47. fundur stjórnar Vesturlandsskóga.
haldinn að Hvanneyrargötu 3, Hvanneyri 14.10.2011 .
Dagskrá

1. Afgreiðsla fundargerðar síðasta fundar.
2. Framkvæmdastjóri greinir frá starfinu í sumar.
3. Samningur við Jón Hjartarson um „plöntu á móti plöntu“ í skógrækt á Breiðabólsstað í
Sökkólfsdal.
4. Nýjar jarðir inní Vesturlandsskóga á árinu 2011 og yfirlit yfir jarðir, sem eru á biðlista.
5. Staða útboðsmála vegna plöntuframleiðslu fyrir Vesturlandsskóga.
6. Framkvæmdastjóri greinir frá fundi með stjórnendum Járnblendiverksmiðjunnar á
Grundartanga um mögulega framleiðslu skógræktaraðila á viði sem kolefnisgjafa fyrir
járnblendisverksmiðjuna næstu ár og áratugi.
7. Ferð framkvæmdastjóra til Noregs í byrjun október.
8. Fjárlagafrumvarp næsta árs.
9. Laun stjórnarmanna.
10. Önnur mál.
Mættir: Stjórnarmennirnir, Guðbrandur Brynjúlfsson, formaður; Arnlín Óladóttir og Þórarinn
Svavarsson; starfsmenn Vesturlandsskóga þeir Sigvaldi Ásgeirsson, framkvæmdastjóri og
Guðmundur Sigurðsson, sem skrifaði fundargerð.
1. Fundargerð síðasta fundar lögð fram og samþykkt athugasemdarlaust.
2. Sigvaldi greindi frá starfinu í sumar áætlað er að tæplega 400 þús. plöntur hafi verið
gróðursettar í ár. Ræktunaráætlanir voru gerðar fyrir 5 jarðir í sumar, þar af er
viðbót við þrjár jarðir, sem voru með samning fyrir. Valdimar Reynisson vann þær
fyrir Vesturlandsskóga.
3. Framkvæmdarstjóri hefur gert samningu við Jón Hjartarson á Breiðabólsstað í
Sökkólfsdal um að hann leggi til plöntu á móti hverri plöntu, sem Vesturlandsskógar
láta í té. Á næsta ári fær Jón 60 þúsund plöntur frá Vesturlandsskógum.
4. Nýjar jarðir sem voru teknar inn inn í Vesturlandsskóga á árinu 2011 eru: Ánastaðir í
Borgarbyggð og Aðalvík í Hvalfjarðarsveit. Stækkað skógræktarsvæði á
Rauðkollsstöðum í Eyja- og Miklaholtshreppi, Kirkjuból í Hvítársíðu og Innra Leiti í
Dalabyggð. Eftirtaldar jarðir eru á biðlista: Brekka í Hvalfirði, Hrafnhólar á
Kjalarnesi, Kolsstaðir í Dalabyggð, Straumfjörður í Borgarbyggð, Stapasel í
Borgarbyggð, Melur í Staðarsveit og Stóri Langidalur á Skógarströnd.
5.

Staða útboðsmála vegna plöntufamleiðslu fyrir Vesturlandsskóga. Þar sem kostnaður
við plöntukaup er innan 6,2 milj. kr. hjá einstökum framleiðendum fyrir
Vesturlandsskóga, á næsta ári, er ekki skylt að leita útboða vegna plöntukaupa.
Rætt var um plöntugæði og mikilvægi þess að tryggja bændum góðar plöntur.

Framkvæmdastjóri ræddi hugmynd sína að auka fjölbreytileika í skógunum með því að kaupa lítið
magn af lítt reyndum tegundum til að gróðursetja inn í skóga sem aðeins eru farnir að veita skjól.

6
Sigvaldi sagði frá fundi með stjórnendum Járnblendiverkssmiðjunnar á Grundartanga
um mögulega framleiðslu skógræktaraðila á viði sem kolefnisgjafa fyrir
járnblendisverksmiðjuna næstu ár og áratugi. Stjórnendur verksmiðjunnar hafa lýst
áhuga á að kaupa framleiðslu skógarbænda á svæðinu í náinni framtíð.
5. Sigvaldi gerði grein fyrir ferð, sem hann fór til Noregs í byrjun október og lagði fram
skýslu um ferðina. Stjórnin samþykkti að styrkja ferðina þegar fyrir liggur, hve
mikinn kostnað Sigvaldi þarf að bera.
6. Fjárlagafrumvarp vegna næsta árs gerir ráð fyrir lækkun á fjárveitingum um 500
þúsundir króna til Vesturlandsskóga miðað við árið 2011.
7. Laun stjóranarmanna Vesturlandsskóga: Sjávarútvegs- og Landbúnaðarráðuneytið
hefur úrskurðað, að laun stjórnarformanns verði 25 þús. á fund og 15 þús. fyrir aðra
stjórnarmenn og akstur greiddur samkvæmt taxta ríkisins.
8. Önnur mál. Guðbrandur spurði um ársksýrslu 2009 og 2010 og um erindisbréf
framkvæmdastjóra. Sigvaldi sagðist vera kominn af stað með skýrslurnar og gengi frá
þeim þegar uppgjörsvinnu vegna bókhalds væri lokið. Mögulegt er að gefa út saman
ársskýrslu 2009 og 2010. Gefið var út erindisbréf fyrir framkvæmdastjóra þann 5. apríl
2000 og er það í vörslu á skrifstofu Vesturlandsskóga.
Að eigin frumkvæði hefur Sigvaldi óskað eftir, að föst yfirvinna sem hann hefur
fengið falli niður frá áramótum.
Guðbrandur ræddi þann möguleika að fara í heimsókn til skógarbænda svipað og
undan farin ár. Samþykkt var að stjórn og stafsmenn færu í Reykholtsdal, Hálsaveit
og Hvítársíðu mánudaginn 24. október. nk. í heimsókn til skógarbænda.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 16.20

