mikið gert úr 
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ókunnugleik hans á staðháttum hér á landi. Flestar alvarlegustu atlögurnar komu frá 

Sigurði Sigurðssyni, ráðunaut hjá Búnaðarfélaginu, sem jafnframt var alþingismaður. 

Lýsti hann því beinlínis yfir opinberlega að á meðan Kofoed-Hansen væri 

skógræktarstjóri myndi Alþingi vera varfærið í fjárútlátum til skógræktarinnar. Mat 

Kofoed-Hansens var að þessi afstaða þingsins væri í andstöðu við óskir almennings. 

 Frá því að Kofoed-Hansen var ráðinn sem skógræktarstjóri má segja að hugsanleg 

yfirtaka á forræði í sandgræðslu-og skógræktarmálum hafi verið yfirvofandi enda fór það 

svo að Búnaðarfélagið yfirtók málefni sandgræðslunnar. Hagsmunatengsl félagsins og 

Alþingis komu hér berlega í ljós og mátti Hannes Hafstein sín lítils í þeirri baráttu, ekki 

síst í ljósi þess að sá sem gegndi embættinu sem hér um ræddi var útlendingur.  

Því var stöðugt haldið fram af ýmsum málsmetandi mönnum að skógræktinni væri best 

fyrirkomið hjá Búnaðarfélaginu. Þegar sandgræðslan var yfirtekin af Búnaðarfélaginu 

spurði landbúnaðarnefnd neðri deildar stjórnina beinlínis að því hvort hún vildi ekki 

kanna hvort ekki væri rétt að Búnaðarfélagið yfirtæki skógræktina líka. Taldi nefndin að 

umsjón skógræktarmála væri ekki nægjanlegt starf fyrir einn mann. Þá mátti Kofoed-

Hansen sæta því að sama nefnd skoraði á landstjórnina að láta rannsaka allar 

framkvæmdir í skógræktarmálum landsins á 5–10 ára tímabili. Lagði nefndin fram 

þingsályktunartillögu þar að lútandi og kæmi í ljós við slíka rannsókn að stjórn þessara 

mála hafi verið óviðunandi og óheppileg, þá ætti stjórnin að skipta um stjórn þeirra. 

Niðurstaða þessarar ritgerðar er að aðkoma Dananna að skógrækt og sandgræðslu 

hér á landi hafi verið veruleg á fyrstu árunum, þrátt fyrir þekkingu á þessum málum á 

Norðurlandi og að tilraunir hafi verið hafnar þar. Í raun voru allir sammála um að 

innflutningur trjáplantna frá öðrum löndum væri erfiðleikum bundinn og taka þyrfti tillit 

til aðlögunar plantnanna að aðstæðum hér á landi. Aðkoma Dananna varð m.a. þess 

valdandi að aukin áhersla var lögð á málaflokkinn um tíma. Hallormsstaðaskógur og 

Vaglaskógur voru keyptir af ríkinu og settir undir skógræktina, skógarverðir og 

sandgræðslumenn menntuðust í Danmörku og stofnað var embætti skógræktarstjóra. 

Þetta olli því að kerfisvæðing skógræktarinnar var sú sama og á hinum Norðurlöndunum. 

Áhrif þeirra tengdust fyrst og fremst mótun þess stjórnkerfis sem myndaði grunninn að 

núverandi skipun þessara mála.  
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 Agner F. Kofoed-Hansen, danskur skógræktarstjóri á Íslandi á þessum tíma, mætti 

vissulega töluverðri andstöðu. Alla hans embættistíð var lítill skilningur hjá ráðamönnum 

þjóðarinnar á starfi hans og skáru þeir fjárveitingar til skógræktarmála við nögl og 

kenndu svo Kofoed-Hansen um það, að lítið gerðist í skógræktinni. Enginn vafi er á því 

að frá upphafi galt Kofoed-Hansen þjóðernis síns. Afstaða ráðamanna byggðist á því að 

hann var danskur og stóran hluta starfsferils síns varð hann að sæta þeirri gagnrýni að 

hann væri ókunnugur staðháttum á Íslandi. Óhætt er að fullyrða að þetta var rangt a.m.k 

þegar frá leið, því að fáir þekktu landið jafnvel og Kofoed-Hansen. Meginstefið var 

áhersla á friðun og náttúruvernd og þeirri stefnu hélt Kofoed ótrauður áfram þar til hann 

lauk störfum og tókst þannig að koma í veg fyrir eyðileggingu skóglendis víða um land. 

Áhersla Kofoed-Hansens á íslenska birkið og útbreiðslu þess er merki um einlægan áhuga 

hans á að klæða landið skógi og jafnframt merki um ást á landinu. Í þessu ljósi er vert að 

meta framlag Kofoed-Hansens, dansks manns, sem vildi leggja áherslu á íslenskar 

trjáplöntur í íslensku umhverfi. Framlag hans til íslenskrar skógræktar í víðu samhengi er 

fyrst og fremst áhersla hans á friðun skóglendis en sú afstaða kom honum oft í andstöðu 

við bændur sem vildu nýta lönd til beitar. Flestir voru sammála um að þetta var 

mikilvægasta skrefið til að klæða landið skógi og snúa við þeirri skógeyðingu sem við 

blasti. Eðlilegt var að Kofoed-Hansen hætti að hugsa um innflutning erlendra trjátegunda 

á þessum tíma. Hafa verður í huga að honum var naumt skammtað fjármagn, lítil sem 

engin framför sást á þeim trjám sem þegar hafði verið plantað og erfiðleikar voru í hinu 

ytra umhverfi en heimsstyrjöldin fyrri takmarkaði mjög framkvæmdir á sviði skógræktar 

eins og á öðrum sviðum þjóðlífsins. Framtíðarsýn hans um sameiginlega eflingu 

skógræktar og landbúnaðar með auknum grasvexti gekk ekki eftir. 

 Áhugi á skógrækt dofnaði hratt á fyrstu áratugum 20. aldarinnar og eru orsakir 

þess eflaust margþættar. Í ljós kom að sá ásetningur að klæða landið skógi var stærra 

verkefni en svo að það mætti gera á nokkrum árum. Íslendingar voru ekki undir það búnir 

að þetta væri langtímaverkefni. Þá voru þeir til sem kenndu Kofoed-Hansen um þetta 

áhugaleysið. Honum hefði ekki tekist að efla áhuga þjóðarinnar á skógrækt. 

 Miðað við þá andstöðu sem Kofoed-Hansen hlaut hjá ráðamönnum þjóðarinnar er 

merkilegt að hann skuli hafa ílengst hér. Ástæður andstöðunnar eru margþættar, þó 

síendurtekið stef hafi verið að Kofoed-Hansen væri danskur maður og sem slíkur hlyti 
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hann að vera ókunnugur staðháttum á Íslandi. Áhersla hans á fleytingar á trjám niður 

fallvötn virkaði framandi og gerði hann tortryggilegan í augum landsmanna, þótt með 

þessum tilraunum hafi Kofoed-Hansen aðeins verið að reyna að leysa flutningsvanda 

eldiviði. Deilur hans við Sigurð Sigurðsson ráðunaut, Guðmund Davíðsson og Gunnlaug 

Kristmundsson sýna á vissan hátt að auðvelt var að saka hann um vankunnáttu og bregða 

honum um það að vera danskur aðkomumaður. Þá virðist eitthvað í skapferli Kofoed-

Hansens hafa orðið til þess að mönnum fannst hann stífur og fastur fyrir í skoðunum.  

 Andstaðan við Kofoed-Hansen birtist m.a. í takmörkuðum fjárframlögum til 

skógræktarinnar og mátti hann búa við það allan sinn starfsferil. Tengsl Búnaðarfélagsins 

og fjárveitingavaldsins ollu hér nokkru um þar sem áhrifa Búnaðarfélagsins gætti mjög 

inni á Alþingi, en yfirtaka félagsins á þessum málaflokkum var allan tímann yfirvofandi. 

Þetta er aftur á móti kaldhæðnislegt í ljósi þeirrar áherslu sem Kofoed-Hansen lagði á 

tengsl landbúnaðar og skógræktar og framfarir á þessum sviðum. Eins og áður sagði var 

auðvelt var að tortryggja störf hans, s.s. vegna fleytingar trjáa og þar með að hann væri 

slæmur stjórnandi og færi illa með almannafé. Hér verður þó að hafa í huga að Kofoed-

Hansen hafði úr litlum fjármunum að spila. Embættisfærslur hans virðast hafa verið í 

góðu lagi og hann var nákvæmur í vinnubrögðum. Á grundvelli aðgengilegra heimilda er 

ekki unnt að benda á einn orsakaþátt þessarar andstöðu. Hins vegar voru birtingarmyndir 

hennar þær að Kofoed-Hansen var útlendur embættismaður og þar með framandi. Þó 

verður að hafa í huga að hann átti sér fjölmarga stuðningsmenn hér á landi og margir 

bændur voru vinir hans. Þá kom það nokkrum sinnum fram í umræðum á Alþingi að ekki 

væri hægt að saka Kofoed-Hansen um áhugaleysi á starfinu. Mitt mat er að Kofoed-

Hansen hafi haft einlægan áhuga á að efla skógræktina í landinu með friðun sem hann var 

sannfærður um að væri leiðin áfram, en vegna þjóðernis sína átti hann aldrei möguleika á 

farsælum starfsferli hér á landi, þótt hugur hans stæði til þess. 
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