
Frú Vigdís Finnbogadóttir, Herra Guðni Th, Katrín Jakobsdóttir og aðrir góðir gestir.... 

Loftslagsbreytingar, kolefnisbinding, sjálfbærni og fleiri sambærileg orð, voru líklega ekki á orðfæri 
margra árið 1980 þegar frú Vigdís Finnbogadóttir var kjörin forseti Íslands. Mögulega voru þessi hugtök 
notuð hjá afmörkuðum hópi fræðimanna en ég þykist nokkuð viss um að megin þorri Íslendinga hafi 
hvorki notað, né skilið, merkingu þessara orða, á þeim tíma. Þessi „ungu orð“ eru því e.t.v. einhvers 
konar mælikvarði á þær miklu breytingar sem hafa orðið í málaflokki sem við köllum umhverfismál í 
dag. Sjálf þekkti ég ekki til þessara orða, árið 1980, enda einugis 6 ára gömul og grunaði ekki á þeim 
tímapunkti að þau myndu verða meðal minna mest notuðu orða síðar meir.  

Ég tel að mér sé nokkuð óhætt að fullyrða að frú Vigdís Finnbogadóttir hafa verið ákveðinn frumkvöðull 
þegar kemur að málum sem snúa að landbótum, og þá einkum skógrækt og landgræðslu. Það hvort að 
hún hafi sjálf „sveiflað haka og ræktað nýjan skóg“ skiptir kannski ekki máli í stóra samhenginu, heldur 
eru mikilvægari þau víðtæku áhrif sem hún hafði innan umhverfismála á samferðafólk sitt.  Þegar horft 
er aftur í tímann og skógræktarsaga Íslands skoðuð, má segja að hún hefjist um aldamótin 1900. Um 
það leyti tóku landsmenn að átta sig á, að allt frá landnámi hafði hröð og óvægin skógareyðing átt sér 
stað hér á landi. Timbur til bygginga og brennslu var að mestu horfið, skjólið sem skógurinn veitti var 
ekki lengur til staðar og jarðvegurinn var víða að fjúka á haf út. Fyrri hluti 20. aldar einkenndist af því 
að friða þær litlu skógarleifar sem enn voru í landinu. En þegar líða tók á öldina komu fram 
hugsjónarmenn sem hófu að gróðursetja nýja skóga, prófa sig áfram með nýjar trjátegundir og virtust 
gera sér grein fyrir því að stór hluti jarðvegseyðingar á Íslandi væri afleiðing af skógarhöggi liðinni ára. 
Þessir menn voru frumkvöðlar, þeir voru að takast á við erfiðar aðstæður í landi sem átti sér enga 
hliðstæðu hvað varðar gróðurfar; í landi sem var nánast skóglaust, verðurfarsskilyði voru erfið og lítill 
skilningur ráðamanna og almennings  á gagnasemi skógarins, var til staðar.  

Vigdís Finnbogadóttir var ein af þessum hugsjónakonum. Þegar hún tók við embætti, árið 1980, var 
vitund almennings um náttúru landins okkar tekin að aukast nokkuð. Ríó Tríó söng um að landið okkar 
væri að fjúka burt, hafísárin voru að baki, ræktunaráhugi landsmanna var að aukast sem og 
útivistaráhugi. Það varð einhvern veginn almennur meðbyr með skógrækt og umhverfismálum í 
landinu. Þar hefur eflaust spilað mikið inní að hafa góðan leiðtoga – leiðtoga sem náði til fólksins og 
fékk það með sér í verkefnin sem þurfti að vinna. Leiðtoga eins og Vigdísi sem í nánast öllum sínum 
heimsóknum til ólíkra staða á landinu, gróðursetti tré og vakti þar með athygli og áhuga landsmanna á 
skógrækt. Gróðursetning getur nefnilega verið táknræn athöfn og það vita þeir sem eitthvað hafa 
fengist við ræktun að til að tryggja vöxt þurfa lífverur ákveðna grunnþætti. Vigdís nýtti gjarnan 
tækifærin og líkti þessum grunnþáttum plöntunnar við ýmsa grunnþætti sem þurfa að vera til staðar 
til að hlúa að samfélögum og einstaklingum innan þess.  Gróðursetning á skógarplöntum, tók mikinn 
kipp í forsetatíð frú Vigdísar.  

Á ferðum sínum um landið fékk Vigdís börn og unglinga gjarnan til liðs við sig í gróðursetningu. 
Óformleg könnun mín á internetinu sýnir mér að þau landsvæði eru afar fá þar sem Vigdís á ekki 
einhvern þátt í skógrækt á viðkomandi svæði. Mig langar til að nefna sérstaklega Bernskuskógana við 
Úlfljótsvatn en frú Vigdís tók einmitt fyrstu skóflustuguna að þeim árið 1994 í tilefni af 50 ára afmæli 
íslenska lýðveldisins. Markmið Bernskuskóganna er að gróðursetja árlega eitt tré fyrir hvert barn sem 
fæðist í Reykjavík, græða þannig upp landið og bæta uppvaxtarskilyrði íslenskra barna í nútíð og 
framtíð. Ennfremur er markmiðið að stuðla að persónulegum tengslum borgarbarns við náttúrna, vekja 
áhuga þess á að njóta náttúrunnar, efla hana og vernda. Það vex nefnilega sem að er hlúð, hvort sem 
það eru börn eða tré.  

Í nýlegu viðtali við frú Vigdísi segir hún: „Ég hef alltaf verið mjög vakandi fyrir umhverfinu og þegar ég 
var beðin um að heimsækja fólkið í embættistíð minni færði ég hinum ýmsu byggðum á Íslandi, gróður, 



ég færði þeim tré.  Því þá var svo mikið til umræðu að landið væri svo þurrt að það væri að fjúka burt. 
Ég ætlaði að kenna æskunni að binda landið og ég gróðursetti alltaf þrjú tré, eitt fyrir strák, eitt fyrir 
stelpu og svo eitt fyrir ófæddu börnin. Ég lét drengina gróðursetja eitt fyrir stúlkurnar, og stúlkurnar 
eitt fyrir drengina og svo gróðursettu þau þetta eina tré saman“ . 

Samfélagsverkefni eins og Bernskuskógarnir, Vinalundurinn á Þingvöllum og ótal fleiri verkefni á sviði 
umhverfismála sem Vigdís hefur komið að, skipta einfaldlega miklu máli. Um það getum við öll verið 
sammála. Við lifum á tímum þar sem umræðan um loftslagsmál er mikil og stundum yfirþyrmandi. 
Skógar og skógrækt gegna veigamiklu hlutverki í loftslagsmálum, um það þurfum við ekki að efast. Við 
þurfum heldur ekki að efast um gagnsemi skóganna þegar kemur að því að skoða ánægjuna sem það 
veitir okkur að stunda útivist í þeim. Skógurinn eykur líffræðilega fjölbreytni, hann temprar vatnsflæði, 
gefur okkur auðlind í formi timburs, verndar jarðveg og hann bindur títtnefnt kolefni. Hvort að frú 
Vigdís hafi haft alla þessa þætti í huga þegar hún á starfstíð sinni, tók þátt í gróðursetningum víða um 
land, veit ég ekki. En hitt veit ég að við, næsta kynslóð, njótum víða ávinningsins af skógarlundum sem 
hafa vaxið upp fyrir hennar tilstilli.  

Kolefnisjöfnun er ákveðið tískuorð í dag. Nú veit ég ekki hvort mér sé óhætt að taka svo djúpt í árinni 
að fullyrða að Vigdís sé „kolefnisjafnaðasti“ foresti Íslands. Guðni sækir reyndar hart að henni þessa 
dagana, enda er hann að endurheimta votlendi í landi Bessastaða í gríð og erg – en sú 
landnýtingaraðgerð er einmitt líka frábær og ég vil nota tækifærið og hrósa honum fyrir þá hugsjón. En 
já, ég sagði að frú Vigdís væri kolefnisjafnaðasti forsetinn og ég er ekki frá því að það sé bara nokkuð 
rétt. Til að kolefnisjafna sig þá þarf maður nefnilega að reikna út alla losunar og bindingarþætti og finna 
út jafnvægið á milli þessara þátta. Þó svo að ég hafi engar formlegar tölur til að styðjast við, þá er 
eitthvað sem segir mér að þau tonn af kolefni sem nú eru bundin í trjám víðsvegar um landið í reitum 
sem Vigdís hefur komið að, séu býsna mörg og slagi janfvel hátt upp í losunarþættina sem fylgja 
forestaembættinu. Það sem er hins vegar merkilegast við alla kolefnisbindinguna hjá Vigdísi er sú 
staðreynd að hún var framkvæmd ÁN þess að markmiðið væri endilega að stunda kolefnisbindingu. 
Vigdís hefur sennilega verið eins konar Greta Tunberg níundaáratugarins hvað umhverfismál varðar, 
en mögulega nokkuð ómeðvitað og án þess að hafa aðgang að samfélagsmiðlum til að segja heiminum 
hvað hún væri að gera. Það er nefnilega mjög mikilvægt, sérstaklega um þessar mundir að við 
mannfólkið stöldrum aðeins við og sýnum trjám og gróðri jarðar meiri auðmýkt. Því þrátt fyrir að 
mannkynið gnæfi yfir jörðinni með allri sinni tækni og umfangi þá er veruleikinn sá að tré er í grunninn 
einfaldlega merkilegri lífvera en við mennirnir. Tré er frumbjarga lífvera sem einungis þarf sól, vatn og 
næringarefni til að spjara sig á meðan við mennirnir erum háðir ýmsum öðrum og flóknari þáttum. Með 
öðrum orðum þá er gróður jarðar algerlega óháður mönnum en menn hinsvegar algerlega háðir gróðri 
jarðar. Þessi staðreynd ætti ein og sér að stilla okkur aðeins af í viðhorfi okkar til náttúrunnar og hjálpa 
okkur að sýna gróðri jarðar meiri auðmýkt og virðingu.  Þessi nauðsynlega virðing endurspeglaðist alltaf 
í viðhorfi Vigdísar til náttúrunnar.  

Að lokum þetta: munum að við mannfólkið, eigum allt okkar undir náttúrunni og auðlindum hennar 
komið. Verum þakklát fólkinu sem að ruddi brautina, vísindamönnum sem með vinnu sinni auka 
skilning okkar á ferlum og hringrásum náttúrunnar og svo fólki eins og frú Vigdísi sem í gegnum tíðina 
hefur verið ötull talsmaður náttúrunnar, bæði í orði og verki. Munum líka að við, núverandi kynslóð 
erum fyrirmynd í einu og öllu og að umgengni okkar leggur grunn að því sem næsta kynslóð gerir. 
Leggjum við hlustir þegar unga fólkið talar og munum að það er á okkar ábyrgð að skila landinu okkar í 
góðu ásigkomulagi til næstu kynslóðar. 

Ég fagna virkilega heiðursdoktorsnafnbót Vigdísar hér í dag og tel afar vel við hæfi að kona, sem í 
gegnum sín víðtæku áhrif hefur aukið umhverfisvitund samferðamanna sinna og skilið eftir sig mikið 
og þarft starf í þágu íslenskrar náttúru, hljóti slíka nafnbót. Takk fyrir. 


