
                                                                     

Fundur stýrihóps um afurðir og markaðsmál skógræktar haldinn 

í Hallormsstað 9. febrúar 2017 klukkan 9:30  

 

Fundargerð 

Mætt voru Jóhann Gísli Jóhannsson, Hrönn Guðmundsdóttir og Gunnar Sverrisson frá LSE og Björn 

B Jónsson, Bergrún Anna Þorsteinsdóttir og Gunnlaugur Guðjónsson frá Skógræktinni. 

 

1.      Setning. Jóhann Gísli Jóhannsson setti fundinn og bauð fundargesti velkomna og gekk til 

dagskrár.  

2.     Stefna LSE í afurða- og markaðsmálum. Hrönn Guðmundsdóttir fór yfir stefnu LSE í afurðar og 

markaðsmálum. Stefna LSE fylgir með sem viðauki. 

3. Stefna Skógræktarinnar í afurða- og markaðsmálum. Björn B Jónsson fór yfir stefnu 

Skógræktarinnar í markaðs og afurðarmálum. Hann er nýtekin við starfi sem verkefnastjóri í afurða og 

markaðsmálum Skógræktarinnar. Hans fyrsta verk var að lista upp alla þá aðila um land allt sem eru að 

vinna á einhvern hátt úr efni úr skógi bæði viði og aðrar nytjar. Alla þessa aðila kemur hann til með að 

heimsækja og kynna sér þá starfssemi sem er í gangi svo hægt verið að miðla þessum upplýsingum 

áfram.  

4.  Verkáætlun.      Björn lagði fram þriggja ára verkáætlun verkefnastjóra Skógræktarinnar í afurðar- 

og markaðsmálum skógræktar. Verkáætlunin miðar að því að móta vinnu í afurða og markaðsmálum, 

kortleggja þátttakendur og væntanlega þátttakendur í úrvinnslu, lista upp og funda með 

hagsmunaaðilum, skipuleggja fræðslu og kynningarmál, móta stefnu um nýtingu, vinna að stöðlum fyrir 

gæðamál og margt fleira. 

 5.      Starf stýrihópsins. Markmið og leiðir.  Rætt var um hugtakið teymi. Teymið er fámennur hópur 

einstaklinga sem sameinar krafta sína og þekkingu til að vinna að sameiginlegum markmiðum. 

Mikilvægt er að einn haldi utan um vinnu hópsins og verið skipaður teymisstjóri. Hrönn Guðmundsdóttir 

er skipaður teymisstjóri. 

Hópurinn þarf að marka sér stefnu til næstu ára um störf stýrihópsins, markmið og leiðir. Mikilvægt er 

að setja sér tímaramma.   

Þröstur lagði áherslu við skipan teymisins að fundið yrði gott nafn á teymið, hugmynd um nafnið  

„Skógarfang“ kom upp og ákveðið var að á næsta fundi komi teymið með hugmyndir og veldi nafn. 

Gunnlaugur nefndi að teymið horfi á hvað er verið að gera í úrvinnslu í dag. Hann nefndi að hjá 

Skógræktinni er verið að vinna kurl til Elkem, arinvið og jólatré og svo sérverkefni sem er bolviður og 

fl. ca 20 m3. Skoða þarf hvað er hægt að auka þetta mikið á ári og fá þá fleiri að borðinu og hvetja 

skógarbændur til að vinna t.d arinvið til að selja. 

Gæðamálin þurfa að vera í lagi. Við framleiðslu á eldivið þarf að þurrka hann niður fyrir 20% og gæta 

þess að hann sé ekki fúinn. Fyrirtæki þurfa að gera samninga til lengri  tíma svo það verði samfella í 

sölunni.  Ef það er framleitt fram í tímann geymt í grindum úti undir skýli svo hann blotni ekki þá næst 

að þurrka viðinn niður fyrir 20% á nokkrum mánuðum. Þarf ekki að þurrka í þurrklefa. 



Nú er vöntun á arinvið. Er hægt að þróa þann markað áfram. 

Farið var yfir ýmis mál er varðar grisjun og útkeyrslu. Einnig um ýmis tæki og verkefni varðandi 

úrvinnslu og fl.  

Gunnlaugur upplýsti að viðræður hafa verið í gangi við PCC Kísilmálmverksmiðjuna á Bakka. Þeir vilja 

kaupa bolina og kurla sjálfir. Hægt er að semja um víkjandi fragt sem er helmingi ódýrari en önnur fragt.   

Í gildi er 10 ára samningur við Elkem upp á 530 milljónir króna.  

Farið var yfir grisjun og efnissölu til Elkem. Rætt var um að dregin verði 200 km radíus til 

hráefnisöflunar en ekki keyra landshornanna á milli með efni. Kostnaður við flutning er frá 350 til 500 

kr. pr. km. Jóhann Gísli nefndi hvort efni sem færi annars í Elkem hvort hægt væri að nýta einhvern 

hluta af betri við í verðmætari verkefni. Upplýst var að Skógræktin hefur getað tekið ca 10 % af 

grisjunarefni í flettivið en það fer að vísu eftir því hvað er verið að grisja. Rætt var um mikilvægi þess 

að nýta alla möguleika sem eru í dag en vera tilbúin í önnur verðmætari verkefni. 

Mikið af við sem til fellur er vaxin upp úr þeirri stærð sem passar fyrir kurlarann en ef er horft til þess 

að reyna að selja það efni í brennslu þarf stærri kurlara.  

 Umræða skapaðist um ýmsa aðila sem er að vinna úr við meðal annars fyrirtæki á Eskifirði sem býr til 

flís úr brettum og selur sem undirburð undir hross, Skógarafurðir ehf í Fljótsdal sem vinnur panel, 

borðvið, smíðavið, arinvið, undirburð undir dýr og margt fleira, aðila sem býr til girðingastaura úr lerki 

og ýmsa fleiri. Ljóst er að margir eru að vinna skógarafurðir og mikilvægt er að afla upplýsingar um 

hvað er að gerast í raun og hverjir eru að vinna afurði úr skógum.  

6.      Úrvinnsla í Hallormsstað skoðuð 

Þór Þorfinnsson skógarvörður og Bergrún Arna Þorsteinsdóttir aðstoðarskógarvörður gengu um með 

teyminu og kynnti þá úrvinnslu sem er í gangi hjá Skógræktinni í Hallormsstað. Margt áhugavert var að 

sjá og spennandi. 

  

7.      Næsti fundur og fundarslit 

Rætt var um að hægt væri að setja upp fund með stuttum fyrirvara í „StarLeaf“ á skjáfundi. Lagt var til 

stofna grúppu á facebook. Hrönn stofnar grúppuna og býður teyminu. 

Björn lagði til að yfirlit LSE yrði sent á teymið og valið úr því efni til að vinna áfram.  

Gulli nefndi að kynna verkefnið varðandi kyndistöðina og segja frá að verið er að kaupa efni frá 

skógarbændum úr fyrstu grisjun og selja í kyndistöðina. Styrkurinn notaður til að koma þessu á.  Gott 

væri að fá mælingar á verkefninu.  

Skoða hvort ætti að bæta við fulltrúa frá Skógræktarfélaginu þá frá öðrum landshluta. LSE ræðir það á 

stjórnarfundi.  

Hugmynd að á næsta fundi í Reykjavík að við heimsækjum Skógræktarfélag Reykjavíkur. 

Hugmynd að heyrast á starlíf eftir hálfan mánuð. Gunnlaugur ætlar að taka saman tölur varðandi vörur 

og sölu.  

Hrönn og Björn taka úr áherslum LSE í úrvinnslu og afurðarmálum og leggja fyrir næsta fund teymisins 

til að vinna áfram. Bergrún tekur saman upplýsingar um hönnun og handverk.  

Lagt til að kalla eftir upplýsingum um magn afurða frá þeim sem eru að vinna úr skógi. 

Næsti fundur 22. mars klukka 10,30. 

 


