
   
Fundargerð. 

Maríanna, Helgi, Björn Ármann, Boggi, Halldór, Edda, Jói Gísli 11. jan 2017 á Gistihúsinu 

Egilsstöðum – hefst kl. 12:10 

1. Edda Björnsdóttir var skipuð í samráðsnefnd fyrir hönd FSA. Nefndin hefur það 

hlutverk að móta samstarf Skógræktarinnar og Lse eftir sameiningu Skógræktar 

ríkisins og Landshlutaverkefnanna  í  Skógræktina. Hugmyndin var að nefndin ræddi 

þann samstarfsgrunn sem Lse og Skógaræktin vinni eftir í framtíðinni. Svo framarlega 

sem fjármagn kemur frá hinu opinbera verði samkomulag um útdeilingu þess á 

sambærilegan og hingað til hefur viðgengist. Þar er verið að tala um þá peningar sem 

enda í skógrækt á lögbýlum. Edda sagði frá fyrsta fundi nefndarinnar sem nýverið var 

haldinn. 

2. Borgþór – Skógarorka.  Fyrir liggur styrkur að upphæð 3.000.000 kr sem eiga að 

bjarga Skógarorku á Hallormsstað frá lokun með því að greiða niður kostnað við 

söfnun á Kurli. Á sama tíma og við sitjum hér er stjórn Hitaveitunnar að fjalla um 

framtíð Skógarorku, þ.e. hvort fyrirtækinu verður lokað. Borgþór er búinn að finna 

u.þ.b. 250 m2 af efni sem dugir til að reka kyndistöðina fram á sumarið. Stjórn 

samþykkir þetta fyrirkomulag fyrir sitt leyti en boltinn er hjá Skógræktinni. Félagið 

gerir þá kröfu að Borgþór fái greitt fyrir þá vinnu sem hann hefur innt af hendi 

3.  Nk. Föstudag verður formannafundur Skógræktarverkefna. Maríanna fer á fundinn 

og var bent á eftirfarandi mál sem rétt er að leggja áherslu á 

a) útfærsla vinnu v/plöntunar o.fl. gangi hraðar fyrir sig en nú tekur 2-3 mánuði 

að þessir peningar skili sér til þeirra er vinna verkin 

b) Skilið verði á milli fagvinnu og úrvinnslu hjá skógræktinni þannig að úrvinnsla 

færist alfarið frá til félaga skógarbænda 

c) Koma þarf á meiri fræðslu til skógarbænda t.a.m. að gerð verði krafa um 

námskeið fyrir fólk sem fer í plöntun 

d) Slóðagerð er laus í reipunum, koma þarf á betri reglum 

4.  Fjármál. Björn Ármann. Til eru 1.012.000 í handbæru fé en eftir er að innheimta hjá 

Skógræktinni v/Skógardagsins 

5.  Önnur mál.  Heimsókn til Skógarafurða áætluð  fyrir janúarlok. 
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