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Skipun og störf stýrihóps um 
brunavarnir í skógrækt.

Guðmundur Gunnarsson ábyrgð; forvarnir brunavarna í skógrækt

Kristján Einarsson ábyrgð;  viðbragðsáætlun brunavarna í skógrækt

Böðvar Guðmundsson ábyrgð;  varnaráætlun brunavarna í skógrækt

Sveinn Guðmundsson ábyrgð; forvarnir og brunavarnaráætlanir við sumarhús 

Björn Traustason ábyrgð; skráning og úrvinnsla gagna - LÍSU skráning [i]

Björn B. Jónsson formaður ábyrgð; kallar saman og stýrir fundum, samræming

[i]

Samtökin LÍSA eru vettvangur samstarfs á sviði landfræðilegra gagnasafna og upplýsingakerfa

Í framhaldi af málþingi um brunavarnirí skógrækt 4. júní 2013 varákveðið að skipa
vinnuhóp/stýrihóp til að vinnaáfram að forvörnum, varnaráætlunum og viðbragsáætlunum
í brunavörnum í skógrækt.



Stýrihópur brunavarna í 
skógrækt     6 manna hópur

Forvarnir  - V1

Ríki : Mannvirkjastofnun, 
Almannavarnir, 
Veðurstofan, Sr

Viðbragðsáætlun  -
V2 

Slökkvilið

Varnaráætlun - V3            

LHV, skógr.fél., Sr, 
sveitarfélög

Forvarnir og 
brunavarnaráætlanir 

við sumarhús  - V4

Skráning og úrvinnsla 
gagna 

LÍSU skráning

V5 

Hver og einn fulltrúi  í stýrihópnum ber ábyrgð á sínu sviði. 
Viðkomandi ábyrgðaraðili myndaði undirvinnuhóp sér til aðstoðar til að vinna að 

útfærslu á tillögum, sem lagðar voru síðan fyrir stýrihópinn til frekari vinnslu. 



Dæmi

Dæmi um þætti sem unnið var aðí vinnuhópunum.

V1 - Forvarnir brunavarna í skógrækt

Lög og reglugerðir sem þarf að uppfæra eða búa til.

Á að skilgreinaí lögum/reglugerð viðbragðsáætlun og brunavarnaráætlun?

Hvernigá fræðsla að vera til einstaklinga?

Hvernigá skógareigandi að bregðast við skógarbruna?

Aðkoma sveitarfélags– skipulag– brunahanar o.fl.



Þeir sem koma beint eða óbeint að 
vinnu um brunavarnir 

Þeir aðilar sem koma að þessari vinnu, beint eða 
óbeint, eru þær stofnanir,  félagasamtök og 
einstaklingar sem eru sérhæfðir hver á sínu sviði 
í brunavörnum og vörnum gegn þeirri vá, ásamt 
þeim sem hafa ábirgð og skyldur í þessum 
málaflokki. 

Hér eru þessir aðilar taldir upp í stafrófsröð: 

Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
Bændasamtökin
Félag slökkviliðsstjóra
Félag sumarhúsaeigenda 
Héraðs- og Austurlandsskógar
Innanríkisráðuneyti
Landbúnaðarháskólinn, 
Landssamtök landeigenda
Landssamtök skógareigenda
Mannvirkjastofnun
Neyðarlínan 112

Norðurlandsskógar
Rannsóknarstöðin á Mógilsá
Umhverfis- og auðlindaráðuneyti
Landbúnaðarháskóli Íslands
Landsbjörg
Rauði Krossinn
Samband ísl. sveitarfélaga
Samband íslenskra tryggingafélaga
Skipulagsstofnun 
Suðurlandsskógar
Samband íslenskra sveitarfélaga
Skjólskógar 
Skógfræðingafélag Íslands 
Skógrækt ríkisins 
Skógræktarfélag Íslands
Skógræktarfélag Reykjavíkur 
Veðurstofan 
Vegagerðin 
Vesturlandsskógar



Greinargerð stýrihóps í brunavörnum skóga um mótun 
vinnureglna í brunavörnum í skógi og öðrum gróðri.

•Inngangur. 
•Skipun og störf stýrihóps um brunavarnir í skógrækt. 
•Tæki og tól til eldvarna í skógi
•Lámarksbúnaður hjá skógaeigendum
•Brunavarnaráætlanir í skógrækt
• Kortatákn
•Vegir og slóðar
•Vatnsból,  gerð þeirra og aðgengi
•Varnarlínur
•Önnur atriði í brunavarnaráætlun
•Aðgerðaráætlanir hjá brunavörnum
•Leiðir til að minnka eldsmat og hættu á íkveikju
•Miðlægur gagnagrunnur
•Samstarf við 112
•Forvarnir og fræðsla 
•Lög og reglugerðir 
•Fyrstu viðbrögð við skógar- eða gróðurbruna
•Veggspjald
•Viðbragskort
•Lokaorð



Eftirfarandi verkþættir hafa fengið 
umfjöllun í ýmsum vinnuhópum

Forvarnir brunavarna í skógrækt
•Lög og reglugerðir sem þarf að uppfæra eða búa til 
•Hugmyndir um að skilgreina í lögum eða reglugerðum viðbragðsáætlanir
•Samræming varðandi tákn á kortum
•Fræðsla til einstaklinga, sveitarfélaga og félagasamtaka
•Aðkoma skógareiganda að viðbrögðum við skógarbruna
•Aðkoma sveitarfélags – skipulag – brunahanar o.fl.

Viðbragsáætlun brunavarna í skógrækt 
•Aðgerðaáætlun/aðgerðastjórnun
•Tól og tæki til eldvarna í skógi:
•Dælur, Klöppur, haugsugur, fjór-sexhjól, kerrur, pallbílar
•Eiga skógareigendur að útbúa sig með lágmarks búnað ? - klöppur, vatnstanka ? 
•Hvernig á skógareigandi að bregðast við skógarbruna? Hringja á hjálp / gera eitthvað sjálfur
•Á almenningur að koma að slökkvistörfum, sökum hættu á afleiðingum reyks ?



Varnaráætlun brunavarna í skógrækt
•Samræming á gögnum/aðferðum
•Kortatákn : Slóðar, vatnsból og gæði þeirra. 
•Gerð vatnsbóla: Stærð og dýpt með tilliti til dælugerða og þyrlu. 
•Aðgengi að vatnsbólum: Hvers er krafist. Aðgengi að vetri þegar ís er á vötnum. 
Frostfríir brunnar. Hvernig á að búa til vatnsból. Dýpt og stærð. Tjarnargerð og stíflugarðar. 
Yfirföll og botnrásir. Tjarnardúkar, tankar. Atriði inni í brunavarnaráætlun.
•Kort A4 með táknum, vegum og vegslóðum, vatnsbólum, varnarlínum, raflínum, skurðum, 
girðingum ofl. 

Forvarnir og brunavarnaráætlanir við sumarhús
•Samansafn upplýsinga úr þeim gögnum sem komið frá vinnuhópum
•Forvarnarplan sem sent verður út til allra sumarhúsaeigenda
•Kort – flóttaleiðir fyrir gangandi sem og akandi fólk
•Aðgangur að vatni – lón – brunahanar
•Ábyrgð sveitarfélags

Skráning og úrvinnsla gagna- LÍSU skráning
•Safna saman upplýsingum úr þeim gögnum sem berast eftir bruna í skógi
•Brunavarnarkort  og aðgerðakort (viðbragðáætlun) til 112 

•Miðlægur gagnagrunnur    (Mógilsá) – Samsýn – 112.

Frh.



Tvennt sýnilegt skógareigndum 
verður til út úr starfi nefndanna.

1 Brunavarnarkort   sem  hver  skógareigandi  skal  hengja  upp   við   skóglendi  sitt 
og/eða í  bústað sínum. Kortatáknin eru  alþjóðleg.   (Esri tákn)

2 Viðbragðsáætlunartexti  þarf einngi að  vera sýnilegur á áberandi  stað við skóglendi, 
þannig að gestir og gangandi sýni rétt viðbrögð.  Hugsanlega ættu þessi tvö A4 skilti 
að hanga uppi í litlu skiltahúsi við innganginn  í viðkomandi skóglendi og etv fleyri 
stöðum.



Til er  form (template)  fyrir bæði A4 
og A3 kortblöð. 



Viðbragðsáætlun við skógar- og gróðureldum !
Komi upp skógar- eða gróðureldur í skógi ber að fylgja meðfylgjandi viðbragðsáætlun.

• Kalla út aðstoð við slökkvistarf í gegnum  neyðarlínu 112.
– Segið í hvaða skógi eldurinn er.
– Reynið að staðsetja eldinn innan skógarins og notast við fyrir fram ákveðið númerakerfi á korti til þess að 

leiðbeina slökkviliði.
– Lýsið staðháttum og hvernig slökkvilið kemst best að með tæki og búnað að eldinum. 
– Aðstoð má alltaf afturkalla ef aðstæður breytast.

• Bregðast við skjótt og fara með öll tiltæk slökkvitæki og mannskap á staðinn og reynið að slökkva 
eldinn. 

– Hefja aðgerðir sem allra fyrst. Sækja að eldi undan vindi þannig að reykmengun hindri ekki yfirsýn og 
aðgerðir. 

– Klöppur og blautir strigapokar eiga alltaf að vera nærtæk slökkvitæki.
– Reykur frá gróðureldum getur verið varasamur fyrir öndunarfærin.
– Sé ekki ráðið við eldinn, t.d. vegna hvassviðris, skal gera ráðstafanir til að mynda eldvarnarlínu í nægilegri 

fjarlægð undan vindi svo tími gefist til að undirbúa hana, t.d. með því að bleyta í gróðri eða ryðja honum 
burt. 

• Metið aðstæður og kannið hvort byggingar eða fólk séu í hættu. 
– Takið ekki áhættu hvað varðar eigið öryggi og látið fólk sem kynni að vera í hættu strax vita af eldinum, jafn 

vel þótt það sé talsvert langt í burtu.
Hengja upp á áberandi stað.



Tól og tæki sem skógareigendur geta 
haft til fyrstu viðbragða við gróðureld.

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, 
fjaðrir 5 cm breiðar og 33cm langar. Skaft 2 m.
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 aflúrtaksdælu. Þegar 
minkar 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.


