
Þau lönd sem Skógræktin hefur umsjón með 
fyrir hönd þjóðarinnar ganga undir heitinu 
þjóðskógarnir. Skógarnir eru opnir öllum, allan 
ársins hring, um allt land. Í marga er auðvelt að 
komast og ýmiss konar aðstaða fyrir hendi. 
Annars staðar þarf  að notast við öf lug farartæki 
eða ganga upp bratta hlíð í ósnortinn skóg. 

Vaglaskógur

Vor í Vaglaskógi

Um þjóðskógana

Vaglaskógur í Fnjóskadal er meðal fjölsóttustu 
skóga á Íslandi. Stærð skóglendisins er rétt um 
4,5 ferkílómetrar. Árlega koma þúsundir 
ferðamanna í skóginn, bæði til að njóta þar 
dvalar og útiveru, enda skógurinn tilvalinn til 
útivistar að sumri sem vetri. Í Vaglaskógi eru 
merktar fjölbreyttar gönguleiðir, alls um 12,2 
km að lengd. Í skóginum eru rekin tjaldsvæði og 
kjósa margir að eiga þar dvalarstað með tjöld 
sín og ferðavagna yfir sumarið. 

NYTJAR OG LÍFRÍKI 
Í skóginum finna skógarfuglar fæðu, 
hreiðurstæði og vernd fyrir rándýrum. Meðal 
algengra fugla í Vaglaskógi eru skógarþröstur, 
músarrindill, hrossagaukur, auðnutittlingur og 
rjúpa, ásamt nýbúanum glókolli, minnsta fugli 
Evrópu. Margir leggja leið sína í Vaglaskóg til 
plöntuskoðunar, sveppa- og berjatínslu. Í 
Vaglaskógi er að finna ýmsa bragðgóða 
matsveppi s.s. kúalubba, lerkisvepp og 
furusvepp. Hrútaber dafna vel á sólríkum og 
skjólgóðum stöðum, t.d. í gras- og blóma-
brekkum í gisnu kjarri eða birkiskógi.

Í Vaglaskógi er að finna eina fundarstað 
engjakambjurtar á Íslandi, Melampyrum pratense. 
Sjá nánar hér til hægri.

SAGAN 
Vaglaskógur er einn elsti nytjaskógur á Íslandi. 
Snemma á 20. öld keypti Landssjóður Íslands 
jörðina Vagli í Fnjóskadal sem skógurinn er 
nefndur eftir. Árið 1909 var skógurinn friðaður 
og sama ár hóf Skógræktin starfsemi sína á 
Vöglum.

Enginn birkiskógur hér á landi hefur verið 
hirtur jafnlengi og markvisst og Vaglaskógur. 
Grisjun skógarins hófst strax árið 1909. Í dag er 
Vaglaskógur einn beinvaxnasti og hávaxnasti 
birkiskógur landsins. Vaglaskógur hefur um 
aldir gefið fyrsta f lokks eldivið og gerir enn. 
Birkið á Vöglum hefur áberandi ljósan stofn, 
getur náð vel yfir 10 metra hæð og orðið um 
150 ára gamalt. Gróðursettar hafa verið um 
700.000 plöntur í Vaglaskóg og Hálsmela frá 
upphafi, alls af 26 ólíkum tegundum. Í skógi-
num er að finna hávaxnasta birkitré í náttúru- 
legum birkiskógi á Íslandi, um 15 metra hátt.
Vaglaskógargirðingin hefur verið færð til 
norðurs út á Hálsmela í tveimur áföngum, fyrst 
árið 1946 og síðar árið 1989. Á eldri stækkun- 
inni hefur þegar vaxið upp birkiskógur með 
sjálfsáningu en einnig hefur verið gróðursett 
lerki og fura. Yngra svæðið er að stærstum hluta 
Landgræðsluskógasvæði, mest gróðursett með 
lerki frá því um 1990. 

Vaglaskógur er í raun hluti af einu mesta 
samfellda skóglendi á Íslandi sem nær frá Hálsi 
við vesturenda Ljósavatnsskarðs og langleiðina 
suður að Sörlastöðum. Þessi skógur ber hins 
vegar mismunandi nöfn eftir þeim jörðum sem 
hann vex á.

Í Vaglaskógi hafa lengi verið tjaldsvæði og vitað 
að hann hefur verið nýttur sem dvalarstaður 
gesta og til útivistar og skemmtunar í meira en 
öld. Á sjötta áratug síðustu aldar var um 
skemmri tíma rekið hótel í skóginum, Hótel 
Brúarlundur.

Fnjósk og vagl
Nafnorðið fnjóskur (eða hnjóskur), sem 
Fnjóskadalur er kenndur við, þýðir þurr og 
feyskinn trjábolur. Þessi nafngift gefur til kynna 
hvernig umhorfs hefur verið í dalnum við 
landnám. Ekki er ólíklegt að mikið hafi verið af 
stórvöxnum birkiskógi í dalnum og ekki síst 
gömlum og feysknum birkitrjám.

Vagl sem Vaglaskógur er kenndur við er oft 
notað sem staðarheiti, til dæmis um gnæfandi 
klett. Þessi útskýring passar vel við staðsetningu 
gamla bæjarins á Vöglum en þaðan er víðsýnt 
og Vaglabærinn sést víða að. Karlkynsorðið 
vagl var einnig notað um þvertré eða rafta í 
þökum húsa.

Bogabrúin

Skógræktin er ríkisstofnun sem sinnir ráðgjöf, 
rannsóknum, fræðslu, verndun og þróun á sviði 
skógræktar á Íslandi, einnig stuðningi við 
skógrækt á lögbýlum ásamt almennri umhirðu 
þjóðskóganna. Aðalskrifstofa Skógræktarinnar 
er á Egilsstöðum en stofnunin er með starfsemi í 
öllum landshlutum.

Kvöldið er okkar og vor um Vaglaskóg,
við skulum tjalda í grænum berjamó.
Leiddu mig vinur í lundinn frá í gær,
lindin þar niðar og birkihríslan grær.

Leikur í ljósum lokkum og angandi rósum,
leikur í ljósum lokkum hinn vaggandi blær.

Daggperlur glitra um dalinn færist ró,
draumar þess rætast sem gistir Vaglaskóg.
Kveldrauðu skini á krækilyngið slær.
Kyrrðin er friðandi, mild og angurvær.

Leikur í ljósum lokkum og angandi rósum,
leikur í ljósum lokkum hinn vaggandi blær.

Kristján frá Djúpalæk
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Aðalskrifstofa
Miðvangi 2-4, 
700 Egilsstaðir
470 2000, 
skogur@skogur.is

Mógilsá,
 rannsóknasvið 
Skógræktarinnar
Kjalarnesi, 
116 Reykjavík
470 2050, 
mogilsa@skogur.is

Skógarvörður 
á Austurlandi
Hallormsstað, 
701 Egilsstaðir
470 2070, 
hallormsstadur
@skogur.is

Skógarvörður 
á Suðurlandi
Austurvegi 3-5, 
800 Selfoss
470 2080, 
sudurland@skogur.is

Skógarvörður 
á Norðurlandi
Vöglum, 
601 Akureyri
470 2060, 
vaglir@skogur.is

Skógarvörður 
á Vesturlandi
Hvammi, 
311 Borgarnes
470 2040, 
vesturland
@skogur.is

Göngum vel um
 viðkvæma náttúru

Verið velkomin í
 Vaglaskóg!

www.skogur.is

VAGLA
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Fyrsta brúin sinnar tegundar sem gerð varð úr 
járnbentri steinsteypu á Íslandi. Danska 
fyrirtækið Christiani & Nielsen sá um hönnun 
og smíði brúarinnar og var hún fullgerð árið 
1908. Brúin var þá lengsta steinsteypta bogabrú 
á Norðurlöndum, tæplega 55 metrar. Smíði 
brúarinnar gekk þó ekki áfallalaust. Koma 
þurfti öllu byggingarefni með hjálp þarfasta 
þjónsins, íslenska hestsins, yfir Vaðlaheiði frá 
Akureyri. Þegar steinboginn var nær full- 
steyptur kom stórf lóð í Fnjóská sem sópaði 
öllum uppslættinum burt og ófullgerður boginn 
féll í ána. Brot úr honum sést enn greinilega á 
árbotninum.

Safna þurfti saman timbri niður með allri 
Fnjóská áður en verkið gat hafist á ný. Brúin var 
notuð til árins 1993 þegar Vegagerðin lokaði 
henni fyrir bílaumferð og færði í upprunalegt 
horf vegna sérstöðu hennar.

Engjakambjurt
Engjakambjurt, Melampyrum pratense, hefur nú 
öðlast þegnrétt meðal jurta sem vaxa villtar í 
íslenskri náttúru. Ekki er vitað um annan 
fundarstað tegundarinnar á Íslandi. Engja- 
kambjurtin hefur þrifist um árabil í Vaglaskógi 
en var lengi vel greind sem krossjurt. Erlendis 
treystir engjakambjurt á samlífi við maura- 
tegund af ættkvíslinni Formica. Ekki er útilokað 
að sú tegund þrífist með henni í Vaglaskógi þótt 
það hafi ekki verið staðfest. Útbreiðsla jurtar- 
innar í skóginum bendir til að svo geti verið. 
Engjakambjurt lifir sníkjulífi á ýmsum trjá- 
tegundum. Annað íslenskt heiti á jurtinni er 
kúahveiti. Engjakambjurtin er útbreidd um 
allan syðri hluta Vaglaskógar og myndar 
samfelldar breiður í skógarbotninum. 

Kolagerð og 
rauðablástur
Í Vaglaskógi er mjög algengt að finna fornar 
kolagrafir, hnédjúpar, kringlóttar holur, um 2 m 
í þvermál. Í þeim var gert til kola, framleidd 
viðarkol með því að brenna hrúgu af skógviðar-
bútum undir torfi og moldarlagi. Kolefni sem 
losnar við brunann geymist í viðnum (hann 
kolast) því að gaskenndur koltvísýringur (CO2) 
getur ekki myndast þegar súrefni vantar.

Fyrst og fremst voru kolin nauðsynlegt eldsneyti 
í smiðjum og til rauðablásturs. Frá landnámi 
var kolagerð mjög umfangsmikil á Íslandi og 
átti mjög stóran þátt í eyðingu birkiskóganna. 
Kolagerð með þessum hætti lagðist endanlega 
af í byrjun seinustu aldar. 
 
Kol hita meira en eldiviður og voru notuð við 
járnbræðslu úr mýrarauða (rauðablástur) og 
járnsmíði (m.a. dengingu ljáa, en þá var eggin 
þunnhömruð til að ljárinn biti). Hver kolagröf 
var aðeins notuð einu sinni.  Af fornleifum að 
dæma var mikill rauðablástur í Fnjóskadal á 
Þjóðveldisöld og vitað um 19 járnvinnslustaði í 
dalnum. Líklegt er að Fnjóskadalur hafi verið 
eitt af helstu járnframleiðslusvæðum a Íslandi. 
Samkvæmt rannsóknum er talið að járnfram-
leiðslan í dalnum hafi numið allt að 500 
tonnum á þeim 200-300 árum sem rauða- 
blástur virðist hafa verið stundaður í dalnum.
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SKÓGARLEIÐ 
Gul leið − 3,4 km
Gönguleiðin liggur frá tjaldstæði syðst í skógi 
og norður að gömlu bogabrúnni, samsíða 
aðalakvegi í gegnum skóginn. Leiðin liggur 
samsíða blárri gönguleið á kaf la fram hjá 
þjónustuhúsi, um birkiskóg og samsíða rauðri 
gönguleið um tjaldsvæði í Stórarjóðri. Hún 
endar við gömlu bogabrúna frá árinu 1908. 
Leiðin er auðveld enda hæðarmunur óveru- 
legur og gefur góða yfirsýn yfir gróðurfar í 
skóginum. 

SJÓNARHÓLSLEIÐ 
Bleik leið − 0,9 km
Gönguleiðin liggur upp frá stóra bílaplaninu 
og fylgir reiðleið ofan þess. Komið er aftur 
niður á bílaplanið. Gengið er um fjölbreyttan 
skóg. Hæðarmismunur er um 35 metrar.

BEITARHÚSAHRINGUR
Blá leið − 3,8 km
Gengið er frá stóra bílaplaninu til suðurs 
samsíða gulri gönguleið, smáspöl eftir reiðleið 
og þá upp í skóg að sitkagrenilundi sem 
gróðursettur  var 1947. Þaðan er gengið upp að 
Beitarhúsatóftum og síðan norður að Vöglum 
1. Þaðan niður að gulri gönguleið og samsíða 
henni að stóra bílaplaninu. Hæðarmunur á 
þessari gönguleið er um 110 m og er hún 
auðveldari uppgöngu að sunnanverðu. 

TRJÁSAFNSHRINGUR
Rauð leið − 2,4 km
Gönguleiðin liggur samsíða gulri gönguleið frá 
tjaldsvæðinu í Stórarjóðri, upp í gegnum 
fjölbreytilegan skóg að starfstöðinni og 
trjásafni á Furuhól. Þar var byrjað að planta 
erlendum trjátegundum upp úr aldamótum 
1900. Síðan liggur leiðin um uppgróna mela 
ofan við trjásafnið, þar sem er ágætur 
útsýnisstaður. Því næst norður og niður um 
birkiskóg og barrskóg. Farið er fram hjá 
fræræktarhúsi og endað á tjaldsvæðinu í 
Stórarjóðri. Þessi leið er nokkuð brött á 
köf lum. Hæðarmismunur er um 60 m.
 
HÁLSHNJÚKUR
Græn leið − 1,8 km
Gönguleið sem liggur frá bílaplani við Vagli 1 
(Efri-Vagli) og að vörðu á Hálshnjúki í um 627 
metra hæð yfir sjávarmáli. Um 400 m hæðar-
mismunur er á þessari gönguleið og er hún 
víða nokkuð brött. Í björtu veðri er frábært 
útsýni af Hálshnjúki yfir Fnjóskadal og 
nærsveitir. 

REIÐLEIÐ
Um skóginn endilangan frá Hálsmelum í 
norðri og að Flatagerði í suðri liggur reiðleið á 
gömlum vegaslóðum, um 4,1 km á lengd.
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Fnjóská
Fnjóská telst vera lengsta dragá á Íslandi, 
um 117 km á lengd. Á hún upptök sín í 
Bleiksmýrardrögum á Sprengisandi inn 
af Bleiksmýrardal.

BOGABRÚIN
Fyrsta steinbrú sinnar tegundar hér á landi. 

Brúin var hönnuð og byggð árið 1908 
og var þá lengsti steinbogi á Norðurlöndunum, 

tæplega 55 metrar. Brúin var færð í sitt 
upprunalega horf af Vegagerðinni árið 1993 

vegna sérstöðu sinnar. 

BEITARHÚS
Gamlar beitarhústóftir Vagla 

frá því snemma á 20. öld. 
Sýnilegar veggjahleðslur.

SITKAGRENILUNDUR
Sitkagrenilundur sem 

Arnþór Guðnason í Mörk 
gróðursetti árið 1947.

AK
UREYRI 18 km

TRJÁSAFN
Svæði ofan gróðrarstöðvarinnar og hluti hennar

 þar sem er að finna elstu gróðursetningar 
í Vaglaskógi. Stígur liggur um svæðið þar sem 

merktar eru allar helstu trjátegundir með 
heiti og uppruna.
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Starfstöð 
Skógræktarinnar 

Tjaldstæði

Fastleigustæði

Upplýsingar

Útsýnisstaður
áhugaverður staður

Gönguleið

Trjásafn

Vegur

Reiðleið

Bílastæði


