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Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð rýni ég í þá möguleika sem stækkandi íslenskur skógariðnaður gæti leitt af 

sér. Enn í dag eru þeir til sem draga í efa að nokkuð geti vaxið á okkar hrjóstruga landi. 

Þekking á skógariðaði og nýtingu afurða er takmörkuð en hönnuðir geta átt sinn þátt í að 

gera efniviðinn sýnilegri með því að nýta hann í vörur sínar. Því spyr ég mig - hvenær 

getum við farið að nýta þann íslenska skóg sem er í kringum okkur? Hvernig er ástand 

timburiðnaðarins í dag þegar kemur að íslenskum viði? Er það timbur nýtilegt í hönnun? 

Svörin voru fengin í gegnum viðtöl við hönnuði, tölvupóstssamskipti við starfsmenn 

skógræktarinnar og lestur á þeim fjölmörgu skýrslum og bókum sem gefnar hafa verið út 

um skógrækt. Kynntir eru eiginleikar þeirra tráa sem þrífast best á Íslandi og hvernig 

sambærileg tegund hefur verið nýtt í hönnun erlendis. Nefnd eru dæmi um hönnun sem 

þegar hefur verið unnin úr íslenksum trjáviði og skoðað með dæmum hvernig aðferðafræði 

cradle to cradle mætti hafa til hliðsjónar þegar skógariðnaðurinn kemst á fullt skrið. 

Íslenskt timbur getur ekki keppt við erlent timbur í gæðum í dag og líklega mun það taka 

mannsaldur. Þeirri áskorun ættu hönnuðir þó vel að geta tekið og komið með skapandi 

lausnir í minna verðmætan við. Spennandi tímar eru framundan og með réttum handtökum 

getum við orðið sjálfbær á timbur, nýtt það á ábyrgan hátt og stuðlað að iðnaði sem sómi er 

að. 
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Inngangur 

Skóga notum við okkur til yndisauka því hvað er betra en tjaldútilega í Vaglaskógi á 

hlýjum sumardegi í góðra vina hópi? Að vaða í læknum sem rennur niður fjallshlíðina, í 

gegnum skóginn og sameinast að lokum Fnjóskánni. Að fara í reiðtúr á milli trjánna og feta 

slóðir starfsmanna skógarins sem leynast víða en falla þó svo vel inn í umhverfið að maður 

gæti jafnvel haldið að þetta séu leynistígar sem enginn nema þú og hesturinn vitið af. En 

skógurinn er auðvitað ekki bara skjólgerði utan um tjaldsvæði heldur líka auðlind sem nú 

er vaxandi iðngrein og efniskista sem gæti reynst fjársjóður fyrir íslenska hönnuði. 

Ástæðan fyrir því að ég fékk áhuga á íslensku timbri var námskeið sem ég sótti í 

námi mínu við Listaháskóla Íslands í tengslum við áfangann Stefnumót hönnuða og 

skógarbænda en þar kenndi Ólafur Oddson1 okkur að vinna í ferskan íslenskan við. 

Áfanginn í heild var í miklum tengslum við Heiðmörk og þar fengum við ágætis innsýn í 

það starf sem unnið er af starfsmönnum Skógræktarfélags Reykjavíkur. Fyrir þetta 

námskeið hugsaði ég að hvert einasta tré á Íslandi hlyti að vera dýrmætt, við ættum nú ekki 

mikið af þeim og að það væri í raun synd að fella þau og nýta í handverk eða hönnun. Í 

raun er það svo að grisjun er skóginum mikilvæg, sé hún rétt gerð, en hún stuðlar að 

heilbrigðari skógi og eykur afl hans gegn skemmdum af veðravöldum.2 

 Í námskeiðinu vann ég sjálf í íslenskan við en það var erfitt að nálgast viðinn sem 

til þurfti í einhverju magni. Lítið var til af þurrkuðu efni og mér fannst ástandið fremur 

dapurt. Þá gaf ég mér það að það gæti ekki verið að íslenski hönnuðir væru búnir að nýta 

sér viðinn mikið. Því spyr ég mig - hvenær getum við farið að nýta þann íslenska skóg sem 

er í kringum okkur? Hvernig er ástand timburiðnaðarins í dag þegar kemur að íslenskum 

viði? Er það timbur nýtilegt í hönnun?  

 Tilfinning mín fyrir ástandinu var ekki svo fjarri sannleikanum. Ég hafði samband 

við Þröst Eysteinsson, starfsmann Skógræktarfélags Ríkisins, en hann hefur skrifað mikið 

um þessi málefni. Í því bréfi kemur fram að ef vilji er fyrir hendi geta Íslendingar orðið vel 

                                                
1 Verkefnisstjóri Lesið í skóginn – tálgað í tré. 
2 Guðmundur Halldórsson ritstjóri. Skógarbók grænni skóga: alhliða upplýsingarit um skógrækt á Íslandi, 
Landbúnaðarháskóli Íslands, Akureyri, 2006. 
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sjálfbærir á timbur og hönnuðir geta átt þátt í að gera skógarauðlindina verðmætari með 

notkun á íslenskum trjávið í verkum sínum. 

Þær tegundir sem helst mætti nota í hönnun eru þær sem dafnað hafa best hérlendis 

og því nefni ég eiginleika nokkurra þeirra helstu. Einnig kemur fram hvernig sambærilegar 

tegundir hafa verið notaðar í hönnun erlendis til að glöggva lesandann á þeim fjölbreyttum 

möguleikum sem geta fylgt þessum vaxandi iðnaði.  

 Í nútíma hönnun er lögð mikil áhersla á sjálfbærni og með það að markmiði legg ég 

til aðferð sem þeir William MacDonough arkitekt og Michael Braungart efnafræðingur 

hafa þróað og nefnist from cradle to cradle. Þar beina þeir sjónum okkar að því hvernig 

hægt er að sameina starf hönnuða og feril iðnaðarins til þess að nýta hráefnin sem best og á 

umhverfisvænan máta. Dæmi um vel heppnaða samvinnu eru tekin úr bók þeirra Cradle to 

Cradle: Remaking the Way We Make Things.  

 Augu hönnuða hafa þegar beinst að nýtingu staðbundis hráefnis undanfarið og í 

viðtali sem ég tók við Dóru Hansen, innanhússarkitekt, segir hún að á síðustu fimm árum 

hafi margt breyst. Nokkur dæmi eru tekin um afrakstur starfs hönnuða í staðbundinn við. 

Jafnvel þó margt eigi eftir að gerast svo iðnaður myndist hérlendis þá er margt að gerjast 

og vöruhönnuðir ættu að geta tekið framtíðinni fagnandi hvað varðar framboð á íslenskum 

trjávið. 
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1. Íslenskur skógur – þá og nú  

Það kannast margir við brandarann: Ef þú týnist í íslenskum skógi – stattu þá upp! Sem 

mönnum finnst misfyndinn en lýsir ágætlega því hvað sumum Íslendingum finnst um 

skóga landsins. Þröstur Eysteinsson3 orðaði það svo á ráðstefnu sem haldin var í tilefni af 

alþjóðlegu ári skóga 2011, að „enn [sé] til fólk sem dregur í efa að tré geti vaxið á 

Íslandi“.4 En þó mörgum finnist skógar landsins ræfilslegir þá var ástandið ekki alltaf 

svona. Fyrir um 5000 árum voru skógar á Íslandi í verulegum blóma. Hitastigið var 2 til 3° 

hærra en nú er og gróðurinn breiddist hratt um landið en svo urðu snöggar 

loftslagsbreytingar fyrir 2500 árum sem settu gróðurinn úr jafnvægi. Á þessu viðkvæma 

tímabili kemur maðurinn til sögunnar og því varð röskunin meiri og hraðari en eðlilegt 

þykir. Af þessum sökum er erfitt að segja til um gróðursæld íslenskrar náttúru. Önnur 

ástæða er einangrun. Ef ekki væri fyrir einangrun landsins má áætla að flóran væri 

helmingi fjölbreyttari.5 Þar af leiðir að íslenskur skógur í dag telur ekki margar tegundir.  

Ég hafði sjálf lítið sem ekkert hugsað um það hvernig íslenskir skógar væru 

uppbyggðir né að þær viðartegundir sem þar fyndust væru betri eða verri en í öðrum 

skógum. Það var í raun og veru ekki fyrr en ég fór til Þýskalands þegar ég var tvítug að ég 

sá alvöru skóga. Að keyra eftir hraðbrautum Þýskalands og sjá ekkert nema risavaxna 

skóga svo langt sem augað eygði til beggja handa var upplifun fyrir mig. Miðað við þessa 

skóga þá voru skógarnir heima litlir og ræfilslegir. Ég sá litla sem enga framtíð með 

nýtingu íslenskra skógarafurða í hönnun. Ég gerðist sek um þann hugsanahátt sem Þröstur 

nefnir í byrjun kaflans en í lokaorðum erindis síns segir hann að:  

Ef við viljum, þá getum við orðið kolefnishlutlaus sem þjóð með nýræktun skóga einni, en 
eðlilegara [svo] er að skógrækt beri ekki nema um helminginn af þeirri ábyrgð og myndi það 
þá þýða nýræktun skóga á um 5% af landinu. Ef við viljum, þá getur Ísland orðið nettó 
útflytjandi á skógarafurðum í stað þess að vera einn mesti innflytjandi heims miðað við 
höfðatölu. Ef við viljum, þá getum við grætt upp allar láglendisauðnir landsins til skógar. 
Við þurfum ekki að vera eftibátar [svo]neins í skógrækt.6 

 

                                                
3 Þröstur Eysteinsson er sviðstjóri þjóðskóganna hjá Skógrækt ríkisins. 
4 Þröstur Eysteinsson, Framlag Íslands til skógræktar í heiminum, 22. október 2011, sótt: 2. desember 2013, 
http://www.skogur.is/media/heimsins-graena-gull/HGG_Throstur_fyrirlestur_texti.pdf. 
5 Haukur Ragnarsson ritstjóri, Skógræktarbókin, Oddi að tilhlutan Skógræktarfélags Íslands, [Reykjavík], 
1990, bls. 51 – 52.  
6 Þröstur Eysteinsson, Framlag Íslands til skógræktar í heiminum. 
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Við leit að heimildum kom Þröstur Eysteinsson oft fyrir en hann talar tæpitungulaust og 

hreinskilið um þá möguleika sem hann sér í íslenskum skógi en einnig þau vandamál sem 

standa í veginum. 

Ég sendi Þresti spurningalista þar sem ég spurði hann út stöðu mála í trjáiðnaðinum 

í dag en samkvæmt honum snýst flestur sá iðnaður, sem er í landinu, um erlent 

timburmagn en sala íslensks viðar hefur aukist og er í ár um það bil 4000 rúmmetrar og á 

eftir aukast á komandi áratugum sérstaklega þegar kemur að grisjun stærri svæða á 

Austurlandi. Flest af því sem grisjað er núna fer í kurl og er selt til Járnblendiverksmiðju 

Elkem á Grundartanga sem hluti af ferli við málmvinnslu. Minnst af þeim við sem felldur 

er fer í smíðar og af því aðeins lítill hluti til handverksfólks, fullyrðir Þröstur. Ennfremur 

segir hann að sú skógarauðlind sem nú er til í landinu er ekki stór í sniðum og 

tækjabúnaður skógræktarinnar er takmarkaður. Nú er komið að því að bæta við þekkinguna 

og þróa timburnytjarnar og þar geta hönnuðir komið inn í. Með því að nýta sér íslenskar 

timburafurðir geta hönnuðir skapað markað fyrir hráefnið og aukið verðmæti viðarins. 

Þröstur fullyrðir að allt þurfi að breytast til batnaðar svo iðnaður á staðbundnum7 viði megi 

dafna en það er tímafrekt verk því sú þróun verði að fylgja umfangi skógarauðlindarinnar 

sjálfrar og skógurinn vex aðeins eins hratt tréin sem í honum eru.8 Þau tré sem verða þau 

fyrstu til lokafellingar verða birkitré og þá aðeins í Vaglaskógi og Hallormsstaðarskógi þar 

sem þeir skógar eru lengst á veg komnir.9  

Það er mikilvægt að fylgja eftir því góða starfi sem hefur verið unnið frá því að 

skógrækt komst fyrst á laggirnar en skógrækt á Íslandi hófst formlega árið 1899 með 

gróðursetningu trjáplantna á Þingvöllum að tilstuðlan Carls Ryder (dansks sjómanns) og 

með tilkomu trjáræktarstöðvar á Akureyri sama ár.10 Allar götur síðan hefur skógur á 

Íslandi dafnað og hægt og bítandi rétt úr sér en þó markar árið 1950 ákveðið upphaf í 

gróðursetningu en þá tók gróðursetning trjáa um allt land stórt stökk og fjölgaði 

gróðursettum trjám á Íslandi umtalsvert sem þýðir að skógurinn er þar af leiðandi enn mjög 

                                                
7 Staðbundinn: Bundinn eða tengdur e-m ákveðnum stað eða litlu svæði, t.d. einu héraði. 
8 Þröstur Eysteinsson, „Vegna BA ritgerðar“, tölvupóstur til höfundar, 3. desember 2013. 
9 Þröstur Eysteinsson, „Sala skógarafurða undanfarin ár“, í Ársrit 2008, Esther Ösp Gunnarsdóttir ritstjóri, 
Skógrækt ríkisins, [Egilsstaðir], 2009, bls. 54 - 59. 
10 Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, Íslandsskógar: Hundrað ára saga, Mál og mynd að tilhlutan 
Skógræktar ríkisins, [án útgáfustaðar],1999, bls. 21. 
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ungur.11 Það fór svo að kafla um nytjaskóga á bújörðum var bætt við Landgræðslu- og 

landverndaráætlun árið 1984 og styrkir til að koma á fót nytjaskógrækt fengu menn til að 

hugsa enn frekar til skógræktar sem hluta af búskaparháttum sínum.12 

Þessi rækt er í dag að bera ávöxt og menn eru sammála um að næsta stig sé að nýta 

afurðir skógarins en þekkingu á skógariðnaði vanti hérlendis og hefur verið lagt til að 

leitað sé út fyrir landsteinana til reynslu meiri þjóða sem hafa lengri skógarsögu að baki.13 

Írland stóð í sömu sporum og Ísland hvað eyðingu skóga varðaði og hafa nú náð 

talsverðum árangri í ræktun og með þeirra þekkingu og reynslu að leiðarljósi má gera ráð 

fyrir að nýting skóga, jafnvel þeim sem enn eru á grisjunarstigi, skapi á annan tug starfa. Í 

dag er staðan sú að Íslendingar flytja inn þorrann af þeim timburafurðum sem þeir nota og 

eru þar af leiðandi ekki sjálfbærir í timburframleiðslu en þeirri þróun má snúa við með 

viðamiklum og framleiðsluvænum skógum sem nýttir eru á sjálfbæran máta.14 

Afrakstur þessarar vinnu má sjá í húsi sem byggt var við Fjaðrárgljúfur í 

Skaftárhreppi. Þetta er aðstaða fyrir ferðamenn á svæðinu og er húsið allt gert út íslensku 

lerki sem gróðursett var árið 1950 og er því rúmlega 60 ára. Grein sem birtist á heimasíðu 

Skógræktarinnar vekur vonir í brjóstum manna um bjarta framtíð skógariðnaðar. Nú þegar 

er að myndast grunnmynd af iðnaði í trávinnslu og hefur verið keypt til landsins rammasög 

sem flettir nokkur borð í einu í stað venjulegrar bandsagar sem flettir aðeins einu borði í 

einu. Starfsmenn Skógræktar ríkisins horfa björtum augum til framtíðarinnar þegar 

framboð á innlendum efnivið eykst, efnivið sem er nýtanlegur í húsbyggingar. Það er 

mikilvægt að hönnuðir og arkitektar sjái möguleikana í staðbundnum efnivið en það mun 

hjálpa til við að koma íslensku timbri á markað og opna augu almennings fyrir nýtingu 

hans.15 Það gefur auga leið að þær trjátegundir sem helst mætti nýta eru þær sem dafnað 

hafa best hér á landi og hægt verður að fá í einhverju magni. 

                                                
11 Jón Birgir Jónsson formaður, Skýrsla nefndar um mörkun langtímastefnu íslenskrar nytjaskógræktar í 
samræmi við lög um landshlutaverkefni í skógrækt nr. 95/2006, október 2010, sótt: 12. nóvember 2013, 
http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Skyrslur/Skyrsla-landshlutaverkefni-i-skograekt-nov-2010.pdf. 
12 Jón Birgir Jónsson, Skýrsla nefndar um mörkun langtímastefnu íslenskrar nytjaskógræktar í samræmi við 
lög um landshlutaverkefni í skógrækt nr. 95/2006, bls. 14. 
13 Jón Birgir Jónsson, Skýrsla nefndar um mörkun langtímastefnu íslenskrar nytjaskógræktar í samræmi við 
lög um landshlutaverkefni í skógrækt nr. 95/2006, bls. 36. 
14 Valgerður Jónsdóttir formaður, Greinagerð starfshóps til umhverfisráðherra með tillögum að efni nýrra 
skógræktarlaga, júní 2012, sótt: 11. nóvember 2013, http://www.umhverfisraduneyti.is/skograektarskyrsla/i.-
hluti/1/#fn4. 
15 „Hús úr íslensku greni: Líklega sverustu viðir sem sagaðir hafa verið úr íslenskum trjám“, skogur.is, 
Skógrækt ríkisins, 2013, sótt: 30. nóvember 2013, http://www.skogur.is/um-skograekt-
rikisins/frettir/nr/1946. 
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2. Efniviður framtíðarinnar 

Birki er eina trjátegundin sem hefur myndað samfelldan skóg á Íslandi og sú tegund 

skógartrjáa sem heitir á latínu Betula pubescens.16 Aðrar tegundir, sem mynda þó sjaldan 

náttúrulega samfellda skóga, eru rússalerki, sitkagreni, stafafura og alaskaösp. Þessar fimm 

tegundir hafa verið notaðar nær eingöngu í skógrækt síðustu ár.17 

Sá viður sem til fellur er yfirleitt nýttur í kurl. Erlendis, þar sem framboð er nokkuð 

stöðugt, hafa hönnuðir nýtt sér staðbundinn efnivið í hönnun sína. Hér á eftir koma fram 

eiginleikar þeirra trjátegunda sem mest er af hér á landi og dæmi um það hvernig 

sambærileg tegund hefur verið nýtt í hönnun erlendis. 

2.1 Rússalerki 

Á Íslandi er rússalerki (Larix sukuczewii) annað af tveimur tegundum síberulerkis.18 

Kjöraðstæður rússalerkis virðast fremur vera á Norður- og Austurlandi en annars staðar á 

landinu og á tímabili voru tré þeirrar tegundar þau hæstu á landinu enda vex það bæði vel 

hvað varðar hæð og þykkt viðarins. Lerkið hefur náttúrulega fúavörn og er sterkt sem gerir 

það vinsælt í utanáklæðningar, rafmagnsstaura og bátasmíði. Lerkið þolir hins vegar illa 

miklar sveiflur í veðráttu og ef það mun 

hlýna mikið á næstu árum gæti það leikið 

lerkið grátt.19  Holzbank (ísl: Timburbekkur) 

er útibekkur eftir þýska hönnuðinn Thomas 

Schur en Thomas hefur hlotið tilnefningu til 

þýsku hönnunarverðlaunanna fyrir fyrri verk 

sín. Timburbekkurinn er einfaldur 

viðarbekkur sem vísar í hinn hefðbundna 

útiviðarbekk og heldur hann að mestu því 

                                                
16 Haukur Ragnarsson, Skógræktarbókin, bls. 105. 
17 „Trjátegundir“, skogur.is, Skógræktarfélag ríkisins, sótt 13. október 2013, 
http://www.skog.is/index.php?option=com_content&view=article&id=180%3Atrjategundir&catid=24%3Av
erkefni&Itemid=100036. 
18 Guðmundur Halldórsson ritstjóri, Skógabók grænni skóga: Alhliða upplýsingarit um skógrækt á Íslandi, 
bls. 37. 
19 Guðmundur Halldórsson ritstjóri, Skógabók grænni skóga: Alhliða upplýsingarit um skógrækt á Íslandi, 
bls. 39. 

 

Mynd 1: Holzbank 
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formi sem hann er uppruninn úr, nefnilega lerkitrjástofni. Yfirborð lerkisins er 

ómeðhöndlað og mun því með tímanum umbreytast úr ljósum við yfir í silfurgráan en 

lerkið hefur náttúrulega viðarvörn sem gerir það svo tilvalið í notkun utandyra. Hver 

bekkur er handunninn og er bekkurinn því óður til handverksins í samtalið við 

borgarumhverfið.20 (sjá mynd 1) 

2.2 Alaskaösp 

Alaskaösp (Populus trichocarpa) er vinsælt garðtré enda vex hún hratt og er harðgerð og 

getur vaxið nær hvar sem er um landið. Viður aspa er ljós með gráum kjarna og er 

þægilegur í vinnslu. Hann er oft notaður í tengslum við matarpakkningar vegna lyktarleysis 

sem þýðir að viðurinn hefur ekki áhrif á bragðið.21 Ösp hefur ekki þótt vinsæll efniviður en 

í raun eru eiginleikar asparinnar mörgum viðartegundum fremri. Hún hefur mjög gott 

sveigjuþol svo hún getur lengi bognað áður en hún brotnar en umfram það leiðir hún illa 

hita en gerir hana vinsæla í t.d. eldspýtnagerð.22 Sjálf hef ég unnið nokkur verkefni úr ösp 

og hún hefur reynst mér ágætlega og það er ekki erfitt að nálgast hana. Satt best að segja 

býður fólk aspirnar úr garðinum sínum gefins gegn því að hún sé felld og fjarlægð. 

Framkvæmdin væri mér auðvitað erfið og kostnaðarsöm en þó yrði aðalvandinn að þurrka 

hana samkvæmt kúnstarinnar reglum en það kann ég ekki. 

Þegar ég var að leita að hönnun sem unnin var úr 

ösp var úr litlu að velja sem rennir stoðir undir þá 

fullyrðingu að öspin sé ekki vinsæll efniviður. Ég fann 

þó að lokum dæmi um nýtingu á ösp þó það hafi ekki 

nákvæmlega eins og ég hafði vonast eftir en árið 2010 

opnaði sýning í London sem snerist um 14 daga af mat 

og hönnun frá Helsinki í tengslum við London Design 

Festival. Þar sýndu finnskir hönnuðir hvernig þeir 

sköpuðu tímabundinn veitingastað með finnskri hönnun 

undir nafninu HEL YES! Þar var meðal annars var 

                                                
20 Rose Etherington, „Holzbank by Thomas Schnur“ í Dezeen magazine, 12. júní 2012, sótt: 10. nóvember 
2013, http://www.dezeen.com/2012/06/12/holzbank-by-thomas-schnur/. 
21 Guðmundur Halldórsson, Skógarbók grænni skóga – Alhliða upplýsingarit um skógrækt á Íslandi, bls. 50 – 
52. 
22 Ólafur Oddsons, Lesið í skóginn: tálgað í tré, Garðyrkuskóli ríkisins, Alprent að tilhlutan Skógræktar 
ríkisins, [án útgáfustaðar], 2003, bls. 21. 

 

Mynd 2: Af sýningu HEL YES!  
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notaður grisjunarviður23 úr asparskógi, sem undir venjulegum kringumstæðum hefði verið 

spændur upp en var hér gefið nýtt líf til að skapa kofastemningu þar sem gestir gátu notið 

matarins. Öspin var ekki notuð sem hefðbundinn efniviður til smíða heldur voru tréin 

notuð heil (sjá mynd 2).24  

2.3 Sitkagreni 
Sitkagreni (Picea sitchensis) hentar íslenskri veðráttu mjög vel 

enda þolið gegn vindi og snjó og þykir þessi stærsta grenitegund 

heims vera sú tegund sem hefur aðlagast hérlendum aðstæðum 

best. Viðurinn er frægur fyrir það hve sterkur hann er miðað við 

eðlisþyngd og hérlendis er hann mest notaður í borðvið enda 

beinvaxið tré.25  

Czech Forest (ísl: Tjékkneskur skógur) eru fatahengi úr 

greni hönnuð af Anna Bornová sem sýna hver fyrir  sig 

mismunandi hluta af lífi grenitrésins, fyrst sem græðlingur, síðan 

sem ung planta og að lokum við enda lífsskeiðs þess og nefnist 

þá Bark beetle (ísl: Barkarbjalla).26 (Sjá mynd 3)  

Írland er hefur á síðustu árum, líkt og 

Ísland, unnið að því að byggja upp sjálfbæran 

skóg og stofnanir á borð við Wood Marketing 

Federation og The Irish Forest Industry hafa 

góðan skilning á því hvað þurfi til að styðja 

við bakið á timburiðnaðinum. Þessar stofnanir 

hafa því veitt styrkjum til innsetningar úr 

sitkagreni sem er hannað af O’Donnel + 

Tuomey arkitektum og ber nafnið Vessel en 

verkið var sýnt á Feneyjartvíæringnum. Vessel 

                                                
23 Grisjunarviður: Sá viður sem fellur til við grisjun skóga. Oft annars flokks viður en það er ekki algilt. 
24 Rose Etherington, „Hel Yes! temporary restaurant“ í Dezeen magazine, 15. september 2010, sótt: 10. 
nóvember 2013, http://www.dezeen.com/2010/09/15/hel-yes-temporary-restaurant/. 
25 Guðmundur Halldórsson ritstjóri, Skógabók grænni skóga: Alhliða upplýsingarit um skógrækt á Íslandi, 
bls. 45-46. 
26 „Czech Forest“, vyrobenolesem.com, Vyrobeno Lesem, sótt: 12. nóvember 2013 
http://vyrobenolesem.com/en/index.php?/czech-forest/. 

 

Mynd 3: Czech Forest 

 

Mynd 4:Vessel 
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er innsetning úr á sitkagreni ræktuðu í Írlandi og þetta tímabunda svæði skapar mótvægi 

við múrsteinsveggi rýmisins sem því er stillt upp í (sjá mynd 4).27   

2.4 Stafafura 
Stafafura (Pinus contorta) eru fremur þægileg í ræktun en vex 

frekar inn til landsins en við strendurnar. Viðurinn er mjúkur 

og hefur mikið verið notaður í húsgögn sem og smáhluti  því 

hún er auðveld í vinnslu með handverkfærum. Furan fúnar lítið 

og er því vinsæl í alla hluti sem eiga standa lengi utandyra.28  

Sedia 1 chair er stóll sem unninn er úr ómeðhöndlaðri 

furu og var hannaður árið 1974. Hönnuðurinn er Enzo Mari, 

hönnuður hjá Artek.29 Stólinn kemur í niðurskornum 

furubútum ásamt nöglum og leiðbeiningum um samsetningu (sjá mynd 5)30. Annað dæmi 

sem mér finnst persónulega mjög skemmtilegt er 

Fine Pine (ísl: Fínt barr) eftir Hana Kurková en 

verkið er bursti sem unninn er úr furuvið en hár 

burstans eru úr furunálum sem gefa frá sér hinn 

einkennandi greniilm við notkun. Samhliða því að 

greninálarnar eldast missa þær græna litinn og verða 

brúnar. Ætla má að þannig sjái notandinn hvenær sé 

mál að skipta um nálar (sjá mynd 6).31  

 

2.5 Birki 
Eins og fyrr segir er birki útbreiddasta trjátegund landsins og margt sem hægt er að gera 

með birkið, ekki bara viðinn heldur líka lauf trésins sem hafa verið notuð í te og krydd. 

Viðurinn er þægilegur í vinnslu enda er hann þéttur í sér og mjúkur en hentar illa í notkun 

                                                
27 „Wood Marketing Federation and Irish forest industry support major exhibition in Sitka spruce at Venice“, 
wood.ie, Wood Marketing Federation, sótt: 13. október 2013, http://www.wood.ie/news-events/wood-
marketing-federation-and-irish-forest-industry-support-major-exhibition-in-sitka-spruce-at-venice/. 
28 Ólafur Oddson, Lesið í skóginn: tálgað í tré, bls. 18. 
29 Artek var stofnað árið 1935 af Alvar Aalto og konu hans Aino, Nils-Gustav Hahl og Maire Gullichsen. 
30 „Sedia 1 chair“, artek.fi, Artek, sótt: 11.11.2013, http://www.artek.fi/products/chairs/242. 
31 „Forest fine pine“, toildrop.com, sótt: 2. desember 2013, http://toildrop.com/2013/02/forest-fine-pine/. 

 

Mynd 5: Sedia 1 chair 

 

Mynd 6: Fine Pine 
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utandyra því hann er næmur fyrir árásum skordýra.32 Alvar 

Aalto var undir áhrifum frá Marcel Breuer með að sveigja 

efnivið í húsgögn þegar hann hannaði sín fyrstu húsgögn en  

á meðan Breuer  notaðist við stálrör þá sótti Alvar Aalto 

innblástur í hefðbundin finnsk hráefni, nefnilega birkið. 

Stacking stool model no. 60 lætur ekki mikið yfir sér en 

lakkaður viðurinn er hlýr og býður notandann velkominn. 

Þessi einfaldi stóll (sjá mynd 7) er í dag einn af vinsælustu 

stólum í almenningsrýmum sem og á heimilum um allan 

heim.33  

2.5 Aðrar tegundir 
Svo eru það þau tré sem ekki hafa myndað samfellda skóga hér á landi en má vissulega 

nýta í timbursmíði. Hönnuðir og handverksfólk mættu vel líta á þá möguleika sem felast í 

þeim. Í grein um Verðmæti viðar eftir Jón Guðmundsson sem gefin var út í 

Skógræktarritinu 2011 veltir Jón fyrir sér möguleikum á því að smíða úr íslenskum 

grisjunarviði. Þar telur hann upp eiginleika nokkurra þeirra tegunda sem ekki hefur verið 

fjallað um áður í ritgerðinni. Víðitegundir hafa til dæmis áþekka eiginleika og aspir en 

útlitið er misjafnt milli tegunda. Alaskavíðir er líkari ösp að því leyti að hann er léttur, ljós 

og þægilegt er að vinna hann. Alaskavíðirinn er smærri í vexti en sú tegund víðis vex hér 

stærst en það er selja. Seljan er fjölbreyttari að lit en alaskavíðirinn. Kjarnviðurinn er 

rauðleitur og þó ekki sé hægt að fá löng borð úr stofninum getur hún hentað ágætlega í 

húsgögn.  

Gráelri hefur gefist vel sem ræktunartré en aðeins fimmtán ár þarf til að fá góðan 

smíðavið en eitt það athyglisverðasta við tegundina er að hún þarfnast ekki áburðar. 

Viðurinn er auðvinnanlegur og breytist frá því að vera ljós og einsleitur yfir í að vera 

rauðleitur þegar súrefni kemst að honum. Gullregn er frábrugðið flestum íslenskum trjám 

að því leyti að kjarninn verður mjög dökkur eftir því sem hann eldist, kjarnviðurinn er 

harður en það þykir erfitt að þurrka hann. Garðahlynur er sterkur viður sem er ljós og 

glansandi en hann auðvelt er t.d. að gufubeygja hann.  

                                                
32 Ólafur Oddson, Lesið í skóginn: tálgað í tré, bls. 13. 
33 Michael Czerwinski, Fifty chairs that changed the world, Conran Octopus, London, 2009, bls. 32. 

 

Mynd 7: Stacking stool 
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Í lok greinarinnar talar Jón sérstaklega um reynivið sem mætti markaðssetja sem 

íslenska tréð en reyniviður kemst næst því að verða harðviður, ásamt gullregni, af þeim 

tegundum sem vaxa hérlendis. Reyniviður vex um allt land og hefur lifað góðu lífi í fleiri 

ár en viðurinn af honum er misjafn að lit. Viðinn þarf að fúaverja og hann rýrnar mikið 

þegar hann er þurrkaður.34 Möguleikinn á því að finna á Íslandi við sem er sambærilegur 

erlendum harðvið er áhugaverður enda hefur ekki verið hægt að komast mikið í íslenskan 

harðvið hingað til. 

Sá íslenski viður sem ég hef unnið með hefur yfirleitt verið blautur, þ.e. það er ekki 

búið að þurrka hann en það er nokkuð vandasamt verk og krefst tíma og þekkingar. Í 

námskeiðinu Stefnumót hönnuða við skógarbændur kynntist ég að hluta til starfssemi 

Skógræktarfélags Reykjavíkur og þar er komin upp lítils háttar aðstaða til að þurrka 

timbur. Stjórnvöld hafa gert skýrslur og stefnumótanir, skipað nefndir og fjallað um 

málefni skógræktar og skógariðnaðar á Íslandi, sem miðast að því að bregðast við þeirri 

þörf sem komandi iðnaður kallar á.  

                                                
34 Jón Guðmundsson, „Verðmæti viðar: Vangaveltur og reynsla af því að smíða úr grisjunarviði“, 
Skógræktarritið, 2011, 1. tbl, bls. 88 - 93. 
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3. Frá vöggu til vöggu 

Það sem lesa má úr flestum skýrslum stofnana sem tengjast skógrækt er sérstaklega eitt 

hugtak sem menn hafa hugsað sér að skuli vera markmið þess iðnaðar sem er að skapast á 

Íslandi þ.e. sjálfbærni. Sjálfbærni er breitt og torrætt hugtak sem heyrist í flestum áföngum 

Listaháskólans. Hugtakið er skilgreint sem: „Mannleg starfsemi sem fullnægir þörfum 

samtímans án þess að draga úr möguleikum framtíðarkynslóða til að fullnægja sínum 

þörfum“.35 Í skýrslu Umhverfisráðuneytisins Skógar á Íslandi – Stefna á 21. öld, kemur 

fram skilgreining á sjálfbærri skógrækt á Íslandi: 

 
Sjálfbær skógrækt merkir að endurreisn, varsla og notkun skóga og skóglendis sé hagað 
þannig og unnin á þeim hraða að líffræðilegri fjölbreytni, framleiðni, endurnýjun, þróttur og 
geta þeirra til að veita, núna og til frambúðar, viðeigandi vistfræðilega, hagræna og 
félagslega þjónustu, á staðar-, lands- og heimsvísu séu efld, án þess að skaða önnur gæði.36 

 

Í sömu skýrslu hvetur Umhverfisstofnun til nýsköpunar í nýtingu skóga og þróun á 

úrvinnsluiðnaði á sjálfbæran hátt og að hafa skuli í huga að nýting íslensks timburs skal 

vera endurnýjanleg.37 Ég geng svo langt að fullyrða að hinn vestræni heimur sé mjög 

upptekin af þessari hugmyndafræði.  

 Í bókinni Cradle to cradle lýsa þeir William MacDonough arkitekt og Michael 

Braungart efnafræðingur, hvernig fyrirtæki geta nálgast framleiðsluferlið á sjálfbæran og 

umhverfisvænan hátt. Þeir félagar hafa unnið að því að uppfæra hugsunarhátt okkar á því 

hvernig við gerum hlutina, sérstaklega sem hönnuðir. Í bókinni kemur fram að í dag eru 

hlutir hannaðir þannig að þeir eigi sinn lífdaga og þegar honum er lokið þá sé hlutnum hent 

eða hann grafinn. Bók verður rusl eftir að hún hefur þjónað tilgangi sínum. Þessi 

hugsunarháttur er ríkjandi í hvers kyns iðnaði og flestar vörur verða að rusli nánast um 

leið. Það er jafnvel ódýrara að kaupa nýtt í stað þess að gera við gamla hlutinn.38 Mörg 

fyrirtæki markaðssetja sig með náttúruvænar vörur því þeir eru „minna vondir“ við 

                                                
35 „Skilgreining sjálfbærrar þróunar“, sjalfbaerni.is, [Austurbrú], sótt: 12. nóvember 2013, 
http://www.sjalfbaerni.is/sjalfbaerni/skilgreining/.  
36 Jón Loftsson formaður nefndar og fleiri, Skógar á Íslandi: stefna á 21. öld, janúar 2013, sótt: 12. október 
2013, http://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/Skogstefna-jan-2013.pdf, bls. 11. 
37 Jón Loftsson, Skógar á Íslandi, bls. 16. 
38 William McDonough, og Michael Braungart, Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, 
North Point Press, New York, 2002, bls. 27-28. 
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náttúruna en keppinauturinn því þeir nota minna af skaðlegum efnum í vörur sínar. En 

samkvæmt McDonough og Braungart þýðir það einfaldlega að sama niðurstaða fáist hjá 

báðum fyrirtækjum, annað er bara lengur að því.39 Þeir leggja til annars konar nálgun, 

nefnilega cradle to cradle eða aðferð sem á íslensku má kalla „frá vöggu til vöggu“. Þeir 

leggja til að endurvinnsla sé tekin með í reikninginn frá byrjun hönnunarferlisins og 

framleiðslan njóti því góðs af því að fá til baka hreint efni til endurvinnslu eða öllu heldur, 

til endurnotkunar. Máli sínu til stuðnings taka þeir dæmi um það hvernig bók getur verið 

notuð aftur sem bók án þess að efnið missi verðgildi sitt. Bókin sem þeir enduðu með er 

ekki gerð úr trjám heldur er hún gerð úr fjölliðum40 sem hægt er að endurvinna óendanlega. 

Bók verður bók.41  

 Hverri framleiðslu fylgja einhverjar afleiðingar en þær þurfa ekki endilega að vera 

slæmar. Það getur verið ætlun fyrirtækis að nýta afleiðingar framleiðslunnar á sjálfbæran 

hátt líkt og tré sem nýtir lauf sín í næringu þegar þau falla.42 Því velti ég  því fyrir mér 

hvort það sé nokkuð úr vegi, nú þegar við sjáum fram á að iðnaður í trávinnslu verði að 

veruleika hér, að hann verði sjálfbær og í takt við umhverfi sitt. Hlutverk hönnuða í þessu 

samhengi er ekki lítið. Í samvinnu við fyrirtæki geta hönnuðir stuðlað að því að vörurnar 

sem fyrirtækið framleiðir verði ekki að rusli né minnki verðgildi sitt. Ekkert er ómögulegt, 

það þarf bara hugvit og stuðning til þess að framkvæma, það getur jafnvel verið arðbært. 

Dæmi um vel heppnað verkefni af þessu tagi kemur einmitt fram í bókinni Cradle to 

cradle en þá unnu þeir McDonough og Braungart með fyrirtæki í textílframleiðslu. 

Neytendurnir, sem í þessu tilfelli voru fólk í hjólastólum, kölluðu eftir efni í hjólastólana 

sem væri þolið og andaði. Útkoman var blanda af ullar- og plöntutrefjum sem innihéldu 

ekkert skordýraeitur. Í framhaldi af því unnu þeir að því að finna hentugan framleiðanda til 

að lita og vinna efnið en markmið þeirra var að hanna frá upphafi litagjafann svo hann 

innihéldi engin eiturefni heldur væri hann næringarríkur. Aðeins eitt fyrirtæki samþykkti 

að vinna með þeim. Í lok ferlisins höfðu þeir hafnað yfir átta þúsund efnum sem eru 

venjulega notuð í textílframleiðslu og unnu aðeins með þau þrjátíu og átta efni sem höfðu 

jákvæð áhrif. Með þessum aðferðum hönnuðu þeir textíl línu þar sem engin þörf var á  

skaðlegum litafesti. Fyrirtækið sem framleiddi vöruna hafði nú enga þörf fyrir eftirlit 

                                                
39 McDonough, William og Michael Braungart, Cradle to Cradle, bls. 54 
40 [skilgr.] stórsameind úr einni eða fleiri tegundum einliða. [skýr.] Dæmi um náttúrulegar fjölliður eru 
prótín, fjölsykrur og náttúrugúmmí en ýmis gerviefni, t.d. plast og gervigúmmí eru einnig fjölliður. 
41 McDonough, William og Michael Braungart, Cradle to Cradle, bls. 70-71. 
42 McDonough, William og Michael Braungart, Cradle to Cradle, bls. 81. 
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vegna þess að vatnið úr verksmiðjunni sem notað var í framleiðsluna kom hreinna út en 

vatnið sem kom inn. Því má ætla að fyrirtækið kjósi fremur að nýta aftur frárennslisvatnið í 

framleiðsluna. Kostnaðurinn við framleiðsluna minnkaði vegna notkunar á færri efnum en 

áður, engin eftirlitskostnaður og það besta var að starfsmenn verksmiðjunnar þurfu ekki 

lengur að nota grímur og hanska við vinnsluna og neytendurnir gátu skammlaust hent 

textílefninu eftir líftíma þess.43 Ég sé fyrir mér að aðferðir sem þessar verði hafðar að 

leiðarljósi þegar kemur að því að uppskera það sem ræktað hefur verið undanfarin 60 ár. Þá 

kemur að því hvaða nálgun hönnuðir munu beita en nú þegar eru nokkrir búnir að stíga 

skref í áttina að nýtingu þessa „nýja“ íslenska efniviðar. 

  

                                                
43 McDonough, William og Michael Braungart, Cradle to Cradle, bls. 107-109 
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4. Íslenskur viður í hönnun 

Dóra Hansen er innanhússarkitekt hjá Eitt A, en hún hefur áður starfað hjá Brúnási en 

einnig sem kennari í hönnun m.a. við Iðnskólann í Hafnarfirði.44 Ég heimsótti Dóru þann 

12. nóvember 2013 og spurði hana út í rannsóknir hennar og vinnu í sambandi við 

íslenskan við. Markmiðið með viðtalinu var að skyggnast inn í það hvernig Dóra, sem 

hönnuður, sér íslenskan skógariðnað.  

 Það var eftir hrunið sem hún hafði fengið sig fullsadda á þeim „glansverkefnum“ 

sem hún hafði verið að vinna að fyrir kúnna sem vildu fá hluti sem voru betri og flottari en 

næsti maður átti. Hún vildi finna sjálfan sig og fór út í rannsóknir á einhverju þjóðlegu. 

Síðustu fimm árin hefur hún svo fært sig meira úr hönnun á innréttingum og út í húsgögnin 

og einbeitt sér algjörlega að staðbundnum efnivið. Hún fékk listamannalaun til að skoða 

staðbundin efni og meðal annars nýtingu á baggaplasti en fékk lítinn hljómgrunn í þeim 

verkum. Í áframhaldi á rannsókn Dóru á staðbundnum efnum sótti hún 

skógræktarráðstefnur og í framhaldinu heimsótti hún skógræktina á Hallormsstað sem þá 

voru komnir lengst á landinu í iðnaðinum, að hennar mati, og fékk þar ágætis viðtökur. 

Dóra segir að á fimm árum hafi margt breyst, frá því að ekki var til neinn lager af neins 

konar við yfir í að hægt sé að ganga að lerki eða birki í nokkru magni. Vegna þess að ekki 

var af miklu að taka fór hún í rekaviðinn sem hún 

segir vera okkar eiginlega nytjaskóg í gegnum 

tíðina. Hún einsetti sér að blanda saman rekaviði og 

útskurði á þann hátt að það ætti erindi í nútíma 

samfélag. Að nýta rekavið í útskurð er ekki nýtt af 

nálinni en Dóra rannsakaði útskurð á 

Þjóðminjasafninu en mikið af þeim verkum er 

einmitt unnið úr rekaviði en nálgun Dóru byggist á 

því að forðast það sem fylgdi útskurði áður fyrr 

þegar nýta þurfti hvern þumlung spýtunnar. 

Útkoman er borð úr rekaviði með útskornum borða 

eftir því endilöngu með laserskornum stálfótum (Sjá mynd 8).  
                                                
44 „Dóra Hansen“, eitta.is, Eitt A innanhússarkitektar, sótt: 11. nóvember 2013, http://eitta.is/fyrirtakid/dora-
hansen/  

 

Mynd 8: Ferðalag 
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 Þann við sem Dóra hefur verið að vinna með að undanförnu sækir hún í 

Hallormsstað en eins og fyrr segir hefur skógræktin þar komið sér upp nokkrum lager sem 

hægt er að sækja í. Sömu sögu er að segja um Skógræktarfélag Reykjavíkur en uppi í 

Heiðmörk er lítil aðstaða til að þurrka timbur og eftirspurnin er mikil. Það er þó ekki 

hlutverk skógræktarfólksins að sjá um úrvinnslu á trjánum að mati Dóru, á Íslandi vanti 

þann aðila sem vinni viðinn, trjámyllurnar. Skógræktarfólkið á Hallormsstað og Heiðmörk 

reyna þó sitt besta til að nýta það sem hægt er að nota og þar er passað upp á besta 

grisjunarviðinn en staðreyndin er sú að sá viður sem til fellur við grisjun er ekki upp á 

marga fiska og er aðeins að litlum hluta nothæfur og því engin synd að hann fari í brenni 

eins og mörgum finnst, segir Dóra. Það er því ekki fyrr en við lokahögg sem menn fá þann 

við sem þeir leita eftir við nýtingu skóga í timburvinnslu en það er ekki langt í það.45  

 Grisjunarviður er í raun spennandi viðfangsefni, sérstaklega fyrir þá sem vilja finna 

nýjar lausnir og nýta það sem til fellur en eins og staðan er í dag þá skilst mér að ekki sé 

mikið varið í þann íslenska við sem boðið er upp á. Scrimtec, sem hefur ekki verið þýtt á 

íslensku en er tegund af límtré, er viðarafurð sem var þróuð í Ástralíu úr viðarflokkum sem 

oftast eru flokkaðir sem ónýtir og ónothæfir annað hvort vegna árása skordýra eða 

einfaldlega lélegra gæða. Aðferðin byggist á því að tæta niður grisjunarvið í viðarþræði 

sem er því næst þurrkaðir og þaktir með límefni, hitaðir og formaðir í viðarstólpa í 

gufupressu. Samkvæmt þeim sem rannsakað hafa framleiðsluna í Bandaríkjunum segja 

hana lofa góðu, hún sé kostnaðarminni en framleiðsla á krossvið og spari talsverða orku 

svo ekki sé minnst á gæðin en styrkurinn er framúrskarandi. Nýtingin á efninu er allt að 

98%, efni sem á Íslandi er nær alltaf selt sem kurl.46 Með þessari aðferð er í raun verið að 

gera ódýrt efni verðmætara.  

Það sem er sjarmerandi fyrir hönnuði er að vera hluti af þessari þróun sem verður á 

timburiðnaði á Íslandi á næstu árum og í raun er það einstakt að mati Dóru en þá gefst 

mönnum tækifæri á því að byggja iðnaðinn upp á nýtt.47 

                                                
45 Viðtal höfundar við Dóru Hansen (12. nóvember 2013) 
46 Tony Kryzanowski, Engineering new revenues with Scrimtec: An engineered wood product called 
Scrimtec—developed in Australia and now being produced in the U.S. South—could help B.C. forest 
companies further utilize beetle killed wood, and other sawmills utilize small diameter logs, 2009, sótt: 30. 
nóvember 2013, http://www.forestnet.com/LSJissues/sept_12/scrimtec.php 
47 Viðtal höfundar við Dóru Hansen (12. nóvember 2013) 
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Dóra hefur einnig verið viðriðin samfélag á Héraði sem kallar sig Þorpið, samfélag 

sem leitast við að vinna að skapandi verkefnum í sínu nánasta umhverfi með því að leiða 

saman áhuga- og atvinnufólk á sviðum lista á hönnunar.48  

Héraðsbúar státa af stærsta skógi landsins, Hallormsstaðarskógi og eru þekktir fyrir 

hreindýraafurðir sínar en samfara afurðunum er handverksfólk með sérþekkingu á einmitt 

þessum efnum. Á þessari sérþekkingu og öðrum byggir verkefnið Make sem Þorpið hefur 

komið á laggirnar þar sem allir þeir sem hafa áhuga geta nýtt sér staðbundin efni og eflt þar 

með fámennt samfélag. Nú þegar er trésmíðaverkstæði til staðar þar sem áhugasamir geta 

sótt námskeið.49 Trésmíðaverkstæðið er í húsnæði sem áður var sundlaug og lýtur stjórn 

tveggja manna, þeirra Þórhalls Árnasonar og Marcus Nolte en þeir nýta það undir eigin 

starfsemi en hlutverk þeirra er líka að aðstoða hönnuði á svæðinu í pródotýpugerð. 

Þórhallur hjálpar til við vinnslu á hreindýraafurðum, skinni og fleiru nema kjöti og Nolte 

sér um trávinnsluhliðina.50  

 Fyrir nokkrum árum var sett saman sýning í Epal þar sem sýndar voru vörur sem 

unnar höfðu verið úr íslenskum viðartegundum. 

Sýningin bara heitið Nytjahlutir úr austfirskum 

trjávið: Afrakstur hönnunarverkefnis Epals við 12 

hönnuði og fyrirtæki. Eyjólfur Pálsson, oft kenndur 

við Epal, kom á fót hönnunarverkefni í samstarfi 

við Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Menningarráðs 

Austurlands og Skógræktar ríkisins þar sem Þorpið 

setti upp sína fyrstu sýningu þar sem nýting á 

íslenskum trjáviði sem fenginn var að Austan.51 

Eyjólfur hefur undanfarin ár einbeitt sér að því að koma ungum hönnuðum á framfæri en 

hann þekkir vel til geirans sem getur verið dýr og erfiður viðfangs og segist hann vera í 

góðri aðstöðu til að hlaupa undir bagga með þeim hönnuðum sem eru að koma undir sig 

fótunum. Þetta samstarf hefur gefist vel og sér Eyjólfur fram á að þeir hlutir sem hannaðir 

                                                
48 „Overview“, make.is, Þorpið, sótt 20. nóvember 2013, http://make.is/overview/  
49 „FAQ“, make.is, Þorpið, sótt: 20. nóvember 2013, http://make.is/faq/  
50„Wood-Workshop“, make.is, Þorpið, sótt: 20. nóvember 2013, http://make.is/wood-workshop/. 
51 „Sýning: Nytjahlutir úr austfirskum trjávið“, honnunarmidstod.is, Hönnunarmiðstöð: Iceland Design 
Center, sótt: 2. desember 2013, http://www.honnunarmidstod.is/Frettir/Syningar/Skodasyningu/1947 

 

Mynd 9: Endurksöpun dýra Dieters Roth 
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voru í verkefninu verði settir í framleiðslu.52 Eitt verkefnanna á sýningunni í Epal var 

endursköpun dýra Dieter Roths myndlistamanns frá árinu 1962 í íslenskt lerki.53 

Hér hefur verið hlaupið á ýmsu í sambandi við nytjalist og hönnun og líkt og Dóra 

segir í viðtalinu þá hefur margt gerst á síðastliðnum árum og gera má í raun ráð fyrir 

mikilli vitundavakninu meðal íslenskra hönnuða á næstu misserum. Lokaverkefni áfangans 

Stefnumóti hönnuða við skógarbændur lauk einmitt með pródótýpum af ýmis konar 

varning sem áttu það sameiginlegt að vera allar að einhverju leyti úr íslenskum trjávið. Mér 

þykir þó að í upplýsingum um fæst þeirra verka sem ég hef nefnt hér gat ég fundið 

upplýsingar um það hvort hönnuðurinn hefði hugsað framhaldslíf vörunnar, þ.e. hvernig 

hún yrði endurnýtt og því finnst mér ábótavant. 

 

  

                                                
52 „Eyjólfur í Epal: Það er ekkert sem heitir tíska í húsbúnaði“, pressan.is, Pressan, 11. september 2010, sótt: 
2. desember 2013, http://www.pressan.is/VeroldMortuMariu/Lesagrein/eyjolfur-i-epal-thad-er-ekkert-sem-
heitir-tiska-i-husbunadi. 
53 „Dýrahjörð Dieter Roth endursköpuð“, skogur.is, Skógræktarfélag Reykjavíkur, 13. apríl 2010, sótt: 2. 
desember 2013, http://www.skogur.is/um-skograekt-rikisins/frettir/nr/620. 
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Lokaorð 

Í byrjun ritgerðarinnar læt ég í ljós vanþekkingu mína á íslenskum skógi. Ég hafði ekki 

hugmynd um hvernig hann væri uppbyggður né að hann væri yfirleitt nýtanlegur til annars 

en útivistar og sem skjólgerði. Sem betur fer eru þó ekki allir jafn blindir á auðlindir 

skógarins og iðnaður með íslenskt timbur fer vaxandi. Það er þó þolinmæðisverk að byggja 

upp timburiðnað og sá viður sem er í boði núna er hvorki í bestu gæðum né mikið af 

honum. Starf skógræktarinnar hefur þó verið gott og nú þegar má sjá hvernig íslenskir 

lerkidrumbar mynda aðsetur fyrir ferðamenn í Fjarðárgljúfri. Iðnaðurinn er því á 

byrjunarreit en með réttum handtökum má ætla að sá viður sem ræktaður er hér verði ekki 

síðri en sá sem við flytjum inn erlendis frá í dag.   

 Tegundirnar sem við höfum úr að ráða eru kannski ekki margar en líkt og Finnar 

hafa nýtt sér birkið í sinni hönnun og Írar hafa stutt við bakið á timburframleiðslu þar í 

landi, þá getum við einnig framleitt samkeppnishæfa alþjóðlega hönnun á Íslandi. Það sem 

er mér efst í huga er hvernig við viljum standa að þessari stækkandi atvinnugrein. Frá 

vöggu til vöggu er nálgun sem miðast að því að þær afurðir sem verða framleiddar séu 

hannaðar með framhaldslíf í huga. Líkt og lauf trésins verða að næringu fyrir tréið þegar 

þau falla til jarðar. Slík hringrás er eftirsóknarverð í iðnaði sömuleiðis og getur, ef vel er 

gert, verið mjög arðbær fyrir iðnaðinn sjálfan.  

 Samfélagið Þorpið, Eyjólfur í Epal og Dóra Hansen eru öll hönnuðir sem  hafa 

þegar byrjað að vinna að nytjahlutum úr íslenskum trjávið eða stutt við bakið á þeirri 

rannsóknarvinnu.  Afurðir hönnuða má því sjá víða þó framleiðslan sé ekki mikil. Enn 

vantar aðila sem einbeita sér að því að meðhöndla þau tré sem eru felld þannig að auðvelt 

aðgengi almennings sé að þeim. Trémyllur munu þó koma í framhaldi af eftirspurn. 

Hönnuðir, handverksfólk, smiðir og aðrir geta skapað þá eftirspurn en vandamálið virðist 

vera að viðurinn sé ekki nógu góður og fer því flest allur í kurl. Tilraunir með grisjunarvið 

eru þó vel þess virði að athuga en fordæmi fyrir þeim er að finna víða um heim.  

 Í þessari ritgerð hef ég einkum talað um hvernig nýta má skógarauðlindina með 

áherslu á timbur en vissulega mætti líta á skóginn sem annars konar vettvang fyrir hönnuði. 

Hönnun þarf ekki að vera efnisleg. Ferli skapandi hugsunar getur líka leitt af sér 

óhlutbunda niðurstöðu. Eitt af markmiðum skógræktarinnar er að skapa almenningi 

yndisskóga, t.d. til útivistar. Hvernig geta hönnuðir nálgast það markmið og þannig aukið 

gildi íslenskra skóga? 
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