Ársskýrsla Skógræktarfélags Akraness 2020
Lögð fram 17. mars 2021
Covid19 veiran setti mark sitt á starf félagsins á árinu. Við náðum að halda fund fyrir almenning 2.
mars en eftir það voru engar gönguferðir fyrir almenning né opnir fundir. 2 metra reglan, að fólk skyldi
hafa 2 metra á milli sín, var í heiðri höfð og þegar haldnir voru stjórnarfundir eða vinnufundir þá voru
þeir haldnir úti en forðast að fólk færi saman inn í gámana eða skúrana. Í jólatrjáasölunni var ekki
boðið uppá veitingar eins og venjulega. Sóttvarnaraðgerðir höfðu því mikil áhrif á starf félagsins sem
var fjarri því að vera eins öflugt og venjulega, sérstaklega út á við. Skógræktarfélagið var því ekki eins
sýnilegt almenningi og verið hefur. Þrátt fyrir það var mikið unnið enda auðvelt að halda 2 metra
regluna í útivinnu.
Aðalfundur Skógræktarfélags Akraness átti að vera fimmtudaginn 2. apríl 2020 kl. 20 í Grundaskóla.
Vegna covid var honum frestað til haustins og var hann loks haldinn 28. sept. kl. 20 í
Frístundamiðstöðinni. Ekki mátti halda fundinn í skólum vegna covid. Stjórn félagsins var endurkjörin
nema hvað Þóra Björk Kristinsdóttir kom inn í aðalstjórnina í stað Reynis Eyvindssonar sem er fluttur
suður. Stjórnina skipa: 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.
2020 var sæmilegt vaxtarár. Skv. Veðurstofu Íslands var árið 2020 illviðrasamt. Meðalvindhraði var
óvenju hár og óveðursdagar margir. Tré fóru víða illa en okkar skógrækt slapp betur en víða annars
staðar. Fremur kalt var á árinu. Tíð var óhagstæð og illviðrasöm í byrjun árs og að mestu leyti fram að
páskum. Meðalvindhraði var meiri en vant er og loftþrýstingur lægri. Maí og júní voru hagstæðir. En
júlí var fremur kaldur miðað við það sem algengast hefur verið á síðari árum. Framan af ágúst rigndi
mjög um landið sunnan- og vestanvert. September var fremur svalur en október hlýr og
hægviðrasamur.
Gróðursett voru 9.882 tré í 50 gróðursetningarferðum þar sem meðalfjöldi mættra var 3,3. Fjöldi
dagsverka í gróðursetningu var 47. 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 1.540 bakkaplöntur voru settar í potta, langmest fura eða 1.340, 160 sitkabastarðar og 30 rifsstiklingar. Nokkuð af gróðursettu bakkaplöntunum var sett niður í þétta klasa á ákveðnum svæðum.
Gerir auðveldara að fylgjast með þeim og ef flestar plönturnar ná að vaxa upp má taka þær upp úr
þessum „uppeldissvæðum“ og gróðursetja á nýjum svæðum.
Önnur gróðursett tré voru 616. Furur, greni, birki og reynir m.a. keypt af Jóni Guðmundssyni,
asparstiklingar og ýmis stærri tré sem tekin voru upp og sett niður á öðrum stað, aðallega við
þjóðveginn. Þetta voru birki, reynir, greni, ösp og lerki sem fært var milli svæða. Fyrstu trén frá
Landgræðslusjóði komu 22. maí. Gróðursetningu bakkaplantna lauk 16. okt.
Eins og undanfarin ár voru plönturnar settar í vökvunarbakka við gáminn í Slögu og 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. Vökvunarbakkarnir eru því ekki nein
„allsherjarlausn“ við vökvun á bakkaplöntum. Finna verður heppilegri lausn nú þegar stefnan er að
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setja plöntur í potta í meira mæli. Best væri að fá rennandi vatn við Einbúann en líklega fæst það ekki
á árinu 2021?
Nú var minni áhersla lögð á gróðursetningu lítilla bakkaplantna sem eiga í erfiðleikum í samkeppninni
við hátt gras á svæðum okkar. Nokkuð af bakkaplöntunum var sett í potta og verða síðan gróðursett
eftir ca. 2 ár. Þá var töluvert af stærri trjám flutt milli svæða eða slík tré keypt og síðan gróðursett inn
á milli litlu plantnanna. Við munum leggja meiri áherslu á stærri tré á næstu árum.
Vegna covid var ekki auglýstur sérstakur gróðursetningardagur fyrir almenning. Við fengum samt ýmsa
aðstoð við gróðursetninguna. Auk sjálfboðaliða Skógræktarfélags Íslands má nefna:
10. júní settu Rótarýfélagar niður birki og reynitré frá Jóni Guðmundssyni.
27. júlí mætti vinnuhópur frá Akranesbæ, nemendur úr 8-10 bekk, og slógu með sláttuorfi frá trjám og
gróðursettu bakkatré, stiklinga o.fl. Þetta var eina launaða vinnan á svæðum félagsins fyrir utan vinnu
verktaka.
23. sept. mættu ungir skátar, um 10 – 12 ára, með foreldrum og gróðursettu nálægt Klapparholti.
27. sept. voru 147 rótarskot gróðursett í Slögu með björgunarsveitinni á Akranesi.
Lítið gróðursett í nýtætt land. Við fengum lítið af nýju landi á síðasta ári. Eftir margra ára eftirrekstur
fengum við loks skika sem hestamaður hafði girt af við Einbúann. Það var tætt svo og smáskikar við
Miðvogslækinn, nálægt Einbúanum. Gróðursett var á þessum svæðum og einnig var eitthvað af
bakkaplöntum gróðursett á öðrum svæðum. Þar var aðallega um að ræða birki og sitkagreni en þær
bakkaplöntur voru stórar og gróskumiklar og ná því vonandi að spjara sig í háu grasinu. Furan sem við
fengum var hins vegar óvenju lítil og veikluleg og því var mest af henni sett í potta eða gróðursett þétt
á „uppeldissvæðum“ til að reyna að láta hana vaxa meira áður en hún verður gróðursett á
endanlegum stað.
Nokkrum sinnum var árangurinn af gróðursetningunni skoðaður. Enn er erfitt að segja til um hvernig
litlu bakkaplönturnar munu dafna í framtíðinni. 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. Tigulvefari var nokkuð áberandi í litlum birkiplöntum nálægt Einbúanum.
Asparglittan var sömuleiðis erfið fyrir litlu aspirnar. Nú var brugðið á það ráð að úða með skordýraeitri
hluta af litlu plöntunum við þjóðveginn og neðan Slögu og litu trén miklu betur út eftir það. Aðeins
minnstu plönturnar voru úðaðar og raunar aðeins hluti þeirra. Ekki er gerlegt að úða allt skóglendið,
stærri tré verða að sjá um sig sjálf þar til náttúrulegt jafnvægi næst.
Möl og stígagerð: Stígagerðin er langkostnaðarsamasti útgjaldaliðurinn hjá okkur. Við stefnum að því
að leggja möl á heilsársstíga sem fólk notar allan ársins hring. Í mars var sett möl í stíga NS2a og NS2b
sem eru neðan Slögu en tilheyra skógræktarsvæðinu. Einnig var sett möl á megnið af nýja stígnum
NS3 sem tengir Slögu við nýja svæðið fyrir neðan Slögu. Þetta var dýrasta verkefni okkar á árinu.
Í júní var nýr stígur og ræsi gert við Einbúann og jafnframt voru stór ræsi sett á tveimur stöðum á
Slögulæk sem rennur eftir skurðinum neðan Slögu. Jafnframt ruddi grafan nýjan stíg í gegnum hluta
svæðisins þar. Nú er skjólgott svæði þarna orðið aðgengilegt og hægt að gróðursetja þar, leggja stíga
og gera skemmtileg útivistarsvæði. Um leið og stígurinn var troðinn (sem ekki er frágenginn) var
töluvert af víði grisjað.
Í nóvember og aftur í desember kom grafa frá Bjarmari í Slögu og lagaði gamla stíga þar sem vatn
flæddi inná veginn. Jafnframt var unnið í nýju stígunum neðan Slögu og í leiðinni voru 6 stórar aspir
sem voru fyrir, teknar upp með gröfunni og settar niður neðan Slögu.
Í lok ársins áttum við eftir nokkuð af peningum sem ætlaðir voru í stígagerð þar sem verktakinn komst
ekki í að vinna fyrir okkur eins og ætlunin var vegna anna. Á meðan við njótum styrkja frá bænum
þurfum við að leggja áhersla á að halda helstu stígum færum fyrir fólk allt árið.
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Sjálfboðaliðar Skógræktarfélags Íslands mættu 30. júní. Vegna covid voru aðeins þrír sjálfboðaliðar
komnir til landsins. Þetta voru þær Magdalena Gajewska frá Póllandi, Michaela Almer frá Austurríki og
Kristýna Sosnovcová frá Tékklandi sem mættu til okkar ásamt Einari Erni Jónssyni garðyrkjufræðingi
hjá SÍ. Einnig vann Birta Brynjólfsdóttir með okkur síðustu dagana. Þetta árið var lögð áhersla á að
færa stærri tré á svæðið meðfram þjóðveginum. Birki, furur og greni voru færð svo og reynir og
hrymur (blendingur af Rússalerki og Evrópulerki) sem sóttur var í Slögu þar sem hann dafnar mjög vel.
Gróðursett var, vökvað, áburður borinn á og settar grashlífar við tré og tré merkt með stikum.
Sjálfboðaliðarnir voru með okkur til 3. júlí. Það munaði sannarlega um þessi spræku ungmenni,
sjálfboðaliðarnir hafa unnið gott starf fyrir okkur á síðustu árum og það gott að fá sérfræðing í
skógrækt með þeim.
Rótarýfélagar grisjuðu og tóku til 6. maí og 9. sept. og gróðursettu 10. júní.
Ingólfur Valdimarsson sá um að slá stígana hjá okkur eins og undanfarin ár.
Mánudaginn 2. mars kl. 20 var fundur fyrir almenning um útivistarskóga í Grundaskóla. Jón Ásgeir
skógfræðingur hjá Skógræktarfélagi Íslands var með framsögu. 14 mættu. Fundurinn var góður og
gagnlegur. Í framhaldinu var stefnt að gönguferðum o.fl. fyrir almenning en það féll allt niður vegna
covid
Í júní fóru margir grunnskólakennarar með nemendur sína í Slögu og notuðu skóglendið þar fyrir
útinám og leiki.
Líf í lundi var haldið á miðsvæðinu í Slögu mánudaginn 22. júní kl. 18 – 20. Tókst frábærlega og var
fólk mjög ánægt. Mikil rigning var um daginn og fram til kl. 17. Eftir það var fínasta veður. Mjög góð
mæting var á samkomunni, giskað á 70 - 80. Haldið í samvinnu við skátana sem lögðu m.a. til eldstæði.
Töluvert af börnum mætti með foreldrum eða öðrum. Pylsur voru grillaðar og boðið uppá ketilkaffi,
lummur, snúrubrauð, axarkast o.fl.
Jólatrjáasalan gekk vel þó heldur færri tré væru seld en síðast. 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 afar skemmtileg því fátt er eins ánægjulegt fyrir okkur eins og að sjá börn mæta full af
áhuga með foreldrum og öfum og ömmum til að velja sér tré í skóginum.
Nýir gámar. Við fengum tvo nýja gáma á árinu. Við greiddum 150 þús. fyrir annan þeirra en fengum
hinn gefins. Báðir voru í þokkalegu ástandi en þá þurfti að mála í okkar „felulit“.
Framkvæmdasamningurinn við Akranesbæ rann út í lok ársins. Skv. tilkynningu Skipulags- og
umhverfisráðs 23. feb. 2021 leggur það til að framkvæmdasamningurinn við Skógræktarfélag Akraness
verði endurnýjaður og hámarksframlag fyrir 2021 verði 3 milljónir. Við höfðum sótt um 4 milljónir og
að auki 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.
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Glíman við sauðkindina. Sem betur fer sáum við engar kindur á skógræktarsvæðunum í ár. Bærinn lét
endurnýja girðinguna að landi Ytra Hólms en ekki girðinguna að fjallinu sem er orðin heldur lasleg
vegna stöðugra skriðufalla úr fjallinu.
2020 voru unnin 147 dagsverk (1 dagsverk = 8 tímar) á vegum skógræktarfélagsins. Haldnir voru 9
stjórnarfundir, eftir að covid skall á voru þeir í kaffiskúrnum við Einbúann. Meðalfjöldi mættra var 6,2.
Við þetta bætast 20 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 4,6
Önnur vinna en gróðursetning fólst í viðhaldi húsakosts og tækja, 2 nýir gámar teknir í notkun,
viðhaldi klósettskúrs í Slögu, asparstiklingar voru klipptir, slegið, vatnslagnir og tengingar, jólatrjáasala,
tiltekt, grisjun, stígagerð, aðstaða o.fl. 74 dagsverk alls. Meðalfjöldi mættra var 1,8. Ótalin er öll
tölvuvinna og símhringingar, skipulagning og þess háttar sem erfitt er að mæla.
Lokaorð: Árið var sérstakt fyrir skógræktarfélagið eins og flesta aðra vegna covid farsóttarinnar.
Takmörkun á samkomum fólks kom sér illa vegna aðalfundarins, jólatrjáasölunnar og að við auglýstum
aðeins einn almennan fund fyrir fólk (fyrir covid) og enga gönguferð fyrir almenning. Hins vegar var
fólk meira úti að ganga sér til heilsubótar m.a. annars á svæðum okkar. Vonandi heldur sú þróun
áfram að fólk gangi eða hjóli meira og læri að njóta skóglendisins sem við erum að rækta upp.
Mun minna var gróðursett á síðasta ári en árin á undan vegna skorts á landi. Því var breytt um stefnu
og ákveðið að leggja áherslu á að gróðursetja stærri tré sem eiga meiri möguleika í grasinu. Tré voru
færð milli svæða, keypt stærri potta-tré og svo var töluvert af trjám sett í potta. Potta-trén verða svo
gróðursett eftir 1-2 ár.
Tölvuverður tími fer í alls konar skriffinnsku sem virðist fara vaxandi með meiri tækni. Sumt af því er
nauðsynlegt en annað síður og í verstu tilfellum hreinlega til trafala fyrir okkur skógræktarfólk og
sjálfsagt gildir það líka á fleiri sviðum samfélagsins. Á síðustu árum hefur áhugi á skógrækt farið
minnkandi meðal stjórnmálamanna, stjórnenda og eigenda stærri fyrirtækja og annarra ráðamanna
samfélagsins, og jafnvel má greina andúð á „útlendum“ plöntum meðal ýmissa. Opinbera stefnan er
samt að styðja eigi við skógrækt en í raun eru sífellt fleiri hindranir sem þarf að yfirstíga, sérstaklega
fyrir skógræktarfélög almennings. Þar ber hæst að flest skógræktarfélög skortir land og sífellt erfiðara
verður fyrir þau að fá land til að gróðursetja í. Meira að segja hugmyndin um hálendisþjóðgarð gengur
fyrst og fremst út á að hindra uppgræðslu hálendisins, það á að „vernda“ eins og það er með
sauðfjárbeit og tilheyrandi uppblæstri. En þó ríkjandi „straumar“ samfélagsins séu okkur
skógræktarfólki ekki hliðholl þá finnum við að minni fyrirtæki og einstaklingar eru okkur afskaplega
jákvæð. En það bitnar á okkur að áhugi fólks á að taka þátt í sjálfboðasstörfum fer minnkandi.
Í lokin þakka ég félagsmönnum og ekki síst stjórnarmönnum skógræktarfélagsins fyrir óeigingjarnt
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. Við njótum víðast hvar
velvildar.
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/

Fundur um útivistarskóga
í Grundaskóla 3. mars.
Jón Ásgeir Jónsson
skógfræðingur hjá
Skógræktarfélagi Íslands flutti
erindi.

Bjarmar leggur möl á stíga í mars. Þetta var
stærsta verkefni félagsins á árinu.
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Rótarýfélagar grisjuðu fallinn og lélegan
víði í Slögu 6. og 13. maí.

Í maí fékk Skógræktarfélagið tvo nýja gáma. Annar
var ódýr, hinn gefins. Við fengum aðstöðu við höfnina til að mála gámana. Fjórir voldugir stöplar, ca.
1500 kg hver, voru grafnir undir gáminn í Slögu enda getur orðið afar hvasst við fjallið.
Stjórn félagsins 18. maí við Einbúann. Á fyrri myndinni sem Katrín tók eru Philippe, Jens, Bjarni, Einar
og Eiríkur.
Jens tók
hina
myndina þar
sem Katrín
er í stað
Jens.
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Grunnskólanemendur í
Slögu 22. maí við útinám
og leiki

Tré frá Kvisum í vökvunarbökkum 6. júní
(myndirnar fyrir ofan). Myndin að neðan sýnir
vökvunarbakkann við Einbúann 20. júlí. Þá hefur
birkið vaxið töluvert og lítur vel út. Í lok ágúst var
birkið orðið druslulegt.
Í júlí var byrjað að potta bakkaplönturnar,
aðallega furuna sem var lítil og ræfilsleg þegar
hún kom.
Rótarýfélagar gróðursettu við þjóðveginn 10. júní
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Líf í lundi var haldið í samvinnu við skátana á Akranesi mánudaginn 22. júní kl. 18 – 20. Samkoman
fór fram á miðsvæðinu í Slögu í prýðilegu veðri og tókst afar vel. Á að giska 70 – 80 mættu, fólk á
öllum aldri, ekki síst töluvert af börnum. Pylsur voru grillaðar og boðið uppá ketilkaffi og lummur.
Krakkarnir bökuðu snúrubrauð yfir eldi, tálguðu og skemmtu sér í skóginum og við axarkast o.fl.
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Myndir að ofan: Líf í lundi 22. júní.
Að neðan: stór grafa frá Bjarmari flutti gáminn við Einbúann á sinn stað. Jarðvegur jafnaður og grasi
flett af, ræsi sett í einn skurð og gerð drög að stíg. Síðan var unnið í Slögu. Tvö ný ræsi sett á
„Slögulæk“ sem rennur neðst í Slögu. Ræsin gerðu ný svæði aðgengileg. Þar var lélegur víðir grisjaður
og troðin leið fyrir nýjan stíg. Þarna eru skemmtileg framtíðarsvæði fyrir félagið. Tré farin að vaxa og
skjól að myndast. M.a. færði grafan myndarleg birkitré sem voru fyrir nýja stígnum.
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Sjálfboðaliðar Skógræktarfélags Íslands komu til okkar á Akranesi og unnu með okkur 30. júní til 3.
júlí. Þetta voru þær Magdalena Gajewska frá Póllandi, Michaela Almer frá Austurríki og Kristýna
Sosnovcová frá Tékklandi sem mættu til okkar ásamt Einari Erni Jónssyni garðyrkjufræðingi hjá SÍ.
Aðeins þrír af fimm sjálfboðaliðum voru mættir í júlí. Einnig vann Birta Brynjólfsdóttir með okkur
síðustu dagana. Þetta árið var lögð áhersla á að færa stærri tré á svæðið meðfram þjóðveginum. Birki,
furur og greni voru færð svo og reynir og hrymur (blendingur af Rússalerki og Evrópulerki) sem sóttur
var í Slögu þar sem hann dafnar mjög vel. Gróðursett var, vökvað, áburður borinn á og settar
grashlífar við tré og tré merkt með stikum. Það munaði sannarlega um þessi spræku ungmenni,
sjálfboðaliðarnir hafa unnið gott starf fyrir okkur á síðustu árum og það munar um að fá sérfræðing í
skógrækt með þeim. M.a. var garðurinn hjá Jóni Guðmundssyni skoðaður.
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Myndir frá júlí. Grisjunarviður fluttur. Ingólfur sló stígana neðan Slögu með ruddasláttuvélinni.

Vinnuhópur ungmenna á vegum Akranesbæjar vann við þjóðveginn 27. júlí. Þau slógu með sláttuorfi
frá trjám og gróðursettu bakkatré, stiklinga o.fl. Vonandi fáum við slíka vinnuhópa í fleiri daga á næstu
árum.
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Elizabeth frá Frakklandi tók þessar myndir af vökvunarbökkunum í Slögu og Jens og Philippe 30. júlí.
Yfirborðsvatnið úr krananum er ansi drullugt. Fyrir neðan: unnið við þjóðveginn 3. ágúst.

Mynd frá 21. ágúst. Birkið orðið 62 cm hátt en druslulegra en áður. Sitkagrenið er 49 cm hátt. Hin
myndin er tekin 26. ágúst af svæði 1 við þjóðveginn en þá var búið að slá mestallt svæðið.

28. ágúst. Myndir að neðan. Ingólfur búinn að slá njólann og grasið á svæðinu við gáminn. Tré í
vökvunarbökkunum líta sæmilega út en birkið farið að missa lauf að neðan.
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Ingimar tætti við Einbúann og við Miðvogslæk 3. sept.

Nýja svæðið við Einbúann eftir mikla rigningu 7. sept.

„Innréttingar“ voru settar í nýju gámana um haustið. Hin myndin sýnir furur sem gróðursettar voru í
Slögu fyrir nokkrum árum.

Skátarnir gróðursettu nálægt Klapparholti 23. sept. Þá var birkið farið að fella laufið.
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27. sept. gróðursetti björgunarsveitin á Akranesi 147 rótarskot og fleiri tré ásamt okkur í
skógræktarfélaginu.

Við fengum stóra sírenu gefins úr garði Einars. Gröfu þurfti til að taka hana upp og setja niður.
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6. nóv. vann grafa frá Bjarmari í Slögu. Grafnar vatnsrásir meðfram stígum og stígar lagaðir. Nokkur
stærri tré færð.

Sjálfboðaliðar Skógræktarfélags Íslands Magdalena, Lorenzo Veglió frá Ítalíu og Kristýna mættu aftur
mánud. 16. og þriðjud. 17. nóv. ásamt Einari Jónssyni. Nú var útbúið skjól fyrir pottaplönturnar við
Einbúann, tré gróðursett og grisjunarviður sagaður niður. Köld norðanátt var en annars gekk mjög vel.
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Bjarmar vann í stígum neðan Slögu í desember.

Jólatrjáasalan 13. og 20. des. kl. 12 – 15 gekk ágætlega þó færri tré hafi verið seld en áður vegna þess
að við höfum fremur lítið af heppilegum jólatrjám þessi árin. Ekki var boðið uppá veitingar vegna
covid. Ein fjölskylda fékk sér veitingar í góðu skjóli inn á milli trjánna.
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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. nýjum skipulagshugmyndum.

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. Einnig var gróðursett 2019 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.
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 og Akranesbær
hefur lýst yfir velvilja en málið hefur
dregist vegna skipulagsmála í
Hvalfjarðarsveit og lögfræðiþvargs við
landeigendur.

