
 

                                                                       

Fundur stýrihóps um afurðir og markaðsmál skógræktar haldinn í 

Betri stofunni í Bændahöllinni 

miðvikudaginn 22. mars 2017 klukkan 10,30 

 

Dagskrá fundarins: 

 

1. Hugmyndir að forgangsröðun í uppbyggingu markaðs- og afurðarmálum skógarbænda 

HG/BBJ. Lagt var fram skjal með hugmyndum um forgangsröðun á verkefnum í 

afurðarmálum. Skjalið var unnið upp úr áherslum LSE í afurðar og markaðsmálum. 

Skjalið fyrlgir með sem viðauki við fundargerðina. 

 

2. Stefna teymisins vegna afurðar- og markaðsmála skógræktar og tímarammi. BBJ  

 

Björn lagið fram tilllögu að stefnu og verkáætlun teymishópsins um afurðar- og 

markaðsmál skógræktar. Tillagan var unnin að hluta til upp úr skjalu um forgangsröðun 

í uppbyggingu markaðs- og afurðarmálum skógræktar. Farið var yfir tillöguna lið fyrir 

lið og þeir ræddir.  

Samþykkt var að vinna áfram að tillögunni og leggja fram kostnaðaráætlun á næsta 

fundi. Tillagan fylgir með í viðauka við fundargerðina. 

 

Umræður sköpuðust um tillöguna. M.a var rætt var um að gott væri að fá stjórnir 

aðildarfélaganna á fund með teyminu til að upplýsa þau um þessi mál og fá þeirra 

sjónarmið. Einnig var rætt um að setja efni á félsbókarsíðnuna og adda sem flestum þar 

inn.  

Á skógur.is er vefsjá með kortum sem veita upplýsingur um skóga bæði ræktaða og 

náttúrulega. Auka má aðgengi að upplýsingum er varðar viðarvöxt og kolefnisbindingu, 

allir eru að tala um loftlagsmálin en það vantar að setja hendina á þetta og gera þetta 

skiljanlegt fyrir alla.  

3. Vörur og sala. Upplýsingar frá Skógræktinni GG 

Gunnlaugur lagði fram skýrlsu með upplýsingum um vörur og sölu afurða hjá 

Skógræktinni. Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni www.skogur.is . Hann 

sagið að alltaf er vrið að spyrja um efni í utanhúsklæðningar. Í gangi var vinna með 

Heiðingjunum um ásatrúahof á Austurlandi. Sú vinna stóð yfir í 2 ár og búið var að setja 

http://www.skogur.is/


niðru efnismagn í hofið, en þegar til kom var efnislistinn þrefalt stærri og ekki hægt að 

skaffa svo mikið efni. Verkefnið er á bið þar til samningur liggur fyrir og þá er hægt að 

vinna efnið í hofið.  

Í maí verður farið að afgreiða efni til Elkem. 

 PPC hefur fengið verð í efni til að kurla og eru ekki búin að svara. Stefnt er að því að 

kveikja á ofninum í desember. Efnið sem nýtt verður í hjá PPC þarf að vera 40% blautt 

og það gæti tekið allt að þrem mánuðum að afgreiða magnið sem þeir þurfa.   

Mikil eftirspurn er eftir arinnvið. Allt selst sem framleitt er. Birki og fura er notað en 

efnið þarf að vera þurrt. Verð fyrir arinvið stendur undir grisjun og hækkar árlega 

samkvæmt vísitölu. Eftirspurnin er umfram sölu því er engin samkeppni og allir geta 

selt. 

  

4. Hönnun og handverk, samantekt BAÞ.  

Bergrún Arna fór yfir upplýsingar úr ársskýrslum Skógræktainnar frá 1996 til 2016 sem 

sýndi magn efnis í fastrúmmetrum í Hallormsstað og sýndi niðurstöður í súlum hvar ár 

fyrir sig. Niðurstaðan er að ekki er um mikið efni að ræða og ef það kæmi stór pöntun í 

borðvið þá gæti Skógræktin í Hallormsstað ekki afgreitt það því efnið er ekki til. Og ef 

lengdir fara yfir 2 metra er erfitt að vinna það. 

 

5. Sala á efni úr fyrstu grisjun, verkefni með Kyndistöðinni á Austurlandi. JGJ/GG  

Styrkur fékkst til að vinna með skógarbændum á Austurlandi að því að draga út efni úr 

fyrstu grisjun, kurla og selja í kyndistöðina. Fjármagnið fór í gengum Skógræktina og 

búið er að semja við skógarbændur á Strönd, ?????? Skógræktin greiðir 

skógarbóndanum fyrir efnið og fyrir vinnu við kurlun og akstur. Búið er að kurla 390 

m3 af efni sem er einn þriðji af þörfinni á ári. Það er einhverjir lausir endar sem eftir er 

að ganga frá s.s greiða FSA fyrir vinnu sem félagið innti af hendi. Eitthvað er eftir að 

styrknum og enn er til efni Strönd sem hægt væri að kurla.    

 

6. Magn afurða frá aðilum sem eru að vinna úr skógi. LSE er að safna saman upplýsingum 

um sölu skógarafurða hjá skógarbændum. Endanlegar upplýsingar liggja ekki fyrir en 

töluvert magn af jólatrjám voru seld fyrir jóli 2016 úr framleiðslu skógarbænda. Einnig 

eru að berast upplýsingar um aðrar vörur eins og t.d  girðingastaura og arinvið. Einhver 

aukning er á milli ára er varðar jólatrjáasölu og spennandi verður að sjá aukningu á sölu 

afurða hjá skógarbændum í næstu framtíð. 

 

7. Hugmyndir að nafni teymisins, „vinnuheitið er „Skógarfang“ málinu frestað til næsta 

fundar 

 

8. Önnur mál. Ákveðið var að haldnir verið fundir í teyminu fyrsta fimmtudag hvers 

mánaðar á starleaf eða að hittasts. Starleaffundir hefjast kl 10.00. Næstu fundur verður 

haldinn 6 apríl kl 10.00 í gegnum starleaf.  



 

9. Heimsókn til Skógræktarfélags Reykjavíkur í Heiðmörk. Gústaf Jarl Viðarsson tók á móti 

teyminu og sýndi framleiðslu á viðarafurðum hjá Skógræktarfélaginu. Helstu afurðir eru 

arinviður, kurl, borðviður og fl.  

 
Ekki fleira gert og fundi slitið kl 15,30 

 

 


