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Þetta er ekki hönnun með Náttúrunni 

Í Skotlandi eru slík gróðurspjöll í hlíðum kölluð MYKJUSKÁNIR 



Enn ein mykjuskán í hæðunum í Suður-Skotlandi. Þarna er ljótleikinn aukinn enn frekar með  því 

að gróðursetja eftir eins konar rómversku kvaðrat - tilraunaskipulagi.  

Alexander Robertson 



Hertogaynjan í Buccleuch og 

Queensberry lét hanna elsta 

hluta þessara skóglenda í 

suðurhluta Skotlands á þann 

hátt að þau líktust skuggum af 

skýjum. 

 

Skuggarnir í fjöllunum ofan 

við Núpsdal á Vestfjörðum 

minna á þau mynstur sem 

mótuðu hugmyndir 

hertogaynjunnar um hönnun 

með náttúrunni. 

Alexander Robertson 



Some of the more diverse parts of forest diversity in the Queen Elizabeth Forest 
Einn fjölbreytilegasti hluti skógarins í Queen Elizabeth Forest Park. Hann er eitt af mest ljósmynduðu 

skógarsvæðum sem til eru og sennilega eitt besta dæmið í Bretlandi um meginreglur góðrar 

skógarhönnunar, þ.e. að blanda saman sjálffjölgandi, innlendum trjátegundum og erlendum 

trjátegundum. 

Alexander Robertson 



,,Við erum ekki að rækta 

skóg heldur að skapa nýtt 

vistkerfi” 
 Sveinn Runólfsson, Landgræðslu ríkisins 

Náttúrulegur skógur í 

Nýfundnalandi  (efri mynd) 

og dæmigert, náttúrulegt 

Robertson-skjólbelti. 

Alexander Robertson 



Dæmi frá Íslandi um blandskóga sem  

svipar að gerð til náttúrulegra 

skóglenda í Nýfundnalandi. 

Alexander Robertson 



Gamla gróðrarstöðin, Akureyri 

Aðalsteinn Svanar Sigfússon 

Þessi fallegi trjálundur er einn af mörgum við hús á Akureyri, nánast norður við 

heimskautsbaug. Lundirnir eru fjölbreyttari en gengur og gerist í kaldtempruðum skógum 

mun sunnar, og er það afleiðing hlýrra áhrifa Golfstraumsins.  

Þetta hús var byggt árið 1906 sem bústaður fyrir tilraunastjóra Ræktunarfélags Norðurlands sem var 

stofnað árið 1903. Í húsinu var einnig garðyrkju- og skógræktarskóli, sem einkum konur sóttu, og á 

árunum 1906-1940, eða þar um bil, tóku um 500 manns þátt í þessum námskeiðum. Árið 2005 fengu 

Norðurlandsskógar þetta ágæta hús til afnota. Ræktunarfélagið var meðal þeirra fyrstu sem gerðu 

tilraunir með ýmsar trjátegundir, og standa nokkur gömlu trén enn í garðinum kringum húsið. 

Trén framan við húsið eru aðallega íslenskt birki sem sennilega voru flutt þangað frá Vaglaskógi 

og/eða Leyningshólum. 



Skógræktarfélag Íslands hefur gefið út leiðbeiningar fyrir þá 

sem hyggja á skógrækt. Meginatriði þeirra eru: 
  

Val trjátegunda ætti fyrst og fremst að byggjast á ástandi og eðli fyrirhugaðs 

skógræktarsvæðis og markmiðum skógræktarinnar þar. 

 

Lagst er gegn því að innfluttum trjátegundum sé plantað í náttúruleg 

skóglendi. Skógrækt ætti frekar að hafa það að markmiði að auka flatarmál  

skóglendis landsins. 

 

Ekki ætti að ræsa fram votlendi með skógrækt í huga. 

 

Varast ber að planta í svæði sem hafa sérstakt gildi. Meðal þeirra eru svæði 

með sjaldgæfum plöntutegundum eða vistkerfum, svæði með 

fornleifaminjum eða sérstökum landslagseinkennum, og vinsælir 

ferðamannastaðir með tilkomumiklu útsýni. 

 

Mælt er með því að plantað sé saman nokkrum trjátegundum (blandskógar) 

en ekki aðeins einni. Skógarjaðra ætti að hanna þannig að nýskógurinn falli  

sem best að landslaginu. 



Eyðing 

Nýskógrækt og gróður-

setning  

Héraðsskógur 

Alexander Robertson 

Alexander Robertson 
Sigurdur Blöndal 

Eðlilegt ferli við plöntun nýskóga á Íslandi 



Í nútíma skógrækt er mælt svo fyrir að 

skógar skuli frá upphafi hafa yfirbragð 

almenningsgarða, eins og þessi tiltölulega 

ungi lundur úr Raviolalerki á Austurlandi 

(til hægri). 

Þessi ungi lerkilundur er einkennandi fyrir árangur 

gróðursetningar á upphafsárum Skógræktarfélags Borgarfjarðar. 

Þröstur Eysteinsson 



Einar Gunnarsson 

Alexander Robertson 

Flest skógræktarsvæði Skógræktar ríkisins, t.d. á Mógilsá (efst og neðst til vinstri) 

og á Hallormsstað, eru svo fjölbreytt að þau falla vel að landslaginu, og þau eru 

jafnframt með vinsælustu útivistarsvæðum landsins. 



Alexander Robertson 

Náttúruleg endurnýjun skóga í gilskorningum í Kinlochard minna um margt á mynstrið í 

skógræktinni á Mógilsá á myndinni hér á undan. Trén neðst á myndinni til vinstri eru 

aðallega eikartré sem plantað var um 1700 en hafa nú náð þeim aldri að vera talin innlend. 

Hægra megin eru tré sem var plantað til skrauts á 20. öld. 



© John Hinde Publisher 
Sveinn Runólfsson 

Alexander Robertson 

Litur Alaskalúpínu  er 

umdeildur á Íslandi. Lúpínan 

er afar gagnleg við 

endurheimt birkiskóga (neðst 

til hægri). Í augum Skota frá 

Hálöndunum er fjólublár litur 

beitilyngs (vinstra megin), 

sem oft er mjög ágengt, hins 

vegar mjög vinsæll, enda er 

lynginu oft viðhaldið og 

jafnvel dreift til að skapa  

eftirsótt búsvæði fyrir 

akurhænsni. 



Alexander Robertson 

Á Íslandi er algengt að hefja nýskógrækt með því að sá lúpínufræi í þeim tilgangi að auka lífræn 

efni og frjósemi jarðvegsins áður en trjám er plantað. Á þessari mynd er lúpínan enn blómstrandi, 

og hvort sem um er að ræða hönnun eða tilviljun myndar dreifing furu og grenis ,,náttúrulegan” 

skógarjaðar 



Alexander Robertson 

Á vegum Skógræktar ríkisins hafa verið ræktuð mörg, falleg skóglendi eins og á 

Hallormsstað (efri myndir) og á Tilraunastöð Skógræktarinnar á Mógilsá (neðri 

myndir). 



Bolholt var ein þeirra jarða sem lagðist í eyði seint á 19. öld vegna sandágangs. Jörðin var 

undir sandi til ársins 1965, en þá var hafin þar ræktun graslendis. Á árunum 1991-1996 var 

plantað Alaskaösp, furu og birki. Þetta mikla uppgræðsluverkefni er þekkt undir nafninu 

Hekluskógar og í því taka þátt ýmsar stofnanir og félagasamtök. 

Einar Gunnarsson 



 

  

 

Hallormsstaðaskógur á Austurlandi   Vaglaskógur á Norðurlandi  

Jafnaskarðsskógur á Vesturlandi Þjórsárdalur á Suðurlandi 

Sigurdur Blöndal 

Útjaðrar eldri skóga eru víða skarpir, en í heild eru skóglendi Skógræktar ríkisins ágæt dæmi 

um fallega blandskóga þar sem saman fara innlendar og erlendar trjátegundir. Eftir fyrstu 

grisjun þróast í þeim fjölbreyttur, náttúrulegur botngróður sem verður upphaf að nýjum 

vistkerfum sem eru ólík vistkerfum timburskóga. 

http://www.skogur.is/Apps/WebObjects/Skogur.woa/1/wa/dp?id=1000001&wosid=cNeZdCbMvBclPNQfjeugBg


Jón Karl Snorrason 

Hallormsstaðaskógur, sem er fjölbreyttur blandskógur gamla, íslenska birkisins og 

yngri gróðursetninga innfluttra trjátegunda, er vinsælasta skóglendi Íslands. 



© Mats Wibe Lund  

www.myndasafn.is 

Í víðáttumiklu, skógivöxnu landi Egilsstaða fara saman hagsmunir 

skógræktar, landbúnaðar, ferðaiðnaðar og þéttbýlis. Séð úr lofti virðist 

landslagið vera reitaskipt, en á jörðu niðri er því ekki þannig farið. 



Á Íslandi eru skóglendi ekki síst vinsæl vegna skjóláhrifa og þau eru að miklu 

leyti ræktuð með það í huga að stuðla að útivist allt árið. Skóglendið sem 

myndirnar sýna er í Dýrafirði og er gott dæmi um þetta. Það var ræktað af 

félögum í Skógræktarfélagi Dýrafjarðar. 

Alexander Robertson Sæmundur Þorvaldsson 



Á hvaða mynd er 

náttúrulegt skóglendi? 

Alexander Robertson 



Í Reykjavík er í heild stærsta skóglendi á Íslandi. Það einkennist af 

mikilli fjölbreytni sem minnir á náttúruleg skóglendi kaldtempruðu 

belta jarðar. Gegnum skóglendi Reykjavíkur rennur ein besta 

laxveiðiá landsins. 



Mats Wibe Lund  
www.myndasafn.is 

Fallegt og fjölbreytt skógarlandslag í Laugardal í Reykjavík 



Alexander Robertson 

Ef fjölbreytt skógarlandslag og manngerð tjörn prýddi ekki 

þennan skrúðgarð, myndi hann einkennast af líflausu 

borgarlandslagi sem ekki myndi vera borgarbúum hvatning til 

útivistar. 



Alexander Robertson 

Bugðóttir vegir, stígar, trjágróður, stórar grasflatir og náttúrulegt 

skógarlandslag er ástæða þess að Laugardalsgarðurinn er jafn vel 

nýttur, skjólgóður og fallegur og raun ber vitni. 



Alexander Robertson 

Næstum 

gagnslaus 
Gagnlegur á 

sumrin 
LEIÐINLEGUR! 

Gagnlegur allt 

árið 

LANGBESTUR.  

Gagnlegur allt árið, 

líffræðilega fjölbreyttur  

og fallegur. 



Skjólskógur úr mismunandi trjátegundum (efst), dæmigerður fyrir hönnum 

Alexander Robertson á litlum garði sem einnig er snjógildra á veturna og 

púttvöllur á sumrin. Lögun garðsins minnir á náttúruleg skóglendi á mjög 

vindasömum svæðum meðfram ströndum Nýfundnalands. 

Alexander Robertson 

Alexander Robertson 



Garðyrkjumenn fjarlægja gjarna 

neðstu greinarnar af innlendum 

trjám, eingöngu í þeim tilgangi að 

fegra þau. Þannig líta trén vel út á 

sumrin, en skjóláhrif þeirra verða lítil 

og það getur valdið miklu og erfiðu 

snjófjúki á veturna. Þennan vanda má 

leysa með því að planta belti af 

fallegum, blaðríkum trjám og 

runnum – sem aldrei væru snyrt!!!  

Alexander Robertson 



Líkan sem sýnir að skarð í skjólbelti eykur skjól-  

og snjósöfnunarhæfni þess. 

Guðbjörg Guðmundsdóttir       

Kristbjörg Ágústdóttir            

Oddný Guðmundsdóttir          

Þórunn Edda Bjarnadóttir 



Alexander Robertson Garður Robertsons í St. Johns 

Miðhæðin er aðal snjógildran 



Alexander Robertson 

Kröftugir vindar og hríðarbyljir úr norðaustri valda miklu snjófjúki 

sem magnast vegna þess hve langt er milli aðliggjandi húsa og engin 

tré eða runnar í görðum. Þessi snjógildra nálægt húsinu er gagnleg 

þegar snjófjúk er óvanalega mikið. 



Alexander Robertson 

Garðar með litskrúðugum trjám og runnum, ásamt fjölærum og einærum lággróðri, eru   

til yndisauka á öllum árstímum og hvernig sem viðrar. 

Brigus Place 



Argyll Benmore: Áður fyrr (1930-1965) var hér skógverknámsskóli Skógræktar ríkisins í 

Nýfundnalandi. Það er kaldhæðnislegt til þess að hugsa að þeir sem voru í fararbroddi fyrir 

,,sitkagrenihreyfingunni” skyldu koma frá stað með svo fallegum og fjölbreyttum grasgarði og 

stórkostlegu landslagi. 

Alexander Robertson 



Blandaðar trjátegundir í beinum skjólbeltum, sem skilja að tún og 

skjólskóga í hlíðunum, fegra landslagið í Eyjafirði. 

Sæmundur K. Þorvaldsson 



Þessi teikning frá árinu 1851 af Landstjórabústaðnum í St. Johns bendir til þess að 

þá hafi verið þar mikið náttúrulegt kjarrlendi (nefnt tuckamore í Nýfundnalandi). 

Sunnan (framan) við húsið og að hluta einnig norðan við það voru innlend tré 

fjarlægð um svipað leyti, og í stað þeirra var plantað evrópsku beyki, álmi, 

norskum hlyn og garðahlyn, litskrúðugum runnum og blómjurtum. Enn má sjá 

leifar innlendra birkitrjáa og hvítgrenis norðan byggingarinnar. ,,Nýja” 

trjálandslagið fellur óneitanlega vel að sígildri umgjörð þessarar virðulegu 

byggingar. Náttúrulegu trén voru hins vegar betur til þess fallin að veita skjól gegn 

stöðugum vestanvindunum. 

Alexander Robertson 



Alexander Robertson 
Landstjórabústaðurinn sem byggður var 

árið 1831  



Alexander Robertson 

Horft yfir Landstjórabústaðinn úr vesturátt -   

og helstu vindáttir sem taka þarf tillit til við plöntun 

skjólskóga. 

 Þokukenndir, 

kaldir, rakir 

vindar 



Halli trjákrónanna, og 

jafnvel runna undir 

trjánum, í aðalgarði 

Landstjórabústaðarins 

sýnir áhrif stöðugra, 

þurra, vestlægra 

sumarvinda. 

 

Austan við bústaðinn 

hefur hins vegar dregið 

mikið úr vindálaginu. 

Alexander Robertson 



Á stóru, opnu grasflötinni er oft mjög hvasst þegar sterkir vindar blása úr vestri, norðvestri og 

norðaustri. Þegar snjóstormar herja og djúpur snjór hefur safnast fyrir á yfirborði landsins, 

valda þessir vindar alvarlegu snjófjúki og miklum óþægindum við megininnganginn við 

norðanverðan Landstjórabústaðinn. 

Alexander Robertson 



Alexander Robertson 

Frá nóvemberbyrjun til júnímánaðar eru naktar krónur trjánna svo þéttar að þær 

hægja á vindinum og draga úr óþægindum af hans völdum niðri við jörð. Hins vegar 

eru krónurnar nógu gisnar til að hleypa hita sólar í gegn og flýta fyrir snjóbráðnun og 

blómgun vorblóma. 



Alexander Robertson 

Skuggar af nöktum krónum trjánna hafa kælandi áhrif, en 

hliðarvindar (aðstreymi) sem bera með sér heitt loft, sem stígur upp frá 

grasflötunum, og endurkast hita frá sólarhlið stórra trjástofnanna 

dregur úr kælingunni. 



Aðalinngangur Kirkju heilags Tómasar er á vesturenda hennar þar sem er skjólbetra, eins og 

við aðalinngang Landstjórabústaðarins. Mikil þörf er fyrir skjól af lágvöxnum trjátegundum til 

að rjúfa kaldan, rakan vindinn sem stendur á land frá höfninni, en hins vegar þarf að gæta þess 

að skyggja ekki á þessa fögru kirkju, Hægt er að koma í veg fyrir það, m.a. með því að lagfæra 

hefðbundinn göngustíg landstjórans að kirkjunni, en hann sést óljóst við girðinguna. Koma þarf 

í veg fyrir gróðursetningu fleiri trjáa og runna.  
Alexander Robertson 



Alexander Robertson 

Á myndinni sést að nýtt lauf er að myndast á þokkafullum, hangandi greinum beykisins yfir vel 

hirtum, hefðbundnum göngustíg landstjórans að Kirkju heilags Tómasar. Plantað var alparós, 

glóðarrós og burknum í nýju blómabeðin í maí 2006. Síðar verður plantað runnum og fjölærum 

plöntum með litríkum blómum og laufblöðum. Tilgangurinn með þessari hönnun er að skapa 

fallegt nærumhverfi við göngustíginn, en þó fyrst og fremst að mynda lága vörn gegn rökum, 

köldum austanvindinum sem blæs af hafi. 



Alexander Robertson 

Falleg sjónarhorn snemma vors milli trjánna meðfram 

göngustíg landstjórans í áttina að Kirkju heilags Tómasar.  



Alexander Robertson 

Sjónarhorn frá göngustíg landstjórans, miðja vegu milli Landstjórabústaðarins og Kirkju heilags Tómasar. 

Jarðvegur í beðunum hefur nýlega verið unninn og greinilega sést að boglínur þeirra falla ekki að jaðri 

stígsins en eru mjúklega sveigðar. Það er bæði gert með fegurðarsjónarmið í huga en þó fyrst og fremst í 

þeim tilgangi að standa í vegi fyrir láréttum, austlægum lágvindum, draga úr krafti vindhviðanna og skapa 

þannig notalegra umhverfi og betri vaxtarskilyrði fyrir gróður. 



Alexander Robertson 

Lágvaxinn skjólgróður alparósa, glóðarrósa og burkna eykur enn frekar áhrif stóru, vel hirtu 

grasflatarinnar, virðulegra trjánna og litríks skógarlandslagsins meðfram Military Road. 

Fyrirhugað er að planta fleiri litríkum plöntutegundum síðar. 



Alexander Robertson 

Við göngustíg landstjórans ber mikið á alparósum en í bakgrunninum eru litrík tré og 

skógarlandslag meðfram Military Road. Dökkgræn girðingin er ekki til ama. 



Alexander Robertson 

Með einhverjum hætti þarf að draga úr stöðugum, þurrum vestanvindum og 

norðvestanstormum, án þess þó að eyðileggja þessa fallegu útsýn til þinghússins frá 

Landstjórabústaðnum. ,,Elskum þá eða hötum þá” er sagt um túnfíflana, en þeir eru 

undurfagrir snemma vors. 



Alexander Robertson 

Á sama hátt verður að gæta þess að planta ekki lággróðri sem myndi draga athyglina frá 

myndrænu, hvítu björkunum. Þær eru leifar upprunalegu, náttúrulegu skóganna og hafa 

lifað af eyðandi öfl vinda, snjóa og ísa, skordýra og sláttuvéla. 



Alexander Robertson 

Myndin var tekin snemma vetrar þegar snjórinn var enn ekki djúpur. Þessi fallega sjón 

gefur hins vegar ekki vísbendingu um það mikla snjómagn sem borist getur frá 

víðáttumikilli sléttunni, sem sést handan trjánna, til Landstjórabústaðarins.  



Skjól fyrir vindi norðvestan  við Landstjórabústaðinn 
Loftljósmyndin vinstra megin sýnir hvernig landareignin leit út í júní 2005. Haustið 2005 

hafði jarðvegur verið unninn til ræktunar á 15 svæðum og 2006 hafði verið fullplantað í þau 

litskrúðugum runnum og trjám. Áætlað var að gera hliðstætt átak nokkru austar árið 2007. 

Alexander Robertson 



Með fyrsta áfanga sérhannaðs skjólskógar er ætlunin að rjúfa láréttan vind, þannig að hann 

breytist í hægar vindhviður, og koma jafnframt upp fallegum og líffræðilega fjölbreyttum 

gróðri. Frá þessu svæði fylgjast menn með árlegu 10 - mílna hlaupi Símans (Tele-10), og 

auðvelt er að komast gegnum skóginn að áhorfendasvæðinu við Bannermanstræti. 

Alexander Robertson 



Varla er hægt að sjá að tveimur mánuðum eftir gróðursetningu hafi helmingur runnanna verið 

grisjaður út og plantað í nýjar raðir. Þetta sýnir hve hratt runnar geta vaxið á þessu vindbarða 

svæði. Innan 5-7 ára ætti gróður í slíkum beðum að vera farinn að hafa áhrif sem skjólskógur. 

Alexander Robertson 



Alexander Robertson 

Síðsumarútlit nokkurra samtengdra skjólskógasvæða sem 

litskrúðugum tegundum var plantað í snemma í júní 2005. 



Alexander Robertson 

Í þessum eins árs gamla skjólskógi var 100% lifun, mikil blómstrun sumargrænna runna, og 

mjög heilbrigður litur á sígrænum tegundum, í júníbyrjun árið eftir plöntun. Þykkt lag af moltu 

úr laufi evrópubeykis, sem bætt hefur verið í jarðveginn á hverju hausti, hefur án efa verið 

mikilvægur þáttur í vexti fíngerðra plönturóta og hefur stuðlað að heilbrigði plantnanna ári 

síðar. 



Alexander Robertson 

Þegar myndin er stækkuð 150 sinnum sjást öll 12 samtengdu skjólskógasvæðin sem 

gróðursett var í. Gróðursett var í fjarlægasta svæðið að hluta árið 2005 og 2006 var lokið við 

að gróðursetja í þau öll. Þrjú viðbótar ,,uppeldissvæði” sjást óljóst neðst til hægri. Í þeim eru 

fræplöntur af evrópubeyki, af fræi sem safnað var við Landstjórabústaðinn og blendingslerki 

(sennilega japanskt x síberískt x rússneskt x evrópskt) sem fjölgaði sér með náttúrulegum 

hætti í garði höfundar. Foreldraplönturnar eru upprunnar í Grasgarðinum í Hörsholm í 

Danmörku. 



Þessi trjágarður var 

hannaður í þeim tilgangi 

að draga úr snjófjúki á 

veturna og skapa 

skjólsæla, skemmtilega 

og opna grasflöt, án þess 

að byrgja fyrir 

stórkostlega útsýn til 

Quidi Vidi-vatns, 

hæðanna og hafsins. 

Alexander Robertson 



Náttúruleg endurnýjun 

 birkis eftir friðun 

 

o  

Birkikjarr sem var á  

 svæðinu fyrir friðun  

Gróðursett, íslenskt  
birki 

Fura  

Greni 

Blandskógur með  

ríkjandi greni 

Greni  

Greni 

Gróðursettur víðir 

Fura  

Fura 

Þessi loftljósmynd sýnir þann hluta af skógarsvæðum Reykjavíkurborgar í Heiðmörk 

sem er í  umsjá Skógræktarfélags Reykjavíkur. Margir sjálfboðaliðahópar á vegum 

félagsins hafa plantað í svæðin. Þetta er mjög flókið vistkerfi blandskógar og opinna 

svæða, og Heiðmörk er m.a. þess vegna mjög vinsælt útivistarsvæði.  

Skógrækterfélags Ísland 



Fjárhagsleg afkoma landareignar Drumlanrig-kastala byggist aðallega á skógrækt, 

landbúnaði, ferðaiðnaði og útivist. Anne, fyrsta hertogaynja af Buccleuch, varð fyrst 

til að hefja til vegs og virðingar viðhorf sem kennd eru við ,,Aldir hugsjóna” varðandi 

endurreisn og endurbætur menningarlandslags á landareigninni. Núverandi hertogi af 

Buccleuch og fjölskylda hans hefur síðan haldið merkinu á lofti. 

Alexander Robertson 



Háskólaþorpið á Hvanneyri er í örum vexti. Skóglendi sem standa við 

aðalgönguleiðirnar milli skólanna og annarra bygginga veita skjól en spilla ekki að 

neinu ráði útsýn frá staðnum. Forðast ber að planta trjám í holtin því á þeim vex 

áhugaverður heiðagróður, þau eru í skjóli og frá þeim sést víða stórfenglegur 

sjóndeildarhringur. 

 Mats Wibe Lund 
www.myndasafn.is 



Lamdgræsla ríkisíns 

Alexander Robertson 

Með ræktun hefur víðáttumiklum landsvæðum sunnan Heklu verið breytt með ræktun úr eyðimörk í 

gróið land. Í höfuðstöðvum Landgræðslu ríkisins í Gunnarsholti hafa verið ræktuð skóglendi og 80 

kílómetra löng skjólbelti. Vestan Heklu er unnið að miklu skógræktarverkefni sem kallast Hekluskógar 

og sem að vissu leyti líkist 200-300 ára gömlu skjólskógakerfi á Flanders Moss í Stirlingshire.  


