
 
Fundur í félagi skógareiganda á Suðurlandi 

haldinn í Gunnarsholti 23.9. 2017 

Fundarefni: Brunavarnir í skógum og tryggingamál. 

Fyrirlesarar voru Björn B Jónsson, Pétur Pétursson og Hannes Lentz 

María E. Ingvadóttir formaður FsS setti fundinn kl. 10:30 og bauð 21 fundargest velkominn. Hún 

brýndi fyrir fundarmönnum mikilvægi umræðuefnisins og minnti einnig á mikilvægi þess að mæta 

vel á landsfund LSE sem haldinn verður á Reykjanesi við Ísafjarðardjúp dagana 13-14.10. Eins minnti 

hún á tilboð stjórnar um niðurgreiðslu á ferðakostnaði félagsmanna, ókeypis rútufargjaldi og 

niðurgreiðsu á uppihaldi sem nemur kr. 10.000.- 

 

Erindi Björns B. Jónssonar fjallaði um varnir gegn gróðurbrunum á Íslandi. 

Þetta mál hefur verið í alvarlegri skoðun í hartnær 10 ár og haldin nokkur málþing um efnið; í 

Þrastarlundi með norskum sérfræðingi, í Borgarnesi með bændasamtökum og sveitarstjórnarfólki og 

lokað málþing í Reykjavík með ýmsum völdum fulltrúum svo sem slökkviliðsstjórum. Árið 2009 kom 

út ítarlegur bæklingur Brunamálastofnunar, Gróðureldar. 

Birni hefur verið falið að leiða frekara starf ásamt fulltrúum mannvirkjastofnunar, félagi 

skógareigenda o.fl. aðilum og von er á bæklingi um brunavarnir í skógum um áramót. 

 

Hættan á skógabruna er breytileg eftir aldri skógarins. Á nýgróðursettum trjásvæðum er mest hætta 

á sinubruna, í ógrisjuðum ungskógi er hætt við að tré brenni en eldhætta í uppkvistuðum, 

þroskuðum skógi er ekki mikil. 

 

Helstu áhrifavaldar eru landslag, jarðvegur, gróður og veðurfar en oftast kviknar í af mannavöldum, 

eftir því sem umferð um skógarsvæði er meiri eykst eldhættan. 

 

Mest eldhætta er í furuskógum; ungum skógum er hættara en eldri og eins þar sem jarðvegur er 

grunnur. Eldsmatur er mikill í íslenskum skógum, einkum þar sem gróðursett er í fyrrum 

landbúnaðarlandi svo sem túnum. 

Þar sem greinar barrtrjáa ná alveg niður að jörð er hætta á „krónu-eldi“ og eins þarf að huga vel að 

skógarjöðrum. 

Landslag hefur áhrif á útbreiðsluhraða elds, hann er meiri í bröttum hlíðum en á láglendi, en 

almennt brennur skógareldur hraðar á láglendi en í fjalllendi. Eldhætta er meiri á daginn og í 

suðurhlíðum. 

Brunahindranir eru vötn, ár og lækir og ógróin svæði eins og melar en einnig stígar og vegir. Einnig 

má gróðursetja laufskógabelti, einkum úr ösp, á barrskógarsvæðum sem brunahindrun. 

 

Markmið vinnuhóps um brunavarnir í skógrækt er að gerð sé varnaráætlun fyrir svæðin; samræma 

þarf gögn, aðferðir og kortatákn, og gera þarf kort yfir skógarsvæði aðgengilegt neyðarlínu, þar sem 

kemur fram vegalagning, gerð og aðgengi vatnsbóla, varnarlínur, mannvirki á svæðinu s.s. 

byggingar, raflínur, skurðir, girðingar. 

Neyðarlína þarf upplýsingar um raunverulegt ástand svæðis frá ári til árs. 

Jafnframt þarf að gera framtíðaráætlun um skipulag ræktunarsvæðisins, ræktun og brunavarnir. 

 



 
Frá Brunavörnum Árnessýslu voru mættir Pétur Pétursson slökkviliðsstjóri og Haukur Grönli 

varaslökkviliðsstjóri. Í erindi Péturs kom fram hve vel búið er að Brunavörnum Árnessýslu, en stöðin 

á Selfossi er miðstöð 7 slökkvistöðva sýslunnar. Þar starfa 120 manns, flestir i hlutastarfi. 

Sveitarstjórnir bera ábyrgð á starfi slökkviliðsstjóra. Yfirmenn eru alltaf á vakt/bakvakt, en á Selfossi 

eru 4 varðstjórar og um 150 útköll á ári. Þeir hafa yfir að ráða 9 bílum, en nýr dælubíll með búnaði 

kostar á bilinu 80 – 130 milljónir og getur flutt um 30 tonn af vatni/froðu, en auk þess hafa þeir 

sérstaka tankbíla. 

Pétur nefndi að gróðureldar séu um 90% af mannavöldum, en sem dæmi má nefna að kviknað getur 

í vegna mannlegra mistaka, frá sígarettum, grillum, vélarbilunum, bílslysum og flugeldum svo 

eitthvað sé nefnt.  

6 stöðvar af 7 hafa kerrur með lausum búnaði, svo sem dælum, flotdælum, slöngum og börkum. 

Eins eru til sérstök flotsigti fyrir grunn vatnsból. Miklu máli skiptir að dælubúnaður sé léttur og 

meðfærilegur. 

Sértækur búnaður eins og tankar fyrir þyrlur þurfa ákveðið dýpi og ákveðnar aðstæður til að koma 

að gagni. 

Skógarbrunar eru áhættusöm vinna, eldveggur getur ferðast með gönguhraða. Kalla þarf til 

haugsugur, nærtækar vinnuvélar, jarðýtur, jafnvel plóga ef ryðja þarf skóg. Því eru forvarnir mjög 

mikilvægar og að brugðið sé strax við áður en slökkvilið kemst á staðinn samhliða því sem tilkynnt er 

um eldinn. 

Samstarf milli Árnes- og Rangárvallasýslu er gott, en ekki mikið æft saman. Innbyrðis aðgangur að 

tækjum og fræðslu er góður. 

Lýst var nauðsyn á skipulegu námskeiðishaldi fyrir skógareigendur og félög sumarbústaðaeigenda 

varðandi brunavarnir og eldsvoða i gróðri. Brunavarnir Árnessýslu eru ekki með eiginlega 

viðbragðsáætlun fyrir sumarbústaðasvæði, hvert svæði verður að skipuleggja sig. 

 

Loks ræddi Hannes Lentz brunatryggingar skóga. Engar reglur eru til um tryggingar skógasvæða og 

þekking íslenskra tryggingafélaga nánast engin. Tryggingafélög þurfa magntölur, upplýsingar um 

fermetrafjölda, tegund skóga o.fl.  

Þessi mál þarf að vinna hratt því skógar vaxa og skógarbændum fjölgar.Tryggingafélög vilja 

brunavarnakort/áætlun. Góðar brunavarnir ættu að leiða til lægri iðgjalda.  Á Norðurlöndunum má 

fá fordæmi fyrir hvernig staðið er að tryggingamálum skóga. Skógarbændur í Noregi eru með eigið 

tryggingafélag. 

Fyrir nokkrum árum áttu sér stað viðræður milli tryggingafélagsins Sjóvár og Skógræktarfélags 

Íslands, þær viðræður voru komnar nokkuð áleiðis. Kallað var eftir viðlagatryggingu á skógum en allt 

sem er brunatryggt er viðlagatryggt. Þessar viðræður runnu síðan út i sandinn. 

Það er erfitt að tryggja skóga eftir fasteignamati, en þarna koma líka skattaleg sjónarmið inn og 

e.t.v. hentar lausafjártrygging betur. 

 

Skógræktin þarf að koma betur að brunavarnaráætlunum, þær ættu að vera skilyrði fyrir 

nýskógrækt. 

 

Fleira var ekki rætt og fundi slitið kl. 12:30. 

 

Fundarritari Sigríður Hjartar 


