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Aðalfundur  Félags skógarbænda á Norðurlandi. 

Haldinn að Löngumýri í Skagafirði miðvikudaginn  15. mars  2017 kl. 15:00.   

 
Fundarsetning. 

Sigurlína Jóhannesdóttir  formaður setti fundinn, bauð fundarmenn velkomna og tilnefndi Rögnvald 

Ólafsson fundarstjóra og  Brynjar Skúlason ritara, í forföllum Helgu S Bergsdóttur ritara stjórnar. 

 

Rögnvaldur tók við fundarstjórn kynnti dagskrá. 

 

1. Skýrsla stjórnar 

2. Reikningar 2016 

3. Tillögur / lagabreytingar 

4. Umræður 

5. Kosningar 

6. Önnur mál. 

7. Erindi – Skógræktin – ný stofnun  

 

_____________________ 

 

 

1. Skýrsla stjórnar.  

Sigurlína formaður kynnti skýrslu stjórnar og fer hún hér á eftir. 

Á síðasta aðalfundi félagssins sem haldinn var í Gömlu gróðrarstöðinni á Akureyri 24. febrúar 

2016 gaf Helga Sigurrós Bergsdóttir kost á sér til áframhaldandi setu í stjórn og situr því sama 

stjórn og á síðasta ári.  Hún skiptir þannig með sér verkum. Sigurlína Jóhanna Jóhannesdóttir 

Snartarstöðum 2 formaður, Sigrún Þorsteinsdóttir Flugumýrarhvammi varaformaður, Davíð 

Herbertsson Hrísgerði 2 gjaldkeri, Helga Sigurrós Bergsdóttir Sauðárkróki ritari og Baldvin 

Haraldsson Stóru-Hámundarstöðum meðstjórnandi.  

Við héldum fjóra stjórnarfundi á árinu, auk þess að vera í síma og tölvusambandi þegar þurfti. 

Við tókum virkan þátt í starfsemi Landssamtaka skógareigenda líkt og áður.  Fulltrúi okkar í 

stjórn LSE er Agnes Þórunn Guðbergsdóttir Hróasstöðum.  Við sendum fulltrúa á aðalfund LSE 

sem haldin var í Valaskjálf í okt. síðastliðinn. 

Í samvinnu við Hrefnu og Jóhann á Silfrastöðum skipulögðu við skógargöngu í skóginum þeirra, 

þar sem boðið var upp á grænmetissúpu,  heimalagað brauð og kleinur með ketilkaffinu.  

Ábúendur sýndu okkur ýmiss tæki sem viðkoma skógrækt ásamt því að sýna okkur skóginn.  Í 

skógargönguna mættu um 70 manns og þar á meðal umhverfisráðherrann okkar þáverandi, Sigrún 

Magnúsdóttir.  Á þessum tímamótadegi, afhentum við starfsmönnum Norðurlandsskóga smá 

þakklætisvott frá okkur skógarbændum, en þetta var síðasti dagur landshlutaverkefnissins í þessari 

mynd. 

Við gáfum út fréttabréfið „ Björkina „ sem send er til félagsmanna. 

Ég vil nota þetta tækifæri og þakka starfsfólki, bæði Skógræktarinnar og ekki síst starfsfólki 

Norðurlandsskóga fyrir aðstoðina og hjálpsemina á allan hátt. Valgerði vil ég þakka sérstaklega 

fyrir að sitja með okkur fundi og skrifa í Björkina.  Þessi aðstoð er okkur ómetanleg.  Einnig vil 

ég þakka Norðurlandsskógum og nú Skógrækinni, fyrir að ljá okkur aðstöðu sína til að halda 

stjórnarfundi. Þannig var það þetta árið. Takk. 

 

2. Reikningar félagsins 

Davíð Herbertsson gjaldkeri lagði fram reikninga félagsins og kynnti þá. Einu tekjur félagsins eru 
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félagsgjöld. Tap á árinu um 86 þús. Eign í peningum ríflega 1,1 millj. króna.  

Reikningarnir voru bornir undir atkvæði og samþykktir samhljóða 

 

3. Tillögur að árgjöldum: Aðalfundur Félags skógarbænda á Norðurlandi, haldinn á Löngumýri í 

Skagafirði þann 15. mars  2017, samþykkir að árgjald verði 7.000 kr á jörð, 2.000 kr á félagsmann 

og 4.000 kr á samrekstraraðila ( gr.6 í lögunum), (samtals 11.000). 

Tillagan borin undir atkvæði. Samþykkt með þorra atkvæða, eitt á móti. 

4. Liðir 1-3 teknir til umræðu saman. Aðeins spurt útí félagsgjöldin. Er hægt að vera eingöngu í 

skógarbændafélaginu en ekki í Landssamtökunum? Sigrún svaraði að s.k. aukafélagsaðild sé leið, 

en ekki er greitt til LSE af þeim félögum.  

 

(Skýring v. árgjalda: Samþykkt var á síðasta aðalfundi LSE að hækka hlut landshlutafélaganna til 

LSE eða 5.000 kr á jörð og 1.500 kr á hvern félagsmann. Til að halda sömu upphæð til FSN þarf 

að hækka félagsgjöldin í heild).  

 

Erindi frá Guðmundi Gunnarssyni. Guðmundur kynnti ný tækifæri sem felast í sölu timburs á 

Bakka sem þarf um 40.000 tonn af iðnviði á ári, rakainnihald 30-40 %. Bakki notar eigin kurlara. 

Möguleiki er á að nota timbur úr 1. grisjun. Bakkamenn telja að opnir gámar séu hentugir fyrir 

timburflutningana. Öflugt fjórhjól með vagn og krana getur smogið milli raða og nýtist í 1. 

grisjun. Hægt er að fá lítinn tætara til að setja á fjórhjól eða litla traktora til að gera slóða. 

Valgerður upplýsti að Skógræktin væri að vinna að samningagerð við Bakka og senda prufur til 

að skoða hvaða hráefni kemur til greina. 

 

5. Lagabreytingar 

Samþykkt var á stjórnarfundi FSN þann 26. janúar 2017 að leggja fram tillögur að breytingum á 

lögum félagsins, sem sendar voru út til kynningar,  með fundarboði aðalfundarins til í Björkinni.. 

 

2. grein  - Tillaga um að „á bújörðum“ falli brott. 

Rétt til aðildar að félaginu hafa þeir sem á bújörðum stunda skógrækt til einhverra nota, s.s. til 

viðarframleiðslu, vegna ferðaþjónustu, útivistar eða landgræðslu. 

Samþ. samhljóða 

Önnur grein verði svo: 

Rétt til aðildar að félaginu hafa þeir sem stunda skógrækt til einhverra nota, s.s. til 

viðarframleiðslu, vegna ferðaþjónustu, útivistar eða landgræðslu. 

3. grein - Tilgangur félagsins er: 

1. Að sameina alla skógarbændur á Norðurlandi í eitt félag. – óbreytt  

2. Tillaga um að síðari hluti málsgreinar 2. liðar 3. greinar falli brott „með átaksverkefni 

um Norðurlandsskóga“  

 Að bæta aðstöðu til skógræktar sem atvinnugreinar. með átaksverkefni um 

Norðurlandsskóga  

Annar liður 3.greinar verði svo: Að bæta aðstöðu til skógræktar sem atvinnugreinar.   

3. Tillaga um að 3. liður 3. greinar verði óbreyttur en verði nr. 4. 

Að hafa samvinnu við fagaðila um leiðbeiningar á sviði skógræktar, standa fyrir 

fræðslufundum og leita eftir samvinnu við menntastofnanir um námskeiðahald og gerð 

fræðsluefnis. 
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4. Tillaga um að 4. liður 3. greinar falli brott 

Að vera félagsmönnum til aðstoðar við samningsgerð við opinbera aðila 

og aðra þá sem þeir hafa samskipti við vegna skógræktar. 

Tillaga um inn komi ný málsgrein sem verði 3. liður 3. greinar og hljóði svo: 

Að beita sér fyrir aukinni skógrækt og verðmætasköpun í greininni. 

5. Að leita markaða fyrir skógarafurðir. – óbreytt  

Samþ. samhljóða 

 

4. grein -  Tillaga um breytingu á annarri málsgrein 4. greinar ,að fella út orðið „bréflega“  og 

jafnframt að fella út 4. málsgrein 4 greinar „Kosningar skulu vera skriflegar“ 

 

Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins. Skal hann haldinn fyrir 15. september ár 

hvert og til hans boðað bréflega með minnst 10 daga fyrirvara. 

Þar skal kjósa stjórn og aðra trúnaðarmenn úr hópi félagsmanna. Kosningar skulu vera skriflegar. 

Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins. Skal hann haldinn fyrir 15. september 

ár hvert og til hans boðað með minnst 10 daga fyrirvara. 

Þar skal kjósa stjórn og aðra trúnaðarmenn úr hópi félagsmanna 

Einnig er tillaga um að fella út 3. lið á upptalningu um skyldur aðalfundar, annað sé óbreytt. 

Á aðalfundi skal stjórn leggja fram til umræðu og samþykktar: 

1. Skýrslu um störf félagsins á sl. ári. – óbreytt  

2. Endurskoðaða reikninga fyrir almanaksár. – óbreytt  

3. Fjárhagsáætlun og tillögum um starfsemi félagsins á næsta ári. 

4. Tillögu um árgjald félagsmanna. - óbreytt 

Bent var á að gjarnan mætti boða til fundarins bréflega þó svo það sé ekki skylda. 

Samþ. samhljóða. 

6. grein - Tillaga um að fella brott 3. síðustu málsgrein 6. greinar sem bætt hafði verið inn í lögin 

á aðalfundi 1999 „Séu hjón eða aðrir samrekstraraðilar félagar greiði þau eitt árgjald.“ 

 

… Stjórnin heldur skrá yfir félaga og skal hún liggja frammi á aðalfundi. Séu hjón eða aðrir 

samrekstraraðilar félagar greiði þau eitt árgjald. 

Skuldi félagsmaður árgjald liðins árs, missir hann réttindi sín í félaginu. 

Til þess að öðlast þau á ný, skal viðkomandi greiða skuld sína. 

Samþ. samhljóða. 

Tillaga um að fella út „ákvæði til bráðabirgða“, sem sett var í lögin á stofnfundi félagsins 26. 

nóvember 1997 svohljóðandi.  

Ákvæði til bráðabirgða. 

Á fyrstu tveim aðalfundum eftir stofnfund, ræður hlutkesti hvaða stjórnarmenn og varamenn skuli 

ganga úr stjórninni. 

Samþ. samhljóða. 

 

Heildarbreytingar á lögum bornar undir atkvæði og samþykkt samhljóða. 
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6. Kosningar. 

Davíð Herbertsson hefur setið tvö kjörtímabil og hyggst hætta, Sigrún 

Þorsteinsdóttir hefur setið eitt kjörtímabil gefur kost á sér áfram. Tillaga kom fram 

um Birgi Steingrímsson. Ekki komu fram fleiri uppástungur. Tillögur staðfestar með lófaklappi. 

 

Stungið uppá sömu varamönnum sem fyrr og samþykkt af fundarmönnum með lófaklappi, þeir 

eru, 1. Anna Árnína Stefánsdóttir Steinhólum, 2. Soffía Björgvinsdóttir Garði, 3. Leifur 

Guðmundsson Klauf, dregið var um röð varamanna.  

 

Skoðunarmenn: Tillaga kom fram um Ketil Tryggvason Hallgilsstöðum og Kristján I Jóhannesson 

Hróarsstöðum. Samþykkt samhljóða. 

 

7. Önnur mál. 

 

Hrönn Guðmundsdóttir kynni tillögu frá LSE um að aðalfundur LSE verði fulltrúaafundur þannig að 

meira jafnvægi yrði milli félaga og vinnan yrði skilvirkari. Búið er að skipa nefnd um verðmat skóga. 

Í nefndinni eru Lárus Heiðarsson, Hrefna Jóhannsdóttir og Hallgrímur Indriðason. Í undirbúningi er 

tillaga um eign kolefnisins í skóginum. Nefnd er að störfum og kynnir niðurstöðu á næsta aðalfundi. 

LSE mun boða til fundar um landnýtingu í samstarfi við önnur fagfélög innan Bændasamtakana. 

Fjármagn fékkst í gegnum búvörusamninginn til afurða og markaðsmála. Skipað var teymi til að 

kortleggja hvað er að gerast í afurðar- og markaðsmálum. Teymið er skipað 3 fulltrúum LSE og 3 

fulltrúum Skógræktarinnar. Björn Jónsson er í teyminu fyrir hönd Skógræktarinnar en er einnig að 

vinna í afurðar- og markaðsmálum hjá Skógræktinni auk Gunnlaugs og Bergrúnar á Hallormsstað. 

Fulltúrar LSE eru Gunnar Sverrisson, Hrönn Guðmundsd. og Guðmundur Gunnarsson. Þróun 

nytjaskógræktar á bújörðum verður unnin í gegnum samráð Skógræktarinnar og LSE. Hrönn er í 

nefnd um vegvísi um kolefnisfótspor landbúnaðarins samkv. tillögu frá LSE á Búnaðarþingi. 

Starfshópur um fræðslumál mun halda fyrsta fund 21. mars. Hrönn er fulltrúi LSE í fagráðstefnu 

skógræktar. LSE er aðildarfélag BÍ. Það er valfrjálst að vera í BÍ. Þeir sem ekki vilja vera þar þurfa að 

segja sig úr.  

Spurt var um kostnað við rekstur skrifstofu og hvað fengist í staðinn. Hrönn nefndi nokkur atriði sem 

LSE vinnur að fyrir skógarbændur og að nokkur kostnaður væri í ferðir og fundi. Hrönn taldi að hægt 

væri að vera í félagi skógarbænda í sínu heimarhéraði án þess þó að vera í LSE. Ný heimasíða 

skógarbænda verður opnuð von bráðar. Sigríður Júlía bent á að facebook-síða gæti verið góð að hafa 

fyrir skógarbændafélögin. LSE er með slíka síðu og líka aðra síðu sem heitir Íslenska jólatréð  

Rögnvaldur taldi mikilvægt að breyta aðalfundi í fulltrúaafund til að enginn fjórðungur geti stolið 

fundinum.  

 

Ekki voru önnur mál á fundinum. 

 

Um 35 félagsmenn sátu fundinn, ásamt Sigríði Júlíu og Hrönn Guðmundsdóttur, framkvæmdastjóra 

LSE . Veitingar voru keyptar hjá staðarverði á Löngumýri.  

 

Fundi slitið kl. 17:45 

Brynjar Skúlason ritaði fundargerð 

 

 

Eftir fundarslit flutti Sigríður Júlía Brynleifsdóttir sviðsstjóri skógarauðlindasviðs, erindi um nýja 

stofnun – Skógræktin. 


