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Lov om distriktskogprosjekter

• Lov nr 95  13/06  2006.
• Vanligvis nevnt “Bondeskogeloven”



Bondeskogenes oppbyggning.

• 1969  - Fljotsdalsprosjekt aust Island.
• 1984  - Nytteskoger på bugårder -

landsomfattende skogreisningsprosjekt.
• 1991  - Héraðsskogar- utvidelse af 

Fljótsdalsáætlun.
• 1998  - Suðurlandsskógar.
• 1999  - Lov om landsdelsbundne

skogreisningsprosjekter.
• 2006  - Nye lov om landsdelsbundne

skogreisningsprosjekter.



Lovenes formål.

• Skape skogresurser i Island.
• Dyrke skog með mange

utnyttelsesmuligheter.
• Öke aktivitet og livsvilkår í landsbygda.

• Hvert skogsprosjekt har til formål at dyrke
skog på 5% af landareal neden for 400 
meter over havet.



Definisjoner .
• Flerbruksskoger ( Multiple use forests). Dyrking av skog hvor man 

tar hensyn til: ökonomi, natur og  levemuligheter.  To ketegorier: 
Nytteskoger og Landforbedrigsskoger

• Nytteskoger: Dyrking av skog hvor hovedhensikter er at produsere
ved til  tömmer og for industri.

• Landforbedringsskog. Dyrking av skog på eroderte marker. 
Hensikten er at forbedre jorden og vannhusholdingen og dermed
öke avkastningen av vedkommende areal.

• Lebelter: Rader eller grupper av træer og  busker som dyrkes for at 
öke jordens gröde og for at lave le for man og dyr, eller som le for 
kommende skog.



Kontrakter med landeiere.

• Kortrakt ved hver ein landeier (skogsbonde)  må undertegnes.

• Skogsbonde får tilskudd til flest av de arbeider som han gjör på sin 
gård.  Han skal jobbe etter en plan som Suðurlandsskogar lager.

• Kontrakten varer í 40 år og skal være godkjent av
Landbruksminiteriet, Statens skoger og Skogeierforbundet.

• Kontrakten fölger vedkommende eiendom, uansett hvem det er som
eier den.



Oversikt 2006.

• Jordeiendommer med skogs kontrakt 2006 er                     105

• Eiendommer med lebeltekontrakter 2006 er                        142
• 247
• Innen kontrakter er 8405 ha ( 84050 da)

• Middelsstörrelse på skogsdyrkingareal er 82 ha (840 da)

• Venteliste :  15 eiendommer.

• Aller eiendomer får driftsplan.



Tallene forteller.
• Arealet som Sörlandsskog tar til er  12.856 km2 (neden for 400 m).

• 5% reglen betyr dyrking på 64.280 ha (642800 da)  på 40 år  i sör
Island. Fra Hafnarfjördur til  Lón í Au Skaftafellssýsla.

• Í dag plantes det 400 ha pr år  innen Sörlandsskog.

• Med denne hastigheten tar det 161 år at plante til de 5% som
formålet sier til om.



Hvad gjör vi på kontoret ?

• Utbetaling til bönder to ganger í året.
• Betaling for: jordarbeide, planting, gjödsling, gerdevedlikehold stelling af plantefelt.

• Bokföring.
• Innföring av planteringsdata i  Arc Map.

• Vurdering av nye arealer til skogdyrkning.

• Driftsplanlegging i Arc Map.

• Kontrakter ved nye bönder.

• Kontakter og kontrakter ved planteskoler. Alle plante på anbud.
• Pr virksomhet. Skogsposten, kurser, almenn kontakt ved bönder.

• Opplæring: Grönere Skog kursene i  samarbeid med Statens
skoger, Statens jordværn og Skogeierforbundet.  Kursene drives av
Landbrugshöyskolen, men med forelæsere fra overnevnte.



Hvordan drives feltarbeidet ?

• 4  arbeidsformenn í feltet, en for hver syssel.

• 4  leveringsstasjoner for planter, en for hver syssel. Kontrol holdes 
með plantefordelingen og at den er passer til foreliggende
driftsplaner.

• Kontrol med planteringsarbeidet, både mens plantingen foregår og 
også om hösten når  arbeidet blir kontrolert.

• Overoppsyn með jordarbeiding, brug av herbisider ol. som vanligvis
blir gjort av entrepenörer men også bönderne selve.

• Planlegging av næster års arbeid.

• Lebelter. Oppsyn med preparasjoner til lebleter, (plasting ol.) 
plantetilförsel og planting av lebelter.



33
95

11
35

28
97

30

19
98

3

31
64

67

14
16

14

52
75

8

82
2

34
15

33
48

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

Gull Árn Rang V-Skaf t A-Skaf t

Heildargróðursetning í skóg og skjól árið 2006 skip t eftir 
sýslum

Skógarpl

Skjólb.pl.

Hlutfall gróðursetningar eftir verkefnum

79%

20%
1%

Skógrækt

Skjólbelti

Önnur verkefni



Heildargróðursetning í skjólbelti hlutfall tegunda
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Heildargróðurssetning í skóg og skjól 2005 hlutfall tegunda
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Bevilgninger til SLS fra staten.
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Hvad ligger på skrivebordet ?

• 199 ha eller sertifisering.
• Nye sorter og provinienser.
• Skogsbranner /  forsikring av skog.
• Ny teknikk.
• Nye arealer.
• Planteavgang- plantedöde.
• Bekempelse af gress – metoder.
• Frysing av skogsplanter.


