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INNGANGUR

Skógræktarfélag Íslands kemur að ýmsum verkefnum tengdum skógrækt og ræktun. Þar vega þyngst reglubundin 
verkefni félagsins, eins og umsjón með Landgræðsluskógaverkefninu og útgáfa félagsins, en reglulega berast 
einnig á borð félagsins ný verkefni – sum bara einu sinni en önnur til nokkurra ára. Í þessari skýrslu er farið 
yfir það helsta sem félagið hefur fengist við frá aðalfundi í Kópavogi árið 2019.

STJÓRN OG STARFSFÓLK SKÓGRÆKTARFÉLAGS ÍSLANDS

Á aðalfundinum 2019 voru Páll Ingþór Kristinsson og Aðalsteinn Sigurgeirsson endurkosnir í stjórn. Varamenn 
voru kosin Kristinn H. Þorsteinsson, Valgerður Auðunsdóttir og Björn Traustason. Í stjórn Landgræðslusjóðs 
var kosin Lydía Rafnsdóttir og sem skoðunarmenn reikninga voru endurkjörnir Árni Þórólfsson og Halldór 
Halldórsson.
 Stjórnin skipti með sér verkum á eftirfarandi hátt: Jónatan Garðarsson formaður, Þuríður Yngvadóttir 
varaformaður, Laufey B. Hannesdóttir gjaldkeri, Aðalsteinn Sigurgeirsson ritari, og Jens B. Baldursson, Páll 
Ingþór Kristinsson og Sigrún Stefánsdóttir meðstjórnendur. Stjórnin hélt ellefu fundi á tímabilinu. 
 Hjá félaginu störfuðu sex fastráðnir starfsmenn á tímabilinu: Brynjólfur Jónsson framkvæmdastjóri, 
Einar Örn Jónsson garðyrkjufræðingur, er hóf störf í október 2019, Hrefna Einarsdóttir skrifstofustjóri, Jón 
Ásgeir Jónsson skógfræðingur, Ragnhildur Freysteinsdóttir umhverfisfræðingur og Þórveig Jóhannsdóttir 
skógfræðingur, en hún hóf störf í febrúar 2020.
 Nokkrir aðilar unnu að sérverkefnum fyrir félagið. Narfi Hjartarson og Gabriel Pic unnu með sjálf-
boðaliðum sumarið 2020, auk annarra verka, Sigríður Elefsen vann að skógræktarnámskeiði og Nikulás  
Magnússon að umhirðu Opinna skóga. Antanas Sipavicius og Jón Hákon Bjarnason unnu að grisjun og 
umhirðu, að hluta með tilstyrk frá Atvinnuleysistryggingasjóði. 
 Stjórn og starfsmenn félagsins leitast eftir megni að styðja við starfsemi aðildarfélaganna með fræðslu, 
ráðgjöf og leiðbeiningum, eftir því sem óskað er.

Skógræktarfélag	Íslands	fagnaði	90	ára	afmæli	sínu	með	því	að	gróðursetja	90	trjáplöntur	í	Vinaskógi	á	Þingvöllum.
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UMSVIF OG LYKILTÖLUR ÚR REKSTRI
2019 2018

Rekstrarreikningur
Rekstrartekjur 40.642.471 44.853.320
Rekstrargjöld 36.299.261 42.419.175
Rekstrarhagnaður (tap) án
fjárm.tekna og fjárm.gjalda

4.343.210 2.434.145

Fjármunatekjur og 
(fjármagnsgjöld) 

(1.707.683) (1.848.584)

Hagnaður (tap) ársins 2.635.527 585.561

Efnahagsreikningur
Eignir

Fastafjármunir 193.781.705 190.905.298
Veltufjármunir 28.164.752 36.159.728

Eignir samtals 
Eigið fé og skuldir

Eigið fé 173.747.384 171.111.857
Skuldir samtals 48.299.074 55.953.170

Eigið fé og skuldir samtals 222.046.458 227.065.026

Eignir í bundnum sjóðum 35.122.989 35.120.446
   

Jón	Ásgeir	Jónsson,	starfsmaður	Skógræktarfélags	Íslands	(t.v.)	leiðsegir	fulltrúum	frá	sendinefnd	Evrópusambandsins	á	Íslandi	við	
gróðursetningu	á	Úlfljótsvatni.
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ÚTGÁFUMÁL

Skógræktarritið
Á milli aðalfunda hafa komið út tvö hefti Skógræktar-
ritsins. Skógræktarritið 2. tbl. 2019 kom út í nóvember 
2018 og 1. tbl. 2020 kom út í maí á þessu ári. Áskrifendur 
eru nú um 1900. 
 
Laufblaðið
Á tímabilinu komu út þrjú tölublöð Laufblaðsins – í 
desember 2019, í mars 2020 og í ágúst 2020. Rafræn 
tölublöð eru send öllum félagsmönnum í skógræktar-
félögunum sem skráðir eru með netfang og eru þeir  
jafnframt með í pottinum í netfangaleik Laufblaðsins. 
Voru þrír vinningshafar dregnir út þann 15. maí.

Frækornið
Eitt Frækorn var gefið út á starfsárinu. Efni þess var 
Sitkabastarður og höfundur þess var Brynjar Skúlason.

Tækifæriskort
Félagið gaf út kort með verki eftir Írisi Elfu Friðriksdóttur 
og prýddi sú mynd einnig forsíðu 2. tölublaðs Skógræktar- 
ritsins 2020. 

Félagsskírteini skógræktarfélaganna
Prentuð voru félagsskírteini fyrir alla félagsmenn og þau send til skógræktarfélaganna. Að þessu sinni veittu tíu 
fyrirtæki félagsmönnum 10-15% afslátt gegn framvísun skírteinisins. Fyrirtækin eru: Blómaval, Garðheimar, 
Garðyrkjustöðin Kvistar, Gróðrarstöðin Mörk, Gróðrarstöðin Réttarhóll, Gróðrarstöðin Þöll, Húsasmiðjan, 
MHG Verslun, Nátthagi garðplöntustöð og Sólskógar. Eru þeim fyrirtækjum færðar þakkir fyrir stuðninginn.

Heimasíða og vefmiðlar
Félagið er með heimasíðuna www.skog.is, þar sem finna má upplýsingar um félagið og aðildarfélög þess, 
auk þess sem birtar eru fréttir úr starfinu og skógræktargeiranum. Fjöldi einstaklinga á almennum póstlista 
félagsins er rúmlega 4.000. Félagið er með Facebook síðu, auk Facebook síðna fyrir Skógræktarritið og Líf í 
lundi. Félagið hefur einnig YouTube rás og er á Instagram. Einnig sér félagið um Skógargátt vefsíðuna (www.
skogargatt.is), þar sem finna má upplýsingar um góða útivistarskóga um land allt.

FRÆÐSLUSTARF

Félagið sinnti sem fyrr fræðslu- og leiðbeiningastarfi fyrir almenning. Sátu fulltrúar félagsins fyrir svörum 
við ýmis tilefni og voru í samskiptum við mörg skógræktarfélög, með formlegum heimsóknum, mætingu á 
viðburði hjá félögunum, símtölum og tölvupóstum.
 Félagið fékk verkefnastyrk frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu til að halda námskeið um skóga og 
skógrækt fyrir félaga skógræktarfélaga. Var Sigríður Elefsen skógfræðingur fengin til að vinna að því. Voru 
fyrstu námskeiðin haldin á starfsári 2018-2019. Til stóð að halda námskeið vorið 2020, en út af samkomutak-
mörkunum vegna COVID-19 var það ekki hægt. Stefnt er að námskeiðum haustið 2020.
 Félagið bauð skógræktarfélögum upp á kennslu á Avenza-smáforritið fyrir snjallsíma, en það má m.a. 
nota til að skrá útlínur gróðursetninga. Alls hafa verið haldin námskeið hjá tíu skógræktarfélögum og fleiri eru 
fyrirhuguð. Að auki voru útbúin kort fyrir forritið fyrir nokkur félög í viðbót, þar sem félagar voru tilbúnir að 
spreyta sig sjálfir á forritinu.
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FUNDIR OG RÁÐSTEFNUR

Aðalfundur 2019
Skógræktarfélag Kópavogs var gestgjafi fundarins. Á 
annað hundrað gesta sóttu fundinn. Nánar má lesa um 
fundinn í seinna tölublaði Skógræktarritsins 2019 og á 
heimasíðunni (http://www.skog.is/adalfundur-2019/). 
Auk hefðbundinna aðalfundarstarfa samþykkti aðal-
fundurinn sex tillögur að ályktunum. Þeim hefur verið 
fylgt eftir af stjórn svo sem hér segir: 

Ályktun 1:
Ríkisjarðir	og	þjóðlendur	til	skógræktar	
Aðalfundur	Skógræktarfélags	Íslands,	haldinn	í	Kópavogi	
30.	 ágúst	 –	 1.	 september	 2019,	 beinir	 þeim	tilmælum	
til	ríkisstjórnar	Íslands	að	útvega	skógræktarfélögunum	
land	til	skógræktar.

Ályktun var send á fjármála- og efnahagsráðuneytið, 
forsætisráðuneytið, atvinnuvega- og nýsköpunar-
ráðuneytið  og umhverfis- og auðlindaráðuneytið. 
Erindinu var ekki svarað.

Ályktun 2: 
Fræðsla	um	loftslagsmál	og	aðgerðir	til	að	stemma	stigu	
við	loftslagsbreytingum
Aðalfundur	Skógræktarfélags	Íslands,	haldinn	í	Kópavogi	
30.	ágúst	–	1.	september	2019,	hvetur	til	þess	að	útbúið	
verði	námsefni	fyrir	grunnskóla	landsins	um	loftslagsmál.

Ályktunin var send á mennta- og menningarmálaráðuneytið og umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Svar 
barst frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu 2. mars 2020 þar sem m.a. kom fram orðrétt;  „Samkvæmt 
upplýsingum frá Menntamálstofnun er ýmislegt þar til skoðunar hvað varðar námsgögn fyrir grunnskólann 
um loftslagsmál. Ráðuneytið mun senda stofnuninni afrit af ályktuninni til upplýsingar og hvatningar.“

Ályktun 3:
Lausaganga	búfjár	
Aðalfundur	Skógræktarfélags	Íslands,	haldinn	í	Kópavogi	30.	ágúst	–	1.	september	2019,	hvetur	stjórnvöld	til	
þess	að	koma	á	vörsluskyldu	búfjár	og	banni	við	lausagöngu	í	öllum	þjóðgörðum	á	Íslandi.

Ályktun var send á atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og umhverfis- og aðlindaráðuneytið. Erindinu var 
ekki svarað.

Ályktun 4:
Græni	stígurinn	ofan	höfuðborgarsvæðisins	
Aðalfundur	Skógræktarfélags	Íslands,	haldinn	í	Kópavogi	30.	ágúst	til	1.	september	2019,	hvetur	stjórnvöld	og	
Samtök	sveitarfélaga	á	höfuðborgarsvæðinu	til	að	taka	Græna	stíginn	inn	í	þær	viðræður	sem	hafnar	eru	milli	
ríkis	og	sveitarfélaga	um	uppbyggingu	samgangna	á	höfuðborgarsvæðinu	til	ársins	2033,	enda	er	stígurinn	
hluti	af	samgöngukerfi	höfuðborgarsvæðisins.

Ályktunin var m.a. send á samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið og Samband sveitarfélaga á höfuðborgar-
svæðinu (SSH). Svar barst 18. október 2019 frá ráðuneytinu þar sem kom m.a. fram að erindið verði skoðað í 
áframhaldandi viðræðum stjórnvalda við SSH en einnig verði ályktunin send á Vegagerðina. 

Forseti	Íslands,	Guðni	Th.	Jóhannesson,	leggur	sitt	af	mörkum	
við	 gróðursetningu	 á	 Aðalfundi	 Skógræktarfélags	 Íslands	 í	
Kópavogi	2019.
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Ályktun 5:
Landsáætlun í skógrækt 
Aðalfundur	Skógræktarfélags	Íslands,	haldinn	í	Kópavogi	30.	ágúst	til	1.	september	2019,	fagnar	tilkomu	nýrra	
skógræktarlaga	sem	voru	samþykkt	á	Alþingi	2.	apríl	síðast	liðinn	og	leggur	til	að	fjármagni	verði	veitt	til	þess	
að	gerð	verði	Landsáætlun	í	skógrækt.	Telja	verður	fullvíst	að	ekki	verði	unnið	að	Landsáætlun	nema	til	komi	
töluverðir	fjármunir.	Hvort	slíkir	fjármunir	eru	til	reiðu	verður	að	teljast	prófsteinn	á	gildi	þessara	nýju	laga.

Ályktunin var send á umhverfis- og auðlindaráðuneytið og fjármála- og efnahagsráðuneytið. Erindinu var ekki 
svarað. 

Ályktun 6:
Aukin kolefnisbinding Landgræðsluskóga 
Aðalfundur	Skógræktarfélags	Íslands,	haldinn	í	Kópavogi	30.	ágúst	–	1.	september	2019,	hvetur	Skógræktar- 
félag	Íslands	og	umhverfis-	og	auðlindaráðuneyti	til	þess	að	framleiðsla	á	skógarplöntum	taki	mið	af	þeim	
markmiðum	 að	 (1)	 binda	 eigi	 kolefni	 með	 sem	 skilvirkustum	 hætti	 og	 (2)	 að	 skógar	 verði	 í	 framtíðinni	 
tegundafjölbreyttir.	 Skógræktarfélögin	 eru	 í	 fararbroddi	 loftslagsverndar	 og	 einn	 helsti	 framkvæmdaraðili	
við	 bindingu	 koltvísýrings	 (CO2)	 í	 landinu.	 Fjármunir	 og	 sjálfboðavinna	 félaganna	 svo	 og	 opinbert	 fé	 eru	
takmarkandi	 þættir	 við	 bindinguna	 þ.e.	 hvað	 hægt	 er	 að	 græða	 upp	mikið	 af	 nýjum	 skógum.	 Því	 skiptir	
verulegu	máli	hvernig	þeim	fjármunum	er	varið.

Ályktunin var send á umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Erindinu var ekki svarað.

Fagráðstefna skógræktar
Skógræktarfélag Íslands er formlegur þátttakandi í Fagráðstefnu skógræktar. Fyrirhugað var að halda hana í 
mars 2020, undir yfirskriftinni „Grænir sprotar og nýsköpun“,  en vegna COVID-19 var ákveðið að fresta henni 
fram á haust og er hún fyrirhuguð í október.

Einar	Örn	Jónsson,	starfsmaður	Skógræktarfélags	Íslands,	á	vaktinni	í	jólaskóginum	í	Brynjudal.	



6

SKÓGRÆKTARSVÆÐI

Brynjudalur 
Jólavertíð var með hefðbundnu sniði. Alls seldi félagið 938 jólatré, þar af tæplega 160 til starfsmanna fyrirtækja 
sem koma í jólaskóginn til að fella sjálf sín jólatré. Tæplega 360 tré komu frá skógarbændum.

Úlfljótsvatn
Aðalfundur Úlfljótsvatns sf. var haldinn 3. október 2019 í fundarsal Skógræktarfélags Íslands. Í stjórn voru 
kosnir Magnús Gunnarsson og Brynjólfur Jónsson frá Skógræktarfélagi Íslands, Ögmundur Jónasson frá 
Skátasambandi Reykjavíkur og Finnbogi Finnbogason frá Bandalagi íslenskra skáta. Magnús er formaður, 
Ögmundur varaformaður, Brynjólfur gjaldkeri og Finnbogi ritari. Brynjólfur hefur prókúru fyrir félagið. Tekjur 
Úlfljótsvatns sf. eru af veiðirétti Úlfljótsvatns við fyrirtækið Veiðikortið ehf. en auk þess hefur nú verið gengið 
frá leigusamkomulagi við fyrirtækin Mílu og Vodafone vegna afnota af leigulandi undir fjarskiptamastur 
á Úlfljótsvatnsfjalli. Heildartekjur félagsins á sl. ári voru 2,2 milljónir króna. Rekstrargjöld voru 18 þúsund 
krónur. Handbært fé í sjóði samtals 4,8 milljónir króna.  Fulltrúar frá Sendinefnd Evrópusambandsins á Íslandi 
gróðursettu á Úlfljótsvatni september 2019. 

UMSJÓN

Kolviður
Mikil uppsveifla hefur verið í áhuga fyrirtækja og einstaklinga á kolefnisbindingu hjá Kolviði. Gróðursettar voru 
um 109 þúsund plöntur á Úlfljótsvatni og Geitasandi árið 2019. Kolviður leitar eftir samningum um ný lönd 
og þjónustusamningum við skógræktarfélög sem eru tilbúin að taka að sér verkefni samkvæmt verksamningi.

Ferðalangar	í	fræðsluferð	Skógræktarfélags	Íslands	til	Tíról	haustið	2019	skoða	skógarhögg	í	Paneveggio-náttúrugarðinum,	en	vegna	
stormfalls	er	mikið	af	timbri	sem	þarf	að	hreinsa	út	úr	skógum	þar.



7

Landgræðslusjóður
Í stjórn Landgræðslusjóðs sitja Þuríður Yngvadóttir, 
sem er formaður, en auk hennar eru fulltrúar 
Skógræktarfélags Íslands Jónatan Garðarsson og 
Lydía Rafnsdóttir. Einnig sitja í stjórn sjóðsins Þröstur 
Eysteinsson skógræktarstjóri og Árni Bragason land-
græðslustjóri. Úthlutun ársins 2019 nam um 13 
milljónum króna. Framkvæmdastjóri Skógræktarfélags 
Íslands hefur rétt til setu á stjórnarfundum með mál-
frelsi og tillögurétti. Nánari upplýsingar um sjóðinn má 
finna í starfsskýrslu og reikningum hans.

Landgræðsluskógar
Landgræðsluskógar voru í ár hluti af framleiðslusamningi 
ásamt Skógræktinni, Landgræðslunni og Hekluskógum 
er gildir til 2021. Framleiðendur eru Sólskógar ehf. og 
Garðyrkjustöðin Kvistar. Samið var við fyrirtækið Soffía 
frænka um útkeyrslu á landgræðsluskógaplöntum, sem 
hefur gefist afar vel. Úthlutað var rúmlega 372 þúsund 
plöntum. Unnið var að yfirferð samninga um Land-
græðsluskóga. Undirritaðir voru samningar um þrjú ný 
svæði, í Kópavogi, Ólafsvík og Ólafsfirði.

Líf í lundi
Útivistar- og fjölskyldudagurinn Líf í lundi var haldinn 
í þriðja sinn um Jónsmessuhelgina og var boðið upp á 
átta viðburði um land allt. Viðburðir voru heldur færri 
nú en árið áður, þar sem fram eftir vori var óvissa með 
leyfi fyrir samkomum vegna COVID-19, en þeir viðburðir 
sem voru haldnir voru vel heppnaðir. 

Opinn skógur
Sautjándi Opni skógurinn, Álfholtsskógur í Hvalfjarðarsveit, var formlega opnaður sem Opinn skógur 
laugardaginn 20. júní, sem einn viðburða undir hatti Líf í lundi. Einnig hefur verið unnið að almennu viðhaldi 
og umhirðu í þeim skógum sem þegar hafa verið opnaðir. Nýr styrktaraðili Opinna skóga er Samkaup.

Sjálfboðaliðar 
Skógræktarfélag Íslands hefur undanfarin ár fengið sjálfboðaliða sem komið hafa á vegum European Voluntary 
Service, sem er hluti af Erasmus+ verkefni Evrópusambandsins. Félagið tók í sumar í fimmta sinn á móti fimm 
erlendum sjálfboðaliðum, sem unnið hafa í skógum félagsins og aðildarfélaga þess. Komu sjálfboðaliðarnir í 
ár frá Ítalíu, Póllandi, Spáni og Austurríki. Einnig naut félagið liðstyrks sjálfboðaliða frá fyrirtækinu Íslenskum 
fjallaleiðsögumönnum og sjálfboðaliða sem komu í gegnum Working Abroad.

Tré ársins 
Tré ársins 2020 var formlega útnefnt laugardaginn 29. ágúst og er það silfurreynir að Skógum í Þorskafirði. Er 
þetta í fyrsta sinn sem silfurreynir er útnefndur sem Tré ársins. Lambhagi gróðrarstöð styrkti útnefninguna. 

Yrkja - sjóður æskunnar til ræktunar landsins
Framkvæmdir á vegum Yrkjusjóðs voru með venjubundnum hætti, en rúmlega 100 skólar sóttu um plöntur 
til sjóðsins árið 2020 og fengu allir úthlutun. Auk plantna keypta fyrir fjármuni sjóðsins fékk sjóðurinn 10.000 
birkiplöntur frá Skógræktinni. Uppfærð heimasíða sjóðsins (www.yrkja.is) fór í loftið í febrúar.

Reynir	Þorsteinsson,	formaður	Skógræktarfélags	Skilmanna-
hrepps,	aðstoðar	unga	dömu	við	að	gróðursetja	myndarlegt	
reynitré	við	opnun	Álfholtsskógar	sem	Opins	skógar.
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ERLEND SAMSKIPTI

Skógræktarfélag Íslands hefur um langt skeið fengið fyrirspurnir erlendis frá um starfsemi félagsins og 
skógrækt á Íslandi og hafa starfsmenn svarað þessum fyrirspurnum eftir bestu getu. 

Fræðsluferðir
Farin var fræðsluferð til Norður-Ítalíu (Suður-Tíról) dagana 25. september til 2. október 2019. Ferðin var 
skipulögð í samstarfi við Every Road Travel ferðaskrifstofuna, en fararstjóri fyrir hönd Skógræktarfélags Íslands 
var Brynjólfur Jónsson. 
 Fyrirhuguð var fræðsluferð til Marokkó í október 2020, en í ljósi óvissu vegna útbreiðslu COVID-19 var 
ákveðið að fresta ferðinni um ár og er því stefnt að ferð þangað haustið 2021.

European Forest Network
European Forest Network eru óformleg samtök skógræktarfélaga í Evrópu. Fyrirhugað var að halda fund 
samtakanna á Íslandi í september 2020, í tengslum við aðalfund Skógræktarfélags Íslands og var boð þar að 
lútandi sent út í byrjun árs. Skráning gekk vel framan af, en í ljósi síðari óvissu vegna COVID-19 var á endanum 
ákveðið að fresta fundinum og er stefnt að því að halda fundinn 2021.

ÝMIS VERKEFNI

Skógræktarfélag Íslands sinnir ýmsum verkefnum. Þar má helst til telja fjölbreytt samstarf við aðildarfélögin 
og aðra skógræktaraðila, en auk þess leitar almenningur mikið til félagsins eftir upplýsingum um hvaðeina er 
lýtur að trjá- og skógrækt og gróðri almennt.

Gróðursetning	Rótarskota	í	Selfjalli	í	Kópavogi.	
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Loftslagsráð
Loftslagsráð hefur það meginhlutverk að veita 
stjórnvöldum aðhald með markvissri ráðgjöf um  
stefnumarkandi ákvarðanir sem tengjast loftslagsmálum 
á Íslandi og tók það til starfa árið 2018. Ragnhildur 
Freysteinsdóttir hefur verið annar tveggja fulltrúa 
umhverfisverndarsamtaka í ráðinu.

Rótarskot
Fyrir áramótin var í annað sinn boðið upp á sölu Rótar-
skota -  gróðursetningu eins trés – í samstarfi við björ-
gunarsveitirnar. Alls voru seld um 8000 Rótarskot og 
voru því um 800 plöntur gróðursettar víða um land, af 
meðlimum skógræktarfélaga og björgunarsveita.

Starfsnemi
Félagið var með starfsnema, Elisabeth Bernard frá 
Frakklandi, sem hóf störf í júlí og verður fram í október. 
Hún er í mastersnámi í norðurheimskautsfræði (MA) 
með áherslu á umhverfismál og menningu og vinnur 
að rannsókn á skógræktarfélögunum sem hluta af sínu 
námi.

Kynnisferð
Stjórn og starfsmenn Skógræktarfélags Íslands fóru 
í kynnisferð að Langabotni í Geirþjófsfirði, sem er í 
eigu Landgræðslusjóðs. Í ferðinni var einnig rætt við 
fulltrúa frá Skógræktarfélagi Bíldudals, Patreksfjarðar 
og Tálknafjarðar.

Afmælisgróðursetning
Í tilefni 90 ára afmælis félagsins þann 27. júní var efnt til hátíðargróðursetningar í Vinaskógi á Þingvöllum. 
Var fulltrúum skógræktarfélaga, heiðursfélögum Skógræktarfélags Íslands, styrktaraðilum og öðrum góðum 
samstarfsaðilum boðið til gróðursetningarinnar. Alls voru níutíu tré gróðursett – eitt fyrir hvert ár – af birki, 
reyni og blæösp.

Umsagnir
Skógræktarfélag Íslands, í samvinnu við Skógræktarfélag Garðabæjar, gerði umfangsmiklar og alvarlegar 
athugasemdir við breytingar á Aðalskipulagi Garðabæjar 2016-2030 þar sem gert er ráð fyrir verulegri 
skerðingu á skógræktarsvæði félagsins í Smalaholti. Þar er upphafsreitur Landgræðsluskógarverkefnisins sem 
hófst árið 1990. Ekki er komin niðurstaða í málið. 
 Þá gerði stjórn Skógræktarfélags Íslands athugasemdir við Landsáætlun í skógrækt í janúar sl. þar sem 
bæði er hvatt til þess að vinna Landsáætlun en jafnframt að grasrótin sé höfð með í ráðum. 

ÞAKKIR

Samstarfsaðilar
Skógræktarfélag Íslands á gott samstarf við ýmsar stofnanir og samtök, bæði hérlendis og erlendis, 
sem er félaginu mikils virði. Má þar sérstaklega til telja Skógræktina, Landgræðsluna,  Landssamtök 
skógareigenda, skátahreyfinguna, Landsbjörg og umhverfis- og auðlindaráðuneytið.

Tré	ársins	2019,	rauðgreni	í	Elliðaárhólma.
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Stuðningsaðilar
Fjölmörg fyrirtæki og einstaklingar hafa lagt starfsemi Skógræktarfélags Íslands lið á starfsárinu með ýmsum 
hætti. Ber þar sérstaklega að nefna Arion banka, Eimskip og Toyota á Íslandi. 
 Þessi stuðningur er félaginu ómetanlegur og auðveldar því að sinna meginhlutverki sínu, sem er að 
styðja hið mikilvæga starf skógræktarfélaganna og efla skilning á skógrækt í landinu. 

Stjórn Skógræktarfélags Íslands þakkar öllum velunnurum félagsins ómetanlegan stuðning 
við starfsemi félagsins og starfsmönnum fyrir gott samstarf og vel unnin störf á tímabilinu. 

Reykjavík, ágúst 2020
f.h. stjórnar Skógræktarfélags Íslands,

 

Jónatan Garðarsson formaður

Plöntur	fyrir	Kolvið	bíða	gróðursetningar	á	Úlfljótsvatni.
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STARFSSKÝRSLA 
SKÓGRÆKTARFÉLAGS ÍSLANDS

Skógræktarfélag Íslands
Þórunnartúni 6 - 105 Reykjavík

Sími: 551-8150
Ne�ang: skog@skog.is
Veffang: www.skog.is

MILLI AÐALFUNDA
 Í KÓPAVOGI 2019

OG Í REYKJAVÍK 2020
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