
 

 

FRAMTÍÐARSÝN  
Búgreinardeildar skógarbænda     2021-2031 

 

Hlutverk 
• Efla enn frekar ræktun sjálfbærar skógarauðlindar 

• Vinna að nýsköpun og nýtingu skógarauðlindarinnar 

• Rækta samband við hagsmunaraðila og erlend systrasamtök 

• Vera virkur aðili í stefnumörkun í skógræktarmálum og samhæfingu skógræktarstarfs á Íslandi 

• Leggja áherslu á mikilvægi rannsókna og þekkingarmiðlunar í skógrækt 

Framtíðarsýn 
• Unnið markvist að skógrækt til að skapa nýja undristöðu atvinnugrein í sveitum landsins.   

• Á Íslandi stundaðar rannsóknir og þekkingarmiðlun sem verði grundvöllur framfara í skógrækt. 

• Menntun í skógrækt á háskólastigi, 

• Tengsl við Skógræktina og Landbúnaðarháskóla Íslands. 

Markmið 
Skógrækt verði arðbær og sjálfstæð atvinnugrein og viðurkennd búgrein með því að: 

• staðinn verði vörður um íslenska nytjaskógrækt og hún efld 

• unnið verði að jöfnu og öruggu framboði skógarafurða 

• eign skógarbænda og réttur til viðskipta með kolefni sem binst í skógum þeirra verði viðurkenndur 

• lagt verði mat á verðmæti kolefnis sem binst í skógum félagsmanna 

• lögð verði áhersla á markaðsdrifna skógrækt 

• samhliða timburskógrækt verði stunduð umfangsmikil skjólbeltarækt, landbótaskógrækt, jólatrjárækt, 

ásamt öðrum ábatasömum búskap í skógi 

• Félagsmenn hafi ávalt aðgang að sérfræðiþjónustu.  

• félagsmenn hafi aðgang að gagnagrunni rannsókna í skógrækt 

 

Leiðir að markmiðum  
• unnin verði spá um nýtanlegt magn afurða við tiltekin skilyrði og fjárfestingu  

• fram fari rannsóknir á þörfum markaðarins fyrir skógarafurðir  

• stuðla að stofnun afurðafélaga með skógarafurðir  

• vinna markvisst að gæðastýringu innan greinarinnar  

• unnið að markvissri jólatrjáaræktun.  

• gera brunavarnir í skógi og brunatryggingar skóga að almennri reglu  

• koma sölu á vottuðum skógarkolefniseiningum  

Fræðslustarfsemi, kynningarmál og útgáfa  
• Búgreinardeildin miðli og fræði félagsmenn 

• miðla upplýsingum til stjórnvalda og Alþingis um stöðu, gagnsemi og framtíðarhorfur skógræktar  

• standa fyrir fræðsluþingi fyrir skógarbændur 

• Búgreinardeild skógarbænda fundi og verði í tenglum við félagsmenn á landsvísu  

• móta félagskerfið eftir þörfum hvers tíma og horfa til framtíðar  


