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Trjátegundir í íslenskri skógrækt 
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Gróðursetning árið 2014 – 

allt   landið 



Birki er góð landgræðsluplanta – 

 byggir upp jarðveg,  lauf rotna 

hratt  - mikil umsetning róta 

Birki er fallegt skógartré  

        sérstaklega ef það vex vel 

Birki er besti eldiviðurinn 

Birki er góður smíðaviður 

Birkiskógar hafa blómlegan  

  undirgróður 

Birki er íslensk tegund 

Birki vex við næstum allar  

aðstæður og lagar sig að þeim 



Bjarnarfjörður 

Mórudalur 

Trostransfjörður 

Mjóifjörður Dýrafjörður 

Ísafjörður 

Söfnun á fræi af úrvalstrjám 

fer fram víða á Vestfjörðum 



Ungt birki 
Gamalt birki 

Tilgangurinn er: 

 -  að varðveita erfðaefnið sem hér hefur þróast 

 -  að koma upp úrvali af vestfirsku birki 

 -  að nota efnivið sem sannanlega þolir erfiðar aðstæður 

Er vestfirskt birki bara kjarr? 



Úrvalsbirki af  Bæjarstaðakvæmi hefur reynst vel á góðum stöðum 

Um helmingur af birkinu sem er gróðursett er af því kvæmi 

Úrval af úrvali Embla........kröftugt og beinvaxið.  



Reyniviður 
Fallegt, stórt lauftré 

Góður viður - rósaætt 

íslensk tegund 

Fuglar elska reyniber 



Vöxtur sitkagrenis (og SB) m3 á ha á ári 
Heimild: Arnór Snorrason, 2001, áfangaskýrsla 

Sitkagreni 

Gefur langmestan viðarvöxt  

Timbrið notað í margt  

byggingar-pappír-flugvélar 

Öruggt í ræktun 

Nema haustfrost! 

Viðurinn er þéttur,  mjúkur 

og léttur og getur verið 

ágætis smíðaviður ef það vex 

hæfilega hratt og er 

kvistalítið – þe fáar greinar 

Hægt að finna kvæmi 

fyrir nær allar aðstæður 

Langlíft – 500 – 1000 ár 







Á flestum stöðum á Vestfjörðum virðist sitkabastarður  

standa sig best. 

Blöndun sitkagrenis og hvítgrenis – ónákvæmt kort 



Stafafura   Þurr, ófrjó svæði, en þolir líka raka 

Þolir samkeppni við bláberjalyng geta hjálpað greni að þola það 

Ljóselsk en getur þó vaxið undir ljósgæfum trjáskermi – t.d. lerki 

Kvæmið sem hefur verið 

notað mest er greinamikið  > 

  þolir illa snjó og 

er ekki gott timbur 

Fallegt jólatré -barrheldin 

Vex auðvitað betur  í 

frjóu landi 

Stendur sig vel í grasi!  



Útbreiðsla stafafuru 

Strandfura –þ.á.m. Skagway 

Innanlandsfura þ.á.m. Bennet lake 

Svíar hafa stundað miklar 

rannsóknir á mismunandi 

kvæmum af Stafafuru og komið 

sér upp frægörðum af 

úrvalsefni. 

Við erum byrjuð að fá fræ 

þaðan t.d. Oppala kvæmið sem 

verður afhent í ár.  

Greinamikil, þolir betur særok 

Styttri greinar, þarf stöðugra veður 



Fura – skógarfura, lindifura, bergfura 



Rússalerki - langlíft 

Ljóselskt – þurfa að standa gisið til að vaxa vel. Grisja 

Frumherji - dugleg á ófrjóu landi, jarðvegsrækt.  

Vex hratt á unga aldri 

Þolir alls ekki samkeppni við gras – né grasmaðka 

Eðaltimbur – gott að skyggja út, eða klippa  

                                         greinar (kvistir) 

Mikill einstaklingsmunur –  

             planta fremur þétt og grisja snemma 

Þarf góðan sumarhita 

Þolir illa seltu 

Þarf þurrt loftslag á vaxtartíma 

Notuð með birki og furu. 

Skermur fyrir jólatré  



 *Mýralerki,  *Fjallalerki 

 ***Lerkiblendingar –Hrymur  

Evrópulerki (í Ölpunum) 





Hrymur – íslenskur blendingur rússalerkis og evrópulerkis.  

Fræ ræktuð í fræhúsi með stýrðri víxlun. 

Fræframboð þess vegna takmarkað, en er að aukast.  



Alaskaösp 

Hraðvaxta,  lauftré og getur 

orðið yfir 20 m hátt. 

Af gömlum smiðum talin 

afleitt timbur - en þó nothæft 

í ýmislegt! 

Auðvelt að klóna –  

ræktað frá græðlingum 

Mikill munur á klónum 

jafnvel tré úr sama skógi 

Leit stendur yfir að 

“réttum” klónum fyrir 

hverja sveit 



Skammlotuskógrækt 



Elri - ölur 
Fjöldi tegunda – flestar runnar 

Binda köfnunarefni – 

 - hnúðar á rótum 

Notað í landgræðslu og  

sem áburður undir stærri  og 

langlífari tré.  

Ljósþurfi – frumherji 

 - sáir sér snemma og mikið 

Flest kvæmi sem hafa verið 

prófuð verða fyrir kali 



Lifa hratt og stutt (30 – 50 ár) 

Mikil fræframleiðsla - tegundablöndun 

Skjólbelti  

Skjólskermur.  

Plantað gisið inn á milli viðkvæmari 

tegunda 

Notaðar til að skreyta skógarjaðra  

Víðitegundir 



Innfluttar tegundir – oft sýna þær á sér nýja hlið 

Fáar tegundir á Íslandi – mikið pláss fyrir hverja tegund 

þess vegna sýna einstakar tegundir hér mikinn breytileika 

t.d. stinnastör 

Endalausar tilraunir og óvæntar uppákomur 

 Að líkja eftir því hvernig tegundir vaxa  

                                           heima hjá sér  

* í hvernig umhverfi 

* hvaða tegundir vaxa saman 

Tilgangur að rækta beinvaxin tré, hratt og án áfalla 

auk þess á skógurinn að vera fallegur og fjölbreyttur 





•Eftir skógarbruna eða skriður koma birki, ösp og víðir 

•Síðan tekur greni og/eða fura yfir 

•Undirgróður er t.d. þöll og þinur 

•Lerki vex gjarnan eitt eða með lindifuru 

•Lindifura seinvaxin en sitkagreni fljótsprottnara 

•Hægt að láta það gegna hlutverki lindifuru 

•Skyggir á greinar lerkisins sem vex hraðar til að byrja með 

•Lerkið bætir jarðveg fyrir grenið – en verður undir 

• - þó ekki fyrr en bolirnir eru nothæfir. 

•Athuga eðli tegunda- ljóselskar-skuggþolnar 







Skoða skóga! 
 


