42. fundur stjórnar Vesturlandsskóga.
Ferð stjórnar og starfsmanna Vesturlandsskóga um
suðursvæði Vesturlandsskóga, þann 12. ágúst 2010.
Með í för voru stjórnarmennirnir: Guðbrandur Brynjúlfsson, Birgir Hauksson og
Þórarinn Svavarsson. Auk þess starfsmenn Vesturlandsskóga, þeir Guðmundur
Sigurðsson og Sigvaldi Ásgeirsson.
Fyrsti viðkomustaður var Hafnarsel hjá Stefáni Teitssyni. Var komið þangað kl.
Rúmlega 9 að morgni. Hafnarsel er út úr Höfn, ofan þjóðvegar og innan við
Hafnaránna. Landið er að mestu leyti uppgræddur melur. Við skoðuðum m.a.
stafafuru á mismunandi aldri og tilraun með notkun svepprótarsmits við
gróðursetningu birkis, sem reyndar er í landi Óafínu (Hafnarlandi).
Belgsholt. Skoðuð voru skjólbelti, sem farin eru að gera gagn við kornræktina. Mestur
tími fór þó í að skoða Markúsarplóginn, sem Haraldur varðveitir.
Litla-Fellsöxl: Þar hittum við Heiðar Oddsson. Sérstaklega var skoðaður lítill reitur
með blendingslerki, þ.e. Larix decidua x Larix sibirica, blendingur evrópulerkis og
síbiríu (rússa-) lerkis. Einnig vel heppnaðar gróðursetningar með stafafuru, ösp o.fl.
Mógilsá: Farinn stuttur skoðunarhringur, þar sem við hittum sérfræðing á Mógilsá,
Þorberg Hjalta Jónsson. M.a. skoðuðum við hindber í skógi, stæðileg tré af gráelri og
reyndar líka Alnus glutinosa (svartelri), heilbrigt og beinvaxið rússalerki af Modokvæmi og blæösp, sem dreifir sér með rótarskotum í lúpínubreiðu. Einnig stórvaxinn
skóg með sitkagreni, sem bar þess merki að hafa orðið fyrir snjóbroti í uppvextinum.
Af öðru frásagnarverðu má nefna nokkur eintök af douglasgreni, sem hefur sprottið
með afbrigðum vel.
Hádegisverður í Mosfellsbæ.
Heiðmörk. Hittum Helga Gíslason, framkvæmdastjóra Skógræktarfélags Reykjavíkur.
Skoðuðum asparrækt í lúpínubreiðum. Einnig litið á stæðilegan skóg í Vífilsstaðahlíð.
Gróðrarstöðin Þöll við Kaldárselsveg heimsótt. Þar eru ræktaðar margar fágætar
tegundir frá löndum með svipað veðurfar og er á Íslandi. Auk þess er áhersla mikil á
að prófa nýja Íslendinga, þ.e. nota fræ af ýmsum misjafnlega algengum tegundum í
íslenskri skógrækt, fræ, sem fengið er hérlendis, oft fyrstu plönturnar af viðkomandi
tegund upp af íslensku fræi. Sáum hvernig hindber taka yfir lúpínubreiðu í
skógarrjóðri og báru þroskuð ber 12. ágúst á þessu óvenjublíða sumri. Í Þöll var
drukkið kaffi og með því.
Á heimleiðinni var komið við á Möðruvöllum í Kjós, þar sem við hittum Sigurð
Guðmundsson og skoðuðum nýgróðursetningar, þar sem sitkagreni hefur tekið
ótrúlegum framförum, miðað við ungan aldur og lifað tiltölulega mjög vel í brattri
brekku, þar sem er reyndar ekki neitt óskaplegur grasvöxtur.

Skoðuðum skógrækt í Ferstiklu og þágum kaffi og pönnukökur hjá þeim Dúu og
Vífli. Nokkuð ber á beitarskemmdum á birki, en vonandi tekst Vífli að fá
sveitarfélagið til aðstoðar í girðingarmálum, enda hefur Vegagerðin komið í bakið á
honum með því að rífa upp ristarhlið í heimreið að heimamönnum forspurðum.
Annars er mikill skógur að vaxa upp neðan vegar á Ferstiklu
Skoðuð falleg skjólbelti á Kalastöðum, þar sem menn sáu alaskaylli með fullu
berjaskrúði. Hittum þar Þorvald bónda.
Meðan staldrað var við á Kalastöðum fundaði stjórnin um umsókn Guðmundar
Sigurðssonar um styrk til Skotlandsferðar. Var samþykkt að veita honum 50.000
króna styrk til fararinnar og einnig, að hann yrði í vinnunni, meðan á ferðinni stæði,
þó þannig, að helgin, sem lenti inni í ferðinni, væri í Guðmundar tíma og að ekki yrði
borguð yfirvinna í ferðinni.
Ferðinni lauk um kl. 9:30 að kveldi.
Ritað á Hvanneyri 21. september 2010,
Sigvaldi Ásgeirsson.

