
       

 

7 fundur í teymi um afurðar og markaðsmál skógræktar haldinn á Mógilsá 

þriðjudaginn 14. nóvember og hefst kl. 10.30 

Mættir voru Jóhann Gísli Jóhannsson, Gunnar Sverrisson, Björn B. Jónsson, 

Bergrún Anna Þorsteinsdóttir, Benjamín Örn Davísson og Hrönn 

Guðmundsdóttir. Hlynur Gauti Sigurðsson kom seint. Gestir fundarins Ólafur 

Oddsson og stjórn FsS María E. Ingvadóttir  

 

Dagskrá 

10.30  Gæðastaðlar / vinna með Nýsköpunarmiðstöð. BBJ 

HG og BBJ fóru á fund með Nýsköpunarmiðstöð Eyríki og Sigríði. Eiríkur hefur komist 

lengst varðandi staðla á timbri. Það er mikill áhug að tappa af Eiríki en það er mikið til af 

stöðlum hann er á því að tilnefnt í vinnuhóp með Nýsköpunarmiðstöð og LBHÍ, LSE og 

Skógræktinni og að afurðin verði námskeið um gæðastaðla, Hugmyndin er að 

framkvæmdastjóri LSE, Björn frá Skógræktinni, Björgvin fyri LBHÍ og Skógræktarfélag 

Reykjavíkur og 2 frá Nýsköpunarmiðstöð. Boðað verði til fundar þegar fulltrúarnir eru 

skipaður. Fá síðan þá aðila sem eru að vinna með efni úr skógum inn á fundi til að fá sem 

bestu sýnina. Hægt er að sækja um styrk í sjóð „Átak til atvinnusköpunar“ sem gæti dekkað 

laun fulltrúa hjá nýsköpunarmiðstöð Leggja þarf í kostnað vegna þýðingar á stöðlum og að 

staðfæra þá íslenskum aðstæðum. Eiríkur menntaður viðartæknir og hefur unnið í mörg ár 

með Býko og fl. Er varðar væði viðar og hefur unnið með þeim að móga stefnu. Hann er að 

vinna með SkfR. er varðar þurrkun á efni. Vinna við þetta er mikil pappírsvinna og sækja um 

styrki Til þess að gæðastaðlar verði hagnýtir þarf að miðast við iðnaðarstigið. Inni í 

gæðastöðlum kemur fram hvernig viðurinn er og hvernig umhirðan er, mikilvægt að tenga 

þetta saman. Gæðamálin skiptist í tvo fasa annarsvegar að vinna með skógareigendum hvernig 

ræktum við verðamætan skóg og svo staðlarnir á timbri, og síða skipa hóp í þróunarinnu á 

gæðavöru úr gæðaefni. 

Teymið samþykir að skipa  Hlyn Gauta Sigurðsson, Björn B. Jónss 

11.00 Fræðsla tengd afurðar og markaðsmálum skógræktar / Ólafur Oddsson 

Skipaður hefur verið hópur til að móta fræðslu fyrir skógargeriann. Fræðslan á að nýtast 

skógræktendum, starfsmönnum Skógræktarinnar. Fyrsti fundur verður á fimmtudag 16 

nóvember. Á fyrsta fundi verður rætt um nótun verkefnisins, kosið um nafn á fræðslunni. 

Kortlegga hvaða fræðsla er til af útgefnu fræðsluefni. Aðilar greiða einungis fyrir sinn fulltrúa 

í starfshópnum. Stefnan er að kortleggja fræðsluefni sem til er, búa til stutt fræðslumyndbönd, 



plaggöt. Gera skoðunarkönnun meðal fagfólks og skógarbænda um hvaða fræðslu óskað er 

eftir og talin þörf á.  

Bent er á að ræða þurfi í þessum hópi hvenær Skógræktin greiði fyrir námskeið fyrir starfsfólk 

sitt. Stefna um þessi mál þarf að liggja fyrir. Spurt er um hvort sækja eigi um styrki í 

menntaáætlun evrópusambandsins. Ekki er búið að taka ákvörðum um það því ekki er búið að 

ná utan um fræðsluna. Sennilegast verður byrjað á  

Taka þarf utan um gæðamálin og hafa það í forgangi og búa síða til fræðslu fyrir markhópa. 

Óli telur ljóst að verði ekki langt í að þróunarmiðstöð skógræktarinnar sem heldur utan um 

upplýsingar um viðamagn og að upplýsingarnar séu á einum stað.  

Mikilvægt er að nemendur í húsgagnagerð og húsasmíði þekki skil á íslensku efni. Tekið 

verði á móti þessum nemendum um viðargæði og þeim verði sýnt hvar skógurinn verður til. 

Tengja þessu menntakerfinu, og það skapist einhver þekking um íslenska efni.  

 

Upplýsa þarf um að hægt sé að fá íslenskt efni í  

Vöruflokkar verið skilgreindir að gæðastöðlum   

Kanna hvort hægt sé að koma inn í Hörpuna á setningu á Búnaðarþingi með sýningu á hráefni 

til viðarvinnslu og sýna afurðir. 

Varðandi upplýsingar um munum er tengjast skógrækt skógmynjasafn  

Safna saman upplýsingum hráefni og nýtingu með myndum og setja á aðgengilega hátt 

heimasíður. Mikið er til hjá skógræktinni og skógræktarfélögum. Gott er að safna þessu 

saman á einn stað.  

 

Hrönn skrapp frá (sækja æti), Hlynur skráir 

Frm. Varðandi nám: 

Tengjast kennaranáminu í Kennó betur til að fá krakka út í skóg, fá krakka inn í skóginn, inn 

skógtæknina (keðjusagir oþh.) (BÖD) 

Tveir valkúrsar eru í kennó á undanhaldi. (ÓO) 

Fá inn í námið, meðhöndlun með ísl við (t.d. Egilsstaðaskóli, búa til koll úr lerki, BAÞ)  

 

Opna umræðu á að efla skógtækinnám, með staðla, BjörgvEgg á góðu róli, bara hugsa lengra. 

(BJ og BÖD) 

Öspin er flottur viður, búið að styrkleikamæla. (kjarnavið má ekki nota í burðarvið).  

 

LÍMTRÉ þarf að komast inn í skógana, mikil reynsla innanhúss.  

Guðmundur Ósvaldsson, framkv stjóri. Eru til í alls konar vitleysu.  

 

Skógarleiðsögn, viðburðir, tengsl við samfélagið. -Rotari, kívanis... vilja taka þátt í 

fræðslumiðaðari dagskrá. -Efla litla sál hvers og eins.  -Þróa okkar svar við 

„biðraðatúrisma“.  (ÓO) 

-Markaðstækifæri fyrir skógarbændur, sýna og selja (BAÞ) 

- Markaðurinn talar, ekki spurning um endalaust gefins, bændur þurfa eitthvað fyrir sinn snúð.  



 

Óli kallinn eys af brunni 

Ólmur vill frá segja 

Þekking, reynsla, grær á grunni 

Gefum honum hneigja. 

HGS 

 

12.00 Hádegismatur 

13.00 Viðarmagnsúttekt, umsóknir um styrk til FL og UAR / HG 

Edda fór yrir drög af kostnaðaráætlun fyrir gerð Viðarmagnsúttektar. Miðað er við að nota 

þau gögn sem unnin hafa verið ;;; og íslenska skógarúttekt. Leggja í vinnu við fjarkönnun. 

Hún fór yfir skiptingu á verkefnum  

Arnór fór yfir hugmyndafræðina og sagði frá úttektinni á Norðurlandi sem Benjamín 

vann og úttektina og úttektina sem unnin var á Austurlandi og verkefnið sem er verið að vinna 

á Vesturlandi. Íslenska skógarúttekt gefur ágætar upplýsingar un hvað hægt er að fá 

upplýsingar um viðarmagn. En nota þarf nákvæmari upplýsingar varðandi hvaða skógar eru 

hentugir til nýtingar upp á aðgengi, flutningskostnaðar og bratta og fl. Skógar á 

sumarhúsasvæðum sýjast frá. Hægt er að nota upplýsingarnar frá skógræktinni til að grisja út 

og svo verður farið í fjarkönnun.  

 Kostnaðargreining og verkáætlum, Edda Oddsdóttir 

Samþykkt að ganga frá umsókn til Framleiðnisjóð senda á teymið og skógræktarstjóra til 

umsagnar  

13.30 Áherslur FsS í afurðar og markaðsmálum / Stjórn FsS 

María mætti á fundinn með verkefnastjóra vegna stofnun afurðarstöðvar. Ingvar Pétur er 

verkefnastjóri og er að vinna að viðskiptaáætlun og fl. Félagið leggur áherslu á að 

skógarbændur átti seig betur á hvað þeir eru með í höndunum. Félagið fékk styrk frá 

uppbyggingarsjóð og réði Ingvar til að vinna að greiningu á viðarmagni og niðurstaða verður 

kynnt í lok mánaðarins. Horfa til nýsköpunar og lífhagkerfinu  

Niðurstaða rekstraráætlunar er sú að það sé hægt að vinna að stofnun afurðarstöðvar. Horft er 

til kurl, undirburð, viðarkubba og fl. Um 70 % er fluttur inn og. Eftir sem áður sést það á 

rekstraráætlun að verkefni sé arðbært. ReksEkki vera Vera samstarfi við erlenda  

Það skiptir máli að skógarbændur standi saman að þessu verkefni. Skógarbændur fá greitt 

fyrir efnið sem þeir leggja inn strax í upphafi. Ýmislegt er að gerast í nágrannalöndum 

varðandi nýja framleislu í tré 

Mjög ánægjulegt er að ef hægt verið að greiða fyrir efnið en aðrir sem hafa verið að vinna úr 

við sem ekki hafa greitt fyrir efnið. 

Safna á hlutfé fyrir stofnun afurðarstöðvar og reiknað er með 50 milljónum í tækjakaup, leigt 

húsnæði, brennsla á kurli og berki verður notað til húshitunar og orkueiningarnar verða  

Verið er að skoða hentuga staðsetningu öll sveitarfélög eru velviljug fyrir verkefninu.  



Ekki er gert ráð fyrir að greiða fyrir grisjunina af fyrstu grisjun. Það er lagt upp með að 

skógarbændur grisji sjálfir eða fái til þess verktaka. 

Björn fór yfir helstu verkefni teymishópsins. Búið er að gera stefnu til þriggja ára um afurðar 

og markaðsmál skógræktar sem inniber ýmis verkefni eins og t.d viðarmagnsúttekt á 

landsvísu, vinna að gæðastaðlum, fræðslumál fyrir fagfólk og skógarbændur.  

MEI nefndi að alltaf eru menn að læra, mikilvægt er að hafa aktíf námskeið fyrir 

skógarbændur varðandi umhriðu og gæðamál. Horfa ber á litlu hlutina líka og nýta það sem 

fellur til nú þar til skógurinn vex upp og gæða efnið fellur til.  

Það er í farvatninu að endurskoða grænni skóga rætt var um .... 

Rætt var um mikilvægi þess að hirða betur um jólatré og hvetja skógarbændur til að hirða um 

trén. Ef taka á á innflutningnum þarf skógarbóndinn að vita hvað hann á af trjám og láta 

kaupendur vita. Kynning á innlendum vöru þarf að tala upp vöruna en ekki að tala innfluttar 

vöru niður. 

Björn spyr um félagskerfi skógarbænda hvort félagið verði áfram til eftir að stofnað verði 

afurðarfélag.  

Rætt var um vinnulag vegna verkefnisins. Stýrihópur fyrir verkefnið er stjórn FsS og 

verkefnastjóri. Björn taldi það mistök að fá ekki fulltrúa frá Skógræktinni í stýrihópinn. 

Verkefnastjóri taldi erfitt að kíkja í baksýnisspegil á þessum stutta tíma en betra hefði veirð að 

safna fleyri upplýsingar um viðarmagn. Ekke hefur verið farið í viðarmagnsúttekt eins og 

önnur félög hafa farið í en lagt upp úr upplýsingum um gróðursetningar á hverri jörð frá 

Skógræktuninni. Það er ekki nægilega góðar upplýsinga það þarf líka að taka út hvað er 

standandi magn og gera spá um viðarmagn.  

Félagið er hvatt áfram í sinni vinnu við undirbúning að stofnun að afurðarstöðvar. Bergrún 

hvatti félagið til að leita til sín ef þau þurfa upplýsingar um þurrkun og aðra viðarvinnslu. Gert 

er ráð fyrir að félagsmenn eigi félagið að meiri hluta og skipaður verði verkefnastjórn sem 

safnar hlutafé og fl kynningarfundur verður laugardaginn 25 nóvember kl 10. á Þingborg. 

Benedikt spurði hvort vitað er um magn jólatrjáa sem til eru til sölu í landinu. Þessar 

upplýsingar liggja ekki fyrir en gott væri að vita þetta.  

Næsti fundur verður 7 desember. 

Á næsta fundi verður tekin fyrir jólatrjáarækt  

Næsta fundi verður landbúnaðarsýning í Reykjavík næsta haust. Ræða um það að 

skógarbændur komi það inn. 

 

 


