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Covid19 veiran og sóttvarnaraðgerðir setti mark sitt á starf félagsins á árinu eins og á árinu 2020. Lögð
var áhersla á útifundi stjórnar og sömuleiðis ýmsa útivinnu þar sem auðvelt er að halda nauðsynlegri
fjarlægð. Þannig tókst að nýta vinnuframlag ýmissa hópa sem aðstoðuðu okkur eins og fram kemur
síðar í skýrslunni. Hins vegar var ekki boðið uppá gönguferðir fyrir almenning né fræðslufundi. Í
jólatrjáasölunni var ekki boðið uppá veitingar.
Aðalfundur Skógræktarfélags Akraness var haldinn mánudaginn 31. maí kl. 20 í Jónsbúð. Ekki mátti
halda fundinn í skólum vegna covid. Aðeins 7 mættu. Stjórn félagsins var endurkjörin: Jens Benedikt
Baldursson formaður, Bjarni Þóroddson varaformaður, Katrín Leifsdóttir ritari, Eiríkur Karlsson
gjaldkeri. Meðstjórnendur: Einar Guðleifsson, Philippe Ricart, Þóra Björk Kristinsdóttir. Varamenn:
Helena Valtýsdóttir, Hjördís Hjartardóttir, Jóhannes Simonsen, Margrét Þorvaldsdóttir, Leó
Jóhannesson, Stefán Teitsson. Skoðunarmaður ársreikninga: Lárus Ársælsson og Stefán Teitsson til
vara.
Philippe Ricart lést 26. júlí 2021. Hann var einn af virkustu félögum Skógræktarfélags Akraness. Hann
var kjörinn í stjórn skógræktarfélagsins á aðalfundi 15. maí 2013. Hann var alltaf boðinn og búinn að
vinna á skógræktarsvæðum félagsins. Sama hvaða störf það voru, gróðursetning trjáa, grisjun,
stígagerð eða jólatrjáasala, Philippe var alltaf manna duglegastur og hlífði sér hvergi allt þar til heilsan
tók að bila. Við í Skógræktarfélagi Akraness minnumst hans með hlýju og þakklæti. Starf hans að
skógrækt á Akranesi var ómetanlegt.
2021 var þokkalegt vaxtarár. Skv. Veðurstofu Íslands var veðurfar ársins 2021 hagstætt, tíð var góð og
illviðri fátíð. Hiti var rétt yfir meðallagi áranna 1991 til 2020 og það var tiltölulega þurrt um land allt.
Veturinn 2020 til 2021 var nokkuð hagstæður suðvestanlands, þar var tiltölulega hlýtt, þurrt og óvenju
snjólétt. Vorið og langt fram í júní var kalt, þurrt og sólríkt. Gróður fór seint af stað. Í lok júní hlýnaði
hratt en suðvestanlands var frekar þungbúið en þó tilltölulega þurrt. Það varð svo úrkomusamara
þegar leið á árið. September og nóvember voru úrkomusamir en desember var óvenju hægviðrasamur
og tiltölulega snjóléttur.
Gróðursett voru 3.705 tré í 34 gróðursetningarferðum þar sem meðalfjöldi mættra var 3,8. Fjöldi
dagsverka í gróðursetningu var 38. Langmest var gróðursett af litlum bakkaplöntum. Einnig voru
bakkaplöntur settar í potta og raunar einnig nokkrir rifs-stiklingar.
Sundurliðun gróðursettra bakkaplantna eftir tegundum og svæðum má sjá í eftirfarandi töflu:
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Samtals 734 bakkaplöntur voru settar í potta, langmest fura eða 560. Þá var birki sett í potta sem
gróðursettir voru í sept. af skátunum og sjálfboðaliðar SÍ gróðursettu eitthvað af pottaplöntunum.
Önnur gróðursett tré voru 204. Það voru asparstiklingar af ýmsum stærðum og ýmis stærri tré sem
keypt voru af Jóni Guðmundssyni, m.a. tré sem Soroptimistar keyptu og gróðursettu og nemendur
Fjölbrautaskólans söfnuðu fyrir og gróðursettu. Þá voru mörg tré tekin upp og sett niður á öðrum stað,
aðallega við þjóðveginn en einnig neðan Slögu. Þetta voru birki, reynir, greni, ösp og lerki sem fært var
milli svæða. Fyrstu trén frá Landgræðslusjóði komu 27. maí. Gróðursetningu bakkaplantna lauk 3. júlí.
Eins og undanfarin ár voru plönturnar settar í vökvunarbakka við Einbúann áður en þær voru settar
niður. Í vökvunarbakkana var settur áburður. Trén dafna vel framan af í vökvunarbökkunum en verða
drusluleg þegar á líður. Finna verður heppilegri lausn en vökvunarbakkana nú þegar stefnan er að setja
plöntur í potta í meira mæli. Best væri að fá rennandi vatn við Einbúann.
Fjöldi 90 lítra múrbala var keyptur í Múrbúðinni og litlu pottaplönturnar settar í þá. Plönturnar fá
nokkurt skjól í múrbölunum og virðast þrífast betur þar. M.a. er auðveldara að sinna trjánum, hreinsa
amagróður (sem oft er kallað illgresi) o.fl. Sama gildir um fiskikerin sem pottatré eru sett í, þau virðast
dafna betur en tré sem eru á bersvæði. Á árinu var byggð skjólgirðing í kringum „uppeldissvæðið“ við
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Einbúann þar sem pottatrén eru geymd. Á skjólgirðinguna var stengt net sem dempar vind niður um
50%.
Vegna covid var ekki auglýstur sérstakur gróðursetningardagur fyrir almenning. Við fengum samt ýmsa
aðstoð við gróðursetninguna. Auk sjálfboðaliða Skógræktarfélags Íslands má nefna:
14. júní gróðursettu sjálfboðaliðar Grétars í Slögu.
15. júní og aftur 30. sept. gróðursettu Soroptimistar stærri tré sem þær keyptu af Jóni Guðmundssyni á
svæði neðan gömlu Slögu sem þær ætla að sjá um í framtíðinni.
22. sept. mættu ungir skátar með foreldrum og eldri skátum og gróðursettu nálægt Klapparholti.
6. okt. gróðursettu útskriftarnemendur Fjölbrautaskóla Vesturlands stærri tré sem þau keyptu af Jóni
Guðmundssyni. Nemendur skólans söfnuðu peningum veturinn á undan til að kaupa trén.
25. ágúst fengum við 271 rótarskot, litlar birkiplöntur tæplega 20 cm. Þessi tré voru fyrir Björgunarfélag
Akraness (134), Björgunarsveitina Brák og Björgunarsveitina Ok. Í samráði við forystufólk
björgunarsveitanna var ákveðið að setja þessi litlu tré í potta og gróðursetja árið 2022.
Nokkrum sinnum var árangurinn af gróðursetningunni skoðaður. Furan virðist dafna vel í landi þar sem
ekki er mikið um hátt gras og sama gildir um grenið. Birkið stendur sig líklega best í grasinu af þeim
tegundum sem við fáum, kannski ásamt öspinni. Á næstu árum á þetta eftir að koma betur í ljós.
Plöntusjúkdómar. Asparglittan var erfið fyrir litlu aspirnar eins og áður. Birkikemba, tígulvefari og fleiri
skaðvaldar herja á birkið, ekki bara í skógræktinni heldur einnig í görðum sem eru gjarnan úðaðir. Tjón
af völdum þessara og fleiri skaðvalda er tölvert og vaxandi áhyggjuefni hjá okkur eins og annars staðar á
landinu. Við keyptum m.a. rafhlöðuúðadælu til að vökva tré en ekki síður til að úða litil nýgróðursett
tré. Nokkuð var úðað á árinu en ekki er gerlegt að úða allt skóglendið, stærri tré verða að sjá um sig
sjálf þar til náttúrulegt jafnvægi næst. Auk þess má ekki úða né nota áburð í gömlu Slögu sem er
vatnsverndarsvæði. Líklega er kominn tími á að flytja inn ránpöddur til að herja á skaðvaldana líkt og
gert er sums staðar erlendis.
Möl og stígagerð: Stígagerðin er langkostnaðarsamasti útgjaldaliðurinn hjá okkur. Við lögðum
malarstíg á nýju svæði nálægt Einbúanum, þunnt malarlag sem þó hefur reynst vel. Þá var sett niður
nýtt ræsi við innganginn í Slögu og sömuleiðis nýtt hlið sem Einar Guðleifsson smíðaði. Ýmislegt fleira
var gert en vegna anna verktakans var minna gert en stefnt var að. M.a. voru peningar lagðir til hliðar
til að gera nýjan inngang í Slögu sem verður ekki eins brattur og núverandi inngangur og því betri fyrir
gamalt fólk og fatlað. Gert er ráð fyrir að sá stígur verði gerður árið 2022.
Unnar Jónsson mætti á gröfu frá Snók. Lagaði frárennslið frá rotþrónni svo og nokkra stíga. Við
greiddum ekkert fyrir þetta og þökkum Unnari og Snók fyrir þessa góðu vinnu.
Í nóv. leigði félagið 2 tonna gröfu í Kópavogi í 2 vikur. Jens vann á henni og setti niður ræsi, gróf
vatnsrásir með stígum til að þurrka þá, lagaði stíga og margt fleira. Þetta reyndist ákaflega vel og mikið
var gert þó nóv. hafi ekki verið heppilegasti mánuðurinn fyrir svona vinnu á votlendum svæðum okkar.
M.a. varð að hætta vinnu á sumum svæðum vegna hellirigningar þegar þung grafan var farin að
skemma meira en hún lagaði og sums staðar festist hún í drullunni. Enginn vafi er samt á að það er gott
að geta leigt gröfu til að vinna í stígum, slétta þúfur og vinna ýmis smærri verk. Áfram verður þó að fá
góða og trausta verktaka í stór og vandasöm verk.
Nýtt hlið við aðalinnganginn í Slögu. Einar Guðleifsson félagi okkar smíðaði nýtt hlið við innganginn í
Slögu. Það var galvaniserað áður en það var steypt niður með steypu frá Steypustöðinni.
Sjálfboðaliðar Skógræktarfélags Íslands mættu mánudaginn 13. sept. og unnu hjá okkur í 5 daga til
föstudagsins 17. sept. Þetta voru 2 piltar frá Spáni og 3 stúlkur, frá Ítalíu, Póllandi og Austurríki. Narfi
skógfræðingur hjá SÍ stjórnaði hópnum. Stærri tré (yfirleitt minni en 150 cm) voru tekin upp í Slögu og
gróðursett á nýja svæðinu neðst í Slögu og við þjóðveginn. Einnig voru tré við þjóðveginn færð.
Gjarnan voru tekin upp tré sem voru of nálægt öðrum trjám og færð annað. Þá var töluvert af
pottatrjám gróðursett. Njóli var klipptur, skjólgirðing sett upp, hirt um pottatrén og fjölmargt annað
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gerðu þessir duglegu sjálfboðaliðar sem svo sannarlega unnu þarft verk í skógræktinni okkar. Þau
fengu að gista í skátahúsinu eins og venjulega.
Rótarýfélagar grisjuðu og aðstoðuðu okkar á ýmsan hátt.
Ingólfur Valdimarsson sá um að slá stígana hjá okkur eins og undanfarin ár.
Líf í lundi var haldið í fínu veðri á miðsvæðinu í Slögu mánudaginn 28. júní kl. 18 – 20. Tókst ágætlega
og var fólk afar ánægt. Mjög góð mæting var á samkomunni, giskað á 70 - 80. Haldið í samvinnu við
skátana og Norræna félagið á Akranesi. Töluvert af börnum mætti með foreldrum eða öðrum. Katrín
viðburðastjóri stjórnaði samkomunni, grillaði pylsur og steikti lummur, Bjarni sá um ketilkaffið, Hjördís
um ratleikinn og skátarnir sáu um tálgun og snúrudeig. Þóra Gríms sagði sögu. Fólk undi sér vel í
skóginum í ratleik, axarkasti o.fl.
Jólatrjáasalan gekk vel þó heldur færri tré væru seld en stundum áður. Hins vegar voru tekjurnar meiri
en áður. Við auglýstum sölu tvo síðustu sunnudagana fyrir jól kl. 12 – 15. Við höfum fremur lítið af
grenitrjám í heppilegri jólatrjáastærð og nánast engar furur og því var ákveðið að auglýsa
jólatráasöluna lítið. Þá voru engar veitingar vegna covid. Jólatráasalan skiptir okkur ekki miklu máli
fjárhagslega þessi árin á meðan við fáum góða styrki en hún er hún er góð fyrir félagið og okkur
stjórnarmenn að hitta fólk og gefa því kost á að fara um skóginn okkar allra.
Framkvæmdasamningurinn við Akranesbæ rann út í lok 2020. Ekki hefur náðst að endurnýja hann en
bæjarstjórn samþykkti að veita okkur áfram 3 milljónir 2021 og aftur 2022. Við höfum auk þess óskað
eftir stuðningi við að leggja göngustíg fyrir almenning í gegnum Garðaflóann en stígurinn myndi nýtast
okkur í uppgræðslu á svæðinu. Einnig var óskað eftir stuðningi við að leggja vatn og rafmagn í aðstöðu
okkar við Einbúann til að geta vökvað trén okkar.
Glíman við sauðkindina. Síðustu árin hefur minna borið á kindum á svæðum okkar en áður. Bakslag
varð á árinu þegar kindur komust í gegnum girðinguna að nýja svæðinu neðst í Slögu. Þær komu frá
beitarsvæðinu fyrir neðan. Þrátt fyrir að nægt gras væri neðst á svæði okkar þá fóru rollurnar framhjá
því og upp að svæðinu þar sem Soroptimistar höfðu nýlega gróðursett stórar aspir og birkitré sem þær
höfðu keypt. Aspirnar og birkitrén voru nöguð svo óvíst er að trén lifi. Við neyðumst því til að halda
girðingunum við með tilheyrandi kostnaði og vinnu sem betur væri varið í skógræktina. Þetta er
sorglegt því sauðfjárrækt á Íslandi er ríkisstyrkt en skógrækt okkar nýtur takmarkaðra styrkja og byggist
á vinnu áhugafólks. Þá stendur skógræktarsvæði okkar stöðug ógn af ca. 6 – 10 rollum sem eru að
jafnaði fyrir ofan skógræktarsvæðið í Slögu.
2021 voru unnin 151 dagsverk (1 dagsverk = 8 tímar) á vegum skógræktarfélagsins. Haldnir voru 9
stjórnarfundir. Meðalfjöldi mættra var 5. Við þetta bætast 11 vinnufundir og raunar var þessum
fundum oft blandað saman, fundað fyrst og síðan tekið til hendinni. Vinnufundirnir voru langoftast á
mánudögum kl. 17 - 19. Meðalfjöldi mættra var 4.
Önnur vinna en gróðursetning fólst í viðhaldi húsakosts og tækja, viðhaldi klósettskúrs í Slögu,
asparstiklingar voru klipptir, slegið, vatnslagnir og tengingar, jólatrjáasala, tiltekt, grisjun, stígagerð,
aðstaða o.fl. 97 dagsverk alls. Meðalfjöldi mættra var 2. Slumpað var á tíma vegna tölvuvinnu og
símhringinga, skipulagningu og þess háttar sem erfitt er að mæla. Vinna okkar sjálfboðaliðanna er
áreiðanlega vantalin eins og mestöll vinna heiðarlegs fólks.
Deiliskipulag í Garðaflóa. Á árinu fór Akranesbær fram á að skógræktarsvæði okkar í Garðaflóa yrði
skert en þetta svæði okkar hafði áður verið mikið skert í nýsamþykktu deiliskipulagi. Bærinn vildi
byggja hús á þessu svæði. Við ákváðum að gera ekki athugasemdir en höfum bent á nauðsyn þess að
gera stíg í Garðaflóa sem gerir okkur kleyft að sinna þessu blauta svæði allan ársins hring. Auk þess þarf
Akranesbær annað hvort að styðja okkur beint við að sinna þessu svæði eða sjá um það sjálfur. Þarna
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þarf vinnuflokk yfir sumarið undir stjórn garðyrkjufræðings eða skógfræðings til að sjá um slátt,
umhirðu plantna o.s.frv.
Aðalskipulag Slögusvæðisins. Á árinu samþykkti Hvalfjarðarsveit að Akranesbær fengi skipulagsvald
yfir landsvæðum sem bærinn á í Hvalfjarðarsveit að undanskyldu svæðinu fyrir ofan girðingu okkar í
Slögu. Það svæði á áfram að vera beitarsvæði fyrir þær 6 – 10 rollur sem þar eru gjarnan yfir sumarið
og valda okkur miklum vandræðum fyrst og fremst vegna þess að við verðum að halda girðingunni að
fjallinu við með ómældri vinnu. Grjóthrun úr fjallinu og stundum snjóskriður valda árlega mismiklum
skemmdum á girðingunni. Það er óskiljanlegt að Hvalfjarðarsveit telji sig þurfa að halda fjallshlíðinni
sem beitarsvæði fyrir örfáar rollur. Í fjallshlíðina mætti gróðursetja töluvert af trjám og öðrum gróðri til
að binda jarðveginn og bæta loftslag og umhverfi.
Við sendum Hvalfjarðarsveit beiðni í árslok um að þetta svæði yrði skipulagt sem landgræðslu- og
skógræktarsvæði en ekki sem beitarsvæði. Við sendum Akranesbæ beiðni um að bærinn sem eigandi
landsins sendi Hvalfjarðarsveit ósk um að þetta landsvæði yrði skilgreint sem landgræðslu- og
skógræktarsvæði.
Við sendum Akranesbæ bréf vegna nýs skipulags Slögusvæðisins þar sem við áréttuðum fyrri beiðnir
okkar um meira landsvæði til skógræktar og bentum jafnframt á möguleikann á að tengja
skógræktarsvæðið við Moldartippana og útbúa þar útivistarsvæði fyrir almenning.
Lokaorð: 1921 var annað ár covid farsóttarinnar sem setti mark sitt á starf félagsins og kom í veg fyrir
innifundi. Hins vegar var fólk mikið úti að ganga sér til heilsubótar m.a. annars á svæðum okkar. Auk
þess fengum við hópa fólks til að aðstoða okkur í skógræktinni þar sem auðvelt er að halda öruggri
fjarlægð.
Á árinu var lögð meiri áhersla á að setja lítil tré í potta en að gróðursetja þau beint í háu grasinu. Á
næstu árum kemur í ljós hvernig það reynist að láta trén vaxa fyrstu árin í pottum áður en þau eru
gróðursett. Þá voru tré færð milli svæða, aðallega af sjálfboðaliðum SÍ.
Það er ánægjulegt að hópar eins og Soroptimistar, nemendur Fjölbrautaskólans, skátar o.fl. gróðursetji
og sinni á annan hátt svæðum okkar. M.a. með kaupum á stærri trjám eins og Soroptimistarnir og
nemendur FVA. Sjálfboðaliðar Grétars Einarssonar koma árlega og aðstoða okkur og félagar í
Rótaryklúbbi Akraness vinna í skógræktinni á hverju ári. Án vinnu ótalmargra sjálfboðaliða í gegnum
árin væri varla nokkur skógrækt í Slögu í dag.
Þá hefur félagið notið mikillar velvildar í samfélaginu. M.a. í ýmsum fyrirtækjum. Einar Guðleifsson
fékk aðstöðu í Vélsmiðju Ólafs R. Guðjónssonar til að smíða nýtt hlið í Slögu, við höfum fengið steypu í
Steypustöðinni, við fengum ókeypis gröfu í Snók til að vinna hjá okkur, ókeypis „ónýtan“ áburð
(blautan) í Húsasmiðjunni, verktakafyrirtækið Bjarmar hefur reynst okkur vel á fjölmarga vegu ásamt
því að skila afar vandaðri vinnu og veita okkur góð ráð.
Í lokin þakka ég félagsmönnum og ekki síst stjórnarmönnum skógræktarfélagsins fyrir ómetanlegt
framlag á árinu. Stjórnarmenn hafa haldið félaginu gangandi og gera það sem gera þarf. Fyrirtækjum
og einstaklingum sem hafa stutt okkur beint og óbeint eru færðar þakkir.
Jens Benedikt Baldursson formaður
Í viðauka hér á eftir eru myndir og textar frá síðasta starfsári. Einnig myndir með merkingum á svæðum
okkar. Þessar myndir eru sumar á heimasíðu okkar eða á Facebook-síðunni en reynslan sýnir að
varhugavert er að treysta á að slíkar vefsíður lifi lengi. Þá varð þetta til þess að farið var yfir
myndasafnið og myndir valdar. Það er töluverð vinna en nauðsynleg ef vel á að vera.
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Viðauki 1 með myndum og textum sem margar hafa birst á heimasíðu okkar:
https://www.skogak.com/ eða á Facebook-síðunni: https://www.facebook.com/groups/326273417742172/

15. jan. 2021. Steinn sem féll á girðingu í Slögu. Grjót- og snjóskriður valda árlega tjóni á girðingu
okkar ofan Slögu.
28. jan. Grús sett í stíga við Einbúann.
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Grúsin við Einbúann var völtuð með öflugum
valtara í lok verksins. Bætti stígana mikið.
Mynd að neðan: Klaki olli vandræðum á
nokkrum stígum í Slögu (feb.).

Fín möl sett á uppeldissvæðið við Einbúann (feb.).

Mesta bleytusvæðið í Garðaflóanum (feb.)

Ösp var felld í garði v/Bjarkargrund og flutt að Einbúa. Klippt í stiklinga (30/3). Slaga 30. mars.

Alltaf er eitthvað um rjúpu í Slögu. 20. apríl.

23. apríl Tré í múrbölum döfnuðu vel.
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23. apríl. Tré í múrbölum og fiskikerjum döfnuðu betur en tré utan þeirra. Betra skjól fyrir trén.

Skjólgirðing smíðuð 28. apríl.

Mold sótt í Gufunes 30. apríl. 640 kg, 0,5 rúmmetrar.

6. – 7. maí. Nýtt hlið að Slögu sett upp. Einar Guðleifsson smíðaði hliðið. Það var galvaniserað og síðan
steypt niður.
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27. maí. Skjólgirðing smíðuð við uppeldissvæði. Bjarmar lagði möl á svæði okkar.

29. maí. Tré komin. Kalt vor og birkið varla laufgað. Furan lítil en stækkaði mikið um sumarið.

31. maí Rollur við gám í Slögu. - Stiklingar við Einbúann - Haugsuga tæmir rotþróna við klósettið 7/6.

8/6 Aspir frá Kvistum – Aspardrjólar grafnir niður við Einbúann. Þeir laufguðust um sumarið.

14. júní. 18.45 mættu sjálfboðaliðar Grétars úr Reykjavík: Grétar Einarsson, Vigfús Óðinn Vigfússon,
Sveinn Jóhannsson, Þorvaldur Örn Árnason. Auk þess Ketill sem lærir skógfræði á Hvanneyri. Frá
SkógAk mættu Jens, Bjarni, Kristín, Eiríkur, Katrín, Þóra Gríms og Oddný Björgvinsdóttir.
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15. júní. Jens, Bjarni og Þóra Gríms gróðursettu með með Soroptimistum á nýja svæðinu neðan Slögu,
neðan klettanna innst, nálægt girðingunni að Ósi. Sett niður stærri birkitré og aspir.
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16/6 Vökvunarbakki við Einbúann. - Ný rör sett niður við innganginn í Slögu. Gömlu tunnurnar teknar
upp. Nýju rörin voru tvö 6 metra rör, 30 cm í þvermál.

23/6. Unnar Jónsson mætti á gröfu frá Snók og lagaði frárennslið frá rotþrónni ásamt Einari og Jens.
Hann lagaði einnig vatnsrásir meðfram nokkrum stígum þar sem lak yfir stígana og skemmdi þá.
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Líf í lundi var í Slögu mánudaginn 28. júní kl. 18 – 20 í samvinnu við skátana og Norræna félagið. Tókst
mjög vel. Veður var stórfínt, létti til síðdegis og lítill vindur. Hlýtt. Mæting var fín. Giska má á að um
80 hafi mætt. Katrín viðburðastjóri stjórnaði samkomunni, grillaði pylsur og steikti lummur, Bjarni sá
um ketilkaffið, Hjördís um ratleikinn og skátarnir um tálgun og snúrudeig. Þóra Gríms sagði sögu. Fólk
undi sér vel í skóginum í ratleik, axarkasti o.fl.
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3. – 4. júlí. Rollur hobbýsauðfjárbænda komust inn í Slögu og nöguðu aspir og birki sem
Soroptimistarnir höfðu gróðurset og kostað töluverðu til. Rollurnar skriðu undir örlítið gat á
girðingunni að beitarsvæðinu neðst í Slögu.

4. júlí. Birki sett í potta. Fjöldi trjáa voru settar í potta (0,76 l.). Mest furur en einnig birki sem setja
átti niður með skátunum um haustið. Birki dafnar vel í vökvunarbökkum framan af sumri en þarf að
setja niður eða í potta upp úr miðjum júlí.

Girðingarvinna í Slögu. Gera þurfti við nýja girðingu að Ytra Hólmi. Sjá má á ullinni á gaddavírnum hvar
rollurnar komast inn. – Hinar myndirnar sýna tré sett í potta við Einbúann.
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29. júlí. Tré sett í potta við Einbúann. Reita þurfti illgresi úr pottum frá því í fyrra.

5. ágúst. Asparstiklingar laufgast. Gras slegið við Einbúann.

Philippe Ricart góður félagi og stjórnarmaður í skógræktarfélaginu lést 27. júlí.
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11. ágúst. Asparlurkar gróðursettir við Einbúann. - Tré við Einbúann. – Slegið við hringtorgið.

13. ágúst. Stikur settar við tré við Einbúann. - Tré sett í potta. – Slegið.

21. ágúst. Stígar valtaðir í Slögu.

22. ágúst. Ingólfur slær í Slögu. – Girðingarvinna við innganginn í Slögu.

27. ágúst. Nýir bekkir við Einbúa. - Mynd úr Slögu - Soroptimistasvæði slegið.

Ársskýrsla Skógræktarfélags Akraness 2021 - 15 -

10. sept. Rótarskot pottuð. Voru lítil þegar við fengum þau. Verða sett niður á næsta ári.
13. sept. mættu sjálfboðaliðarnir með Narfa skógfræðingi.

Sjálfboðaliðarnir: Pol frá Spáni (Katalóníu), Ania frá Póllandi, Katrina frá Austurríki, Serena frá Ítalíu og
Carlos frá Spáni. Þau tóku m.a. upp lítil tré í Slögu sem færð voru annað.

14. sept. Tré færð í Garðaflóa. Tré sem voru of nálægt öðrum trjám voru færð. Rigningarveður.

15. sept. Tré færð í Slögu.

16. sept. Tré gróðursett neðan Slögu. Tekin úr gömlu Slögu. M.a. lerki sem hefur dafnað vel í Slögu.
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17. sept. Föstudagur. Sjálfboðaliðarnir vinna í Garðaflóa. Gróðursettu tré, klipptu njóla, gerðu
skjólgirðingu og dyttuðu að pottatrjám við Einbúann o.fl.

22. sept. Miðvikudagur. Skátarnir gróðursettu í Garðaflóa.
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30. sept. Soroptimistar gróðursettu í Slögu.

6. okt. Útskriftarnemendur Fjölbrautaskóla Vesturlands gróðursettu við þjóðveginn. Gróðursett voru tré
sem nemendur söfnuðu fyrir.

6. okt. Slaga séð úr fjallshlíðinni fyrir ofan. Stór steinn á girðingu. Tröppur yfir girðingu. Fjallshlíðin fyrir
ofan girðinguna. Lerki efst í Slögu.
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21. okt. Ræsi í Slögu löguð. Þau höfðu stíflast.

5. nóv. Reyniber í bökkum við Einbúann. 8. – 19. nóv. 2 tonna grafa leigð sem Jens notaði í Slögu.
Grafan var notuð til að laga stíga, gera vatnsrásir meðfram þeim, setja niður ræsi o.fl. Stígarnir þurfa
helst að vera færir allan ársins hring. Þess vegna má vatn ekki renna inná þá.
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Stígur neðan gömlu Slögu. – Stígur að Soroptimistasvæði. – Stíflað gamalt ræsi. – Framkvæmdir á
hinum ýmsu stígum. – Mikil rigning var oft á meðan á framkvæmdum stóð. Þess vegna varð stundum
að hætta vinnu á sumum svæðum til að skemma ekki of mikið. Einnig var ákveðið að gera meira en
minna á kostnað snyrtilegs frágangs. Vonandi verður hægt að laga til síðar.

Stígur 4. Þar var m.a. sett möl. – Stígur 5 sem gjarnan er mjög blautur þarna.

Stígur 5. – Nýtt 20 cm ræsi sett í stíg 2c við hliðina á litlu ræsi sem hefur stíflast oft á ári.

Stígur 2c. Stígur 6b. Þar voru sett 2 ræsi og stígur lagaður. Of blautt var til að hægt væri að klára verkið.

Stígur 6b. - Stígur 5 lagaður, vatnsrásir grafnar. Of blautt til að hægt væri að klára verkið.
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Jólatrjáasala í Slögu var sunnudagana 12. og 19. des.

Slaga 21. des. Lerkitré og birkitré gróðursett ofan girðingarinnar í Slögu

Ofan Slögu hefur verið beitarsvæði þar sem ca. 6 – 10 kindur hafa verið á sumrin. Töluvert af grjóti
hefur hrunið árlega á girðinguna og oft valdið skemmdum á henni. Með því að hætta beit fyrir ofan
girðinguna þyrfti ekki að halda henni við, gróður á svæðinu myndi styrkjast sem myndi draga úr
skriðuföllum (grjót, snjór) og þarna mætti gróðursetja tré sem væri aldeilis gott fyrir umhverfið.
Skógræktarfélagið sendi inn athugasemdi við aðalskipulag Hvalfjarðarsveitar þar sem þess var óskað að
svæðið yrði skilgreint sem landgræðslu- og skógræktarsvæði en ekki beitarsvæði. Jafnframt var
eiganda svæðisins, Akranesbæ, send ósk um að bærinn sendi Hvalfjarðarsveit samsvarandi ósk.
Landeigandinn, Akranesbær, ræður því ekki hvort þarna verði rollur á beit eða ekki!
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Neðst í gömlu Slögu eru svæði sem við munum leggja áherslu á á næstu árum. Í brekkunni þarna er
víða komið gott skjól þar sem gróðursetja má tré sem þurfa meira skjól eins og eik, hlyn, kastaníur,
eplatré o.fl. Hér að neðan er stígur sem ekki þarf mikið til að gera sæmilega göngufæran.

Hér hafa augljóslega einhvern tímann verið grafnar vatnsrásir.

Hér eru auð svæði sem ýmislegt má gera við.
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Viðauki 2. Skógræktarsvæði og merkingar

Gróðursvæði Skógræktarfélags Akraness meðfram þjóðveginum 2018. Græna merkingin sýnir svæðið
sem við fengum skv. samningi 4. nóv. 2002. Hestamenn nýttu stærstan hluta þess og girðingar þeirra
voru ekki færðar fyrr en sumarið 2018 og þá skv. nýju deiliskipulagi. Smávægileg breyting var gerð 2021

Slaga 2013 með svæðamerkingum. Samningur frá 1990. Merkingarnar eru notaðar til að auðkenna
hvar gróðursett var.
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Neðsti hluti Slögu sem tilheyrir skógræktarsvæðinu skv. samningnum 1990. Girt 2018, hluti
landsins var tættur og tré gróðursett. Síðan þá hefur verið gróðursett og stígar lagðir og ræsi
sett niður. Númer stíga byrjar á NS (neðri Slaga). Lengd stíga er einnig á myndinni.
Stígar í Slögu og lengd þeirra í
metrum. Stígar í Slögu eru númeraðir
en í neðri Slögu byrja öll stíganúmer á
NS.
Svæði neðan Slögu sem
Skógræktarfélag Akraness óskar eftir
að fá til skógræktar (neðsta myndin).
B-svæðið tilheyrir skógræktarfélaginu
skv. samningi frá 1990 en var fyrst
girt 2018.
A-svæðið: Samningur var tilbúinn til
undirritunar 2009 en var ekki
undirritaður. Annars allt klárt.
Við óskum eftir D og E ásamt A og
Akranesbær hefur lýst yfir velvilja en
málið hefur dregist vegna
skipulagsmála í Hvalfjarðarsveit og
lögfræðiþvargs við landeigendur.
2021 fékk Akranesbær skipulagsvald yfir
landareign sinni á svæðinu og auglýsti
nýtt aðalskipulag til umsagnar. Við
óskuðum eftir stækkun
skógræktarsvæðisins, jafnvel að hluti
Moldartippa yrði útivistar- og
skógræktarsvæði. Einnig að svæðið ofan
Slögu yrði landgræðslu- og
skógræktarsvæði.

Skógræktarfélag Akraness
Dalbraut 21, 300 Akranesi
http://www.skogak.com/ jensbb@internet.is 897 5148
Facebook síða: https://www.facebook.com/groups/326273417742172
Kennitala: 6906892949
Stjórn 2021 - 2022:
Jens Benedikt Baldursson, formaður
Bjarni Þóroddson, varaformaður
Eiríkur Karlsson, gjaldkeri
Katrín Leifsdóttir, ritari
Meðstjórnendur:
Einar J. Guðleifsson - Philippe Ricart - Þóra Björk Kristinsdóttir
Varamenn:
Helena Valtýsdóttir - Hjördís Hjartardóttir - Jóhannes Simonsen
Leó Jóhannesson - Margrét Þorvaldsdóttir - Stefán Teitsson
Skoðunarmenn ársreikninga:
Lárus Ársælsson - Stefán Teitsson, varamaður
Stjórnin var kosin á aðalfundi félagsins 31. maí 2021

