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Inngangur 
Skógræktarfélag Garðabæjar var stofnað 24. nóvember 1988.  

Félagið er félag allrar fjölskyldunnar, með um 350 félagsmenn. 

Skógræktarsvæði félagsins eru: Smalaholt og Sandahlíð en þau 

liggja norðan og austan megin að friðlandi Vífilsstaðavatns svo 

og Tjarnholt og Hádegisholt sem eru upp af Urriðavatni í 

suður. Félagið var áður með ræktun í Leirdal við Lönguhlíð 

sem var tekinn undir þjóðlendur. Einnig er félagið að rækta 

jólatré í reit í Brynjudal í Hvalfirði. Þá hefur félagið yfir að ráða 

aðstöðu austast í landi Vífilsstaða fyrir plöntur og vinnuskúr 

fyrir verkfæri. 

 

Markmið félagsins er að vinna að uppbyggingu útivistarsvæða með framgangi skógræktar og 

trjáræktar í Garðabæ. Veita félagsmönnum fræðslu um skógrækt, trjárækt og gróðurvernd. 

Vinna að verndun skógarreita sem fyrir eru í bæjarlandinu og koma upp nýjum í samvinnu og 

samráði við bæjaryfirvöld og landeigendur. 

 

Stjórn félagsins 

Stjórn Skógræktarfélagsins er skipuð eftirfarandi félögum frá aðalfundi mánudaginn 10. maí 

2021. 

Aðalstjórn: 

• Kristrún Sigurðardóttir, formaður 

• Sigurður Þórðarson, varaformaður 

• Hildigunnur Halldórsdóttir, ritari  

• Barbara Stanzeit, gjaldkeri 

• Einar Örn Jónsson, vefstjóri 

• Jón Ásgeir Jónsson, meðstjórnandi 

• Heimir Sigurðsson, meðstjórnandi  

 

Varastjórn: 

• Ásta Leifsdóttir 

• Gils Peter Tompkins  

• Kristján Sveinbjörnsson 

• Narfi Hjartarson  

Skoðunarmenn reikninga: 

 • Ólafur Nilsson aðalskoðunarmaður 

• Snorri Magnússon varaskoðunarmaður

Sandahlíð 



 

Samstarfssamningur  
Samstarfssamningur Skógræktarfélagsins við Garðabæ var endurnýjaður á aðalfundi félagsins  

3. mars 2017 og gildir í sex ár til ársloka 2022. 

Nauðsynlegt er að samningsupphæð fylgi verðlagi svo fjárveitingin rýrni ekki of hratt. 

Samningurinn gerir félaginu m.a. kleift að gera verktakasamninga við fagfólk til starfa á 

skógræktarsvæðum félagsins. 

Heimasíðan www.skoggb.is 
Heimasíða félagsins var nýlega endurnýjuð og var formlega opnuð á aðalfundi félagsins í  

apríl 2019. 

Markmiðið með vefsíðu félagsins er virk upplýsingaveita fyrir félagsmenn og alla þá sem kunna 

að sækja hana heim. Þar eru birtar fréttir ásamt myndum auk annarra upplýsinga.  

Á heimasíðu félagsins má nálgast áhugavert yfirlit yfir sögu félagsins í yfir 30 ár frá stofnun þess: 

https://www.skoggb.is/felagid/agrip-af-sogu/ 

Þar er einnig hægt að nálgast kort af skógræktarsvæðum í Smalaholti og Sandahlíð: 

https://www.skoggb.is/wp-content/uploads/2019/01/Mynd.jpg 

 

Félagsstarf 
Haustferð félagsins féll því miður niður haustið 2020 vegna Covid 19. 
 

 

Jólaskógur 

Met aðsókn var í jólaskóg í 

Smalaholti laugardaginn 12. 

desember 2020 en þetta var í 16. 

skipti sem Skógræktarfélag 

Garðabæjar bauð upp á jólaskóg.  

Fjölskyldur nutu útivistar í 

skóginum í blíðskapar veðri við val 

á hinu eina sanna jólatré. Venjan 

hefur verið að bjóða upp á kakó og 

piparkökur en því var sleppt að 

þessu sinni vegna Covid. 

Jólaskógur er orðinn fastur liður í starfsemi félagsins 

https://www.skoggb.is/felagid/agrip-af-sogu/
https://www.skoggb.is/wp-content/uploads/2019/01/Mynd.jpg
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Aðalfundur Skógræktarfélagsins var haldinn 10. maí. Guðríður Helgadóttir, Gurrý, hélt 

fræðsluerindið ,,Lífgað upp á skóginn“ þar sem hún fjallaði um trjá- og runnategundir sem lífga 

upp á skóginn. 

 

Vinnukvöld 

Mánudaginn 7. júní komu nokkrir félagar Skógræktarfélagsins 

saman til samveru og vinnustundar í útivistarskógunum í 

Smalaholti og Sandahlíð í Garðabæ. 

Hluti hópins bar áburð á eðalplöntur í Smalaholti í nágrenni við 

trjásýnistíg, sem liggur um svæði þar sem grunnskólabörn 

gróðursettu birki fyrir um 30 árum. Skógræktarfélagið ákvað 

síðan, í framhaldinu þegar skjól hafði myndast á svæðinu, að auka 

fjölbreytileikann og setja niður ýmsar eðalplöntur sem alla jafnan 

vaxa ekki í Smalaholti enda jarðvegur frekar rýr. Regluleg 

áburðargjöf hjálpar til við að plönturnar nái að vaxa og dafna á svæðinu. 

Hinn hluti hópsins hélt í Sandahlíð þar sem hann vann að grisjun á svæði þar sem víði og greni 

hafði verið plantað. Víðirinn hefur nú lokið hlutverki sínu sem skjól fyrir grenið og því kominn 

tími til að grisja enda fengu trjáplönturnar aðstoð frá lúpínu sem sjá um áburðargjöf á svæðinu. 

Að loknu góðu verki var ljúft að setjast niður við nestisborðin á Sandaflöt og fá sér hressingu. 
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Skógardagur - Líf í lundi 

Skógræktarfélag Garðabæjar bauð til skógardags í 

Sandahlíð laugardaginn 26. júní kl. 13 – 15.  

Gestir gátu grillað sykurpúða yfir opnum eldi, tekið þátt í 

ýmsum útileikjum og þrautum svo og farið í 

skógargöngu með upplifun.  

 

 

 

Skýli voru búin til úr greinunum sem féllu til við grisjun á 

vinnukvöldinu um vorið og var skemmtileg upplifun fyrir 

börnin að fara inn í skýlin. Þá gátu gestir komið með hníf 

með sér og æft sig í að tálga greinar.  

Leiktækin, rólur og aparóla hafa alltaf mikið aðdráttarafl 

hjá börnunum. 

 

Yrkjugróðursetningar grunnskólanna 
Skógræktarfélagið hefur haft umsjón með gróðursetningum grunnskólanema í Garðabæ síðan 

Yrkjuverkefnið hófst árið 1990. Félagið hefur útvegað svæði til gróðursetninga, lánað verkfæri 

og ekki síst leiðbeint nemendum við gróðursetningu.  

Minnkandi landrými sem félagið hefur 

getað útvegað til gróðursetningar er 

áhyggjuefni, en svæði til 

yrkjugróðursetninga þarf að vera lítt 

gróið svo litlu bakkaplönturnar sem er 

úthlutað nái að komast á legg en kafni 

ekki í lúpínu eða grasi.  

 

Nemendur í 4. bekk Flataskóla 

gróðursettu í Sandahlíð í vor rúmlega 

200 bakkaplöntur af birki.  

Sykurpúðar grillaðir 

Skýli úr greinum 
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Því miður var ekki hægt að gróðursetja á Bessastaðanesi eins og gert var haustið 2020, þar sem í 

ljós kom að aðeins örfáar plöntur lifðu af, líklega vegna þess að gæsirnar rifu nýju plönturnar 

upp fljótlega eftir gróðursetningu.  

 

Í byrjun september nú í haust gróðursettu nemendur í 4. bekk Hofsstaðaskóla og 5. bekk í 

Álfanesskóla í Sandahlíð. Nemendur komu með rútu í Sandahlíð og gengu upp hlíðina í gegnum 

skóginn, tæpan 1 km. þar sem blasti við fallegur mói sem ekki er þakinn lúpínu og hentar því vel 

fyrir litlar bakkaplöntur. Að þessu sinni settu áhugasamir nemendur niður tæplega 600 

bakkaplöntur með tveggja metra millibili. Því miður minnkar svæðið sem hægt er að gróðursetja 

í með hverju ári. 

Mikilvægt er að grunnskólanemendur í Garðabæ fái tækifæri til að gróðursetja trjáplöntur í 

framtíðinni eins og hingað til en það er ekki hægt nema hafa landssvæði til að gróðursetja í. 
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Framkvæmdir á tímabili starfsskýrslunnar 

Ekki tókst að ráða starfsmann til Skógræktarfélags Garðabæjar sumarið 2021. 

 

Lúpínusláttur  

Verktaki var ráðinn til að slá 

lúpínuna sem er mjög ágeng 

planta og leggst yfir stíga og vegi 

þegar líður á sumarið ef ekkert er 

að gert. Hér er um að ræða mjög 

brýnt verkefni til að tryggja 

aðgengi íbúa að skógunum sem 

eru mjög vinsæl útivistarsvæði. 

Slegið var meðfram göngustígum og aðkeyrslum í Sandahlíð 

sumarið 2021. Einnig var sleginn 2 m breiður og um 400 m langur 

slóði í gegnum lúpínubreiðuna sem er á milli stíga og slóða er 

liggja upp Sandahlíðina. Með þessari aðgerð verður til ný 

hringleið um skóginn. 

Samstarf skógræktarfélaga 
Þátttaka og samstarf við önnur skógræktarfélög hefur alltaf verið mikilvægur liður í störfum 

stjórnar Skógræktarfélags Garðabæjar en vegna Covid voru fáir viðburðir.  

Aðalfundur Skógræktarfélags Íslands 2021 sem átti að fara fram í Mosfellsbæ var aftur felldur 

niður eins og árið áður.  

 

Í vor hafði slökkvilið 

höfuðborgarsvæðisins frumkvæði að 

samstarfi Skógræktarfélaga á svæðinu 

svo og sveitafélaganna varðandi 

ráðstafanir vegna þurrka á svæðinu. 

Haldnir voru fjarfundir sem slökkviliðið 

hafði forgöngu um. Í framhaldinu voru 

útbúin skilti sem vöruðu við eldhættu í 

skógunum í kringum höfuðborgarsvæðið. 

Starfsmenn sveitafélaganna sáu um að 

koma skiltunum fyrir. 

Eldvarnarskilti í Smalaholti 

Nýr slóði í gegnum 

lúpínubreiðu 
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Smalaholt í hættu - skipulag um nýtingu Vífilsstaðalands   
 

29. janúar 2021 sendi stjórn Skógræktarfélags Garðabæjar athugasemdir  til Bæjarstjórnar 

Garðabæjar við svari Garðabæjar vegna umsagnar Skógræktarfélagsins á kafla 4.5. er fjallar um 

bætur á gróðri. 

Félagið færði rök fyrir því að það sé óumdeilanlegt að allar trjáplöntur á því svæði sem 

fyrirhugað er að fari undir golfvöll og vegalagningu í Smalaholti séu í eigu Skógræktarfélags 

Garðabæjar. Skógræktarfélagið ítrekar enn og aftur að óvilhallir aðilar verði fengnir til að meta 

þann skaða sem Skógræktarfélagið verður fyrir og tjónið verði bætt að fullu. 

Þó að Skógræktarfélagið fái bætur fyrir trén sem hverfa undir golfvöll verður seint hægt að 

bæta fyrir skaðann sem umhverfið verður fyrir ef allt að 30 ára gömul tré verði felld og fara 

undir golfvöll. 

 

 

 

 

Gróskumikill skógur í Smalaholti sem fer væntanlega undir golfvöll 
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Starfsáætlun 2021-2022 
• Verja og vernda skógræktarsvæði félagsins.  

• Grisja og viðhalda skógum á umsjónarsvæðum félagsins. 

• Sala jólatrjáa af svæðunum. 

• Skógardagur – Líf í lundi. 

• Umsjón og aðstoð við Yrkjugróðursetningu grunnskólabarna í Garðabæ. 

• Hefting lúpínu og kerfils, sérstaklega frá stígum og í trjásýnireit. 

• Viðhald stíga í Smalaholti og Sandahlíð. 

• Gerð fræðsluskilta, merkingar trjátegunda og stíga o.fl. 

• Gróðursetning og íbætur innan skógræktarsvæðanna. 

• Gróðursetning og umhirða í jólatrjáareit í Brynjudal. 

• Halda við, endurnýja og bæta við bekkjum og borðum á áningarstöðum. 

• Leggja nýja útivistarslóða í Hádegisholti og Sandahlíð.  

• Fræðsla til félagsmanna og annarra s.s. með haustferð, myndakvöldi og fræðsluerindi. 

• Þátttaka og samstarf við önnur skógræktarfélög 

 

Fjárhagsáætlun fyrir árin 2021-2022 

Félagið stefnir á að ráða verktaka eða starfsmann sumarið 2022 til ýmissa verkefna. Haldið verði 

áfram með gerð gönguslóða og þeim viðhaldið á svæðunum. 

Kostnaðaráætlun fyrir starfstyrk frá bæjarsjóði starfsárið 2021-2022 

Útivistarstígar – lúpínusláttur, viðhald, grisjun o.fl.     kr.         1.800.000 

Rekstur á heimasíðu félagsins       kr.     308.000 

Tilfallandi kostnaður vegna starfseminnar      kr.             892.000 

Samtals            kr.       3.000.000 

Samkvæmt samstarfssamningi Skógræktarfélagsins við Garðabæ ber stjórn félagsins að skila 

árlega starfskýrslu við gerð fjárhagsáætlunar, nú skilað 5. október2021. 

 

Garðabæ, 5. október 2021 

f.h. stjórnar Skógræktarfélags Garðabæjar, 

Kristrún Sigurðardóttir formaður 

Sigurður Þórðarson varaformaður 

 


