Stjórnarfundur hjá Félagi skógareigenda á Suðurlandi haldinn 20.6. 2017
Að Víðihvammi 10 Kópavogi kl. 14:30
Mættir:
María E. Ingvadóttir, Bjarnheiður Guðmundsdóttir, Hannes Lentz, Sigríður Hjartar,
Sigríður Heiðmundsdóttir símleiðis, Ingvar Pétur Guðbjörnsson framkvæmdastjóri Verkefnisins.
1. Stjórnin skipti með sér verkum. Hannes, sem verið hefur gjaldkeri undanfarin ár, baðst undan því, en
Bjarnheiður Guðmundsdóttir, sem tók sæti Arnar Karlssonar í aðalstjórn, tók við gjaldkerastarfinu.
Sigríður Hjartar verður áfram ritari en Hannes Lentz og Sigríður Heiðmundsdóttir meðstjórnendur.
2. Farið var yfir skipulag Jónsmessuferðarinnar. Rúta fer frá Rauðavatni laugardaginn 24.6. kl. 12:00 og ekið
sem leið liggur að Giljalandi í Skaftártungum, en farþegar teknir upp á leiðinni eftir því sem óskað er.
Stutt viðkoma verður í Múlakoti svo ferðalangar geti rétt úr sér.
Á Giljalandi verða skoðaðar framkvæmdir og snætt sameiginlegt nesti. Áætluð koma til Reykjavíkur er kl.
22:00.
3. Landssamband skógareigenda hefu fengið uthlutað góðum styrk til afurðamála. Samþykkt var að sækja
um sérstakan styrk frá LSE vegna þeirrar vinnu við verkefni afurðamála sem er í gangi hjá FsS.
4. Mikið var rætt um fjármögnun úrvinnslu og ýmsum steinum velt við. Upp komu nöfn ýmissa aðila, sem
ætti að vera annt um kolefnis-spor og kolefnisbindingu og verður leitað til þeirra og reynt að kynna
verkefni okkar og vonir um úrvinnslu bæði grisjunarviðs og borðviðar, eftir því sem hráefni fellur til og
mikilvægt er að kynna sér vandlega hvernig unnt er að nota efni unnið úr timbri í stað plasts og annarra
mengandi efna.
5. Skógarbændur vantar leiðsögn um hvernig best er að nota tölvutæknina til að halda utan um
framkvæmdir á skógarsvæðunum. Hnitsetja þarf skógarsvæðin og færa inn upplýsingar um
gróðursetningu í hverjum reit, magn, tegundir og ártöl. Til er séstakt app. sem auðveldar þessa vinnu. Á
heimasíðu Skógræktarinnar er fjallað vel um þessi mál.
Nauðsynlegt er að halda kynningafund um þessi mál hjá félaginu og halda námskeið fyrir félagsmenn.
6. Ingvar Pétur skýrði frá framvindu starfs síns við könnun á möguleikum fyrir úrvinnslufyrirtæki. Hann
hefur talað við öll sveitafélög á Suðurlandi sem lýsa miklum áhuga á samvinnu. Losun úrgangstimburs og
grisjunarviðar úr görðum og sumarbústaðarlöndum er vaxandi verkefni, sem hvert sveitarfélag hefur
verið að leita að lausn á.
Eins hefur Ingvar Pétur rætt við ELKEM, sem segist geta tekið við öllu timbri sem unnt sé að fá hérlendis
en eins og gengismálum er háttað er innflutningur þeim hagstæðari og greiðslur fyrir íslenskan við hafa
lækkað eða eru á bilinu 12-13 þús/tonn. Kolefnisspor innflutnings telja þeir litlu meira en væri notað
innlent timbur.
Haft hefur verið samband við íslensk úrvinnslufyrirtæki eins og Furu í Hafnarfirði, sem framleiði
undirburð fyrir hross og kannað verð á þeim tækjum, sem unnt er að kaupa innanlands.
Hrossa- og kúabændur fá aðeins um 30% af sinni þörf fyrir undirburð fullnægt af framleiðslu innanlands.
Í ljós hefur komið að staðsetning væntanlegs fyrirtækis er ekki jafn háð aðgengi að heitu vatni og áður
var talið, unnt er að brenna bæði berki og sagi sem fellur til við timburvinnsluna og fá þannig orku.
Vinnu við áætlunargerð miðar áfram, þar sem Ingvar Pétur mun leggja fram textann en
uppbyggingarsjóður ætlar að sjá um tölulega úrvinnslu.
Fundi slitið kl. 16:30
Fundaritari Sigríður Hjartar

