
 

Skýrsla stjórnar LSE fyrir starfsárið 2019 

 

 

Stjórnarfundir / stjórn LSE 
Sex stjórnarfundir voru haldnir frá síðasta aðalfundi, af þeim var einn fundur í fjarfundabúnaðinum 

„Hangouts“. Stjórnina skipa Jóhann Gísli Jóhannsson formaður, Hraundís Guðmundsdóttir varaformaður, 

Sigrún Hrönn Þorsteinsdóttir gjaldkeri, Sigríður Hjartar ritari og Naomi Bos meðstjórnandi. 

Afgreiðsla tillagna frá síðasta aðalfundi 
Tillögur frá síðasta aðalfundi voru afgreiddar frá stjórn á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund, sumar sendar á 

ráðuneyti og aðrar settar í vinnslu hjá nefndum á vegum LSE. Alls voru 12 tillögur sem fengu afgreiðslu 

frá síðasta aðalfundi.  

 

Fyrstu þrjár komu úr fjárlaganefnd og snéru að árgjöldum í LSE og launafyrirkomulagi stjórnarliða. 

 

Frá Allsherjarnefnd komu aðrar þrjár tillögur til stjórnar LSE.  

Fyrsta þeirra snéri að nýskógrækt og sveitafélögum. Formaður og framkvæmdastjóri áttu fund með 

fulltrúum frá Sambandi Íslenskra sveitafélaga. Málið er flókið og kemur á borð margra en vilji er til að 

greiða úr flækjustigum. Skógræktin vinnur einnig að því að greiða leið þeirra sem áhuga hafa á að stofna 

skógræktarsamning á landareign sinni.  

Næsta tillaga fjallaði um hvort vænlegra væri að skógrækt félli undir landbúnaðarráðuneytið en ekki 

umhverfisráðuneytið. Afgreiðslu þessarar tillögu var seinkað, einfaldlega vegna þess að kunnáttumenn telja 

að vænlegra sé að hafa fyrirkomulagið eins og það er og áfram námið með báðum ráðuneytum.  

Þriðja tillagan fjallaði um að koma þyrfti viðeigandi upplýsingum til félagsmanna LSE með fyrirvara upp 

á fimmtán daga fyrir aðalfund. Unnið hefur verið eftir því. 

 

Frá Fagnefnd komu fjórar tillögur til stjórnar LSE.  

Kostnaðarmat skógræktar hefur lengi verið á teikniborðinu hjá LSE en enn hefur ekki náð að vinna þessa 

flóknu vinnu. Vonir standa til að nemandi í skógfræði vinni að spurningunni í lokaverkefni.  

Skógræktinni voru ætlaðar næstu þrjár tillögur og snúa þær allar að fjárhag sem oftar en ekki veltur á 

framlagi hvers árs frá ríkinu. Verklag við uppgjör gengur út á að gera skilvirknislaga upp við skógarbændur 

og Skógrækin hefur oftar en ekki staðið sig vel í því. Þegar upp koma hnökrar er gjarnan bent á fjárskýrslu 

ríkisins en oft virðist erfitt að eiga við hana. Girðingar væru áreiðanlega allar í góðu standi ef ekki stæði fé 

í vegi. Yfirlitt vantar fé til að halda girðingum við og því eru róttækar hugmyndir uppi hjá Skógræktinni. 

Skógrækt, sem og önnur rækt, þarf umhirðu. Grisjunarþörf er víða orðin brýn í flestum landshlutum en 

fjármagn fæst ekki til þess að sinna því þar sem aukin áhersla er á kolefnisbindingu sem bitnar á umhirðu 

og slóðagerð. Sem er skrítið, því aukin kolefnisbinding fæst með góðri umhirðu, svo ekki sé minnst á 

vistfærilega fjölbreyti. Starfsmenn Skógræktarinnar eru alltaf boðnir og búnir til aðstoðar enda skógrækt 

sameiginlegt hagsaumamál, en stundum má gera betur.  

 

Frá Félagsmálanefnd komu tvær tillögur til stjórnar LSE.   



„Ekki var talið tímabært að fara í verkefnaflutning frá Skógræktinni til LSE en vissulega má fara huga að 

því“ voru svörin frá forsvarsmönnum skógræktarinnar þegar til hennar var leitað.  

Hvert er hlutverk LSE og aðildarfélaganna í framtíðinni? Á árinu var lagt upp með að vinna að stefnu LSE 

með sviðsmyndafyrirkomulagi, en þá yrðu mögulegum og vart-mögulegum nálgunum teflt saman til að sjá 

hvernig best sé að bregðast við hverju sinni. Þessi vinna hófst aldrei enda yfirgripsmikil. Ætlunin var að 

skila tillögu fyrir aðalfund 2019, en lagt er til að henni verði frestað um eitt ár. 

 

Frá Kolefnisnefnd komu þrjár tillögur til stjórnar LSE.  

Sölukerfi á kolefni var kynnt á fagráðstefnu skógræktar sem fram fór á Hallormsstað í apríl á árinu. Gera 

má ráð fyrir framhaldi á því á næstu misserum.  

Fordæmi eru fyrir að skógarbændur hafi látið þinglýsa kolefnisbindandi skóga sína á Austurlandi. Lagt var 

leiðbeiningarrit á síðasta fundi fyrir þá sem vildu gera slíkt hið sama.  

Lagt var til við Skógræktina að minnka vægi birkis við nýskógrækt. Skógrækin tekur undir það og hefur 

tekið það til greina. 

Búnaðarþing og Ársfundur BÍ 
Varaformaður og framkvæmdastjóri LSE sóttu formannafund Bændasamtakanna (BÍ) 22.nóvember 2018. 

Megin stef fundarins voru þrjú: „Hráakjötsmálið“, Almenningsálit BÍ og Loftslagsmál. Almennt eru bændur 

ekki hrifnir af endurheimt votlendis og þá fór framkvæmdastjóri LSE í pontu og kynnti vænlegri kost, 

asparskógrækt.  

Formaður LSE mætti á Ársfund Bændasamraka Íslands sem haldinn var í Hveragerði í maí. 

Framkvæmdastjóri situr í nefnd um stefnumótun BÍ í umhverfismálum, svo kölluð umhverfisstefna.  

Samrásfundir við Skógræktina 
Vernja er að halda einn samráðsfund milli LES og Skógræktarinnar að hausti og annan að vori, en vegna 

veðurfars var ekki unnt að halda fundi á boðuðum fundartímum. Tveir samráðsfundir hafa því verið haldnir 

á árinu 2019 til þessa. Báðir voru haldnir á Mógilsá og fór þeir fram 11. janúar og 14. mars. Farið var yfir 

nokkur mál á hvorum fundi en helstu málin voru taxtamál og girðingamál. Skógræktin féllst ekki á að 

hækka taxta eftir almennri launavísitölu í landinu eins og LSE lagði til, þau sögðu að góður 

gróðursetningarmaður fengi svo mikið í laun. Það má við bæta að í náinni framtíð gætu taxtamál 

gróðursetninga breyst töluvert ef hugmyndir um hektaragjald verða að veruleika. Næst voru tillögur 

Skógræktarinnar um nýjar girðingarreglur lagðar fram og voru þær samþykktar á fundinum. Það kom þó í 

ljós eftir fundinn að misskilnings hafði gætt meðal allra fulltrúa LSE þar sem breytta átti kerfi fyrir vörslu 

eldri samninga en ekki einungis nýgirðingar. Því fór að annar fundur var haldinn, á Hallormsstað í tenglum 

við fagráðstefnu skógaræktar, þar sem girðingarmál voru aftur rædd. Til að gera langa sögu stutta þá er 

málinu ekki lokið og er líklegt að LSE leiti lagalegs réttar sinna félagsmanna.   

Fundir/hagsmunagæsla 
Formaður og framkvæmdastjóri áttu fund með Guðjóni Bragasyni og Lúðvík E. Gústafssyni 29.nóvember 

hjá Sambandi Íslenskra sveitafélaga. Rætt var um tvennt: Samræma þyrfti leið framkvæmdaleifa milli 

sveitafélaga og hvernig hægt sé að hvetja sveitafélög til að halda kolefnisbókhald.  

Formaður og framkvæmdastjórar LSE og Línek Sævarsdóttir, 22. nóvember, þingmaður 

Framsóknarflokksins hittust og fóru yfir ýmis mál er tengdust bændaskógrækt.   

Formenn aðildarfélaganna og stjórn LSE fundaði í janúar. Fundað var í tengslum við samráðsfund en 

samtals var þetta tveggja daga fundarlota.  



Formaður og framkvæmdastjóri áttu fund með Jens Garðari og Benedikt hjá Samtökum fyrirtækja í 

sjávarútvegi um möguleikann á að sjávarútvegurinn myndi koma að fjármögnun skógræktar ef afláttur 

fengist á kolefnisskatt ríkisins.  

Framkvæmdastjóri LSE sat undirbúningsfundi um Fagráðstefnu skógaræktar 2019.  

Á seinni degi á fagráðstefnu skógaræktar á Hallormsstað funduðu formaður og framkvæmdastjóri áttu fund 

með umhverfisráðherra og tveimur aðstoðarmönnum hans, Orra Páli og Guðríði Þorvarðardóttur, 

sérfræðingi í friðlýsingum hjá ráðuneytinu. 

 

Farið var yfir fjárframlög til skógarbænda, jólatré og honum var boðið að mæta á Aðalfund LSE í október. 

Stuttu síðar sama dag funduðu fulltrúar FSA með honum um fjárframlög og umhirðumál. 

Aðalfundir Félags skógarbænda á Austurlandi, Norðurlandi og Vesturlandi voru allir haldnir í mars. Félag 

skógareigenda á Suðurlandi var í apríl og aðalfundur Félags skógarbænda á Vestfjörðum var í júlí. 

Með nýjum skógræktarlögum hófst vinna við Landshlutaáætlun í skógrækt og situr Maríanna Jóhannsdóttir 

fyrir hönd skógarbænda í þeirri nefnd. 

Styrkveitingar 
Framleiðni sjóður veitti styrk upp á 1,5 milljón á árinu og er ætlunin að nota hann í þrennt. : -Vöruhönnun  

-Viðargæði  - Viskumiðlun. Greiðsla fæst afhent 2020. 

Umhverfisráðuneytið veitti 1,5 milljón kr. styrk fyrir viðarmagnsúttekt-verkefnið og fólst fjárveitingin í að 

meta viðargæði í skógum með LiDAR-tækni (dróna). LiDAR mælir með mikilli nákvæmni landið sem 

flogið  er yfir og býr til nákvæmt punktaský. Út úr punktaskýinu má reikna út hæð og tegund einstakra trjáa, 

viðarmagn, umfang og fleira. Skógræktin, Svarmi ehf. og að hluta til LSE eru vinna athuganir á ágæti 

dróna-tækninnar við mat á skógum. Vinna á vettvangi fór fram í sumar á Fljótsdalshéraði. Vinnslu gagna 

skal vera lokið fyrir maí 2020.  

Viðburðir 
Landbúnaðarsýning. Í október 2018 var haldin stór landbúnaðarsýning í Laugardalshöll. LSE var með 

tvöfaldan bás til umráða 6x3 m á enda á röð. Aðkeypt þjónusta við básinn var í lágmarki en básinn vakti 

mikla lukku meðal gesta.  

Hönnunarmars. Björn Steinar Blumenstein hefur fengið styrki frá LSE vegna vöruhönnunar á 

húsagagnalínu. Hann sýndi fyrstu húsgögnin sín fyrir troðfullu húsi í Ásmundarsal.  

Búfjárræktarferð nemenda LBHÍ fóru á Suðurland og kynntu sér meðal annars skógrækt. LSE stykri hvern 

nemanda um 1000 kr . 

Bókaútgáfan Sögur útgáfa, bauð skógarbændum kostakjör á bókinni Bók um tré.  

Fjögra daga Danmerkurferð var farin í lok ágúst. Alls voru farþegar 36 talsins. Ferðin þóttist taka mjög vel.  

Umsagnir til alþingis 
LSE skilaði umsögn vegna frumvarps um svæðisbundna flutningsjöfnun. Með stækkandi skógarauðlind 

munu þungaflutninga á timbri/hráviði færast í aukana. Einnig munu jólatrjáaflutningar verða meira og aðrar 

óflokkaðar vörur úr skógunum.  

LSE skilaði umsögn vegna nýrra skógræktarlaga í 11 liðum. Tveir viðamestu liðirnir snéru að lýðræðislegri 

aðkomu skógarbænda og hitt var um óskýran kostnaðarþátt hins opinbera. 

LSE skilaði umsögn um Miðhálendisþjóðgarð, þar sem bent var á mikilvægi gróðursetningar í eða við 

þjóðgarðinn og útbreiðslu innfluttra trjátegunda. 

LSE kvartaði formlega yfir ummælum Trausta Baldurssonar hjá Náttúrufræðistofnun Íslands vegna 

opinbera ummæla um skógrækt. 



Bókhald LSE 
Um áramótin 2018-2019 skiptu samtökin um bókhaldsþjónustu þar sem skrifstofur LSE eru komnar í 

húsnæði Bændasamtaka Íslands við Hagatorg í Reykjavík. Þar eru innanhúss bókhaldsþjónusta 

Bændasamtakanna. Sagt var upp samningi við KPMG og sér bókhalsþjónusta bændasamtakanna nú um 

bókhaldið fyrir LSE.  

Við skógareigendur 
Útgáfa fréttaefnis frá skógarbændur hefur verið birt í Bændablaðinu allt þetta ár og láta allir viðkomandi 

vel að því. Átta greinar í nafni LSE hafa verið birtar frá áramótum. Fréttir úr Bændablaðinu, viðkomandi 

skógrækt, eru teknar saman í einni útgáfu á PDF formi, aðgengilegar á heimasíðunni skogarbondi.is. 

Jólatré 
Haldinn var fundur með umhverfisráðherra þar sem lögð var jólatrjáatillaga og óskarð eftir 15 milljónum á 

ári í 10 ár. Svarið var í megin atriðum það að þessu yrði vísað til Skógræktainnar. 

Erlend mál 
Í desember leitaði Sara Maria Hildebrand til framkvæmdastjóra vegna skrifa hennar um kynjaskiptingu í 

skógargeiranum í Evrópu. Það er skemmst frá því að segja að meirihluti stjórna í aðildarfélögum og stjórn 

LSE eru konur og meirihluti félagsmanna eru karlar.  

Í september fór framkvæmdastjóri sem áheyrnafulltrúi á NFS (den Nordiska Skogsägarkonferensen) fund 

í Svíþjóðar. Þar ræddu kolleikar í stóru skógarþjóðunum Finnlandi og Svíþjóð ásamt minni 

skógarþjóðunum Noregi og Danmörku um hvað efst væri á baugi í hjá þeim og sér í lagi samstaf við 

Evrópusambandið.  

Í október fór skógræktarstjóri ásamt framkvæmdastjóra í viðtal hjá fréttablaðinu the Hull í Bandaríkjunum 

um skógarmál landsins.  

 

Skógarfang og Gæðafjalir 
Það styttist í lokaskil teymisins „Skógarfang“, sem er skipað fulltrúum LSE og Skógræktarinnar. Áætlað er 

að skiluð verði 60 blaðsíðna skýrsla í byrjun árs 2020.  

LSE er aðili að teymisvinna frá fyrri ári, kölluð „Gæðafjalir“, vinnur að staðlamálum íslensk timburs, vottun 

fyrir íslenska skóga, nám í meðferð á timbri og ýmislegt fleira. Vinnunni miðar vel áfram.  

 

 

 

Í stjórn LSE starfsárið 2018-2019 sátu: 

Jóhann Gísli Jóhannsson, formaður 

Hraundís Guðmundsdóttir, varaformaður 

Sigrún Hrönn Þorsteinsdóttir, gjaldkeri 

Sigríður Hjartar, ritari 

Naomi Bos, meðstjórnandi 

 

Hlynur Gauti Sigurðsson er framkvæmdastjóri 

 

 


