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- Aðgengi að vatni

- Virði skóga

- ArcGis Online og skráning gagna



Skipulag skóga
Þegar skógi er plantað er mikilvægt að hann sé ekki of samfelldur og hafa skal í huga 

hólfun með varnarlínum. 

Skipta má skóginum upp með því að planta ákveðnum tegundum lauftrjáa í belti sem 

brenna síður. 

Hægt er að nýta misfellur í landslaginu og slóða sem varnarlínur. 

Einnig þarf að huga að flóttaleiðum út úr skóginum og að hafa fleiri en einn 

möguleika ef eldur lokar útgönguleið.

Aðgengi að vatni er mikilvægt og oft má með einföldum aðgerðum sem eru einnig 

jákvæðar fyrir umhverfið í skóginum gera það auðveldara. 

Klókt er að hafa samráð við slökkviliðsstjóra þegar svæðið er skipulagt svo að allt 

aðgengi sé eins og best verður á kosið, 



Þegar skógræktaráætlun er gerð þarf að huga strax að brunavörnum 
(Kortagerð Bergsveinn Þórsson)) 



Varnarsvæði og takmörkun eldsmatar

• Nokkrar leiðir eru til til að takmarka eldsmat, sem oftast felst í miklum lággróðri:

• Gróðursetning trjábelta í skógum, sem brenna illa; t.d. ösp og uppkvistað lerki

• Ræktun til sláttar í beltum þvert í gegnum skóg á völdum stöðum í hverju skóglendi

• Vegir og slóðar geta hindrað brunaflæði ef eldur kemur upp í gróðri

• Sláttur eða beit húsdýra á ónotuðum túnum og afmörkuðum svæðum í skógum og svæðum með
miklum lággróðri er góð leið til að minnka líkur á stórbruna

• Sama er að segja um slátt eða beit á svæðum meðfram vegum og slóðum



Flokkun vega 
og slóða í 
brunavarnar-
áætlun og á 
brunavarnar-
kortum. 

Heiti Tákn Skýring

Skógarvegur

Malborinn vegur, 8 tonna öxulþungi.

Fær allt árið.

Bratti minni en 10%.

Breidd 4-5 m.

Beygjuradíus lámark 20 m.

600-1000 metrar milli slíkra vega.

Skógarslóði a

Varanlegur vegur sem getur þróast yfir í Skógarveg með því að keyra á slóðann burðarlagi og
breikka hann.

Fær dráttarvélum og 4x4 bílum yfir þurrasta tíma ársins og á frosti.

Ekki brattari en 10%.

Breidd 3-4 m.

Beygjuradíus 20 m.

80-150 metrar milli skógarslóða a.

Skógarslóði b

Sambærilegur við skógarslóða a nema brattari.

Fær dráttarvélum og 4x4 bílum yfir þurrasta tíma ársins og á frosti. Varanlegir, yfirleitt
ómalarbornir, með grasþekju.

Bratti 10-20%.

Breidd 3-4 m.

Beygjuradíus 20 m.

80-150 m milli slóða.

Skógarslóði c
(traktorsslóði)

Liggja út frá slóðum eða milli slóða. Oft lagðir til bráðabirgða við gróðursetningu eða útdrátt
timburs.

Illfær öðrum ökutækjum öðrum en 4x4 dráttarvélum.

Bratti 0-40%.

Breidd 3-4 m.



Heiti Tákn Skýring

Auðkenni vatnsbóls GPS merki og númer

Skráð á kort og í gagnagrunn 112

Númer og texti sem er lýsing á því hvaða tækjabúnað viðkomandi
vatnsból þarf til að nýtast til slökkvistarfa.

Viðkomandi slökkviliðsstjóri sér til þess að sá texti verði saminn.

Örugg vatnstaka

Vatnsforði yfir 300m3 (dæmi; 10 x 10 x 3 m) og eða gott aðrennsli.

Nægilega djúpt fyrir slöngustúta og dælur. Dýpi meira en 50 sm við
dælingu.

Aðgengi gott. Skógarvegur eða sambærilegt og eða slóðar a eða b
nái alveg að vatnsbólinu

Möguleg vatnstaka

Vatnsforði lítill (minni en 300 m3) eða lítið aðrennsli.

Varla nægilega djúpt fyrir slöngur og dælur (minna en 50 sm). Væri
hægt að stífla eða grafa upp á skömmum tíma. Getur þornað upp í
þurrkatíð.

Aðgengi gott. skógarvegur eða sambærilegt og eða slóðar a eða b
nái alveg að vatnsbólinu.

ÑØ
¬«

ÑØ¬«

Vatnsból eru flokkuð í þrennt, eftir öryggi (umfangs) vatnsforða og hversu gott aðgengi er.



Möguleg vatnstaka

Vatnsforði yfir 300 m3 eða gott aðrennsli.

Nægilegt dýpi fyrir slöngustúta og dælur (yfir 50 sm).

Nota verður léttar dælur.

Aðgengi slæmt. Utan við vega og lóðakerfi, en hægt að
komast að með sogslöngum og léttum dælum.

Aðgengi fyrir þyrlu
Lengingarstaður fyrir þyrlu.

Vatnstökustaður fyrir þyrlu.

Dælustaður
Góður staður fyrir dælustaðsetningu í nærliggjandi lækjum
eða ám.

ÑØ
¬«

!Ã Þyrlulendingarstaður

ÑÔ§ Vatn fyrir þyrlu

!dô Dæla

Flokkun vatnsbóla - framhald



Stöðluð kort fyrir 
gróðurelda





(heimild Böðvar Guðmundsson)



Virði skóga

• Það kostar u.þ.b. 300-500 þús.- að rækta upp einn hektara með skógi.



Landfræðilegur gagnagrunnur:

Skógræktin hefur þróað landfræðilegan gagnagrunn fyrir skráningar í
skógrækt. Meðal skráninga í þessum gagnagrunni eru
landupplýsingar varðandi gróðurelda. Gagnagrunnurinn er á File
Geodatabase sniði og byggður upp í ArcGIS hugbúnaði. Allar
skráningar eru í samræmi við fitjuskrá fyrir gróðurelda.



Fitjuskrá fyrir gróðurelda



Fitjuskrá fyrir gróðurelda



Kortatákn
• Árið 2006 fór fram vinna við samræmingu tákna í 

eldvörnum vegna gróðurelda í Bandaríkjunum. 
Um var að ræða samstarf milli eldvarnarhóps í 
landupplýsingamálum og ESRI.

• Þetta er tækniskýrsla sem gefur upplýsingar um 
hvernig vinna á með landupplýsingagögn varðandi 
gróðurelda.

• Eins konar fitjuskrá fyrir gróðurelda.

• Við tókum upp táknin sem voru þróuð í þessari 
vinnu.



Kortatákn frh.



Táknunum er hægt að hlaða niður

• Samhliða þessu var þróaður 
hugbúnaður í ArcGIS sem byggir á 
þessari vinnu. Hægt er að hlaða 
táknunum niður og koma þau beint inn í 
ArcMap tilbúin til notkunar.

• Við gerðum örlitlar breytingar á litum og 
flokkum. Í meginatriðum eru táknin eins 
og í bandarísku skýrslunni, þó ber að 
nefna að í skýrslunni er ekki tæmandi 
listi yfir þau tákn sem koma fyrir í 
ArcMap.



ArcGIS Online – skráning gagna

• Hægt að skrá upplýsingar 
á vettvangi í snjallsímum

• Allt landið undir

• Vistast miðlægt í 
gagnagrunni hjá ESRI

• Mikið samstarf við 
slökkvilið – yfirferð gagna

• Gögnum svo komið á 
Neyðarlínuna



Aðgengi að skráningum

• Það eru ýmsir möguleikar í boði varðandi aðgang að þessum landupplýsingum
• Nærtækasti möguleikinn er vefsjá þar sem skógarbændur geta skoðað upplýsingar 

um eldvarnir á sinni jörð
• Þar væri hægt að vista ýmsar upplýsingar sem skipta máli ef eldur kemur upp eða 

skipta máli varðandi forvarnir
• Dæmi um upplýsingar sem gætu verið á slíkri vefsjá:

• Brunahólf
• Svæði með miklum eldsmat
• Helstu vegir og slóðar
• Flóttaleiðir
• Vatnsból

• Slík vefsjá byggir á viðamikilli öflun gagna um eldvarnir í skógum landsins. Það þarf 
því mikil vinna að fara fram áður en að slík vefsjá getur farið í loftið.



Ný heimasíða:

https://www.grodureldar.is/

https://www.grodureldar.is/


Eldvarnarbæklingur







Dæmi um tól og tæki til fyrstu viðbragða við gróðurelda

Haugdæla sem er tilbúinn full af vatni á frostlausum stað. 
Aðeins tekur örfáar mínútur að tengja hana við 
dráttarvél. Öflug dráttarvél ræður við að fara með 
haugdælu yfir talsvert gróft land.

Jarðtætari kemur í góðar þarfir þegar land er ófrosið 
til að tæta eldvarnarlínur.

Plógar koma til greina við heftingu sinuelds.

Eldklöppur eru handhæg 
verkfæri við gróðurelda

Gróf hrífa til að rífa upp mosa.



Tól og tæki sem skógareigendur geta verið 
með á sínum snærum

Slökkvitraktor Skógræktarfélags 
Árnesinga:
2x 1000 ltr plasttankar. Tæmt er úr 
aftari tanknum fyrst með aflúrtaks-
dælu. Þegar minnkar í þeim tanki er 
fremri tanknum lyft og vatn úr 
honum streymir eftir  2“ barka í 
aftari tankinn.  Sára ódýrt dæmi.

Vatnsbirgðir þurfa að vera tiltækar. Því eru tankarnir geymdir í frostlausu húsi yfir 
veturinn.  Ekki tekur nema 5 mínútur að tengja tankana við traktorinn.  Áfylling beggja 
tanka tekur með 2“ tommu barka og 6 kg þrýstingi úr 1,5“ röri  6 mínútur.  Útdæling 
með aflúrtaksdælu gegnum ¾“ slöngu tekur ca ½ klst. Á enda ¾ slöngunnar er úðari.  
Æskilegt að hafa hann stillanlegan.



Samantekt 

• Því meiri gróður – því meiri eldsmatur
• Opið svæði næst bústöðum og skúrum
• Lauftré – t.d.  Birki eða aspir næst bústöðum 
• Eldklöppur / vatn / hvar er vatnsból ?
• Opna slóða ef þeir eru að fyllast af gróðri
• Ekki kveikja opinn eld / skjóta flugeldum ef þurrt er!
• Ef kviknar í hringja í 112
• Vara nágranna við - slökkva eld – ef hann er óviðráðanlegur forða sér


