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Yfirlýsing höfundar  

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af mér 

og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu.  
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Ágrip 

Golfíþróttin á rætur að rekja til miðalda en fyrstu öruggu heimildir um golfiðkun er að finna 

frá árinu 1457 í Skotlandi þar sem sett voru lög sem bönnuðu golfiðkun, vegna þess að hún 

hafði komið að miklu leyti stað iðkunnar hefðbundinna bardagaíþrótta.  Landslag hefur ávallt 

skipt miklu máli á golfvöllum, og staðsetning golfvalla í Skotlandi í árdaga réðst af því að 

notuð voru svæði sem ekki hentuðu til hefðbundinnar ræktunar á strandsvæðum Skotlands.  

Strandvellirnir eða svokallaðir „links“ vellir hafa alla tíð síðan verið áhrifamiklir í 

golfsögunni, en þegar að golf fór að berast til annarra landa, varð landslag golfvalla 

fjölbreyttara og gróður fór að hafa meiri áhrif á þeim.  Tvennt kom til, farið var að byggja 

golfvelli inn til landsins þar sem að fyrir var oft á tíðum mikill gróður og svo hitt að farið var 

að nota gróður til þess að hafa áhrif á golfleikinn sem slíkan, þannig að hann var notaður sem 

hindranir eða til fegrunar.  Mestar urðu framfarir í gróðurnotkun á fyrstu áratugum 20. 

aldarinnar einkum í Bandaríkjunum. 

Til Íslands barst golfíþróttin í kringum 1930, en það er ekki fyrr en á síðustu þrem áratugum 

að hægt er að segja að uppbygging golfvalla hafi hafist fyrir alvöru og í dag eigum við 

Íslendingar nokkra frambærilega golfvelli sem eru samanburðarhæfir við góða golfvelli 

erlendis.  Í ritgerð þessari gerir höfundur tillögur að gróðurplani á völdum brautum á 

Garðavelli á Akranesi.  Uppbygging Garðavallar hefur staðið allt frá árinu 1965, en 18 holu 

golfvöllur var opnaður í núverandi mynd árið 2000. 

Í örstuttu máli er fjallað almennt um notkun gróðurs í umhverfinu, yfirbragð hans og notkun 

gróðureinda.  Meginefni ritgerðarinnar er síðan um notkun trjáa og runna á golfvöllum.  

Fjallað er um skipulag trjágróðurs, notkun gróðurs sem hindrana og til fegrunar. Þá er fjallað 

um endurskipulagningu trjágróðurs og gróðurumhirðu á golfvöllum. 

Að lokum er gerð tillaga að gróðurskipulagi valinna golfbrauta á Garðavelli á Akranesi, þar 

sem greining er gerð á helstu þáttum, svo sem veðráttu, kennileitum, sérkennum og ríkjandi 

gróðurtegundum.  Með þessum tillögum er leitast við að halda þeim sérkennum á vellinum 

sem nálægð hans við Garðalund gefur tilefni til án þess þó að skyggja mjög mikið á 

Akrafjallið sem gefur vellinum sterkan svip eða fjallahringinn í kring. 
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1 Inngangur 
 

Í ritgerð þessari mun höfundur eins og heiti hennar gefur til kynna fjalla um notkun 

trjágróðurs á golfvöllum.  Í fyrsta kafla ritgerðarinnar verður í stuttu máli gert grein fyrir sögu 

golfsins.  Verður þar einkum leitast við að gera grein fyrir þeim áhrifum sem uppruni golfsins 

hefur haft á þróun golfvalla, en í upphafi golfleiks þá réðu aðstæður á því svæði þar sem golf 

var fyrst stundað miklu um hvernig golfvellir litu út.  Með frekari útbreiðslu golfíþróttarinnar 

breyttust aðstæður til golfiðkunar og fjölbreytileiki golfvalla og trjágróðurs á þeim samhliða.  

Stuttlega er síðan farið yfir þróun golfs og golfvalla á Íslandi. 

Almenn umfjöllun um notkun gróðurs í umhverfinu er viðfangsefni 2. kafla.  Leitast verður 

við að skoða hvernig trjágróður er notaður til þess að hafa hin ýmsu áhrif í umhverfinu.  Þá 

reynslu sem draga má frá almennri notkun trjágróðurs í umhverfinu, má heimfæra yfir á 

golfvelli og er því góður grunnur fyrir meginefni ritgerðarinnar, þó auðvitað þurfi að taka tillit 

til séreinkenna og sérþarfa golfvalla. 

Meginviðfangsefni ritgerðarinnar verður síðan í 3. kafla þar sem fjallað er um notkun 

trjágróðurs á golfvöllum.  Farið er yfir þróun á notkun trjágróðurs á golfvöllum, 

gróðurskipulag á golfvöllum, endurskipulags á notkun trjágróðurs, mismunandi tilgangs á 

notkun trjágróðurs auk þess sem að umfangsmikil umfjöllun er um þá þætti sem ber að varast 

við notkun trjágróðurs á golfvöllum. 

Á grundvelli þess sem að á undan er rakið verður í dæmaskyni settar fram tillögur að 

trjágróðurskipulagi á nokkrum golfbrautum á Garðavelli á Akranesi. 

Að lokum verða svo helstu niðurstöður dregnar saman í lokaorðum. 
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2 Efni og aðferðir 
 

Í þessu verkefni er höfundur að kynna sér notkun trjágróðurs við golfvelli, hvað það er sem 
stjórnar því auk þess sem að greining var gerð á nokkrum golfholum á Garðavelli á Akranesi.  
Sumarið 2008 var farið í vettvangsferðir á þónokkuð af golfvöllum, bæði hérlendis og 
erlendis, notkun trjágróðurs skoðaður og teknar myndir. 

Haustið 2008 var farið í að afla heimilda og kynna sér efnið.  Höfundur fann engar innlendar 
heimildir um efnið og var því einungis notast við erlendar heimildir. 

Saga og þróun golfvalla var skoðuð og var þar einnig notast við erlendar heimildir.  Því næst 
var golfsaga Íslands skoðuð og voru þá notaðar heimildir frá Hannesi Þorsteins 
goflvallararkitekt.   

Höfundur kynnti sér aðferðir Ib Asger Olsen um notkun gróðurs í umhverfinu 

Vorið 2009, var farið í vettvangsferð á Garðavöll á Akranesi og trjágróður á fyrirfram 
ákveðnum brautum skráður einnig var hugað að sérkennum staðarins og þau höfð í huga við 
tillögur um gróðurplan. 

Í framhaldi voru gerðar jarðvegsgreiningar, veðurfarsgreining, skráð niður ríkjandi tegundir á 
svæðinu og ástand þeirra metið.  

Þessar upplýsingar voru síðan notaðar til að koma með hugmyndir að nýju gróðurplani fyrir 
valdar brautir á Garðavelli á Akranesi. 
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3 Uppruni Golfsins 

3.1 Fyrstu heimildir 

Fyrstu heimildir um golf í Evrópu eru frá miðöldum.  Árið 1457 þegar Skotar og 

Englendingar áttu í stríði voru sett lög sem bönnuðu bæði  golf- og knattspyrnuiðkun.  Ástæða 

þess var sú James II. Konungi Skotlands fannst golf- og knattspyrnuiðkun vera farin að draga 

úr áhuga ungra manna á æfingum í vopnaburði.  Gefur þetta mjög sterklega til kynna hversu 

vinsæl golfíþróttin var á þessum tímum. (A History of Golf since 1497)  Árið 1502 er samið 

um frið og var banninu þá aflétt.   

Af trúarástæðum var golf bannað á sunnudögum seint á 16. öld í Skotlandi og gildir það enn 

þann dag í dag á einstökum völlum, m.a. Gamla vellinum á St. Andrews sem oft er kölluð 

„vagga“ golfsins.  Ætla má þó að önnur sjónarmið en trú ráði þar um í dag, svo sem æskileg 

hvíld fyrir völlinn. (Cornish & Whitten, 1982) 

Árið 1603 eru Skotland og England sameinuð.  Við það flytur skoskur aðall í miklum mæli til 

Englands og með því nær íþróttin fótfestu í Englandi. (Cornish & Whitten, 1982).  Frá 

Englandi breiðist íþróttin síðan út með ferðalögum til annarra landa, t.a.m. förum hermanna á 

átakasvæði. 

3.2 „Links“ vellirnir 

Fyrstu golfvellirnir sem sögur fara af voru svokallaðir “Links” vellir í Skotlandi.  Vellirnir 

heita eftir landinu sem þeir liggja á, en þetta er sendið 

land út við sjóinn sem ekki var hægt að nýta með góðu 

móti fyrir annað.   Strandlengja Skotlands er svona að 

miklu leyti og þess vegna eiga Skotar mikið af góðum 

„Links“ völlum.   

Aðaleinkenni „Links“ lands eru veðraðir sandhólar, 

graslendi þar sem jarðvegur er nægur  og 

hæðótt landslag.  Jarðvegurinn barst með ám sem runnu 

til sjávar.  Upprunalegir  „Links“ vellir í Skotlandi voru ekki hannaðir í eiginlegum skilningi 

heldur var það náttúran sjálf sem stýrði legu einstakra brauta og þar með vallarins.    (Cornish 

& Whitten, 1982) 

Mynd 1.  Links lönd í Skotlandi. Mynd (Graves
& Cornish, 1998) 
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Staðsetning „Links“ golfvalla var einkum á norðlægum slóðum þar sem dagsbirtan er löng 

yfir sumartímann og gerði það að verkum að vinnandi fólk gat stundað íþróttina.  Þetta var til 

þess að hefð skapaðist fyrir því að vinnandi stéttir stunduðu íþróttina. (Cornish & Whitten, 

1982) 

Á upprunalegu völlunum voru lítið um gróður eða tjarnir en ýmsar aðrar hindranir voru til 

staðar. Á þessum tíma voru engar golfbrautir, engir byrjunarteigar og engar holuflatir.  

Mannshöndin kom ekki að viðhaldi golfvallarins, heldur eingöngu náttúran sjálf,  búfé og 

kanínur borðuðu grasið og vindurinn sá um að raka sandinn. (Cornish & Whitten, 1982)  

 

3.3 Útbreiðsla og þróun golfsins 

Á næstu áratugum breiddist golfið út um allan heim.  Hvert sem Skotar fóru og ferðuðust tóku 

þeir golfáhugann með sér og breiddist áhugin fyrst til Englands.  Fyrsti völlurinn í Englandi 

var sjö holu völlur í Blackheath 1608.  Golfið kemur til Bandaríkjanna með innflytjendum í 

kringum 1779.  Fyrsti golfklúbburinn var stofnaður í Charleston, South Carolina 1786.  

Golfklúbbur var stofnaður í Calcutta á Indlandi  árið 1829 og annar í Bombay 1842.  Skoskur 

liðsforingi kynnti sportið fyrir Frökkum og var fyrsti franski golfklúbburinn stofnaður árið 

1856 Pau Golf Club.  Hann var staðsettur í suður Frakklandi við Pyrenees fjöllin. (Cornish & 

Whitten, 1982)   

Á þessum tíma var golfið spilað á mjög frumstæðum völlum með tiltölulega fáum brautum 

miðað við hvað þekkist í dag.  Golfið breiddist út um allan heim og var verið að gera golfvelli 

í misjöfnu loftslagi þar sem jarðvegur var misjafn.  Það sem „Links“ löndin höfðu á sínum 

völlum s.s. blind högg, brattar brekkur og stórkostlegar náttúrulegar hindranir fluttist 

hinsvegar ekki með og því höfðu þessir nýju vellir ekki sömu einkenni og Skosku vellirnir. 

(Cornish & Whitten, 1982) 

Seint á 19.öld jukust vinsældir golfíþróttarinnar, ekki síst vegna þess að um 1850 voru þróaðir 

nýir golfboltar sem voru mun ódýrari en áður hafði verið.  Við þetta jókst eftirspurn eftir 

golfvallarsvæðum og byggðir voru golfvellir inn til landsins.  Sumir hverjir þessara golfvalla 

voru byggðir á vonlausum  leirjarðvegi sem sannfærði flesta um að golfvellir ættu eingöngu 

að vera við strandsvæðin.  Einhverjir héldu þó áfram að leita og var leitin árangursrík, gott 

land fannst t.d. örskammt frá London.  Þetta voru heiðarlöndin sem voru bæði vel framræst, 
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laus við grjót og sandríkur jarðvegur með bylgjuðu eða hæðóttu landslagi.  Við þetta varð 

mikil framför í þróun golfvalla.  Margir af bestu golfvöllum heims hafa verið staðsettir á mjög 

svipuðu landi og heiðarlöndin ensku, sem eru mjög lík „Links“ landinu fyrir utan trjágróður.  

Þó svo að heiðarlöndin hafi verið nálægt London þá tók langan tíma að uppgötva þau sem 

golfvallarsvæði.  Heiðarlöndin voru þakin undirgróðri s.s. alpalingrós, Skoskum þin og furu.  

Í fyrstu þótti ekki gáfulegt að gera golfvelli á þess konar landi þegar gríðarstór engi voru til 

staðar.  Þeir sem gerðu velli á þessum svæðum höfðu þó mikla trú á að jarðvegurinn myndi 

henta vel fyrir golfvelli en til þess þyrfti að fjarlægja allt beitilyng og undirgróður og búa til 

golfbrautir.   Fella þurfti mikið af trjám, en þeir arkitektar sem hönnuðu velli á þessu svæði 

notuðu tré við hönnun sína.  Það var eitthvað sem ekki hafði verið þekkt áður en er nú orðin 

mjög mikilvægur fagurfræðilegur þáttur í hönnun golfvalla. (Cornish & Whitten, 1982) 

 

3.4 Fyrstu áratugir 20. aldarinnar 

Blómaskeið golfvallahönnunar var á fyrstu áratugum 20. aldar og var miðpunkturinn í 

Bandaríkjunum.  Þar blómstaði efnahagurinn einna mest og var þar að finna mun fjölbreyttara 

landslag en á Bretlandi.  Það sem einkennir golfvelli þess tímaskeiðs er fínleikinn og hinn 

augljósi gaumur sem öllum smáatriðum er gefinn, sérstaklega á og við flatirnar.  Þessir vellir 

voru unnir með skóflu og hrífu, með lítilli hjálp frá þarfasta þjóninum.  Náttúran fékk þannig 

að ráða ferðinni. (Cornish & Whitten, 1982) 

Eftir hrun kauphallarinnar 1929 og lokun bankanna varð mikill samdráttur í þróun 

golfvallarhönnunar.  Gamalgrónir golfklúbbar gátu lifað af kreppuna með því að draga úr 

framkvæmdum en nýju golfklúbbarnir voru ekki nógu fjárhagslega sterkir til að lifa af og fóru 

margir hverjir á hausinn. (Cornish & Whitten, 1982) 

Eftir seinni heimstyrjöldina var mikil uppbygging og endurbætur á golfvöllum.  Vellirnir 

höfðu verið látnir umhirðulausir í nokkur ár og þurfti nú að endurbyggja þá til þess að hægt 

væri að opna þá aftur.  Margir golfklúbbar notuðu tækifærið og breyttu „layouti“ vallarins og 

skapaði þetta golfvallaarkitektum mörg störf.  Framfarir höfðu orðið í tækjakosti og það sem 

áður tók langan tíma og mikið mannafl, var leyst með öflugum vinnuvélum.  (Cornish & 

Whitten, 1982) 
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3.5 Golf á Íslandi 

Saga golfvalla á Íslandi er ekki löng.  Í Evrópu eru til vellir með nokkur hundruð ára sögu en  

fyrsti golfklúbburinn á Íslandi var stofnaður 1934.   Það var Golfklúbbur Íslands sem varð 

seinna  Golfklúbbur Reykjavíkur. Árið 1935 var stofnaður Golfklúbbur Akureyrar og 1938 

Golfklúbbur Vestmanneyja.  

Fyrsti golfvöllur GR var staðsettur í Laugardalnum og var það 6 holu völlur sem var lagður í 

kringum lækinn.  Golfvöllurinn var líklega hannaður af breskum golfkennara  Völlurinn var 

fluttur í Sogamýri en völlurinn var ekki lengi á þeim stað.   Árið 1938 var gerður 9 holu völlur 

í Öskjuhlíð þar sem Kringlan og Veðurstofan stendur í dag og var það fyrsti „alvöru“ 

golfvöllurinn.  Hann þurfti síðan að víkja fyrir Kringlumýrarbraut.   Golfvöllinn í Grafarholti 

var tekin í notkun 1963 en hann var hannaður af Nils Skjöld, sænskum hönnuði.  Grafarholtið 

var fyrst 9 holu golfvöllur svo 12 holur og er nú 18 holu völlur.  Á þessu svæði er mikið um 

grjót lítill jarðvegur og eru þar miklar frostlyftingar. (Hannes Þorsteinsson munnleg heimild, 

17. 02. 2009) 

Mynd 2. Fyrsti golfvöllurinn á Íslandi.  Mynd (Hannes Þorsteinsson, 2009)

Fyrsti Golfvöllur Golfklúbbs Akureyrar var á Gleráreyri frá 1935 – 1945 og var þetta   6 - 9 

holu völlur. Árið 1946 fluttist völlurinn að Þórunnarstræti, en þegar að byggð var farin að 

þrengjast að honum var golfvöllurinn fluttur að Jaðri.  Árið 1970 var opnaður 9 holu völlur að 

Jaðri eftir hönnun Magnúsar Guðmundssonar og Júlíusar Sólnes.  Jaðarvöllur stækkaði í 18 

holur árið 1981 og voru það einnig Magnús og Júlíus sem sáu um stækkunina ásamt 

vallarnefndarmönnum. (Hannes Þorsteinsson munnleg heimild, 17. 02. 2009)  
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Þeir sem skipulögðu fyrstu golfvellina á íslandi voru 

erlendir golfkennarar og þeir Íslendingar sem höfðu 

reynslu erlendis frá en sumir þeirra höfðu verið 

erlendis í námi.  Á þessum tíma var almenningur ekki 

farin að fara erlendis í golfferðir og þekking á 

golfvöllum því ekki mikil.  (Hannes Þorsteinsson 

munnleg heimild, 17. 02. 2009)  

Vellirnir voru lagðir í landið með lágmarks landmótun 

og flatauppbyggingu.  Þessi skipulagning  kallaði á 

síðari tíma endurskipulagningu og endurbyggingu og voru sumir vellir jafnvel lagðir niður. 

(Hannes Þorsteinsson munnleg heimild, 17. 02. 2009) 

Mynd 3. Fyrsti golfvöllurinn á Akureyri. Mynd(Hannes 
Þorsteinsson, 2009) 

Elsti golfvöllur sem enn er á upprunalegum stað er í Vestmanneyjum í Herjólfsdal og hefur 

hann verið þar frá 1937.  Golfvellinum í Vestmannaeyjum hefur verið talsvert breytt frá 

upprunalegri mynd en þrjár brautir eru upprunalegar og er völlurinn talin vera á meðal bestu 

valla landsins í dag. (Hannes Þorsteinsson munnleg heimild, 17. 02. 2009) 

Á árunum 1965 – 1985 var farið að leita eftir þekkingu frá bestu kylfingum landsins til að búa 

til golfvelli, t.a.m. Þorvaldi Ásgeirssyni og Magnúsi Guðmundssyni.  Á þessum árum voru 

kylfingar farnir að hópast í golfferðir til Skotlands og kynnast góðum völlum og koma með 

hugmyndir heim.  Á sama tíma er farið að kalla til erlenda golfvallaarkitekta, t.a.m. þann 

sænska Nils Sköld sem áður er minnst á, en einnig hannaði hann Hólmsvöll í Leiru fyrir 

Golfklúbb Suðurnesja, og Jan Sederholm.  Þá komu fram fyrstu íslensku einstaklingarnir sem 

áttu eftir að leggja fyrir sig golfvallarhönnun eins og Hannes Þorsteinsson, sem hannað hefur 

marga velli á Íslandi. (Hannes Þorsteinsson munnleg heimild, 17. 02.2009) 

Golfklúbbar sem mynda Golfsamband Íslands eru yfir 50 talsins og fer fjölgandi.   Meðlimir í 

klúbbum eru um 14-16 þúsund (7% landsmanna) og er  Golfsamband Íslands næst stærsta 

íþróttasambandið á Íslandi á eftir Knattspyrnusambandi Íslands.  Í dag eru 14, 18 holu 

golfvellir á landinu og mun þeim fjölga um einn innan 1-2ja ára og líklega um 4 innan 5 ára. 

(Hannes Þorsteinsson munnleg heimild, 17. 02. 2009)  Staða íslenskra golfvalla í dag er 

nokkuð góð.   Þó svo að ekki séu hér golfvellir á heimsmælikvarða, eru bestu vellirnir 

sambærilegir við góða velli erlendis bæði í hönnun og viðhaldi.  Sumir vellir þurfa á  
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endurskipulagningu að halda og eru börn síns tíma.  Í síaukinni samkeppni er hætta á að slíkir 

vellir verði undir.   

3.6 Garðavöllur Akranesi 

Garðavöllur á Akranesi hefur alla tíð verið á sama stað í landi Garða eða frá árinu 1965. 

Upphaflega var svæðið þó nokkuð frá bænum en hefur nú ört vaxandi byggð nálgast völlinn 

og eru komin hverfi upp við hann að sunnanverðu og stendur til að nýtt hverfi rísi vestan 

megin við skógræktina.  

Garðalundur sem er í 

daglegu tali kallaður 

skógræktin og er eitt af 

útivistasvæðum Akranes 

stendur semsagt vestan 

verðu við golfvöllinn og 

eru brautir 1-3 í jaðri 

skógræktarinnar.  

Skógræktin gefur þessum 

hluta vallarins sterkan 

svip.    Akrafjallið myndar 

fallegan bakgrunn fyrir golfvöllinn og er eitt af sérkennum hans auk þess sem nokkur 

klettabelti setja svip á brautirnar.   

Mynd 4. Loftmynd Akranes. (Akranesbær)

Í upphafi voru einungis 2 holur á vellinum, ári seinna var honum breitt í 6 holur eftir hönnun 

Sverre Valtýssonar.  Árið 1968 var haldin samkeppni um hönnun á 9 holu velli og var það 

Hannes Þorsteinsson sem varð fyrir valinu.  Var völlurinn stækkaður eftir þeirri tillögu árið 

1969.  Hannes teiknaði seinna 18 holu völl og stækkaði hann í tveimur áföngum fyrst í 11 

holur árið 1995 og árið 2000 var svo vígður 18 holu völlur. (Hannes Þorsteinsson munnleg 

heimild, 17. 02. 2009) 
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4 Notkun trjágróðurs í umhverfinu 

4.1   Notkun trjágróðurs 

Plöntur gegna mikilvægu hlutverki í umhverfi okkar í daglegu lífi og geta verið mikilvægur 

þáttur af borgarumhverfi jafnt sem af útivistarsvæðum.    Plöntur eru notaðar á margvíslegan 

hátt, þær geta verið mjög rýmismyndandi verið með mismunandi form.   Hægt er að nota 

plöntur sem byggingarefni og má segja að trjágöng, skjólbelti, limgerði og skógar séu tilvalin 

til að aðskilja svæði og gefa þeim sérkenni.  Trjágróður er einnig notaður til að draga úr eða 

minka sýnileika ýmiskonar óreiðu sem fyrir hendi er.  

 

Gróður getur haft  margvíslega bætandi eiginleika fyrir umhverfi okkar og margir þeirra eru 

óáþreifanlegir.  Rannsóknir hafa sýnt fram á að gróður hefur veðurfarsbætandi áhrif og hvað 

varðar vind þá er trjágróður eitt það allra besta til að draga úr vindi og vindsveipum.  Gróður 

gegnir aðalhlutverki í baráttunni við uppblástur. Einnig hefur gróður þann hæfileika að draga 

úr svifryksmengun.  Til að draga úr hljóðmengun með gróðri þarf mörg þétt skjólbelti en með 

því að hindra sýn á mengunarvaldinn þá upplifir fólk hávaðann minni og í meiri fjarlægð en 

hann í raun er.  (Olsen, 1999) 

 

Þegar trjágróður er notaður til rýmismyndunar getur hann bæði verið með stíf form eða mjúk 

og fljótandi form.  Oft er gróður er notaður til skrauts  og getur sú nálgun verið  mismunandi 

s.s. vaxtarlag gróðurs, blómgun, börkur o.fl.  Trjágróður má því á sama tíma nýta sem skraut, 

til rýmismyndunar og til að ná fram ákveðnum einkennum.  

4.2  Gerð gróðursvæða  

Samkvæmt aðferðum Ib Asger Olsen(1999) eru notaðar ákveðnar aðferðir til að skipuleggja 

gróður hvort sem er í byggð eða utan byggðar og byggist sú aðferð á þremur þáttum sem eiga 

að stjórna ferlinu.   

 

1. Val á yfirbragði gróðurs með tilliti til notkunar og áhrifa. 

2. Val á gróðureindum sem uppfylla kröfur til áhrifa. 

3. Val á plöntutegundum til valinnar gróðureindar. 
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Oft er áhugi fyrir vali á tegundum mikill og skiptir að sjálfsögðu miklu máli varðandi 

vaxtarskilyrði og þætti eins og blómgun, aldinmyndun og haustliti.  Ef byrjað er að velja 

tegundir er mikil hætta á að viðkomandi missi yfirsýn yfir aðra þætti og er því mikilvægt að 

byrja ekki á tegundavali.  Heppilegra er að byrja á yfirbragði gróðurs út frá notkunarþörf, 

skilyrðum og samanburði/reynslu.  Út frá því er svo hægt að velja gróðureindir og fara þaðan 

í tegundaval.  

4.2.1  Val á yfirbragði gróðurs  

Í gegnum listasöguna má skoða mismundandi yfirbragð allt frá stífformuðum barrokkgarði til 

hins frjálsvaxandi náttúrulega landslagsgarðs.  Per Stahlscmidt hefur greint yfirbragð niður í 

fjórar megingerðir: 

 

Nytjaræktunnar útplöntun fjallar um ræktunarsvæði eins og matjurtagarða og 

aldingarða, en einnig um formbirtingu uppeldistækninnar – ungplönturæktun. Þetta er 

samnefni á ræktunaraðferð þar sem reynt er að hámarka vaxtarskilyrði hverrar plöntu. 

Skipulögð hönnuð útplöntun þar sem verið er að nota plöntur sem byggingarefni, t.d. 

í rýmisafmarkandi limgerði og skjólbelti, oft formklippt. Hér skiptir val á tegundum 

megin máli. 

Einstaklingsmiðuð útplöntun. Þar eiga einkenni hverrar plöntu fyrir sig að fá að 

njóta sín og þar sem t.d. runni fær að njóta sín sem frjálst vaxandi.  Safn plantna á 

ákveðnu svæði hefur það einnig að markmiði að samsetningin fái myndrænt yfirbragð 

í formi runnabeðs eða fjölæringabeðs, sem gerir kröfur um þekkingu á vaxtarformi og 

eðli hverrar tegundar. 

Grósku – útplöntun(hálfvillt)) skal hafa yfirbragð þess sjálfsprottna og fjölbreytts  

gróðursamfélags með jurtum, grösum, runnum og trjám. (Olsen, 1999)  

 

Þessi skilgreining af mismunandi yfirbragði gróðurs getur verið mikilvæg með tilliti til 

umhirðu gróðursvæða, þar sem það ætti að vera mögulegt að bera saman yfirbragð hvers 

gróðursvæðis við þá sýn yfirbragðs (hönnunar) sem óskað var. Gróskuútplöntun (hálfvillt) 

sem hirt er eftir umhirðuviðmiði skipulagðrar útplöntunar kemur til með að virka óeðlileg og 

skipulögð útplöntun sem t.d. útplöntun með botnþekju af einni tegund sem hirt væri eftir 

umhirðuviðmiði gróskuútplöntunnar myndi fljótt virka óræktarleg og sóðaleg. (Olsen, 1999) 
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4.2.2 Val á gróðureindum  

Til að fá yfirsýn yfir hinar ýmsu gróðureindir er hægt að skipta þeim eftir tveimur 

sjónarhornum.  Sá fyrri er framvindufasi sem sýnir líka tímaáhrif.  Sá síðari mótast frá 

formgerðum og eru gróðureindir. Flokka má gróðureindir upp í 25 flokka sem dæmi má 

nefna: Limgerði, skjólbelti, trjáraðir og göng, lundi og skóga. (Olsen, 1999) 

 

Gróðureindir eftir framvindustigi 

Ef maðurinn hættir að rækta jörðina mun 

náttúran af sjálfu sér mynda 

gróðursamfélög sem tekur mark sitt af 

fræframboði, jarðvegi og veðurfari.  

Sérhvert svæði mun ganga í gegn um 

mismunandi stig í framvindu gróðurfars 

þar til að það hefur náð nokkrum 

stöðugleika í svokölluðu hástigi, sem 

víðast hvar á norðurlöndum er skógur, 

sem einkennist af lauftrjám. Á íslandi er 

hástig á þurrlendi, víðast hvar birkiskógur 

eða víðikjarr.(Samson B. Harðarson munnleg heimild, 09. 2007) Framvindan frá ógrónu landi 

hefst með mjög örum uppvexti ýmissa jurtategunda í 1-2 ár þar sem alltaf er mikið magn 

fræja í moldinni sem kemur fram í miklu blómskrúði. Næsta stig framvindu er mjög stöðugur 

grasstigi sem stendur í um 10-15 ár, sem þróast yfir í kjarrstig sem þróast yfir í skógarstig á 

25-50 árum. Stöðugur frumskógur sem er hástig mun ekki myndast fyrir en eftir um 200 ár. 

(Olsen, 1999) 

Mynd 5. Flokkun eftir ræktunarstigi‐yfirbragð (Olsen, 1999)

 

Plöntunotkun er ræktunaraðferð og er hún meðvituð.   Þetta getur verið beint hagrænt 

markmið svo sem að mynda skjól eða fagurfræðilegt eins og að skapa skýrt afmarkað og 

fallegt rými.  Útplöntun í blómabeð af mismunandi gerðum eru þannig stílgerð af náttúrulegu 

jurtastigi og grasflatir stílgerð af grasstiginu. Runna útplantarnir og limgerði eiga frummynd 

sína í runnastiginu, á meðan trjálundir og skógarreitir eiga fyrirmynd sína í mismunandi 

stigum skógarstigsins. Markmiðið með því að setja inn ræktaðar gróðureindir í stað 

náttúrulegra framvindustiga er til að leiða hugann að þeim vistfræðilegu vaxtarskilyrðum fyrir 

gróður og þess að framvinda gróðurs og grænna svæða tekur tíma. (Olsen, 1999) 
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Gróðureindir eftir vaxtarformi 

Við mótun umhverfisins verðum við að taka tillit til margra þátta.  Þessir þættir  innramma 

mikilvægt verkefni landslagsarkitekta og skipulagsfræðinga að skapa umhverfi og rými, 

samtengingu þeirra og ramma um daglegt líf fólks. Þess vegna er vel við hæfi að nota 

gróðureiningar sem byggðar eru á grunneiningum búsetulandslags, gerðið, skóginn og engið. 

(Olsen, 1999) 

 

Lóðréttar flatar eindir  eiga  fyrirmynd sína í skjólbeltum búsetulandslagsins. Séu trén 

fjarlægð úr skjólbeltinu stendur limgerðið eftir, klippt eða óklippt, og vanti runnana í 

skjólbeltið, fáum við stofnhekkið (klippt) eða trjáröðina séu trén frjálst vaxandi.  Trjágöngin, 

hnetugöngin, og bogagöngin eru einnig línulaga formgerðir sem að auki hafa aðgengilegt 

innra rými.   

Ummálseindir hafa skóginn sem grunnfyrirmynd. Sé skógur laus við kjarrlag, t.d. vegna 

ónægra birtu vegna þéttvaxins skógs eða skuggavarpandi trjátegunda, verður til hástofna-

skógur, með frekari aðgerðum verður til Lundur  eða laufþakssalur. Séu háu trén í skóginum 

höggin niður verður eftir lágskógur og kjarrið sem í ræktuðu formi verður að runnastóði. 

Flataeindir  eiga grunnfyrirmynd sína í enginu eins og það var fyrir daga iðnvæðingar í 

landbúnaði. Engið þarf takmarkaða ræktun í formi sláttar og beitar til að fyrirbyggja að það 

vaxi ekki í kjarr og skóg. Með aukinni ræktun fáum við grasflötina, boltavöllinn og 

golfgrenið, en með minni ræktun fáum við beitarland sem er vaxið að hluta með kjarri og 

einstaka trjám. (Olsen, 1999) 

4.2.3  Val á plöntutegundum 

Þegar valdar eru tegundir þarf að taka tillit til margra þátta.  Hvernig gróðurgerð og 

gróðureind er verið að nota, stærð og vaxtarform plöntunar.  Eiginleikar til að þola klippingu, 

vind- og skuggþol, og vaxtahraða.  Einnig þarf að taka tillit til vaxtarskilyrða, og 

næringarþarfar.  Vaxtarlag hefur líka mikið að segja um valið,  sum tré eru náttúrulega 

breiðvaxin og þurfa mikið pláss á meðan önnur þola að vera á mun þrengra svæði. (Olsen, 

1999) 
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5 Notkun trjáa og runna á golfvöllum 

5.1 Um golfvelli 

Golfvöllur sem lagður er í land mótast af umhverfi sínu og einkennum landsins frá 

náttúrunnar hendi.  Þannig verður hann fjölbreytilegur þar sem náttúran sjálf er fjölbreytileg.  

Víða um heim á golfíþróttin undir högg að sækja hvað varðar viðhorf til áhrifa golfvalla á 

umhverfi sitt. Þessi viðhorf eru að mestu leyti byggð á misskilningi, þar sem því er haldið 

fram að mikil endurmótun og flutningur jarðvegs fylgi golfvallarhönnun.  Þetta tíðkast 

almennt ekki hér á landi og flestir golfvellir falla vel að umhverfinu sínu og gefa kylfingum 

kost á að komast í nána snertingu við óspillta náttúruna.  Á Íslandi eru golfbrautir almennt 

lagðar í landið en ekki yfir það og því náttúrueinkennum leyft að njóta sín.  Hvort sem 

golfbrautir eru umvafðar hrauni eða sandi, lágum birkitrjám eða háum fjöllum, sjó eða vatni 

þá er náttúra ávalt órjúfanlegur hluti og þáttur golfvalla.  Velhannaður golfvöllur á að geta 

dregið fram séreinkenni landsins og tryggt að landsvæði sem annars er erfitt að nota, t.d. 

vegna klettabeltis, mýra eða sandflæmis er nýtt stóran hluta ársins án þess að náttúrunni sé 

fórnað. 

5.2 Trjágróður á golfvöllum 

Á upprunalegum „links“ völlum í Skotlandi voru fá tré og tók því nokkurn tíma fyrir menn að 

samþykkja að tré væru hluti af golfvellinum.  Skoski heiðagróðurinn og þyrnirunnar „gorse“ 

var hluti af vellinum þó svo að ómögulegt væri að bjarga höggi sem færi á þessa staði.  Í dag 

eru golfvallaarkitektar ekki jafn vandlátir á trjágróður og þykir jafnvel mjög gott að fá 

landsvæði sem hefur „specimen tree“ (gamalt, heilbrigt tré með gott vaxtarlag). (Doak, 1992). 

Samt sem áður þarf að fara varlega við notkun trjáa á golfvöllum þar sem tré eru mjög þrívið 

og hafa mjög mikil áhrif á golfleikinn. 

Trjágróður getur haft stóru hlutverki að gegna á golfvöllum og því ætti að vanda til verks 

þegar farið er að skipuleggja trjágróður.  Ef ekki er staðið rétt að skipulagningu í upphafi 

getur það haft slæm áhrif og þurft að endurskipuleggja síðar það sem fyrir er.  Þetta getur 

bæði verið erfitt og kostnaðarsamt fyrir golfklúbba.  Flestar greinar varðandi trjágróður við 

golfvelli síðan í kringum 1970 fjalla um það að fjarlægja þurfi gróður.   

Í grein eftir David A Oatis, „The truth about trees“,(2006) er sagt frá því að vinsælt hafi verið 

að planta trjám á fyrstu 75 árum síðustu aldar og við það hafi náðst gríðarlegur árangur.  
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Trjám var plantað á stór svæði og umkringdu þau teiga, flatir og brautir.  Í dag eru margir 

vellir að gjalda þess að of mikið hefur verið gróðursett, vegna of mikils skugga og of lítils 

loftstreymis sem veldur vandamálum í grasvexti.  Það sem gerði stöðuna oft verri var að ekki 

var spáð í karaktereinkenni og ekki var vandað til tegundavals.   Á ákveðnum völlum var 

verið að spara og notaðar voru fljótsprottnar tegundir með stuttan líftíma, erfitt rótarkerfi auk 

þess sem að þær voru sjúkdómasæknar.  Það sem er enn verra er að enn er verið að planta of 

mörgum trjám og viðhalda þessu vandamáli.  Á Íslandi er þetta ekki mikið vandamál að 

golfvellir séu að kafna í trjágróðri enda er vöxtur mun hægari á Íslandi og loftslag ekki eins 

hagstætt fyrir trjágróður og víða erlendis. 

Trjágróður getur að sjálfsögðu haft bætandi áhrif á  umhverfi sitt og einnig bætt það 

sjónrænt/fagurfræðilega.  Gróður getur bæði tengt saman svæði og skilið þau í sundur.  

Gróður getur skyggt á eða falið sýnileika neikvæðra svæða og mildað sterkar línur í landi og 

útlínur bygginga.  Gróður getur einnig aukið fæðutegundir og heimkynni villtra dýra.  Einnig 

getur maðurinn nýtt sér skugga á heitum degi þó svo að skugginn henti ekki fyrir grasflötina.  

Tré geta komið í veg fyrir vindsveipi og myndað skjól á stöðum þar sem vindur er mikill. 

Forðast ætti að setja tré þar sem að álag er mikið vegna golfleiksins.  Þegar að tré skyggja á 

grasflötina verður grasið veikara fyrir, þar sem að rætur trésins draga til sín næringu og raka.  

Mikil umgengni eykur síðan á vandamálið.  Lengd rótarkerfis trjáa getur orðið allt að þrisvar 

sinnum hæð trjánna og gefur því augaleið að þau geta tekið til sín mikið af þeirri næringu eða 

raka sem ætluð er grasflötum.(Oatis, 2006b) 

Með  slæmu  skipulagi trjágróðurs getur völlurinn orðið of þröngur og illa spilanlegur.  

Fallegt landslag er lykill að góðum velli, en slæmt gróðurskipulag getur komið í veg fyrir að 

það njóti sín.  Stundum geta tré búið til skemmtilegar aðstæður en í mörgum tilfellum refsa 

þau of mikið.  Tré sem eru á milli hindrana eru kallaðar tvöfaldar hindranir.  Það getur t.d. 

verið erfiðara að komast fram hjá tré með þéttri krónu en t.d úr sandglompu eða háu 

grasi.(Oatis, 2006b) 
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5.3 Skipulag trjágróðurs 

Við skipulag trjágróðurs á golfvöllum er einkum horft til eftirfarandi þátta: 

• Búa til hindranir fyrir golfleik 

• Mynda skjól 

• Útlitsleg áhrif ýmist til fegrunar eða til þess að fela lýti. 

Til að gera gott gróðurplan þarf að horfa til framtíðar, hafa góða þekkingu á tegundum og 

hugmyndaflug.  Taka þarf tillit til þess að ung tré stækka og þroskast.  Tré sem standa of 

mikið inná braut og hindra leið inn á flötina geta refsað of mikið.  Margir vellir leita eftir 

náttúrulegu útliti þannig að gott er að varast beinar línur eða hringi, gróðursetning þarf þá að 

líta úr fyrir að vera handahófskennd og ekki of fullkomin.(Oatis, 2006b) 

Þegar gerð er áætlun um gróðursetningu verður að hafa í huga að kostnaður við að gróðursetja 

er ekki svo mikill miðað við hvað viðhald og umhirða kostar til lengri tíma.  Oft er hugsað 

meira um magn en gæði þegar kemur að trjágróðri.  Að vera með mikinn gróður getur verið of 

kostnaðarsamt í viðhaldi, slæmt fyrir grasflötina og aukið sjúkdómahættu. (Oatis, 2006b) 

5.4 Hindranir og torfærur 

Ef golfvellir væru án hindrana eða torfæra þá væru þeir alveg flatir.   Þeir væru tvívíðir, engin 

tilbreyting nema lengd og breidd brautarinnar.   Þetta væri frekar óspennandi og þarna væru 

engin tré eða runnar, engar sandhindranir og engar tjarnir.  Hindranir og torfærur gefa 

golfvellinum karakter og sérkenni og má segja að það sé þriðja víddin.  Hindranir og torfærur 

gera golfbrautirnar erfiðari og þess vegna eru alltaf verið að forðast að lenda í hindrunum eða 

torfærum.  Með því að lenda í hindrun eða torfæru þá er verið hrella kylfinginn þó svo að 

þessar hindranir og torfærur séu mjög mismunandi erfiðar.   Þegar verið er að fjalla um 

hindranir þá má segja að það séu allir áþreifanlegir hlutir sem gera leikinn erfiðari.  

Samkvæmt reglum golfsins eru  torfærur  sandgryfjur og vatn þó svo að margt annað komi til 

greina. Nokkur dæmi um annarskonar torfærur og hindranir  eru: 

1. hátt gras,  

2. svæði án grass, 

3. halli,  

4. hæð,  

5. dæld,  

15 
 



 
 
 
 

6. gras gryfja,  

7. standgryfja,  

8. steinar og grjót,  

9. manngerðir hlutir,  

10. tré,  

11. vatn.    

Í ritgerð þessari hér eftir verður ekki gerður sérstakur greinarmunur á hindrunum og torfærum 

þar sem að það þjónar ekki tilgangi hennar og orðið hindranir notað sem samheiti fyrir hvoru 

tveggja. Hindranir hafa ekki sömu áhrif á alla leikmenn, byrjendur sem eru enn að ná tökum á 

leiknum eiga í meiri erfiðleikum með allar hindranir en vanir leikmenn og þarf að taka tillit til 

þess.  Hindranir geta haft annan tilgang en að refsa kylfingi þær geta líka verið i þeim tilgangi 

að koma í veg fyrir að leikmenn leiki boltanum á ákveðin stað. (Hurdzan, 1996)  Verður nú 

stuttlega fjallað um hindranir sem eru myndaðar með trjágróðri eða trjágróður getur haft áhrif 

á. 

5.4.1. Svæði án grass 

Ein tegund hindrana er svæði án grass.  Þetta geta verið svæði sem fá ekkert viðhald eða 

innlendar plöntutegundir sem eru erfiðar yfirferðar koma í veg fyrir grasvöxt.  Þessi tegund 

hindrunar getur verið misjöfn eftir því hvar í heiminum þær eru.  Í Bretlandi eru svokallaðar 

„gorse“ (þyrnirunni), við strendur miðjarðarhafsins eru þetta „ice plants“, þar sem er mikið 

votlendi eru reyr, grös, sandur og „scrub“  og í furuskógum eru furunálar. (Hurdzan, 1996)  

Mikill vandi getur verið að finna boltann á þessum stöðum og ef hann finnst þá er spurning 

hvort hann sé sláanlegur.  Aðstæður geta verið mjög mismunandi og mis erfiðar og oft er 

þetta spurning um heppni. 

5.4.2. Trjágróður 

Eins og áður hefur komið fram  þá voru fyrstu golfvellirnir á „links“ landi Skota þar sem 

engin tré voru til staðar eingöngu runnar sem voru innan við tveggja metra háir,  oftast gorse.  

Skotum þótti trjágróður ekki eiga heima inná golfvöllum en þegar vellirnir færðust inn til 

landsins var trjágróður óumflýjanlegur.  (Hurdzan, 1996) 

Með tímanum varð trjágróður hluti af heildinni og þá sérstaklega þar sem hann var ekki í 

högg línu eða fyrir.  Trjágróður á golfvöllum varð með tímanum eðlilegur hlutur og færðist 

smá saman inn á brautirnar þar sem hann gat verið í  fluglínu boltans.   Þannig varð þróunin 
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þangað  til að farið var að hanna vellina þannig að brautirnar væru gangar í gegnum skógin og 

trén væru ekki í miðri fluglínu golfboltans heldur umgjörð utan um brautirnar.  Í dag er 

trjágróður talin vera ómissandi hluti golfvallarins þar sem hann er ómissandi hluti af 

náttúrunni og há og tignarleg trén skapa rólegt andrúmsloft sem hentar vel með afslöppuðu 

andrúmslofti golfsins. (Hurdzan, 1996)   Einnig veitir gróðurinn skemmtilega áferð og 

litasamsetningu og hæð í landslagið.  Tré spila líka með ljós og skugga og eykur fjölbreytni 

villtra dýra og plantna.   

Þó svo að meiri gróður þurfi meiri umhirðu þá eru flestir sammála um að hann sé þess virði.   

Það má ekki gleyma að tré eru mjög þrívíð og eru afskaplega ófyrirgefanleg fyrir golfara 

þannig að staðsetning þeirra þarf að vera mjög vönduð.  Þar sem golf fer að mestu leiti fram í 

loftinu  þá er trjágróðurinn ein áhrifamesta hindrun sem til er og auðvelt er að gera golfvöll og 

golfbrautir óspilanlegar með of miklum gróðri og óvandvirku gróðurplani.  Þegar verið er að 

gróðursetja tré þá er það oftast gert til að fegra umhverfið.  En slæmt gróðurplan getur 

skemmt vel hannaðan völl og gert hann of erfiðan þannig að erfitt sé að slá góð högg.  

Gróðurinn ætti eingöngu að undirstrika það sem fyrir er án þess að hafa áhrif á hönnunina 

sjálfa.  Mistök eru gerð þegar hönnuður áttar sig ekki á fullri stærð plöntunnar og á erfitt með 

að ímynda sér hana fullvaxna og heldur að það að planta nokkrum trjám hafi ekki svo mikil 

áhrif. (Hurdzan, 1996)    

Þegar búið er að átta sig á 

kostum og göllum trjáa eru 

nokkur grunnatriði sem gott 

er að hafa í huga.  Brautin 

þarf að vera nógu breið til 

þess að hafa ekki áhrif á 

ákveðin frávik frá hverju 

eðlilegu höggi sem skotið er 

inná hana.  Td. Þegar slegið 

er frá teig ætti bilið á milli trjánna að vera uppá 36 metra. Fyrir styttri högg ætti bilið á milli  

ekki að vera minna en 18 metrar.  Undir ákveðnum kringumstæðum ef um er að ræða  

„specimen tree“  sem ógnar golfbrautinni þá ætti að aðlaga brautina að því og minka 

Mynd 6. Stakstætt tré inná braut, séreinkenni brautarinnar. Mynd (Hurdzan, 1996)
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opnunina.  Í versta falli getur arkitektinn látið hjá líða að taka tilliti til sanngirni en þá er eins 

gott að um sé að ræða mjög sérstakt og fallegt tré. (Hurdzan, 1996) 

Tré sem eru nálægt holuflöt geta verið ákveðið vandamál. Þau mynda skugga á flötina og 

auka með því umhirðu flatarinnar.   Einnig geta þau minkað opnunina inná flötina, en   eftir 

því sem opnunin inná flötina er minni, þeim mun erfiðara er að slá inná.  Það getur verið mikil 

refsing í því að hafa tré nálægt flöt ef brautin er löng en ef um er að ræða stutta braut getur 

það verið ásættanlegra.  „Specimen tree“   geta verið notuð til að skipta brautinni í tvennt þar 

sem nægilegt pláss er. Sjá mynd nr 6. 

Vandamál sem koma upp á þeim svæðum sem eru með mikið af trjám geta verið út af því að 

grasflötin er lengur að jafna sig undir trjánum. Ef klipptar eru neðstu greinarnar þá er bæði 

viðhald auðveldara undir, minni skuggi og minna álag á grasið.  Einnig auðveldar það 

kylfingnum að finna boltann og halda áfram að spila.  Tegundarfjölbreytni er einnig mjög 

æskileg til að koma í veg fyrir að sjúkdómar skaði heilu svæðin. (Hurdzan, 1996) 

Tré eru ekki ósveigjanlegar hindranir þar sem fjölbreytileiki er í hæð, breidd og þéttleika. Þá 

eru greinar trjáa mismunandi og vaxtarlag þeirra.  Tegundaval fer oft eftir því hvaða tilgangi 

þær eiga að þjóna sem dæmi má nefna að tré sem eru þéttvaxin með greinar alveg niður 

(greni) þjóna betur þeim tilgangi að skilja að brautir og veita öryggi heldur en þeim trjám sem 

eru gisin eins og sum lauftré. píramídalaga tré henta ekki þar sem loftstreymi er lítið, gætu 

hentað nálægt flötinni á þröngt afmarkað svæði.  Svo eru önnur tré sem eru frekar gisin og 

valda ekki miklum skugga, einhverjar líkur eru að golfbolti færi í gegnum svona þyrpingu og 

eru þær því tilvaldar í innra horn á styttri „dogleg“ brautum.   Tré sem hafa stóra og þétta 

krónu eins og eik eru mikil hindrun fyrir golfbolta er best að staðsetja nálægt teig. Ef notkun 

trjágróðurs á að vera skynsamleg þarf að vera skilningur á því hvernig trjátegundin hefur áhrif 

á golfboltann hvernig gróðurinn hentar í þetta ákveðna umhverfi. (Hurdzan, 1996) 
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5.4.1 Dæmi um trjágróður sem hindranir 
 

18. braut Woodhall Spa, Englandi  

Par 5. -  516 yardar  

Á 18. braut á Woodhall Spa vellinum er stórt eikartré staðsett hægra megin við brautina ca 

180 yarda frá flöt.  Þetta þýðir að upphafshöggið verður að lenda vinstra megin á brautinni ef 

unnt á að vera að slá annað höggið óhindrað inná flöt.  Ef tréð væri hins vegar nær flötinni þá 

lokar það meira inná flötina sem þýðir að heppni getur fengið meira vægi. (Doak, 1992) 

 
 
 

 

 

 

 

Staðsetning eikartrésins stýrir stefnunni  
á upphafshögginu svo að nægilegt pláss sé  
til að slá annað höggið inná flötina. 
 

 

 

 

 

 

 
Mynd  7.  18.  braut  Woodhall  Spa.
Mynd (Doak, 1992)  

 
 
 
 
 
 

19 
 



 
 
 
 
10. braut Wilderness Walley, USA 

 Par 5. – 547 yardar 

Á 10.braut á Wilderness Walley – Black Forest  eru tveir stórir hlynir, staðsettir sitthvoru 

megin við brautina um 170 yarda frá flötinni og búa þeir til hálfgert hlið inn á flötina.  Þannig 

verður upphafshöggið  að vera nokkuð beint til að stefnan í öðru högginu þurfi ekki sveigja 

frá trjánum.  Þeim mun lengra sem upphafshöggið er, þeim meiri áhrif hafa trén á annað 

höggið.   Ef upphafshöggið er skakt, þarf væntanlega annað höggið að vera styttra en ella sem 

gerir 3ja höggið inn á flöt lengra, þar sem ekki er hægt að slá beint á pinna í 2. högginu. 

(Doak, 1992) 

                  

   

 
 

 

 

Tveir hlynir ca185 yarda frá  
flötinni skapa meiri sveigjanleika  
fyrir lengri teiga en styttri teiga en  
þeim mun lengri sem upphafshöggið 
er þeim mun beinna þarf það að vera 
 
 
 

Brautin er nokkuð breið við  
lendingarstaði, en þeir leikmenn  
sem eru í jaðri brautar þurfa  
að spila boltanum í stefnu sem   
hentar til að forðast trén 
 
 
 

 

 

 

 

Mynd  8.  10.  braut  Wilderness  Walley.
Mynd (Doak, 1992) 

Ef staðsetning boltans er hægra 
megin á brautinni er innáhöggið á 
bak við tré 
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14. braut Ganton, Englandi 

Par 4. – 283 yardar 

Sem dæmi um vel staðsett tré hefur 14. braut á Ganton, Englandi verið nefnt.  Brautin er 

frekar stutt, en tréð sem virkar sakleysislegt er örlítið fyrir innan lendingarsvæði hægra megin 

við brautina, þannig að mögulegt er fyrir kylfing að slá fram há því vinstra megin.  En þar 

sem að brautin er stutt og refsing fyrir að slá golfboltann of langt til vinstri, í „Gorse“ runna, 

gerir það að verkum að kylfingar ákveða oft að slá upphafshögg með járni og slá frekar stutt 

upphafshögg.  Slæmt járnhögg sem fer of langt til hægri gerir það hins vegar að verkum að 

boltinn getur endað á bakvið tréð. (Doak, 1992) 

 

 
 

 

            200 yarda upphafshögg sem  
            leitar til hægri endar á bakvið 
               tré    
   

 

Gorse runnar hægra  
megin brautarinna 
koma í veg fyrir  
að reynt sé við  
langt  upphafshögg 
 
 

 

 

Mynd  9.  14.braut  Ganton‐Englandi. 
Mynd (Doak, 1992)  
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5.4.4 Trjágróður til fegrunar 

Á einstökum golfvöllum getur verið nauðsynlegt að hafa trjágróður til að afmarka brautir og 

veita þannig meira öryggi fyrir kylfinginn.   

Það er ekki allur gróður sem hefur ákveðna notkun heldur getur hann líka verið til skreytingar 

og ætti sá gróður að vera staðsettur fyrir utan leiksvæði.   

Þegar búið er að hanna golfbraut þarf að skoða aðra þætti sem stjórna sjónrænu mati og eru 

hluti af karakter brautarinnar.  Tilgangurinn er að draga fram náttúruleg einkenni (styrkleika), 

draga úr veikleikum á sjónrænan hátt,  

og tengja saman  lykil einkenni 

golfvallarins við umhverfið svo það 

virðist vera ein heild.  Það sem er mest 

notað til fegrunar er landmótun, hlaðnir 

veggir, blóm, blómstrandi plöntur og 

runnar,  runnar, tré, færanlegt munstur, 

sandur, náttúrulegir hlutir á staðnum s.s. 

klettar, steinar og sérstök plöntusamfélög. (Hurdzan, 1996) 

Mynd 10. Golfvöllurinn í Húsafelli. Mynd(Helga Rún,2008)

Upphafseigar eru svæði þar sem oft er gróðursett í nágrenni við til fegrunar.  Um er að ræða 

svæði þar sem leikmaður hvílir sig og bíður og eru því þau svæði sem fólk kann best að meta 

og þarf að skoða þau sérstakleg með tillit til skjóls og skuggavarps,  áferðar og lita.  Við 

teigsvæði ætti að nota gróður til að afmarka svæði.  Einu reglurnar sem gilda um teigsvæði 

eru: 

1. Ekki hefta umferð um svæðið þannig að það myndist flöskuháls, eða beina umferð 

inná of þröng svæði. 

2. Ekki planta neinu fyrir framan teig sem gæti vaxið það hátt að það væri truflandi eða 

gæti skemmt gott högg. 

3. Nota plöntur sem henta og falla að umhverfinu 

4. Velja plöntur sem þurfa ekki mikla umhirðu. 

5. Nota sem fjölbreytilegastar tegundir 

(Hurdzan, 1996) 
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Svæðið fyrir framan meistaraflokksteigana er  yfirleitt ekki litið á sem braut þar sem þeir sem 

spila á þessum teigum nota ekki þetta svæði. Heppilegt er að nota innlendar hægvaxnar 

tegundir þar sem það fer vel í umhverfinu og þarf minni umhirðu. 

Svæðið beint fyrir framan byrjenda teiga ætti að fara með sem braut eða karga því fólk með 

takmarkaða færni spilar þá getur það þurft að nota svæðið.  Brautin ætti að vera eins breið og 

mögulegt er, sérstaklega þar sem eru einhverjar hindranir.  Dæmi um gróðursetningu við teiga 

má sjá á skýringarmynd nr. 11 

Á skýringarmynd nr. 11 má ennfremur sjá að fáum trjám er plantað meðfram brautinni, en 

nokkrar þyrpingar af trjám og runnum eru þó  staðsettar þar til að brjóta upp beina línu við 

vallarmörk.  Til að auka áherslu eru  settir sígrænir runnar/tré á milli hóla, hægra megin við 

brautina og vinstra megin við flötina, þetta var gert með þrennum tilgangi til að skilgreina 

brautina betur, auka breytileika í áferð lit og hæð og vera bakgrunnur fyrir hólana.  Einnig eru 

staðsett há og tignarleg tré á bak við flötina til að auka dýpt og skapa fallegan bakgrunn.  Ef  

það enn vantar karakter í brautina þá er hægt að setja eitt stórt tré  á lykil stað  merktur x  sjá 

mynd nr 11.  (Hurdzan, 1996). 

Mynd 11. Skýringarmynd. Mynd (Hurdzan, 1996)

5.5 Endurskipulag trjágróðurs 

Töluvert er um golfvelli sem eru ofhlaðnir gróðri, sérstaklega í Bandaríkjunum.  Það bitnar á 

grasflötinni, völlurinn verður of lokaður með slæmar(litlar) sjónlínur, völlurinn verður of 

erfiður að spila og kylfingar fá innilokunartilfinningu.  Trjávandamál verða til af mismunandi 

ástæðum en oftast er það út af magni plantna og gæðum.  Slæmt tegundaval og vitlaust 
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staðsetning getur eyðilagt mjög góðar brautir.  Einnig er völlur með mikinn trjágróður 

kostnaðarsamur í viðhaldi og umhirðu. 

Margar greinar hafa verið skrifaðar um trjágróður og hvernig hann hefur slæm áhrif á 

grasflötina og spilanleika vallarins.  Þegar farið er að endurskoða gróðurplan á golfvelli er 

æskilegt að margir komi þar að og að endurspeglaðar séu fleiri en skoðanir einnar manneskju.    

Til að fá sem fjölbreyttust skoðun frá þeim sem hafa þekkingu á golfvöllum væri gott að 

mynda nefnd sem t.d. væri skipuð: 

• Umsjónarmanni vallarins,  

• Jarðfræðingi, 

• Garðyrkjufræðingi, 

• Golfvallaarkitekt, 

• Atvinnumanni í golfi, 

• Áhugasömum manni úr stjórn viðkomandi golfklúbbs. 

Markmiðið ætti að vera að velja nefndarmenn með breiðan bakgrunn til að tryggja að sem 

flest sjónarmið séu tekin til greina.  Við upphaf endurskoðunarferlisins er mjög mikilvægt að 

hafa viðeigandi viðmið til að byggja ákvörðunartöku á og ætti það að hafa áhrif við val á 

nefndarmönnum. (Oatis, 2009a) 

Tíminn sem tekur að endurskoða gróðurplan getur verið mislangur allt frá nokkrum dögum til 

þess að endurskoðuninni geti verið skipt niður á nokkur ár.  Þetta fer eftir því hversu stórt 

svæði um er að ræða, hvert vandamálið er og fjölda plantna.  Á sumum völlum er jafnvel 

gengið það langt að merkja hvert og eitt tré á eftirfarandi hátt. (Oatis, 2009a) 

• Snyrting 

• Fjarlægja 

• Færa (endurstaðsetja) 

• Ekkert að gera 

Þessi aðgerð er mjög tímafrek en með henni er tekin mjög meðvituð ákvörðun um hvað eigi 

að gera við hvert og eitt tré og getur þessi ákvörðun verið mun áhrifaríkari. (Oatis, 2009a)  

Það eru margar ástæður fyrir því að plöntur og tré eru notuð á golfvöllum,  en við 

endurskipulag á gróðurplani ætti að endurskoða þessar ástæður.  Sérstaklega þar að skoða 
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hvort að tré hafi skaðleg áhrif á golfvöllinn.  Fyrsta spurningin gæti verið hvort að 

viðkomandi tré hafi ákveðin tilgang eða hvort það sé nauðsynlegt?  Það er þó ekki 

nauðsynlegt að öll tré að hafi tilgang og hægt er að byrja á því að skoða hvort að tré hafi slæm 

áhrif á grasflötina.  Eftirfarandi eru nokkur atriði sem eðlilegt er að nota sem mælikvarða við 

ákvörðunartöku. (Oatis, 2009a) 

• Er þetta tré æskilegt miðað við tegund, 

• Öryggi kylfings, 

• Heilbrigði trésins þar með talið form og bygging, 

• Líftími – hversu gamalt er tréð og hver er líftími þess, 

• Áhrif á spilanleika 

• Áhrif á grasflötin 

• Áhrif á umferðina 

• Áhrif á fagurfræði og nærliggjandi tré 
Mynd  12.  Tré  með  varhugaverða
byggingu. Mynd (Helga Rún, 2008) 

Tegundir geta verið mis verðmætar.  Út af kröfum golfleiksins og grasflatarinnar sem þarf til 

að spila á, eru sumar tegundir hentugri en aðrar.  Fljótvaxnar tegundir með mjúkan við, eða 

tegundir með erfiðu grunnu rótarkerfi þarf að forðast.  Tré með þétta krónu sem valda miklum 

skugga og valda kylfingum miklum vandræði ætti heldur ekki að nota. (Oatis, 2009a)  

Tegundir sem eru sjúkdómasæknar ætti að forðast.   Tegundir sem eru ekki nothæfar í einu 

loftslagi geta verið mjög vel nothæfar í öðru.  Það eru ekki til ein tegund sem er góð heldur 

hafa flestar tegundir sína kosti og galla.  

Ekki er alltaf hægt að spá fyrir um hvaða tré bresta og hver ekki en tré með slæma byggingu 

ætti að fjarlægja og þá sérstaklega tré sem eru á svæði þar sem er mikið spilað.  Oft fá gömul 

illa farin tré á miðjum velli að standa allt of lengi og geta ógnað öryggi kylfings og 

starfsfólks.  Ef form, bygging eða tegund eru óeðlileg þá þarf að athuga vel hvort eigi að 

fjarlægja tréð.  Ákveðin þekking á vaxtarlagi trjáa er því nauðsynleg. Það er ekki átt við að ef  

tré eru með ófullkomið útlit að það eigi að fjarlægja það, því það er eðli sumra trjátegunda að 

vera kræklótt með ófullkomið vaxtarlag.  Sum gömul tré geta haft óreglulegt vaxtarlag út af 

frostskemmdum og getur það jafnvel verið aðlaðandi.  Hinsvegar geta verið tegundir sem hafa 
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mjög reglulegt vaxtarlag, sem orðið hafa fyrir skemmdum eða hefur þurft að klippa þau mikið 

til út af staðsetningu þess, sem falla inn í þennan flokk. (Oatis, 2009a) 

Flestar tegundir hafa ákveðin líftíma þó staðsetning og umhirða geti haft þó nokkur áhrif þar 

á.  Taka þarf því tillit til líftíma tegunda þegar er verið að skipuleggja til lengri tíma. 

Spilanleiki er á gráu svæði þar sem það eru fáar reglur í golfvallarhönnun.  Samt sem áður 

þarf að muna eftir því að golf er leikur og á því að vera skemmtilegur.  Staðsetning eða gerð 

trjáa getur verið með þeim hætti að úr verði ósanngjörn hegning gagnvart hluta iðkennda og 

því ekki verið viðeigandi. Tré með þéttar greinar sem ná jafnvel alveg niður að jörðu eru mjög 

refsiverðar og ætti ekki að staðsetja á svæði sem eru mikið í leik.   

Nokkrar aðstæður sem ætti að forðast: 

• Tvöföld refsing, tré eða runnar staðsettir fyrir framan sandglompu sem hindra 

áframhaldandi leik ætti að forðast.  Leikurinn er nógu erfiður án þess að hafa tvöfalda 

refsingu 

• Gróður sem hindrar högg frá teig.  

Af hverju að búa til og viðhalda teig sem er erfitt að nota? 

• Gróður sem blokkerar stóran hluta af brautinni – kylfingur sem hefur fengið gott högg 

ætti að hafa tækifæri til að slá inn á flöt í öðru höggi. 

• Breytingar á hönnun – óvandvirkt gróðurplan getur haft slæm áhrif á góða hönnun.  

Miða sumir teigarnir inn í skóginn?  Sýnist beygja á brautinni vera of mikil ?   Ef svo 

er þá getur verið að trjágróðurinn hafi breytt upprunalegum tilgangi með hönnuninni. 

(Oatis, 2009a) 

Alkunna er að trjágróður hefur mikil áhrif á grasflötina, trén taka til sín næringu, raka og 

skyggja á sólarljós.  Sum tré eru verri en önnur og sumar grasflatir þola betur skugga og 

samkeppni trjáa um næringu og raka.  Hinsvegar er það í flestum tilfellum þannig að heilbrigð 

grasflöt  og há tré fara ekki saman. 

Að staðsetja áþreifanlegan hlut á svæði þar sem umferð er mikil getur valdið því að erfitt 

verði að viðhalda svæðinu vegna of mikillar notkunar.  Þegar um er að ræða tré þá magnast 

vandinn vegna samkeppni grasflatarinnar við rætur og skuggavarps sem tréð veldur.  Best er 

að láta svæði sem eru undir miklu álagi vera eins óhindruð og hægt er. (Oatis, 2009a) 
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Það er vel þekkt að tré hafa áhrif á grasflötina, en það þarf einnig að taka tillit til þess að trén 

keppa sín á milli um  næringu raka og pláss.  Það er eðlilegt að nota trjágróður sem þyrpingar 

á ákveðna staði til að skilgreina eða aðgreina.  Hinsvegar geta stök tré með einstakt útlit  haft 

mikilvæg sjónræn áhrif.   

 Ekki er ástæða til að hafa mörg 

„specimen tree“ en það getur verið þess 

virði að draga fram og undirstrika sum 

þeirra.  Margir vellir hafa falið mjög 

falleg „specimen tree“  ef vel er að gáð 

geta falist gömul og falleg tré sem hægt 

er að draga fram með að fjarlægja það 

sem skyggir á.  Einnig þarf að gæta að 

plássi, tré sem hafa ekki nægilegt pláss 

ná aldrei þeirri stærð sem þau hafa burði 

til.   Þó svo að verið sé að tala um 

trjáþyrpingar þarf að hafa nægilegt pláss fyrir hvert og eitt tré.    (Oatis, 2009a) 

Mynd  13. Mörg  specimen  tree  á  sömu  brautinni. Mynd(Helga
Rún,2008) 

  

27 
 



 
 
 
 
5.6 Umhirðuáætlun 

Vegna umhyggju fyrir trjám verður fólki stundum á að missa sjónir af því sem skiptir máli og 

því getur gott skipulag trjágróðurs og umhirða orðið aukaatriði og meiri gróðursetning 

aðalatriði.  Þessi mistök geta valdið vandræðum út af mikilli umhirðu og seinna meir 

vandræðum með grasflötina.  Til að fá góðan völl með fallegum gróðri þarf að gera 

umhirðuplan og vandað gróðurplan þegar þess þarf.   

Mikilvægt er að skrásetja það sem fyrir er.  Hægt er að nota kort og merkja inná þau, skrá 

tegund, meta aldur og ástand og karaktereinkenni. (Skorulski, 1996)  

Plöntur þarf að skoða vandleg a.m.k einu sinni á ári. Meta þarf ástand plantna og hvort að 

frekari klippingu þurfi eða umhirðu, hvort eigi að fjarlægja þær eða hvort það þurfi að setja 

nýjar.  Hvort þær þurfi frekari næringu og athuga með sjúkdóma.  Viðhald og umhirða 

plantnanna er byggð á þessu mati. (Skorulski, 1996)    

Klippingar eru grundvallaratriði í umhirðu gróðurs.  Því miður eru margir vellir sem hirða 

ekki um plönturnar á vellinum, úrsérvaxnar, óklipptar plöntur með brotnar greinar eru ekki 

falleg sjón. Hægt er að stjórna hæð plantna með klippingu og minka þannig skuggavarp. 

(Skorulski, 1996) 
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6 Tillaga að gróðurplani 

6.1 Greiningar 

Jarðvegur 

Í bókinni Íslenskur jarðvegur eftir Björn Jóhannesson (1960)  kemur fram að jarðvegur á 

Vesturlandi einkennist af mýrum á malar- og sandbornum grunni, sá jarðvegur sem fylgir 

honum er mójarðvegur 15-100cm þykkur á malarbornum eða grýttum grunni. 

Á Garðavelli á Akranesi er mójarðvegur  sem er vatnsheldinn  og illa framræsalegur.  

Jarðvegurinn er súr og um 90% lífrænn. (Hannes Þorsteinsson, munnleg heimild, 17.febrúar. 

2009) Þar sem jarðvegurinn er blautur og súr ætti að taka tillit til þess við val á 

plöntutegundum.  

Ríkjandi vindátt   

Ríkjandi vindátt fyrir tímabilið 1997-2007 á Akranesi er suðaustanátt  með 

mestu tíðni, svo norðaustanáttir.  (Theodór Freyr Hervarsson munnleg 

heimild. 04. 2009) 

 

Kennileiti  og  sérkenni  

Skógræktin 

Garðalundur sem er í daglegu tali kallaður skóræktin er eitt af útivistasvæðum Akranes.  

Skógræktin hefur mikil áhrif á golfvöllinn, er eitt af náttúrlegum sérkennum hans með 

miklum áhrifum á nokkrar 

brautir. 

Guðmundur Jónsson hóf 

skógrækt í Garðalundi á 5. 

áratugnum og í lundinum er 

minnismerki um hann sem 

bæjarbúar reistu honum árið 

1997.  Garðalundur er 

vettvangur margra helstu 

viðburða í bæjarlífi Akurnesinga. 
Mynd 14. Garðalundur, séð frá golfvellinum. Mynd(Helga Rún, 2009)
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Akrafjall 

Fjallið myndar fallegan bakgrunn fyrir golfvöllinn og er eitt af sérkennum hans.  Fjallið er 

643 metrar á hæð og heitir hæsti tindurinn Geirmundartindur. Í því er blágrýti og stuðlaberg 

finnst víða í 

fjallinu. Það er 

jökulsorfið að ofan 

og hefur verið eyja 

á jökulskeiði eða 

eftir ísöld, því að í 

því má finna 

brimstall.  

Berjadalur gengur 

inn í fjallið frá 

vestri. Eftir honum rennur Berjadalsá.  

Mynd 15. Akrafjallið séð frá golfvellinum. Mynd (Helga Rún, 2009) 

 

Klettabelti 

Nokkur klettabelti eru á Garðavelli og setja þau mjög sterkan svip á völlinn.  

Mynd 16. Klettabelti á braut 6. Mynd (Helga Rún 2008) Mynd  17.  Klettabelti  á  braut  9. Mynd  (Helga  Rún
2009) 
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Ríkjandi tegundir á svæðinu. 

Alaska Víðir Salix alaxensis – Þessi tegund þarf rakan og 

næringarríkan jarðveg til að vaxa vel. Alaskavíðirinn er vindþolin og 

sólelskur.  Hann þarf klippingu bæði vors og sumar svo að hann verði 

nógu þéttur, hann er tilvalin á erfiða vindasama staði í limgerði og 

verður þar um 5-6 m hár.  Þetta er ein besta tegundin í 

skjólbeltaræktun en þarf að hafa aðrar óskyldar tegundir með sér.  

Alaska víðirinn er frekar skammlífur og verður ekki meira en 40-50 

ára gamall.  Í skjólbeltum verður hann gisinn neðst þar sem hún lendir 

í samkeppni við gras. (Ólafur Sturla Njálsson, 2005) Mynd 18. Alaskavíðir við teig 8.
Mynd (Helga Rún, 2008) 

Alaska Ösp - Populus trichocarpa –  Kjörlendi asparinnar er rakur og næringarríkur 

jarðvegur, þær eru fljótvaxnar, stórvaxnar og sólelskar.  Aspir breiðast fljótt út og stundum 

jafnfljótt og frumbyggjategundir.  Aspir mynda mikil rótarskot og er algengt að þær myndi 

trjáþyrpingar út frá einni plöntu.  Rótarkerfið er frekar grunnsætt og fer víða.  Aspir henta sem 

stakstæð tré jafnt sem í trjáröð, þyrpingar aspa henta eingöngu á stór opin svæði þar sem er 

nægt rými.  Aspir eru langlífar verða allt að 100-200 ára gamlar og stærstu aspir á íslandi eru  

20m háar og enn í örum vexti. Aspir þola illa seltu. (Ólafur Sturla Njálsson, 2005) 

Ilmbjörk – Betula pubenscence  - Vaxtarlag er breytilegt allt frá kræklóttum runna til bæði 

smá og stórvaxinna trjáa. Þrátt fyrir að umfang birkis frá landnámi hafi minnkað frá 27% til 

þess að dekka um 1,2% landsins er enn hægt að finna leifar af birkiskógi í flestum 

landshlutum.  Þannig er unnt að nýta birkistofna frá heimaslóðum (Hallgrímur Indriðason 

munnleg heimild,12.10.2008).  Þessir stofnar eru þó mjög mismunandi. Birkið er dæmigerð 

frumherjategund sem getur vaxið við afar fjölbreytt skilyrði.  Það myndar mikið magn af fræi 

á unga aldri sem dreifist auðveldlega frá móðurplöntunni og á auðvelt með að nema land þar 

sem land er illa gróið.  Birkið er ljóselskt og myndar gisinn skóg með gróskumiklum 

skógarbotni.  Birkið vex best í næringarríkum jarðvegi með mátulegan raka en þolir þó erfið 

skilyrði. (Ólafur Sturla Njálsson, 2005) 
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Stafafura- Pinus contorta –  er fljótvaxið tré, vaxtarlag þess er einstofna hávaxið með 

uppmjóa eða keilulaga krónu þó aðeins misjafnt eftir afbrigði.  Það getur orðið allt að 20 -

35m hátt, en strandafbrigði 6-12m.  Kjörlendi stafafurunnar er rakheldinn jarðvegur.  

Stafafuran er sólelsk en þolir vel hálfskugga og verður allt að 400-600 ára gömul.  (Ólafur 

Sturla Njálsson, 2005) 

Sitkagreni – Picea sithchensis   er keilulaga stórt og gróft tré sem getur orðið allt að 35-50m 

hátt. Hérlendis hafa þau hæst náð 20m hæð.  Kjörlendi er rakheldinn jarðvegur og úrkomusöm 

svæði. Sitkagreni er fljótsprottið, salt og vindþolið.  Sitkagreni er skuggþolið og nær allt að 

600-700 ára aldri. (Ólafur Sturla Njálsson, 2005) 

Hér hafa verið nefndar ríkjandi tegundir á svæðinu en á svæðinu eru mun fleiri tegundir í 
minna magni s.s.  selja, runnamura, birkikvistur, ígulrós og fl. 
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6.2 Tillögur 

Í ritgerð þessari mun höfundur gera tillögur að gróðurplani fyrir 4. og 8. til 12.  braut á 
Garðavelli.  Á skýringarmynd nr 20 má sjá hvernig brautir þessar liggja í landinu.   

Skipulag Garðavallar eins og hann er í dag lá ekki fyrir fyrr en árið 1997.  Ekki hefur verið 
gert fyrir hann gróðurskipulag og ekki tekin afstaða til grundvallarspurninga t.a.m. hvort að 
völlurinn eigi að vera skógarvöllur eða ekki (Hannes þorsteinsson, munnleg heimild, 
20.04.2009) 

Markmið 

Í tillögum að gróðurplani er reynt að tengja skógræktina með þeim einkennum og tegundum 
sem þar er að finna við golfvöllinn.  Þannig verður þéttleiki gróðurs meiri upp við 
skógræktina með sígrænum gróðri en eftir því sem fjær dregur verður meir um lauftré og 
runnagróður með léttara og gisnara yfirbragð.  Megin tilgangurinn með því er að skyggja ekki 
á Akrafjallið og fjallahringinn. 

Yfirbragð 

Grósku – útplöntun(hálfvillt)) skal hafa yfirbragð þess sjálfsprottna og fjölbreytts  
gróðursamfélags með jurtum, grösum, runnum og trjám.   

Mynd 20. Trjágróður  sem  skilur  að  skórækt og  golfvöll. Mynd
(Helga Rún, 2009) 

Mynd  19.  Teigur  2.  við  skógrækt. Mynd  (Helga  Rún,
2009) 
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Loftmynd sem sýnir val og legu brauta. 

Mynd 21. Loftmynd. Mkv 1:3000 (Akranesbær)  
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Núverandi  staða og myndir til skýringar 

Núverandi gróðureindir 

Mynd 22.Horft yfir teiga og braut 8. og flöt11. Mynd(Helga 
Rún,2008) 

Mynd 23. Horft yfir braut 3. Mynd(Helga Rún, 2008) 

Mynd 24. Horft frá teig yfir braut 9. 
Mynd (Helga Rún, 2008)  

Mynd  25. Horft  frá  teig  og  yfir  braut  10. Mynd  (Helga
Rún, 2009) 



 
 
 
 

Ný tillaga á braut 4. og  8-11 

Skýringar 

Mkv: 1:3000 

Upphafsteigar 

Gróðureindir 

     Rýmiseind – Hávaxin sígræn tré  
     Hávaxin þétt tré sem geta virka sem afmörkun á brautum.  
    Rýmiseind – Hávaxin lauftré 
    Gisnari og léttara yfirbragð 

      Skífueind - Óklipptir runnar meðalháir 
   Hafa villt yfirbragð og aðlagast  landslaginu.  
   Skífueind - Blómstrandi runnar og/eða skrautplöntur. 
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          Tillag að gróðureindum  á Braut 4 og 8. 
           Mkv: 1:2000 
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Tillag að gróðureindum  á braut  9 og 10. 
 Mkv: 1:2000 
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Tillag að gróðureindum  á braut 11 og 12. 
 Mkv: 1:2000 
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Tegundir 

Þær tegundir sem koma til greina í hverja gróðureind eru: 

1. Rýmiseind – Hávaxin sígræn tré  
Sitkagreni-Picea sitchensis, Stafafura-Pinus contorta, 
Siberiulerki-Larix sibirica  
Þessar tegundir eru nú þegar  á skógræktar svæðinu. 
  

2. Rýmiseind – Hávaxin lauftré 
Alaskaösp- Populus trichocarpa– val á klónum skiptir 
máli varðandi rótarkerfi,  
Ilmreynir-Sorbus aukuparia, Skrautreynir-Sorbus decora, Gráelri-Alnus incana,  
Selja-Salix caprea.(Samson B. Harðarsson munnleg heimild, apríl. 2009) 
Ilmbjörk-Betula pubenscense 
  

Mynd
d(HelgaRún2008) 
 25. Runnamura.  

Myn
Mynd  26.  Runnamura.  Mynd(Helga
Rún 2008) 

3. Skífueind - Óklipptir runnar (meðalháir) 
Íslenskur víðir s.s. Gulvíðir-Salix phylicifolia, Loðvíðir-Salix lantana, Rauðrifs 
Ribens spicatum 
 

4. Skífueind - Blómstrandi runnar og/eða skrautplöntur 
Runnamura-Potentilla frutucosa, Ígulrós-Rosa rugosa,  Birkikvistur-Spiraea x 
betulifolia 
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7 Niðurstöður 
 

Það þarf svo sem ekki að koma á óvart að þegar að gert er gróðurplan fyrir golfvöll að það er 

að mörgu að hyggja.  Átta þarf sig á sögu golfsins, sögu viðkomandi vallar, huga að 

séreinkennum vallarins auk þess sem að taka þarf tillit til jarðvegs og veðráttu.  Þá er það 

einnig lykilatriði að hönnuður hafi það í huga að um íþróttavöll er að ræða, þannig að öll 

gróðursetning þarf að vera í samræmi við leikinn sjálfan og reglur hans.  Af þessum sökum er 

það mjög mikilvægt að margir aðilar komi að skipulagi gróðurs á golfvöllum þar sem að taka 

þarf tilliti margra mismunandi sjónarhorna og skoðana.  Þá þarf að hafa í huga hvernig 

ríkjandi umferð er um völlinn og tryggja það að gróðursetning geri það ekki að verkum að 

ákveðin svæði verði óþarflega viðkvæm fyrir ágangi.  Sem dæmi um nokkrar reglur sem eru 

almennt viðurkenndar má nefna eftirfarandi dæmi: 

• Tré með lágar greinar ætti ekki að staðsetja á svæðum þar sem mikið er slegið á.  Þau 

refsa golfleikurum á tilviljanakenndan hátt og búa til hindranir þar sem engin verðlaun 

eru fyrir vel útfært björgunarhögg.  

• Tré ætti ekki að staðsetja við sandglompur, því með getur verið búin til tvöföld 

hindrun sem er ósanngjörn og getur hindrað högg úr sandglompum. 

• Trjágróður getur haft veruleg áhrif varðandi grasflötina. – skuggi getur komið veg 

fyrir nægjanlega birtu auk þess sem að rætur taka til sín næringu og raka. 

Eitt mikilvægasta atriðið við hönnun á gróðurplani er svo, að samhliða verður að liggja fyrir 

gróðurumhirðuplan.  Með gróðurumhirðuplani er m.a. tekið tillit til þeirra fjármuna sem unnt 

er að ráðstafa til gróðurumhirðu.  Það er til lítils að gróðursetja eftir mjög metnaðarfullu 

gróðurplani ef ekki er bolmagn til þess að halda því við í framhaldinu.  Væri þá betur heima 

setið en af stað farið.  Því þarf alltaf áður en hafist er handa við gerð gróðurplans að hafa í 

huga hvað fjármunir eru til ráðstöfunar árlega til gróðurumhirðu. 
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8 Umræður 

 

Gróðurfar á golfvöllum á Íslandi er mjög frumstætt ef miðað er við löndin í kringum okkur og 

alveg sérstaklega ef borið er saman við Bandaríkin.  Ræður þar mestu um hversu ung 

golfíþróttin er á Íslandi, hve erfitt veðurfarið er og svo síðast en ekki síst sá vanbúnaður sem 

háð hefur uppbyggingu golfvalla oft á tíðum á Íslandi.  Umhirða golfvalla er mjög 

kostnaðarsöm, tækjabúnaður dýr og golftímabilið mjög stutt sem aftur hefur þau áhrif að 

tekjumyndun er yfir mjög takmarkað tíma ársins.  Það er því skiljanlegt að þeim fjármunum 

sem til ráðstöfunar eru hefur nær eingöngu verið varið til uppbyggingar og umhirðu teiga, 

brauta og flata, þ.e. þeirra lykilsvæða sem einkenna golfvelli.  Það má þó segja að hugsanlega 

séu íslenskir golfvellir á ákveðnum tímamótum um þessar mundir.  Gæðum þeirra hefur farið 

mikið fram á undanförnum árum og rökrétt næsta skref í uppbyggingu þeirra getur verið að 

huga í meira mæli að gróðri á og við vellina. 

Það ber að hafa í huga við gróðurplan á golfvöllum að hægt er að koma því í framkvæmd yfir 

langan tíma, en hafa ber í huga eins og fram kemur í ritgerð þessari að tryggja þarf að unnt sé 

að hirða þann gróður sem fyrir er og eins þann sem er settur nýr á vellina.  Það er því 

lykilatriði við frekari gróðursetningu á golfvöllum og hönnun gróðurplana að hafðir séu í 

huga þeir fjármunir sem til reiðu eru til gróðurhirðu þegar að frá líður.  Gróðursetning getur 

snúist upp í andhverfu sína ef gróðurinn er ekki hirtur með sómasamlegum hætti og orðið að 

lýti í stað þess að fegra umhverfi sitt. 
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