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Girðingamál 
LSE leggur til að allur girðingakostnaður verði greiddur af Skógræktinni þegar girðingin er uppsett (vinnuliður 
og efniskostnaður). Viðhaldskostnaður er einnig greiddur og tekið tillit til álags. Áhersla skal lögð á að flýta 
gróðursetningu á þeim jörðum sem hafa eldri samninga. Þegar ekki er lengur not fyrir girðingu ber 
landeigandi ábyrgð á því að fjarlægja hana? 
 
Sighvati og Hlyni er falið að ganga frá tillögu að athugasemdum til Skógræktarinnar miðað við umræður á 
fundinum og þeim komið á framfæri fyrir samráðsfund LSE og Skógaræktarinnar sem verður 7. mars nk. 
 

Skógarfang- Ársyfirlit 2017 
Skýrsla Skógarfangs 2017 kynnt.  
 

Landbúnaðarsýning 12-14 okt. 
LSE ætlar að vera með kynningu á sýningunni. Þeir sem ætla að taka þátt taki þátt í kostnaði. 
Framkvæmdastjóra falið að vinna málið áfram.  
 

Líf í lundi 
„Líf í lundi“ er fyrirbæri sem var búið til í forystu Skógræktarfélags Íslands. Hugmyndin er að efla 
skógarviðburði vítt og breitt um landið með sameiginlegri auglýsingaherferð og utanumhald. Jóhann fór yfir 
málin. Skömmu fyrir fund hafði hann hitt Brynjólf Jónsson framkvæmdastjóra SÍ og þar hafi verið ákveðið að 
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athuga frekara samstarf. Hlynur verðu tengiliður LSE og mun mæta á fundi vegna þessa. LSE vill halda þessu á 
lífi. 
 

Viðarmagnsúttekt 
LSE og Skógræktin sóttu um styrk til Framleiðnisjóðs Landbúnaðarins um viðarmagnsúttekt á Landsvísu.  
LSE leggur til að Skógrætin kynni sér af alvöru LiDAR tækni og mælingar í skógum landsins við 
viðarmagnsúttektir.  
 

Jóatrjáaræktun 
Á fundi Skógarfangs 8.febrúar var farið yfir mál jólatrjáaræktunar. Þar var lagt til að skipuð yrði nefnd til að 
fara yfir þessi mál.  
Formenn félaganna taka vel í þessa tillögu og munu leggja til einn mann hvert í jólatrjáanefnd. Nefndinni er 
ætlað að vinna hugmyndavinnu og kanni markaðsmálin en Skógræktin sæi um fagleg ráð 
 

Sveitafélögin 70 
Umsóknir til skógaræktar eru misjafnlega afgreiddar meðal sveitafélaga. Hlynur skal hafa samband við 
lögmann hjá BÍ varðandi hver skal greiða fyrir t.d fornleifaskráningu, lög o.þ.h. 
 

Heimasíða 
Hlynur kynnti nefndarmenn fyrir bótum á skogarbondi.is. Einnig bað hann um myndir af stjórnarmeðlimum, 
fundargerðir og félagalista til að setja á netið.  
 

Verktakaekla 
A) Vinnuöryggi. Nauðsynlegt er að að Skógræktin skipuleggi vinnu verktaka þannig að verktakar viti 

hvaða verk eru framundan svo þeir geti skipulagt sig og mögulega aðlagað það annarri vinnu sem þeir 
vinna. Þetta á t.a.m. við um gróðursetningar, girðingar og grisjun.   

B) Lagt er til að verktakar fari á námsskeið svo rétt vinnubrögð séu viðhöfð við gróðursetnu.  
 

Taxtar 2018 
Minnt var á að samráðsfundur LSE og Skógræktarinnar verður 7. Mars kl 13:00 á Mógilsá.  
 

Grænni skógar 
Vekja má athygli á Grænni skóga námskeiðum meðal félagsmanna. Grænni Skógar III námsröðin er í býgerð. 
 

Við skógareigendur 
Rædd var hugmynd formanns á Aðalfundi LSE 2017 um að leggja af núverandi landshlutafyrirkomulag og 
vinna frekar með ritstjórn af öllu landinu. Á Aðalfundi var þó ekki tekin afstaða. Hlynur setur sig í samband við 
Lilju og kannar stöðuna. 
 

Önnur mál 
1. Bergþóra, Námskeiðhald 

Grænni skógar ætti að vera skyldunám fyrir verðandi skógarbændur. 
 

2. Maríanna, skógarbændaferð 
Maríanna lagði til að skipulögð yrði fagferð fyrir skógarbændur út fyrir landsteinana.  
Maríanna og Hraundís munu sjá um erlend samskipti.  
 

Ekki fleira gert og fundi slitið kl 15.50 
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Viðbrögð við einstök mál fundarins að fundi loknum  
A) Girðingarreglur, tillaga unnin af Sighvati og Hlyni 

 

Girðingarreglur Skógræktarinnar 
Athugasemdir LSE 

 
Athugasemdir við tilteknar greinar : 

  3. grein: Taka þarf tillit til mismunandi girðingarkostnað vegna mismunandi aðstæðna ( mis erfið girðinga-
stæði). 
Stofnkostnaður verði allur gr. Þegar girðingin er uppsett og samþ..   
 
9.liður: Viðhaldsgjald ( 4% af stofnframlagi ) verði, að fullu, greitt frá öðru ári samnings, svo lengi sem talin er 
þörf á girðingunni vegna skógræktar og skógareigandi uppfylli að öðru leiti kröfur um friðun innan skóg-
ræktargirðingarinnar.  Gera ráð fyrir möguleikum á að styrkja bæði rafgirðingar og hefðbundnar net-
/gaddavírs- girðingar. 
 

Almennt um girðingareglurnar og girðingar: 
Allur stofnkostnaður verði að fullu greiddur þegar girðingin er uppsett og samþ. og viðhaldsgjald (4% af stofn-
framlagi ) að fullu gr. frá öðru ári eftir samþ. girðingarinnar og svo lengi sem talin er þörf á. 
Þar sem girðingastæði geta verið mis erfið og þar af leiðandi girðingar mis dýrar er eðlilegt að tekið verði tillit 
til þess við útreikninga á stofnframlagi til girðinga.  Á rýru landi og í fjalllendi henta rafgirðingar vel en í gras-
gefnu landi mun síður og jafnvel alls ekki.  Í girðingarreglunum væri æskilegt að möguleiki væri á stofnfram-
lagi til mismunandi girðinga vegna mismunandi aðstæðna eins og að framan er getið. 
LSE  vill leggja áherslu á að þar sem girðingar eru komnar /þegar girðingar eru komnar, verði veitt fjármunum 
til gróðursetningar innan þeirra samkvæmt áætlun svo ekki dragist úr hófi að ljúka gróðursetningu innan 
þeirra.  Þar sem fjármagn er takmarkað teljum við að gróðursetning innan girðinga samningsjarða sem þegar 
eru komnar hafi forgang. 
 
 

B) Landbúnaðarsýning 
Eftir fundinn skoðaði Hlynur málið og hefur fengið 18 fermetra bás fyrir LSE og aðildarfélög. Staðfest-
ingargjald hefur verið greitt. Einnig bað hann um 30 mínútur til fyrirlestrar á ráðstefnunni. Auk þess má 
LSE leggja til við skreytingar utan við bás, af beiðni Hlyns. Nánar útfært síðar. 

 
C) Viðarmangsúttekt.  
Svar barst frá Framleiðnisjóði við umsókn frá  barst bréfleiðis skömmu eftir fund. Umsókn var hafnað. Þar 
stóð: „Í ljósti mikillar eftirspurnar eftir fjármunum sjóðsins víkur þetta verkefni í forgangi.“) 

 
D) Jólatrjáanefnd.  
Nefndin er skipuð:  
Hrönn Guðmundsdóttur (FSS) 
Önnu Ragnarsdóttur (FSN)  
Jóhanni Þórhallssyni (FSA)  
Sighvati Þórarinssyni (FSVf)  
Sólveigu Jónsdóttur (FSV) 
 

E) Hlynur hefur ekki enn sett sig í samband við lögmann BÍ varðandi kostnað við fornleyfaskráningar. 
 


