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ÍSAFJARÐARBÆR

Þjóðskógur á Vestfjörðum
Sæmundur Þorvaldsson, verkefnisstjóri skógræktarinnar, hafði samband við undirritaða vegna
heimsóknar forsvarsmanna Skógræktarinnar til Vestfjarða í vikunni 3. – 8. september. Þröstur
Eysteinsson, skógræktarstjóri og Sigríður Júlía Brynleifsdóttir, sviðsstjóri
skógarauðlindasviðs, ásamt heimamönnunum og skógræktarráðgjöfunum Sæmundi
Þorvaldssyni og Kristjáni Jónssyni, verða á ferð um Vestfirði til að skoða jarðir/svæði sem
hugsanlega kæmu til greina fyrir stofnsetningu þjóðskógar á næstu árum.
Samkvæmt Sæmundi væri nærtækast að horfa til jarða í eigu ríkisins, sem ekki eru í ábúð, svo
fremi að þær henti almennt til skógræktar af öðrum ástæðum og að aðgengi að þeim sé gott.
Fáar ríkisjarðir (eða engar) eru norðan Arnarfjarðar í Ísafjarðarbæ en í hinum forna
Auðkúluhreppi eru nokkrar sem eru í eigu ríkis eða ríkisstofnana. Einnig gæti Skógræktin
hugsað sér að gera langtíma samninga um heppilega jörð í eigu sveitarfélags og þá eru
einhverjar innan Ísafjarðarbæjar s.s. Sandar í Dýrafirði og Kirkjuból í Engidal og ef til vill
fleiri.
Forsvarsmenn Skógræktarinnar eru tilbúnir til að hitta fulltrúa Ísafjarðarbæjar í næstu viku og
ræða þessi mál. Nákvæm tímasetning á heimsókninni liggur þó ekki ljóst fyrir, en hægt er að
hafa samband við Sæmund ef vilji er til.
Upplýsingar um Þjóðskóga af heimasíðu skógræktarinnar
Á Íslandi er fjöldi þjóðskóga sem opnir eru almenningi og í sumum þeirra eru tjaldsvæði.
Skógræktin á eða hefur í sinni ríflega fimmtíu lendur um allt land að undanskildum
Vestfjörðum. Skógarnir sem þar vaxa eru kallaðir þjóðskógar. Þeir eru öllum opnir allan
ársins hring. Margir skóganna eru í alfaraleið og því vel aðgengilegir. Aðrir eru úr alfaraleið
og jafnvel gæti þurft að hossast í öflugum jeppa eða ganga upp bratta hlíð til að komast í þá.
En alltaf er það fyrirhafnarinnar virði fyrir fólk sem kann að meta fallegt skóglendi.
Aðstaða í skógunum er mjög misjöfn. Skógarnir eru allt frá því að vera ósnertir villtir
birkiskógar með engum stígum eða mannvirkjum upp í nytjaskóga í fullum rekstri og skóga
með vel skipulögðu kerfi gönguleiða, fjölbreytilegum útivistarmöguleikum og jafnvel
tjaldsvæðum, trjásöfnum, bálskýlum og annarri aðstöðu.
Þórdís Sif Sigurðardóttir,
starfandi bæjarstjóri.

1

