
SKÓGRÆKT með BÚSKAP



Ritkorn þetta hefur að 
geyma nokkur meginatriði 

um nytsemi skógræktar 
fyrir land og lýð en einkum 
fyrir bændur og búskap á 

jörðum þeirra. 

SKÓGRÆKT með 
BÚSKAP

Að útgáfunni standa:
Landssamtök skógareigenda,
Bændasamtök Íslands og
Skógræktin
Hönnun: Hlynur Gauti Sigurðsson
Prentun: Héraðsprent
2018

CC

1041 0966



Skógrækt er ung búgrein  
á Íslandi, en fer vaxandi.

Vöxtur trjáa er mun 
betri en menn þorðu 
upphaflega að vona.

Stærri skógarauðlind skilar 
meiri efnahagslegum, 

félagslegum og 
umhverfislegum ávinningi.

MEIRI SKÓG



Skógrækt er tilvalin 
fyrir kúabændur sem 

aðra bændur til að 
kolefnisjafna búskap 

sinn.

LOFT og         
LANDBÚNAÐUR



Vatn er undirstaða lífs.

Skógar auðga líf í ám og 
vötnum.

Skógar auka gæði 
neysluvatns.

Skógar miðla vatni og 
draga úr fl óðum.

VATNSGÆÐI



Skógar stöðva 
jarðvegsrof.

Skógar binda gosösku.

Skógar og tré binda 
svifryk og draga úr 

hávaða.

ALMANNAHEILL



Skógar stuðla að 
heilbrigðu og fjölbreyttu 

landslagi, einmitt því 
sem ferðafólk sækist 

eftir.

Skógar eru aðlaðandi    
til útivistar.

FERÐAÞJÓNUSTA



Skógrækt er vel 
skipulögð áður en 

framkvæmdir hefj ast.

Fyrstu skref eru oftast 
að girða til að friða fyrir 
beit og leggja slóðir til 
að auðvelda aðgang.

UNDIRBÚNINGUR



Vel skipulögð 
skjólbelti stuðla að 

auknum árangri 
ræktunarstarfsins.

Skjólbelti draga úr 
losun næringarefna af 

ræktarlandi í ár og vötn, 
t.d. efnum úr áburði.

SKJÓLBELTI



JÓLATRÉ
Ræktun jólatrjáa svipar 
bæði til skógræktar og 

garðyrkju.

Umhirða á ýmsum 
tímum árs er nauðsynleg 
til að hámarka árangur.

Frá gróðursetningu til 
uppskeru líða 8-12 ár.



Á tveimur áratugum má 
gera hrjóstrugan mel að 
góðum beitarhaga ef rétt 

er að verki staðið. Það 
sem þarf er beitarfriðun 
og réttar trjátegundir.
Með tímanum myndast 
skjól, betri jarðvegur og 

jafnari jarðraki.

RÆKTUN 
HAGASKÓGA



HAGASKÓGAR

Skógarbeit gefur góðan 
árangur ef rétt er staðið 

að málum.

Barrtré henta yfi rleitt 
betur en lauftré í 

hagaskógrækt.



Skógarumhirða
Umhirða skóga 
eykur verðmæti 

skógarauðlindarinnar.

Tvítoppaklipping og 
snyrting á ungum trjám 

eykur viðargæði.

Snemmgrisjun er 
mikilvæg til að 

gefa bestu trjánum 
vaxtarrými.  



Lífríki í vötnum, ám og 
hafi  er nátengt lífríki 

lands.

Betur gróið og gjöfulla 
land skilar sér í auknu 

lífi  í vötnum, ám og hafi .

LÍFRÍKI           
HAFS og VATNS



Frjósamt land hentar 
til skógræktar með 
hraðvaxta trjám.

Alaskaösp má rækta 
á 20-30 ára lotum, 

frá gróðursetningu til 
lokahöggs.

Við það verður mjög 
mikil viðarframleiðsla 

og kolefnisbinding.

AKURSKÓGRÆKT



stuðlar að:

• Vöxtulegri skógi

• Timbri til nytja

• Beit með réttri 
stjórnun

• Betra aðgengi fólks

• Fallegri skógi

SNEMMGRISJUN



AFURÐIR     
SKÓGARINS

• Úrvals girðingarstaurar
• Kurl til ýmissa nota

• Borð og plankar 
• Sveppir og ber

• Arinviður 
• Iðnviður

...og ótalmargt annað



Trjáviður er uppspretta 
ótal tækifæra til 

nýsköpunar á ýmsum 
sviðum líftækni og 

iðnaðar. Það má jafnvel 
búa til fóður fyrir fiska.

NÝSKÖPUN



Huga þarf að        
aðlögun trjátegunda              

í ljósi     
loftslagsbreytinga.

AÐLÖGUN TRJÁA



Birkiskógur var 
megingróður á láglendi 

við landnám.

Skógarnir eyddust, að 
hluta af vilja, að hluta af 

illri nauðsyn.

Birkiskógar eru aftur að 
breiðast út og þekja nú 

1,5% landsins. 

BIRKISKÓGAR



Nærvera við tré og 
útivera í skógi bætir 

heilsu fólks.

Við sækjum í skóg til að 
hreyfa okkur, slaka á, 

njóta samveru og upplifa 
undur náttúrunnar. 

LÝÐHEILSA 



Landbúnaður getur verið 
fjölbreyttur og arðbær ef 
honum eru gefin færi á 
að blómstra og dafna.

Skógur er snar þáttur í 
því og kemur alls staðar 

að gagni.

ALMENNINGSÁLIT



Umheimurinn horfi r til 
litla Íslands.

Landbúnaður og ekki 
síst skógrækt vegur 

þungt í aðgerðum gegn 
loftslagsbreytingum.

HRÓÐUR ÍSLANDS



LSE eru 
regnhlífarsamtök 
sem sameina alla 

skógarbændur landsins í 
ein búgreinasamtök.

skogarbondi.is

Landssamtök 
skógareigenda (LSE)

SKÓGAREIGENDA
LANDSSAMTÖK



Skógræktin er 
ríkisstofnun sem heyrir 

undir umhverfis- og 
auðlindaráðuneytið 

og þjónar skógrækt á 
Íslandi samkvæmt lögum 

um skógrækt. 

skogur.is

Skógræktin



Hlutverk Bændasamtaka 
Íslands er að vera 
málsvari bænda og 

vinna að framförum og 
hagsæld í landbúnaði

bondi.is

Bændasamtök 
Íslands




