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Stjórn Landgræðslusjóðs
Guðbrandur Brynjúlfsson lét af störfum sem stjórnarformaður sjóðsins en hefur
gegnt því starfi í um 10 ár. Hann hefur unnið mjög gott starf og haldið eins vel utan
um sjóðinn og hægt var en þetta voru víðsjárverðir tímar í fjármálum landsmanna
sem við erum enn þá að bíta úr nálinni með. Guðbrandur heldur enn þá utan um
minningarsjóð Hjálmars R. Bárðarsonar og Else S. Bárðarson og þekkir mál sjóðsins
betur en nokkur annar. Hefur hann verið óspar á upplýsingar og ráðgjöf til okkar sem
eftir sitjum. Vil ég þakka honum sérstaklega fyrir það.
Eftir breytingarnar á skipulagsskrá sjóðsins í fyrra voru Jónatan Garðarsson,
formaður Skógræktarfélags Íslands (SÍ) og Þuríður Yngvadóttir varaformaður skipuð
af stjórn SÍ í stjórn Landgræðslusjóðs, Lydia Rafnsdóttir var kosin af aðalfundinum til
eins árs og Jens Benedikt Baldursson til vara. Einnig eru í stjórninni Þröstur
Eysteinsson skógræktarstjóri og Árni Bragason landgræðslustjóri. Í upphafi ársins á
fyrsta fundi stjórnar skipti hún svo með sér verkum og var Þuríður Yngvadóttir
skipuð stjórnarformaður, Þröstur Eysteinsson varaformaður og Árni Bragason ritari.
Starfsmenn SÍ hafa svo aðstoðað við ýmis mál.
Ársreikningur
Helstu lykiltölur úr ársreikningi fyrir árið 2018 eru þær að rekstrartekjur voru kr. 1,3
millj. og rekstrargjöld kr. 13,5 millj. Þar af voru útgreiddir styrkir 9,8 millj. kr., sem
skiptist þannig að styrkir samkvæmt skipulagsskrá voru um 9,9 millj. kr. og af arfi
eftir Hjálmar R. Bárðarson og Else S. Bárðarson um 750 þúsund. Viðhald og rekstur
fasteigna kostaði 957 þús. kr. og annar rekstrarkostnaður var 1,9 millj. kr., sami og
árið áður. Fjármunatekjur umfram fjármunagjöld voru 3,7 millj. kr. og
rekstrarniðurstaða ársins var neikvæð um 8,5 millj. kr. Ávöxtun fjármagnsins í
bankanum segir þar allt. Eignir Landgræðslusjóðs í árslok 2018 voru kr. 376,9 millj.
og skuldir 221 þús. Eigið fé sjóðsins lækkaði um 1 millj. kr. frá árinu áður.
Tekjur Fræbanka Landgræðslusjóðs voru fjármagnstekjur að fjárhæð kr. 235
þús. og eign í árslok kr. 4,9 millj. Engar fjárveitingar voru úr Fræbankanum á árinu.
Ársreikningur sjóðsins fylgir með fundargögnum þessa aðalfundar og vísast til hans
varðandi ýtarlegri upplýsingar um fjármál sjóðsins.
Ávöxtun fjármuna
Fjármunir Landgræðslusjóðs eru nær allir í eignastýringu hjá Arionbanka eins og
mörg undanfarin ár. Á síðasta ári var ávöxtun neikvæð en þetta árið lítur hún betur
út. Í dag er raunávöxtunin rúmlega 7,57 %, en þetta getur þó alltaf breyst en við
vonum hið besta. Þegar að ljóst var að ávöxtunin var neikvæð voru send út skilaboð

til formanna strax eftir áramót, menn voru samt lengi að átta sig á alvarleika málsins
og leiðinlegt að brjóta niður vonir fólks um verk sumarsins með styrk frá sjóðnum.
Stjórnin hefur því ákveðið að koma á fót jöfnunarsjóði sem greitt verður í þau ár sem
ávöxtun er góð og hægt verður að nota í mögrum árum.
Minningarsjóður
Á yfirstandandi ári var úthlutað kr. 3,88 millj. úr Minningarsjóði Hjálmars R.
Bárðarsonar og Else S. Bárðarson til tveggja rannsóknarverkefna. Jón Guðmundsson
fékk styrk vegna verkefnisins „Rannsókn á áburðarvirkni belgjurta í skógrækt“. Er
þetta í þriðja sinn sem Jón fær styrk vegna þessa verkefnis. Skógræktin fékk styrk
vegna verkefnisins „Samræktun alaskaaspar og alaskalúpínu til framleiðslu iðnviðar
og bindingu kolefnis“. Hreinn Óskarsson er verkefnisstjóri þessa rannsóknarverkefnis
og hefur það fengið styrk tvívegis áður. Samkvæmt skipulagsskrá Minningarsjóðsins
er honum ætlað að starfa í tíu ár og er árið 2019 níunda starfsár hans.
Jarðir
Landgræðslusjóður á tvær jarðir, Langabotn í Geirþjófsfirði og Inngunnarstaði í
Brynjudal. Illfært er til Langabotns og höfum við reynt að skipta jörðinni út fyrir aðra
vænlegri en ekki tekist. Engin ávöxtun er á eignarhaldi þessarar jarðar. Hugmyndir
eru um friðlýsingu fjarðarins en engar niðurstöður eru komnar í það mál enn þá.
Ingunnarstaðir í Brynjudal er nýtt af SÍ og nokkrum skógræktarfélögum í nágrenni
höfuðborgarinnar til skógræktar og er jörðin í ábúð. Þar er laxveiðiá sem gefur
nokkrar tekjur. Brynjudalurinn er fallegur dalur innst inni í Hvalfirði og mæli ég með
því að þið fáið ykkur sunnudagsbíltúr þangað inn eftir og skoða skógræktina sem þar
vex vel.
Lokaorð
Ég vil þakka öllum þeim sem áttu samskipti við sjóðinn á árinu, þá séstaklega
Skógræktinni og Landgræðslunni, skógræktarfélögunum og SÍ og þá sérstaklega
starfsmönnum SÍ sem hafa stutt dyggilega við bakið á nýjum formanni. Aðalfundi
Skógræktarfélags Íslands 2019 óska ég velfarnaðar.
Þuríður Yngvadóttir

