
   

Fundargerð 

 

Fyrsti  fundur nýrrar stjórnar FSA haldinn í fundarsal Skógræktarinnar 2. maí 2017  og hefst kl. 

17:00. Mættir: Maríanna, Jóhann, Guðný Drífa, Borgþór og Halldór.  

Dagskrá 

1. Stjórn skiptir með sér verkum 

2. Skógardagurinn mikli - staðan í dag 

3. Ályktun aðalfundar 

4. Útilistaverk úr skógarviði 

5. Uppgjör verkefnis G.Eyjólfssonar 

6. Verkefnin framundan 

a. Fræðsla fyrir skógarbændur 

b. Heimsókn skogarbónda 

c. Áframhaldandi vinna með ,,Afurðaskýrsluna“ 

7. Önnur mál 

 

1. Formaður:  Maríanna, ritari: Halldór, gjaldkeri:  Jóhann meðstjórnendur:  Borgþór og Guðný 

Drífa 

2. Sótt var um styrk til Skógræktarinar upp á kr. 1.000.000 vegna Skógardagsins. Borist hefur svar 

um kr. 500.000 vegna viðburðarins. Þetta er töluverð lækkun frá því sem var meðan Héraðs og 

Austurlandsskógar styrktu verkefnið og verður því að skera niður einhvern kostnað á móti, en 

það er að sjálfsögðu mál Skógardagsnefndar að bregðast við því. Almennt hafa kostunaraðilar 

Skógardagsins dregið úr sínum framlögum og nú sjá kúabændur og sauðfjárbændur meira um að 

skipuleggja sína aðkomu en áður og er þetta að verða meiri búgreinadagur en áður.  Hugsanlega 

mun þetta breytast í bændadag er fram líða stundir.  

3. Tillaga síðasta aðalfundar FSA um aukin fjárframlög til skógræktar á bújörðum rædd og hvaða 

leiðir eru færar í því skyni. 

4. Framundan er fundur með Óðni Gunnari frá Fljótsdalshéraði og Láru Vilbergsdóttur frá 

Austurbrú þar sem reifaðar verða hugmyndir um stórt útilistaverk úr trjáviði á svæðinu. Þá eru 

uppi hugmyndir  um einhverskonar samkeppni í listmunagerð í sambandi við Skógardaginn. 

Jafnframt kom Borgþór með hugmynd um að í merkingar á vegum sveitarfélagsins verði efni úr 

skóginum alltaf fyrsti kostur, ef það á annað borð hentar. 

5. Verkefni G.E. sem eru ,,einhverjir þrir nytjahlutir“ og myndbandsverk afhent gjaldkera til 

uppgjörs. 

6. a-b) Stefnt er að því að koma af stað fræðslu fyrir skógarbændur með haustinu. Leita á til Lárusar 

Heiðarssonar með leiðsögn í ferð til ,,lengra kominna“ skógarbænda.  

 Hugmynd kom upp með að fá Ólaf Njálsson frá Nátthaga til að kynna möguleika á ræktun 

ávaxtatrjá í skóginum.  



   

Á næstu dögum mun Else Möller kynna niðurstöður á verkefni sínu um ræktun jólatrjá í 

fundarsal Skógræktarinnar.  

Ath. með að fá Árna frá skógræktarfélagi Hafnarfjarðar til halda kynningarfund um jólatré. 

c)  Stjórnarmenn lesi skýrsluna ,,Afurðamiðstöð viðarafurða“ ítarlega yfir (best væri að læra hana 

utan að)og setji síðan fram hugmyndir um frumleg  og arðsöm verkefni um hvernig koma megi 

spítunum á markað svo eftir verði tekið. 

7.    Jói dreifir frumvarpi til laga um skóga og skógrækt. 

       Halldór leggur til að Lárus verði fenginn á stjórnarfund og fjalli þar um umhirðu skóga. 

 

 

 

 

                                                                                                  Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 18:10 

                                                                                                             Halldór Sig. fundarritari 

 


