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Geitasandur sumarið 2017
Gróðursettar voru 16.750 plöntur sem keyptar voru af Barra haustið 2016. Fóru þær í
endurgróðursetningu svæða sem gróðursett var í 2013 en misfórst. Þá var gróðursett í nýtt svæði
austan við sandhóla þar sem vígslugróðursetningin var og afgangurinn fór í íbætur á rýru holti sem
gróðursett var í 2009. Fulltrúar Skógræktarfélagsins í Sogni og Fjörðum heimsótti Kolviðarskóginn í
annað sinn frá 2012 og voru gróðursettar 35 gráelriplöntur sem vaxnar eru upp af fræi sem Árni
Þórólfsson safnaði við suðurströnd Hornindalsvatns í ferð Skógræktarfélags Íslands um Sogn og Firði
2014.

Góðir gestir frá Sogni gróðursetja í Kolviðarskógi 30. ágúst en næst til hægri má sjá plöntur sem
fulltrúar sama félags gróðursettu árið 2012.

Keypt voru 6 tonn af Yara 26-6 áburði sem dreift var með stórum kastdreifara. Samið var við Pierre
Davíð Jónsson, vélaverktaka á Hellu, um dreifinguna en Bæring Sigurbjörnsson, bóndi á Stóra-Hofi, sá
um að hífa sekkina í dreifarann. Dreift var á sömu svæði og áður voru talin auk lægri skógar frá 2009
sem er sitt hvoru megin við upphaf austurbrautar. Kort verður útbúið síðar.
Lagfæra þurfti úrrennsli frá ræsum á vegi og var verktaki fenginn í það verk.

Borin voru á 6 tonn af áburði með kastdreifara.

Hér má sjá áburðaráhrif alaskalúpínu sem er aðeins farin að stinga sér niður í Kolviðarskóginn.

Úlfljótsvatn sumarið 2017

Umhirða eldri gróðursetninga
Borið var á gróðursetningu frá árinu 2016 og hlúð að plöntum. Talsverð vinna var lögð í að traðka
niður lúpínu í kringum plöntur sem gróðursettar voru í lúpínubreiður. Hjálögð tafla gefur glögga
mynd af því sem gert var.

Gróðursetning
Gróðursettar voru tæpar 90 þúsund plöntur og eru tegundir og fjöldi útlistaðar nánar í hjálagðri
töflu. Kortlagðir gróðursetningareitir þekja um 45 hektara.
Tegund
Blágreni
Lerki, Hrymur
Rússalerki
Sitkageni
Stafafura
Samtals

Fjöldi
6.480
320
19.430
23.080
40.669
89.979

Gróðursetningakort fyrir sumarið 2017

Gróðursetningakort: Rauð heil lína afmarkar gróðursett svæði. Brotalínur vinnuslóða og blá lína
afmarkar samningssvæði.

Annað

Útbúnir voru karmar fyrir plöntur og aðstaða til vökvunar bætt á Úlfljótsvatni.

