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Aðalfundur  Félags skógarbænda á Norðurlandi. 

Haldinn í Eyvindarstofu á Blönduósi  þann 15. mars  2014 kl. 14:00  

 

Mættir  voru 17 félagsmenn, auk formanns og framkvæmdastjóra LSE og framkvæmdastjóra 

Norðurlandsskóga. 
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1. Setning:  

Formaður setti fundinn, bauð fundarmenn velkomna og tilnefndi Jóhann G.  

Jóhannsson fundarstjóra. 

 

2. Skýrsla stjórnar. 

Anna Ragnarsdóttir formaður kynnti skýrslu stjórnar og fer hún hér á eftir. Frá 

síðasta aðalfundi sem haldinn var að Löngumýri í Skagafirði hefur stjórn félagsins 

haldið 4 bókaða fundi.  Einnig hefur tæknin verið nýtt,  mál hafa verið afgreidd í 

gegnum tölvupóst. 

 

Á síðasta aðalfundi voru kosin í stjórn félagsins  Anna Ragnarsdóttir Krithól  

formaður,  Páll Ingvarsson, Reykhúsum  gjaldkeri, Helga Sigurrós Bergsdóttir  

Dunhóli ritari, Sigurlína Jóhannesdóttir, Snartarstöðum,  varaformaður,  og Davíð 

Herbertsson Hrísgerði, meðstjórnandi. Formaður félagsins er einnig fulltrúi í 

stjórn Norðurlandsskóga og stjórnarmaður í Landssamtökum skógareigenda.  

 

Stjórn félagsins hefur líkt og undanfarin ár tekið virkan þátt í starfsemi 

landssamtaka skógareigenda á árinu.  Aðalfundur landssamtakanna á síðasta ári 

var haldinn í Hveragerði og mættu þar fulltrúar frá okkar félagi. Aðalfundurinn í 

ár verður haldinn í Miðgarði í Skagafirði 29-30 ágúst.  Ég vil hér með hvetja sem 

flesta til þess að mæta. Fundurinn verður auglýstur nánar í Björkinni þegar nær 

dregur. 
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Á árinu 2013 komu út þrjú tölublöð af  Björkinni, fréttabréfi félagsins. Starfsmenn 

Norðurlandsskóga hafa aðstoðað félagið við útgáfu blaðsins og 

Norðurlandsskógar kostað dreifinguna, og er þeim færðar þakkir fyrir. 

Félagið stóð fyrir skógargöngu í Hamarsskóg í Húnavatnssýslu 20. júní 2013  í 

ágætu veðri. Gengið var um skóginn undir leiðsögn skógarbóndans Erlings og 

Bergsveins frá Norðurlandsskóum. Að göngu lokinni var boðið upp á ketilkaffi og 

með því. Var ágætur hópur sem mætti í gönguna, og þátttakendur alsælir með 

ánægjulega og fróðlega kvöldstund.  Skógargöngur sem þessar eru að festa sig í 

sessi hjá félagi skógarbænda, enda hafa þær heppnast vel undanfarin ár.  

 

Námskeiðaröðin Grænni skógar 2 sem félagið er aðili að ásamt 

Norðurlandsskógum og LBHÍ kláraðist síðast liðið haust, og vona ég að fleiri 

verkefni fari af stað fljótlega.  

 

Ég vil að lokum þakka stjórninni gott samstarf á árinu þar sem ég hef ákveðið að 

gefa ekki kost á mér til áframhaldandi stjórnarsetu í FSN.  

 

Góðir fundarmenn, ég hef hér farið í stórum dráttum yfir starfsemi félagsins á 

liðnu ári.  Það eru spennandi tímar framundan, við heyrum sífellt um fleiri 

möguleika sem skapast með aukinni skógrækt.  Fjárveitingar til skógræktar hafa 

verið skertar mikið á undanförnum árum.  Það er undir okkur komið að leggja 

okkar að mörkum til þess að almenningi og stjórnvöldum verði ljós sá fjölbreytti 

ávinningur sem hlýst með aukinni skógrækt.  Skógurinn er eitt öflugasta vopnið 

sem við höfum yfir að ráða til þess að  byggja hér upp umhverfisvæna 

náttúruauðlind sem kemur til með að skila landi og þjóð ómetanlegum ávinningi í 

framtíðinni. 

 

3. Reikningar. 

Páll Ingvarsson gjaldkeri gerði grein fyrir reikingum félagsins vegna ársins 2013. 

Niðurstöður rekstrarreikning er hagnaður upp á kr. 321.173,- 

Eitthvað er útistandandi af félagsgjöldum og einhverjir eru komnir í nokkurra ára 

skuld. 

Jóhann formaður LSE upplýsti  að beiðni hefði komið fram um að árgjald til LSE 

yrði kr. 5.000,-  Fram kom að FSN hefur verið að greiða iðgjald til LSE af öllum 

félögum sínum en samkvæmt lögum á einungis að greiða af hverri jörð aðrir 

félagar greiddu því lægra iðgjald sem því næmi. Skoða þarf  lög LSE hvað þetta 

varðar, svo enginn vafi leiki á þessu, einnig þyrfti  að  samræma  lög allra 

félaganna innan vébanda LSE og skuldugir félagar, hvar standa þeir? Fram kom 

að tímabært væri að endurskoða lög FSN fyrir næsta aðalfund hvað þetta varðar.  

Reikningar félagins voru bornir undir atkvæði og samþykktir samhljóða. 

 

4. Tillögur: 

Tillaga frá stjórn um óbreytt árgjald eða kr 5,000,- var samþykkt samhljóða. 

Tillaga frá aðalfundi svohljóðandi:  Aðalfundur FSN samþykkir að stjórn félagsins 

skipi nefnd til að endurskoða lög félagins fyrir næsta aðalfund.  Samþykkt 

samhljóða. 
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5. Umræður hafa þegar farið fram undir öðrum liðum. 

 

6. Kosningar.  

 

Samkvæmt lögum félagsins ættu Anna og Davíð að ganga úr stjórn. Anna hefur 

þegar upplýst að hún gefi ekki kost á sér til áframhaldandi setu en Davíð gefur 

kost á sér áfram.  Fram kom tillaga um Sigrúnu Þorsteinsdóttur 

Flugumýrarhvammi í Skagafirði. Ekki komu fram fleiri tilnefningar, samþykkt 

samhljóða.  

 

Aðalmenn: 

Páll Ingvarsson Reykhúsum,  Davíð Herbertsson, Helga S Bergsdóttir Dunhól, 

Sigurlína Jóhannesdóttir Snartarstöðum og Sigrún Þorsteinsdóttir 

Flugumýrarhvammi. 

 

Varamenn:  

Soffía Björgvinsdóttir Garði, Anna Árnína Stefánsdóttir og Leifur Guðmundsson 

Klauf. 

 

Skoðunarmenn reikninga:  

Kristján Jóhannesson og Baldvin Haraldssonn. 

 

7. Önnur mál. 

Anna Guðmundsdóttir sem situr í ritnefnd auglýsir eftir efni í blaðið. 

Valgerður Jónsdóttir þakkar Önnur Ragnarsdóttur fyrir samstarfið á þessum 

vettvangi, sem formanni og einnig fyrir langa stjórnarsetu í FSN.  

Fyrirspurn um hvort en sé verið að taka inn jarðir í Norðurlandsskóga og hvort 

einhverjir séu að verða búnir með sína samnigna. Valgerður upplýsir að ca. 5 

nýjar jarðir séu teknar inn á ári, engir biðlistar , nokkrir að verða búnir að 

gróðursetja  en ekki komið að grisjun og því hægt að bæta við.  

Fyrirspurn um skilti og merkingar í Fræðsluskógum, hverskonar upplýsingar eigi 

að vera á slíkum skiltum. Hrönn skýrði að á skiltunum yrðu upplýsingar um 

skóginn i heild, trjátegundir, plöntunartíma, sjúkdóma og fleira. 

 

 

8. Hrönn Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri LSE fór yfir og kynnti starf 

framkvæmdastjóra og starfsemi LSE. Jóhann formaður fór yfir stöðuna í 

kolefnismálum. Skipuð hefur verið þriggja manna nefnd sem vinnur að 

kolefnismálum, en hvert félag hefur skipað tengilið sem fylgist með gangi 

kolefnismála. 

Úrvinnslumál. LSE í samstarf við Atvinnuþróunarfélög til samstarfs um stofnun 

úrvinnslufélaga í hverjum landshluta, að verðmætasköpunin verði til í hverjum 

landshlutunum fyrir sig. 
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9. Plöntugæði – Valgerður Jónsdóttir 

Gerðar eru ríkari kröfur til plöntugæða af skógarbændum eftir því sem þekking 

þeirra eykst. Gæðastaðlar skýrast m.a. af  bakkagerð, hámarks og lágmarkshæð 

plantnanna, þvermál rótarháls, ræktun á upphækkun, barrfelli og 

sveppasjúkdómum svo nokkuð sé nefnt.   

 

Valgerður skýrir frá að bændafundir verði í öllum sýslum, 9. apríl verði fundur á 

Löngumýri í Skagafirði. 

Einnig skýrir Valgerður fá því að svokallaðar eldvarnarklöppur verði til sölu sem 

hægt verði að panta og verða þær afhentar á dreifingarstöðvunum í vor. 

 

Fundi slitið kl. 16:40 

 

Helga Sigurrós Bergsdóttir ritari. 


