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Gæðastund í Sólskógum 

Fimmtudaginn 29. nóvember var haldin gæðastund í Sólskógum í Kjarnaskógi. Í kafaldsbil og snjó 
brutust harðsnúnir félagar í Gæðastjórnunarfélagi Norðurlands suður í Kjarnaskóg um hádegisbilið. 
Þar tóku á móti hópnum starfsmenn gróðrarstöðvarinnar og Katrín Ásgrímsdóttir fór yfir sögu 
fyrirtækisins í stuttu máli og sagði frá starfseminni. 

   

Sólskógar - tekið af heimasíðu. 

“Gróðrarstöðin Sólskógar var stofnuð árið 1989.  Stofnendur og eigendur eru hjónin Gísli 
Guðmundsson og Katrín Ásgrímsdóttir.  Gróðrarstöðin var upphaflega byggð upp í Lönguhlíð á 
Völlum, Fljótsdalshéraði en var flutt á árunum 1993-1995 og stofnuð sem nýbýli að Kaldá á 
Völlum. 

Upphaflega voru fyrst og fremst ræktaðar trjáplöntur í garða en upp úr 1993 var einnig farið 
að rækta sumarblóm.  Árið 2004 var farið að byggja upp aðstöðu fyrir 
skógarplöntuframleiðslu.  Straumhvörf urðu síðan í rekstrinum þegar Sólskógar keyptu 
gróðrarstöðina í Kjarnaskógi á Akureyri árið 2007, en þar hefur verið rekin gróðrarstöð síðan 
árið 1947.  Rekstri á Fljótsdalshéraði var hætt árið 2015. 

Nú starfa 7 fastráðnir starfsmenn hjá fyrirtækinu en á sumrin starfa starfa alls um og yfir 20 
manns   Alls eru um 4000 m2 gróðurhúsapláss auk útiræktunarsvæða. 

Fyrirtækið er með plöntusölu á sumrin og einnig jólatráasölu í desember.   Einnig framleiða 
Sólskógar skógarplöntur og sérhæfa sig á því sviði”. 

   



 

Gæðastundin byrjaði í plöntusölunni sem verið er að búa í jólabúning og fyrirhugað að jólatrén komi 
inn strax eftir mánaðamótin. Trjáplöntuframleiðsla er þó stærstur hluti starfseminnar og skoðaði 
hópurinn ræktunarhús þar sem um milljón trjáplantna bíða í dvala eftir vorinu. Trjáplönturnar eru 
framleiddar fyrir hin ýmsu skógræktarverkefni um allt land. 

Starfsemi gróðrarstöðva er ekki starfsleyfisskyld og ekki gilda sömu gæðakröfur til þeirra eins og 
margra annara framleiðslufyrirtækja. Það er samt haldið utan um upplýsingar um uppruna fræja og 
vöxt trjáplantna með einhverskonar skráningu. Ttil að bjóða í verkefni á vegum opinberra aðila þarf 
að uppfylla einhver lágmarksskilyrði og tilgreinda plöntustærð. Það kom samt fram í máli Katrínar að 
það væri full ástæða til að koma upp gæðastjórnunarkerfi fyrir fyrirtækið þó ekki væri nema til að 
halda utan um ferla og gögn, rekjanleiki væri mikilvægur til að læra af.   

Gæðastjórnunarfélagið bauð félagsmönnum og starfsmönnum Sólskóga upp á samlokur og safa frá 
Lemon og var gerður góður rómur að.  

   

 

 

Við hvetjum þig til að hafa samband ef þú ert með hugmynd að atburði, ábendingu eða vilt koma 
einhverju á framfæri. Pósthólfið okkar er gaedastjornun@gmail.com. Jafnframt bendum við á 
heimasíðu félagsins http://gaedastjornun.weebly.com/ og Facebook aðildarfélagasíðuna okkar 
Gæðastjórnunarfélag Norðurlands.  Einnig hvetjum við félagsmenn til að fara inn á opinbera 
Facebooksíðu félagsins, setja “like” á síðuna og deila sem víðast og oftast. Þetta er linkur á síðuna: 
Gæðastjórnunarfélag Norðurlands . 
 
 
Við tökum okkur frí í desember, njótið aðventunnar og jólanna og sjáumst svo hress og kát eftir 
áramót. 
 
Bestu kveðjur frá stjórn Gæðastjórnunarfélags Norðurlands.  
Góa, ProMat - Hulda, SAk - Anna, Raftákn - Guðni, Akureyrarbæ - Anna Lilja, Genís 
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