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Góðir félagar.  

Með hækkandi sól kemur fiðringur í kroppinn hjá skógræktarfólki og spenna 
fyrir komandi sumri, hvernig koma plönturnar undan vetri og hvaða verkefni 
eigum við að framkvæma næsta sumar. Það er ekki nóg, við þurfum líka 
fjármagn til að framkvæma og þá er gott að hafa aðgang að sjóði eins og 
Landgræðslusjóði. Það er ekki auðvelt að ávaxta sparifé í dag að einhverju ráði, 
vextir lágir og mikil vinna og þekking við að fylgja fjármagninu eftir. Þess vegna 
notum við okkur bankaþjónustu Arionbanka, bankans sem við erum stödd hjá í 
dag, en þeir hafa oft stutt við bakið á okkur gegnum tíðina. Þegar ávöxtunin er 
góð erum við glöð og það vorum við í vor. 

 

Stjórn 

Stjórn skipa Þuríður Yngvadóttir, sem er formaður sjóðsins, Jónatan Garðarsson 
formaður Skógræktarfélags Íslands, Þröstur Eysteinsson skógræktarstjóri, sem 
er varaformaður, Árni Bragason Landgræðslustjóri, sem er ritari og Lydía 
Rafnsdóttir, kosin af Aðalfundi Skógræktarfélags Íslands til eins árs og Jens 
Benedikt Baldursson til vara. Stjórnarfundir hafa verið tveir en ástandið í 
þjóðfélaginu hefur ekki boðið upp á náin samskipti svo við höfum átt meiri 
samskipti á netinu. 

 

Ársreikningur 

Helstu lykiltölur úr ársreikningi fyrir 2019 eru þær að rekstrartekjur voru 
551.226 kr. og fjármunatekjur- og fjármagnsgjöld voru 21.733.980 kr., 
Rekstrargjöld voru 29.992.883 kr. Afkoma fyrir úthlutun var 19.292.322 kr. 

Heimilt var að úthluta samkvæmt skipulagsskrá að hámarki 90%, þ. e. 
17.363.009 kr. 

Meðalstaða vaxtaberandi eigna á árinu var 338.311.632 kr. 

Ávöxtun 10,69%, verðbætur 2,85%, raunávöxtun 7,84%. 

 



Stjórnin ákvað að geyma um 20% af ávöxtuninni til „kreppuáranna“ því það er 
vont að vera ekki með neina úthlutun eins og í fyrra.  

20% af ráðstöfunartekjunum eru 3.472.618 kr. og því endanleg tala til 
ráðstöfunar þetta árið 13.890.472 kr. 

Tilkynning var send á alla formenn skógræktarfélaganna. Umsóknir voru 20 og 
sóttu sum félög um marga styrki en fengu einn. Úthlutað var til fjórtán félaga 
góðum upphæðum. 

Samkvæmt síðustu upplýsingum frá bankanum eru raunvextir um 2,8% þannig 
að útlitið er ekki slæmt fyrir næsta ár enn sem komið er en Covid19 hefur 
heilmikil áhrif en við vonum það besta og þið getið alveg farið að hugsa um 
framkvæmdir næsta sumars. 

 

Fræbanki 

Í Fræbankanum eru rúmlega 5 milljónir. Í vor kom fyrirspurn um styrkveitingu 
frá Skógræktinni til ferðar til Taraldseyju í Noregi en þar er frægarður með furu 
sem við höfum sótt í en Norðmenn vilja fella trén og ljúka verkefninu. Covid19 
setti þar strik í reikninginn og var málinu frestað til næsta árs. 

 

Hjálmarssjóðurinn 

Sjóðurinn er nær tómur, búið er að úthluta og framkvæma fyrir allt fjármagn í 
honum. Honum verður lokað fyrir áramót. 

 

Jarðir 

Ingunnarstaðir í Brynjudal er mjög langsótt mál þar sem um er að ræða 
ábúanda sem er mjög fullorðin og er að draga saman seglin en það tekur allt 
sinn tíma en mjakast þó í jákvæða átt. 

Dalurinn sjálfur hefur fengið miklar heimsóknir í ár, í vor var grein í 
Morgunblaðinu um gönguleiðir fyrir fjölskyldur um dalinn og fólk hefur notfært 
sér það enda stutt að fara og dalurinn yndislegur. 

Langibotn í Geirþjófsfirði hefur fengið mikla athygli hjá Umhverfisráðuneytinu 
og vilja þeir gera hann að þjóðgarði. Lögð hefur verið mikil vinna í að verja hag 



sjóðsins og enn þá eru ekki komin nein endanleg svör, en hluti stjórnar 
Landgræðslusjóðs og stjórnar Skógræktarfélags Íslands, ásamt nokkrum 
starfsmönnum Skógræktarfélagsins fóru með fasteignasala um síðustu helgi til 
að vega og meta hús og land, skoða skóginn og ræða við leigjendur sem voru á 
staðnum. Málið snýst um að selja ráðuneytinu jörðina fyrir sanngjarnt verð, 
eða skipta við þá um jörð til langtímaleigu og fá Kolvið til að planta í það land. 
Málið er flókið og viðkvæmt og ráðuneytið sækir fast. 

 

Lokaorð 

Það var mér mikil ánægja að greiða út allt þetta fjármagn til 
skógræktarfélaganna í sumar en mörg eru ekki búin og ég vona að þau sendi 
inn skýrslu bráðlega. Það er þó nokkur frestur en annars er bara að hafa 
samband. Einhverjir hringdu og höfðu ekki áttað sig á tímarammanum og voru 
of seinir. Fylgist því vel með póstinum í mars, apríl því það er ekki hægt að 
úthluta eftir á. 

Nú haustar og eftir gott sumar er gott fræár, þá er tími til að bretta upp ermar 
og fara að tína fræ. Þetta er skemmtileg vinna og góður endir á góðu sumri fyrir 
skógræktarfólk. Gangi ykkur vel. 

 

 

Þuríður Yngvadóttir, 

formaður Landgræðslusjóðs. 
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