
                                                           

 

4. fundur í teymi um afurða og markaðsmál skógræktar. 

Haldinn 4. maí 2017 kl. 12:00 – 15:30. 

Heimsókn að Silfrastöðum og úrvinnsla á viðarafurðum skoðuð. 

 

1. Tillaga að stefnu og verkáætlun lögð fram til umræðu og samþykktar. 

Björn fór yfir þær breytingar sem hefur orðið á tillögu að stefnu um afurða og 

markaðsmál skógræktar. Eftir síðustu yfirferð hefur bæst við stefna skógræktar inn í 

plaggið, þ.e.a.s. er ekki lengur tillaga að stefnu heldur þriggja ára stefna og verkáætlun 

teymishópsins. Farið var vel yfir verkáætlunina sem unnið verður eftir og þriggja ára 

ferli við undirbúning framtíðarstefnu í afurðar og markaðsmálum skógræktar. Um leið 

og búið er að samþykja stefnuna þá er hægt að vinna samkvæmt skemanu á síðu 6 í 

stefnu í afurðar og markaðsmálum skógræktar.   

Ýmsir þættir stefnunnar ræddir meðal annars að teymisstjóri safnar saman 

upplýsingum og grunnvinnu fyrir hvern ramma í skemanu og geymir á tölvutæku 

formi til nota í áframhaldandi vinnu. Samþykkt var að Hrönn og Björn renndi yfir 

stefnuna og kanna hvort allar athugasemdir væru komnar inn. Senda síðan á hópinn og 

fá rafrænt samþykki fyrir stefnunni. Að lokum senda stefnuna á stjórn LSE og 

framkvæmdaráð Skógræktar. Teymið vinnur strax eftir verkáætluninni.  

Upplýsingar á heimasíður þarf að vinnast í samvinnu við Pétur Halldórsson. 

Kynningarátak „afurðir skógarins“ Björn vinnur þetta áfram og upplýsir teymið á 

næsta fundi. 

Grisjunarkostnaður og leiðir til lækkunar. Búið er að fara í útboð á fjórum jörðum og í 

haust verður hægt að sjá raunhæfara tölur í grisjunarkostnað. Niðurstaðan verður 

kynnt teyminu.  

Gunnar kynnti niðurstöður útboðs í grisjunar og útkeyrslukostnað í Hrosshaga. 

Gulli sendi upplýsingar um kostnað á grisjun og útkeyrslu sem Skógræktin greiðir.  

Fræðslumál eru ofarlega í huga teymisins og er stefnt að því að fá Ólaf Oddsson 

fræðslufulltrúa  Skógræktarinnar inn á fund með teyminu til að ræða fræðslumál og 

forgangsröðun.  

Rætt var um að mikilvægt sé að koma á samræmdu kynningarátaki á landsvísu í 

líkingu við skógardaginn mikla á Austurlandi. Uppi er hugmynd um að halda 

námskeið um hvernig slík kynning fer fram.  



Teymið stefni að því að vera komin með langtímaáætlun í janúar 2020. 

2. Samstarf við Mógilsá um viðarmagnsúttekt á landsvísu. Rætt var um að gerð verði 

viðarmagnsúttekt á landsvísu. Teymisstjóra er falið ásamt Birni Jónssyni að fá fund 

með Eddu Oddsdóttir og Arnóri Snorrasyni  á Mógilsá til að ræða möguleika á 

samstarfi við gerð viðarmagnsúttektar á landsvísu. Samkvæmt stefnu þarf sú vinna að 

vera búin 2019.  

Fyrir þarf að liggja kostnaðaráætlun áður en farið verður í verkefnið og niðurstaða um 

kostnaðarhlutdeild samstarfsaðila teymisins. Einnig að skoða möguleika á að sækja 

um styrk til Framleiðnisjóð og hugsanlega fleiri aðila vegna verkefnisins.   

3. Nemendaverkefni vegna gæðastaðla og fl. Kanna með hvort Nýsköpunarmiðstöð væri 

til í að koma inn í vinnu um gæðastaðla á timbri og leiða þá vinnu. Næsta skref er að 

fá fund með Eiríki Þorsteinssyni hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Fyrir þann fund þarf 

að ræða við Ólaf Eggertsson hjá skógræktinni um gæðamál viðarafurða. Skoða þarf að 

auka rannsóknir á hvað þarf að gera til að íslenskt efni passi inn í staðla sem til eru hjá 

staðlaráði. 

Rætt var um hvað förum við langt í þessari vinnu. Vinna grunnvinnu á gæðastöðlum á 

efni úr skógum sem skógareigendur geta unnið eftir.  

Mikilvægt að farið verið í gæðamálin, byrja á grunninum og fara síðan dýpra eftir því 

sem skógurinn vex upp. Uppsetning gæðastaðalsins þarf að vera einföld d og 

auðskiljanleg.  

Rætt var um að ef hráefni fer á markað sem ekki standast neina staðla getur eyðilagt 

allan markað. 

Upplýsingargjöf og kynning rætt var um að fá Pétur Halldórsson til að senda á okkur 

greinagerð fyrir hópinn um hvernig hann sér fyrir kynningar og upplýsingagjöf gæti 

þróast.  

Vöruþróun og framleiðsla. Rætt var um hvort grundvöllur væri fyrir að kynna íslenskt 

efni út við (hrávöru) á Hönnunarmars og jafnvel vöru úr hráefni úr skógi. 

Mikilvægt er að fara upp úr farinu með því að fá einhverja til að þróa og vinna 

hönnunarvöru úr íslensku efni. Fá 3-4 aðila til að skoða vöruþróun og framleiðslu 

Mynda hóp með Gísli B. Björnsson, Sigríður Heimis, og einn í viðbót og Begga leiddi 

hópinn. Hópurinn héldi hugarflugsfund og skili hugmyndum til teymisins. 

Teymisstjóra falið að koma á fundi með hópnum.  

4. Fjárráð teymis um afurðar og markaðsmál skógræktar. Umræðu frestað um þennan 

lið. 

5. Kostnaður vegna grisjunar og hugsanlegar leiðir til lækkunar. Aðalleiðin til að lækka 

grisjunarkostnað er að fara í útboð og gera könnun á kostnaði og hafa einhver miðmið. 

Mikilvægt er að útboðin séu þannig gerð að ekki leggist auka kostnaður á verkið.  

6. Önnur mál. Björn nefndi þann áhuga margra á að taka jólatrjáarækt fastari tökum og 

þau sett í ákveðinn farveg á víðum grunni. 

Else Möller hefur sýnt mikinn áhuga á jólatrjáarækt. Brynjar Skúlason hefur mikinn 

áhuga og vill koma á hugarflugsfundi með teyminu um jólatrjáarækt um hvernig best 



er að vinna áfram að þessum málum. Björn  nefndi að stóri markaðurinn er 

höfuðborgarsvæðið.  

Hann nefndi markaðssetningu í kringum skógardaga þar sem fólk fær upplýsingar um 

skóg og skógarvörur á slíkum degi. Einnig var rætt um að bjóða upp á markaðsdag í 

kringum jólatré og aðrar vörur sem tengist jólum. Mikilvægt er að fara að vinna að 

kynningardegi fyrir jólatré. Leiða saman hóp af áhugasömu fólki til að vinna að 

uppbyggingu á markaðsdegi skógræktar fyrir bæði afurðir úr skóg og jólatrjáasölu.  

Þetta þarf að þróast áfram eins og önnur verkenfi teymisins. 

Rætt var um að koma í heimsókn á skógardaginn mikla og sjá hvernig framkvæmdin 

er og vinna saman að slíkum degi á landsvísu. Hætta að tala um við og þið og venja 

okkur á að vinna saman.  

Samþykkt var að Björn og Brynjar Skúlason ræddu þróun í jólatrjáarækt og 

markaðssetningu.  

Ólafur Oddsson fræðslufulltrúi er að setja af stað nám í leiðsögn og viðburðarstjórnun 

í skógi sem gæti hjálpað okkur í fratíðinni. 

Ekki fleira gert og fundi slitið. 

Farið í heimsókn að Silfrastöðum þar sem skoðuð var aðstaða fyrir vinnslu á 

viðarafurðum. Skógarbændurnir þar á bæ vinna eldivið fyrir viðarkyndingu á bænum. 

Einnig vinna þau girðingastaura í einhverju magni, höggva jólatré, kurla, og eru að 

setja af stað flettisög. 

 


