
       

 

 

5. fundur í teymi um afurða og markaðsmál skógræktar. 

Haldinn 28. ágúst 2017 klukkan 10:00 – 15:00 í sal Skógræktarinnar 

Miðvangi 2. Egilsstöðum 

Mætt voru Jóhann Gísli Jóhannsson, Gunnar Sverrisson, Björn B. Jónsson, Bergrún 

Arna Þorsteinsdóttir og Hrönn Guðmundsdóttir. 

Gestir fundarins Þröstur Eysteinsson skógræktarstjóri og stjórn FsA Maríanna 

Jóhannsdóttir, Jóhann F. Þórhallsson og Borgþór Jónsson 

 

Dagskrá: 

1. Frá síðast 

a. Skógarfang, þriggja ára stefna og verkáætlun teymishóps um afurðar og 

markaðssmál. Teymishópurinn hefur samþykkt stefnu og verkáætlun um 

afurðar og markaðsmál og farið er að vinna eftir henni. Stefnan er lifandi plagg 

og verður endurskoðuð árlega.  

b. Átak í kynningarmálum „afurðar skógarins.“ Björn fór yfir stöðuna í 

kynningarmálum. Rætt hefur verið um átaksverkefni í kynningarmálum um 

afurðarmál. Sett verði upp fræðsla um hvernig haldnir verið skógardagar sem 

er ekkert nema markaðssetning á afurðum skóga. Einnig hefur verið rætt um að 

haldnir verið markaðsdagar í desember í tengslum við jólatrjáasölu. Ólafur 

Oddsson hefur áhuga á að skoða að búa til námskeið um hvernig best er að 

byggja upp skógardaga eða markaðsdaga afurða skógarafurða. Bergrún nefndi 

að gott væri að hver skógardagur væri mismunandi hver með sýna sérstöðu. 

Héraðið er landbúnaðarhérað og hefur haldið sinn skógardag í samvinnu við 

sauðfjár og nautgripabændur. Björn sagði frá hvernig skógarleikarnir hefðu 

verið í Heiðmörk. Einnig var rætt um að  nýta þann slagkraft sem 

jólatrjáamarkaðurinn er og fá skógarbændur inn til að kynna og selja sýna 

vörur.  

Nefnt að á næstu árum verður sprengja í jólatrjám stafafurur frá skógarbændum 

og öðrum söluaðilum. Vinna þarf markaðinn þannig að það dragi úr 

innfluttningi. Mikilvægt er að nota vinnu teymishópsins til að markaðssetja 

jólatré og standa saman á landsvísu. Þeir bændur sem vanda til verka selja sín 

tré. Reynsla austfirðinga er að skógarbændur séu sjálfir á staðnum og selur 

sjálfur sín tré.  



Til að ná betri markaði á sölu innlendra jólatrjáa þarf að setja upp markað og 

þar sem skógarbændur mæta ákveðnar helgar og selja sýn tré, vanda til verka 

og selja falleg tré. Auglýsa þarf vel og bændur þurfa að gera sér grein fyrir að 

til að byrja með verður um kynningarverkenfi að ræða og úthald þarf til að ná 

árangri.  

Þetta þarf að fara að mótast og drifkrafturinn þarf að vera í gegnum hvert 

skógarbændafélag.  

Björn lagði til að teymið kallaði til Ólaf Odds fræðslufulltrúa Skógræktarinnar 

inn á fundinn til að fjalla um fræðslu um markaðs og skógardaga.  

Hvetja aðildarfélög að byrja strax að setja upp markað í smáum stíl, hafa einn 

dag það þarf að leiða félögin saman til að skapa markaðsdag.  

c. Viðarmagnsúttekt og kostnaðaráætlun. Björn B. Jónsson og Hrönn 

Guðmundsdóttir áttu fund með Eddu Oddsdóttir forstöðumanni á Mógilsá og 

Arnóri Snorrasyni sérfræðingi varðandi samstarf um gerð viðarmagnsúttektar á 

landsvísu. Tóku þau vel í verkefnið en liggja þarf fyrir kostnaðaráætlun áður en 

tekin verður endanleg ákvörðun. Samþykkt var að Arnór tæki saman 

kostnaðaráæltun sem lögð verður fram í teyminu og fyrir bæði stjórn LSE og 

framkvæmdastjórn Skógræktarinnar sem endnlega sekur ákvörðun um 

framhaldið. Talað var um að Arnór sendi grófar kostnaðartölur fyrir næsta 

teymisfund sem ekki náðist og færi svo í að gera nákvæma kostnaðaráætlun í 

september 2017. 

d. Nemendaverkefni vegna gæðastaðla /hugsanlegt samstarf við NMÍ. Á síðasta 

teymisfundi var samþykkt að Björn og Hrönn færu á fund með Eiríki hjá 

nýsköpunarmiöðstöð Íslands og Ólafi Eggertsyni. Ekki hefur náðst í Eirík 

vegna sumarleyfa en stefnt er að því sem fyrst í september. 

Ólafur Eggertsson taldi mikilvægt að fara yfir alla staðla og safna þeim saman.  

2. Fjárráð teymis um afurðar og markaðsmál skógræktar. Margt er spennandi í 

framundan varðandi teymisvinnu um þéttara samstarf á milli LSE og Skógræktarinnar. 

Er vilji fyrir að skógræktin komi meira inn í þessi mál með LSE varðandi kostnað 

vegna teymisstjóra. Mikil vinna leggst á Teymisstjóra að halda utan um þá vinnu sem 

framundan er.  

Rætt var um að samkvæmt samningum við skógarbændur er skógurinn  á ábyrgð 

skógareigendans. Hlutverk LSE kemur til með að breytast í framtíðinni og færa sig 

meira út í ráðgjöf til skógarbænda varðandi umhirðu og nýtingu skógarins.   

3. Farið fyrir stöðu teymisins með skógræktarstjóra. Farið var yfir hvað búið er að gera 

og lögð fyrir hann stefna og markaðsetning skógarafurða. Gerðar verða tillögur um 

þau verkefni sem teymið er að vinna að og gerðar verða kostnaðaráætlanir sem lagðar 

verða fram til Skógræktarinnar og stjórn LSE um þátttöku í kosnaði. LSE og 

Skógræktin leggur út fyrir launum fyrir sína fulltrúa. Leggja þarf fram tillögu að 

verkefnum til Skógræktarinnar að hausti.  

Þröstur nefndi að teymið gæti sótt um aukningu á fjármagni í skógrækt til UAR tillaga 

um aukningu þarf að koma frá skógræktinni eða skógarbændum fullmótuð.  

Stefna á að fá fund með ráðherra Atvinnu- og nýsköpunarmála. 



4. Íslenska jólatréð. Þetta var ekki rætt sérstaklega tekið fyrir síðar. 

5. Áherslur FsA í úrvinnslu og markaðsmálum. Kynnt fyrir stjórn FsA starf teymisins, 

hvað er búið að gera og hvað er framundan. Jóhann F. Þórhallsson sagði frá áherslum 

FsA. Unnin var skýrsla um Afurðarmiðstöð skógarafurða á Austurlandi á vegum 

félagsins. Stefnan er að vinna áfram með þessa skýrslu og þróa verkefni upp úr henni.  

Hann taldi það flöskuháls að ekki hefur verið unnin umhirðuáætlun hjá skógarbændum 

sem er mikilvæg til að sjá magn viðar í framtíðinni svo hver bóndi sjái hvað mikið og 

hvenær þarf að millibilsjafna og sinna annari umhirðu.   

Hann nefndi að tvö fyrirtæki væri farið að hefja vinslu á við, Miðhúsarsel sem 

framleiðir girðingastaura og Víðivallagerði sem framleiðir eldivið, panel og fl.  

Sagt var frá því að í Svíþjóð væri algengt að skógarbændur eigi flettisagir og önnur 

tæki. Skógarbændur geta fengið flett og unnið efni hjá þessum einstaklingu og 

lærdómurinn þaðan er að byrja nógu smátt.  

Þegar viðræður fara í gang varðandi samninga um sölu á kurli þurfum við að fara fram 

á að skógarbændur hafi eitthvað um hlutina að segja. Teymið þarf að vera með í 

ráðum og skipa fulltrúa í þann viðræðuhóp.  

Ef farið verði af stað með afurðarmiðstöð þá hverfur skógræktin smámsaman af 

þessum markaði og selur efni til vinnslu til afurðarmiðstöðvarinnar. Það kemur skýrt 

fram í stefnu Skógræktarinnar að Skógrækin dragi sig út úr úrvinnslumálum,  passa 

þarf að þekkingin verði eftir hjá úrvinnslunni.  

Töluverð umræða skapaðist um grisjun og grisjunarkostnað. Til að ná niður kostnaði 

við grisjun er að fara inn í fyrstu grisjun þegar trén eru 3 metra há í stað 6-7 metra til 

að millibilsjafna. Því fyrr sem farið er inn verður framkvæmdi ódýrari. 

Þarf að sækja aukafjármagn í verkefni um millibilsjöfnun.  

6. Önnur mál. Rætt um hvort skipað verði í sæti Gunnlaugs þar til hann kemur aftur eða 

við fáum heimild til að leita til Skógræktarinnar með þær upplýsingar sem Gunnlaugur 

veitti til teymisins 

Ekki fleira gert og fundi slitið kl 15.30 

 

 


