
Stefna LSE í afurðar og markaðsmálum

Það er stefna Landssamtaka skógareigenda og aðildarfélaganna að efla 
nytjaskógrækt og tryggja jafnt og öruggt framboð skógarafurða. 
Það þarf umtalsverða skógarauðlind til að standa undir sterkri atvinnuppbyggingu 
og byggðarþróun.
Efla nytjaskógrækt á bújörðum svo þau nái þeim markmiðum sem sett vorum með 
tilkomu landshlutaverkefnanna um 5 % skógarþekju á láglendi fyrir árið 2030.
LSE leggur áherslu á markaðsdrifna skógrækt og arðsemin sem hún skapar verið 
sem mest í heimabyggð. 
Til þess þarf að tryggja nægt framboð hráefnis. Ef það á að ná fram að ganga þurfa 
gróðursetningar að aukast svo það komi ekki gat í virðiskeðjuna.
Að notaðar verði bestu tegundir og kvæmi til ræktunar og að gerð verið 
umhirðuáætlun fyrir hverja jörð sem unnið verður eftir frá gróðursetningu til 
grisjunar (lokahöggs) til að tryggja það að árangur verið sem bestur. Mikilvægt er 
að tryggja hagnýtar rannsóknir fyrir nytjaskógrækt.
Vinna að vöruþróun og markaðssetningu á afurðum úr skógum skógarbænda.
Hvetja skógarbændur að nýta allt efni sem skógurinn gefur til að skapa verðmæti 
og aukna skógarmenningu. (Samanber styrkurinn fyrir efnið í kyndistöðina, 
girðingastaura, viðarkurl, og arinvið)

Til að tryggja nægt framboð hráefnis til framtíðar þarf:
Að unnið verið eftir áætlun til einhverra ára um stigvaxandi aukningu á 
nýgróðursetningum, grisjunum og umhirðu skógarins og áætlun um aukið fjármagn
til þessara verkþátta, svo þrýsta megi á stjórnvöld um aukin framlög til 
nytjaskógræktar á bújörðum. Og atvinnugreinin nái þeim styrk sem hún þarf til að 
dafna og verði arðbær og verðmæti skógarins verið tryggt.
Skógrætkin hefur unnið að í samstarfi við UAR 3 ára  fjárhagsáætlun 2017 – 2019 
í samræmi við stefnumörkun í málaflokknum. Í þeirri fjárhagsáætlun er gert ráð 
fyrir 480 millj. krónru  í tvö ár og 500 millj. krónur 2019. Nú í ár fáum við 224,9 
millj + 7 millj í tilraunaverkefni sem er ekki helmingurinn. 
Eitt af hlutverkum LSE er að þrýsta á aukið fjármagn til nytjaskógræktar á 
bújörðum og standa vörð um gerða samninga. Mikilvægt er að það sé gert í 
samvinnu við Skógræktina. Vinna eftir sameiginlegu plani til að ná sem mestum ára
ngri.
Vera tilbúin með aðgerðaráætlun um aukna þátttöku skógarbænda í skógrækt ( 
með kynningu og hvatningu), að gróðursetningar verði í takt við áætlanir á jörðum 
sem eru í verkefninu, umhirðu ungskóga og grisjun þannig að fjármagnið nýtist 
sem allra best í verðmætasköpun auðlindarinnar.  
LSE setti sér markmið að vinna með aðildarfélögunum að markaðsmálum 
viðarafurða og stofnun afurðarmiðstöðvar í hverjum landshluta með það að 
markmiði að:
Byggja upp verðmæta auðlind og möguleika fyrir skógarbændur að grisja skóga 



sína og losna við efnið á markað. 
Skapa grundvöll fyrir grisjun skóga og hvetja skógarbændur til nýtingar á   skógum
sínum. ( jafnvel kaupa standandi efni og vinna það á markað)
Byggja upp úrvinnslu skógarafurða, vöruþróun og markaðssetningu á 
skógarafurðum, viðarmiðlun og jafnvel umboðssölu t.d jólatré og fl. 
Miðla upplýsingum um afurði á milli aðila, landsvæða og væntanlegra kaupanda. 
Vera tengiliður fyrir verktöku.
Sinna vöruþróun og stuðla að nýsköpun.
Vera tengiliður skógarænda og hugsanlegra kaupenda skógarafurða.
Vinna með jólatrjáaræktendum að markaðsmálum og sinna umboðssölu á 
jólatrjám og greinum.
Í byrjun árs 2014 fór fyrsta aðildarfélagið af stað í samstarfi við LSE, Skógræktina,
 Héraðs og Austulandsskóga auk fleyri aðila með verkefni um að kanna möguleika 
á því að stofna afurðarmiðstöð á Austurlandi, 
Unnar voru ýmsar skýrslur eins og viðarmagnsúttekt, markaðsgreining, tækjagreinin
g, skoðuð fjölþætt nýting viðarafurða og gerð viðskiptaáætlun.



FsA fékk styrk frá Uppbyggingarsjóð Austurlands, LSE, Framleiðnisjóð auk þess 
sem Skógræktin og HASK styrkti verkefnið um vinnuframlag.
Skýrslan er fróðlegt og margt áhugavert kom þar fram:
Viðarmagnsspáin lagði mat á mögulega grisjun næstu 30 árin. Aðferðin er rakin í 
skýrslunni.
Samkvæmt spánni kemur fram að á fyrstu 10 ára tímabilinu þarf að grisja 50 ha á 
ári en fer upp í 200 ha.
Spáin er ekki mjög nákvæm því vikmörkin eru 95% sem skýrist af miklum 
breytileika í grunngögnum. Líta verður á að um vísbendingu um væntanlegt 
grisjunarmag sé að ræða.
Samkvæmt skýrslunni má ætla að nýtanlegt magn viðar sé bæði fyrr á ferðinni og 
í meira magni en þorað var að vona við stofnun Héraðsskóga.
Áður en hafist er handar við uppbyggingu á úrvinnsluiðnaði verður að gera 
nákvæmari úttekt á skógarauðlindinni, eyða óvissu um flatarmál reita því er talið 
mikilvægt að endurkortleggja reitina sem eru vaxnir upp og fjölga mæliflötum. Svo
hægt verið að gera raunhæfari áætlanir fyrir afurðarstöð.
Í markaðsskönnunni kemur fram að ef skógurinn á að standa undir 
úrvinnslukostnaði og einhverjum arði, þarf ákveðið magn af timbri að vera til 
staðar, stilla flutningskostnaði í hóf og efla samvinnu á milli skógarbænda um tæki 
og tól.
Mest megnis af grisjunarvið næstu árin flokkast sem iðnviður. Stundum hefur verið
möguleiki að losna við efnið í viðarbrennslu ( stóryðju) en margt smátt er hægt að 
vinna úr þessu efni en vegna smæðar markaðarins þarf að horfa til þess að 
framleiða nokkrar vörutegundir til að standa undir afurðarstöð og efla samvinnu. 
Samstarf við FsA um áframhaldandi verkefni. 
Eftir útgáfu skýrslunnar kviknaði áhugi að vinna ýmis verkefni áfram eins og t.d gri
ðingastaura úr lerki úr fyrstu grisjun. Sótt var um styrk til FL til kaupa á vélbúnaði 
og fl. en fékkst ekki fjármagn til verkefnisins.
Nú er einkaaðili farin að framleiða girðingastaura og hafa skógarbændur getað selt 
efni úr fyrstu grisjun á ásættanlegu verði sem er gott.
LSE sótti um styrk til UAR í þróunarverkefni um úttdrátt á efni úr fyrstu grisjun á 
hagkvæman hátt og selja í kyndistöðina í Hallormssta. 3 millj fengust og er 
verkefnið í gangi núna.



Staðan hjá öðrum aðildarfélögum:
FsV hefur fengið styrk frá Ubbyggingarsjóði Vesturlands og LSE til að vinna 
viðarmagnsúttekt á Vesturlandi. Ráðinn var nemi í LBHÍ til að vinna verkið undir 
leiðsögn sérfræðinga hjá Skógræktinni.
FsS er að skrifa undir samning við Uppbyggingasjóð Suðurlands um styrk vegna 
úrvinnslu skógarafurða en ekki er vitað hvernig félagið hyggst byggja upp sitt 
verkefni.
Efla þarf félagskerfi skógarbænda svo aðildarfélögin verið sterkari og tilbúin til 
æxla þá ábyrgð sem fylgir uppbyggingu á atvinnugreininni og séu tilbúin í samstarf
við aðra hagaðila.
Helstu áhersluatriði LSE vegna úrvinnsluiðnaðar:

  Þrýsta á aukið fjármagn til skógræktar, bæði í aukna gróðursetningu en 
ekki sýst til að hægt verið að vinna upp þá reiti sem eru að vaxa upp úr fyrstu 
grisjun. 

  Vinna nákvæma viðarmagnsgreiningu á landsvísu og fá raunhæfa 
niðurstöður um nýtanlegt magn viðar, bæði iðn og bolviðar.

  Stuðla að reitir með uppvöxnum skógi verið endurkortlagðir til að eyða 
óvissu um flatarmál reita.

  Hvetja til góðra umhirðu og grisjun ungskóga og vera tengiliður um 
verktaka í skógariðnaði.

  Tryggja fræðslu um ýmsa þætti skógræktar ein s og t.s umhirðu, og 
grisjun. Og sinna kynningarmálum.

  Hafa virka heima og fésbókarsíðu með kynningarefni, stuttu fræðsluefni 
og örnámskeiðum. Auk þess að hafa upplýsingar um afurðir og fl

  Vinna með skógarbændum, sérfræðingum og hönnuðum að vöru og 
framleiðsluþróun til að skapa sölu og samkeppnishæfa vöru.

   Gera nákvæmari greiningu á markaði og sölu.
  Leita tilboða í tæki og tól fyrir skógarbændur og hvetja þá til samstarfs um 

kaup á tækjum.
  Safna saman og halda utan um upplýsingar um hráefni og vörur sem til eru
 og verða.
  Skapa skilyrði fyrir  aðildarfélögin til að reka afurðamiðstöð og 

viðarmiðlun í sem flestum landshlutum.
  Hvetja hönnuði til að vinna úr íslensku efni og stuðla að nýsköpun í 

samstarfi við háskólasamfélagið og Landssamtök arkitekta og fl aðila.
  Kortleggja nýtanleg jólatré í samstarfi við Skógræktina og skógarbændur.
  Hvetja til þess að jólatrjáarækt verði einn liður nytjaskógræktar á 

bújörðum í samstarfi við Skógræktina. Styrkurinn þarf ekki að vera 97 % má 
skoða aðrar leiðir.

  Fara í átak um markaðssetningu á íslenska jólatrénu. 



Helstu áhersluatriði LSE vegna úrvinnsluiðnaðar frh:
LSE fær árlegt fjárframlag úr ríkissjóði næstu 10 árin vegna átaksverkefna 
skógarbænda í úrvinnslu, vöruþróun og markaðssetningu sem rýmar vel við stefnu 
LSE. 

Í gegnum tíðina hefur verið mikið rætt um samstarf Skógræktainnar og LSE á 
meðan verið er að byggja upp skógariðnað. Og síðan dregur Skógræktin sig út 
eftir því sem skógar skógarbænda vaxa upp. 

LSE sótti til skógræktarinnar um sameiginlega ráðningu á starfsmanni (ráðunaut) 
sem sinnti úrvinslu, markaðssetningu og sölumálum fyrir skógarbændur og 
Skógræktina.(sjá starfslýsingu)

Niðurstaða viðræðna var að skipað yrði frekar teymi, 3 fulltrúa frá hvorum aðila. T
eymið setti sér markvið, gerði áætlun um hvaða verkefni eigi að vinna, tímamörk 
og hver vinnur hvað. Teymið hefði fjárráð og gæti keypt þjónustu af sérfræðingum.
 LSE leggur áherslu á að hafa formennsku í teyminu. 

LSE bindur miklar vonir um að teymisvinnan skili góðri vinnu og hlakkar til 
samstarfsins. Mikilvægt er að nýta þá þekkingu sem Skógræktin og 
skógræktarfélögin búa yfir. 

Samstarf við erlend skógarbændafélög sem eiga ríka skógarmenningur er afar 
mikilvæg. Byggja þarf upp tenglsanet við erlenda skógarbændur. 

 

 
     
      

     
     
          

     
     




