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Þann 24. sept em ber í haust út nefndi Skóg rækt ar
fé lag Ís lands tré árs ins, eins og gert hef ur ver

ið und an far in ár. Fyr ir val inu varð um 11 m hátt 
hengi birki sem er á úti vist ar svæð inu í Kjarna skógi 
við Ak ur eyri. Tréð stend ur eitt og stakt en er um
kringt sitka greni skógi að sunn an og vest an. Hengi
birk ið hef ur senni leg ar ver ið gróð ur sett fljót lega 
eft ir 1970. Ald ur trés ins er því um 40 ár. Það er í 
sam ræmi við stærð og út lit nokk urra sam bæri legra 
birkitrjáa í görð um á Ak ur eyri. 

Upp runa leg heim kynni hengi bjark ar (Betula 
pendula) eru í Norð ur og MiðEvr ópu og Norð ur
Asíu. Hengi björk in lík ist ilm björk en verð ur stærri 
og grein arn ar slúta til end anna. Árs sprot ar er hár
laus ir en al sett ir ljós um fín gerð um harpix vört um. 
Blöð in eru stil klöng og langydd. Tréð er gjarn an 
bein vax ið og með ljós an stofn.

Hengi björk in fell ur sér lega vel að hin um fjöl breytta 
úti vist ar skógi í Kjarna. Króna trés ins er laufrík, slút
andi grein ar bera með sér tign og ákveðna slök un. 
Það er gott að stunda úti vist nærri slík um líf ver um. 
Haust lit ir hengi birk is ins eru ívið skærgul ari en á ís
lenska birk inu, blöð in gulna nokkru fyrr en á Bæj ar
staða birk inu. Slút andi grein arn ar eru líka áber andi 
þeg ar lauf blöð um fer að fækka á haustin. Ilm björk
in ís lenska (Betula pubescens) hef ur einnig fund ist 
með hang andi grein um líkt og hengi birk ið.

Kjarna skóg ur er fjöl breytt ur og bland að ur skóg ur 
og senni lega vaxa þar ekki færri en 120 teg und ir og 
teg unda kvæmi. Or sak ir þess ar ar fjöl breytni má m.a. 
rekja til þess að Skóg rækt ar fé lag Ey firð inga starf
rækti í Kjarna upp eld is stöð fyr ir trjá plönt ur frá ár
inu 1947 og til árs ins 2004. Um ára bil voru ýms ar 
af gangs plönt ur úr plöntu söl unni flutt ar, síð sum ars 
eða á haustin, út í skóg inn til þess að auka á fjöl
breyti leik ann. 

Ekk ert er hægt að segja með vissu um upp runa 
þess ar ar feg urð ar drottn ing ar árs ins 2009 í Kjarna, 
en leiða má lík ur að því að hengi birk inu hafi ver
ið sáð í gróðr ar stöð Skóg rækt ar rík is ins á Vögl um 
í Fnjóska dal um eða eft ir 1965. Á þeim tíma komu 
400 g af hengi birkifræi frá Rogn an í Nor dland fylki 
í Nor egi til sán ing ar á Vögl um. Þá var í gildi sam
komu lag um það að Skóg rækt ar fé lag Ey firð inga 
fengi sán ing arplönt ur frá Vögl um og dreif setti í 
græði reiti í Gróðr ar stöð inni í Kjarna. Hluti af plönt
um var svo seld ur sem garð plönt ur á Ak ur eyri og 
ná grenni. 

Hengi birki frá Ki valo og Kittila í Finn landi barst 
einnig til gróðr ar stöðva á Ís landi um þetta leyti og 
ekki er úti lok að að eitt hvað af þeim plönt um hafi 
borist í Kjarna skóg. Því fræi var þó að al lega sáð í 
Foss vogs stöð inni og á Hall orm stað.

Hengi birk ið í Kjarna verð skuld ar þá at hygli sem 
það hef ur feng ið og hvet ur okk ur til þess að nota 
fleiri og fjöl breytt ari teg und ir trjáa við skóg rækt á 
úti vist ar svæð um í þétt býli og á nýj um skóg rækt ar
svæð um.

Tré ársins 2009
– hengibjörk í Kjarnaskógi
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Hengi björk í Kjarna skógi var út nefnd tré árs ins 2009 af 
Skóg rækt ar fé lagi Ís lands. Tréð er um 10,95 m á hæð. 
Þver mál stofna i 130 sm hæð er 20 sm. Magn ús Gunn
ars son, for mað ur Skóg rækt ar fé lags Ís lands, af hend ir bæj
ar stjór an um á Ak ur eyri, Her manni Jóni Tómassyni, skjal 
þessu til stað fest ing ar.

Lýsandi gul ur haust lit ur hengi birk is ins sker sig frá græn
um vegg sitka gren is ins í bak sýn. Hengi birk ið er lík lega 
norskr ar ætt ar, eins og fram kvæmda stjóri Skóg rækt ar fé
lags Ey firð inga, Jo han Holst.


