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AÐDRAGANDI

• Gæðafjalir - Verkefni um viðargæði og úrvinnslu í samstarfi 
Skógræktarinnar, Nýsköpunarmiðstöðvar, skógræktarfélaganna, 
skógarbænda og LbhÍ 

• Upp úr þessu samstarfi kom hugmynd um að sækja um styrk til að vinna 
áfram að málefnum viðargæða og úrvinnslu – haustið 2018 er sótt um 
styrk til Erasmus+

• Reynsla af  fyrri samstarfsverkefnum (Kraftmeiri skógum) var góð og 
Rannís hvatti samstarfsaðila þess verkefnis til að fara í nýtt verkefni.

TreProx



TREPROX-
VERKEFNIÐ

Innovations in Training and Exchange of Standards of 
Wood Processing – TreProX

Verkefni styrkt af Erasmus+ - um 40 m.kr. til þriggja ára, 
hófst 2019, lýkur í árslok 2022 (framlengt vegna covid)
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SAMSTARFSAÐILAR Í verkefnisstjórn:

• Landbúnaðarháskóli Íslands –
verkefnisstjórn – Björgvin Örn 
Eggertsson, Christian Schultze, 
Guðríður Helgadóttir

• Skógræktin – Björn Bjarndal, Ólafur 
Eggertsson, Trausti Jóhannsson

• Trétækniráðgjöf  slf. – Eiríkur 
Þorsteinsson

• Linné háskóli í Svíþjóð – Sigurður 
Ormarsson, Jonaz Nilsson

• Kaupmannahafnarháskóli – Bent 
Jensen, Palle Wisbech Pedersen
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MARKMIÐ

• Aukin gæði viðarafurða með viðurkenndum aðferðum 
við sögun og þurrkun viðarins og ,,réttri“ 
skógarumhirðu. 

• Aukin þekking á því hvað eru viðargæði og hvernig er 
hægt að ná þeim fram/hámarka þau. 

• Mikil þekking sem þarf  að vera til staðar við úrvinnslu 
viðarafurða til að hámarka gæði.

• Mikil þekking hjá einstaklingum í landinu, 
markmið að leiða þessa einstaklinga saman og 
ná þekkingunni fram 

• Auka þekkingu þeirra sem vinna við viðarúrvinnslu á 
gæðum og gæðamati og miðla þekkingunni sem 
víðast um landið.  
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AFURÐIR • Bókin Gæðafjalir –
viðskiptaflokkun á timbri

• Drög að gæðastaðli fyrir 
alaskaösp

• Námskrá Grænni skóga 1-3, 
gagnger endurskoðun á Grænni 
skógum 1 og 2, GS 3 ein af  
afurðum TreProX

• Vefsíða með aðgengilegu 
fræðsluefni um málefni 
viðargæða – www.treprox.eu

TreProx

http://www.treprox.eu/


FÓLKIÐ Á SÖGINNI
• Hópur af  fólki sem hefur atvinnu af  úrvinnslu viðarafurða með 

einum eða öðrum hætti.

• Ýmist sjálfstætt starfandi aðilar eða starfsmenn hjá Skógræktinni 
eða skógræktarfélögum.

• Netfundir með ýmiss konar fræðslu og þátttaka í námskeiðum á 
vegum TreProX
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ÍSLANDSHEIMSÓKN 
TREPROX OKTÓBER 2021

• Vikunámskeið á Íslandi í október 2021

• Þátttakendur frá Danmörku, Svíþjóð og Íslandi

• Þétt og áhugaverð dagskrá með heimsóknum til lykilaðila í 
skógrækt á Íslandi

• Myndband Hlyns Gauta Sigurðssonar um TreProX og 
Íslandsheimsóknina: 

• https://www.youtube.com/watch?v=R2l9fN0N1qk&t=1s
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NÁMSKEIÐ Í 
SVÍÞJÓÐ OG 
DANMÖRKU

• Svíþjóð – 29. maí-4. júní 2022

• Danmörk – 18.-24. september 2022
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