
   
Fundargerð. 

Fundarsalur Skógræktarinnar 15. Ágúst kl. 17:00 mætt: Maríanna, Borgþór Halldór Sherry. 
 
Lárus gat ekki mætt á þennan fund en Sherry mætir og fjallar um plöntun og girðingarmál. 

 
Plöntun: 

 Sherry fer yfir plöntun sumarsins en einungis voru gróðursettar 75%  þeirra plantna sem búið 
var að úthluta til skógarbænda. Þetta eru ekki góð tíðindi og ástæður ekki allt af skýrar en alla vega 
virðist áhugi fyrir plöntun vera að minnka og auðvitað minnkar líka það land sem mestur áhugi var fyrir 
að planta í. Þá er framboð af fólki til plöntunar ekki nægilgt eins og við höfum rætt áður. Áætlað er að 
minnka að óbreyttu  það magn sem Skógræktin pantar í næsta útboði sem er fyrir árin 2019-2021 úr 
450.000 plöntum á ári niður í 350.000. Hins vegar gætu komið fram áætlanir um aukna plöntum sem lið í 
að bregðast við samdrætti í sauðfjárrækt eða eitthvað annað óvænt sem verður til þess að magnið muni 
ekki minnka.  

Þá skýrði hún frá vandamálum með plöntur frá Barra sem hafa stundum verið afhentar 
óflokkaðar og stór hluti þeirra verið ónothæfur. Rætt var um nauðsyn þess að koma á virku gæðaeftirliti 
með plöntuframleiðslunni. 

 
Girðingar: 
 Girðingar á vegum HASK er um 80 km og áætluð fjárveiting til nýgirðinga og viðhalds er 10 millj. 
á ári.  Sherry skýrði vandamál varðandi skógræktargirðingar sem eru helst við girðingar sem eru 
sameiginlegar með Vegagerðinni og/eða sveitarfélögum og þá jafnan girðingar sem afmarka stór svæði. 
Erfitt er að finna samninga um þessar girðingar og í raun hafa Héraðs og Austurlandsskógar greitt allt 
viðhald þeirra. Þá virðast skógræktargirðingar í einhverjum tilvikum gegna margþættari hlutverkum en 
halda sauðfé frá ræktuninni, jafnvel vera hagagirðingar að hluta og þá hafa bændurnir stundum séð um 
viðhald á eigin kostnað og  líta þá þannig á að girðingin sé hluti af þeirra girðingarkerfi. Frá öðrum koma 
síðan himinháir reikningar fyrir viðhald. Sumar girðingar þarf að endurnýja að öllu leyti eða hluta. 
Fjarlægja aðrar sem ekki eru nauðsynlegar eða færa þær og stefna fekar að því að minnka girðingar þar 
sem stór landssvæði hafa verið girt af. Öllu þessu þarf að koma í betra horf og voru ræddar ýmsar leiðir 
til þess. 
 
 Stefnta að fundi með Lárusi kl 14:00 í fundarsal Skógræktarinna n.k. fösudag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 Fundi slitið kl 18:58 
                                                                                                                                 H.S. ritaði fundargerð 


