
 

Skýrsla stjórnar LSE fyrir starfsárið 2018 

Stjórnarfundir / stjórn LSE 
Sex stjórnarfundir voru haldnir frá síðasta aðalfundi. Stjórnina skipa Jóhann Gísli Jóhannsson formaður, 

Hraundís Guðmundsdóttir varaformaður, María E Ingvadóttir gjaldkeri, Sighvatur Jón Þórarinsson ritari og 

Sigrún Hrönn Þorsteinsdóttir 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 tíu tillögur sem fengu afgreiðslu frá 

síðasta aðalfundi.  

Fyrstu tvær snéru að árgjöldum og launum stjórnar LSE.  

Þriðja tillagan snéri að eflingu samstarfs um fræðslumál. Fundað var með Skógræktinni, Landgræðslunni, 

Landbúnaðarháskólanum, Garðyrkjufélaginu og Skógræktarfélagi Íslands. Samhugur var um mikilvægi 

aukins samstarfs og fræðslu og væntanlega skilar það sér í öflugra fræðsluneti fyrir skógarbændur.  

Fjórða tillagan kom inn á svipuð mál eða beina aðkomu LSE að gerð fræðsluefnis hjá Skógrækinni fyrir 

skógarbændur. Það má segja að vissu leiti hafi það verið gert með ráðningu nýs framkvæmdastjóra sem 

vinnur myndbönd og ýmislegt fleira.  

Fimmta tillaga fjallaði um samstarf við sauðfjárbændur. Vinna fer nú fram í búgreinafélögunum um 

kolefnisbindingu og skógrækt. 

Sjötta tillagan fjallaði um aukið fjármagn til skógræktar og unnið var að því með Skógræktinni og 

Skógræktarfélagi Íslands. Fundað var með fjárlagnefnd alþingis og umhverfisnefnd alþingis og var 

umhverfisráðherra færður áletraður plöntustafur við hátíðlega athöfn á súpufundi á Alþjóðadegi skóga 21. 

mars.  

Tillögur 7-9 áttu beint erindi til Skógræktarinnar en þær fjölluðu um slóðagerð, girðingar og 

umhirðuhandbók. Svörin frá Skógræktinni voru á þá leið fjármagn vantar. 

Tíunda tillagan fjallaði um að fá nemanda í lögfræði til að fjalla um eignarétt skógarbænda á kolefni sem 

binst í þeirra skógi í lokaritgerð sinn. Nemandinn hætti við verkefnið og ekki var fundinn annar í hans stað.  

Nýr framkvæmdastjóri og ný húsakynni 
Hlynur Gauti Sigurðsson var ráðinn nýr framkvæmdastjóri í október í fyrra og hóf hann formlega störf í 

byrjun þessa árs. Hann er með skrifstofu í Bændahöllinni sem gefur LSE meiri möguleika til að tengjast 

öðrum búgreinum landbúnaðarins og koma skógræktarsjónarmiðum mögulega betur á framfæri. 

Búnaðarþing 
Jóhann Gísli Jóhannsson sat búnaðarþing fyrir hönd LSE, 5.- 6. mars 2018. Neðangreind tillaga var lögð 

fyrir búnaðarþing og var samþykkt. 

 

Skógrækt til framtíðar 

 

Markmiðin: 

Að Ísland verði sjálfbært um timbur, og skógrækt verði stöndug atvinnugrein sem stuðli að eflingu alls 

landbúnaðar. Skógrækt er árangursrík leið til bindingar kolefnis úr andrúmsloftinu. 

 



Leiðir: 

Nýta má fjármagn strax í dag t.d. við undirbúning lands, umhirðu skóga og skipulagningu. Með fjórfaldri 

aukningu fjármagns til skógræktar er hægt að koma til móts við alþjóðlega loftslagssamninga, efla atvinnu 

og styrkja búsetu á landsbyggðinni og verða sjálfbær um viðarframleiðslu. 

 

Framgangur: 

Bændasamtök Íslands (BÍ), ásamt Landssamtökum skógareigenda (LSE), hefji viðræður við 

landbúnaðarráðherra um að stórauka skógrækt á lögbýlum á Íslandi. 

Samrásfundir við Skógræktina 
Tvisvar á ári er haldinn samráðsfundur LSE og Skóræktarinnar þar sem helstu mál eru taxtar, úttektir, 

stefnur og straumar. LSE kynnti tillögu sem samþykkt var á búnaðarþinginu um skógrækt til framtíðar og 

taldi í framhaldi af því að unnin yrði áætlun um aukið fjármagn í skógrækt í samvinnu LSE, Skógræktarinnar 

og Skógræktarfélags Íslands. Fyrir hönd LSE sat framkvæmdastjóri í vinnuhóp sem vann að fjórföldun 

skógaræktar. 

Fundir/hagsmunagæsla 
Formaður og framkvæmdastjóri áttu fund með Landbúnaðarráðherra og framkvæmdastjóra Bændasamtaka 

Íslands vegna tillögu sem kom á Búnaðarþingi um aukna skógrækt með búskap.  

Formaður og framkvæmdastjóri áttu fund með aðstoðarmanni umhverfisráðherra og sérfræðingi í 

ráðuneytinu um ýmis mál tengd bændaskógrækt. Kolefnisbinding, umhirða og aukning til skógræktar voru 

þar efst á baugi. 

Framkvæmdastjóri og/eða formaður mættu á aðalfundi hjá aðildarfélögunum. 

Formaður sat formannafund Bændasamtakanna Íslands. 

Bændasamtökin og KPMG buðu starfsmönnum í Bændahöllinni að taka þátt í fundinum „framtíð 

landbúnaðarins“ þar sem brugðið var upp mögulegum sviðsmyndum í geiranum. Framkvæmdastjórinn tók 

þátt í fundinum.  

Fagráðstefna skógræktar var á Akureyri þetta árið, haldin dagana 11.-12. apríl . Flestir stjórnarmenn LSE 

mættu ásamt skógarbændum. Næsta fagráðstefna verður á Hallormsstað 3.-4. apríl 2019. 

Formaður og framkvæmdastjóri fóru til Finnlands í boði Jötunn véla m.a. til að skoða skógartæki sem 

myndu henta skógarbændum á Íslandi. Nánar er fjallað um ferðina í myndbandi sem er aðgengileg á 

heimasíðu félagsins.  

Heimasíðan 
Framkvæmdastjóri hefur unnið að endurbótum á heimasíðunni www.skogarbondi.is. Enn er stefnt á eflingu 

hennar. 

Viðarmagnsúttekt 
Ekki fékkst nægilegt fjármagn til að hefja vinnu við viðarmagnsúttekt á landsvísu undir handleiðslu 

Skógræktarinnar. Í ljósi þess voru aðrir möguleikar skoðaðir. Einn þeirra er möguleg tækni sem hefur verið 

að ryðja sér til rúms á síðasta áratug. Síðar á fundinum verður fjallað þá möguleika sem eru í boði með hjálp 

nútíma tækni og dróna. 

Við skógareigendur 
Útgáfa blaðsins „Við skógareigendur“ var lögð niður og án efa eiga flestir skógarbændur eftir að sakna  þess 

að fletta upp í því gagnlega riti sem kom að jafnaði út tvisvar á ári. Þess í stað verður unnið með 

Bændablaðinu um að koma efni á framfæri frá skógarbændum. Það efni er einnig aðgengilegt á heimasíðu 

http://www.skogarbondi.is/


bændablaðsins og skogarbondi.is. Samstarfið hefur gengið vel til þessa. Skipuð var fimm manna nefnd 

skipuð einum félaga úr hverjum landshluta.  

Jólatré 
Skipuð var nefnd með fulltrúum frá hverju aðildarfélagi til að fara yfir jólatrjáamál. Nefndin skilaði af sér 

minnisblaði til stjórnar LSE og í kjölfarið fylgdu formaður og framkvæmdastjóri málinu eftir með 

afhendingu minnisblaðsins til landbúnaðarráðherra og aðstoðarmanna umhverfisráðherra. 

Námskeið 
LSE kom að eftirfarandi námskeiðum.  

Eitt námskeið var á Vesturlandi þann 14. apríl í umhirðu ungskóga þar sem voru 9 þátttakendur. 

Tvö námskeið voru í viðburðarstjórnun og ferðaþjónustu í skógi. Góð mæting var á Reykjum í Ölfusi þann 

24. mars en ekki var næg þátttaka á námskeiðið sem átti að vera í Kjarnaskógi 27. apríl.  

Námskeiðaröðin „Grænni skógar 1“ byrjaði í vor og skráðir eru um 20 manns af Norður-, Vestur- og 

Suðurlandi. 

Talnagögn 2017 
Haldið hefur verið utan um ýmis töluleg gögn sem tengist skógarækt í áraraðir. Þar sem fleiri skógarbændur 

eru farnir að vinna vörur úr sínum skógi þótti tilefni til að koma á einhverskonar kerfisbundnu talningakerfi 

svo tölur sem kæmu frá skógarbændum væru með. Tilraun var gerð með það í formi skoðanakönnunar sem 

var opin í tvo mánuði í sumar. Könnunin verður endurskoðuð og bætt og opnað fyrir könnun 2018 

væntanlega um næstu áramót. Hvetjum við skógarbændur til að halda utan um gögn sem snúa að skógrækt á 

jörðum sínum. 

Gróðureldabæklingur 
Starfshópur lauk vinnu við gerð leiðbeiningar um brunavarnir í gróðri í vor. Hópurinn var skipaður fólki með 

ólíka aðkomu að viðfangsefninu og skilaði af sér bæklingi og vefsíðu. Bæklingurinn er í fundargögnum og 

einnig er hægt að skoða heimasíðuna grodureldar.is. 

Skógarfang og Gæðafjalir 
Teymi, undir nafninu „Skógarfang“, sem er skipað fulltrúum LSE og Skógræktarinnar er ætlað að vinna í 

þrjú ár að verkáætlun sem nýtast mun við afurða- og markaðsmál fyrir skógargeirann.  Vænta má 

lokaskýrslu snemma næsta árs 2020.  

Gæðafjalir er nýtt samvinnuverkefni með Skógræktinni, LBHI, Skógræktarfélagi Reykjavíkur og 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands en fulltrúi hennar, Eiríkur Þorsteinsson, leiðir hópinn. Ætlunin er að koma á 

laggirnar námskeiði og útbúa kennsluefni þar sem fjallað yrði ítarlega um ræktun og gerð gæðatimburs og 

meðhöndlun og úrvinnslu þess.   

Landbúnaðarsýning 
Komandi helgi, 12.,13., og 14. október verður sýning í Laugardalshöll fyrir bændur og búalið. LSE verður 

með bás þar og eru skógarbændur af Austur-, Vestur- og Suðurlandi með vörur til sýnis. 


