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Ágrip 

Í árdaga ungmennafélaganna var eitt af aðalmarkmiðum þeirra að klæða landið aftur 

skógi. Mörg félög fóru af stað full af eldmóði en höfðu engan innlendan reynslubanka 

til að leita í til að fá upplýsingar um hvernig best ætti að standa að þessu háleita 

markmiði. Sumarið 1992 fór Björn. B. Jónsson um landið á vegum Ungmennafélags 

Íslands (UMFÍ) og kannaði afdrif 110 skógarreita sem ungmennafélögin í landinu 

höfðu komið að og hann hafði fengið vitneskju um. Nú um 25 árum eftir fyrstu úttekt 

á skógarreitum ungmennafélaganna var ákveðið að hafa aftur uppi á þessum sömu 

reitum og komast að því hvað hafi gerst frá fyrri úttekt. Einnig átti að kanna hvort 

mögulega einhverjir af reitunum gætu hentað til útivistar fyrir almenning, líkt og 

skógarreitirnir í verkefninu Opnir skógar á vegum Skógræktarfélags Íslands (SÍ) og 

Icelandair Group. Sumrin 2016 og 2017 ferðaðist höfundur um landið, með stuðningi 

UMFÍ og SÍ, í leit að þessum reitum. Staðsetning reitanna og flatarmál skógarlunda 

var skráð með gps-tæki. Aðrir þættir voru einnig teknir út, eins og tegundasamsetning, 

hver væri ríkjandi trjátegund, yfirhæð hennar og þéttleikamæling var gerð ef reitur var 

yfir 0,25 ha að stærð og tré orðin nógu stór til að mælast með hlutfallssigti (e. 

relascope). Þættir sem eru mikilvægir í útivistarskógum voru líka teknir út, eins og 

þeir sem varða aðgengi, innviði og umhirðu reitanna. Myndir voru teknir á öllum 

stöðum og sérstaklega var leitast eftir því á hverjum stað að ná mynd frá sama 

sjónarhorni og árið 1992, ef slík eldri mynd var til. Gagnagrunnur var hannaður í 

kortaupplýsingakerfinu ArcGIS til að halda utan um staðsetningarhnit reitanna og 

eigindi þeirra. Tími vannst til að finna staðsetningar 95 af 110 reitum, en af þeim 95 

höfðu 2 horfið frá síðustu úttekt. Mælingar voru gerðar á 93 reitum, en af þeim voru 

53 með samfellda skógarlundi, en á hinum 40 stöðunum fólst ræktunin aðallega í 

skjólbeltum. Niðurstöður mælinga sýndu að samfelldu skógarreitirnir 53 þöktu 65 ha 

og að grisjað hafði verið í 25% þeirra. Birki var algengasta trjátegundin í þessum 53 

minni og stærri skógarreitum, en sitkagreni var í öðru sæti. Sumir reitanna eru þegar 

opnir almenningi og eru í umsjón skógræktarfélags eða sveitarfélags, en einnig 

fundust illfærir, óhirtir reitir sem gaman væri að gera aðgengilegri. Beitt var sérstakri 

greiningu í ArcGIS til að finna einn reit í hverjum landshluta (utan Vestfjarða) sem 

hentaði til frekari þróunar sem útivistarskógur.  
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Þakkir 

Ég vil fyrst og fremst þakka UMFÍ fyrir að treysta mér fyrir þessu verkefni sem er 

búið að vera mjög lærdómsríkt. Skógræktarfélag Íslands fær þakkir fyrir að sjá 

úttektinni fyrir farartæki. Bjarni Diðrik fær þakkir fyrir póstana frá Barselóna og góð 

ráð. Skógræktin fær þakkir fyrir aðstöðu á Akureyri þar sem ég vann úr gögnum 

úttektarinnar. Þar var dýrmætt að fá aðgang að góðum loftmyndum og ekki má 

vanmeta félagsskapinn í kaffipásunum. Björn B. Jónsson fær þakkir fyrir aðstoð við 

að finna aftur suma skógarreitina. Bergsveinn Þórsson og Björn Traustason hjá 

Skógræktinni fá þakkir fyrir góð ráð við kortavinnu. Rakel Jónsdóttir og Pétur 

Halldórsson fá þakkir fyrir aðstoð við heimildaöflun. Eiginmaður minn, Jonas E. 

Björk, fær hjartans þakkir fyrir góð ráð í gagnagrunnsmálum, fyrir að láta sér duga 

skógarúttektir sem afþreyingu í sumarfríum síðustu tveggja ára og fyrir að vera minn 

helsti stuðningsmaður í náminu. 1. mynd sýnir hlið nokkurra reita sem teknir voru út. 

 

 

1. mynd. Myndir af hliðum í nokkrum skógarreitum ungmennafélaganna. 
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1 Inngangur 

Að frumkvæði Skógræktarfélags Íslands (SÍ) og Ungmennafélags Íslands (UMFÍ) var 

ákveðið að taka út skógræktarreiti ungmennafélaga landsins, en 25 ár voru liðin frá 

fyrstu úttekt þessara reita. Stafræn bylting hefur orðið síðan fyrsta úttektin fór fram og 

er nú komið tækifæri til að koma upplýsingum um reitina á aðgengilegt form og 

fróðlegt að skoða hvaða breytingar hafa orðið á þeim frá síðustu úttekt. 

 

1.1 Ungmennafélög í skógrækt 

Í upphafi síðustu aldar fóru ungmennafélög að spretta upp víða um land. Gerð er góð 

grein fyrir tilurð ungmennafélaganna og aðkomu þeirra að skógrækt í bók þeirra 

Sigurðar Blöndal og Skúla B. Gunnarssonar (1999) – Íslandsskógar. Þar segir að 

ungmennafélögin hafi strax haft skógrækt á sinni stefnuskrá, en eitt af 

aðalstefnumálum þeirra var að klæða landið skógi að nýju. Um leið og búið var að 

stofna samband ungmennafélaganna (UMFÍ) árið 1907 var farið að ræða hugmyndir 

um sérstakan skógræktardag ungmennafélaganna í því skini að ná markmiðinu um að 

Ísland verði skógi vaxið á ný. Í samantekt þeirra kemur jafnframt fram að greina má 

þrjár bylgjur í skógrækt ungmennafélaganna; sú fyrsta strax í upphafi 20. aldarinnar 

við stofnun ungmennafélagshreyfingarinnar, sú næsta upp úr 1950 og svo aftur upp úr 

1990, þegar gróðursetningar ungmennafélaganna fara frekar að snúast um að búa til 

skjól við íþróttamannvirki heldur en að rækta samfellda skógarreiti. 

 

1.2 Fyrri úttekt á skógrækt ungmennafélaganna 

Ein úttekt hefur farið fram á skógrækt ungmennafélaganna, en árið 1992 fór Björn. B. 

Jónsson um land allt og mældi út þá reiti sem hann fékk vitneskju um og voru enn á 

snærum ungmennafélaganna (Björn B. Jónsson, 1993a). Í allt fann hann 110 reiti sem 

hann tók út. Hann hafði frétt af þremur til viðbótar sem eru að finna í lista hans en 

hann náði ekki að taka út á þeim tíma. Í samantekt hans kemur fram að af þessum 110 

reitum séu 57 skýrt afmarkaðir skógarreitir, 43 staðir voru gróðursetningar við 

félagsheimili og/eða íþróttamannvirki og níu svæði voru gróðursetningar á 

golfvöllum. 
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1.3 Í kjölfar gróðursetningar 

Í upphafi skógræktarvakningar í byrjun síðustu aldar var lítill skógur á Íslandi, 

eitthvað var friðað af gömlum birkiskógi en annars snerust verkefnin um að finna og 

friða svæði sem svo var hægt að gróðursetja í og stofna gróðrarstöðvar til að rækta tré 

(Hreinn Óskarsson, 2013). Áhersla var snemma á að finna erlendar trjátegundir sem 

gætu vaxið vel á Íslandi (Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 1999). Gefnir 

voru út leiðbeiningarbæklingar af UMFÍ strax í árdaga skógræktar sem meðal annars 

upplýstu um hvernig ætti að bera sig að við gróðursetningu, eftirlit og viðhald skóga 

(Guðmundur Davíðsson, 1912).  

 

Hvort sem gróðursett er með nytjaskóg eða útivistarskóg í huga þá kemur alltaf að 

þeim tímapunkti að hirða þurfi um reitinn svo að trjáplönturnar fái dafnað sem best. 

Misjafnt er hverjar aðgerðirnar eru eftir því hvert markmiðið er með skógræktinni. 

Jafnt og þétt bil á milli plantna er mikilvægt í ungskógi þar sem ætlunin er að hámarka 

bolviðarmagn með því að stýra vexti í hæðarvöxt trés, hafa áhrif á hlutfall ungviðar í 

timbrinu og stýra vexti frá mikilli greinamyndun sem annars leiðir til mikilla kvista í 

timbrinu (Brynjar Skúlason, Guðríður Baldvinsdóttir og Sigurður Freyr 

Guðbrandsson, 2006; Heiðarsson, 2013; Ólafur Eggertsson, 2013). Aðrir þættir eru 

mikilvægir í umhirðu skóga til útivistar og yndisauka eins og fjölbreytt tegundaflóra, 

gott aðgengi og stígakerfi en minni áhersla er lögð á viðargæði og viðarafurðir 

(Brynjólfur Jónsson, 2013). Þó aðalmarkmið sé að rækta timburskóg útilokar það ekki 

aðrar nytjar af skóginum og vel er hægt að nýta til dæmis grisjaðan, bjartan 30 ára 

greni- eða lerkiskóg til beitar eða til útivistar (Brynjar Skúlason o.fl., 2006; Sigurður 

Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 1999). 

 

1.4 Umhirða eldri skóga 

Í skipulögðum útivistarskógum er stundum gróðursett gisnara en í hreinræktuðum 

nytjaskógum (Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 1999). Yfirleitt er þó gert 

ráð fyrir afföllum og því gróðursett þéttar en ráðgert er að trén standi í fullvaxta 

útivistarskógi. Í nytjaskógi er gagngert plantað þétt til að stýra vexti og vaxtarlagi eins 

og var nefnt í kaflanum hér á undan. 
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Nota má ákveðna þumalputtareglu til að meta hvort komið sé að grisjun í skógarlundi, 

en það er hlutfall lifandi krónu miðað við heildarlengd trés (Lárus Heiðarsson, Arnór 

Snorrason og Johan Holst, 2006). Hjá ljóselskum tegundum eins og lerki, furu og 

birki ætti hlutfall trjákrónu ekki að vera minna en helmingur af heildarlengd trésins en 

hjá skuggþolnari tegundum eins og greni, þinum og þöllum á trjákrónan að vera að 

lágmarki 2/3 af heildarlengd. Ef lífkróna trjánna er minni en sem þessu nemur hefur 

vaxtargeta þeirra minnkað og tekur tíma að ná upp fyrri vaxtargetu ef þau ná henni þá 

nokkurn tímann aftur (Lárus Heiðarsson o.fl., 2006).  

 

Í þeim löndum þar sem nytjaskógrækt eða timburskógrækt hefur tíðkast lengi er búið 

að finna út hvenær hagkvæmast er að ráðast í grisjun og er þá hægt að fletta upp í 

töflum þar sem tekið er mið af trjátegund, aldri í brjósthæð og/eða grunnflatarsummu 

(e. basal area) og yfirhæð í skógarlundi (Smith, Larson, Kelty og Ashton, 1997). 

Önnur þumalputtaregla er að samfelldur skógur sem hefur náð 10-12 m yfirhæð er 

orðinn hæfilega þéttur til grisjunar við um 15-17 m2/ha grunnflatarsummu fyrir 

ljóselskustu trjátegundirnar eins og lerki og birki, en skuggþolnari tegundir, eins og 

sitkagreni, rauðgreni og stafafura, mega ná að minnsta kosti 30-35 m2/ha fyrir grisjun 

við 10-12 m yfirhæð. Við 20-24 m yfirhæð hafa þessi hlutföll hinsvegar breyst þannig 

að lerkið og stafafuran hafa sömu grisjunarmörk, um 30-32 m2/ha, sitkagreni um 35-

40 m2/ha, en skuggþolnasta tegundin rauðgreni 40-45 m2/ha (Rollinson, 1988), þegar 

búið er að leiðrétta bresku tölurnar að breiddargráðum Íslands (Skogsstyrelsen, 1985). 

Auðvelt er að nota hlutfallssigti (e. relascope) til að finna grunnflatarsummu og  

Suunto trjáhæðarmæli (hornamæli) til að finna yfirhæð í eldri skógum, ef þeir eru ekki 

of þéttir; og það er þessi aðferð sem skógfræðingar beita almennt erlendis til að áætla 

grisjunarþörf.  

 

Í útivistarskógi þarf einnig að grisja og kvista upp, en þó af öðrum ástæðum en til að 

skapa viðargæði. Auðveldara er að ganga um skóga sem hafa verið grisjaðir og 

heilbrigði þeirra trjáa sem eftir eru verður meira og þau njóta sín betur. Alveg eins og 

í timburskógi nýta trén í útivistarskóginum aukið vaxtarrými þegar samkeppni við 

önnur tré hefur minnkað eftir grisjun, en hvaða einstaklingar eru taldir 

eftirsóknarverðir og látnir standa eftir í skóginum eru ekki endilega þeir sömu í 

þessum ólíku skógargerðum (Einar Gunnarsson, 2001). Í timburskógi er það kostur að 

trén standi það þétt að neðstu greinarnar drepist og kvistirnir í timbrinu verði minni, 
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en í útivistarskógi er líka óskað eftir því að hafa greinamikil tré með næstum 100% 

lífkrónu, ef til vill í bland við dimma, þétta lundi sem auka fjölbreytnina í 

útivistarlandinu. Í timburskógi eru einsleit tré og beinvaxin æskileg en kræklótt tré, og 

oft einstaklingar af vaxtarminni tegundum, fá að fjúka í grisjun. Í útivistarskógi er sóst 

eftir því að hafa fjölbreytnina sem mesta, bæði í tegundavali og útliti einstaklinganna 

og jafnvel skemmtilega kræklótt tré fá að njóta sín á meðan beinvaxnari tré fá að víkja 

ef svo ber undir (Lárus Heiðarsson o.fl., 2006). 

 

Skógræktarfélag Íslands byrjaði nokkuð snemma að halda úti grisjunarflokki sem fór 

um landið og grisjaði í skógarlundum á vegum félagsins, en einnig í skógrækt á 

vegum annarra eins og ungmennafélaganna. Landgræðslusjóður styrkti verkefnið og 

gerði 3-4 manna hópi kleift að vinna við að grisja skóga um tveggja mánaða skeið á 

sumrin, vítt og breitt um landið í nærri tvo áratugi en verkefninu lauk í kringum 1993 

(Brynjólfur Jónsson, munnl. uppl.). Tryggvi Marínósson sem nú sér um útivistar- og 

tjaldsvæði á Hömrum á Akureyri var til dæmis þátttakandi í fyrsta flokknum sem fór 

um landið sumarið 1977. Hann fór þá, ásamt tveimur Norðmönnum, um Norðurland 

og grisjaði bæði í stærri og smærri skógarreitum. Man hann eftir að hafa grisjað birki í 

reit í landi Jórunnarstaða nr. 63 sem Ungmennafélagið Vorboðinn hafði umsjón með 

en sá reitur var einmitt tekinn út í þessu verkefni (Tryggvi Marinósson, munnl. uppl.). 

Það er mjög miður að fjarað hafi undan þessu framtaki SÍ fyrir um 25 árum og mikið 

þjóðþrifaverk væri að koma því aftur á laggirnar 

 

1.5 Skógar opnir fyrir almenningi 

Skógrækt getur hafist með mismunandi markmið í huga eins og imprað hefur verið á. 

Sögulega hefur þetta verið frá því að koma upp birkiskógarlundum við flesta bæi 

(Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 1999) til að stuðla að sjálfbærum 

eldiviðarbirgðum, til tilraunastarfsemi á erlendum trjátegundum sem gætu þrifist við 

íslenskar aðstæður, frá verndun og útbreiðslu náttúrulegra birkiskóga til að rækta 

nytjaskóga með það fyrir augum að framleiða timbur á sem hagkvæmastan hátt 

(Hallgrímur Indriðason, 2007), eða með því að reyna að ná fleiri markmiðum 

samtímis með svokallaðri fjölnytjaskógrækt (Stjórnarráð Íslands, 2007). Margir þættir 

hafa leitt til þess að útivistarskógum á Íslandi hefur fjölgað. Skógrækt 

ungmennafélaganna, skógræktarfélaga, sveitarfélaga og ýmissa stofnana hefur frá 
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upphafi miðað að nýtingu almennings á skógunum, en með tilkomu 

fjölnytjastefnunnar í nýtingu íslenskra ræktaðra skóga (Bjarni D. Sigurðsson, munnl. 

uppl.) og ekki síður með breyttri búsetu, flutningi fólks úr dreifbýli í þéttbýli, auknum 

frítíma fólks og heilbrigðari lífsstíl hefur nýting útivistarskóga og grænna svæða 

aukist (Ólafur Oddsson og Hallgrímur Indriðason, 2006). 

 

Fjölgun formlegra útivistarskóga hérlendis var einnig mikið hjálpað af þeirri 

stefnubreytingu sem Sigurður Blöndal, heitinn, kom á þegar hann tók við starfi 

skógræktarstjóra árið 1990, að allir skógar í umsýslu Skógrækar ríkisins ættu að vera 

opnir almenningi (svonefndir „þjóðskógar“ í dag; sjá kafla 1.6.1) og einnig því að 

áherslur og verkefni stofnunarinnar breyttust í áranna rás. Með stofnun 

Landshlutaverkefnanna hætti Skógrækt ríkisins að sjá um að skipuleggja skógrækt 

skógarbænda og ný lagasetning neyddi hana til að hætta trjáplöntuframleiðslu til sölu 

á opnum markaði og einkareknar gróðrarstöðvar tóku við á 10. áratug síðustu aldar. 

Áherslur breyttust og ný verkefni tóku við en kynningarstarf varð meira áberandi og 

unnið að því að bæta aðgengi að þjóðskógunum með betri merkingum, stígagerð og 

viðburðum í skógunum og aukin áhersla var á umhirðu þeirra (Þröstur Eysteinsson, 

2009). Starfssviðið hefur svo breyst aftur núna, þegar búið er að sameina 

Landshlutaverkefnin og Skógrækt ríkisins í eina stofnun, Skógræktina, en mikil 

áhersla er enn á útivistarskóga og opnun skóga Skógræktarinnar fyrir almenningi (sjá 

einnig kafla 1.6.1. um þjóðskóga Skógræktarinnar). Nýlega, í maí 2018, var til dæmis 

verið að opna stóran áningarstað í þjóðskógi Skógræktarinnar á Laugarvatni, þar sem 

eldaskáli, leiksvæði, salernis- og útikennsluaðstaða mynda eina heild (Ferðamálastofa, 

2013). 

 

1.6 Skógrækt og ferðaþjónusta 

Með aukinni áherslu á kynningarstarf og að auka aðgengi að skógum sem Skógrækt 

ríkisins (nú Skógræktin) er með í sinni umsjá var farið að horfa á viðhorf almennings 

til skógræktar og útivistar í skógum. Meðal niðurstaðna í könnun sem Gallup vann 

árið 2004 fyrir Skógrækt ríkisins kom í ljós að ríflega 78% aðspurðra höfðu heimsótt 

skóg síðustu tólf mánuði og er það hlutfall svipað í nágrannalöndum okkar 

(Hallgrímur Indriðason, 2007; Hrefna Jóhannesdóttir, Sherry Curl og Karl S. 

Gunnarsson, 2004). Í sömu könnun kom meðal annars fram að Íslendingar (95%) telja 
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að skógrækt hafi jákvæð áhrif á fólkið í landinu, þar af 64% mjög jákvæð áhrif og 

92% svarenda töldu það vera mikilvægt hlutverk Skógræktar ríkisins að bjóða upp á 

skóga til útivistar. Nýleg könnun sem Gallup vann fyrir Skógræktina, Skógræktarfélag 

Íslands og Landssamtök skógareigenda sýnir að enn telja landsmenn (93%) skógrækt 

jákvæða fyrir Ísland en nú hefur enn bæst í hóp þeirra (83,8% 2004 og 86,6% 2018) 

sem telja skógrækt mikilvæga til að binda kolefni (Pétur Halldórsson, 2018). 

 

Í framhaldinu er áhugavert að skoða hvaða þættir eru mikilvægir í sambandi við 

útivistarskóga. Simon Bell (1997) kemur inn á marga þætti sem mikilvægt er að skoða 

í skipulagi á útivistarsvæðum, sérstaklega nefnir hann sex þætti sem ekki mega 

gleymast. Mikilvægt er að gesti útivistarsvæðisins finnist hann velkominn og vel 

merkt aðkoma og upplýsingar um svæðið geta ýtt undir þá upplifun. Ef 

útivistarskógurinn er stór þannig að hætta er á að villast í honum er mikilvægt að hafa 

merktar gönguleiðir eða yfirlitskort þannig að hægt sé að átta sig á hvar maður er 

staddur hverju sinni og afstöðu til aðalsvæðis eða þjónustustöðvar. Einnig er talað um 

öryggi gesta, mögulega ógn af villidýrum (sem á ekki við hér, sem betur fer), 

merkingu stíga eftir erfiðleikastigi og að hanna stíga og rjóður í skóginum þannig að 

fólki líði vel en upplifi til dæmis ekki innilokunarkennd. 

 

Mikilvægir þættir sem þarf að hafa með í skipulagningu útivistarskógar eru að hanna 

gott aðgengi með greiðfærum vegum, upplýsingarskiltum og bílastæðum. Einnig að 

merkja gönguleiðir um skóginn og skipuleggja vel stígagerð (Brynjólfur Jónsson, 

2013). Huga þarf að annarri þjónustu fyrir gesti eins og hreinlætisaðstöðu, sorpmálum 

og drykkjarvatni. Þá getur aðstaða til eldunar, gistingar (tjaldstæði) og afþreyingar 

(leiktæki, strandblakvellir o.fl.) aukið aðsókn gesta (Ólafur Oddsson og Hallgrímur 

Indriðason, 2006). Sherry Curl (2008) vann mjög áhugavert meistaraverkefni um 

útivistarskógrækt og viðhorf og væntingar almennings til slíkra svæða, sem 

áhugasömum er bent á að kynna sér.  

 

Talsverð umræða hefur verið á undanförnum árum um óþrifnað og álag vítt og breitt 

um landið í kjölfar aukins fjölda ferðamanna og skorts á almenningssalernum (Jón 

Hákon Halldórsson, 2017; Jónas Atli Gunnarsson, 2017; Skessuhorn, 2013). Skógar 

gefa gott skjól og því má vænta að ferðamenn geti sótt talsvert í þá til að sinna kalli 

náttúrunnar þegar almenningsþjónusta stendur ekki til boða. Dæmi eru um að slíkt 
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valdi skógareigendum miklum ama og má þar til dæmis nefna trjáreiti við 

sumarbústaði á Seljavöllum undir Eyjafjöllum þar sem mikill fjöldi ferðamanna á leið 

um til að fara í Seljavallalaug, en þar er engin salernisaðstaða til staðar (Bjarni Diðrik 

Sigurðsson, munnl. uppl.). Uppbygging aðstöðu í skógum við fjölfarna vegi gæti því 

líka verið nauðsynleg burtséð frá því hve mikil útivist er stunduð á svæðinu. 

 

1.6.1 Þjóðskógarnir 

Þjóðskógar kallast skóglendi þau er Skógræktin á eða hefur umsjón með og eru þeir 

53 talsins. Skógarnir eru öllum opnir en eru misaðgengilegir. Skógarverðir eru á 

fjórum stöðum á landinu í hverjum landshluta nema á Vestfjörðum. Helstu 

þjóðskógar, sem einnig eru þekktir útivistarskógar eru Vaglaskógur í Fnjóskadal á 

Norðurlandi, Hallormsstaðaskógur á Austurlandi, Haukadalsskógur og Þjórsárdals-

skógur á Suðurlandi og Jafnaskarðsskógur við Hreðavatn, Norðtunguskógur og 

Stálpastaðir í Skorradal á Vesturlandi (Skógræktin, á.á.a). 

 

1.6.2 Opnir skógar Skógræktarfélags Íslands 

Verkefnið „Opinn skógur“ er samstarfsverkefni skógræktarfélaga og Icelandair 

Group. Markmið verkefnisins er að opna skógræktarsvæði skógræktarfélaganna sem 

eru í alfaraleið fyrir almenningi sér til heilsubótar og útivistar. Áhersla er lögð á góða 

aðstöðu, aðgengi og miðlun upplýsinga um lífríki, náttúru og sögu (Skógræktarfélag 

Íslands, á.á.). Fyrsti skógurinn sem var formlega opnaður sem Opinn skógur í þessu 

verkefni var Daníelslundur í Borgarfirði árið 2002, en síðan hafa 15 aðrir skógar verið 

opnaðir um land allt. Dæmi um Opna skóga í öðrum landshlutum eru Tunguskógur á 

Vestfjörðum sem opnaði formlega árið 2004, Hrútey í Blöndu á Norðurlandi sem 

opnaði árið 2003, Eyjólfsstaðir á Austurlandi árið 2004 og Völvuskógur á Suðurlandi 

sem opnaði árið 2013. 

 

1.6.3 Aðrir opnir skógar 

Fleiri opnir útivistarskógar eru á snærum skógræktarfélaga í landinu en þeir sem 

tengjast verkefninu Opnir skógar og eru nokkrir þeirra taldir upp í bókinni 

Íslandsskógar – Hundrað ára saga (Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 

1999). Skógræktarsvæðin sem fyrst voru kölluð útivistarskógar á Íslandi eru 
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Heiðmörk, útivistarskógur Reykvíkinga og Kjarnaskógur, útivistarskógur 

Akureyringa (Hallgrímur Indriðason, 2007). Sveitarfélögin hafa gert samninga við 

skógræktarfélögin á svæðunum til að sjá um þessar útivistarperlur. Skógræktarfélag 

Eyfirðinga sér um Kjarnaskóg og Skógræktarfélag Reykvíkinga um Heiðmörk. Í 

öðrum landshlutum má nefna Botnsskóg í Dýrafirði sem Skógræktarfélag Dýrfirðinga 

annast, Hjallaskóg í Neskaupsstað á vegum Skógræktarfélags Neskaupsstaðar og 

Grensás og Sauraskógur í Helgafellssveit í umsjón Skógræktarfélags Borgfirðinga. 

Einnig hafa sumir landeigendur opnað skóga sína fyrir gesti og gangandi og má þar 

nefna Húsafellsskóg í Borgarfirði og Tunguskóg í Jökulsárhlíð (Sigurður Blöndal og 

Skúli Björn Gunnarsson, 1999). 

 

1.7 Fleiri áhugaverð mál sem tengjast skógrækt og skógum 

Fjallað hefur verið um það á síðustu árum að ný tegund væri um það bil að bætast við 

spendýrafánu Íslands, en það er kanína (Oryctolagus cuniculus; Fréttablaðið, 2012). 

Talsvert ber á því að almenningur sleppi kanínum, sem hafa verið aldar sem gæludýr, 

á skógivöxnum útivistarsvæðum eins og í Öskjuhlíð og Elliðaárdal (Guðbjörg Ásta 

Stefánsdóttir, 2008). Kanínur eru á lista yfir 100 ágengustu tegundirnar í heiminum 

(GISD, 2018) og er talin ágeng í nágrannalöndum okkar Finnlandi, Svíþjóð og Noregi 

(Menja von Schmalensee, 2010). Meira að segja hafa verið gerðar sérstakar 

rannsóknir á stofnvistfræði kanína hér á landi (Guðbjörg Ásta Stefánsdóttir, 2008). 

Áhugavert gæti því verið að vita hversu algengar þær eru er í skógarreitum 

ungmennafélaganna.  

 

1.8 Skógarúttektir á Íslandi 

Úttektir á skógum á Íslandi eru fleiri og eldri en kannski margan grunar. Þó að við 

séum núna óháð íslenskri framleiðslu á viði til upphitunar, eldunar og smíði þá hefur 

það ekki alltaf verið svo. Frændurnir Páll og Arngrímur Vídalín fóru báðir til 

Kaupmannahafnar til náms. Þeir skrifuðu lærðar greinar um framfaramál á Íslandi og 

voru báðir talsmenn skógræktar í skrifum sínum. Talið er að skrifin hafi verið kornið 

sem fyllti mælinn og hafi hrundið af stað aðgerðum af hálfu stjórnar Danakonungs 

eftir stöðugar fregnir af óáran og versnandi hag Íslendinga (Þorbergur Hjalti Jónsson, 
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2016). Allsherjar úttekt á hag landsmanna var fyrirskipuð af Friðriki IV. Danakonungi 

og árið 1702 hófu Páll Vídalín og Árni Magnússon ferð sína um landið. Meðal annars 

áttu þeir að kanna, skrásetja ástand og útbreiðslu skóga á Íslandi og flokka eftir 

möguleikum til nytja – raftaskógur, skógur til kolagerðar og hrísskógur (Árni 

Magnússon og Páll Vídalín, Jarðabók). Telst úttekt þeirra vera fyrsta heildarúttekt á 

skógum og kjarri hérlendis og gefur góða mynd af hvar birki óx og hvernig skógurinn 

var á þeim tíma þó að flatarmál þeirra hafi ekki verið skráð (Þorbergur Hjalti Jónsson, 

2005).  

 

Næstu úttektir á útbreiðslu og ástandi birkiskóga landsins eftir Jarðabók Páls og Árna, 

voru unnar seint á 19. öld af ýmsum aðilum og voru ekki landsúttektir, heldur úttektir 

á einstökum sýslum, eins og Rangárvallasýslu (Einar Helgason, 1899), eða á minni 

svæðum eins og Fnjóskadal (Sigurður Sigurðsson, 1900). Þegar skógræktarmál voru 

tekin föstum tökum og skógræktarstjóri skipaður á Íslandi 1907 var gerð tilraun til að 

meta heildarflatarmál birkiskóga hér á landi. Kofoed-Hansen skógræktarstjóri áætlaði 

heildarflatarmálið vera um 60.000 ha og fann þá tölu út með því að rýna í dönsku 

herforingjaráðskortin og fleiri heimildir (Kofoed-Hansen, 1925).  

 

Fyrsta formlega landsúttektin sem gekk út á það að finna nákvæmari útbreiðslu og 

flatarmál birkiskóga á Íslandi var gerð á árunum 1972 til 1975. Öll kort voru orðin 

nákvæmari en þegar Kofoed-Hansen lagðist í útreikninga, loftmyndir höfðu komið til 

sögunnar og auðveldara að ferðast um landið. Í þessari úttekt voru skógarnir 

afmarkaðir og flatarmál þeirra reiknað út eftir loftmyndum. Einnig var farið í alla 

skóga og ástand þeirra metið sjónrænt en heildarflatarmál taldist 125.469 ha í þessari 

úttekt (Skógrækt ríkisins, 1977). 

 

Næst var ráðist í landsúttekt á birkiskógum árið 1987 og stóð sú vinna yfir fram til 

ársins 1991. Þar var öðrum aðferðum beitt og fleiri og nákvæmari mælingar gerðar í 

skógarreitunum (Ása Lovísa Aradóttir, Ingvi Þorsteinsson og Snorri Sigurðsson, 

1995). Samkvæmt þessari úttekt taldist náttúrulegt birkiskóglendi vera 116.525 ha eða 

tæplega 9.000 ha minna en í fyrri landsúttektinni. Skýring breytingarinnar eru rakin til 

skýrari skilgreininga á hvað er skóglendi, nákvæmari kortlagningaraðferða og að 

leiðrétt var fyrir skekkju í loftmyndum (Þorbergur Hjalti Jónsson, 2005). 
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Verkefnið Íslensk skógarúttekt (ÍSÚ) var sett á laggirnar árið 2001 (Arnór Snorrason 

og Bjarki Þór Kjartansson, 2004) og er hún með svipuðu sniði og landskógaúttektir í 

nágrannalöndunum. Fyrrgreindar úttektir miðuðu helst að útbreiðslu og ástandi 

náttúrulegra birkiskóga á meðan upplýsingar um ræktaða skóga á þessum tíma var 

aðallega að finna í tölum um fjölda gróðursettra plantna hjá skógræktarfélögum og 

Skógrækt ríkisins (Arnór Snorrason og Bjarki Þór Kjartansson, 2004). Meginmarkmið 

ÍSÚ er að áætla breytingar á kolefnisforða íslenskra skóglenda en þær upplýsingar eru 

nauðsynlegar til að fylgjast með hvort Íslendingar uppfylli sáttmála Sameinuðu 

þjóðanna um loftslagsbreytingar og til að geta talið kolefnisbindingu nýskógræktar til 

frádráttar frá kolefnisútstreymi landsins (Arnór Snorrason, á.á.; Arnór Snorrason og 

Bjarki Þór Kjartansson, 2004).  

 

Kortaupplýsingum er aflað með fjarkönnun í landupplýsingakerfi og upplýsingar 

fengnar frá skógræktendum. Mælingar á vettvangi eru gerðar til að safna inn öðrum 

upplýsingum með kerfisúrtaki í öllum skógum landsins sem felast í 1.000 föstum 

mæliflötum (Arnór Snorrason, á.á.). Til að skóglendi teljist með í Íslenskri 

skógarúttekt þarf krónuþekja trjánna að vera að lágmarki 10% og flatarmál að minnsta 

kosti 0,5 ha. Hæðarviðmið er svo meðalhæð sem er að lágmarki 2 m en náttúrulegt 

birki undir 2 m í meðalhæð flokkast sem birkikjarr og ræktaður skógur undir 2 m 

meðalhæð, en sem áætlað er að nái að minnsta kosti tveggja metra hæð fullvaxinn, 

telst til nýskógræktar (Björn Traustason og Arnór Snorrason, 2008).  

 

Þó að þessar ýtarlegu úttektir hafi verið gerðar á skógum landsins, þá eru þær 

upplýsingar sem Björn B. Jónsson (1993b) tók saman í landsúttekt sinni um útbreiðslu 

og ástand skógarreita ungmennafélaganna hvergi að finna á aðgengilegu (stafrænu) 

formi. Það var því fyllsta ástæða til að vinna nýtt verkefni til að koma þeim 

upplýsingum á kortið. 

 

1.9 Erlend og innlend dæmi um greiningar á forgangsröðun og hæfi 

skóga til útivistar 

Skipulag útivistarsvæða, grænna svæða og útivistarskóga er mikilvægt með tilliti til 

ýmissa þátta. Ekki bara skipulag svæðanna sjálfra í sambandi við aðgengi, aðstöðu og 
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afþreyingu heldur líka í afstöðu til skipulags þéttbýlis, samgangna og annarrar 

starfsemi í nágrenninu. Meistararitgerð Sherry Curl (2008) fjallaði að mestu um innra 

skipulag og hönnun íslenskra útivistarskóga og hún beitti spurningarkönnunum til að 

finna hvað bæði almenningur og starfandi fagfólk á slíkum svæðum teldi mikilvægast. 

Sú aðferðafræði getur verið mjög upplýsandi og rannsóknir Sherry (2008) leiddu 

meðal annars í ljós að almenningur er almennt tilbúinn að eyða allt að 50-60 mín til að 

ferðast í útivistarskóg sem er í nágrenni þéttbýlis þar sem fólk býr og það notar til 

styttri útivistar, en einnig að fólk var tilbúið að leggja á sig mun lengri ferðalög til að 

nýta sér aðgengilega útivistarskóga með góðum innviðum, eins og til dæmis 

Hallormsstaðaskóg og Vaglaskóg. Svona upplýsingar eru gagnlegar fyrir þá sem ætla 

að ákveða staðsetningar nýrra útivistarskóga.  

 

Hvar er mest þörf fyrir nýjan útivistarskóg í dag? Landfræðileg upplýsingakerfi 

(LUK) geta verið mjög gagnleg til slíkra greininga og var eitt markmiðið með þessu 

verkefni að prófa að beita þeirri aðferðafræði (sjá síðar).  

 

Landfræðileg upplýsingarkerfi hafa meðal annars verið notuð erlendis til að reikna út 

hvar þörfin er mest fyrir almenningsgarða og græn svæði (Thawaba, 2014) og var þar 

blandað saman tækni LUK og þarfagreiningar þar sem þörf, upplifun og staðsetning 

voru tengd saman. Gögnin var svo hægt að greina og út frá því komust rannsakendur 

ekki bara að því hvar almenningsgarða og græn svæði vantaði eða þurfti að stækka 

heldur líka hvaða grænu svæði þurftu betri innviði eða aðgengi. Önnur rannsókn 

notaði LUK til að gefa grænum svæðum í borg einni einkunn hvað varðar aðgengi, 

fjölda íbúa innan ákveðinnar fjarlægðar frá þeim og stærð þeirra (Cetin, 2015). Hér á 

landi hefur LUK meðal annars verið notað til að sýna flatarmál kortlagðs skóglendis 

eftir sveitarfélögum og skógræktarfélögum (Björn Traustason, 2013a) og til að finna 

staðsetningar fyrir viðarkyndistöðvar með tilliti til aðgengis að jarðhitavatni og 

framboði á eldiviði (Loftur Jónsson, 2005). 

 

Að mörgu er að hyggja þegar ákvarðanir eru teknar um kostnaðarsama uppbyggingu á 

innviðum. Okkar fyrstu ræktuðu útivistarskógar sem í byrjun voru á ytri 

byggðamörkum og í dágóðri fjarlægð frá þéttbýli eru nú í bakgarði nýjustu hverfa 

þessara sömu þéttbýlisstaða, svo sem Kjarnaskógur á Akureyri og Heiðmörk í 

Reykjavík (Hallgrímur Indriðason, 2007). Virðist það vera alþjóðlegt vandamál að 
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land undir byggingar er metið meira en land undir skógi eða annarri landnotkun sem 

framleiðir ekki beinharða peninga (de Vries og Goossen, 2002).  

 

Það er því áhugavert að færa hið óáþreifanlega og huglega gildi útivistarskóganna yfir 

í stærðir sem auðveldara er að skilja og setja í samhengi við daglegan gjaldmiðil. Slíkt 

er á fagsviði umhverfis- og auðlindahagfræði. Skemmtilegt verkefni á því sviði sem 

unnið hefur verið hérlendis er samstarfsverkefni nokkurra aðila, þar sem hagrænt virði 

þjónustu vistkerfa Heiðmerkur hefur verið metið með ýmsum aðferðum (Brynhildur 

Davíðsdóttir, 2011). Ein slík var ferðakostnaðaraðferð (travel cost method) sem 

byggist á þeirri forsendu að upplifunin af því að heimsækja Heiðmörk hljóti að vera 

meira virði en kostnaðurinn af ferðinni þangað. Niðurstaða ferðakostnaðar-

aðferðarinnar var að verðmæti Heiðmerkur væri á bilinu 36-87 milljarðar íslenskra 

króna (Anna Lilja Þórisdóttir, 2015). Önnur aðferð í sömu rannsókn var skilyrt 

verðmætamat (contingent valuation) þar sem þátttakendur velja á milli þess að lýsa 

yfir greiðsluvilja til að koma í veg fyrir eða að ná fram breytingum á þeim 

umhverfisgæðum sem er verið að meta eða bótavilja sinn fyrir að viðkomandi 

breytingar eigi sér stað eða ekki (Brynhildur Davíðsdóttir, 2011). Niðurstaða þeirrar 

aðferðar varð að verðmæti Heiðmerkur og vistkerfa hennar væri 5,87-35,47 milljarðar 

króna (Cook, Eiríksdóttir, Davíðsdóttir og Kristófersson, 2018). Upplifun fólks af 

hverjum útivistarskógi hlýtur að hafa áhrif á hvernig það svarar í svona könnunum og 

viljann til að snúa þangað aftur, því er einnig mikilvægt að átta sig á væntingum 

skógargesta til að fjármunum á uppbyggingu sé varið á réttan hátt (Sherry Curl, 2008). 

Mjög áhugavert væri að halda áfram verkefninu með skógarreiti ungmennafélaganna 

og hversu mikils virði þeir eru, og kanna hagrænt virði einhverra þeirra. 

 

1.10 Markmið 

Meginmarkmiðið með þessu verkefni var að endurtaka landsúttekt á skógum 

ungmennafélaganna sem fyrst fór fram fyrir um 25 árum, árið 1992, til að kanna 

hvaða breytingar hefðu orðið á þeim og ástand þeirra í dag. Feltvinnan fólst í því að 

safna upplýsingum á vettvangi um hvern skógarreit sem tekinn var út og lýsa 

samsetningu hans, ástandi og innviðum til útivistar almennings. Niðurstöður 

úttektarinnar voru síðan skráðar í gagnagrunn í landfræðilegu upplýsingakerfi (LUK – 

í þessu tilfelli ArcGIS), ásamt staðsetningu og útlínum skóganna og einstakra 
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ræktunarreita þar sem það átti við. Slíkur LUK grunnur er varanlegur og getur nýst til 

að svara margskonar spurningum sem varða skóga ungmennafélaganna til framtíðar. 

 

Eitt af aðalmarkmiðum verkefnisins var að koma skógarreitunum á kortið í 

bókstaflegri merkingu; að skrá landfræðilega staðsetningu þeirra með gps-tæki og 

koma þeim upplýsingum inn í LUK þannig að auðvelt verði að finna staðina í 

framtíðinni. Um leið og þetta var gert voru aðrar upplýsingar sem söfnuðust í 

úttektinni við mat á hinum ýmsu þáttum varðandi hvern reit skráðar sem eigindi í 

gagnagrunninn og þannig verður hægt að fletta upp margvíslegum upplýsingum sem 

tengjast staðsetningu hvers skógarreitar. 

 

Annað markmið var að bera saman upplýsingar frá fyrri úttekt við nýju úttektina og 

sjá hvort flatarmál skóganna hafi breyst, vaxið, minnkað eða staðið í stað. Með því að 

rekja sig eftir jöðrum skógarlundanna með gps-tæki var hægt að finna út flatarmál 

skóglendis á hverjum stað og bera saman við flatarmálsupplýsingar fyrri úttektar. 

 

Einnig var áhugavert að sjá hvort ungmennafélagsreitirnir væru þegar skráðir sem 

ræktaðir skógar í ÍSÚ eða hvort á meðal reitanna leynist skóglendi sem ættu heima í 

ÍSÚ en hefðu ekki ratað þangað. 

 

Þar sem rótin að hugmyndinni fyrir þetta verkefni var að komast að því hvort 

einhverjir skógarreita ungmennafélaganna hentuðu til útivistar voru þættir sem skipta 

máli í útivistarskógum teknir sérstaklega fyrir í úttektinni. Með slík gögn skráð í 

gagnagrunni er hægt að einangra þætti og skoða eina og sér eða nýta sér möguleika 

LUK og bera gögnin saman við önnur landfræðileg gögn og horfa á til dæmis einstaka 

eða fleiri þætti út frá landshlutum, sveitarfélögum og fjarlægð frá ákveðnum stöðum, 

fjarlægðum í næsta svæði eða þéttbýli, svo eitthvað sé nefnt. 

 

Þættir eins og umhirða, innviðir og aðgengi eru mikilvægir fyrir útivistarskóga, en 

líka er áhugavert að sjá tegundasamsetningu, þéttleika, hæð trjáa og halla lands í 

hverjum skógarreit, þegar á að ná heildarmynd fyrir hvern reit. Því voru gögnin greind 

eftir þessum þáttum og verður fjallað um algengi ríkjandi trjátegunda í skógarreitum, 

hæð ríkjandi trjátegunda, stöðu umhirðu og þörf á grisjun og tilvist upplýsingaskilta 

við reiti. 
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Aðrir þættir geta haft neikvæð áhrif á skógarreiti eins og umgengni og voru því 

verksummerki um að kalli náttúrunnar hafi verið sinnt skjalfest ef slík sáust. Hvað 

sem manni finnst um útbreiðslu kanínunnar á Íslandi þá er áhugavert að skrá niður 

aðsetur hennar á Íslandi. Í þessari úttekt var því skyggnst eftir kanínum og fært til 

bókar ef sást til þeirra. 

 

2 Efni og aðferðir 

Verkefnið fólst í endurúttekt á skógarreitum ungmennafélaga á Íslandi þeim sömu og 

Björn. B. Jónsson tók út sumrið 1992, fyrir tíma stafrænna korta og staðsetningar-

tækja, og er til í óútgefinni fjölritaðri ritgerð (Björn B. Jónsson, 1993b). Þar sem 

fjármagn og tími var naumt skammtaður var reynt að staðsetja sem flesta reiti á 

loftmyndum áður en lagt var af stað í ferðalögin.  

 

2.1 Undirbúningur 

Aðferðin fólst í því að reyna að finna alla skógarreiti sem Björn tók út og var því farið 

eftir lista í verkefni hans. Vinnan fór fram sumrin 2016 og 2017. Í sér hefti með úttekt 

Björns B. Jónssonar (1993c) voru handteiknuð kort (2. mynd) af 54 af þeim 110 

ungmennafélagsreitum sem Björn gerði úttekt á og í öðru sérhefti með sömu heimild 

var ljósritað kort af Íslandi í 1:250.000 þar sem staðsetningar reitanna voru hringaðar 

inn. Þessi þrjú hefti hjálpuðu höfundi að finna flesta reiti á loftmynd og merkja inn á 

gps-tæki þannig að ferðatíminn yrði sem stystur. Í sumum tilfellum var það ekki nóg, 

sérstaklega þar sem handteiknað kort vantaði af reit og fleiri litlir reitir voru á 

svipuðum slóðum eða margir litlir reitir orðnir samvaxnir. 

 

Í greinargerð Björns (1993b) fékk hver reitur einnar blaðsíðu umfjöllun. Yfirleitt var 

ljósmynd efst (3. mynd) á blaðsíðunni og svo texti sem lýsti tegundasamsetningu, 

greindi frá jarðvegsþykkt, gróðri í reitnum, halla, hallaátt og var upphafsárs 

gróðursetningar getið í flestum tilfellum. Ástandi trjáa var lýst að einhverju leyti og 

oftast fylgdu hæðarmælingar með af sumum tegundum. Til að auðvelda samanburð á 

úttektunum tveimur var ákveðið að halda sömu númerum á reitunum í þessari úttekt 

og Björn notaði upphaflega í sinni úttekt. 
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2. mynd. Handteiknað kort í hlutföllunum 
1:1000 af reit nr. 56 sem er staðsettur við 
Húnaver. Björn B. Jónsson (1993b). 

3. mynd. Ljósmynd frá 1992 af reit nr. 12 - á 
Gamla-Hrauni með minnismerkið Kríuna 
vinstra megin. Björn B. Jónsson (1993b). 

 

Engar nákvæmar tölur voru um flatarmál hvers reitar í skýrslum frá fyrri úttekt (Björn 

B. Jónsson, 1993b) en hægt var að reikna út um það bil hvert flatarmálið var með því 

að mæla útlínur á handteiknuðu kortunum og margfalda. Kortin voru ýmist teiknuð 

upp í hlutföllunum 1:500, 1:1000, 1:2000 eða 1:3000 (2. mynd).  

 

Til að gera úttektina skilvirkari var ákveðið fyrirfram hvaða þætti ætti að mæla á 

hverjum stað. Útbúið var ákveðið form til að notast við í skráningunni (Viðauki 1). 

Mismargir þættir voru teknir út á hverjum stað og fór það eftir því hvort um var að 

ræða skógarreit eða skjólbelti. Á öllum stöðum voru tilteknir þættir metnir og skráðir, 

það er gps hnit voru tekin með gps-tæki eða gps-appi í farsíma (í þessu tilviki í Geo 

Tracker sjá nánar í Viðauka 2). Myndir voru einnig teknar á hverjum stað og reynt að 

finna og taka frá sama sjónarhorni og myndir Björns sýndu, í þeim tilvikum sem 

mynd fylgdi lýsingu hans á reit (Viðauki 3). Jafnframt voru 360° myndir teknar á 

hverjum stað með appi í farsíma (Street View frá Google). Ríkjandi trjá- eða 

runnategundir, halli og hallaátt voru einnig skráð fyrir hvern stað og eftirfarandi þættir 

metnir og skráðir: Útsýni (0-2), aðgengi (0-2), vegur (0-2), skilti um svæði (J/N), 

bílastæði (J/N), girt í kringum staðinn (0-2), hlið eða trappa til að komast inn í reitinn 

(J/N), göngustígur um svæðið (J/N), fræðsluskilti á svæðinu (J/N), minnisvarði á 

staðnum (J/N), er bekkur til að tylla sér á til staðar (J/N), grillaðstaða á svæðinu (J/N), 

sorphirða fyrir almenning á staðnum (J/N), leiktæki á svæðinu (J/N), salerni á 
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staðnum (J/N), ef ekki er salerni á staðnum þá er fjarlægð í næsta almenningssalerni 

skráð ef hún er þekkt (fjarlægð í metrum), sjást beitarmerki á trjá- og runnaplöntum 

(J/N), sést til kanína á staðnum (J/N), hefur grisjun farið fram á svæðinu (J/N), hefur 

kvistun verið gerð á trjám (J/N), ber trjágróður merki um snjóbrot (J/N) og að lokum 

var staðnum gefin einkunn út frá vænleika hans til útivistar, þar sem núll merkti að 

staðurinn hentaði ekki sem útivistarskógur, einn þýddi að mikla vinnu þurfi að leggja í 

reitinn til að hann gæti mögulega orðið útivistarskógur og einkunnin tveir merkti að 

reiturinn hafi upp á margt að bjóða sem útivistarskógur. 

 

Í þeim tilfellum sem reitur var meira en skjólbelti við golfvöll, íþróttavöll eða álíka 

voru fleiri þættir metnir: Í hverjum reit (og í lundi ef reitur hafði fleiri en einn aldurs- 

og/eða tegundaskiptan lund) voru allar trjá- og runnategundir skráðar og yfirhæð 

mæld á ríkjandi trjátegund. Hlutfall lifandi krónu var skráð og hvort þörf væri á að 

grisja reitinn. sem var þá metin sjónrænt samkvæmt ríkjandi hlutfalli lifandi krónu. 

Þegar reiturinn var stærri en fjórðungur úr hektara og trén voru orðin nógu stór til að 

mælast með hlutfallssigti (relascope) þá var grunnflatarsumma (e. stand basal area) 

skráð. Þar sem var um að ræða reiti með aðallega skjólbeltum, eins og á golfvöllum, 

var ekki farið í að greina allar runna- og trjátegundir, en sum þannig svæði voru mjög 

fjölbreytt og mikið þar um blómstrandi runna. 

 

2.2 Framkvæmd 

Verkefnið var keyrt í gang sumarið 2016 og farið af stað í úttekt í Árnessýslu, 

Gullbringu- og Kjósarsýslu og Mýrasýslu. Skógræktarfélag Íslands útvegaði bifreið til 

að ferðast á milli staða og greiddi fyrir eldsneytiskostnað. Hlutfallssigti til að finna 

grunnflatarsummu, málband og Suunto trjáhæðarmælir (hornamælir) til að reikna út 

hæð trjáa og snjallsími Samsung voru alltaf við höndina.  

 

Sumarið 2017 var svo haldið áfram en þegar ljóst var að líklega yrði ekki hægt að 

mæla alla reiti var ákveðið að leggja áherslu á að klára þau landsvæði þar sem flestar 

mælingarnar höfðu verið gerðar sumarið 2016, þannig að ekki þyrfti að fara allan 

hringinn til að fylla í eyðurnar ef seinna yrði ákveðið að klára úttektina. Allt 

Austurland og Vesturland var klárað en reitirnir 15 sem urðu eftir voru flestir á 

Suðurlandi en tveir á Norðurlandi. 
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Höfundur tók alla reiti út sjálf, nema fjóra í Austur Skaftafellssýslu, sem Bjarni Diðrik 

leiðbeinandi tók út í ágúst 2017. 

 

2.3 Úrvinnsla 

Allar mælingar og athuganir voru skráðar jafnóðum í Excel skjal. Þegar hægt var að 

tengjast við þráðlaust net var gps upplýsingum dælt úr síma yfir í möppu vistaða á 

Google drive. Einnig voru myndir bæði venjulegar og 360° færðar yfir á ský Google 

photos. Myndirnar voru flokkaðar í möppur eftir reitarheitum og sér mappa útbúin 

fyrir allar 360° myndirnar. 

 

Þegar búið var að safna öllum gögnum og skrá í Excel var komið að því að hanna 

gagnagrunninn í landfræðilega upplýsingakerfinu sem í þessu tilfelli var ArcGIS 

hugbúnaður frá ESRI. File geodatabase var notaður og er hann þrískiptur. Fyrst er það 

sjálfur gagnagrunnurinn sem heldur utan um öll gögnin og þar eru öll forskráð gildi 

(domain) búin til. Forskráð gildi sem voru skráð í þessu verkefni voru sem dæmi 

héraðssamböndin og ungmennafélögin. Í öðru lagi er fitjusett (feature dataset) sem 

heldur utan um hnitakerfi þekjanna sem voru vistaðar í gagnagrunninum (ISNET 1993 

var notað) og í þriðja lagi þekjurnar (feature class) sem halda utan um landupplýsinga-

gögnin og eru annaðhvort af forminu punktar, línur eða flákar. 

 

Farið var yfir gögnin og ákveðið hvað ætti að setja sem forskráð gildi í gagnagrunninn 

sjálfan og hvað ætti að skrá beint í þekjurnar og með hvaða gagnasniði (heiltölur, 

texti, dagsetning sem dæmi). 

 

Öll gps-gögn voru færð yfir í ArcGIS og punktar skoðaðir og bornir saman við 

loftmyndir. Ákveðið var að upplýsingar um skjólbeltastaði yrðu geymdir í línuþekju 

en upplýsingar um skógarreiti í flákaþekju. Þegar búið var að koma öllum 

skjólbeltastöðum í línuþekjuna og skógarreitum í flákaþekjuna var miðpunktur fyrir 

hvern reit fundinn og fluttur yfir í þriðju þekjuna sem var af forminu punktar. Í 

punktaþekjuna voru öll eigindi sem voru tekin út fyrir alla staði skráð. Í flákaþekjunni 

fyrir skógarreiti (stundum var fleiri en einn fláki gerður fyrir hvern reit ef hann hafði 

fleiri lundi) voru þau eigindi skráð sem átti sérstaklega að taka út í skógarreitum. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Yfirlit yfir skóga ungmennafélaganna 

3.1.1 Dreifing reitanna og afföll frá síðustu úttekt 

Af þeim 110 skógarreitum ungmennafélaganna sem teknir voru út um allt land árið 

1992 (Björn B. Jónsson, 1993b) voru 95 heimsóttir í þessari úttekt. Níutíu og þrír 

skógarreitir ungmennafélaganna, eða 98% þeirra reita sem voru heimsóttir, voru enn 

til staðar 25 árum eftir að síðasta úttekt fór fram. Þeir voru því teknir út aftur og 

staðsetning þeirra er sýnd á 4. mynd. Staðsetning tveggja reita til viðbótar fannst, en á 

öðrum staðnum (Reitur 22, Grænhóll í landi Framness í Ásahreppi á Suðurlandi; 5. 

mynd) var enginn trjágróður eftir og á hinum (Reitur 46, vestan Bjarkarlundar í 

Reykhólasveit á Vestfjörðum) var búið að fjarlægja girðingu utan um reitinn og 

enginn munur sást á birkikjarri sem hafði verið innan og utan girðingar og ekki var 

minnst á að nokkuð hafi verið gróðursett í reitinn í fyrstu úttekt. Þar var því engin 

úttekt gerð og gps-punktum ekki haldið til haga. Afföllin af reitum 

ungmennafélaganna voru því 2% á þessu tímabili. 

4. mynd. Staðsetning þeirra 93 skógarreita ungmennafélaganna sem voru teknir út sumrin 
2016 og 2017. Reitirnir halda sömu númerum og í fyrri úttekt Björns. B. Jónssonar (1993b). 
Tveir reitir, 2% úrtaks, höfðu horfið á síðustu 25 árum. Nákvæmar staðsetningar eru sýndar í 
Viðauka 2. Kort úr Arcmap. Sigríður Hrefna Pálsdóttir.  
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Tafla 1. Skógarreitir ungmennafélaganna sem voru á lista úttektarinnar árið 1992 en voru 
ekki með í þessari úttekt. Reitir 48, 49 og 51 voru ekki heldur teknir út 1992 (Björn. B. 
Jónsson, 1993b). 
Reitarnr. Heiti reitar Héraðssamband 

2 Vatnsleysureitur HSK 

9 Reitur austan Laugarvatns HSK 

18 Tunguskógur HSK 

19 Við Heimaland HSK 

20 Vatnshóll HSK 

21 Við Skarðshlíð HSK 

30 Í Vífilsstaðahlíð UMFÍ 

48* Kleifar í Vatnsfirði HHF 

49* Reitur í landi Haga í Arnarbýlisdal HHF 

51* Vantar upplýsingar USVH 

75 Samkomustaður Umf. Gaman og alvara HSÞ 

76 Leigureitur í Fellsskógi HSÞ 

104 Skógræktarreitur Hrútagili UÍA 

109 Eyjahólar USVS 

110 Reitur við Deildará USVS 

111 Kálfafellsreitur USVS 

112 Lambhólar við Brúará USVS 

113 Reitur í landi Þykkvabæjar USVS 
 

* Ekki teknir út í fyrstu úttekt 

 

Tafla 1 sýnir þá reiti sem ekki voru teknir út í þessari úttekt, en þrír þeirra voru ekki 

heldur teknir út af Birni (1993b) á sínum tíma; það voru reitir 48, 49 og 51 (Tafla 1). 

 

Af þeim 93 reitum sem voru með í nýju úttektinni var flatarmál reiknað út fyrir 53 

reiti. Eins og kemur fram í aðferðarkaflanum var flatarmáli ekki haldið til haga á 

stöðum þar sem aðallega var um skjólbelti að ræða, eins og til dæmis á golfvöllum og 

íþróttavöllum. Nákvæm tegundaskráning fór ekki heldur fram í skjólbeltareitum, en 

oft var mjög fjölbreytt runnaflóra á slíkum stöðum og mikið um blómstrandi runna við 

suma golfvelli eða íþróttamannvirki, eins og áður sagði.  
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3.1.2 Stærð skógarreita ungmennafélaganna og breytingar frá 1992 

Þegar flatarmál skóglendis í smáreitum og stærri skógarreitum var skoðað í 

landfræðilega upplýsingakerfinu (LUK) kemur í ljós að flestir þeirra voru undir einum 

hektara (6. mynd), en meðalstærð þeirra 53 reita þar sem flatarmál var mælt var um 

1,2 ha. Samtals nam flatarmál þeirra 65 ha. Tuttugu og þrír af þessum 53 reitum voru 

undir 0,5 ha (6. mynd). 

 

 
6. mynd. Flatarmál 53 skógarreita ungmennafélaganna í hekturum. Meðalstærð reitar er um 
1,2 ha eins og rauða línan sýnir. Hér er reitunum raðað eftir stærð og númerin á x-ás er ekki 
reitanúmer. 
 

Af þessum 53 svæðum voru til handrissuð kort af 35 reitum frá fyrri úttekt. Heilt yfir 

má segja að lítil breyting hafi átt sér stað í skógarreitum og smáreitum hvað útbreiðslu 

varðar en þegar flatarmál þeirra í þessari úttekt er borið saman við áætlað flatarmál í 

fyrri úttekt þá hafa 51% reita staðið í stað (7. mynd), 14% stækkað að flatarmáli en 

29% minnkað. Tveir af þeim 95 reitum sem voru teknir út núna höfðu horfið síðan 

1992 (5. mynd) og eru því um 2% eins og áður segir þegar horft er til allra reitanna. 
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3.1.3 Eru skógarreitir ungmennafélaganna með í gagnagrunnum ÍSÚ? 

Af þeim 53 smærri og stærri skógarreitum ungmennafélaganna voru 23 undir 0,5 ha 

og ættu þess vegna ekki að lenda í ÍSÚ. Af þessum 23 litlu reitum reyndust 10 vera í 

gagnagrunni ÍSÚ fyrir ræktað skóglendi og einn á sama stað og náttúrulegt birki er 

kortlagt. Þegar hinir 30 reitirnir voru skoðaðir sem ættu þá fræðilega séð að vera með 

í ÍSÚ voru sex reitir sem voru þar ekki. Fjórir af þeim voru á sama stað og þar sem 

náttúrulegt birki hefur verið kortlagt en reitirnir hafa ekki verið teknir út sem ræktað 

skóglendi, það eru reitur í landi Gilsbakka í Hvítársíðu, Borgarfirði nr. 38, 

Hjaltalundur á Fljótsdalshéraði nr. 96, Selhvammur við Viðborðsströnd nr. 106 og 

stór hluti skógarreitsins í Halldórsstaðaskógi í Bárðardal nr. 79. Tveir reitir yfir 0,5 ha 

eru svo fyrir utan kortlögð svæði í skóglendisgagnagrunnum ÍSÚ en það eru reitirnir í 

Hálsakoti í Jökulsárhlíð nr. 94 og í kringum Tungubúð á Fljótsdalshéraði nr. 95. 

3.1.4 Tegundasamsetning í skógarreitum ungmennafélaganna  

Í hverjum skógarreit voru tegundir trjáa og runna skráðar. Mismikil fjölbreytni var á 

hverjum stað frá því að vera tvær tegundir (birki og reyniviður við félagsheimilið að 

Breiðumýri nr. 86 og Grundarreit að Hofi í Öræfum nr. 107) upp í að vera níu 

tegundir (Eiðisskógur í Kolgrafarfirði nr. 43 og Leifturslundur í Ólafsfirði nr. 61). Á 

súluritinu (8. mynd) má sjá hversu oft ellefu algengustu trjátegundirnar komu fyrir í 

 
5. mynd. Grænhóll - annar horfinna reita. 
Horft til vesturs frá Grænhóli úr stöllum sem 
voru fyrir áhorfendur. Enn mótar fyrir 
flötinni þar sem var meðal annars 
atrennubraut fyrir hástökk. Ljósm. SHP.  

7. mynd. Breytingar á flatarmáli skógarreita 
ungmennafélaganna frá úttekt Björns B. 
Jónssonar (1993b), fyrir 25 árum. Greiningin 
er byggð á þeim 35 reitum sem kort voru 
gerð af í fyrri úttekt. 
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fyrrnefndum 53 reitum. Innlendu trjátegundirnar birki (Betula pubescens) og 

reyniviður (Sorbus aucuparia) reyndust verða algengust og þriðja algengust í 

skógarreitum ungmennafélaganna, og íslenskur gulvíðir (Salix phylicifolia) var í 7. 

sæti og óx á tæplega 40 reitanna, annað hvort náttúrulega eða gróðursettur. Af 

innfluttum trjátegundum var sitkagreni (Picea sitchensis) langalgengast, eða í öðru 

sæti alls og í um 70% reita, en athygli vakti að rússalerki (Larix sibirica) var ekki fyrr 

en í 5. sæti og var með litlu hærri tíðni en alaskaösp (Populus trichocarpa) í 

skógarreitum ungmennafélaganna. Að lokum var fróðlegt að sjá að skógarfura (Pinus 

sylvestris) finnst (enn) í 13% skógarreita ungmennafélaganna. 

 

 
8. mynd. Algengi tegunda í 53 minni og stærri skógarreitum ungmennafélaganna. Ekki var 
öllum tegundum haldið til haga við skráningu í skjólbeltum og því eru þau ekki með hér. 
 

Aðrar tegundir sem fundust í einum til þremur reitum, voru úlfareynir (Sorpus x 

hostii), degli (Pseudotsuga menziesii), balsamþinur (Abies balsamea), baunatré 

(Caragana arborescens; 9. mynd), sifjalerki (Larix x eurolepis), gráreynir (Sorbus 

hybrida), rifsber (Ribes rubrum) og ölur (Alnus sp.; 10. mynd). 
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Þegar tegundaval var skoðað eftir landshlutum (11. mynd) kom í ljós að þær þrjár 

trjátegundir sem oftast var að finna í skógarlundum á Austurlandi eru birki, sitkagreni 

og alaskaösp. Á bæði Vestur- og Suðurlandi koma birki, sitkagreni og stafafura oftast 

fyrir en á Norðurlandi eru það birki og lerki en reyniviður og sitkagreni deila þriðja 

sætinu. 

 

Hæstu tré sem mældust fyrir hverja af sex trjátegundum sem voru ríkjandi í reitum 

ungmennafélaganna voru 20,0 m fyrir sitkagreni, 13,5 m fyrir birki, 13,0 m fyrir 

reynivið, 12,0 m fyrir alaskaösp, 10,0 m fyrir stafafuru og 8,0 m fyrir rússalerki. 

Yfirhæðin fyrir birkið og reyniviðinn eru um eða yfir því hæsta sem mælst hefur fyrir 

þessar tegundir, og gaman er að sjá að tvö ungmennafélög eiga sitkagrenitré sem ná 

20 m hæð (12. mynd).  

 

 

9. mynd. Baunatré (Caragana arborescens) 
í miðjum illfærum reit í landi Gilsbakka, 
Hvítársíðu í Borgarbyggð. Ljósm. SHP. 

10. mynd. Elri (Alnus sp.) í tilraunartrjáreit 
Leifturslundar í Ólafsfirði. Ljósm. SHP. 
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11. mynd. Algengi trjátegunda í mismunandi landshlutum. Á Norðurlandi eru 24 smáreitir og 
stærri skógarreitir á bakvið tölurnar. Á Austurlandi 7, á Suðurlandi 10 og 11 á Vesturlandi. 
Aðeins einn reitur er á Vestfjarðarhlutanum og honum sleppt í þessum samanburði. Kort úr 
Arcmap. Sigríður Hrefna Pálsdóttir. 

 
12. mynd. Yfirhæð ríkjandi tegundar var mæld í hverjum skógarlundi. Birki og sitkagreni 
voru oftast ríkjandi tegund og því var oftast mæld yfirhæð á þeim. Hér er reitunum raðað eftir 
trjáhæð innan tegundar og númerin á x-ás eru ekki reitanúmer. Athuga einnig að kúrfurnar eru 
ekki breytingar á hæð með aldri. 
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3.1.5 Upplýsingaskilti um skógarreiti og minnisvarðar 

Langt frá því allir skógarreitir voru illfærir frumskógar (þó að skógarreitirnir í 

Þverfellshlíð nr. 47 í Dalabyggð og við Innstaland í Skagafirði nr. 57 megi sennilega 

setja í slíkan flokk). Eins og fjallað verður nánar um í kafla 3.3 þá flokkuðust 51% 

sem eitthvað annað en skógarreitir og smáreitir og voru allt frá því að vera skjólbelti 

við íþróttavelli yfir í að vera nokkur tré í kirkjugarði. Af þessum 49% af skógarreitum 

og smáreitum voru sumir komnir í umsjón skógræktarfélaga eða annarra virkra 

umsjónaraðila og þegar var búið að opna suma þeirra fyrir almenningi eins og reitinn í 

Háafelli í Skorradal. Samtals voru upplýsingaskilti um 17 af 93 stöðum (18%) en sjö 

af þeim voru við golfvelli (78% golfvalla voru með upplýsingaskilti um svæðið), 

fjögur við stærri skógarreiti, eitt við smáreit, eitt við tjaldsvæði og fjögur við staði í 

flokknum annað. Öll fimm skiltin sem voru við stærri skógarreiti og smáreiti voru 

gerð af skógræktarfélögum eins og við Eiðisskóg í Kolgrafarfirði þar sem skiltið var 

merkt Skógræktarfélagi Eyrarsveitar (13. mynd). Skógræktarfélag Eyrarsveitar girti af 

reitinn upphaflega en Ungmennafélag Grundarfjarðar gróðursetti í hluta svæðisins 

(Björn B. Jónsson, 1993b). 

 

 

  
13. mynd. Skógræktarfélag Eyrarsveitar 
hefur komið upp skilti um Eiðisskóg í 
Kolgrafarfirði. Ljósm. SHP. 

14. mynd. Krían - minnismerki Sigurjóns 
Ólafssonar myndhöggvara um Rangar 
Jónsson frá Mundakoti í skógræktarreit á 
Gamla-Hrauni nr. 12. Ljósm. SHP. 
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Eitthvað er um það að gróðursett séu tré í lundi í kringum minnismerki. Úttektin leiddi 

í ljós tíu minnismerki í níu af 93 (10%) skógarreitum ungmennafélaganna. Þar fyrir 

utan var einn minningareitur án minnisvarða en það var minningarlundur um Stefán 

G. Stefánsson nr. 85 í landi Litlu Lauga í Reykjadal. Flest voru minnismerkin 

bautasteinar með áletruðum málmplöttum en einnig voru dæmi um garðbekki og stóra 

skúlptúra eins og Krían í Gamla-Hrauni á Eyrarbakka (14. mynd). 

 

3.1.6 Álag af völdum ferðamanna á skógarreiti ungmennafélaganna  

Úttektin á óþrifnaði og álagi á skógarreiti ungmennafélaganna vítt og breitt um landið 

í kjölfar aukins fjölda ferðamanna gaf nokkuð skýrar niðurstöður. Aðeins sást 

klósettpappír inn á milli trjáa eða runna á fjórum stöðum af 93. Tveir af þessum 

stöðum voru á Suðurlandi, í réttarreit við Faxa nr. 1 og við Árnes nr. 5. Einn var á 

Vesturlandi við Ingjaldshól (reitur nr. 44) á Snæfellsnesi og einn á Norðurlandi á 

Bjarmasvæðinu í Vaglaskógi nr. 73. Ekki var mikið um slíkt á þessum fjórum stöðum 

en mest áberandi í réttarreitnum við Faxa. 

 

3.1.7 Nýtt spendýr í skógum Íslands? 

Önnur mjög sértæk spurning í úttektarforminu varðaði hvort villtar kanínur sæjust í 

skógarreitum ungmennafélaganna. Niðurstaðan var skýr, aðeins sást til einnar kanínu í 

einum reit af 93 en það var við félagsheimilið Lyngbrekku nr. 41. 
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3.2 Staða umhirðu í skógarreitum og smáreitum 

Það kom á óvart að grisjun hafði farið fram í 25% af öllum stærri reitum og 

smáreitum ungmennafélaganna og uppkvistun verið gerð í 24% þeirra, og alls 30% 

þeirra höfðu fengið einhverja umhirðu (15. mynd). Þó þýddi þetta ekki að ekki gæti 

verið kominn tími aftur á grisjun í sumum þessara reita.  

 

15. mynd. Hlutfall 53 stærri skógarreita og 
smáreita ungmennafélaganna sem hafa fengið 
einhverja umhirðu eða enga. 

16. mynd. Reitir flokkaðir eftir því hvort þeir 
hafi fengið umhirðu eða ekki og svo hvort 
þurfi að grisja þá eða ekki. 

 

Þegar grisjunarþörfin var metin fyrir þessa skógarreiti kom í ljós að þó að 75% þeirra 

hefðu aldrei verið grisjaðir þá var talin þörf eða mikil þörf á grisjun í ríflega helmingi 

allra reita út frá hlutfalli lífkrónu og/eða grunnflatarsummu þeirra á árunum 2016-

2017, eða alls 62% þeirra (í 33 af 53 reitum; 16. og 17. mynd). Sumir reitanna, eða 

hlutar þeirra, voru komin langt yfir eðlileg grisjunarmörk. Dæmi um slíkan reit mátti 

til dæmis finna í landi Háafells í Skorradal (18. mynd), en þar var búið að grisja fyrir 

göngustíg. Dæmi voru líka um góða og markvissa umhirðu og í sumum reitanna var 

búið að grisja fyrir göngustíg (við Húnaver nr. 56 og Timburhóll nr. 14 sem dæmi) og 

í öðrum hefur verið grisjað á sínum tíma en nú var kominn tími á aðra grisjun (til 

dæmis minningarreitur Stefáns G. Stefánssonar nr. 85). 
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Grisjunarþörfin var mismikil og til gamans má sjá hvernig reitirnir 53 komu út á 

landsvísu á mynd 19. Á Suður- og Suðausturlandi virtist vera verk að vinna í öllum 

reitum, en tekið skal fram að ekki náðist að taka út alla reiti félaganna þar (Tafla 1). 

 

19. mynd. Grisjunarþörf í 53 stærri og smærri skógareitum ungmennafélaganna. Mynd úr 
Arcmap. Sigríður Hrefna Pálsdóttir. 

  

17. mynd. Grisjunarþörf var metin í öllum 
skógarreitum eða 53 reitum. Í yngri eða 
gisnari skógum var engin þörf (38%) en í 
öðrum var þörf eða mikil þörf á grisjun. 

18. mynd. Í skógarreit í landi Háafells í 
Skorradal. Löngu er orðið tímabært að grisja 
þar en hlutfall lífkrónu er aðeins um 25% í 
þéttustu grenilundunum. Ljósm. SHP. 
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3.3 Flokkun skógarreita ungmennafélaganna 

Gerðir skógarreitanna eða hlutverk svæðanna þar sem gróðursett hefur verið af 

ungmennafélögunum er með ýmsu móti. Mynd 20 sýnir eins og 2. mynd, alla 93 

reitina sem teknir voru út í þessari úttekt 2016-2017 og er búið að flokka þá eftir 

hlutverki og stærð í stærri skógarreiti (27% af reitum ungmennafélaganna, alls 25 

reitir), smáreiti (22%, 21 reitur sjá 21. mynd), íþróttavelli (13% reita 

ungmennafélaganna; 11 reitir), golfvelli (10%, 9 reitir sjá 22. mynd), kirkjugarða (2%, 

2 reitir), tjaldstæði (3%, 3 reitir), skeiðvelli (2%, 2 reitir), og annað (21%, 20 reitir 

alls. „Annað“ var í mörgum tilfellum nokkur tré eða mjög lítill lundur við 

félagsheimili, en líka svæði skotveiðifélags eða trjárækt við sundlaug sem dæmi). 

Nöfn golfvallanna sem sýndir eru á 20. mynd koma fram á 23. mynd, en margir 

golfklúbbar landsins starfa innan vébanda héraðssambanda ungmennafélaganna. 

 

20. mynd. Skógarreitir ungmennafélaganna flokkaðir í átta flokka eftir hlutverki eða umfangi 
skógar. Þessi greining nær til allra reita sem teknir voru út 2016-2017 (93). Mynd úr Arcmap. 
Sigríður Hrefna Pálsdóttir. 
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23. mynd. Golfvellirnir níu sem voru með í úttekt Björns sumarið 1992 og hafa nú verið 
heimsóttir aftur. Mynd úr Arcmap. Sigríður Hrefna Pálsdóttir. 
 

Af 93 reitum ungmennafélaganna eru 53 sem hafa einhvern skógarlund eða skóglendi 

með nokkurt flatarmál, eins og áður hefur komið fram. Mynd 24 sýnir hlutfallslegt 

flatarmál reitanna 53, en fimm viðmiðunarstærðir eru gefnar upp. Fjórir skógarreita 

 

21. mynd. Skógarreitur í landi Nefsholts. 
Grenið er mest áberandi en birki hefur verið 
gróðursett í reitinn eftir 1992. Ljósm. SHP. 

22. mynd. Alaskaaspir á Svarfhólsvelli á 
Selfossi, flestar plöntur virðast eiga erfitt 
uppdráttar á þessum stað. Ljósm. SHP 
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ungmennafélaganna eru á milli sex og átta ha að flatarmáli, en það eru Reitur í Höfða 

í Mývatnssveit nr. 87, Eiðisskógur í Kolgrafarfirði nr. 43, Hjaltalundur á 

Fljótsdalshéraði nr. 96 og Bjarmasvæðið í Vaglaskógi í Fnjóskadal nr. 73. Tólf reitir 

eru á milli einn og þrír ha að stærð, en afgangurinn eða 37 reitir eru minni en einn ha 

að stærð (6. mynd). Þó ber að taka fram að nokkrir reitir eru þétt við aðra ræktaða 

skóga eða jafnvel inni í þeim miðjum, eins og til dæmis minningarreitur Stefáns G. 

Stefánssonar nr. 85, Aldísarlundur í Eyjafjarðarsveit nr. 71 og reitur við Gilsbakka í 

Hvítársíðu í Borgarbyggð þannig að stærð reitanna segir ekki alltaf alla söguna. 

 

24. mynd. Flatarmál 53 smærri og stærri skógarreita ungmennafélaganna sem teknir voru út 

2016-2017, fimm stærðarflokkar til viðmiðunar en stærð hvers punkts sýnir hlutfallslega 

stærð. Mynd úr Arcmap. Sigríður Hrefna Pálsdóttir. 

 



32 

3.4 Hvaða reitir gætu orðið „opnir skógar“? 

Eitt af markmiðum verkefnisins var að komast að því hvort einhver af þessum gömlu 

skógarreitum gæti hentað sem útivistarskógur og jafnvel verið opnaður sem „opinn 

skógur“ í samstarfi við Skógræktarfélag Íslands. Með þeim gögnum sem safnað var í 

þessari úttekt var hægt að rýna í stærð, staðsetningu, ástand skóganna, hæð trjánna, 

fjarlægð til þjóðvegar, fjarlægð til þéttbýlis og hvaða innviðir voru til staðar eða 

vantaði. Þessum þáttum var hægt að raða á ýmsa vegu og nota til að veiða út 

heppilegasta staðinn eða staðina. Slík greining var gerð. Minnt skal á að Björn 

(1993b) tók alls út 110 staði árið 1992, en í úttektinni 2016-2017 var fjöldi reita sem 

tekinn var út 93; og var það því það úrtaksþýði sem hægt var að nota í greininguna.  

 

Til að byrja með voru „skjólbeltastaðir“ útilokaðir, þ.e. golfvellir, íþróttavellir og aðrir 

staðir þar sem gróðursetningar viðkomandi ungmennafélags voru aðallega í 

skjólbeltum. Eftir stóðu þá 53 staðir, en þegar búið var að velja þá sem höfðu að 

lágmarki flatarmál sem nemur 0,25 ha voru 39 staðir eftir.  

 

Vitað var að fjórir af þessum 39 eru komnir í einkaeign, eða skógarreitur að Stóra 

Núpi nr. 7 í Skeiða- og Gnúpverjahreppi, reitur við félagsheimilið fyrrverandi að 

Auðnum í Laxárdal nr. 82, Huldulundur að Auðnum í Laxárdal nr. 83 og reitur við 

Hálsakot í Jökulsárhlíð, og því tæknilega flóknara að gera þá að útivistarskógum fyrir 

almenning, nema með sérstöku samkomulagi eða að frumkvæði eigendanna sjálfra. Þá 

voru 35 reitir eftir.  

 

Þegar aðgengi að reitunum var skoðað þá fengu sex reitir falleinkunn hvað það varðar 

og þá fækkaði hugsanlegum reitum í 29 reitir. Að auki var fjarlægð frá stofnvegi 

skoðuð, en sú forsenda var gefin að þeir mættu ekki vera of langt frá slíkum vegi til að 

auka líkurnar á að ferðalangar eigi þar leið um og sjái því ástæðu til að staldra þar við. 

Í Arcmap var upplýsingum um staðsetningu stofnvega stillt upp með staðsetningu 

reitanna og þeir reitir valdir sem voru í mesta lagi í þriggja kílómetra fjarlægð frá 

stofnvegi (stofnvegir sjást á 25. mynd). Þetta átti við um 23 reiti, sem þá var 

úrtaksþýðið sem kom til greina til frekari greiningar, og staðsetning þeirra er sýnd á 

mynd 25. 
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25. mynd. Tuttugu og þrír smærri og stærri skógarreitir ungmennafélaganna sem taldir voru 
koma til greina sem útivistarskógar. Það er þegar búið var að taka frá reiti sem voru bara 
skjólbelti, reiti minni en 0,25 ha, þá sem vitað var að væru í einkaeign, með slæmt aðgengi og 
þá sem eru í meira en 3 km fjarlægð frá stofnvegi. Litur á punkti gefur til kynna ríkjandi 
trjátegund og stærð á punkti yfirhæð þeirrar tegundar í metrum. Línur á korti eru stofnvegir. 
Mynd úr Arcmap. Sigríður Hrefna Pálsdóttir. 
 

Litur punktanna á 25. mynd gefur ríkjandi trjátegund til kynna og stærð punktanna 

gefur til kynna yfirhæð ríkjandi tegundar í metrum. Ungir skógarreitir með lágri 

yfirhæð geta vel orðið útivistarskógar framtíðar með góðum vexti, en hér var sú 

forsenda gefin að fjarlægja úr úrtakinu þá reiti þar sem yfirhæð ríkjandi tegundar var 

undir þremur metrum og voru þá eftir 21 reitur. Mynd 26 sýnir þessa 21 reiti í 

samhengi við þann landsfjórðung sem þeir eru í. Nú gefur stærð punktanna til kynna 

flatarmál viðkomandi reitar og til gamans sýnir litur reitanna hvaða einkunn þeir hafa 

fengið hvað varðar útsýni á staðnum. Reitur fékk núll í einkunn ef ekkert var útsýnið, 

einn ef það var sæmilegt og tvo þegar útsýni var gott. Af þeim 21 reit sem hér voru 

eftir fékk enginn núll fyrir útsýni. 
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26. mynd. Tuttugu og einn smærri og stærri skógarreitir ungmennafélaganna sem taldir voru 
koma til greina sem útivistarskógar þegar einnig var búið að taka frá þá reiti þar sem yfirhæð 
ríkjandi tegundar var undir 3 m 2016-2017. Litur á punkti gefur til kynna gæði útsýnis og 
stærð á punkti gefur til kynna stærð reitar í ha. Mynd úr Arcmap. Sigríður Hrefna Pálsdóttir. 
 

Útsýni var einn af þeim þáttum sem metnir voru á hverjum stað, en margir aðrir þættir 

koma við sögu þegar aðgengi, umhirða og innviðir eru skoðaðir. Þessa þætti 

samanlagt er hægt að nota til að forgangsraða reitunum þannig að sá reitur sem skorar 

hæst hlýtur að þurfa fæstar aðgerðir til að megi opna hann. Höfundur tók saman 

þættina í mismunandi flokka, fyrir aðgengi, innviði, umhirðu og mat (Tafla 2).  

 

Í flokknum fyrir aðgengi voru tekin saman stig fyrir aðgengi að reit (0-2), tilvist og 

gæði vegar að reit (0-2), hvort bílastæði væri við reit (0 eða 1) og hvort hlið eða 

trappa væru inn í reitinn (0-1). Hæsta einkunn gat þá verið 6 þegar gott aðgengi var að 

reit (2), fólksbílafær vegur lá að reit (2), bílastæði var til staðar (1) og hlið eða trappa 

inn í reitinn (1). 

 

Í flokknum fyrir innviði voru tekin saman stig fyrir eftirfarandi þætti en hverjum var 

gefið eitt stig þegar hann var til staðar og núll þegar hann var ekki til staðar: skilti með 

upplýsingum um svæðið, fræðsluskilti, göngustígar, bekkur, eldstæði, leiktæki, 
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salerni, sorphirða og minnisvarði. Mest gat því reitur fengið níu í einkunn fyrir 

innviði. 

 

Í flokknum fyrir umhirðu voru einkunnir þátta er snéru að ástandi girðingar (0 ef 

engin var girðing, 1 fyrir girðingu sem þarfnast viðhalds og 2 fyrir fjárhelda girðingu), 

hvort grisjun hefði farið fram (0 eða 1) og hvort tré hafi verið kvistuð upp (0 eða 1) 

lagðar saman, en grisjunarþörf (0 engin grisjunarþörf, 1 þörf á grisjun, 2 mikil 

grisjunarþörf) var dregin frá. Lægsta einkunn gat því verið -2 en hæsta 4 (Tafla 2). 

 

Tafla 2. Tuttugu og einn smærri og stærri skógarreitir ungmennafélaganna sem taldir voru 
koma til greina sem útivistarskógar og sýndir eru á 27. mynd, raðað upp eftir heildareinkunn 
sem metin var út frá ýmsum þáttum sem varðaði aðgengi, innviði, umhirðu og persónulegu 
mati höfundar á útsýni og fýsileika skógarreitar til útivistar. Sjá texta til nánari skýringar. 

Nr. 
reitar 

Heiti reitar 
Eink 

aðgengi 
Eink 

innviðir 
Eink 

umhirða 
Eink 
metið 

Heildar-
einkunn 

37 
Trjáreitur við 
Logaland 

6 5 2 4 17 

14 Timburhóll 6 4 1 3 14 
43 Eiðisskógur 6 2 2 3 13 
1 Réttarreitur við Faxa 6 3 1 3 13 

73 
Bjarmasvæði 
Vaglaskógi 

6 3 1 3 13 

79 
Reitur 
Halldórsstaðaskógi 

5 2 2 3 12 

56 Við Húnaver 5 4 0 3 12 
39 Reitur við Brúarás 5 3 1 2 11 
96 Hjaltalundur 6 2 0 3 11 
45 Margrétarlundur 6 0 1 3 10 
41 Við Lyngbrekku 6 1 0 3 10 
27 Við Félagsgarð 5 2 0 3 10 
67 Við Svalbarðseyri 6 2 -1 2 9 

12 
Skógræktin á 
Gamla-Hrauni 

3 1 1 3 8 

57 Við Innstaland 5 0 -1 2 6 
105 Viðborðsströnd 4 0 -2 4 6 
78 Skógrækt í Sandvík 4 0 0 1 5 

64 
Reitur í landi Ytra 
Holts 

4 0 -1 2 5 

7 Í Skaftholtsfjalli 2 0 -1 3 4 

80 
Reitur í 
Þorvaldsstaðagili 

2 1 -1 2 4 

38 Reitur við Gilsbakka 3 0 -2 3 4 
 

 

Flokkurinn fyrir matið í 2. töflu byggði svo á hlutlægu mati úttektarkonu á þáttunum 

útsýni frá reit (0 ekkert útsýni, 1 sæmilegt útsýni, 2 gott útsýni) og líkum þess að 
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reiturinn henti sem útivistarskógur (0 engar líkur, 1 þarf að kosta töluverðu til, 2 

reiturinn hefur þegar mikið fram að færa). Þannig gat reitur minnst fengið núll en mest 

4 í þessum flokki. 

 

Heildareinkunn fyrir hvern reit í 2. töflu voru þá samanlagðar einkunnir fyrir þessa 

fjóra ofangreindu flokka og með þessum hætti skorar trjáreiturinn við Logaland í 

Borgarbyggð á Vesturlandi hæst eða 17 stig (Tafla 2). Ef skoðaðir eru svo hvaða reitir 

skora hæst í hinum landshlutunum þá eru það Bjarmasvæðið í Vaglaskógi á 

Norðurlandi með 13 stig, Hjaltalundur á Austurlandi með 11 stig og Timburhóll á 

Suðurlandi með 14 stig. Skógarreitirnir 21 í töflu 2 dreifast ekki jafnt á milli 

landsfjórðunga en staðsetningu þeirra er hægt að sjá á 27. mynd. 

27. mynd. Tuttugu og einn skógarreitur ungmennafélaganna, staðsetning þeirra á landinu og 
heildareinkunn. Mynd úr Arcmap Sigríður Hrefna Pálsdóttir. 
 

Þó að Bjarmasvæðið í Vaglaskógi hafi fengið hæstu heildareinkunn á Norðurlandi 

(Tafla 2), þá væri kannski að bera í bakkafullan lækinn að opna skógarreit í 

bakgarðinum á öðrum (þess má þó geta að ungmennafélagið rekur tjaldsvæði nú þegar 

á svæðinu) og mundi ekki auka til muna framboð á útivistarmöguleikum á landinu 

þegar til dreifingar væri litið. Tveir skógarreitir deildu öðru sæti á Norðurlandi með 
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12 stig en það voru reitirnir í Halldórsstaðaskógi í Bárðardal og við Húnaver í 

Bólstaðarhlíð. Þar hafði Húnaver vinninginn staðsett svo nálægt þjóðvegi nr. 1. 

Reiturinn í Halldórsstaðaskógi er töluvert úr alfaraleið og malarvegur var frá 

hringvegi og inn að skóginum þó að reiturinn hafi haft margt annað fram að færa. 

Varðandi innviði var einnig hagstæðara að veðja á Húnaver þar sem salernisaðstaða 

og sorphirða var þar þegar á staðnum á meðan slíkt vantaði í Halldórsstaðaskógi eins 

og staðan var við úttektina. 

 

Mynd 28 sýnir tegundasamsetningu úrvalsreitanna í hverjum landsfjórðungi. Í reitnum 

við Logaland fundust átta tegundir og hefur þá alaskaösp bæst við síðan í úttektinni 

1992. Einnig fundust átta tegundir í reitnum við Húnaver og hefur haldist óbreytt frá 

1992. Í Hjaltalundi fundust sex tegundir og hafa reyniviður og lerki bæst við. Á 

Timburhól voru líka sex tegundir en þar hefur ösp bæst við í reitinn. 

 

Hér á eftir mun höfundur fjalla nánar um þessa fjóra skógarreiti, kosti þeirra og hvort 

og hvað þyrfti að gera ef ætti að opna þá fyrir almenningi. 

28. mynd. Tegundasamsetning í hverjum úrvalsreit fyrir hvern landsfjórðung. Ellefu tegundir 
trjáa og runna eru samtals í þessum fjórum reitum. Birki, alaskaösp og sitkagreni er að finna í 
þeim öllum. Mynd úr Arcmap. Sigríður Hrefna Pálsdóttir. 
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3.4.1 Trjáreitur við Logaland – Vesturland (17 stig) 

Félagsheimilið Logaland er í eigu Ungmennafélags Reykdæla og er í dag auglýst til 

útleigu á vef Borgarbyggðar fyrir almennar samkomur og fyrir ýmis önnur tilefni 

(Borgarbyggð, á.á.). Grunnskóli Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum nýtir 

skógarreitinn til útikennslu (Jóhanna Hreinsdóttir og Nanna Björk Bárðardóttir, 2010). 

Félagsheimilið er staðsett í fallegri sveit (mynd 29) og er útsýni frábært frá klettum í 

skógarreitnum og frá bæjarhlaði. Flatarmál skógarins er nú um 2,2 ha en í byrjun var 

hann aðeins 900 m2 og var búið að stækka hann upp í um 1,8 ha árið 1992. 

 

29. mynd. Aðkoman að félagsheimilinu – sitkagrenið hægra megin á myndinni mældist um 
19 m á hæð en alaskaöspin á bak við félagsheimilið ríflega 15 m á hæð. Ljósm. SHP. 
 

Logaland liggur um 32 km frá hringveginum ef beygt er af honum við 

Borgarfjarðarbrú en ef beygt er af hringveginum við vegasjoppuna Baulu er 19 km 

akstur þangað. Ekki þarf að fara í miklar aðgerðir í þessum reit en það þarf að grisja 

betur og gott væri að setja upp skilti um svæðið en helstu kostir og aðgerðir eru 

tíundaðar hér fyrir neðan. 

 

Helstu kostir: 

 Útsýni – skógarreiturinn er í smá halla og mikið útsýni er yfir sveitirnar. 
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 Aðgengi er gott – vegur að reit er með bundnu slitlagi alveg frá hringvegi, næg 

bílastæði og stuttur gangur yfir grasflöt að skóginum. 

 Innviðir til staðar – félagsheimilið hefur salerni, því fylgir sorphirða, bekkir og 

eldstæði eru á staðnum og búið er að leggja ágætis göngustíga (30. mynd) um 

skógarreitinn. 

Helstu aðgerðir: 

 Umhirða – girðing þarfnast viðhalds en það kemur kannski ekki að sök því 

trjágróður er orðinn það þroskaður. Hinsvegar þarf nauðsynlega að grisja, 

grunnflatarsumma með hlutfallssigti mældist 31 m2/ha í stafafurureit (31. 

mynd) með yfirhæð yfir 10 m og í sitkagrenilundi 49 m2/ha með yfirhæð 19 m. 

 Innviðir – þó salerni og sorphirða sé vissulega til staðar þá fylgir hún 

félagsheimilinu sem ekki er almennt opið. Lagnir eru þó til staðar og því 

væntanlega möguleiki á að tengja sérstaka snyrtiaðstöðu fyrir skógar- og 

tjaldgesti. Skilti með upplýsingum um svæðið væri punkturinn yfir i-ið á 

þessum fallega stað. 

  
30. mynd. Búið er að gera skemmtilega 
göngustíga um skógarreitinn og brúað er yfir 
læk sem rennur í gegnum reitinn miðjan. 
Ljósm. SHP. 

31. mynd.. Greinamikil stafafura í lundi 
austast í reitnum. Yfirhæð stafafuru mældist 
10,6 m og grunnflatarsumma 31 m2/ha. 
Ljósm. SHP. 
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3.4.2 Timburhóll – Suðurland (14 stig) 

Skógarreiturinn Timburhóll er í umsjón skógræktardeildar Ungmennafélags 

Samhygðar sem er deild í Skógræktarfélagi Árnesinga. Flatarmál skóglendisins er  nú 

rúmlega 0,9 ha en var um 0,7 ha árið 1992 en reiturinn sjálfur er einn hektari og var 

byrjað að gróðursetja í hann árið 1951. Norðan við reitinn er búið að girða af nýjan 

reit í umsjón Samhygðar og var byrjað að gróðursetja í hann árið 2000 en þar er 

ríkjandi tegund stafafura með yfirhæð um 2 m. 

 

32. mynd. Rjóður inni í skógarreitnum Timburhóli. Eldstæði og borð með bekkjum er í 
rjóðrinu og aðeins er byrjað að grisja fyrir göngustígum. Ljósm. SHP. 
 

Timburhóll liggur um 10 km frá hringveginum. Bílastæði er við reitinn alveg upp við 

veg 33 og gott hlið og minnisvarði tekur á móti gestum. Gagnstætt skógarreitnum, 

hinumegin við veginn er hlið inn á afgirt tún með friðlýstum minjum. Minjarnar hafa 

verið jafnaðar út en þó sést móta óljóst fyrir bæjarhólnum en þangað er tveggja 

mínútna gangur frá hliðinu. Bærinn hét Timburhóll og lagðist í eyði á 17. öld vegna 

afturgangna eða galdra ef marka má sumar sagnir (Birna Lárusdóttir o.fl., 2015). 

Skógarreiturinn er þegar opinn og aðgengilegur almenningi og sjálfsagt er 

skógræktardeild Ungmennafélags Samhygðar með plön um áframhaldandi umhirðu 
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og skipulag svæðisins en hér á eftir fara helstu tillögur um aðgerðir miðað við þá þætti 

sem úttektin tók mið af. 

 

Helstu kostir: 

 Aðgengi gott – góður vegur, bílastæði og snúningshlið gerir aðgengi gott að 

reitnum. 

 Innviðir auka notagildi – stígar hafa verið lagðir um skógarreitinn (32. og 33. 

mynd), eitthvað grisjað og kvistað upp á sumum stöðum. Hægt er að kveikja 

upp eld í eldstæði eða snæða nesti við nestisborð (32. mynd). 

 
33. mynd. Sólin skín á sumardegi en dimmt 
er inn á milli grenitrjánna í skógarreitnum. 
Ljósm. SHP. 

34 mynd. Myndarlegt sitkagreni í Timbur-
hólsskógi og þéttur ófær furulundur í 
bakgrunninum. Ljósm. SHP 

 

Helstu aðgerðir 

 Umhirða – grisjunarþörf er mikil enda mældist grunnflatarsumma 43 m2/ha 

með hlutfallssigtinu í sitkagrenislundi með yfirhæð upp á 11 m en lífkróna þar 

er um 50%. Utan göngustíga er vart hægt að fara vegna þéttleika (34. mynd) 

og greinavaxtar þannig að grisjun og uppkvistun mundi auðvelda fólki að 

ganga um reitinn. 
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 Innviðir – engin eru salernin eða sorphirðan sem gerir kannski lítið til á meðan 

reiturinn er lítill og fólk stoppar stutt við en með fleiri stígum og stækkandi 

skóglendi þyrfti kannski að huga slíku. 

 

3.4.3 Við Húnaver – Norðurland (12 stig) 

Skógarreiturinn við Húnaver er að stærstum hluta í eigu Húnavatnshrepps en 

núverandi rekstraraðilar félagsheimilisins hafa snyrt reitinn (Kolbeinn Erlendsson, 

munnl. uppl.). Flatarmál skóglendisins er tæplega 1,7 ha í dag og er óbreytt frá 

úttektinni árið 1992 en byrjað var að gróðursetja í hann árið 1950. Vöxturinn hefur þó 

verið nokkur á hæðina og er yfirhæð á birki (35. mynd) komin í 9 m en var 5 m í fyrri 

úttekt. Að minnsta kosti sjö trjátegundir er að finna í reitnum og gulvíði en meðal 

annars má bæði sjá fullorðnar skógarfurur (36. mynd) og falleg rauðgreni (37. mynd). 

 

35. mynd. Búið er að grisja fyrir stíg í reitnum og lítil rjóður er finna hér og þar út frá honum 
en grisjunarþörf er mikil. Ljósm. SHP. 
 

Skógarreiturinn liggur um 0,5 km frá hringveginum. Bílastæði er alveg við reitinn og 

þjónar líka tjaldsvæðisgestum en tjaldsvæði er á túni norðan við hann. Skógarreiturinn 

er þegar opinn og aðgengilegur almenningi en reiturinn er á flatlendi og skemmtilegur 

skógarstígur hlykkjast um reitinn (35. mynd).  
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Helstu kostir: 

 Aðgengi er gott – stutt frá þjóðvegi nr. 1 og ágætis malavegur liggur að 

tjaldsvæðinu, næg bílastæði og stuttur gangur yfir grasflöt að skóginum. 

 Innviðir til staðar – salernisaðstaða er rétt við skógarreitinn og tilheyrir 

tjaldsvæðinu. Þar er líka sorphirða og bekkir. Búið er að leggja ágætan 

göngustíg um skógarreitinn og setja kurl í hann. 

Helstu aðgerðir: 

 Umhirða – girðing er í góðu standi en það þarf að grisja meira. 

Grunnflatarsumma með hlutfallssigti mældist aðeins 9 m2/ha í birkireit með 

yfirhæð um 9 m sem eitt og sér gæfi ekki til kynna að þyrfti að grisja en 

lífkróna birkisins á þessum sama stað í reitnum var rétt um 20-25% sem segir 

sína sögu. Á öðrum stöðum var lífkróna grenis og furu um 50% og mörg tré 

myndu njóta sín betur ef þau fengju meira pláss. 

 Innviðir – ekki þarf miklu við að bæta hér en gaman væri að hafa skilti um 

svæðið. 

 

  
36. mynd. Skógarfura sem mældist 10,5 m á 
hæð sitkagreni í reitnum mældist 12,0 m á 
hæð. Ljósm. SHP 

37. mynd. Mikið er af fallegu rauðgreni í 
reitnum og sjálfsáð birki er víða. Ljósm. SHP 
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3.4.4 Hjaltalundur – Austurland (11 stig) 

Skógræktarsvæðinu við félagsheimilið Hjaltalund á Fljótsdalshéraði var komið á fót 

af Ungmennafélaginu Fram og hófst gróðursetning árið 1958. Félagasamtök sem kalla 

sig Hollvinasamtök Hjaltalundar (HH) voru stofnuð í nóvember 2016 og hafa að 

markmiði að standa að viðhaldi og uppbyggingu félagsheimilisins. Félagsheimilið er 

að stærstum hluta í eigu sveitarfélagsins (Hollvinasamtök Hjaltalundar, 2016) en í 

samstarfi við það hafa hollvinasamtökin, Kvenfélagið Björk og Ungmennafélagið 

Fram undanfarið unnið að viðhaldi á félagsheimilinu og snyrtingu í kringum það 

(Hollvinasamtök Hjaltalundar, 2018). Flatarmál skóglendisins er nú tæplega 6,5 ha og 

hefur stækkað um 1,5 ha síðan árið 1992. Að minnsta kosti fimm trjátegundir er að 

finna í reitnum, lerki, sitkagreni, reynivið, alaskaösp og birki. Trjám hefur verið 

plantað í lundi inn í kjarrvaxið landið eða við félagsheimilið (38. mynd). Kjarrið er 

blanda af birki, gulvíði og loðvíði (39. mynd).  

 

38. mynd. Aðkoman að Hjaltalundi er tilkomumikil með kjarrvaxna brekkuna á hægri hönd 
og háar aspir á vinstri hönd Ljósm. SHP. 
 

Skógarreiturinn liggur um 35 km frá Egilsstöðum og því talsverður útúrdúr frá 

hringveginum. Bílastæði er við félagsheimilið og þaðan er búið að gera göngustíg 

með kurli niður að íþróttavellinum. Beggja vegna við stíginn hefur verið gróðursettur 
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reyniviður með jöfnu millibili sem þegar fram líða stundir getur orðið að fallegum 

trjágöngum. Frábært útsýni er yfir sveitina til austurs og gaman að koma á þennan 

stað í góðu veðri. 

 

Helstu kostir: 

 Útsýni – frábært útsýni er frá félagsheimilinu og austur yfir sveitir. 

Gróskumikill og fjölbreyttur gróðurinn með stórum opnum íþróttavelli gerir 

þetta að fallegum stað til útivistar. 

 Aðgengi gott – vegur liggur alveg að félagsheimili og þar er bílastæði. 

Eitthvað var um stíga í byrjun júlí 2017 en fundargerðir HH síðan þá sýna að 

þeim hefur verið viðhaldið og bætt í (Hollvinasamtök Hjaltalundar, 2018). 

Helstu aðgerðir: 

 Umhirða – til að auðveldara sé að komast að og í trjálundina á svæðinu þyrfti 

að grisja burt eitthvað af kjarrinu en það hefur jafnvel þegar verið gert. 

 Innviðir – gaman væri að hafa skilti sem segði frá svæðinu og bæta við 

nestisborðum. 

39. mynd. Mikið kjarr af loðvíði, gulvíði og birki er á svæðinu og illfært um það en mikill 
hugur er í fólki á svæðinu um uppbyggingu (Hollvinir Hjaltalundar) á staðnum og þar með 
talið stígagerð og snyrtingu á trjám og runnum. Ljósm. SHP. 
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4 Umræða 

4.1 Kortlagning og úttekt reitanna: árangur verkefnisins 

Verkefni eins og þetta er í raun aldrei að fullu lokið. Alltaf má gera meira og bæta við 

upplýsingum. Eitt aðalmarkmið verkefnisins var að koma staðsetningum og stærð 

skógarreita ungmennafélaga landsins á stafrænt kort. Upplýsingar um staðsetningu 93 

reita og ýmis eigindi þeirra hafa nú verið skráð í gagnagrunn landupplýsingakerfis 

sem hægt er að nýta áfram, hvort heldur sem er til að draga út fleiri áhugaverðar 

upplýsingar, gera greiningar, svipaða og gerð var á hentugum reitum til útivistar 

almennings, eða til að bæta við gögnum í. Auðveldara ætti því að vera að gera 

samanburð á gögnum þessarar úttektar og þeirrar þriðju ef yrði farið í úttekt aftur eftir 

önnur 20-30 ár. 

 

4.2 Skógarreitir ungmennafélaganna: skipta þeir máli? 

Flatarmál allra samfelldu skógarreitanna var 65 ha. Þetta er ekki nema 0,1% af 

kortlögðu flatarmáli ræktaðra skóga á Íslandi eins og það var metið í grein Björns 

Traustasonar og Arnórs Snorrasonar (2013b), en þá var kortlagt flatarmál ræktaðra 

skóga 47.300 ha. Nettó-flatarmál ræktaðra skóga (það er að frádregnum úttekt á 

kortaskekkjum, stærri úrtökum og afföllum) var metið 36.200 ha í sömu heimild.  

 

Það vekur athygli að í úttekt Björns Traustasonar og Arnórs Snorrasonar (2013b) á 

eignarhaldi íslenskra ræktaðra skóga samkvæmt ÍSÚ voru ungmennafélögin ekki 

listuð sem eigandi neinna slíkra skóga, en það kemur fram að í landsúttektinni eru 

skógar greindir í 14 mismunandi eignarflokka. Líklega hafa því skógarreitir 

ungmennafélaganna flokkast sem skógar í umsjón skógræktarfélaga, þó að það sé ekki 

tekið fram í greininni. Þeir félagar sýndu að skógræktarfélögin hafi umsjón með um 

11.500 ha af kortlögðu skóglendi, sem voru 7.100 ha að nettó-flatarmáli. Samfelldir 

skógarreitir ungmennafélaganna sem kortlagðir voru í þessari úttekt eru því 0,9% af 

nettó-flatarmáli skóga skógræktarfélaganna.  

 

Skógarreitirnir geta verið mikilvægir þó að þeir þeki ekki stórt flatarmál. Meðal þeirra 

eru með elstu ræktuðu skógum landsins sem hafa mikið sögulegt gildi. Þetta má 
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meðal annars sjá á háu hlutfalli reita í úttektinni þar sem skógarfura vex, en hætt var 

að gróðursetja hana upp úr 1960 eftir að furulús byrjaði að valda miklum afföllum á 

henni (Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 1999). Hátt hlutfall reitanna sem 

hafa minnisvarða að ýmsu tagi sýnir einnig annarskonar menningarlegt gildi sem 

skógarreitir ungmennafélaganna hafa. 

 

4.3 Breytingar frá síðustu úttekt 

Samanburðurinn á flatarmáli reitanna sem voru kortlagðir í báðum úttektum sýndi að 

ræktaði skógurinn hafði yfirleitt ekki aukist að flatarmáli á milli úttekta. Aðeins 14% 

af 35 reitum sem hægt var að bera saman milli úttekta höfðu stækkað að flatarmáli á 

þessum 25 árum. Stangast þessar niðurstöður á við upphafleg markmið 

ungmennafélaganna að klæða landið skógi að nýju, en vissulega hafa þau verkefni 

flust frá ungmennafélögunum og yfir til skógræktarfélaganna og annarra aðila innan 

skógræktargeirans.  

 

Afföllin af reitum ungmennafélaganna sem teknir voru út reyndust vera 2% á síðustu 

25 árum (2 reitir af 95). Á Íslandi hefur skógareyðingu lítill gaumur verið gefinn, en 

slíkar breytingar geta verið mikilvægar, meðal annars fyrir nettó-kolefnisbindingu 

landsins (Bjarni Diðrik Sigurðsson, Arnór Snorrason, Bjarki Þór Kjartansson og 

Brynhildur Bjarnadóttir, 2005). 

 

4.4 Eru reitir ungmennafélaganna „skógar“? 

Samkvæmt skilgreiningum ÍSÚ þá þurfa trjávaxin svæði að vera stærri en 0,5 ha og 

vaxin trjám sem fullvaxin ná að minnsta kosti 2 m (Arnór Snorrason og Bjarki Þór 

Kjartansson, 2004). Minni svæði eru ekki tekin með í ÍSÚ en ef svæðin eru nógu stór 

en með meðalhæð undir 2 m flokkast þau sem ungskógur eða birkikjarr (Björn 

Traustason og Arnór Snorrason, 2008). Tuttugu og þrír reitanna 53 sem höfðu skráð 

flatarmál voru undir 0,5 ha og falla því utan við skógarskilgreiningu ÍSÚ. Það eru því 

einungis 30 af 95 skógarreitum ungmennafélaganna sem skilgreinast sem eiginlegir 

„skógar“ samkvæmt opinberum skilgreiningum. Allir þessir reitir ættu að vera með í 

ÍSÚ, fræðilega séð. Íslensk skógarúttekt fer að hluta til fram með fjarkönnun þar sem 
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loftmyndir eru skoðaðar og byggir einnig á því að skógræktendur sjálfir sendi inn 

upplýsingar um skóga sína svo að þeir komist inn á landsþekjandi kortagrunn af 

skógum landsins (Skógræktin, á.á.b). Því er alltaf hætta á því að ungir og lágvaxnir 

eða gisnir skógar sjáist ekki í fjarkönnunarvinnunni og því séu ekki mælifletir 

staðsettir þar. Þegar þessir 30 reitir ungmennafélaganna stærri en 0,5 ha voru bornir 

saman við ArcGIS þekju ÍSÚ kom í ljós að sex reitanna hafa farið framhjá ÍSÚ. Tveir 

þeirra eru utan við kortlögð svæði en fjórir eru á svæðum sem hafa verið kortlögð sem 

skóglendi náttúrulegs birkis. Þessi úttekt getur því lagt til þessar upplýsingar þannig 

að ÍSÚ geti leiðrétt sín gögn. 

 

Snögg könnun í ArcGIS þekju ÍSÚ leiddi einnig í ljós að 11 af 23 minni skógarreitum 

hafa samt lent inn í úttektir ÍSÚ og þá vegna þess að þeir liggja að annarri skógrækt 

(10 reitir) eða eru staðsettir inni í náttúrulegum birkiskógi (1 reitur). Það eru því alls 

41 skógarreitur á vegum ungmennafélaganna sem flokkast sem eiginlegur skógur. 

Hinir 12 smærri skógarreitirnir og allir aðrir reitir með skjólbeltum eru þá viðbót við 

kortlagðan skóg á Íslandi og komnir á kortið þökk sé þessari úttekt. Starfsmenn ÍSÚ á 

Mógilsá munu fá aðgang að kortaþekju þessa verkefnis og þannig komast þessir reitir 

vonandi inn í landsþekjandi gagnagrunna um íslenska skóga, eins og skógarvefsjá 

Skógræktarinnar (Skógræktin, á.á.b).  

 

4.5 Grisjunarþörf  

Það kom á óvart að grisjun hafði farið fram í 25% af öllum stærri reitum og 

smáreitum ungmennafélaganna og alls 30% þeirra höfðu fengið einhverja umhirðu, en 

talsverð umræða hefur verið um slæma stöðu í þeim málum í minni reitum um allt 

land (Bjarni Diðrik Sigurðsson, munnl. uppl.). Það er síst verri staða en í skógum á 

vegum Skógræktarinnar, þó að þar hafi verið stóraukin áhersla á grisjun á síðustu 

árum (Einar Gunnarsson, 2016; Þröstur Eysteinsson, 2015). 

 

Þó sýndi úttektin að þörf eða mikil þörf var á grisjun í 62% þeirra 53 minni og stærra 

skógarreita ungmennafélaganna og að 75% reitanna hafði aldrei verið grisjaður. 

Höfundi er einnig ljóst eftir heimsóknirnar í þessa 93 reiti að nokkur hluti þeirra hefur 

dagað uppi eftir að gróðursetningu lauk, og það passar einnig við þá mynd að lítil sem 

engin útbreiðsluaukning hafi orðið í þeim síðustu 25 árin. Það er því mikil þörf á átaki 
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í umhirðu reita í eigu ungmennafélaganna. Slíkt átak væri best stýrt og fjármagnað af 

UMFÍ og/eða SÍ. 

 

4.6 Tegundasamsetning í reitum ungmennafélaganna 

Innlendu trjátegundirnar birki og reyniviður reyndust vera algengustu og þriðju 

algengustu trjátegundirnar í skógarreitum ungmennafélaganna. Áhugavert er að sjá 

reynivið svo algengan þegar litið er til þess að þær fimm trjátegundir sem mest hafa 

verið gróðursettar síðustu tvo áratugina eru birki, sitkagreni, rússalerki, stafafura og 

alaskaösp (Einar Gunnarsson, 2010; Jón Geir Pétursson, 1999, 2002). Reyniviður 

hefur verið 0,1-0,2% af öllum trjám gróðursettum á sama tímabili. Vissulega eru allir 

skógarreitir ungmennafélaganna í þessari úttekt settir á fót fyrir meira en tveimur 

áratugum og sumir orðnir um 100 ára en það væri forvitnilegt að komast að því hvort 

reyniviðurinn í reitunum hafi alltaf komið til vegna gróðursetningar eða hvort að í 

einhverjum tilvikum hann hafi læðst þar inn eftir beitarfriðun. 

 

Af innfluttum trjátegundum var sitkagreni langalgengast eða í öðru sæti alls og í um 

70% reita sem rímar við gróðursetningarhlutfall síðustu tveggja áratuga (Einar 

Gunnarsson, 2010; Jón Geir Pétursson, 1999). Rússalerki hinsvegar var ekki fyrr en í 

5. sæti og var með litlu hærri tíðni en alaskaösp í skógarreitum ungmennafélaganna og 

spurning er hvaða þættir komi þar við sögu. Er land sem hefur valist undir skógrækt 

ungmennafélaganna óhentugt fyrir lerki eða búa aðrar ástæður þar að baki eins og 

smekkur á trjám eða framboð eða eitthvað annað? Vegna útbreiðslu asparryðs er 

auðvitað ágætt að allavega lerki og ösp séu ekki í sömu skógarreitunum þar sem lerki 

er millihýsill (Halldór Sverrisson og Guðmundur Halldórsson, 2014). 

 

4.7 Heilbrigði í reitum ungmennafélaganna 

Almennt ástand skógarreitanna var misjafnt en þar sem skógargróður átti undir högg 

að sækja virtist það frekar vera vegna veðurfarslegra eða gróðurfarslegra ástæðna en 

vegna beitar dýra eða átroðnings manna. Á nokkrum stöðum hefði vaxtarlag verið 

betra ef grisjað hefði verið á réttum tíma og sumir staðir hentuðu illa þeim tegundum 

sem gróðursettar höfðu verið. Skemmdir af völdum sníkjudýra og kals voru 
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sérstaklega skráðar í fyrri úttekt (Björn B. Jónsson, 1993b), en í þessari úttekt voru 

þær almennt minna áberandi en þegar hann heimsótti reitina. Þetta kemur á óvart, þar 

sem talið er að tíðni og útbreiðsla ýmissa meindýra sem leggjast á tré og runna hafi 

aukist á síðustu árum (Gudmundur Halldórsson o.fl., 2013; Halldór Björnsson o.fl., 

2018). Þó kemur kannski ekki á óvart að dregið hafi úr kalskemmdum þar sem 

veðurfar hefur breyst mjög til batnaðar og meðalárshiti hækkað um 0,47 gráður á 

hverjum áratug frá 1988 til 2015 (Halldór Björnsson o.fl., 2018). 

 

4.8 Nýtt villt dýr í fánu landsins? 

Kanínur dreifa sér um landið og reglulega heyrir maður að sést hafi til þeirra á nýjum 

stöðum. Aðeins sá höfundur til einnar kanínu á einum stað í þessum 93 skógarreitum 

ungmennafélaganna, en það getur verið að nákvæmari aðferð hefði þurft að nota til að 

fá réttar niðurstöður. Þó að kanínurnar í Kjarnaskógi séu ekki mjög styggar getur 

verið að þær láti sig hverfa á öðrum fáfarnari stöðum þegar þær verða varar 

mannaferða og þurft hefði lengri tíma á hverjum stað eða jafnvel gildrur til að komast 

að því sanna í málinu. Eins er spurning hvort líklegra sé að sjá til þeirra á ákveðnum 

tíma sólahringsins eða hvort þær séu úti að naga á nóttu sem og degi? 

 

4.9 Nýting almennings á skógarreitum ungmennafélaganna 

Nokkrir reitanna eru þegar í umsjón skógræktarfélaga eða sveitarfélaga og opnir fyrir 

almenningi. Skógarreitirnir virtust þó almennt vera lítið heimsóttir og man höfundur 

bara eftir að hafa rekist á fólk í Höfða í Mývatnssveit, reit nr. 87, af öllum þeim 

skógarreitum sem hún tók út, hvort sem þar var að finna skilti um svæðið, göngustíga 

eða nestisborð og þó var höfundur á ferð á háanna tíma ferðamanna frá miðjum júní 

og til loka ágúst. Þetta kemur ef til vill á óvart, þar sem Íslendingar virðast almennt 

sækja mjög í slík svæði til útivistar (Sherry Curl, 2008).  

 

Öðru máli gegndi um golfvellina, íþróttavellina og tjaldsvæðin eins og gefur að skilja. 

Það væri því áhugavert að sjá hvort breyting verði þar á og skrá í næstu úttekt, ef í 

hana verður farið, hvort sjáist til mannaferða. 
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Einnig bar fremur lítið á óþrifum af völdum ferðamanna í reitum ungmennafélaganna, 

en slíkt sást í 4,3% þeirra. Mikið hefur verið fjallað um slíkt álag á íslenska náttúru og 

jafnvel þéttbýli undanfarið í kjölfar aukins fjölda erlendra ferðamanna sem sækir 

landið heim (Jón Hákon Halldórsson, 2017; Jónas Atli Gunnarsson, 2017; 

Skessuhorn, 2013). Það vakti þó athygli að þar sem mest var um klósettpappír í 

skóginum, í skógræktarreit við Faxa í Biskupstungum nr. 1, var jafnframt 

almenningsklósett í næsta nágrenni. 

 

4.10 Hvernig henta skógarreitir ungmennafélaganna sem framtíðar 

opnir skógar? 

Margir skógarreitir ungmennafélaganna koma til greina sem áningastaðir eða 

útivistarskógarreitir í dag en margir þurfa umhirðu, bætta innviði og betri aðkomu. 

Enn aðrir þurfa meiri tíma til að vaxa á hæðina til að veita skjól. Fjórir skógarreitir, 

einn í hverjum landsfjórðungi, voru valdir og fengu sérstaka umfjöllun er varðar kosti 

og aðgerðir sem gott væri að fara í til að bæta þá enn frekar. Við valið á þessum 

reitum voru hafðar að leiðarljósi þær einkunnir sem hver reitur hafði fengið í 

úttektinni hvað varðar stöðu umhirðu, aðgengis og innviða þannig að það kemur ekki 

á óvart að þeir reitir sem eru þegar nýttir af almenningi og greinilega í virkri umsjón 

sveitarfélaga, skógræktarfélaga eða annarra hagsmunasamtaka. Ef valið hefði verið 

eftir flatarmálsstærð, eða fjölda tegunda í reit hefði útkoman verið önnur. 

 

Þessir reitir voru valdir út frá ákveðnum forsendum sem eru samt ekki algildar um 

hvaða kosti útivistarskógar eiga að hafa eða staðsetningu þeirra. Landfræðilegi 

gagnagrunnurinn gefur ótalmarga möguleika á að forgangsraða skógarreitunum, eftir 

flatarmálsstærð reitanna, eftir yfirhæð ríkjandi trjátegundar, eftir tegundasamsetningu, 

eftir staðsetningu á landinu og fleira. Einnig er hægt að velja úr grunninum með því 

að bera saman við aðrar landfræðiupplýsingar í öðrum gagnagrunnum, finna reiti 

innan ákveðins sveitarfélags, miðað við fjarlægð frá næsta þéttbýlisstað, miðað við 

fjarlægð frá næsta kortlagða ræktaða skóglendi eða náttúrulega birkiskógi svo fátt eitt 

sé nefnt. Þannig er hægt að nýta landupplýsingakerfi og gögn þeirra til að finna út 

ferðatíma í skógarreiti. LUK getur þannig nýst við að meta fýsileika skógarreita út frá 

staðsetningu miðað við þéttbýliskjarna eða umferð og reiknað á hvaða svæðum vantar 
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útivistarskóga eða græn svæði (Cetin, 2015) eða til að búa til módel byggt á 

landupplýsingum sem reiknar út fjölda gesta í ákveðnum útivistarskógi (Lovett, 

Brainard og Bateman, 1997). 

 

4.11 Fleiri verk að vinna 

Það á eftir að heimsækja 15 af þeim 110 svæðum sem Björn B. Jónsson heimsótti árið 

1992 (Björn B. Jónsson, 1993b). Til þess vannst einfaldlega ekki tími í þeim tveimur 

ferðum sem höfundur fór og út frá þeim ferðastyrk sem UMFÍ gat boðið. Það væri 

mjög æskilegt að ljúka alveg við úttektina næsta sumar (2018) og heimsækja alla 

þessa reiti og bæta þeim við í ArcGIS grunninn. Þá hefðu UMFÍ og SÍ fulla yfirsýn 

yfir öll þessi svæði og gætu byggt áætlanir sínar um þau á traustari grunni.  

 

Gaman væri að setja upp gagnvirka heimasíða um skógarreiti ungmennafélaganna. 

Gagnagrunninn úr ArcGIS er hægt að nýta í slíka vinnu og hefur höfundur hug á að 

gera prufueintak af slíkri síðu en eitt er að koma henni í loftið og annað að halda við 

og uppfæra. Þannig væri hægt að gera upplýsingar um reitina aðgengilegar 

almenningi og auðvelda fólki að hafa samband með meiri upplýsingar eða 

leiðréttingar. 

 

Mikið verk er óunnið til að ná heildaryfirliti um stöðu eignarhalds á öllum þessum 

reitum. Áhugavert er að sjá hvernig eignarhald hefur breyst en úttekt á því mun bara 

gefa hugmynd um stöðuna það árið. Einnig gæti verið áhugavert að halda 

upplýsingum um eignarhald og umsjón aðskildum því ekki er alltaf um sama aðila að 

ræða. 

 

Vitað er að ekki voru allir skógarreitir ungmennafélaganna með í fyrstu úttekt Björns 

B. Jónssonar (1993b). Í þessu verkefni var reitaskrá Björns notuð og ekki var gerð 

sérstök könnun á þeim reitum sem vantar í þá skrá en þegar verkefnið var kynnt á 

fagráðstefnu skógræktar í Hofi 11.-12. apríl 2018 fékk höfundur vitneskju um tvo reiti 

til viðbótar á Austurlandi og hefur heyrt um reiti á Vestfjörðum. Eflaust eru enn fleiri 

reitir til og gaman væri ef einhverjir lesendur þessarar ritgerðar myndu láta höfund 

vita ef þeir hafa vitneskju um einhverja ungmennafélagsreiti sem ekki eru á listanum í 

Viðauka 2 eða í Töflu 1.  
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Einn slíkur reitur er til dæmis Þrastaskógur sem er ekki með í úttekt Björns B. 

Jónssonar (1993b), en hann var færður UMFÍ til eignar og umráða af Tryggva 

Gunnarssyni heitnum, bankastjóra, og ungmennafélögin girtu hann árið 1912 

(Guðmundur Davíðsson, 1922; Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 1999). 

UMFÍ á þar útivistarsvæði inn af Þrastarlundi og talsverð skógrækt af mjög gömlum 

meiði er í kringum það. 

 

5 Ályktanir 

Staðsetning skógarreita ungmennafélaganna, stórra og smárra, er komin á kortið. 

Niðurstöðurnar sýna að það er talsvert verk að vinna í þeim. Þörf er á umhirðu í 

reitunum, grisjun og uppkvistun, til að hægt sé að ganga um reitina og til að tryggja 

heilbrigði og vöxt trjánna sem fá að standa eftir. 

 

Tegundaval virðist hafa verið að einhverju leyti annað í skógarreitum 

ungmennafélaganna en almennt í skógrækt hérlendis og talsvert fjölbreytt. Skógar-

reitirnir eru flestir litlir, með meðaltalstærð upp á 1,2 ha, en trjátegundafjöldi í reit er 

frá tveimur upp í níu. Aðrar áherslur eru í tegundavali og blöndun tegunda í 

útivistarskógum en nytjaskógum og getur verið að tegundablöndun í skógarreitum 

ungmennafélaganna endurspegli það. 

 

Margir skógarreitirnir koma til greina sem áningastaðir eða útivistarskógarreitir en 

margir þurfa umhirðu, bætta innviði og betri aðkomu. Nokkrir reitanna eru þegar í 

umsjón skógræktarfélaga eða sveitarfélaga og opnir fyrir almenningi. Unnin var 

sérstök greining til að finna þá skógarreiti sem hentuðu til útivistar og var þeim 

forgangsraðað miðað við þá þætti sem teknir voru út. Nánari útlistun á stigahæsta reit 

hvers landsfjórðungs var gerð út frá þeim upplýsingum sem safnað var um þá í 

úttektinni. 



54 

6 Heimildaskrá 

Anna Lilja Þórisdóttir (2015, 17. október). Heiðmörk verðmetin á 36-87 milljarða. 

Morgunblaðið. bls. 26. 

Arnór Snorrason (á.á.). Íslensk skógarúttekt (ÍSÚ). Sótt 13. maí 2018 af vef 

Skógræktarinnar: http://www.skogur.is/rannsoknir-og-

verkefni/verkefni/islensk-skogaruttekt/index.html 

Arnór Snorrason og Bjarki Þór Kjartansson (2004). Íslensk Skógarúttekt - Verkefni 

um landsúttekt á skóglendum á Íslandi. Kynning og fyrstu niðurstöður. 

Skógræktarritið 2004(2), 101–108. 

Árni Magnússon og Páll Vídalín. Jarðabók. Hið íslenska fræðafélag í 

Kaupmannahöfn, 1913-1917. Ljósprentuð útgáfa, Oddi, Reykjavík 1980. 

Ása Lovísa Aradóttir, Ingvi Þorsteinsson og Snorri Sigurðsson (1995). Birkiskógar 

Íslands: könnun 1987-1991. 1, Yfirlit, aðferðir og niðurstöður fyrir 

Laugardalshrepp í Árnessýslu og Hálshrepp í Suður-Þingeyjarsýslu. 

Mosfellsbær: Rannsóknastöð Skógræktar ríkisins. 

Bell, S. (1997). Design for outdoor recreation. London: Spon. 

Birna Lárusdóttir, Elín Ósk Hreiðarsdóttir, Eva Kristín Dal, Kristborg Þórsdóttir, 

Ragnheiður Gló Gylfadóttir og Stefán Ólafsson (2015). Friðlýstar minjar á 

Suðurlandi: Skráningarátak. Reykjavík: Fornleifastofnun Íslands SES. 

Bjarni Diðrik Sigurðsson, Arnór Snorrason, Bjarki Þór Kjartansson og Brynhildur 

Bjarnadóttir (2005). Kolefnisbinding með nýskógrækt. Hvar stöndum við og 

hverjir eru möguleikarnir. Fræðaþing landbúnaðarins, 2005, 20–24. 

Björn B. Jónsson (1993a). Samantekt og útskýringar á skógræktarskýrslu BBJ. 

(Óútgefin skýrsla fyrir UMFÍ). 

Björn B. Jónsson (1993b). Skógrækt aðildarfélaga UMFÍ. (Óútgefin mastersritgerð). 

Ekenäs Forstinstitut. 

Björn B. Jónsson (1993c). Skógarkort. (Óútgefið kortahefti fyrir UMFÍ). 

Björn Traustason (2013a). Flatarmál skóglendis flokkað eftir sveitarfélögum og 

skógræktarfélögum. Skógræktarritið 2013(1), 47–50. 



55 

Björn Traustason og Arnór Snorrason (2013b). Hverjir eiga skógana á Íslandi? Rit 

Mógilsár, 27, 22–24. 

Björn Traustason og Arnór Snorrason (2008). Útbreiðsla skóglendis á Íslandi. 

Ársskýrsla Skógræktar ríkisins 2007, 20-26. 

Borgarbyggð (á.á.). Félagsheimilið Logaland. Sótt 3. maí 2018 af 

https://borgarbyggd.is/thjonusta/menningarmal/felagsheimili/logaland/ 

Brynhildur Davíðsdóttir (2011). Hagrænt virði þjónustu vistkerfa Heiðmerkur. 

Skógræktarritið 2011(1), 48–59. 

Brynjar Skúlason, Guðríður Baldvinsdóttir og Sigurður Freyr Guðbrandsson (2006). 

Skipulag skógræktar. Í Guðmundur Halldórsson (ritstj.), Skógarbók Grænni 

skóga (bls. 229–233). Akureyri: Landbúnaðarháskóli Íslands. 

Brynjólfur Jónsson (2013). Útivistarskógar. Í Hallur S. Björgvinsson, Björgvin 

Eggertsson, Björn B. Jónsson og Harpa Dís Harðardóttir (ritstj.), 

Skógarauðlindin: ræktun, umhirða og nýting (bls. 114–115). Hvanneyri: 

Landbúnaðarháskóli Íslands. 

Cetin, M. (2015). Using GIS analysis to assess urban green space in terms of 

accessibility: case study in Kutahya. International Journal of Sustainable 

Development & World Ecology, 22:5, 420–424. 

Cook, D., Eiríksdóttir, K., Davíðsdóttir, B. og Kristófersson, D. M. (2018). The 

contingent valuation study of Heiðmörk, Iceland – Willingness to pay for its 

preservation. Journal of Environmental Management, 209, 126–138. 

Einar Gunnarsson (2001). Um gisjun, grisjun og skógarhögg. Skógræktarritið 

2001(2), 43–48. 

Einar Gunnarsson (2010). Skógræktarárið 2009. Skógræktarritið 2010(2), 90–95. 

Einar Gunnarsson (2016). Skógræktarárið 2015. Skógræktarritið 2016(2), 91–99. 

Einar Helgason (1899). Skýrsla um aðgjörðir og efnahag búnaðarfjelags 

suðuramtsins. I. d. janúarm. til 31. desemberm. 1898. Reykjavík: 

Búnaðarfélag suðuramtsins. 

Ferðamálastofa (2013). Niðurstaða úr hönnunarsamkeppni þjóðskóga. Sótt 15. maí 

2018 af vef Skógræktarinnar: 



56 

http://www.skogur.is/media/ymislegt/Aningastadir_samkeppni_bkl_A4_72dpi

.pdf 

Kanínan orðin hluti af villtri fánu Íslands (2012, 27. september). Fréttablaðið, bls. 1. 

GISD (2018). Global Invasive Species Database. Sótt 10. maí 2018 af 

http://www.iucngisd.org/gisd/100_worst.php 

Gudmundur Halldórsson, Bjarni D. Sigurdsson, Brynja Hrafnkelsdóttir, Edda S. 

Oddsdóttir, Ólafur Eggertsson og Erling Ólafsson (2013). New arthropod 

herbivores on trees and shrubs in Iceland and changes in pest dynamics: A 

review. Icelandic Agricultural Sciences, 26, 69–84. 

Guðbjörg Ásta Stefánsdóttir (2008). Stofnvistfræði kanínu (Oryctolagus cuniculus) í 

Öskjuhlíð og Fossvogskirkjugarði. Óútgefin mastersritgerð, Háskóli Íslands, 

Reykjavík. 

Guðmundur Davíðsson (1912). Skógræktarrit. Reykjavík: Samband UMFÍ. 

Guðmundur Davíðsson (1922). Þrastaskógur. Skinfaxi, 13, (6), 43–45. 

Halldór Björnsson, Bjarni D. Sigurðsson, Brynhildur Davíðsdóttir, Jón Ólafsson, 

Ólafur S. Ástþórsson, Snjólaug Ólafsdóttir, Trausti Baldursson og Trausti 

Jónsson (2018). Loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á Íslandi - Skýrsla 

vísindanefndar um loftslagsbreytingar 2018. Veðurstofa Íslands. 

Halldór Sverrisson og Guðmundur Halldórsson (2014). Heilbrigði trjágróðurs: 

skaðvaldar og varnir gegn þeim (2. útg.). Reykjavík: Iðunn. 

Hallgrímur Indriðason (2007). Samræmt skipulag skógivaxinna útivistasvæða og 

þéttbýlis. Skógræktarritið 2007(1), 72–77. 

Hollvinasamtök Hjaltalundar (2016, 21. nóvember). Fyrsti fundur stjórnar 

Hollvinasamtaka Hjaltalundar. Sótt 5. maí 2018 af 

https://www.facebook.com/notes/hollvinasamt%C3%B6k-hjaltalundar/fyrsti-

fundur-stj%C3%B3rnar-hollvinasamtaka-hjaltalundar/149951272161754/ 

Hollvinasamtök Hjaltalundar (2018, 3. apríl). Sjötti stjórnarfundur Hollvinasamtaka 

Hjaltalundar. Sótt 5. maí 2018 af 

https://www.facebook.com/notes/hollvinasamt%C3%B6k-



57 

hjaltalundar/sj%C3%B6tti-stj%C3%B3rnarfundur-hollvinasamtaka-

hjaltalundar/359559091200970/ 

Hrefna Jóhannesdóttir, Sherry Curl og Karl S. Gunnarsson (2004). Viðhorfskönnun 

leiðir í ljós að Íslendingar eru „skógarþjóð“. Sótt 28. apríl 2018 af vef 

Skógræktarinnar: http://www.skogur.is/um-skograekt-rikisins/frettir/nr/1062 

Hreinn Óskarsson (2013). Skógrækt á Íslandi - fyrr og nú. Í Hallur S. Björgvinsson, 

Björgvin Eggertsson, Björn B. Jónsson og Harpa Dís Harðardóttir (ritstj.), 

Skógarauðlindin: ræktun, umhirða og nýting (bls. 11–15). Hvanneyri: 

Landbúnaðarháskóli Íslands. 

Jóhanna Hreinsdóttir og Nanna Björk Bárðardóttir (2010). Skógurinn sem uppspretta 

skapandi verkefna í smíðakennslu: með áherslur sjálfbærrar þróunar að 

leiðarljósi. Óútgefin B.Ed. lokaritgerð, Háskóli Íslands, Reykjavík. 

Jón Geir Pétursson (1999). Skógræktaröldin: Samanteknar tölur úr Ársriti 

Skógræktarfélags Íslands. Skógræktarritið 1999(2), 49-53. 

Jón Geir Pétursson (2002). Skógræktarstarfið árið 2001: tölulegar upplýsingar. 

Skógræktarritið 2002(2), 107–109. 

Jón Hákon Halldórsson (2017, 24. júní). Hindra ekki fólk í að hægja sér. 12. maí 

2018 af vef Vísis: http://www.visir.is/g/2017170629429 

Jónas Atli Gunnarsson (2017, 14. júní). Salernum komið upp fyrir ferðamenn á 15 

stöðum um allt land. Sótt 12. maí 2018 af vef Vísis: 

https://kjarninn.is/frettir/2017-06-14-salerni-komid-upp-fyrir-ferdamenn-15-

stodum-um-allt-land/ 

Kofoed-Hansen, A. F. (1925). Skógfræðileg lýsing Íslands. Reykjavík: Bókaverslun 

Sigfúsar Eymundssonar. 

Lárus Heiðarsson (2013). Grisjanir og umhirða. Í Hallur S. Björgvinsson, Björgvin 

Eggertsson, Björn B. Jónsson og Harpa Dís Harðardóttir (ritstj.), 

Skógarauðlindin: ræktun, umhirða og nýting (bls. 88–93). Hvanneyri: 

Landbúnaðarháskóli Íslands. 

Lárus Heiðarsson, Arnór Snorrason og Johan Holst (2006). Grisjun. Í Guðmundur 

Halldórsson (ritstj.), Skógarbók Grænni skóga (bls. 37–55). Akureyri: 

Landbúnaðarháskóli Íslands. 



58 

Loftur Jónsson (2005). Northern Wood Heat. Rit Fræðaþings landbúnaðarins, 425. 

Lovett, A. A., Brainard, J. S. og Bateman, I. J. (1997). Improving Benefit Transfer 

Demand Functions: A GIS Approach. Journal of Environmental Management, 

51(4), 373–389. 

Menja von Schmalensee (2010). Vágestir í vistkerfum - seinni hluti: framandi og 

ágengar tegundir á Íslandi. Náttúrufræðingurinn, 80(3–4), 84–102. 

Ólafur Eggertsson (2013). Áhrif umhirðu á viðargæði. Í Hallur S. Björgvinsson, 

Björgvin Eggertsson, Björn B. Jónsson og Harpa Dís Harðardóttir (ritstj.), 

Skógarauðlindin: ræktun, umhirða og nýting (bls. 94–95). Hvanneyri: 

Landbúnaðarháskóli Íslands. 

Ólafur Oddsson og Hallgrímur Indriðason (2006). Útivist og upplifun. Í Guðmundur 

Halldórsson (ritstj.), Skógarbók Grænni skóga (bls. 229–233). Akureyri: 

Landbúnaðarháskóli Íslands. 

Pétur Halldórsson (2018, 12. apríl). Íslendingar mjög hlynntir skógrækt. Sótt 28. 

apríl 2018 af vef Skógræktarinnar: http://www.skogur.is/um-skograekt-

rikisins/frettir/nr/3432 

Rollinson, T. J. D. (1988). Thinning control. Forestry Commission. Field Book 2. 

Sherry Curl (2008). Planning and Management of Recreation in Icelandic Forests: 

Developing infrastructure (input) strategies based on preference and benefit 

(output) analysis. Óútgefin mastersritgerð, Landbúnaðarháskóli Íslands, 

Hvanneyri. 

Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson (1999). Íslandsskógar: hundrað ára 

saga. Reykjavík: Mál og mynd. 

Sigurður Sigurðsson (1900). Skógarnir í Fnjóskadal. Andvari, 25, 144–175. 

Skessuhorn (2013, 26. júní). Hægðir við brúarsporð - skortur á salernum hefur 

víðtækar afleiðingar Sótt 12. maí 2018 af 

http://skessuhorn.rat.nepal.is/frettir/nr/173045/meira/1/ 

Skogsstyrelsen (1985). Gallringsmallar. Norra Sverige. Jönköping: Skogsstyrelsen. 

Skógrækt ríkisins (1977). Skóglendi á Íslandi: athuganir á stærð þess og ástandi. 

Reykjavík: Skógrækt ríkisins og Skógræktarfélag Íslands. 



59 

Skógræktarfélag Íslands (á.á.). Opinn skógur. Sótt 1. mars 2018 af 

http://skog.is/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=2

5 

Skógræktin (á.á.a). Þjóðskógarnir. Sótt 12. maí 2018 af 

http://www.skogur.is/thjodskogar/index.html 

Skógræktin (á.á.b). Skóglendisvefsjá. Sótt 15. maí 2018 af 

http://www.skogur.is/forsida/nr/1979.1.html 

Smith, D. M., Larson, B. C., Kelty, M. J. og Ashton, P. M. S. (1997). The practice of 

silviculture: applied forest ecology (9. útg.). New York: Wiley. 

Stjórnarráð Íslands (2007). Lög um landshlutaverkefni í skógrækt (nr. 56). 

Thawaba, S. A. (2014). Intergration of GIS and perception assessment in the 

creation of needs-based urban parks in Ramallah, Palestine. Journal of 

Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, 

7:2, 170–186. 

Vries, S. de og Goossen, M. (2002). Modelling recreational visits to forests and 

nature areas. Urban Forestry & Urban Greening, 1(1), 5–14. 

Þorbergur Hjalti Jónsson (2005). Útbreiðsla birkis á Íslandi. Skógræktarritið 

2005(2), 60–71. 

Þorbergur Hjalti Jónsson (2016). Fyrstu hugmyndir um skógrækt á Íslandi og upphaf 

skógfræðinnar. Skógræktarritið 2016(1), 25–35. 

Þröstur Eysteinsson (2009). Öld skógræktar ríkisins. Sótt 28. apríl 2018 af vef 

Skógræktarinnar: 

http://www.skogur.is/media/utgafa/Arsrit_SR_2008_lores_netutgafa.pdf 

Þröstur Eysteinsson (2015). Lokafelling í íslenskri skógrækt. Ársrit Skógræktar 

ríkisins, 2014, 29–33. 

 



60 

7 Viðaukar 

Viðauki 1. Eyðublöðin notuð við úttektir á skógarreitum ungmennafélaganna. 

Skógarreitur nr. Heiti félags: Dags.
Heitir reitar: Tími.
Eignarhald:

Úttekt allir skógar Trakkskrá:
Lundur 1 - GPS nrs: Lundur 5 - GPS nrs:
Lundur 2 - GPS nrs: Lundur 6 - GPS nrs:
Lundur 3 - GPS nrs: Lundur 7 - GPS nrs:
Lundur 4 - GPS nrs: Lundur 8 - GPS nrs:

Myndanúmer:
Lundur 1 Lundur 5
Lundur 2 Lundur 6
Lundur 3 Lundur 7
Lundur 4 Lundur 8

Lýsing á reit og athugasemdir:

Landhalli: Google street
Átt: Mynd frá sama sjónarhorni

Úttekt allir skógar
Trjátegundir Yfirhæð lykilteg Gris.þ. Lif.krón: Heilbr.

Lundur 1
Lundur 2 : : :
Lundur _ : : : :
Lundur _ : : : :
Lundur _ : : : :
Lundur _ : : : :
Lundur 7 : : : :
Lundur 8 : : : :

Matsbreytur - almennt um alla reiti
Gerð (S/F/H): Girðing (0,1,2): Eldstæði / Grill Beitarm (0,1,2)
Útsýni (0,1,2) Hlið/trappa: Sorphirða: Kanínur
Aðgengi (0,1,2) Göngustígur: Leiktæki: Grisjun v. gerð:
Vegur(0,1,2) Fræðsluskylti: Salerni: Uppkvistun gerð:
Skylti um sv.: Minnisvarði: Fjarlægð í sale. Snjóbrot (0,1,2)
Bílastæði Bekkur: Piss... (0,1,2) Góður útiv.sk (0-2)

Ef Reitur > 50 x 50 m (1/4 ha), þá þetta + Yfirhæð á sama stað (sjá að ofan):
Lundur GPS GF Lundur GPS GF
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Viðauki 2. Reitanúmer, nöfn og gps hnit (samkvæmt ISN93 hnitakerfi), 
skammstöfun hérðassambands og stærð skógarreitar í ha, nema ef um skjólbelti var að 
ræða, þá var stærðin skráð sem 0. Um er að ræða 93 af þeim reitum sem teknir voru út 
í fyrri úttekt Björns B. Jónssonar (1993b). 
Reita-

nr. Heiti reitar Austur Norður 

Héraðs-

samband 

Stærð 

í ha 

1 Réttarreitur við Faxa 435099 414587 HSK 3,1 

3 Íþróttasvæðið í Reykholti 429540 408878 HSK 0,0 

4 Gróðrarstöð að Flúðum 435867 403661 HSK 0,0 

5 Við Árnes 438846 393772 HSK 0,0 

6 Reitur að Stóra Núpi 443352 394900 HSK 1,3 

7 Í Skaftholtsfjalli 440731 393948 HSK 0,7 

8 Við gamla Ásaskóla 441749 396259 HSK 0,0 

10 Sólheimar 419697 396975 HSK 0,0 

11 Reitur við Þjórsárver 413840 376347 HSK 0,0 

12 Skógræktin á Gamla-Hrauni 396189 374360 HSK 1,2 

13 Við Félagslund 406781 371792 HSK 0,0 

14 Timburhóll 406679 374658 HSK 0,9 

15 Íþróttavöllur að Brautarholti 425532 391756 HSK 0,0 

16 Í landi Nefsholts 430694 381656 HSK 0,2 

17 Við Brúarlund 440996 387784 HSK 0,0 

23 Einbúi 411544 388672 HSK 0,0 

24 Golfvöllurinn á Seli 434040 404954 HSK 0,0 

25 Strandavöllur 435980 366909 HSK 0,0 

26 Svarfhólsvöllur 402944 384399 HSK 0,0 

27 Við Félagsgarð 373567 428597 UMSK 1,7 

28 Bakkakotsvöllur 373539 411720 UMSK 0,0 

29 Harðarlundur 368551 410615 UMSK 0,0 

31 Fjölnisvöllur 364297 407043 UMFÍ 0,0 

32 Við íþróttavöllinn í Saurbæ 373604 436804 UMSB 0,0 

33 Við félagsheimilið Hlaðir 374103 436865 UMSB 0,0 

34 Háafellsreitur 385174 447547 UMSB 1,3 

35 Við Lund 385733 452389 UMSB 2,3 

36 Við Hreppslaug 370379 451214 UMSB 0,0 
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37 Trjáreitur við Logaland 386868 463352 UMSB 2,2 

38 Reitur við Gilsbakka 406044 469783 UMSB 0,6 

39 Reitur við Brúarás 402695 468308 UMSB 0,6 

40 Tjaldstæði að Varmalandi 376136 468083 UMSB 0,0 

41 Við félagsheimilið Lyngbrekku 353629 462282 UMSB 0,5 

42 Hamarsvöllur 362330 455829 UMSB 0,0 

43 Eiðisskógur 302907 500018 HSH 7,0 

44 Við Ingjaldshól 270495 498749 HSH 0,4 

45 Margrétarlundur 338497 484740 HSH 2,2 

47 Í Þverfellshlíð 365203 541002 UDN 1,1 

50 Klúkumelur 379988 572789 HSS 0,1 

52 Í Víðihlíð 423591 572631 USVH 0,0 

53 Við flugvöll 441359 572629 USAH 0,4 

54 Vallarsvæði Óss 443068 576688 USAH 0,0 

55 Við Húnavelli 444375 560739 USAH 0,2 

56 Við Húnaver 462892 558322 USAH 1,7 

57 Við Innstaland 469288 586963 UMSS 0,7 

58 Við félagsh. á Melsgili 473941 572712 UMSS 0,2 

59 Reitur í Skörðugili 476876 565738 UMSS 0,8 

60 Bólureitur 490224 550260 UMSS 0,2 

61 Leifturslundur 516115 619386 UIF 0,1 

62 Vallarsvæði Árskógi 529746 602678 UMSE 0,1 

63 Reitur í landi Jórunnarstað 534377 539335 UMSE 0,0 

64 Reitur í landi Ytra Holts 520228 606060 UMSE 0,6 

65 Reitur við Freyjulund 534424 591666 UMSE 0,8 

66 Dvergasteinsvöllur 538637 579117 UMSE 0,0 

67 Við Svalbarðseyri 542370 583883 UMSE 0,4 

68 Íþróttasvæði við Mela 526040 576102 UMSE 0,0 

69 Við sundskála Svarfdæla 519185 603323 UMSE 0,0 

70 Reitur Einars Árnasonar 544692 573574 UMSE 0,6 

71 Aldísarlundur 541630 564165 UMSE 0,1 

72 Krossdalsvöllur 596888 573528 HSÞ 0,0 

73 Bjarmasvæði í Vaglaskógi 550414 583359 HSÞ 6,4 
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74 Svæði við Ljósvetningabúð 565849 591348 HSÞ 0,0 

77 Reitur við skólahúsið 571316 556764 HSÞ 0,1 

78 Skógrækt í Sandvík 572173 556620 HSÞ 0,3 

79 Skógrækt í Halldórsstaðaskógi 575385 547241 HSÞ 2,0 

80 Reitur í Þorvaldsstaðagili 575086 616361 HSÞ 0,4 

81 Katlavöllur 575489 615919 HSÞ 0,0 

82 Við félagsh. að Auðnum 581139 581409 HSÞ 0,7 

83 Huldulundur 581151 581601 HSÞ 0,3 

84 Jónasarvöllur 572057 597402 HSÞ 0,0 

85 Minningarl. Stefáns G. Stefánss. 575749 581338 HSÞ 0,2 

86 Við félagsh. að Breiðumýri 573245 583067 HSÞ 0,2 

87 Reitur í Höfða 594369 566009 HSÞ 7,9 

88 Skútustaðakirkjugarður 590876 564539 HSÞ 0,0 

89 Reitur við Skúlagarð 603616 621988 HSÞ 0,0 

90 Skrúðgarður við Lund 616040 622086 HSÞ 0,0 

91 Reitur við Grænafell 720859 512086 UÍA 0,1 

92 Íþróttavöllur Skjöldólfsstöðum 681008 540989 UÍA 0,0 

93 Reitur við Stekkhólma 709210 527468 UÍA 0,0 

94 Skógræktarreitur við Hálsa 707790 574105 UÍA 0,9 

95 Reitur við Tungubúð 712656 564729 UÍA 2,2 

96 Hjaltalundur 720212 565867 UÍA 6,5 

97 Félagssvæði við Eiða 716288 549082 UÍA 0,0 

98 Eiðahólmi 715776 552673 UÍA 0,4 

99 Skógrækt Végarði 689627 508873 UÍA 0,0 

100 Skógrækt við Skorrastaði 744112 523989 UÍA 0,0 

101 Tandrastaðir 738328 524042 UÍA 0,8 

102 Skógrækt ofan Eskifjarðar 735026 517288 UÍA 0,3 

103 Vallarsvæði í Ekkjufellslandi 712316 538568 UÍA 0,0 

105 Viðborðsströnd 674017 433887 USVS 0,7 

106 Selhvammur í Viðborðsströnd 672415 435313 USVS 0,5 

107 Grundarreitur, Hofi 612622 379984 USVS 0,1 

108 Minningarreitur í Svínafelli 605789 387231 USVS 0,2 
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Viðauki 3. Myndir frá nokkrum völdum reitum ungmennafélaganna. Reitarnúmer 
eru samkvæmt Björn B. Jónsson (1993b), Töflu 1 og Viðauka 2 í þessari ritgerð.  
 
1 – Réttarreitur (Umf. Biskupstungna – HSK) 

Handteiknað kort til en ekki ljósmynd í heftum Björns B. Jónssonar (1993b). Árið 
1976 var farið að planta í brekkuna fyrir ofan Tungnaréttir (í landi Heiði), sem hafði 
þá verið afgirt. Fyrsta árið var plantað þar alls 2500 plöntum. 1985 var klárað að 
gróðursetja í reitinn. Mörg tré (lerki, fura, greni og birki) yfir tveimur metrum á hæð 
og mældust nokkrar furur 2,4 m (Björn B. Jónsson, 1993b). 
 

 
Mynd af Map.is, 2018. 
 

 
Ljósmynd SHP 2016 
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2 – Vatnsleysureitur (Umf. Biskupstungna – HSK) 

Kort til en ekki ljósmynd í heftum Björns B. Jónsson (1993b). Allt bendir til þess að 
byrjað hafi verið að planta í reitinn 1910. Greni (sitkagreni og rauðgreni) er 
uppistaðan í reitnum. Auk þess eru birki, fura (skógarfura) og gulvíðir á milli. Í 
hæðarmælingu mældist grenitré 11,2 m á hæð og þvermál 12 cm (árið 1992). 
 

 
Mynd af map.is 2018. 
 
3 – Íþróttasvæðið í Reykholti Biskupstungum 

Kort til og ljósmynd í heftum Björns B. Jónssonar (1993b). Síðustu sex árin (frá 
1986/1987) hefur verið plantað um íþróttavöllinn í Reykholti og nágrenni hans. Aspir 
(margar um og yfir fjórir metrar á hæð) og víðir er uppistaðan í útplöntun en birki og 
nokkrar greniplöntur hafa líka verið settar niður (1992). 
 

 
Google map 2018 
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Íþróttasvæðið í Reykholti 1992 úr Björn B. Jónsson (1993b). 
 

 
Íþróttasvæðið í Reykholti 2106. Ljósmynd SHP.  
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4 – Tjaldstæðið að Flúðum 

Kort til og ljósmynd í heftum Björns B. Jónssonar (1993b). Reyniviður (um og yfir 5 
m á hæð), ösp, birki, víðir, greni og fura eru í reitnum. Reiturinn er notaður sem 
tjaldstæði og nýtist mjög vel sem slíkur (1992). 
 

 
Map.is Loftmyndir ehf 2018. 
 

 
Tjaldstæðið að Flúðum 1992 úr Björn B. Jónsson (1993b). 
 

 
Frá sama stað en aspir birgja sýn 2017. Ljósmynd SHP. 
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5 - Við Árnes (Umf. Gnúpverja - HSK) 

Kort ekki til en ljósmynd til í hefti Björns B. Jónssonar (1993b). Nokkrir ha lands 
afgirt um félagsheimilið í Árnesi. Skjólbelti frá 1980 voru 1,5 m á hæð 1992. Birki, 
víðir og ösp eru aðaltegundirnar, en fáum greniplöntum hefur líka verið plantað. 
 

 
Map.is 2018. 
 

 
Við Árnes 1992 úr Björn B. Jónsson (1993b). 
 

 
Við Árnes 2016. Ljósmynd SHP. 
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6 - Reitur að Stóra Núpi (Umf. Gnúpverja - HSK) 

Kort til og ljósmynd í heftum Björns B. Jónassonar (1993b). Árið 1944 hófst 
undirbúningur og ræktun í 4 dagsláttum í landi Stóra Núps. Hæð grenitrés mældist 
10,4 m 1992. Yfir ha að stærð. Sitkagreni, skógarfura, lerki, birki, stafafura og 
rauðgreni í reitnum (1992). (Gróflega kortlagt í skóglendisvefsjá Skógræktarinnar). 
 

 
map.is 2018 
 

 
Að Stóra Núpi 1992 úr Björn B. Jónsson (1993b). 
 

 
Að Stóra Núpi 2016. Ljósmynd SHP. 
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7 - Í Skaftholtsfjalli (Umf. Gnúpverja - HSK) 

Kort ekki til en ljósmynd til í hefti Björns B. Jónssonar (1993b). Frá 1989 hefur verið 
plantað í Skaftholtsmúlann. Vöxtur fer vel af stað, en þó sést kal. Ösp, lerki og birki er 
uppistaðan en eitthvað af greni og furu. Reitur frá 1909 var girt í Skaftholtfjalli, 
gróðursetning mislukkuð en reiturinn sést þar sem útlínur girðingarinnar sjást vel 
(1992). 
 

 
map.is, 2018. 
 
 

 
Í Skaftholtsfjalli 1992 úr Björn B. Jónsson (1993b). 
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Í Skaftholtsfjalli 2017. Ljósmynd SHP. 
 
 
 
 
8 - Við gamla Ásaskóla (Umf. Gnúpverja – HSK) 

Ekki til kort en til ljósmynd í Björn B. Jónsson (1993b). Hafa ruglast Ásaskóli og 
Skaftholtsfjall. Skjólbelti sem 1992 var 1,5 m á hæð. Víðir. 
 

 
map.is 2018. 
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Við Ásaskóla 1992 úr Björn B. Jónsson (1993b). 
 

 
Við Ásaskóla 2017. Ljósmynd SHP. 
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9 - Reitur austan Laugarvatns (Umf. Laugdæla – HSK) 

Kort til og ljósmynd í heftum Björn B. Jónssonar (1993b). Austan Stóragils og vestan 
við land það sem Vélstjórafélag Íslands á. 1,6 ha. Skógræktardeild ungmennafélagsins 
með umsjón 1992. – spurning um staðsetningu, nokkrir reitir á sömu slóðum. Villtur 
víðir og birki, ásamt plantaðri ösp, lerki og greni í reitnum. 
 

 
map.is 2018. 
 
10 – Sólheimar (Íþróttafélagið Gnýr – HSK) 

Kort ekki til en ljósmynd til í hefti Björns B. Jónssonar (1993b). Íþróttafélag Gnýr 
hefur tekið þátt í gróðursetningu við Sólheima, setja fallegan svip á staðinn. Fyrst 
plantað á Sólheimum um 1930 til 1935 (1992). 
 

 
map.is, 2018. 
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Á Sólheimum 1992 úr Björn B. Jónsson (1993b). 
 

 
Á Sólheimum 2017. Ljósmynd SHP. 
 

11 - Reitur við Þjórsárver (Umf. Vaka – HSK) 

Kort og ljósmynd til í hefti Björns B. Jónssonar (1993b). Árið 1985 var fyrst plantað í 
0,42 ha lands sem er afgirt við Félagsheimilið Þjórsárver. Víðir, viðja og aspir er 
uppistaðan, en nokkrar greniplöntur líka (1992). 
 

 

map.is, 2018. 
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Við Þjórsárver 1992 úr Björn B. Jónsson (1993b). 

 

Við Þjórsárver 2016. Ljósmynd SHP. 

 

12 – Skógræktin á Gamla-Hrauni (Umf. Eyrarbakka – HSK) 

Kort ekki til en ljósmynd til í hefti Björns B. Jónssonar (1993b). Í landi Gamla-
Hrauns er tæplega 4 ha girðing. Gróðursett hefur verið í reitinn síðan 1951. Greni er 
víðast 1-2 m og birki 0,5-2 m í reitnum 1992. 
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map.is 2018 

 
Á Gamla-Hrauni 1992 úr Björn B. Jónsson (1993b). 
 
 

 
Á Gamla-Hrauni 2016. Ljósmynd SHP. 
 
 

 

 

 



77 

13 – Við Félagslund (Umf. Samhygð – HSK) 

Kort ekki til en ljósmynd til í hefti Björns B. Jónssonar (1993b). Árið 1988 var 
plantað í skjólbelti við tvo kanta við íþróttavöllinn. Vöxtur er nokkuð ójafn 1992. 
 

 
map.is. 2018. 

 
Við Félagslund 1992 úr Björn B. Jónsson (1993b). 
 

 
Við Félagslund 2016. Ljósmynd SHP. 
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14 – Timburhóll (Umf. Samhygð – HSK) 

Kort til og ljósmynd í heftum Björns B. Jónssonar (1993b). Frá 1952 og til ársins í ár 
hefur verið plantað í reitinn Timburhól, sem er um 1 ha að stærð úr landi Efri-
Gegnishóla. Í reitnum eru greni, fura, lerki og birki. Greni og fura er yfir 4 m á hæð 
1992. 

 
map.is 2108. 
 

 
Timburhóll 1992 úr Björn B. Jónsson (1993b). 
 

 
Timburhóll 2017. Ljósmynd SHP. 
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15 – Íþróttavöllur að Brautarholti (Umf. Skeiðamanna – HSK) 

Kort ekki til en ljósmynd til í hefti Björn B. Jónsson (1993b). Árið 1988 var byrjað að 
gróðursetja umhverfis íþróttavöllinn að Brautarholti. Uppgröftur úr skurði hefur verið 
notaður til að mynda skjól um völlinn og hefur víði síðan verið plantað þar ofaná í 
skjólbelti 1992. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

map.is. 2018.  
 

 
Íþróttavöllur að Brautarholti 1992 úr Björn B. Jónsson (1993b). 
 

 
Íþróttavöllur að Brautarholti 2017. Ljósmynd SHP. 
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16 – Í landi Nefsholts (Umf. Ingólfur – HSK) 

Kort ekki til en ljósmynd til í hefti Björns B. Jónssonar (1993b). Svæðið er 1,5 ha og 
greni gróðursett. Vöxturinn er lítill og bæði eru tré snjóbeygð og snjóbrotin 1992. 
 

 
map.is, 2018.  
 

 
Í landi Nefsholts 1992 úr Björn B. Jónsson (1993b). 
 

 
Í landi Nefsholts 2016. Ljósmynd SHP. 
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17 – Við Brúarlund (Umf. Merkihvoll – HSK) 

Kort til og ljósmynd í heftum Björn B. Jónssonar (1993b).Við félagsheimilið er girtur 
reitur, 42 x 39 m. Víðiplöntum hefur verið plantað þar og eru nú orðnar cm 50 cm 
1992. 
 

 
map.is, 2018. 
 

 
Við Brúarlund 1992 úr Björn B. Jónsson (1993b). 

 
Við Brúarlund 2016. Ljósmynd SHP. 
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18 – Tunguskógur (Umf. Þórsmörk – HSK) 

Kort ekki til en ljósmynd til í hefti Björns B. Jónssonar (1993b) Stærð svæðis er 10 ha 
og þar að auki 3 ha sem samningur hefur ekki verið gerður um. Fyrst planað 1952 og 
er nú vaxinn myndarlegur skógur, aðallega með greni og birki. Vöxtur er jafn og 
umhirða góð 1992. 
 

 
Tunguskógur 1992 úr Björn B. Jónsson (1993b). 
 
19 – Við Heimaland (Umf. Trausti – HSK) 

Kort ekki til en ljósmynd til í hefti Björns B. Jónssonar (1993b). Árið 1991 hófst 
gróðursetning við félagsheimilið að Heimalandi. Víðiplöntur um 25 cm háar 1992  
 

 
map.is 2018. 
 

 
Við Heimaland 1992 úr Björn B. Jónsson (1993b). 
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20 – Vatnshóll (Umf. Dagsbrún – HSK) 

Kort ekki til en ljósmynd til í hefti Björns B. Jónssonar (1993b). Félagið er með reit 
sem sveitarfélagið á í Vatnshól. Tilraunastöð Mógilsá er með tilraunir á víði á sama 
svæði. Reiturinn er ungur og hefur plantað þar síðustu árin 1992. Víðiplöntur sem eru 
á annan metra og greniplöntur á um 50 cm. 
 

 
map.is 2018. 
 

 
Vatnshóll 1992 úr Björn B. Jónsson (1993b). 
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21 – Reitur við Skarðshlíð (Umf. Eyfellingur – HSK) 

Kort til og ljósmynd í heftum Björns B. Jónssonar (1993b). Félagið hefur plantað birki 
í reit við Skarðshlíð sem er 0,4 ha að stærð. Ekki er vitað um upphafsár reitsins, en 
1951 er þarna komin voldug girðing ásamt hestagirðingu. 
 

 
map.is 2018. 
 

 
Reitur við Skarðshlíð 1992 úr Björn B. Jónsson (1993b). 
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22 – Grænhóll (Umf. Ásahrepps – HSK) 

Kort til og ljósmynd í heftum Björns B. Jónssonar (1993b).Árið 1912 var fenginn 
reitur í Framneslandi til skógræktar og sem síðan hefur verið nefndur Grænhóll. Stærð 
reitsins er 30 x 29,5 m. Birki, reyniviður og rifsberjarunnar voru í reitnum en erum 
flestöll dauð vegna elli 1992. 
 

 
map.is 2018. 
 

 
Grænhóll 1992 úr Björn B. Jónsson (1993b). 
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Grænhóll 2016. Ljósmynd SHP. 
 
23 – Einbúi (Umf. Baldur – HSK) 

Kort til og ljósmynd í heftum Björns B. Jónssonar (1993b). Síðustu ár (fyrir 1992) 
hefur verið plantað í skjólbelti, sem er að koma til. Litlar plöntur af greni, lerki, birki 
og ösp er að finna utan í Einbúa (1992). 
 

 
map.is, 2018. 
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Einbúi 1992 úr Björn B. Jónsson (1993b). 
 
 

 
Einbúi 2017. Ljósmynd SHP. 
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24 – Golfvöllurinn á Seli (Golfkl. Flúðum – HSK) 

Kort ekki til en ljósmynd til í hefti Björns B. Jónssonar (1993b). Golfkl. flúðum hefur 
plantað til skjóls síðustu árin í svæði félagsins sem er í landi Sels. Ösp og víðir eru 
aðaltegundirnar en eitthvað af greniplöntum. Öspin nær 4 m og víðirinn víða 1 m á 
hæð (1992). 
 

 
map.is, 2018. 
 

 
Golfvöllurinn á Seli 1992 úr Björn B. Jónsson (1993b). 
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25 – Strandavöllur (Golfkl. Hellur – HSK) 

Kort ekki til en ljósmynd til í hefti Björns B. Jónssonar (1993b). Síðustu tíu árin hefur 
Golfkl. Hellu plantað á milli brauta á Strandavelli. Mest víðir og ösp en eitthvað af 
sitkagreni, broddfuru og stafafuru (1992). 
 

 
map.is, 2018. 
 

 
Strandavöllur 1992 úr Björn B. Jónsson (1993b). 
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26 – Svarfshólsvöllur (Golfkl. Selfoss – HSK) 

Kort ekki til en ljósmynd til í hefti Björns B. Jónssonar (1993b). Öspum og víði hefur 
verið plantað síðustu tvö árin og rósum nú í sumar (1992). 
 

 
map.is, 2018. 
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Svarfhólsvöllur 1992 úr Björn B. Jónsson (1993b). 
 

 
Svarfhólsvöllur 2017. Ljósmynd SHP. 
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27 - Við Félagsgarð (Umf. Drengur - UMSK) 

Kort ekki til en ljósmynd til í hefti Björns B. Jónssonar (1993b). 1948 plöntur 
gróðursettar í fyrirhugaðan skrúðgarð við félagsheimilið, svæði girt af. Girðing 
endurnýjuð um 1990 og frekari framkvæmdir fyrirhugaðar. Reyniviður, birki, greni og 
fura. 
 

 
map.is, 2018. 
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Við Félagsgarð 1992 úr Björn B. Jónsson (1993b). 
 
 

 
Við Félagsgarð 2016. Ljósmynd SHP. 
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28 - Bakkakotsvöllur (Golfkl. Bakkakots, Mosfellsdal - UMSK) 

Kort ekki til og né ljósmynd í hefti Björns B. Jónssonar (1993b) – röng mynd – mynd 
af Selvelli (sem er reitur 24). Þó nokkru hafði verið plantað á milli brauta 1992, 
alaskavíðir, viðja, gulvíðir og brekkuvíðir. 
 

 
map.is, 2018. 
 

 
Bakkakotsvöllur 2017. Ljósmynd SHP. 
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29 - Harðarlundur (Hestaíþróttafélagið Hörður - UMSK) 

Kort ekki til en ljósmynd til í hefti Björns B. Jónssonar (1993b). Birki, ösp og víði var 
plantað 1992 og 1992. Víðir nær um 1 m á hæð og öspin allt að 5,8 m (1992). 
 

 
map.is, 2018. 
 

 
Harðarlundur 1992 úr Björn B. Jónsson (1993b). 
 

 
Harðarlundur 2017. Ljósmynd SHP. 
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30 - Í Vífilstaðahlíð (Umf. Víkverji – bein aðild að UMFÍ) 

Kort ekki til og ekki ljósmynd heldur í hefti Björns B. Jónssonar (1993b). Víkverji hóf 
gróðursetningu í um 4 ha landspildu í landi Heiðmerkur í Vífilstaðahlíð 1991 - er 
undir eftirliti Skógræktarfélags Reykjavíkur 1992. 
 
Engar myndir.  
 
31 - Fjölnisvöllur (Ungmennafélagið. Fjölnir – bein aðild að UMFÍ) 

Kort ekki til en ljósmynd til í hefti Björns B. Jónssonar (1993b). Gróðursetning hófst 
1991 á víði og ösp í skjólbelti (1992). 
 

 
map.is, 2018. 
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Fjölnisvöllur 1992 úr Björn B. Jónsson (1993b). 
 
 

 
Fjölnisvöllur 2017. Ljósmynd SHP. 
 
 


