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Útdráttur 

Hér er sagt frá rannsókn á atvinnuuppbyggingu í skógrækt hjá skógarbændum um allt land 

á vegum landshlutaverkefna í skógrækt (LHV). Rannsóknin náði yfir tímabilið 2001-2010 

og tók til allra skógarbænda á öllu landinu, sem voru 576 árið 2010. Skoðað var hversu 

mikil atvinna hefði orðið til á vegum hinna fimm LHV. Það er hlutverk LHV samkvæmt 

lögum að treysta byggð og efla atvinnulíf á starfssvæðum sínum og að skapa skógarauðlind 

á Íslandi með því að rækta fjölnytjaskóga og skjólbelti.  

Reiknað var út hversu mörg launuð ársverk hafa orðið til á landsvísu á þessum tíma með 

því að taka saman í bókhaldi LHV störf við gróðursetningu, jarðvinnslu og annað sem til 

þarf við að rækta skóg. Auk þess voru reiknuð saman störf starfsmanna hjá LHV og við 

skógarplöntuframleiðslu hjá gróðrarstöðvum fyrir LHV. Einnig voru margfeldisáhrif 

skógræktar á Íslandi metin og að lokum hversu mörg óbein og afleidd ársverk hefðu orðið 

til við starfsemi LHV. 

Að meðaltali voru greidd ársverk í skógrækt LHV á rannsóknartímabilinu 81,4 yfir allt 

landið. Þau voru um 63 árið 2001 og jukust upp í tæp 100 árið 2007 en síðan fækkaði þeim 

aftur niður í um 67 árið 2010.  Hjá skógarbændunum sköpuðust að meðaltali yfir tímabilið 

um 37 ársverk, hjá plöntuframleiðendum um 25 og hjá starfsmönnum LHV um 20 ársverk. 

Þegar margfeldisáhrif skógræktar LHV voru reiknuð kom í ljós að óbein störf sem tengjast 

skógrækt yfir allt landið hafi verið á bilinu 10-20 ársverk á tímabilinu og afleidd áhrif 

skógræktar LHV í samfélaginu hafi skapað störf sem svarar á bilinu 20-40 ársverk, allt 

eftir þeim forsendum sem lagðar voru til grundvallar. Alls má því gera ráð fyrir að 

atvinnuuppbygging á vegum LHV í samstarfi við skógarbændur um allt land hafi skilað að 

jafnaði frá árinu 2001 sem svarar 90-140 launuðum ársverkum á landsbyggðinni.  

Í rannsókninni var einnig gerð könnun meðal skógarbænda um allt land á því hvort þeir 

ynnu launalaust við uppbyggingu skóganna til viðbótar við endurgreidda vinnu. Í ljós kom 

að um 80% þeirra gerðu það. Þessi vinna gæti árlega skilað að jafnaði um 20 ársverkum 

miðað við niðurstöður könnunarinnar sem er þá fjárfesting bænda til betri skóga í 

framtíðinni og bætist við tölurnar hér að ofan. Samtals var því skógrækt LHV að stuðla að 

um 110-160 ársverkum um allt land á tímabilinu 2001-2010. 

Þá eru ótaldir þeir möguleikar í framtíðinni sem liggja í úrvinnslu þeirrar auðlindar sem 

skapast hefur með starfsemi LHV. Reynt var að leggja mat á þá möguleika með 

samanburði við Skotland og Írland.  
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Abstract  

Economic impact of the Regional Afforestation Programmes in Iceland during 2001-2010. 

This thesis investigates the employment of private farmers working under a grant scheme 

of the Regional Afforestation Programmes (RAP) in Iceland. As of 2010 there were 576 

farmers working under the RAP grant scheme and the present study included all 

participating farms in the period 2001-2010. The aim of RAP, according to the law , was to 

increase employment in rural areas during the afforestation phase and in the long-run 

create economically sustainable forest resource all over Iceland, and with the goal to 

increase the national forest cover to 5% of the lowland area (<400 m a. s. l.).  

The thesis begins with a brief history and the current situation in forestry in Iceland. It also 

compares Iceland to countries with similar history in forestry, Ireland, Scotland and Wales 

and. Quantity of all direct employment related to the afforestation during 2001-2010 is 

presented, including jobs in nurseries producing plants, farmers or entrepreneurs working 

with site preparation, planting or early management of the stands, as well as the jobs in 

RAP offices. Further possible economic impacts of the jobs created by RAPs is evaluated 

by using input-output tables. Since such input-output tables are not available for forestry in 

Iceland, input-output tables from Ireland, Scotland and Wales are used. The nationwide 

effect of the RAPs during 2001-2010 on rural employment in forestry on average are 81,4 

paid jobs per year. Additionally around 50 jobs were created each year by indirect effects 

on the regional economy.  

A survey is also conducted among the forest farmers in 2011. In the survey the farmers e.g. 

were asked if they worked in their forest without payment in order to get better quality of 

the timber in the future. Ca 80% of the farmers did such work and in total it added the 

equivalent of ca 20 full time jobs annually. This represents the farmer’s investment into 

future resource. Altogether the RAPs created employment that on average equalled ca. 150 

full-time jobs all over Iceland during 2001-2010. 

Possibilities in wood products sub-sectors in the future were evaluated by comparing future 

scenarios in Icelandic forestry with Ireland and Scotland. 
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1 Inngangur 

1.1 Landbúnaður á Íslandi 

Landbúnaður á Íslandi er einn af undirstöðuatvinnuvegum þjóðarinnar og hefur ásamt 

sjávarútvegi gert Íslendingum kleift að búa hér á landi gegnum aldirnar. Megingreinar 

landbúnaðar hafa verið sauðfjárrækt og kúabúskapur en þó hafa hross, svín, geitur og 

hænsni fylgt íslenskum bændum allt frá landnámi. Bændur fyrri alda lifðu af því sem 

landið gaf og hægt var að sækja til sjávar en ræktun lands til að auka uppskeru þess var 

afar lítil fram undir seinni hluta nítjándu aldar (Sturla Friðriksson, 1973). Í lok nítjándu 

aldar fluttist til landsins betri tækni við heyöflun og aukin ræktun túna og úthaga hófst 

(Sturla Friðriksson, 1973). Mikil aukning varð síðan í ræktun til fóðuröflunar og uppskera 

fóðurs fyrir búfénað jókst, þegar farið var að ræsa fram mýrar með skurðgreftri uppúr 1920 

og brjóta land til ræktunar (Sturla Friðriksson, 1973).  

Á tuttugustu öldinni jókst framleiðsla búa og gripum fjölgaði en fólki fækkaði í sveitum 

landsins og lífshættir Íslendinga breyttust mikið. Sjálfsþurftarbúskapurinn sem einkennt 

hafði Ísland um aldir breyttist og verslun og þjónusta jókst samhliða aukinni 

þéttbýlismyndun og breyttum lífsháttum. Ræktun á grænmeti og kartöflum jókst og ylrækt 

hófst víða um land þar sem grænmeti var framleitt í gróðurhúsum ásamt blómum og öðrum 

plöntum þar á meðal skógarplöntum (Jónas Jónsson, á.á). Á fyrri hluta síðustu aldar og allt 

fram undir 1980 voru vonir bundnar við að útflutningur sauðfjárafurða gæti orðið burðarás 

fyrir atvinnulíf í sveitum landsins (Jónas Jónsson, á.á). Sauðfé fjölgaði jafnt og þétt og 

1977-1978 var vetrarfóðrað fé tæplega 900.000 talsins (Jónas Jónsson, á.á) og víða var beit 

orðin töluvert meiri en þolmörk landsins leyfðu (Sigurður Arnarson, 2002). Markaðslegar 

forsendur útflutningsins voru hins vegar ekki fyrir hendi og tollar og innflutningshöft í 

viðskiptalöndum gerðu það að verkum að háar fjárhæðir voru greiddar með 

útflutningsvörum landbúnaðar sem meðal annars stuðlaði að því að útflutningur dróst 

verulega saman í lok áttunda áratugarins (Jónas Jónsson, á.á). 

Uppúr 1980 var svo komið að framleiðsla kindakjöts og mjólkurafurða var ekki lengur í 

takt við eftirspurn neytenda og komið var á framleiðslukvótum sem höfðu mikil áhrif, 

sérstaklega á sauðfjárbúskap (Sigurgeir Þorgeirsson o.fl., 2004). Einnig hafði breytt 

neyslumynstur landsmanna sitt að segja og neysla á svínakjöti og kjúklingum jókst jafnt og 

þétt á kostnað kindakjöts (Sigurgeir Þorgeirsson o.fl., 2004). Við þessi breyttu 
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búsetuskilyrði í sveitum landsins var reynt að grípa til ýmissa ráða til að efla búskap svo 

sem með loðdýrarækt, aukinni ferðaþjónustu og skógrækt (Sigurgeir Þorgeirsson o.fl., 

2004). Á ýmsu hefur gengið í uppbyggingu þessara atvinnugreina en í þessari ritgerð er 

gerð grein fyrir framgangi skógræktar á vegum landshlutaverkefna í skógrækt (LHV) í 

sveitum landsins og hverju skógrækt LHV hefur skilað sem uppbygging nýrrar 

atvinnugreinar um allt land. 

Orðið skógrækt er skilgreint sem ræktun skóga eða græðsla nýrra skóga og hirðing þeirra 

sem fyrir eru (Árni Böðvarsson, 1994). Í tillögum að nýjum lögum um skógrækt 

(Valgerður Jónsdóttir o.fl., 2013) er lagt til að skógrækt sé skilgreind sem öll sú starfsemi 

sem snýr að stofnsetningu, umhirðu, nýtingu og endurnýjun skóga, þar með talið 

rannsóknir, ráðgjöf, áætlanagerð og verklegar framkvæmdir. Í þessari ritgerð verður orðið 

skógrækt notað í þessari merkingu. 

1.2 Skógrækt á Íslandi 

Í Landnámu segir að Ísland hafi verið skógi vaxið milli fjalls og fjöru þegar landnámsmenn 

komu hingað fyrir rúmum ellefuhundruð árum. Skógar landsins eyddust hratt vegna búsetu 

mannsins hér á landi og kólnandi veðurfars. Talið er að við landnám hafi verið milli 25.000 

og 30.000 km
2
 skógi vaxnir (Sigurður Blöndal & Skúli Björn Gunnarsson, 1999) en um 

1975 hafi aðeins um 1200 km
2
 verið vaxnir birkiskógum, óháð trjáhæð (Snorri Sigurðsson, 

1977). Skógrækt á Íslandi var því ekki sjálfbær þar sem nýting skóganna frá landnámi 

hafði nánast eytt þessari náttúruauðlind að fullu (Sigurður Blöndal & Skúli Björn 

Gunnarsson, 1999). Hið sama gerðist víða í Norður-Evrópu svo sem í Írlandi, Skotlandi, 

Danmörku og víðar þegar fólki tók að fjölga eftir miðaldir (Sigurður Blöndal & Skúli 

Björn Gunnarsson, 1999). 

Árið 1907 hófst saga skipulegrar skógræktar á Íslandi þegar Alþingi samþykkti lög um 

skógrækt og varnir gegn uppblæstri lands og Skógrækt ríkisins var sett á fót (Sigurður 

Blöndal & Skúli Björn Gunnarsson, 1999). Í upphafi var mest áhersla á friðun skóglendis 

en síðan jókst áhugi fólks á skógrækt og gróðursetningu hröðum skrefum og er þar ekki 

hvað síst að þakka starfi Ungmennafélags Íslands sem hafði ræktun lýðs og lands sem 

kjörorð sín (Sigurður Blöndal & Skúli Björn Gunnarsson, 1999). Skógrækt jókst síðan jafnt 

og þétt eftir því sem árin liðu fyrir öflugan atbeina fjölmargra einstaklinga víða um land 

sem stóðu að stofnun og rekstri skógræktarfélaga sem urðu mikil lyftistöng fyrir 

skógræktarstarf á Íslandi (Sigurður Blöndal & Skúli Björn Gunnarsson, 1999). Árangurinn 
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má sjá með því að beita nýrri tækni við greiningar loftmynda, svonefndri CORINE 

flokkunaraðferð og árið 2008 mældist skóglendi á Íslandi um 1569 km
2
 að stærð, eða 1,5% 

landsins, (Björn Traustason & Arnór Snorrason, 2008). Þar af eru ræktaðir skógar um 414 

km
2 

(Björn Traustason & Arnór Snorrason, 2008). Um þessar mundir er unnið að 

endurkortlagningu skóglendis á Íslandi og vísbendingar eru um að flatarmál birkiskóga 

landsins sé vantalið um allt að 20.000 ha eða 200 km
2
 (Björn Traustason, símtal 

17.04.2013). 

Eftir því sem ræktaðir skógar eldast, verður starfssemin í skógræktargeiranum fjölbreyttari. 

Fyrstu áratugina fólst starfið í skógræktargeiranum nánast eingöngu í framleiðslu 

skógarplantna, friðun lands og gróðursetningu (sjá nánari umfjöllun um einstaka verkþætti 

hjá LHV síðar). Upp úr 1980 fara svo ungir skógar að gefa af sér jólatré sem var á tímabili 

mikilvæg tekjulind fyrir Skógrækt ríkisins (Sigurður Blöndal & Skúli Björn Gunnarsson, 

1999) áður en þjóðskógarnir (skógar ræktaðir á ríkislandi) urðu almennt of hávaxnir til 

slíkra nytja. Síðar og fram á þennan dag er sala jólatrjáa mikilvæg fyrir mörg 

skógræktarfélög (Einar Gunnarsson, 2012). Eiginlegar timburnytjar byrja yfirleitt þegar 

ræktaðir skógar hafa náð 30-40 ára aldri, en þá eru þeir gjarnan grisjaðir til að tryggja að 

sem hæst hlutfall sverra trjáa myndist á hverjum ha í lok vaxtarlotu (Lárus Heiðarsson o.fl., 

2006). Slíkar grisjanir fara síðan fram á 15-30 ára fresti út vaxtarlotuna og gefa þannig 

verðmætar viðar- og timburafurðir áður en kemur að eiginlegu lokahöggi (Smith o.fl., 

1997). 

1.2.1 Bændaskógrækt 

Saga skógræktar á Íslandi nær rúm hundrað ár aftur í tímann en bændaskógrækt með 

aðkomu ríkisins á sér styttri sögu. Saga hennar er talin hefjast á árinu 1965 þegar 

skógræktarverkefni sem nefnt var Fljótsdalsáætlun var fyrst rætt meðal ráðamanna í 

skógrækt (Sigurður Blöndal & Skúli Björn Gunnarsson, 1999). Alþingi samþykkti sérstaka 

fjárveitingu til þessa verkefnis í fyrsta sinn árið 1968 og þann 25. júní 1970 voru fyrstu 

plönturnar gróðursettar á Víðivöllum ytri á Fljótsdalshéraði (Sigurður Blöndal & Skúli 

Björn Gunnarsson, 1999). Þar með hófst eiginleg bændaskógrækt á Íslandi með aðkomu 

ríkisins. Nytjaskógrækt á bújörðum var annað verkefni með aðkomu ríkisins sem hófst 

með lagasetningu 1984 og var hún stunduð á nokkrum stöðum á landinu þar sem skilyrði 

þóttu heppileg til nytjaskógræktar (Sigurður Blöndal & Skúli Björn Gunnarsson, 1999). 

Fljótlega kom í ljós að skógrækt á bújörðum gekk vel og þótti vænleg til uppbyggingar 

atvinnulífs í sveitum landsins. Því jókst áhugi bænda á þessum búskap jafnt og þétt og á 
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níunda áratugnum jókst þátttaka bænda í skógrækt víða um land undir merkjum 

nytjaskógræktar á bújörðum (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010) og gekk víðast hvar vel. 

1.2.2 Landshlutaverkefni í skógrækt (LHV) 

Þegar ljóst var orðið að skógrækt bænda var orðinn raunhæfur möguleiki voru margir sem 

töldu æskilegt að gera sem flestum kleift að taka þátt. Bændur á Héraði voru þar í forystu í 

samstarfi við Skógrækt ríkisins sem vildi tryggja aukið fjármagn til skógræktar (Þröstur 

Eysteinsson, samtal 11.07.2011) og árið 1988 samþykkti Alþingi þingsályktunartillögu um 

að efla skógrækt á Fljótsdalshéraði (Sigurður Blöndal & Skúli Björn Gunnarsson, 1999). 

Unnið var samkvæmt þessari þingsályktunartillögu þangað til lög nr. 32/1991 um 

Héraðsskóga á Austurlandi voru sett og verkefnið fékk fjármuni á fjárlögum árið 1991 

(Ríkisendurskoðun, 2004; Sigurður Blöndal & Skúli Björn Gunnarsson, 1999). Í ljósi 

reynslu Héraðsbúa var hafist handa við undirbúning að hliðstæðu skógræktarverkefni á 

Suðurlandi árið 1995 og lög nr. 93/1997 um Suðurlandsskóga voru samþykkt á Alþingi 

vorið 1997 (Sigurður Blöndal & Skúli Björn Gunnarsson, 1999). Í kjölfarið voru svo sett 

lög árið 1999 um samskonar skógræktarverkefni í öðrum landshlutum og með þeim lögum 

nr. 56/1999 var búið að setja á fót fjögur landshlutabundin skógræktarverkefni til viðbótar, 

Norðurlandsskógar, Vesturlandsskógar, Skjólskógar á Vestfjörðum og Austurlandsskógar 

(Aðalsteinn Sigurgeirsson & Sigvaldi Ásgeirsson, 2006; Ríkisendurskoðun, 2004). Þessi 

verkefni byggðu meðal annars á reynslu bænda af nytjaskógrækt á bújörðum og víðast hvar 

tóku LHV við samningum við bændur á þeim jörðum sem höfðu áður gert samninga við 

Skógrækt ríkisins um nytjaskógrækt á bújörðum (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010). Þessi 

mismunandi lög um LHV voru síðan endurskoðuð og samræmd og nú eru starfandi fimm 

LHV samkvæmt lögum um landshlutaverkefni í skógrækt nr. 95/2006 (Jón Birgir Jónsson 

o.fl., 2010) (Viðauki I).  

1.2.2.1 Hlutverk og markmið LHV 

Í lögum um LHV er kveðið á um það hlutverk LHV að treysta byggð og efla atvinnulíf 

ásamt því að skapa skógarauðlind á Íslandi og rækta fjölnytjaskóga og skjólbelti (Lög um 

landshlutaverkefni í skógrækt nr. 95/2006). LHV heyra undir Umhverfis- og 

auðlindaráðuneyti frá og með 01. september 2012, en áður heyrðu þau undir Sjávarútvegs- 

og landbúnaðarráðuneytið (Umhverfis- og auðlindaráðuneyti, 2012). Verkefnin eru rekin 

fyrir framlög á fjárlögum íslenska ríkisins og skulu stefna að ræktun skóga með því að 

veita framlög til fjölnytjaskógræktar og skjólbeltaræktar á lögbýlum, meginmarkmið 

fjölnytjaskógræktar skal vera annarsvegar nytjaskógrækt og hinsvegar landbótaskógrækt 
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(Lög um landshlutaverkefni í skógrækt nr. 95/2006). LHV skulu gera samninga við 

skógarbændur um þátttöku í verkefninu og gilda samningarnir í 40 ár og er þeim þinglýst á 

viðkomandi lögbýli (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010; Lög um landshlutaverkefni í skógrækt 

nr. 95/2006). LHV greiða 97% af samþykktum kostnaði við framkvæmdir í skógrækt sem 

unnar eru samkvæmt skógræktaráætlun fyrir viðkomandi jörð og hafa einnig 

eftirlitshlutverk með því að framkvæmdir séu unnar eins og segir í þeirri skógræktaráætlun, 

en skógarbóndinn greiðir 3% af kostnaði (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010). Til kostnaðar 

sem samþykktur er af LHV teljast eftirfarandi verkþættir: 

a. Varsla skógræktarlands 

b. Slóðagerð 

c. Jarðvinnsla 

d. Plöntukaup 

e. Gróðursetning 

f. Áburðargjöf 

g. Umhirða og grisjun á samningstíma 

h. Skjólbeltagerð 

i. Aðrar sambærilegar framkvæmdir sem tilgreindar eru í 

skógræktaráætlun  

(Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010). 

Hvert LHV er sjálfstæð eining en samstarf milli framkvæmdastjóra verkefnanna er gott og 

þeir hittast reglulega til að bera saman bækur sínar (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010). Hvert 

LHV starfar þó á þeim forsendum sem stjórn og framkvæmdastjóri hafa sett sér og sem 

byggja á þeim aðstæðum sem hvert verkefni starfar við landfræðilega séð. Þannig er 

mismunandi lágmark á þeim svæðum sem hver skógarbóndi þarf að leggja undir skóg til að 

geta gert samning við LHV, sem dæmi er lágmarksstærð 10 ha hjá Skjólskógum á 

Vestfjörðum (Skjólskógar á Vestfjörðum, 2000) en 20 ha hjá Norðurlandsskógum 

(Norðurlandsskógar, á. á.) sem er það sama og hjá hinum verkefnunum þremur. Ýmsir 

aðrir þættir eru einnig með mismunandi fyrirkomulagi hjá verkefnunum en á heildina litið 

er starfsemi LHV mjög sambærileg hvar á landinu sem þau starfa. 

Samkvæmt lögum nr. 56/1999 um landshlutabundin skógræktarverkefni og lögum nr. 

95/2006 áttu LHV að sjá um ræktun skóga á 5% láglendis undir 400 m og skapa þannig 

skógarauðlind (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010).  Flatarmál þess svæðis sem skilgreining 

laga um LHV felur í sér, láglendi neðan 400 m yfir sjávarmáli, er alls 42.767 km
2
 

(Landmælingar, 2012) og 5% þess eru því um 2.140 km
2
 eða 214.000 ha. Markmið laga nr. 

95/2006 eru að stefnt skuli að ræktun skóga í hverju LHV á 5% af láglendi þess landshluta 
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þar sem viðkomandi LHV starfar, á þeim 40 árum sem ætlunin er að skógræktaráætlanir 

LHV nái yfir. Í árslok 2010 var búið að gera samninga um 46.688 ha alls og þar af var búið 

að gróðursetja í um 15.530 ha (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010). 

Framlög til LHV á fjárlögum íslenska ríkisins áttu upphaflega að nægja til að framfylgja 

þessu ákvæði en mjög fljótlega varð um að ræða frávik frá þeim áætlunum og árið 2004 

var orðið ljóst að það markmið myndi ekki nást (Ríkisendurskoðun, 2004). Ekki hefur 

orðið leiðrétting á því fráviki og við efnahagshrunið 2008 varð veruleg lækkun á framlagi 

ríkisins til skógræktar með tilheyrandi samdrætti í starfsemi LHV sem enn stendur (Tafla 

1). 

Tafla 1. Fjárveitingar til LHV á árunum 2001 til 2010 miðað við meðalverðlag ársins 2009 og 

neysluvísitölu þess árs sem var 344,6, tölur í milljónum króna (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010). 

  Fjárveitingar á verðlagi 2009 

2001 453,0 

2002 435,3 

2003 629,4 

2004 635,4 

2005 665,1 

2006 645,4 

2007 635,4 

2008 572,5 

2009 453,6 

2010 410,2 

Samtals 5535,3 
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Mynd 1. Landfræðileg skipting landshlutaverkefnanna fimm í skógrækt. Kortið teiknaði Páll Jökull 

Pétursson (birt með leyfi höfundar). 

 

1.2.2.2 Héraðs- og Austurlandsskógar 

Landshlutaverkefnið Héraðs- og Austurlandsskógar er elsta verkefnið og það á rætur sínar í 

Fljótsdalsáætlun frá 1969 sem lagði grunn að öflugri skógrækt á Fljótsdalshéraði. Það hét í 

fyrstu aðeins Héraðsskógar. Aðalhvatinn að stofnun þeirra var samdráttur í sauðfjárrækt á 

Héraði og góð reynsla af skógrækt í tengslum við Fljótsdalsáætlun (Skúli Björn 

Gunnarsson, 1995). Skipuð var verkefnisstjórn vorið 1989 til að vinna að framgangi 

málsins og var Helgi Gíslason ráðinn til Skógræktar ríkisins með aðsetur á Héraði til að 

vinna ræktunaráætlun um nytjaskóga á Héraði (Skúli Björn Gunnarsson, 1995). Vorið 

1991 voru síðan sett lög nr. 32/1991 um Héraðsskóga með það að markmiði að rækta 

nytjaskóga (Ríkisendurskoðun, 2004; Sigurður Blöndal & Skúli Björn Gunnarsson, 1999). 

Smám saman jókst þátttaka bænda og skógræktarsvæðið stækkaði þegar Skriðdalur bættist 

við 1995 og síðan Norður-Hérað árið 1999 (Sigurður Blöndal & Skúli Björn Gunnarsson, 

1999). Austurlandsskógar voru stofnaðir 1999 og var starfssvæði þeirra N- og S- 

Múlasýslur að Fljótsdalshéraði undanskildu (Freyja Gunnarsdóttir o.fl., 2002) en árið 2006 
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sameinaðist verkefnið Héraðsskógum (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010) og þau eru nú 

starfrækt undir nafninu Héraðs- og Austurlandsskógar.  

Starfssvæði Héraðs- og Austurlandsskóga er allt Austurland frá Langanesi í norðri og að 

Lóni/Hvalsnesi í suðri (Mynd 1) (Ólöf I. Sigurbjartsdóttir, 2010) og á þessu svæði eru 153 

bændur með samninga við verkefnið um skógrækt miðað við árslok 2010 (Jón Birgir 

Jónsson o.fl., 2010). Elstu bændaskógarnir eru orðnir um 40 ára gamlir og grisjun farin að 

aukast mikið í elstu skógunum. Því er orðin til mikil reynsla af skógrækt hjá þátttakendum 

í verkefninu sem gagnast víðar á landinu.  

1.2.2.3 Suðurlandsskógar 

Suðurlandsskógar eru næstelsta skógræktarverkefnið og tók það til starfa árið 1997 (Jón 

Birgir Jónsson o.fl., 2010). Starfssvæði þess nær yfir Reykjanes, Árnessýslu, 

Rangárvallasýslu og báðar Skaftafellssýslur (Mynd 1) (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010). 

Þegar lög nr. 93/1997 um Suðurlandsskóga voru sett var tilgangur þeirra að stuðla að 

ræktun fjölnytjaskóga og skjólbeltaræktunar á Suðurlandi (Björn Bj. Jónsson & Böðvar 

Guðmundsson, á. á. ) sem var frábrugðið markmiðum Héraðsskóga. Í árslok 2010 voru 110 

bændur með samninga við verkefnið (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010). 

1.2.2.4 Norðurlandsskógar 

Starfssvæði Norðurlandsskóga er Vestur- og Austur-Húnavatnssýsla, Skagafjörður, 

Eyjafjörður og Suður- og Norður- Þingeyjarsýsla (Mynd 1) (Landbúnaðarráðuneytið, 

1999a) og tók verkefnið til starfa árið 2000 (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010). 

Norðurlandsskógar ásamt Skjólskógum og Vesturlandsskógum voru stofnaðir samkvæmt 

lögum nr. 56/1999 og var markmið þeirra laga samhljóða markmiðum laga nr. 93/1997 um 

Suðurlandsskóga um að rækta fjölnytjaskóga og skjólbelti. Norðurlandsskógar tóku við 

samningum við bændur sem höfðu áður verið í nytjaskógrækt á bújörðum og því eru þar 

líkt og hjá öðrum LHV til mikil þekking í skógrækt og skógar þar sem nú þegar er unnið að 

grisjun. Í árslok 2010 voru 156 bændur með samninga við Norðurlandsskóga (Jón Birgir 

Jónsson o.fl., 2010). 

1.2.2.5 Vesturlandsskógar 

Vesturlandsskógar eru með starfssvæði frá Kjósarsýslu og að Gilsfjarðarbotni (Mynd 1) og 

tóku formlega til starfa árið 2000 (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010). Skógrækt ríkisins hafði 

gert samninga við bændur á Vesturlandi um nytjaskógrækt á bújörðum frá árinu 1987 líkt 

og víðar á landinu og tóku Vesturlandsskógar yfir þau verkefni við stofnun (Jón Birgir 
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Jónsson o.fl., 2010). Þar sem fyrstu samningarnir höfðu verið gerðir vex nú myndarlegur 

skógur og mikil þekking er til hjá skógarbændum líkt og víðar á landinu. Í árslok 2010 

voru 110 bændur með samninga um skógrækt við Vesturlandsskóga (Jón Birgir Jónsson 

o.fl., 2010). 

1.2.2.6 Skjólskógar á Vestfjörðum 

Starfssvæði Skjólskóga á Vestfjörðum nær frá Gilsfjarðarbotni í suðri, vestur og norður um 

og allt í Hrútafjarðarbotn (Mynd 1) (Landbúnaðarráðuneytið, 1999b). Skjólskógar eiga sér 

styttri sögu en  hin verkefnin þar sem nytjaskógrækt á bújörðum náði ekki til Vestfjarða og 

þar urðu ekki hugmyndir um skógrækt á bújörðum að veruleika fyrr en 1995 þegar hópur 

áhugafólks í Dýrafirði og Önundarfirði hóf undirbúning að stofnun skógræktarverkefnis á 

bújörðum (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010). Verkefnið hlaut nafnið Skjólskógar og við 

setningu laga um landshlutaverkefnin árið 1999 tóku Skjólskógar á Vestfjörðum við 

hlutverki Skjólskóga hinna eldri með þátttöku þeirra sem að því verkefni stóðu (Jón Birgir 

Jónsson o.fl., 2010). Í árslok 2010 voru 47 bændur með samninga við Skjólskóga á 

Vestfjörðum og þar er meiri áhersla á beitarskógrækt og skjóllundi fyrir búfé en í hinum 

LHV (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010). 

1.3 Rannsóknir 

1.3.1 Vinnumarkaðsrannsóknir 

Hér á landi heldur Hagstofa Íslands utan um vinnumarkaðsrannsóknir ásamt opinberri 

hagskýrslugerð auk samskipta við alþjóðastofnanir um hagskýrslu og tölfræðimál (Lög um 

Hagstofu Íslands og opinbera hagsýslugerð nr. 163/2007). Reglubundnar 

vinnumarkaðsrannsóknir hafa farið fram hér á landi síðan 1991 og uppfylla alþjóðlegar 

samanburðarkröfur (Hagstofa Íslands, 2011a). Hagþjónusta landbúnaðarins heldur utan um 

búreikninga en þar er ekki fjallað um skógrækt sem búgrein (Hagþjónusta landbúnaðarins, 

2009).  

Sérstakar rannsóknir á vinnuframlagi í landbúnaði hafa verið gerðar á vinnuframlagi við 

mjólkurframleiðslu (Eiríkur Blöndal, 2000) ásamt vinnu við sauðfjárrækt (Jóhannes 

Sveinbjörnsson, 2001) auk ýmissa rannsókna á afköstum vinnuvéla og jarðvinnslutækja 

(sjá t.d. Árni Snæbjörnsson, 2002; Grétar Einarsson, 2005; Grétar Einarsson & Gísli 

Sverrisson, 1997). Rannsóknir á vinnuframlagi í skógrækt á landsvísu hafa ekki farið fram 

svo neinu nemi (sjá næsta kafla) en einhverjar mælingar hafa farið fram á afköstum við 

ýmsa verkþætti í skógrækt og er gerð grein fyrir þeim mælingum í aðferðafræðikafla. 
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1.3.1.1 Starfandi í atvinnugreinum 

Gögnum um ársverk er ekki lengur safnað á Hagstofu Íslands heldur er miðað við fjölda 

starfandi í atvinnugreinum sem byggist þá á upplýsingum úr staðgreiðsluskrám 

ríkisskattstjóra (Hagstofa Íslands, 2012b). Þar er því um að ræða þá sem hafa unnið við 

viðkomandi atvinnugrein en ekkert er vitað um starfshlutfall þeirra. Í 

vinnumarkaðsrannsóknum Hagstofu Íslands fyrir árin 2008-2010 kemur fram að við 

landbúnað eru á því tímabili 4.300 til 4.800 starfandi eða um 2,5% – 2,8% af heildarfjölda 

starfandi á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2011b). Á árunum 1997-2007 var starfandi fólk í 

landbúnaði samkvæmt árlegum meðaltölum Hagstofunnar á bilinu 4,4% árið 2000 til 3,4% 

árið 2007 miðað við vinnumarkaðinn í heild (Hagþjónusta landbúnaðarins, 2009). 

1.3.2 Rannsóknir á vinnuframlagi í skógrækt 

Rannsóknir á efnahagslegum þáttum í skógrækt á Íslandi eru fáar og flestar þeirra hafa 

verið unnar í kringum starf Héraðsskóga. Benedikt Hálfdanarson (2002) skoðaði 

efnahagsleg áhrif Héraðsskóga á nálægar byggðir og Hjördís Sigursteinsdóttir og Jón 

Þorvaldur Heiðarsson (2007) unnu rannsókn fyrir Héraðsskóga á félagslegum og 

efnahagslegum áhrifum Héraðsskóga á Austurlandi. Gunnar Þór Jóhannesson (2003) 

kynnti sér aðferðir bænda á Austurlandi til að takast á við samfélagslegar breytingar og þau 

bjargráð sem beitt var til þess og Ólöf Sigurbjartsdóttir (2003) gerði arðsemisútreikninga 

fyrir nytjaskógrækt á Norðurlandi. Einnig skoðaði Sigurjón Andri Guðmundsson (2011) 

hverjir væru afkomumöguleikar í nytjaskógrækt á Austurlandi og Valgeir Stefánsson 

(2010) setti upp sviðsmynd fyrir úrvinnslu og markaðssetningu skógarafurða á Íslandi. 

Engin þessara rannsókna tekur þó á atvinnuuppbyggingu í skógrækt og fjölgun starfa í 

þeirri grein. 

Hér á landi er ritgerð Benedikts Hálfdánarsonar (2002) sú eina sem gerir tilraun til að áætla 

þá atvinnuuppbyggingu sem getur orðið í skógrækt. Í ljósi þeirrar reynslu sem orðin er af 

skógrækt og atvinnu við hana með starfsemi LHV hefur verið kallað eftir auknum 

rannsóknum hér á landi af stjórnvöldum meðal annars í skýrslu nefndar um stefnumörkun í 

nytjaskógrækt (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010). Þar er lögð áhersla á að slíkum rannsóknum 

sé komið á fót til að kanna hver áhrif skógræktar eru í uppbyggingu atvinnulífs og 

byggðaþróunar eins og tilgangurinn er með lögum nr. 95/2006, í viðbót við uppbyggingu 

skógarauðlindar (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010). 
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1.3.2.1 Rannsóknir erlendis 

Rannsóknir á atvinnu í skógrækt hafa verið mikið stundaðar erlendis. Á Írlandi hefur átt sér 

stað markviss stefnumótun og uppbygging í skógrækt með samstarfi ríkis og bænda síðan 

1996 (Bacon, 2003). Rannsóknir á árangri í atvinnuuppbyggingu í skógrækt á Írlandi 2003 

sýna að bein og óbein störf í skógrækt voru 7.182 og bein og óbein störf í viðariðnaði voru 

12.246 (Dhubháin o.fl., 2009). Sambærileg rannsókn í Skotlandi leiddi í ljós að um 13.200 

bein og óbein störf voru talin vera í skógrækt og viðariðnaði miðað við árið 2004 (Edwards 

o.fl., 2009). Svipuð rannsókn var einnig gerð í Wales 1998-1999 og þá voru þar um 3.930 

störf í skógrækt og timburiðnaði (Munday & Roberts, 2001). Ef horft er á opinberar tölur 

frá skógargeiranum í þessum löndum þar sem bein störf í skógrækt sem tilheyra 

uppvaxtarfasa skóganna eru reiknuð út kemur í ljós að á Írlandi eru bein störf við skógrækt 

3.125 (IFFPA, 2012) eða 238 ha skógarþekju á hvert beint starf við skógrækt. í Skotlandi 

eru bein störf 4.312 (Forestry Commission, 2011) eða 322 ha skógarþekju á hvert starf og í 

Wales eru bein störf 1.288 (Forestry Commission, 2011) eða 236 ha skógarþekju á hvert 

starf í skógrækt. Það ber þó að hafa í huga að þarna fór upphafleg gróðursetning fram fyrir 

nokkrum áratugum (sjá næst) og vinnan í skógunum því núorðið meira tengd umhirðu eldri 

skóga og endurnýjun þeirra eftir skógarhögg. 

1.3.2.2 Landfræðilegar aðstæður í viðmiðunarlöndum 

Aðstæður í Írlandi, Skotlandi og Wales voru og eru um margt svipaðar og hér á Íslandi. 

Árið 1905 voru aðeins um 4,5% Skotlands þakin skógi eða um 351.000 ha (Forestry 

Commission, 2011) en Skotland er um 78.387 km
2
 að stærð (Wikipedia, 2013). Wales er 

20.779 km
2
 að stærð (Wikipedia, 2013) og árið 1905 voru aðeins 4,2% landsins þakin 

skógi eða 88.000 ha (Forestry Commission, 2011). Írland er 70.273 km
2
 að stærð (fyrir 

utan Norður-Írland) (Wikipedia, 2013) og í lok 19. aldar var skógarþekja landsins talin 

vera um 69.000 ha eða aðeins um 1% af landinu (Forest Service, 2007). Í fyrri 

heimstyrjöldinni sáu stjórnvöld í Bretlandi að timburskortur var orðinn alvarlegt vandamál 

og Forestry Commisson, sem er stofnun samsvarandi Skógrækt ríkisins hér á landi, var 

stofnuð árið 1919 (Forestry Commission, 2013). Markviss uppbygging skóga hófst á 

þessum tíma bæði í Bretlandi og á Írlandi og nú er skógarþekja í Wales talin vera um 

304.000 ha eða 14,7% landsins og í Skotlandi eru 1390.000 ha vaxnir skógi eða um 17,8% 

landsins (Forestry Commission, 2011). Á Írlandi var skógarþekjan árið 2010 orðin um 

745.000 ha eða um 10.6% af landinu (IFFPA, 2011). Skógar í þessum löndum hafa því að 

stórum hluta vaxið upp á skóglausu landi líkt og hér á landi og aðstæður við uppbyggingu 
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atvinnugreinarinnar skógræktar um margt hliðstæðar. Hér á landi hófst þó markviss 

uppbygging skógræktar sem atvinnugreinar mun seinna en í þessum löndum eins og áður 

hefur komið fram. 

1.3.3 Áhrif á byggð vegna skógræktar 

Áður hefur verið minnst á að skógrækt sé ein af þeim bjargráðum sem bændur hafa gripið 

til í sveitum landsins til að efla búsetu og auka tekjur sínar vegna samdráttar í 

hefðbundnum búgreinum. Þegar lög um LHV voru samþykkt á Alþingi (Lög um 

landshlutabundin skógræktarverkefni nr. 56/1999) voru miklar vonir bundnar við jákvæð 

áhrif skógræktar á búsetu og atvinnusköpun til sveita auk margra annarra þátta (Þröstur 

Eysteinsson, 2001). Arðsemi skógræktar var áætluð jákvæð samkvæmt þeim forsendum 

sem tiltækar voru (Brynjar Skúlason o.fl., 2003) og vonir voru bundnar við að skógrækt 

yrði þýðingarmikil stoð fyrir byggðir landsins (Brynjar Skúlason o.fl., 2003). 

Gunnar Þór Jóhannesson (2003) skoðaði áhrif skógræktar á vegum Héraðsskóga sem tækis 

til að efla búsetu á Fljótsdalshéraði og kemst að þeirri niðurstöðu að verkefnið sem slíkt 

hafi styrkt byggðina, bæði á félagslegum grunni og með jákvæðum, hagrænum áhrifum. Í 

könnun sem Ólöf I. Sigurbjartsdóttir (2010) gerði meðal skógarbænda á starfssvæði 

Héraðs- og Austurlandsskóga kemur fram almenn ánægja með starfsemi 

landshlutaverkefnisins og það er talið skipta máli í byggða- og atvinnuþróun 

landsfjórðungsins. Norðurlandsskógar (2010) stóðu fyrir sambærilegri könnun meðal 

skógarbænda á sínu starfssvæði og þar telur yfirgnæfandi meirihluti skógarbænda að 

skógrækt skipti máli í byggða og atvinnuþróun á Norðurlandi.  

Rannsóknir á slíkum áhrifum skógræktar á byggðamál hafa verið stundaðar í nokkur ár í 

Bretlandi, Írlandi, Skotlandi og víðar þar sem aðstæður eru sambærilegar við Ísland, það er 

þar sem byrjað var að rækta skógana á skóglausu landi. Þar kemur fram að bæði 

fjárhagsleg og umhverfisleg áhrif af skógrækt eru almennt talin jákvæð (Munday & 

Roberts, 2001; B. Slee, 2006; B. Slee & Snowdon, 1999; Thomson & Psaltopoulos, 2005) 

en þar er líka lögð áhersla á nauðsyn rannsókna og þróunarstarfs til að efla þessa 

atvinnugrein og fylgjast með þróun hennar og áhrifum á byggðir, íbúa þeirra og landnotkun 

(Crowley o.fl., 2001; Dhubháin o.fl., 2009; Edwards o.fl., 2009; Elands & Praestholm, 

2008; Fischer o.fl., 2010; Moloney o.fl., 2005).  
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1.4 Vinna í skógrækt – samþykktir verkþættir LHV 

Skipulögð skógrækt til nytja og timburframleiðslu felur í sér nokkra verkþætti sem allir 

miða að því að auka lífslíkur skógarplantna á vaxtarstað og gera þeim kleift að vaxa sem 

mest og best á sem stystum tíma til að tryggja sem mesta arðsemi skóganna. Allt ferlið frá 

jarðvinnslu til gróðursetningar og áburðargjafar miðar að slíkum vexti en þó með því að 

takmarka kostnað eins og hægt er. Sama á við um umhirðu skóganna eftir gróðursetningu 

svo sem tvítoppaklippingu og grisjun. Reynt er að halda kostnaði í lágmarki en þó án þess 

að það komi niður á vexti trjánna eða gæðum viðarins. 

1.4.1 Girðingar 

Samkvæmt samningum LHV við skógarbændur í upphafi skógræktar á hverri jörð skal 

skógarbóndinn sjá um vörslu skógræktarlandsins samkvæmt reglum viðkomandi LHV (Jón 

Birgir Jónsson o.fl., 2010). Þá er átt við að landið sé friðað fyrir beit búfjár meðan trén eru 

að vaxa fyrstu árin og þá er yfirleitt miðað við að girða umhverfis samningslandið. Þó eru 

til dæmi um að jarðir þar sem ekkert búfé er lengur í nágrenninu, geti komist hjá miklum 

og dýrum girðingum en vörsluskylda fylgir alltaf skógræktarsamningum. Einnig eru dæmi 

um að margar samliggjandi jarðir sameinist um stórar girðingar sem girða þá allar jarðirnar 

af innan einnar girðingar (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010; Skúli Björn Gunnarsson, 1995). 

Girðingaframkvæmdir eru unnar í samráði við starfsmenn viðkomandi verkefnis og 

framlög eru greidd samkvæmt kostnaði en oft eru fengnir verktakar til að annast þessar 

framkvæmdir þó bændur beri ábyrgð á að verkið sé unnið (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010). 

Greiðslu á stofnkostnaði girðinga er yfirleitt dreift á tíu ára tímabil þó að allt verkið sé 

unnið í upphafi ræktunar til að auðvelda LHV að standa við skuldbindingar sínar og geta 

gert samninga við fleiri jarðir. Viðhald girðinga er síðan greitt árlega af LHV til 

viðkomandi bónda og starfsmenn LHV fylgjast með ástandi girðinga og vörslumálum (Jón 

Birgir Jónsson o.fl., 2010).  

1.4.2 Jarðvinnsla 

Til að auðvelda skógarplöntum í samkeppni við annan gróður á vaxtarstað er jarðvinnsla 

oft nauðsynleg svo að grasvöxtur, sem er yfirleitt erfiðasti samkeppnisaðili trjánna á fyrstu 

árum þeirra, kæfi ekki plönturnar (Böðvar Guðmundsson & Lárus Heiðarsson, 2006). 

Einnig er jarðvinnsla notuð til að auka loftun jarðvegs og auðvelda þannig niðurbrot 

næringarefna og efla dýralíf í jarðvegi (Böðvar Guðmundsson & Lárus Heiðarsson, 2006). 

Til jarðvinnslu telst einnig slóðagerð um skógræktarlandið til að auðvelda yfirferð um það 
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og létta vinnu við skógrækt (Böðvar Guðmundsson & Lárus Heiðarsson, 2006). Helstu 

jarðvinnsluaðferðir sem notaðar eru við skógrækt hér á landi eru vélflekkjun sem unnin er 

með vélflekkjara, einnig nefndur kulla eða skógarstjarna, plæging með einskera plóg og 

TTS herfing (Böðvar Guðmundsson & Lárus Heiðarsson, 2006; Hreinn Óskarsson, 2001) 

auk þess sem einnig er notast við diskaherfi og jarðtætara ásamt fleiri tækjum (Böðvar 

Guðmundsson & Lárus Heiðarsson, 2006). Allar þessar framkvæmdir eru unnar á mjög 

mismunandi hátt eftir aðstæðum og tiltækum tækjum  á hverjum stað og tíma og miðast 

greiðslur því oft við taxta hjá verktökum hverju sinni (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010). 

1.4.3 Vinna við gróðursetningar 

Gróðursetning skógarplantna er yfirleitt unnin með þar til gerðum áhöldum svo sem 

gróðursetningarstaf eða geyspu (Sigurður Freyr Guðbrandsson & Valgerður Jónsdóttir, 

2006). Algengast er að plöntur séu gróðursettar með 2 metra millibili eða um 2500 plöntur 

á hektara (Sigurður Freyr Guðbrandsson & Valgerður Jónsdóttir, 2006) en það fer þó eftir 

tegundum og landi. Á landi þar sem ekki er unnt að koma við jarðvinnslutækjum þarf að 

handflekkja sem kallað er, það er að opna svörðinn fyrir nýju plöntunni og minnka um leið 

líkur á samkeppni (Sigurður Freyr Guðbrandsson & Valgerður Jónsdóttir, 2006). 

Geyspunni eða gróðursetningarstafnum er stungið í jörðina og þannig búin til hola sem 

plantan er sett ofan í og síðan er jarðvegi þjappað að plöntunni þannig að hún standi 

upprétt og föst í jarðveginum (Sigurður Freyr Guðbrandsson & Valgerður Jónsdóttir, 

2006). Þegar planta hefur verið gróðursett er mikilvægt að á hana sé borinn áburður til að 

efla vöxt og heilbrigði plöntunnar (Hreinn Óskarsson, 2006). Misjafnt er eftir aðstæðum 

hvort áburðurinn er settur í holu við hlið plöntu eða dreift ofan á jarðveginn í kringum 

rótarháls hennar (Hreinn Óskarsson, 2006) og fer það eftir samkeppni og aðstæðum hverju 

sinni. Einnig er mælt með að borið sé á eldri plöntur sérstaklega þar sem jarðvegur er rýr 

og næringarlítill (Hreinn Óskarsson, 2006). Slík áburðargjöf er oftast ofan á jarðveg í 

kringum plöntuna. Síðustu árin hefur ekki verið greitt fyrir áburðargjöf á eldri plöntur 

nema eftir fyrirmælum starfsmanna LHV (samtöl við framkvæmdastjóra LHV í mars 

2013). Önnur störf sem falla undir gróðursetningarstörfin og eru unnin af bónda eða 

gróðursetjara eru skráning og umsýsla (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010). Skýrsluhald er 

nauðsynlegt til að halda utan um gróðursetninguna og að hún sé samkvæmt samningum 

hvað varðar tegundir og fjölda og staðsetningu (Hreinn Óskarsson, 2006). Umsýslugjald 

sem greitt er bændum á að standa undir kostnaði við skráninguna, umsýslu við plöntur og 
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bakka og önnur þau störf sem falla til við gróðursetninguna hjá bóndanum (Jón Birgir 

Jónsson o.fl., 2010). 

1.4.4 Umhirða skóga 

Umhirða og vinna við skóga er mismunandi eftir aldursskeiðum skóganna, trjátegundum, 

þéttleika og meginmarkmiðum skógræktarinnar. Fyrst eftir gróðursetningu er umhirðan oft 

fólgin í að fylgjast með lifun plantnanna, bæla frá þeim gras og annan samkeppnisgróður 

til að minnka afföll (Böðvar Guðmundsson & Lárus Heiðarsson, 2006) og bæta nýjum 

plöntum við ef afföllin hafa verið of mikil (Lárus Heiðarsson, 2006). Eftir að trén eru farin 

að stækka og ef markmiðið er fjölnytjaskógrækt, er æskilegt að klippa aukatoppa af þeim 

trjám sem líta út fyrir að geta orðið úrvalstré til að fá neðsta hluta stofnsins beinan en það 

er einnig verðmætasti hluti hans (Lárus Heiðarsson, 2006). Einnig er hægt að auka 

viðargæði trjánna með því að klippa neðstu greinarnar af stofninum og fá hann þannig 

kvistalausan sem fyrst (Lárus Heiðarsson, 2006). Nauðsynlegt er að gróðursetja þétt þar 

sem mikill þéttleiki er mikilvægur til að trén myndi ekki grófar hliðargreinar og nota 

þannig skuggann sem ræktunartæki. Eftir að trén hafa náð tveggja til fimm metra hæð er þó 

æskilegt að skógurinn sé grisjaður með því að fjarlægja lélega einstaklinga og jafna bil 

milli trjánna til að tryggja hverju tré meira rými til vaxtar næstu árin (Lárus Heiðarsson, 

2006). Önnur grisjun fer svo fram eftir tiltekinn árafjölda frá snemmgrisjun og jafnvel sú 

þriðja áður en kemur að lokahöggi (Lárus Heiðarsson o.fl., 2006). Samkomulag hefur verið 

gert um að LHV greiði kostnað vegna snemmgrisjunar í skógum þar sem samningar eru í 

gildi, til að tryggja að sú grisjun fari fram á sem réttustum tíma miðað við vöxt og ástand 

skógarins (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010). Sú tímasetning er afar mikilvæg með tilliti til 

áframhaldandi viðarvaxtar skóganna og getur ráðið miklu um afurðir skógarins við 

lokahögg (Lárus Heiðarsson, o.fl., 2006). Einnig hafa LHV nú gert samkomulag sín á milli 

um að greiða ekki fyrir tvítoppaklippingu og uppkvistun þó það hafi verið gert hjá sumum 

verkefnanna áður, þar sem skógareigendur eiga sjálfir að sjá sér hag í að annast þau verk 

að eigin frumkvæði og fá þannig aukinn arð af skógum sínum í framtíðinni (Jón Birgir 

Jónsson o.fl., 2010). 

1.4.5 Greiðslur fyrir samþykkta verkþætti 

Skógrækt ríkisins miðaði greiðslur fyrir gróðursetningu í þjóðskógunum við laun fyrir 

sambærilega verkamannavinnu í töxtum Verkamannafélagsins Dagsbrúnar (Dagsbrún, 

1991; Arnór Snorrason, óbirt gögn, 1992). LHV hafa haft ýmiskonar tilhögun á greiðslum 

fyrir unna vinnu í þeim verkþáttum sem tilheyra uppbyggingu skóga. Upphaflega var 
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miðað við afkastamælingar hjá starfsmönnum Skógræktar ríkisins og taxta þar, þegar taxtar 

fyrir gróðursetningu voru reiknaðir út þegar Héraðsskógar hófu starfsemi sína (Helgi 

Gíslason, tölvupóstur 31.10.2011; Jóhann Þórhallsson, tölvupóstur 08.01.2012). Þá var 

miðað við fjölda plantna á dag og deilt með launum á dag til að finna út krónutölu sem 

greiða átti fyrir hverja gróðursetta plöntu (Þröstur Eysteinsson, samtal 11.07.2011). Horft 

var til Skógræktar ríkisins og þeirra taxtar og viðmið voru notuð til hliðsjónar við ákvörðun 

taxta. Einnig var stuðst við taxta úr Handbók bænda á þeim tíma sem sneru að 

girðingarvinnu og vélataxta (Helgi Gíslason, tölvupóstur 31.10.2011).  

Taxtar og greiðslur fyrir unnin verk hjá LHV þróuðust síðan smám saman eftir því sem 

reynsla skapaðist (Helgi Gíslason, tölvupóstur 31.10.2011; Jóhann Þórhallsson, tölvupóstur 

08.01.2012).  Einnig höfðu bændur skoðun á þessum töxtum eftir því sem þeir öðluðust 

reynslu á störfum í skógrækt og þeir óskuðu eftir kjaraviðræðum við LHV sem höfðu áhrif 

á taxta fyrir unna verkþætti (Þröstur Eysteinsson, samtal 11.07.2011). Greiðslur fyrir 

jarðvinnslu tóku mið af töxtum vélaverktaka en einnig þróuðust taxtar eftir afköstum véla á 

hektara eða kílómeter eftir því sem við átti (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010). Greiðslur fyrir 

gróðursetningu og tengd störf hafa alla tíð miðast við plöntufjölda og því greitt samkvæmt 

afköstum (Jóhann Þórhallsson, tölvupóstur 08.01.2012). Gengið var út frá að meðalafköst 

væru um 1000 plöntur á dag (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010) og tóku taxtar fyrir vinnu við 

gróðursetningu og tengd störf mið af þeim afköstum í upphafi (Héraðs- og 

Austurlandsskógar, 2001-2010; Norðurlandsskógar, 2001-2010; Skjólskógar á Vest-

fjörðum, 2001-2010; Suðurlandsskógar, 2001-2010; Vesturlandsskógar, 2001-2010). Nú er 

unnið að samræmingu taxta fyrir ýmsa verkþætti hjá LHV (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010).  

Þar sem greiðslur fyrir vinnu við skógrækt eru greiddar eftir afköstum en ekki vinnutíma 

hefur reynst flókið að finna út vinnustundafjölda og áætla fjölda ársverka sem unnin eru 

við skógrækt á vegum LHV. Þau vandkvæði voru meðal annars kveikjan að þessari 

rannsókn. 

1.5 Vinna í skógrækt LHV - tengd störf annarra en skógarbænda 

1.5.1 Sérfræðivinna 

Við setningu laga um LHV var einn aðalhvatinn efling atvinnulífs á starfssvæðum 

verkefnanna (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010). Þegar LHV tóku til starfa var strax ljóst að 

þar var kominn starfsvettvangur úti á landi fyrir sérfræðinga á sviði skógræktar, 

landnotkunar og ýmissa sérfræðistarfa sem hin nýju LHV kölluðu á og þá ekki síst 
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sérfræðinga með háskólamenntun á sviði skógfræði (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010; 

Landbúnaðarháskóli Íslands, 2007). Til að bregðast við þessum auknu starfsmöguleikum 

var sett á fót námsbraut við Landbúnaðarháskóla Íslands sem bauð upp á B.S., M.S. og 

PhD nám í skógfræði og/eða landgræðslufræðum (Landbúnaðarháskóli Íslands, 2007) og 

útskrifuðust fyrstu nemendurnir af þeirri braut vorið 2007 (Fyrstu skógfræðingarnir 

útskrifast frá LBHÍ, 2007, 06. júní). Starfsfólk LHV er nú að miklum meirihluta 

háskólamenntað á sviðum sem tengjast skógrækt auk þess sem aukin tækifæri hafa skapast 

á rannsóknum og öðrum verkefnum sem tengjast skógrækt á Íslandi og því hefur 

skógfræðingum fjölgað á síðustu árum (Bjarni Diðrik Sigurðsson, 2012). 

1.5.2 Plöntuframleiðsla 

Við upphaf skógræktar á Íslandi voru settar á fót ræktunarstöðvar til að ala upp plöntur til 

gróðursetningar í skógarreitum Skógræktar ríkisins, skógræktarfélaganna og almennings 

(Sigurður Blöndal & Skúli Björn Gunnarsson, 1999). Stöðvarnar voru þó fáar og smáar til 

að byrja með en smám saman stækkuðu þær og fjöldi plantna sem voru framleiddar jókst 

hægt og bítandi (Sigurður Blöndal & Skúli Björn Gunnarsson, 1999). Framan af tuttugustu 

öldinni voru skógarplöntur ræktaðar í beðum og seldar sem berróta plöntur en upp úr 1970 

komu til sögunnar móbandsplöntur og þannig var hægt að auka plöntuframleiðsluna 

umtalsvert (Sigurður Blöndal & Skúli Björn Gunnarsson, 1999). Uppúr 1980 var síðan 

farið að rækta plöntur í fjölpottabökkum (Sigurður Blöndal & Skúli Björn Gunnarsson, 

1999) og eru skógarplöntur eingöngu ræktaðar með þeirri aðferð núorðið (Valgerður 

Jónsdóttir & Hrefna Jóhannesdóttir, 2006). Upphaf bakkavæðingar í skógarplönturæktun 

hófst hér á landi með byggingu gróðurhúss á Mógilsá 1979 sem var sérhannað fyrir ræktun 

á bakkaplöntum (Sigurður Blöndal & Skúli Björn Gunnarsson, 1999; Þröstur Eysteinsson, 

símtal 22.11.2012).  

Með aukningu í skógrækt seint á áttunda áratugnum jókst mjög þörfin fyrir skógarplöntur 

og 1991 var reist gróðrarstöð Barra hf á Egilsstöðum (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010; 

Sigurður Blöndal & Skúli Björn Gunnarsson, 1999) sem íslenska ríkið átti upphaflega 

eignarhluta í ásamt einstaklingum og fyrirtækjum (Skúli Björn Gunnarsson, 1995) en ríkið 

seldi síðar sinn hlut (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010). Einnig voru framleiddar skógarplöntur 

hjá Skógrækt ríkisins en smám saman jókst hlutdeild einkarekinna stöðva í framleiðslu 

plantna og árið 2000 ákvað landbúnaðarráðuneytið að Skógrækt ríkisins skyldi hætta sölu á 

skógarplöntum til að forðast beina samkeppni við einkareknar stöðvar (Jón Birgir Jónsson 

o.fl., 2010). Uppbygging varð nokkuð mikil í gróðrarstöðvum upp úr 2000 en þeim hefur 
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fækkað aftur á síðustu árum (Einar Gunnarsson, 2012) og má að öllum líkindum rekja þá 

fækkun til minna fjármagns í skógrækt eftir „hrun“. 

LHV bjóða út framleiðslu á skógarplöntum og hafa einkareknar stöðvar boðið í þau útboð 

hjá Ríkiskaupum (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010). Samkvæmt Einari Gunnarssyni (2004) 

skiluðu mest 15 stöðvar upplýsingum um skógarplöntuframleiðslu til hans árið 2004 auk 

Skógræktar ríkisins en ein stöð sem þá var starfrækt skilaði ekki upplýsingum. Það ár voru 

því alls 16 framleiðendur sem skiluðu skýrslum um framleiðslu sem var samtals 5.341.855 

skógarplöntur. Árið 2007 voru afhentar úr 15 gróðrarstöðvum alls 6.150.494 plöntur (Einar 

Gunnarsson, 2008) en það ár hætti Skógrækt ríkisins alfarið sölu á skógarplöntum (Einar 

Gunnarsson, 2008). Þessar plöntur fóru þó ekki allar til LHV heldur einnig í sölu til 

almennings og félagasamtaka. Árið 2011 voru aðeins fimm gróðrarstöðvar sem skiluðu 

upplýsingum og þá voru afhentar 4.109.751 plöntur (Einar Gunnarsson, 2012). Það er því 

ljóst að efnahagshrunið 2008 hefur haft umtalsverð áhrif á skógarplöntuframleiðslu á 

Íslandi. 

Árið 2012 afhentu gróðrarstöðvar alls 2.279.791 plöntu til LHV (Framkvæmdastjórar 

LHV, tölvupóstar 04.02.2013) en þegar mest var gróðursett á vegum LHV árið 2007 voru 

gróðursettar alls 4.807.420 skógarplöntur (Héraðs- og Austurlandsskógar, 2008; 

Norðurlandsskógar, 2008; Skjólskógar á Vestfjörðum, 2008; Suðurlandsskógar, 2008; 

Vesturlandsskógar, 2008). Samdrátturinn í árlegum gróðursetningum á vegum LHV er því 

52,6% á þessu tímabili. 

1.5.3 Önnur störf tengd skógrækt 

Við tilkomu LHV urðu til ýmis störf sem lutu að umsjón og umsýslu skógarplantna, 

þjónustu við skrifstofur LHV í hverjum landshluta, svo sem tölvuþjónusta, 

bókhaldsþjónusta og ræsting auk ýmissa annarra starfa sem vinna þurfti í kringum þessi 

verkefni og tengdust þeim (Framkvæmdastjórar LHV, samtöl sumarið 2011). 

Í tengslum við gróðursetningu var einnig komið á fót dreifingarstöðvum fyrir 

skógarplöntur til að auðvelda bændum að nálgast plöntur til gróðursetningar samkvæmt 

samningum. Þessar stöðvar eru ýmist hjá skógarbændum sem tóku að sér umsjón 

plantnanna og afhendingu þeirra, hjá starfsfólki LHV sem hefur til þess aðstöðu eða hjá 

gróðrarstöðvum svo sem hjá Barra á Egilsstöðum.  
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1.6 Áhrif skógræktar á landsframleiðslu 

1.6.1 Uppbygging atvinnugreina 

Efnahagur landa byggist upp á mörgum mismunandi þáttum eftir atvinnuumhverfi hvers 

lands og framleiðslu þeirra atvinnugreina sem eru undirstaða atvinnulífs. Almennt er 

hugtakið landsframleiðsla notað um það sem framleitt er í hverju landi og því er 

landsframleiðsla jafnframt mælikvarði á framleiðslu á vöru og þjónustu (Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, á. á.). Landsframleiðsla er líka notuð til að mæla verðmætaaukningu í 

framleiðslu í ákveðnu landi eða landssvæði á afmörkuðu tímabili og er því einnig mæling á 

virðisauka sem myndast í atvinnuvegum landsins (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, á. á.). 

Mismunandi er hvort virðisauki atvinnuvega telst viðbót við landsframleiðslu og það fer 

fyrst og fremst eftir því hvort viðkomandi atvinnuvegur er talinn grunnatvinnuvegur eða 

ekki (Anna Guðrún Ragnarsdóttir o.fl., 2012; Schaffer, 1999). Grunnatvinnuvegir byggjast 

oft á tilvist náttúruauðlinda og geta staðið án stuðnings annarra atvinnuvega eða eins og 

skilgreining í grein (Roy o.fl., 2009) hljómar í íslenskri þýðingu í grein Önnu Guðrúnar 

Ragnarsdóttur o.fl., (2012; bls. 8): 

„Grunnatvinnuvegur er atvinnuvegur sem er efnahagslega þýðingarmeiri 

á tilteknu landsvæði en umfang hans  (þ. e. beinn virðisauki) gefur til 

kynna, í þeim skilningi að aðrir atvinnuvegir eru háðir starfsemi hans en 

hann er á hinn bóginn ekki háður starfsemi þeirra, a. m. k. ekki í sama 

mæli.“ 

Íslenskur landbúnaður er grunnatvinnuvegur samkvæmt þessari skilgreiningu og skiptir því 

þjóðarbúið miklu máli í sambandi við landsframleiðslu þess.  

1.6.1.1 Breytingar í landbúnaði 

Um leið og búskapur í sveitum landsins og eignarhald á jörðum hefur breyst (Daði Már 

Kristófersson o.fl., 2007) hefur eftirspurn eftir landi aukist, sérstaklega nálægt 

höfuðborgarsvæðinu og einnig að einhverju leiti nálægt Akureyri (Kolfinna Jóhannesdóttir, 

2008). Jörðum sem fara í eyði hefur fækkað og fleiri sækjast eftir því að eignast land (Daði 

Már Kristófersson o.fl., 2007) Þessi aukna eftirspurn er að hluta til vegna áhuga fólks á 

auknum lífsgæðum svo sem sumarhúsum og nálægð við náttúruna en einnig vegna áhuga 

bænda á að stækka bú sín og ná þannig fram meiri stærðarhagkvæmni (Kolfinna 

Jóhannesdóttir, 2008). Breytingar í sauðfjárbúskap og nautgriparækt hafa orðið á síðustu 

áratugum og í kjölfar þeirra hafa orðið breytingar á atvinnu og búsetumynstri í sveitum 
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landsins (Daði Már Kristófersson o.fl., 2007; Karl Benediktsson o.fl., 2008; Sigurður 

Jóhannesson & Sveinn Agnarsson, 2005). Bændur hafa því í auknum mæli reynt að auka 

tekjumöguleika sína samhliða hefðbundnum búskap og leitað ýmissa leiða til þess svo sem 

að hefja skógrækt á jörðum sínum (Gunnar Þór Jóhannesson, 2003; Karl Benediktsson 

o.fl., 2008). Það eru þó ekki eingöngu bændur sem hefja skógrækt heldur er nokkuð um að 

þeir sem kaupa jarðir hefji þar skógrækt (Norðurlandsskógar, 2010) og stuðli þannig að 

eflingu byggðar í sveitum landsins (Magnfríður Júlíusdóttir o.fl., 2009). Þessi þróun getur 

því stutt við mikilvægi landbúnaðar fyrir þjóðarbúið og stöðu hans sem grunnatvinnuvegar. 

1.6.2 Rannsóknir erlendis á áhrifum skógræktar á byggðaþróun og 

landsframleiðslu 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á skógrækt í Evrópu og áhrifum hennar á 

byggðaþróun (e. rural development) (Elands & Praestholm, 2008; Bill Slee o.fl., 2004; B. 

Slee & Snowdon, 1999) ásamt efnahagslegum áhrifum (e. economic impact) (Bacon, 2003; 

Crowley o.fl., 2001; Dhubháin o.fl., 2009; Edwards o.fl., 2009; Munday & Roberts, 2001; 

Rimmler o.fl., 2000; Thomson & Psaltopoulos, 2005) og félagshagfræðilegum áhrifum (e. 

socio-economic) (Dhubháin o.fl., 2006; B. Slee, 2006). Þessar rannsóknir leiða í ljós 

ótvíræð áhrif skógræktar á efnahagslegt og félagslegt umhverfi í nágrenni skóganna og 

mikilvægi skógræktar fyrir efnahag og landsframleiðslu þeirra landa þar sem rannsóknirnar 

fóru fram. Jafnvel á Írlandi, þar sem skógarþekja er ekki nema rétt um 10% (Dhubháin 

o.fl., 2009) skiptir skógrækt miklu máli fyrir atvinnulíf og búsetu í dreifðum byggðum. Í 

úttekt Matvælastofnunar Sameinuðu þjóðanna (FAO) á stöðu skógarmála í heiminum 2005 

kom fram að lítil skógarafurðafyrirtæki (skógareigendur, verktakar, ýmis 

úrvinnslustarfsemi) eru meðal þriggja algengustu atvinnuveitenda í dreifbýli í flestum 

löndum heims og einnig á Vesturlöndum (FAO, 2006). 

1.6.3 Margfeldisáhrif 

Margar af þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á efnahagslegum áhrifum skógræktar 

hafa notast við aðferðafræði sem nefnd hefur verið aðfanga- og afurðagreining á íslensku 

(Orðanefnd Félags viðskiptafræðinga og hagfræðinga, á. á.) (e. input-output analysis). 

Höfundur þessarar aðferðafræði er hagfræðingurinn Wassily Leontief (1906-1999) sem 

hlaut Nóbelsverðlaun í hagfræði 1973 meðal annars fyrir vinnu sína á þessu sviði (Malonis, 

2000). Þessi aðferðafræði byggir á notkun haggagna sem lýsa flæði verðmæta milli greina 

innan hagkerfis ákveðins lands eða svæðis á ákveðnum tímapunkti (Schaffer, 1999). Slíkt 

samhengi má nota til að meta hvernig framlag grunnatvinnuvega svo sem 
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útflutningsatvinnuvega, hefur á umfang annarra atvinnugreina, það er hver margfeldisáhrif 

slíkra greina eru (Dhubháin o.fl., 2009; Vífill Karlsson, 2007; Schaffer, 1999). Vífill 

Karlsson (2007; bls. 2),   lýsir margfeldisáhrifum þannig að þau séu:   

 „ ... staðbundin efnahagsleg áhrif útflutningsgreina ... “ [og]  

„ ... með útflutningsgreinum er átt við allar atvinnugreinar sem flytja út  

vörur og þjónustu af umræddu svæði ... “ 

Margfeldisáhrif er þannig hægt að nota til að áætla hversu mörg störf eða tekjur 

viðkomandi atvinnugrein skapar í öðrum geirum (Vífill Karlsson, 2007).  

Aðfanga og afurðagreining byggist á því að atvinnugreinar eru sundurliðaðar í undirflokka 

atvinnu og þjónustu (Vífill Karlsson, 2007) sem gerir mögulegt að rekja flæði vöru, 

þjónustu og fjármagns milli greina (Schaffer, 1999). Slíkt flæði veldur margfeldisáhrifum. 

Þessari aðferð er oft beitt til að meta heildaráhrif grunnatvinnuvega eða til að gera sér grein 

fyrir áhrifum tiltekinna framkvæmda á starfssvæði framkvæmdanna (Schaffer, 1999). 

Margfeldisáhrif eru eingöngu reiknuð af grunnatvinnuvegum eða útflutningsgreinum, svo 

sem landbúnaði og sjávarútvegi, en verslun og þjónusta eru oftast skilgreindar sem 

þjónustugreinar (Vífill Karlsson, 2007). Mörkin milli þjónustufyrirtækja og 

grunnatvinnuvega eru ekki alltaf skýr og stundum geta fyrirtæki tilheyrt báðum hópum 

(Vífill Karlsson, 2007). 

Þegar rætt er um margfeldisáhrif á atvinnu er þeim oft skipt upp í bein áhrif (e. direct), 

óbein áhrif (e. indirect) og afleidd eða framkölluð áhrif (e. induced) (Schaffer, 1999). Sem 

dæmi um þessi mismunandi áhrif á atvinnu er rannsókn Edwards o.fl., (2009) á 

margfeldisáhrifum skógræktar í Skotlandi. Þar eru bein áhrif talin vera um 10.300 

heilsársstörf og  þá er átt við þá vinnu sem unnin er í skógargeiranum sjálfum við störf í 

skógrækt og störf sem tengjast skógræktinni mjög náið, svo sem við úrvinnslu viðarafurða 

(Edwards o.fl., 2009). Óbein áhrif er þá sú vinna sem skapast utan skógargeirans við 

þjónustu við geirann, svo sem við innkaup á vörum til nota í skógargeiranum, og afleidd 

áhrif eru þá þau efnahagslegu áhrif sem eyðsla launa úr skógargeiranum hefur í 

samfélaginu (Edwards o.fl., 2009). Erfitt er þó að meta þessi áhrif nákvæmlega og fara 

verður mjög varlega í allri túlkun á niðurstöðum úr slíkum útreikningum vegna þess að 

gögn sem útreikningarnir byggja á eru oft ekki nógu nákvæm (Vífill Karlsson, 2007; 

Schaffer, 1999). Alltaf verður að gæta þess að útreikningar á margfeldisáhrifum séu 

eingöngu byggðir á frumatvinnugreinum og/eða útflutningi til að koma í veg fyrir 

tvítalningu áhrifa (Schaffer, 1999; Vífill Karlsson, 2007). 
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1.7 Ólaunuð vinna bænda við uppbyggingu skóga 

1.7.1 Félagsstarf skógarbænda 

Upphaf skógræktar á bújörðum má yfirleitt rekja til áhuga bændanna sjálfra á skógrækt. 

Kannanir hafa sýnt að flestallir bændur og landeigendur í LHV hafa tekið þátt í 

uppbyggingu skógræktar á jörðum sínum af áhuga fyrir skógrækt og áhuga á að bæta 

gróðurástand landsins auk mögulegrar atvinnu af skógræktinni þegar til lengri tíma væri 

litið (Skúli Björn Gunnarsson, 1995). Áhuga skógareigenda á uppbyggingu skóga sinna og 

framtíð skógræktar má meðal annars greina þegar litið er til stofnunar félaga skógarbænda 

um allt land, en það eru fagfélög, sambærileg við félög sauðfjár- eða kúabænda. Fyrsta 

skógarbændafélagið var stofnað á Fljótsdalshéraði árið 1988 (Jón Birgir Jónsson o.fl., 

2010; Sigurður Blöndal & Skúli Björn Gunnarsson, 1999; Skúli Björn Gunnarsson, 1995) 

og síðan fylgdu aðrir landshlutar í kjölfarið þegar skógrækt hófst á vegum LHV. 

Landssamtök skógareigenda (LSE) voru stofnuð 1997 og standa félög skógarbænda um allt 

land  að samtökunum sem ætlað er að vinna að hagsmunum skógarbænda og 

atvinnugreinarinnar skógræktar (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010). 

1.7.2 Endurmenntun skógarbænda - Grænni skógar 

Áhugi bænda á skógrækt er ótvíræður og margir þeirra hafa sótt sér menntun á sviði 

skógræktar á ýmsan hátt. Strax í upphafi tóku LHV þá stefnu að þeir bændur sem ætluðu í 

skógrækt á jörðum sínum færu á námskeið sem kynntu þeim helstu vinnubrögð og ykju 

þekkingu þeirra á skógrækt (Gunnar Freysteinsson & Björn Bj. Jónsson, 1997). Einnig var 

komið á fót námskeiðaröð fyrir skógarbændur sem stýrt var af Garðyrkjuskóla ríkisins, 

síðar Landbúnaðarháskóla Íslands í samstarfi LHV, Landgræðslu ríkisins, Skógræktar 

ríkisins og félög skógarbænda  og fékk námskeiðaröðin nafnið Grænni skógar (Magnús 

Hlynur Hreiðarsson, 2006). Einnig var gefin út bók, Skógarbók Grænni skóga sem kom út 

árið 2006, og var markmiðið með útgáfunni að bókin gæti nýst sem námsbók á 

námskeiðum Grænni skóga og sem almennt fræðsluefni um skógrækt (Magnús Hlynur 

Hreiðarsson, 2006). Mikill áhugi hefur verið á þessum námskeiðum og árið 2010 höfðu um 

130 manns útskrifast úr námskeiðaröðinni auk 20 manns sem höfðu útskrifast úr Grænni 

skógar II sem einnig hefur verið boðið upp á sem framhaldsnámskeið (Björgvin Ö. 

Eggertsson, 2011; Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010).  
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1.7.3 Ólaunuð vinna í skógum 

Það var ljóst að ýmsir af þeim bændum sem stunda skógrækt á sínum eigin jörðum leggja 

meiri vinnu í  umsjón og ræktun skógarins en ætlast var til af LHV og sem þeim er greitt 

fyrir. Helsti drifkraftur í þeirri vinnu er væntanlega einskær áhugi á gróðri, en jafnframt 

gera margir sér grein fyrir áhrifum aukinnar umhirðu á vöxt og viðgang skógarins og á 

framtíðarverðmæti afurða hans. Í undirbúningi þessarar rannsóknar þótti áhugavert að 

reyna að komast að því hversu mikil þessi ólaunaða vinna væri og í hverju hún fælist. 

1.7.4 Mat á áhrifum skógræktar 

Margar aðferðir má nota til að finna út hver áhrif skógræktar eru á atvinnuuppbyggingu, 

efnahag og á samfélagið. Hér á landi hafa fyrst og fremst verið skoðuð áhrif af ýmiskonar  

ræktunartækni á trjávöxt og líkum á að fá góðar viðarafurðir í framtíðinni (sjá t.d. Arnlín 

Óladóttir, 2011; Lárus Heiðarsson o.fl., 2011). Einnig hafa verið útbúin lífmassa og 

bolrúmmálsföll til að mæla viðarmagn og vöxt viðar í skógum landsins (sjá t.d. Arnór 

Snorrason & Stefán Freyr Einarsson, 2006; Lárus Heiðarsson & Timo Pukkala, 2011, 

2012) og margskonar aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið en þessar aðferðir miðast 

allar við beinar mælingar í skóginum og á afurðum hans. Mælingar á arðsemi og afköstum 

fyrirtækja eru oftast gerðar með hliðsjón af framleiðslu og rekstrartölum fyrirtækjanna, 

útflutningi og öðrum tölfræðilegum upplýsingum sem fyrir liggja í opinberum hagtölum og 

víðar (sjá t.d. Anna Guðrún Ragnarsdóttir o.fl., 2012; Sigurður Jóhannesson & Sveinn 

Agnarsson, 2007). Allar þessar rannsóknir eiga það þó sameiginlegt að upplýsingar um 

ákveðin frumgögn liggja fyrir eða að hægt sé að mæla það sem rannsakað er á 

tölfræðilegan hátt. Traust mat á viðarforða og vexti skóga eru nauðsynlegar upplýsingar til 

að unnt sé að áætla hagkvæmni skógarhöggs miðað við stærð trjáa og eftirspurn eftir viði 

úr skóginum (Þórarinn Benedikz & Gunnar Freysteinsson, 1997). 

Aðrar rannsóknir beinast að samantekt á félagslegum og efnahagslegum áhrifum 

skógræktar líkt og rannsókn Hjördísar Sigursteinsdóttur og Jóns Þorvaldar Heiðarssonar 

(2007) á Héraðsskógum þar sem að mestu leyti voru teknar saman þær upplýsingar sem 

tiltækar voru í öðrum rannsóknum. Algengt er að kanna áhrif ýmissa þátta með 

spurningum og fá ákveðinn hóp eða úrtak úr hóp til að svara og síðan eru dregnar ályktanir 

af svörunum. Rannsóknir sem ekki notast við tölfræði eða bein mælanleg atriði eru fáar á 

Íslandi þegar kemur að áhrifum skógræktar. Rannsókn Gunnars Þórs Jóhannessonar (2003) 

á áhrifum Héraðsskóga er ein af þessum rannsóknum þar sem rætt var við skógarbændur á 

Héraði um upplifun þeirra af skógrækt og áhrifum hennar á búskap og atvinnumöguleika. 
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Einnig var gerð viðhorfskönnun á vegum Skógræktar ríkisins (Sherry Curl & Hrefna 

Jóhannesdóttir, 2005) þar sem spurt var um viðhorf almennings á Íslandi til skóga og 

skógræktar og síðar unnin meistararitgerð við LbhÍ um mismunandi viðhorf og væntingar 

umsjónaraðila útivistarskóga og almennings sem þá nýta ( Sherry Curl, 2008). 

1.7.5 Spurningakannanir 

Sú aðferð að spyrja spurninga er líklega jafngömul mannkyninu og sú aðferð hefur þróast 

innan vísindaheimsins yfir í spurningakannanir sem beitt er í mjög mörgum greinum til að 

afla aukinnar þekkingar á mörgum sviðum (Þorlákur Karlsson, 2003). Framkvæmd 

spurningakannana er einnig mjög mismunandi. Þær geta verið í formi spurningalista sem 

sendir eru í pósti og viðtakandi svarar, spyrjandi hringir í svaranda og skráir svör hans eða 

spurningalistinn er settur inn á vefsíðu og þátttakendum boðið að svara spurningunum þar 

(Neuman, 2006; Yegidis & Weinbach, 2001; Þorlákur Karlsson, 2003). Mikilvægt er þó, 

hvaða aðferð sem notuð er, að vandað sé til verka við gerð spurningalistans og framkvæmd 

könnunarinnar (Þorlákur Karlsson, 2003). Sú aðferð að nota vefsíður og tölvupóst til að 

koma spurningakönnunum til svarenda varð algengari upp úr 2000 (Neuman, 2006) og 

vinsældir slíkra kannana eru sífellt að aukast eftir því sem aðgangur að internetinu eykst 

hjá almenningi (Olsen, 2009). Áreiðanleiki slíkra kannana í samanburði við aðrar aðferðir, 

svo sem póstkannanir eða símakannanir, hefur verið skoðaður og almennt eru netkannanir 

taldar jafngildar öðrum aðferðum svo framarlega sem vönduð og stöðluð vinnubrögð við 

spurningakannanir eru höfð að leiðarljósi (Fleming & Bowden, 2009; Marta-Pedroso o.fl., 

2007; Olsen, 2009).  

Spurningakannanir hafa sýnt sig að vera áreiðanleg tæki til að fá fram upplýsingar sem 

erfitt er að komast að á annan hátt svo sem með beinum mælingum eða 

tölfræðiútreikningum. Spurningakannanir eru mikið notaðar til að fá fram viðhorf og 

upplifun á ýmsum þáttum svo í launakönnunum, skoðun ferðamanna á þjónustu og  

upplifun á ferðamannastöðum, heilsufari fólks og pólitískum skoðunum almennings.  Í 

þessari rannsókn var ákveðið að útbúa spurningakönnun sem send var út meðal 

skógarbænda þar sem spurt var um ýmsa þætti viðvíkjandi vinnu þeirra við skógana til að 

fá fram gögn um störf þeirra við skógrækt og annað sem tengdist þeim þáttum. 
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1.8 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar rannsóknar er að leiða í ljós hvernig LHV hefur tekist að uppfylla 

tilgang og markmið í lögum nr. 95/2006 varðandi sköpun skógarauðlindar og 

atvinnuuppbyggingu á landsvísu. Gert var ráð fyrir að verkefnið væri fjórþætt og tæki bæði 

til launaðrar og ólaunaðrar vinnu við uppbyggingu skóga. Meginmarkmið verkefnisins var 

að: 

i) reikna út fjölda beinna ársverka sem skapast við skógrækt,  

ii) reikna út launuð ársverk í greinum tengdum LHV, 

iii) setja launaða vinnu LHV í þjóðhagslegt samhengi, 

iv) athuga hvaða ólaunuðu vinnu bændur leggja sjálfir í uppbyggingu skóga sinna 

með það að markmiði að auka verðmæti skóganna til framtíðar.  

Spurningarnar sem leitað var svara við í þessari ritgerð voru: 

1. Hver var atvinnuuppbygging í skógrækt hjá skógarbændum sem LHV hafa greitt 

kostnað við? 

Áhrifin voru mæld með fjölda ársverka sem unnin hafa verið við uppbyggingu skógræktar 

á samningsbundnu landi og greitt hefur verið fyrir af LHV. Þetta voru verk sem fyrst og 

fremst voru tengd nýræktun skóga, girðingum, jarðvinnslu, gróðursetningu og umhirðu 

skóga. 

2. Hver voru tengd störf sem skapast hafa við framkvæmd laga um LHV og hvar voru 

þessi störf unnin? 

Mældur var fjöldi ársverka starfsfólks LHV, ársverk í gróðrarstöðvum við 

plöntuframleiðslu fyrir LHV og fjallað um störf í tengdum greinum þar sem fyrirliggjandi 

gögn buðu ekki upp á beinar mælingar. Einnig var reynt að gera grein fyrir hvar þessi störf 

voru aðallega unnin. 

3. Hver voru margfeldisáhrif atvinnuuppbyggingar í tengslum við LHV ef notaðar 

voru sambærilegar rannsóknir í öðrum löndum í nágrenni okkar með svipaðan 

bakgrunn í skógrækt, svo sem Írland,  Skotland eða Wales? 

Margfeldisáhrif atvinnuuppbyggingarinnar voru metin með samanburði við Skotland, 

Írland og Wales sem eru með svipaðan bakgrunn í skógrækt og Ísland. Áhrifin voru metin 

með því að bera saman margfeldisáhrif í þessum löndum og leiða líkur að sambærilegum 

áhrifum á Íslandi, en ekki eru til sambærilegar margfeldisupplýsingar hér á landi. 
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4. Hver voru störf skógarbænda sem unnin hafa verið við uppbyggingu skóga án 

greiðslu frá LHV og sem hægt er að færa rök fyrir að séu fjárfesting bænda í betri 

skógum til að fá verðmætari afurðir í framtíðinni? 

Sérstaklega var skoðað hvort bændur vinni kauplaust við uppbyggingu skóganna og hvaða 

verk þeir vinni. Niðurstaðan var fjöldi ársverka sem bændur leggja fram við uppbyggingu 

skóganna án þess að fá greitt frá LHV. Þessi ársverk eru þá talin framlag bænda til aukinna 

verðmæta í skógum landsins. 

Það skal ítrekað að rannsóknin náði eingöngu til vinnu tengdri LHV en ekki skógargeirans 

í heild. Fyrir utan LHV og skógarbændur teljast til íslenska skógargeirans Skógrækt 

ríkisins, Hekluskógar, Skógræktarfélag Íslands, Landgræðsla ríkisins, sveitarfélög með 

skógartengda starfsemi, ýmis fyrirtæki sem sinna skógrækt sem hluta af sinni starfsemi svo 

sem Orkuveita Reykjavíkur og Landsvirkjun auk almennings og sumarhúsaeigenda. Það 

ber því ekki að líta á niðurstöður þessarar rannsóknar sem heildarmat fyrir allan 

skógargeirann.  
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2 Aðferðir 

2.1 Atvinnuvegir og mæling þeirra 

2.1.1 Tiltækar upplýsingar 

Til að átta sig á hvernig til hefur tekist með atvinnuuppbyggingu á vegum LHV á árunum 

2001-2010 þurfti að byrja á að skilgreina þá vinnu sem unnin var við skógrækt og hvað af 

henni átti erindi í þessa rannsókn. Í ljós kom að upplýsingar um störf í skógrækt hjá LHV 

eru ekki tiltækar í gagnagrunnum eða í tölfræðilegum úttektum hjá Hagstofu Íslands 

(Hagstofa Íslands, 2012a). Ein af meginástæðum þess er að skógrækt er mjög ung og 

ennþá, lítil atvinnugrein sé miðað við hlutfall af landsframleiðslu. Einnig hefur 

landbúnaðartölfræði hjá Hagstofu Íslands hefur verið ábótavant en unnið er að úrbótum 

(Hagstofa Íslands, 2012a).  

Síðustu ár hefur Skógræktarfélag Íslands birt áætluð ársverk í öllum skógargeiranum á 

Íslandi (Einar Gunnarsson, 2011; 2012). Sú samantekt er að mestu byggð á upplýsingum 

sem aðilar geirans hafa metið sjálfir og sent inn. Það var vitað að þær tölur sem LHV hafa 

gefið upp í þeirri samantekt hafa einungis náð yfir hluta starfseminnar, þar sem marga 

verkþætti skorti í upplýsingum þeirra um unnin ársverk. Því var því ljóst að afla þurfti 

gagna frá grunni, það er úr bókhaldi LHV og á annan þann hátt sem tiltækur var. Jafnframt 

þurfti að finna og skilgreina þær aðferðir sem hægt var að nota til útreikninga og 

samanburðar.  

2.1.2 Atvinnugreinaflokkun 

Notast var við skilgreiningar Hagstofu Íslands í ÍSAT2008, íslenskri atvinnugreinaflokkun 

sem byggir á atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins, NACE, 2. endurskoðun (Hagstofa 

Íslands, 2009). Þar er skógrækt og önnur starfsemi tengd skógrækt svo sem skógarhögg og 

ræktun skógarplantna, ásamt þjónustustarfsemi við skógrækt skilgreind í 

atvinnugreinaflokki A 02 (Hagstofa Íslands, 2009). Aðrar atvinnugreinar í flokki A eru 

landbúnaður, dýraveiðar og fiskveiðar (Hagstofa Íslands, 2009).  

2.1.3 Ársverk 

Ákveðið var að byggja útreikninga á vinnuframlagi sem tengdist uppbyggingu skógræktar, 

á vinnutíma sem skilgreindur er í kjarasamningum verkafólks eins og hann er samkvæmt 

sameiginlegri túlkun ASÍ og VSÍ/VMS (nú SA) frá 1996 (Samtök atvinnulífsins, 2000). 

Niðurstöðurnar voru birtar í fjölda ársverka þar sem reiknað var með 1800 klst í vinnu á 
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bak við hvert ársverk og sem gefur þá til kynna hversu marga starfsmenn þarf til að vinna 

þessi verk.  

Erlendis er víðast hvar miðað við skilgreininguna FTE (e. full time equivalent) sem stendur 

fyrir mannaflaþörf í viðkomandi atvinnugrein en ekki hversu margir vinna í greininni í 

raun (Businessdictionary.com, 2013). FTE miðast við 2080 klst vinnu á ári (Bryant, 2012) 

og er því oft notað til að reikna út þörf á vinnuafli, á meðan ársverk eru frekar notuð til að 

meta fjölda starfsmanna eða fjölda starfa sem þarf til að sinna viðkomandi verki 

(Hrafnhildur Arnkelsdóttir, símtal 12.01.2012).  

Niðurstöður útreikninga úr rannsókninni sem birt voru sem ársverk voru síðan umreiknaðar 

yfir í FTE (sjá hér á undan) þannig að þær væru samanburðarhæfar við erlend gögn. 

2.1.4 Uppsetning rannsóknar á LHV 

Eins og kom fram í inngangi er um fimm LHV að ræða sem starfa hvert á sínu starfssvæði 

og lúta sérstakri stjórn hvert fyrir sig. Einnig er bæði fjöldi (Tafla 2) og stærð 

skógræktarsamninga mismunandi milli LHV. Í byrjun verkefnis var ákveðið að rannsóknin 

byggði á gögnum frá hverju LHV en útreikningar á gögnum og niðurstöður þeirra 

útreikninga miðist við allt landið sem heild en ekki hvert einstakt LHV. Með slíkri 

uppsetningu yrði tölfræðilegur styrkur gagnanna meiri og niðurstöður rannsóknarinnar því 

nákvæmari. Ef svara hefði þurft spurningum fyrir hvert LHV fyrir sig hefði þurft að gera 

margfalt stærri rannsókn til að ná sama tölfræðilega styrkleika. 

2.2 Fyrsti hluti: Launuð störf við uppbyggingu skóga 

2.2.1 Gagnaöflun  

Upplýsingar voru fengnar úr ársskýrslum LHV á árunum 2001-2010 um fjölda þeirra jarða 

sem voru í framkvæmdum á hverju ári í hverju verkefni. Í skýrslu nefndar um 

langtímastefnu íslenskrar nytjaskógræktar (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010) var birt tafla 

með helstu kennitölum hvers verkefnis fyrir sig og þar á meðal fjölda skógarbænda í hverju 

LHV í árslok 2010 (Tafla 2).  

Fjöldi þeirra jarða sem lentu í úrtaki í hverju LHV réðist af hlutfalli viðkomandi LHV af 

heildarfjölda samninga á landsvísu árið 2010, og var hending látin ráða hvaða jarðir voru 

valdar til úttektarinnar í hverju LHV. Listi yfir jarðir í framkvæmdum á hverju ári var 

settur upp í Microsoft Office Excel 2007 og skipunin Randbetween í forritinu notuð til að 

taka úrtak úr listanum samkvæmt því hlutfalli sem við átti í hverju LHV á hverju ári, það 
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er, valeiningin var „jarðarár“. Allar skógarjarðir með þinglýsta samninga við LHV voru 

teknar með í úrtakið að undanskildum þeim jörðum sem eingöngu voru í skjólbeltarækt. 

Undantekning frá þessu var jörðin Kvígindisfell í Tálknafirði sem er í eigu foreldra 

höfundar, sú jörð var tekin út úr jarðagrunni Skjólskóga á Vestfjörðum og var því ekki með 

í valinu vegna tengsla við höfund. 

Við söfnun upplýsinga um störf hjá LHV var farið í starfsstöðvar allra verkefnanna og 

gögnum safnað úr bókhaldi þeirra þar sem enginn miðlægur grunnur var til með 

upplýsingum um störf við uppbyggingu skóga í LHV. Fullum trúnaði var heitið við 

úrvinnslu og birtingu niðurstaðna og engar niðurstöður voru rekjanlegar til einstakra 

skógarjarða.  

Tafla 2. Fjöldi jarða með þinglýsta samninga í árslok 2010 og hlutfall hvers LHV af heildarfjölda 

(Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010). 

Landshlutaverkefni Fjöldi skógarbænda Hlutfall jarða af heildarfjölda í LHV 

Héraðs- og Austurlandsskógar 153 27% 

Suðurlandsskógar 110 19% 

Vesturlandsskógar 110 19% 

Skjólskógar á Vestfjörðum 47 8% 

Norðurlandsskógar 156 27% 

Samtals 576 100 

 

Úrtaksjörðum („jarðarárum“) var flett upp í bókhaldi viðkomandi LHV og skráðar allar 

upplýsingar um launaða verkþætti sem framkvæmdir voru á hverri jörð á viðkomandi ári. 

Skráð var gróðursetning, fjöldi plantna, bakkagerð, áburðargjöf, flutningur plantna, 

umsýsla, handflekking og önnur störf sem tengjast gróðursetningu. Einnig voru skráðar 

aðrar upplýsingar um skógræktarvinnu svo sem vinnu við skjólbelti á skógræktarjörðum, 

jarðvinnslu, slóðagerð og umhirðu og grisjun skóganna. Fjöldi þeirra jarða sem lentu í 

úrtaki voru 695 jarðir á árunum 2001 til 2010 um allt land (Mynd 2), en að meðaltali voru 

316 jarðir í framkvæmdum á hverju ári hjá LHV um allt land á rannsóknartímanum.  
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Mynd 2. Fjöldi jarða í úrtaki í rannsókninni á árunum 2001 – 2010 hjá öllum landshlutaverkefnum. 

 

Þegar búið var að reikna út fasta fyrir tímaútreikninga (sjá kafla 2.2.3 og Viðauka II, Töflur 

19-36) voru allar upplýsingar settar inn í töflureikni og var tími í hverjum verkþætti 

reiknaður sérstaklega fyrir öll LHV í mínútum og síðan breytt í klukkustundir. Upplýsingar 

sem fengust úr úrtaki jarða voru síðan margfaldaðar með hlutfalli úrtaks af heildarfjölda 

gróðursettra plantna á hverju ári í viðkomandi LHV og þannig fékkst heildarvinna fyrir 

hvern verkþátt hjá viðkomandi LHV. Síðan voru allir verkþættir sameinaðir fyrir öll LHV 

og þannig fenginn heildarfjöldi klukkustunda í vinnu við hvern verkþátt í skógrækt á 

vegum LHV yfir allt landið. Útfrá klukkustundafjölda var reiknaður út fjöldi mannmánaða 

í vinnu við skógrækt og í framhaldi af því fjöldi ársverka í skógrækt hjá LHV á landsvísu. 

Miðað var við 173,33 klst í mannmánuðum og 1800 klukkustundir bak við hvert ársverk í 

útreikningum (Signý Jóhannesdóttir, tölvupóstur 03.01.2012; Samtök atvinnulífsins, 2000) 

en gert er ráð fyrir að 35 unnar klukkustundir á viku eða meira að jafnaði sé fullt starf 

(Ómar S. Harðarson & Ólöf Jóna Tryggvadóttir, 2003). 

2.2.2 Undantekningar 

Ákveðnir verkþættir voru metnir með öðrum hætti, eða með því að taka saman heildartölur 

fyrir allar jarðir LHV í stað þess að beita úrtaksaðferðinni (sjá síðar). Þetta var eingöngu 

gert fyrir þá þætti sem voru of breytilegir milli ára eða jarða til að úrtaksaðferðin kæmi að 

fullum notum. Alltof mikil vinna hefði hinsvegar verið að gera slíkt heildarmat fyrir alla 

verkþætti LHV. 
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2.2.3 Forsendur fyrir útreikningum 

2.2.3.1 Gróðursetning og tengd störf 

Við upphaf rannsóknarinnar kom í ljós að mjög takmarkaðar upplýsingar voru 

aðgengilegar um útreikning og ákvörðun taxta við gróðursetningu og önnur störf við 

skógrækt frá upphafsárum LHV. Þeir upphaflegu útreikningar sem voru aðgengilegir voru 

gögn frá Skógrækt ríkisins, unnin af Arnóri Snorrasyni (óbirt gögn, 1992) sem sýndu 

útreikninga á kostnaði við gróðursetningu trjáplantna með fimm manna vinnuhópi, 

flokksstjóra og ráðskonu. Þeir útreikningar höfðu verið notaðir til að áætla kostnað 

Skógræktar ríkisins við bændaskógrækt á sínum tíma en upplýstu jafnframt um vinnutíma 

og afköst hópsins sem miðað var við.  

Einnig kom í ljós að engar tímamælingar voru til frá upphafsárum LHV og því var ekki 

ljóst hvernig taxtar þeirra fyrir mismunandi verkþætti höfðu verið ákveðnir. Jóhann 

Þórhallsson, einn af fyrstu starfsmönnum Héraðsskóga á upphafsárum verkefnisins, lét í té 

upplýsingar um afköst við gróðursetningu á fyrstu tveimur árum Héraðsskóga og hvernig 

greiðslur þróuðust í framhaldi af þeirri reynslu (Jóhann Þórhallsson, tölvupóstur 

08.01.2012). Upplýsingar um vinnuafköst og annað sem gert var í upphafi höfðu verið 

færðar í reikniforriti í tölvu á fyrstu árum Héraðsskóga en þau gögn glötuðust (Ólöf I. 

Sigurbjartsdóttir, tölvupóstur 20.01.2012).  

Því varð að búa til reiknireglu til að ákvarða hlutföll á vinnutíma milli verkþátta til að hægt 

væri að reikna út unnar vinnustundir í þessari rannsókn. Ákveðið var að fastsetja taxta fyrir 

gróðursetningu á plöntu úr 40 gata bakka (fp 40; algengasta gerð skógarplantna), sem 

100% viðmið og að aðrir taxtar væru hlutfall af þeim taxta.  

Hlutföll milli bakkastærða í afköstum í gróðursetningu skógarplantna komu vel fram í 

útreikningum Arnórs Snorrasonar (óbirt gögn, 1992)  og var ákveðið að þau hlutföll yrðu 

notuð til hliðsjónar við útreikninga á vinnutíma (Viðauki II; Tafla 19). 

Kjarasamningar kveða á um lengd vinnudags ásamt kaffitímum yfir daginn og stuðst var 

við þá til að reikna út virkar vinnumínútur á hverjum vinnudegi (Viðauki II; Tafla 20). 

Reiknað var meðaltal virkra vinnumínútna samkvæmt nokkrum þekktum vinnuafköstum í 

gróðursetningu og hlutföll miðað við þær forsendur. Þau vinnuafköst sem notuð voru til 

hliðsjónar voru útreikningar Arnórs Snorrasonar ( óbirt gögn, 1992), upplýsingar frá 

Jóhanni Þórhallssyni (tölvupóstur 08.jan. 2012), vinnudagbækur frá Kvígindisfelli í 
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Tálknafirði á árunum 2003-2005, þar sem höfundur hafði umsjón með gróðursetningu í 

skógrækt hjá verktökum við gróðursetningu (Lilja Magnúsdóttir, óbirt gögn 2001 - 2010) 

og vinnudagbók höfundar við gróðursetningu sem metin var sem hluti af skógfræðinámi 

við LbhÍ (Lilja Magnúsdóttir, óbirt gögn, 2009). Einnig voru notuð þekkt afköst í 

gróðursetningu innan LHV þar sem miðað er við að gróðursettar séu 1000 plöntur á dag 

(Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010) og þumalfingursregla sem oft er notuð til að áætla afköst 

við gróðursetningu eða 200 plöntur á tveimur klukkustundum (Hallfríður Sigurðardóttir, 

tölvupóstur 12.01.2012) (Viðauki II; Tafla 21). 

Hlutföll milli bakkastærða voru notuð til að reikna út virkar vinnumínútur fyrir þá 

verkþætti sem ekki voru til þekkt afköst fyrir, svo sem gróðursetning úr fp67 og fp35 

(Viðauki II; Tafla 22). Til að fá fleiri sjónarhorn við útreikninga á virkum vinnumínútum 

var fundið meðaltal allra taxta fyrir verkþætti sem tengdust gróðursetningu hjá LHV fyrir 

árin 2001-2010 og það meðaltal var síðan notað á sama hátt og áður (Viðauki II; Tafla 23). 

Þegar búið var að reikna meðaltal virkra vinnumínútna miðað við forsendur í hverju tilviki 

var síðan tekið meðaltal af þeim meðaltölum (Viðauki II; Tafla 24). Niðurstaðan var sú að 

sá tími sem fer í að gróðursetja plöntu úr fp40 bakka eru 0,38 mín eða 22,8 sek og sú tala 

var síðan notuð sem viðmið í útreikningum.  

Meðaltal allra taxta LHV var einnig notað til að finna út hlutföll milli mismunandi 

verkþátta sem tengdust gróðursetningu. Þegar búið var að fastsetja fp40 sem 0,38 mín voru 

tímar á öðrum verkþáttum reiknaðir út frá því viðmiði og þannig fengust virkar 

vinnumínútur á alla verkþætti tengda gróðursetningu og plöntuumsjón sem voru síðan 

notaðir við að breyta þessum verkþáttum yfir í mínútur og klukkustundir (Viðauki II; Tafla 

25). 

2.2.3.2 Jarðvinnsla 

Allri jarðvinnslu sem unnin var hjá viðkomandi LHV var flett upp í gagnagrunnum LHV 

yfir jarðvinnu á hverju ári og allir verkþættir skráðir svo sem vélflekking, tæting, vegagerð 

og ræsagerð. Misjafnt var hvernig gögn voru sett upp í gagnagrunnum LHV og stundum 

var aðeins að finna upplýsingar um krónutölu framkvæmdar. Því þurfti að fletta upp 

fylgiskjölum hverrar framkvæmdar og skoða reikninga til að fá upplýsingar um hversu 

margir klukkutímar lægju á bak við upphæðina. Sumir reikningar voru greiddir eftir fjölda 

hektara sem unninn var eða fjölda kílómetra í slóðalagningu. Einnig var bændum hjá 

sumum LHV greitt framlag í hlutfalli við gróðursetta ha til að standa straum af 

vegalagningu.   
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Til að fá heildarsýn yfir jarðvinnslu og aðra verkþætti á vegum LHV voru taxtar allra 

verkefnanna skráðir í eitt skjal ásamt reynslutölum varðandi afköst og fleira er snerti 

framkvæmdir við skógrækt. Til að breyta unnum hekturum í klukkustundir þurfti að taka 

tillit til afkasta þess tækis sem notað var í hverju tilviki og finna fastan stuðul eða fasta sem 

hægt væri að nota til þess. Við ákvörðun á forsendum tímaútreikninga í jarðvinnslu var 

stuðst við taxta í Handbók bænda á árunum 2001 til 2010, reynslutölur úr bókhaldi LHV, 

kennsluefni í skógræktartækni við LbhÍ auk ýmissa rannsókna á afköstum búvéla sem birst 

hafa í ýmsum ritum (Árni Snæbjörnsson, 2002; Böðvar Guðmundsson & Lárus 

Heiðarsson, 2006; Grétar Einarsson, 2001; Grétar Einarsson & Gísli Sverrisson, 1997; 

Hreinn Óskarsson, 2001).  

Vinnsluhraði tækja fer töluvert eftir landi og aðstæðum en í þessum útreikningum er miðað 

við fastan stuðul fyrir hverja jarðvinnsluaðferð en ekki tekið tillit til lands eða aðstæðna. 

Þó var reynt að koma til móts við mismunandi aðstæður með því að leita víða upplýsinga 

um afköst véla (Árni Snæbjörnsson, 2002; Böðvar Guðmundsson, tölvupóstur 07.03.2012; 

Böðvar Guðmundsson & Lárus Heiðarsson, 2006;.Grétar Einarsson, 2001; 2005; Grétar 

Einarsson & Gísli Sverrisson, 1997)  

Upplýsingar um afköst við vélflekkjun voru teknar saman (Viðauki II; Tafla 26). Fasti fyrir 

vélflekkjun var 2,0 klst/ha og notaður til að breyta ha í klst þar sem þess þurfti. Á sama 

hátt voru upplýsingar um afköst TTS herfis, ýmissa plóga, mismunandi herfa og tætara 

teknar saman og notaðar sem grunnur fyrir útreikningi á föstum stuðli til að umbreyta 

unnum ha í klukkustundir. Þannig fannst fasti fyrir jarðvinnslu með TTS herfi sem 1,67 

klst/ha, fyrir jarðvinnslu með plógi 3,0 klst/ha, jarðvinnslu með herfi 1,0 klst/ha og 

jarðvinnslu með tætara 2,0 klst/ha (Viðauki II; tafla 27). Einnig voru reiknaðir út fastar 

fyrir ýmis önnur verk sem tengdust jarðvinnslu og slóðagerð svo sem áburðardreifing 0,3 

klst/ha, völtun 0,3 klst/ha, sáning 0,6 klst/ha og sléttun flaga og slóða 1,0 klst/ha 

(Viðauki II; Tafla 28). 

Við gagnaöflun og útreikninga var alltaf gengið útfrá því að maður hefði verið með tækinu 

allan vinnutímann og sami klukkustundafjöldi því skráður fyrir mann og fyrir tæki.  

Mörg mismunandi tæki voru notuð við slóðagerð og afköst þeirra eru misjöfn. Beitt var 

sömu aðferðum við útreikning fastra stuðla og áður. Þannig var reiknað með fasta fyrir 

sléttun slóða með dráttarvél og slóðadragara 1,0 klst/ha, völtun á slóða 0,5 klst/ha, tæting 

á slóðum með dráttarvél og tætara 2,0 klst/ha og sáning og áburður í slóða 1,0 klst/ha 
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(Viðauki II; Tafla 29). Þegar unnið var með jarðýtu að slóðagerð við sléttun eða sneiðinga 

var reiknað með fastanum 3,0 klst/ha og við jöfnun skurðruðninga með jarðýtu var reiknað 

með fastanum 2,0 klst/ha. (Viðauki II; Tafla 29). Einnig komu fyrir í bókhaldi LHV 

greiðslur vegna slóðagerðar þar sem greitt var eftir lengd slóðans og hann jafnvel 

malborinn. Þá var um að ræða burðarmeiri vegi sem þola þung farartæki betur en 

skógarslóðar. Fundnar voru forsendur fyrir útreikningum á tímavinnu við slíkar 

framkvæmdir og fastur stuðull reiknaður út frá þeim forsendum þar sem miðað var við 4,5 

klst/ha við einfalda slóðagerð og 122 klst/ha við slóðagerð þar sem malarlag var borið í 

slóðann (Viðauki II; Tafla 30).  

Hluti af undirbúningi fyrir skógrækt getur falist í graseyðingu þar sem örgresisefni til að 

drepa gras er úðað yfir skógræktarsvæðið (Böðvar Guðmundsson & Lárus Heiðarsson, 

2006) og var einnig reiknaður út fastur stuðull fyrir þá vinnu sem var 3,5 klst/ha (Viðauki 

II; Tafla 31).  

Ef gróðursetja átti í áður framræst land þurfti oft að hreinsa úr skurðum eða bæta 

framræslu landsins til að skógur þrifist þar. Um var að ræða bæði plógræsingar, 1,2 klst/ha 

og kílræsingar, 1,5 klst/ha, eftir því hvor aðferðin hentaði betur í landið (Viðauki II; Tafla 

30). Einnig var unnið við framræslu á áður framræstu landi þar sem þurfti jafnvel að bæta 

við nýjum skurðum til að gera landið hæft til skógræktar. Þar var reiknað með 250 m
3
/klst 

við hreinsun eldri skurða og 325 m
3
/klst við nýgröft skurða (Viðauki II; Tafla 33). 

Á nokkrum skógræktarjörðum var jafnframt skjólbeltarækt og vinna við hana var greidd af 

LHV samkvæmt lengd beltanna. Því þurfti einnig að reikna út fasta fyrir þá vinnu til að 

breyta km í klst og var notaður fastinn 11 klst/km (Viðauki II; Tafla 34). 

2.2.3.3 Girðingar 

Ekki er til nein samræmd regla um greiðslu og skráningu girðingakostnaðar hjá LHV. Sum 

LHV greiddu girðingarvinnu eftir upplýsingum um stofnkostnað og árlegt viðhald hjá 

hverjum bónda fyrir sig samkvæmt framlögðum reikningum eða vinnuskýrslum. Hjá 

öðrum LHV var girðingarframlag greitt eftir gróðursetningarhlutfalli á hverju ári, bæði 

stofnkostnaður og viðhaldskostnaður. Hjá Skjólskógum, Norðurlandsskógum og Héraðs- 

og Austurlandsskógum var hægt að taka með í útreikninga girðingar á öllum jörðum 

viðkomandi verkefnis en hjá Suðurlandsskógum og Vesturlandsskógum var 

girðingarkostnaður einungis skráður á þeim jörðum sem lentu í úrtaki og sú forsenda notuð 

að það hlutfall gilti einnig að jafnaði um aðrar jarðir í þeim LHV. 
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Vinna við girðingar á jörðum í úrtaki var reiknuð út samkvæmt hlutfalli þeirrar jarðar í 

heildarplöntufjölda viðkomandi LHV og þannig fengin heildarvinna við viðhald girðinga á 

hverju ári. Upplýsingar um lengd á nýgirðingum voru fengnar úr ársskýrslum LHV fyrstu 

árin og síðan úr heildargögnum í bókhaldi. Í rafgirðingum eru ýmist notaðir tréstaurar eða 

plaststaurar og er mismikil vinna við að setja girðingarnar upp eftir því hvor stauragerðin 

er notuð. Ekki var alltaf þekkt hvor stauragerðin var notuð og því var notast við meðaltal 

vinnuframlags. Upplýsingar um vinnu við rafgirðingar voru sóttar í Handbók bænda og 

stuðst við þær við útreikning á föstum stuðli fyrir vinnutímaútreikninga við nýgirðingar 

sem var 50,5 klst/km miðað við manntíma og 3,0 klst/km miðað við vélatíma (Viðauki II; 

Tafla 35). Við útreikning á tímavinnu við viðhald girðinga var stuðst við taxta LHV og 

upplýsingar úr Handbók bænda og þannig fundinn fastur stuðull 0,4 klst/ha fyrir 

viðhaldsvinnu girðinga eða 2,5 klst/km (útreikningar ekki sýndir). Í útreikningum LHV á 

viðhaldi girðinga var umfangi áður girtra girðinga bætt við á hverju ári og greiðslur fyrir 

viðhald greiddar samkvæmt þeim tölum.  

2.2.3.4 Grisjun og önnur skógarumhirða 

Greitt var fyrir vinnu við umhirðu skóga svo sem tvítoppaklippingar og snemmgrisjun. 

Fyrir vinnu við tvítoppaklippingu var algengast að greitt væri miðað við ha. Til að finna 

fasta til að nota við útreikning á tvítoppaklippingum var stuðst við ýmis gögn frá LHV og 

reyndist fastinn vera 6,8 klst/ha (Viðauki II; Tafla 36). 

Upplýsingar um grisjun voru fundnar á sama hátt og upplýsingar um jarðvinnslu og allar 

jarðir LHV þar sem grisjun hafði átt sér stað á rannsóknartímabilinu voru teknar með í 

rannsóknina. Ýmist var grisjun greidd sem ákvæðisvinna eða tímavinna og því þurfti að 

finna greidda reikninga til að fá sem skýrastar upplýsingar um verkið. 

Starfsmenn Norðurlandsskóga og Héraðs- og Austurlandsskóga höfðu framkvæmt 

tímamælingar við snemmgrisjun í nokkrum reitum og stuðst var við þær mælingar við 

útreikning á jöfnu aðhvarfslínu til að nota við útreikninga á vinnu við grisjun (Mynd 3). 

Þessi jafna leiðir í ljós að um 45 klst tekur að grisja 1 ha af skógi í snemmgrisjun að 

meðaltali miðað við 2800 tré/ha (útreikningar ekki sýndir). 
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Mynd 3. Jafna aðhvarfslínu til að reikna út tímastuðul miðað við fjölda trjáa á ha við snemmgrisjun 

sem unnin er í ákvæðisvinnu. Byggt er á tímamælingum í 22 reitum á Norðurlandi og Austurlandi 

(Brynjar Skúlason, Bergsveinn Þórsson, Lárus Heiðarsson og Hlynur Sigurðsson, óbirt gögn, 2001-

2010). 

 

Tímasetning vinnu við grisjun var áætluð samkvæmt upplýsingum frá Birni Ármanni 

Ólafssyni (símtal 16.03.2013) og viðtölum við starfsmenn LHV sumarið 2011 og síðar. 

 

2.3 Annar hluti: Störf sem tengjast starfsemi LHV 

2.3.1 Starfsfólk LHV 

Safnað var upplýsingum um vinnu starfsmanna LHV úr ársskýrslum LHV fyrir árin 2001-

2010 þar sem skráð voru stöðugildi á hverju ári. Mismunandi var hvort verkefnin voru með 

starfsmenn til að sjá um bókhald eða hvort það var unnið í verktöku. Ekki kom fram 

sundurliðun á slíkum verkum í fjölda starfsmanna í ársskýrslum. Því er ekki gerður 

greinarmunur á störfum starfsmanna LHV heldur eru tölur um stöðugildi notaðar eins og 

þær koma fyrir í ársskýrslum. 

2.3.2 Skógarplöntuframleiðsla 

Skógarplöntuframleiðsla hefur farið fram í einkareknum gróðrarstöðvum að langmestu 

leyti frá upphafi starfsemi LHV. Þar sem um samkeppnisrekstur er að ræða eru tölur úr 

rekstri stöðvanna ekki aðgengilegar almenningi. Því var gripið til spurningakönnunar til að 

fá upplýsingar um fjölda starfa við plöntuframleiðslu fyrir LHV. 

y = 0,0118x - 1,0287 
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2.3.2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru allir skógarplöntuframleiðendur sem höfðu selt skógarplöntur til LHV á 

árunum 2000-2012 ýmist öll árin eða hluta af tímabilinu. Upplýsingar um gróðrarstöðvar 

voru fengnar úr ársskýrslum LHV og/eða með viðtölum við framkvæmdastjóra LHV. Alls 

var 20 stöðvum sendur spurningalisti með tölvupósti og svör bárust frá níu aðilum, þar af 

voru þrír sem höfðu aðeins selt nokkur hundruð plöntur til LHV og höfðu því engar 

upplýsingar um ársverk. Þær sex stöðvar sem svöruðu höfðu flestar verið starfræktar allt 

rannsóknartímabilið og dreifðust jafnt hvað varðar stærð og afköst og fjölda seldra 

skógarplantna. Þær voru því taldar geta gefið góða mynd af fjölda ársverka bak við 

framleiðslu á skógarplöntum. Könnunin var nafnlaus og ekki rekjanleg til svarenda. 

Fullum trúnaði var heitið við úrvinnslu og birtingu niðurstaðna og engar niðurstöður voru 

rekjanlegar til einstakra stöðva. 

2.3.2.2 Mælitæki 

Notaður var spurningalisti sem unninn var sérstaklega fyrir þessa könnun. Spurt var hvort 

viðkomandi gróðrarstöð hefði selt skógarplöntur til LHV og þá hvaða ár. Einnig var spurt 

um fjölda skógarplantna sem seldar voru á hverju ári og að síðustu var spurt hversu mörg 

ársverk hefðu verið unnin við skógarplöntuframleiðsluna á hverju ári (Viðauki III). 

2.3.2.3 Framkvæmd 

Útsending átti sér stað dagana 29. og 30. nóv. 2012 og var framkvæmd af höfundi. Í ljós 

kom að mikið annríki var hjá stöðvunum í desember og var þeim því veittur frestur til að 

svara fram til 15. jan. 2013. Ítrekun var send í tölvupósti 3. jan. 2013 þar sem þeir sem ekki 

voru búnir að svara voru beðnir um að gera það sem fyrst en þeim sem þegar höfðu svarað 

var þökkuð þátttakan og aðstoðin við rannsóknina. Önnur ítrekun var send í tölvupósti 

þann 16. jan. 2013 og ákveðið að láta staðar numið við svo búið. 

2.3.2.4 Úrvinnsla gagna 

Reiknaður var heildarfjöldi plantna og ársverka og þær upplýsingar síðan notaðar til að 

reikna út jöfnu aðhvarfslínu fyrir heildarfjölda ársverka (Mynd 4). Jafnan var síðan notuð 

til að reikna út fjölda ársverka hjá plöntuframleiðendum fyrir skógarplöntuframleiðslu 

vegna starfsemi LHV. Hlutfall dreifingar sem skýrt er með aðhvarfslínu er 50% sem er 

meðalsterk fylgni. 
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Mynd 4. Jafna aðhvarfslínu til að reikna út fjölda ársverka hjá gróðrarstöðvum vegna 

skógarplöntuframleiðslu fyrir landshlutaverkefni í skógrækt. 

 

Vinnudreifing í gróðrarstöðvum var áætluð samkvæmt upplýsingum frá Skúla Björnssyni 

(símtal 16.03.2013) og viðtölum við framkvæmdastjóra LHV sumarið 2011 og síðar. 

2.3.3 Önnur störf sem tengjast starfsemi LHV 

Vegna mismunandi fyrirkomulags hjá LHV varðandi plöntuafhendingu, bókhaldsþjónustu 

og önnur umsvif sem urðu til í kringum starfsemi LHV var ákveðið að reyna ekki að reikna 

út fjölda ársverka í þessum tengdu störfum heldur er gert ráð fyrir því að slík umsvif séu 

innifalin í útreikningum á margfeldisáhrifum LHV (sjá umfjöllun hér á eftir). Hjá sumum 

LHV hafa verið settar upp dreifingastöðvar fyrir plöntur miðsvæðis á starfssvæðum þeirra 

til að minnka flutninga á plöntunum og tryggja umhirðu þeirra þar til þær eru sóttar til 

gróðursetningar á skógarjörðum. Það fyrirkomulag hefur verið mjög mismunandi og þar 

sem oftast hefur verið greitt fyrir vinnu við dreifingastöðina sem gjald á hverja plöntu sem 

fer um stöðina var ákveðið að reikna ekki út ársverk fyrir slíka vinnu sökum ónákvæmni í 

upplýsingum.  

Einnig hafa starfsmenn Skógræktar ríkisins unnið ýmis óskilgreind störf fyrir LHV í 

gegnum árin, auk umtalsverðra rannsókna Rannsóknastöðvar skógræktar á Mógilsá og 

LbhÍ í samstarfi við skógarbændur. Einnig var ákveðið að taka ekki með störf tengd 

endurmenntun skógarbænda eða við sérfræðimenntun LbhÍ við skógræktargeirann. Öll 

þessi störf nýtast fleiri aðilum í skógræktargeiranum en LHV og ef þau hefðu verið tekin 

með sem tengd störf hefði verið erfitt að deila þeim á milli allra aðila geirans. Að hluta til 

má vænta þess að þessi störf komi fram í útreikningum í mati á margfeldisáhrifum (sjá 

þriðja hluta). 
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2.4 Þriðji hluti: Margfeldisáhrif atvinnu við skógrækt 

2.4.1 Aðfanga og afurðagreining 

Aðferðin aðfanga og afurðagreining byggir á gögnum um áhrif fyrirtækja og tengsl þeirra 

og viðskipti á ákveðnu svæði við fyrirtæki á öðrum svæðum (Schaffer, 1999). Gögnin eru 

byggð á opinberum upplýsingum um kaup og sölu á vöru og þjónustu úr mismunandi 

atvinnugreinum til annarra greina og tilfærslu fjármagns samkvæmt þeim upplýsingum 

milli fyrirtækja og einstaklinga og jafnframt milli svæða (Schaffer, 1999). Gögnin eru 

jafnan birt í töflum þar sem búið er að greina upplýsingarnar og flokka (Mynd 5). Einnig 

getur hentað að setja tilfærslutöflur upp á stærðfræðilegan hátt (Schaffer, 1999; Sigurður 

Jóhannesson & Sveinn Agnarsson, 2007). 
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Mynd 5. Uppsetning á tilfærslutöflu sem er grunnur að aðfanga og afurðagreiningu. Tölur sem eiga 

við viðkomandi reiti eru settar inn eftir því sem við á. Uppsetning að mestu byggð á Schaffer, 

(1999) en íslensk útgáfa töflunnar er birt með leyfi Sigurðar Jóhannessonar (Sigurður Jóhannesson 

& Sveinn Agnarsson, 2007). 

 

Samantekt á slíkum upplýsingum eða töflum er á forræði Hagstofu Íslands (Hagstofa 

Íslands, 2012c) en samkvæmt upplýsingum Benedikts Hálfdánarsonar, starfsmanns 
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Hagstofu Íslands, eru slíkar töflur ekki til hjá Hagstofunni þar sem aðferðafræðin í kringum 

vinnslu þeirra er enn í þróun hjá Hagstofu Íslands (Benedikt Hálfdanarson, 12.02.2013). 

2.4.2 Mat á margföldurum 

Þar sem íslenskar aðfanga og afurðatöflur eru ekki til verður litið til slíkra rannsókna í 

nágrannalöndum okkar, Írlandi, Skotlandi og Wales og þeir margfaldarar sem þar eru 

notaðir heimfærðir á skógrækt á Íslandi að svo miklu leyti sem slíkt er hægt. Slík notkun 

margfaldara er ekki í samræmi við viðmið um notkun á aðfanga og afurðatöflum og 

margföldurum byggðum á þeim þar sem ekki er gert ráð fyrir því að hægt sé að nota 

margfaldara sem reiknaðir eru út fyrir eitt ákveðið land eða svæði og heimfæra það á annað 

land eða svæði. Skilyrði eru breytileg milli landa og þar með einnig innbyrðis tengsl 

atvinnugreina. Mikilvægt er að aðstæður séu eins sambærilegar og nokkur kostur er. 

Niðurstöður sem styðjast við margfaldara annarra hagkerfa verður því að taka með 

fyrirvara og líta á þær sem vísbendingu um umfang áhrifa en ekki sem niðurstöður um 

útreikninga á þessum áhrifum skógræktar hér á landi. Í rannsókn Benedikts Hálfdanarsonar 

(2002) færði hann rök fyrir margföldunaráhrifum skógræktar á Austurlandi og verður 

einnig litið til þeirrar rannsóknar samhliða erlendum rannsóknum.  

Rannsóknir þær sem notaðar eru í þessum útreikningum eru rannsóknir Dhubháin o.fl. 

(2009) í Írlandi sem miðast við tölur frá 2003, Edwards o.fl. (2009) í Skotlandi sem miðast 

við tölur frá 2004, Moloney o.fl. (2005) sem skoða margfeldisáhrif í Írlandi miðað við árið 

1998, Munday og Roberts (2001) sem rannsaka áhrif skógræktar í Wales miðað við árið 

1996 og rannsóknir Thomson og Psaltopoulos (2005) sem skoða margfeldisáhrif í 

Skotlandi miðað við árið 1989. Eins og fram kemur í inngangi eru aðstæður í þessum 

löndum um margt svipaðar og hér á landi hvað varðar skógrækt og upphaf og framgang 

hennar sem atvinnugreinar. Efnahagslegar aðstæður skógræktar í þessum löndum eru þó 

ólíkar Íslandi að mörgu leiti þar sem þessi lönd eru í ESB auk þess sem skógar eru eldri og 

skógræktin því komin lengra í atvinnulegu tilliti. Eingöngu er litið til margföldunaráhrifa á 

atvinnuuppbyggingu í skógrækt og þá fyrst og fremst í gróðursetningu, grisjun eða 

skógarhöggi og beinna starfa við framkvæmdir í skógrækt en tölur varðandi sögunarmyllur 

og pappírsframleiðslu eru ekki teknar með þar sem slík starfsemi er ekki komin af stað 

hérlendis ennþá. 

Til að gera sér grein fyrir mögulegum margfeldisáhrifum skógræktar til framtíðar og 

áhrifum af úrvinnslugreinum skógræktar, voru tölur sem varða úrvinnslu timburs, úr 

rannsóknum þeirra Dhubháin o.fl. (2009) í Írlandi sem miðast við tölur frá 2003, Edwards 
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o.fl. (2009) í Skotlandi sem miðast við tölur frá 2004, og Thomson og Psaltopoulos (2005) 

í Skotlandi miðað við árið 1989, teknar saman á sama hátt og gert var með uppbyggingu 

skóga. Þessar tölur voru notaðar til að áætla fjölda ársverka og reikna út hugsanleg 

margföldunaráhrif úrvinnslu í íslenskum skógum þegar til framtíðar er litið.   

Skoðaðir verða margfaldarar á beinum áhrifum, óbeinum og afleiddum áhrifum en hefð er 

fyrir því að setja bein áhrif og óbein áhrif saman í dálk sem nefndur er Týpa I og bein áhrif, 

óbein og afleidd áhrif saman í dálk sem nefndur er Týpa II.  

2.4.3 Margfaldarar 

Vísbendingu um möguleg margfeldisáhrif af atvinnuuppbyggingu í skógrækt á Íslandi má 

byggja á þeim gögnum sem sjá má í Töflu 3. Eingöngu er þó hægt að túlka útreikninga sem 

byggðir eru á þessari töflu sem vísbendingu um þau hugsanlegu áhrif sem atvinna í 

skógrækt getur haft í samfélögum á Íslandi og á landsframleiðslu. Raunveruleg niðurstaða 

krefst gagna sem enn eru ekki fyrir hendi. 

Tafla 3. Samantekt á margfeldi á áhrifum af störfum í skógrækt til viðmiðunar á Íslandi. Byggt á 

rannsóknum Dhubháin o.fl., 2009; Edwards o.fl., 2009; Moloney o.fl., 2005; Munday & Roberts, 

2001; Thomson & Psaltopoulos, 2005. 

Viðmiðunarár Viðmiðunarland 
Bein 
áhrif 

Óbein 
áhrif 

Afleidd 
áhrif Týpa I Týpa II 

1998 Írland 1,0 0,35 0,56 1,35 1,91 

2003 Írland 1,0 0,23 0,67 1,23 1,90 

1989 Skotland 1,0 0,08 0,47 1,08 1,55 

2004 Skotland 1,0 0,15 0,14 1,15 1,29 

1996 Wales 1,0 0,35 
 

1,35 
   Meðaltal  1,00 0,23 0,46 1,23 1,66 

 

Reiknuð eru margfeldisáhrif af útreiknuðum ársverkum í skógrækt á Íslandi miðað við 

meðaltal af margföldurum samkvæmt Töflu 3 en einnig samkvæmt margföldurum í hverri 

rannsókn fyrir sig og þannig fundin út hversu mismunandi margfeldisáhrifin eru eftir þeim 

forsendum sem notaðar eru í hverju tilviki (Viðauki IV, Töflur 37-42). 
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2.5 Fjórði hluti: Ólaunuð vinna bænda við uppbyggingu skóga 

2.5.1 Aðferðir við spurningakönnun skógarbænda 

2.5.1.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í þessari spurningakönnun voru 516 skógarbændur um allt land. Könnunin var 

send á alla skógarbændur sem höfðu þinglýstan samning um skógrækt við LHV í árslok 

2011 og því var unnið með allt þýðið en ekki úrtak úr þýði. Svarhlutfall var 45,9% (Tafla 

4) og skipting svarenda milli landshlutaverkefnanna fimm var nokkuð jöfn og í svipuðu 

hlutfalli og fjöldi bænda í hverju verkefni. Könnunin var nafnlaus og ekki rekjanleg til 

svarenda. Farið var með öll gögn sem trúnaðarmál og gögn varðveitt sem slík. Engar 

upplýsingar í úrvinnslu og niðurstöðum voru rekjanlegar til einstaklinga. 

2.5.1.2 Mælitæki 

Notaður var spurningalisti sem unninn var sérstaklega fyrir könnunina. Listinn hófst á 

spurningum um almennar upplýsingar um skógarjörðina, samning við LHV og 

búskaparhætti á jörðinni. Í öðrum hluta listans var spurt um vinnu við búskap á jörðinni þar 

með talin skógrækt og svarendur beðnir um að nota vinnuframlag á árinu 2011 sem 

viðmið. Spurt var um hverjir unnu vinnuna og hvort svarendur unnu jafnframt utan 

heimilis. Einnig var spurt hvenær vinnan við skógræktina færi helst fram og hversu margir 

unnu hana áætlað í vinnuvikum. Þetta var gert til að meta möguleika skógarbænda til 

ólaunaðrar vinnu við skógræktina meðfram öðrum störfum. Þá var spurt hvort viðkomandi 

skógarbóndi hefði unnið eitthvað af upptöldum verkum við skógræktina án þess að gefa þá 

vinnu upp á vinnuskýrslum til LHV. Í framhaldi af þeirri spurningu voru svarendur beðnir 

að áætla ólaunaða vinnudaga við skógræktina árið 2011. Í þriðja hluta listans var spurt um 

afstöðu skógarbóndans til LHV, taxta þeirra og þjónustu og í fjórða hluta listans var spurt 

um bakgrunn svarenda svo sem aldur, kyn, menntun og tekjur. 

Drög að spurningum voru send til starfsmanna LHV til yfirlestrar, til leiðbeinenda við 

rannsóknina og annarra aðila sem talið var að gætu bent á ágalla í spurningum og leiðir til 

úrbóta auk prófarkalesturs. Eftir að athugasemdir höfðu borist var listinn settur upp á 

netsíðu SurveyMonkey.com á þann hátt sem ætlað var að þægilegast væri fyrir svarendur 

að svara könnuninni. SurveyMonkey.com er netsíða sem býður upp á að hægt er að kaupa 

þar aðgang í ákveðinn tíma til að framkvæma spurningakannanir á auðveldan og þægilegan 

hátt ásamt utanumhaldi um svör og tölfræði þeirra.  



43 

 

Könnunin var því næst forprófuð með því að senda slóðina á hana til nokkurra 

skógarbænda sem vitað var að hefðu reynslu í umhirðu skóga og þeir beðnir að svara 

könnuninni, koma með ábendingar til úrbóta og jafnframt að mæla þann tíma sem tók að 

svara könnuninni. Að forprófun lokinni var könnunin sett upp í endanlegri útgáfu á 

netsíðunni (Viðauki V).  

2.5.1.3 Framkvæmd 

Útsending var á ábyrgð framkvæmdastjóra LHV sem sendu tölvupóst til þeirra 

skógarbænda sem höfðu netfang skráð hjá viðkomandi verkefni dagana 22. feb. til 27. feb. 

2012. Viku áður hafði verið send tilkynning frá skrifstofum LHV til bænda á póstlistanum 

þar sem sagt var frá könnuninni og tilvonandi útsendingu hennar. Í tölvupóstinum var 

kynningarbréf þar sem könnunin var kynnt ásamt vefslóð könnunarinnar. Þeir 

skógarbændur sem ekki voru með netföng fengu könnunina senda í bréfapósti ásamt bréfi 

um könnunina og tilgang hennar og frímerkt umslag merkt með nafni og heimilisfangi 

höfundar þannig að öll svör bárust beint til höfundar. Fjölda þeirra sem fengu könnunina 

senda í tölvupósti og í bréfapósti ásamt svarhlutföllum má sjá í Tafla 4. Útsend bréf í 

tengslum við könnunina er að finna í Viðauka V. 

Tafla 4. Útsend könnun í tölvupósti og í bréfapósti ásamt svarhlutfalli hvors fyrir sig og heildar 

svarhlutfalli könnunarinnar. 

 
Útsending % Svör sem bárust % 

Netpóstur 450 87% 207 46,0% 

Bréfapóstur 66 13% 30 45,5% 

Alls 516 100% 237 45,9% 

 

Spurningakönnunin var opin á netsíðunni fram að miðnætti 31. mars 2012 en þá lokaðist 

könnunin og var ekki hægt að svara henni á netinu eftir það. Ítrekun var send í tölvupósti 

til þeirra bænda sem höfðu netfang þann 13.03.2012 en engin ítrekun var send í bréfapósti. 

Svör við könnunum sem bárust bréflega voru færð inn á netsíðuna á sama hátt og önnur 

svör þegar talið var líklegt að öll svör væru komin eða um miðjan apríl. Eftir þann tíma 

bárust þó þrjú svör til viðbótar í pósti og voru þau líka færð inn á síðu könnunarinnar þar 

sem úrvinnsla var ekki hafin. 

2.5.1.4 Úrvinnsla gagna 

Öll svör í könnuninni voru tekin af vefsíðu SurveyMonkey.com sem excelskjöl og vistuð 

þannig til úrvinnslu. Úrvinnsla gagna fór fram í tölfræðiforritinu SPSS, PASW Statistics, 
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útgáfa 18. Áður en úrvinnsla hófst voru gögnin yfirfarin og lagfærð fyrir vinnslu í 

tölfræðiforriti.  

Unnið var með spurningar úr listanum til að fá svör við rannsóknarspurningum um bændur, 

vinnu, búskap, skógrækt og vinnuframlag þeirra við skóginn. Reiknuð voru út vikmörk (e. 

confidence interval) við svarhlutfall samkvæmt Jöfnu 1: 

Jafna 1. Formúla fyrir útreikning á vikmörkum (e. confidence interval)  

 

       
      

     
 (1), 

þar sem p stendur fyrir hlutfall viðkomandi svars og n stendur fyrir heildarfjölda allra staka 

í mengi (Fowler o.fl., 1998). Skoðað var hvort vinnuframlag bænda stæðist miðað við aðra 

vinnu sem þeir sögðust vinna við búið eða utan þess og þannig sannreynt að tími til 

vinnuframlags í skógum væri í raun fyrir hendi hjá bændum. Þegar búið var að sannreyna 

að vinnuframlag bænda stæðist með tilliti til annarrar vinnu var reiknað vinnuframlag 

þeirra með því að margfalda fjölda unninna daga í skógrækt (sem fékkst úr 

spurningarlistanum) með 5 klst sem talinn var raunhæfur vinnutími á dag að meðaltali. Til 

samanburðar voru notaðir 7,42 virkar vinnuklukkustundir (Viðauki II; Tafla 20) á dag í 

útreikningi vinnuframlags sem byggði á bókhaldsgögnum (sjá áður). Í spurningalistanum 

var miðað við 6-8 klst (Viðauki V; spurning 18) en við útreikninga var vinnuframlag 

minnkað um ~ 30% frá uppgefnum dagafjölda í könnuninni til að draga úr líkum á ofmati. 

Ákveðið var að taka ekki með í reikninginn áætlaða ólaunaða vinnu við girðingar þar sem 

allir bændur með gildan samning við LHV fá greitt fyrir viðhald við girðingar sínar. 

Rökstuðningur fyrir því að sleppa vinnu við girðingar í þessum útreikningum var meðal 

annars að með því er verið að taka af allan vafa um að verið væri að tvítelja vinnuframlag, 

annars vegar í launaðri vinnu og hins vegar í ólaunuðu vinnuframlagi bænda. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Fyrsti hluti: Bein störf við uppbyggingu skóga 

Ársverk í skógrækt unnin af bændum eða verktökum á þeirra vegum og greidd af LHV 

voru að meðaltali 36,8 á árunum 2001 til 2010. Ársverk greidd af LHV voru flest árið 2007 

eða 47,9 en fækkaði síðan fram til 2010 þegar ársverk voru 29,8 (Mynd 6).  

 

Mynd 6. Fjöldi ársverka í skógrækt (y-ás) unnin hjá bændum á skógarjörðum og greidd af LHV á 

árunum 2001-2010 (x-ás). 

 

Mynd 7. Hlutföll verkþátta í skógrækt miðað við fjölda mannmánuða, sem greitt er fyrir af LHV. 

Skjólbeltaræktun var aðeins tekin með þar sem hún var á skógarjörðum og féll þannig inn í úttekt 

rannsóknarinnar.  
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Eingöngu var um að ræða beina vinnu við skógrækt og tengdar framkvæmdir sem greidd 

voru af LHV í þessum tölum. Ársverk á skógarjörðum skiptast í átta verkþætti (Mynd 7). 

3.1.1.1 Vinna við gróðursetningu  

Á landsvísu var meðaltalsfjöldi mannmánaða á ári við gróðursetningu á vegum LHV 172,6 

mannmánuðir, við áburðargjöf 64,5 mannmánuðir og við aðrar framkvæmdir 48,9 

mannmánuðir (Tafla 5) eða alls 27,5 ársverk að meðaltali á ári yfir rannsóknartímabilið. 

Undir „aðrar framkvæmdir“ flokkuðust íbætur, handflekking, umsjón, skýrslugerð og 

flutningar plantna. 

Tafla 5. Fjöldi mannmánuða á ári við gróðursetningu, áburðargjöf, handflekkingu, umsjón og 

skýrslugerð hjá skógarbændum sem LHV greiddi fyrir á árunum 2001-2010. 

 
Gróðursetning Áburðargjöf Aðrar framkvæmdir Samtals mannmánuðir á ári 

2001 95,0 25,1 30,8 150,9 

2002 168,8 48,9 38,8 256,5 

2003 172,5 60,5 55,6 288,7 

2004 192,4 96,2 54,8 343,4 

2005 196,8 46,4 53,1 296,3 

2006 210,0 67,3 53,3 330,5 

2007 209,8 131,2 65,6 406,6 

2008 187,7 70,0 50,8 308,6 

2009 156,5 45,2 40,5 242,2 

2010 136,7 54,3 45,8 236,7 

  

3.1.1.2 Girðingar 

Fjöldi unninna mannmánaða við vörslu skógræktarlands LHV á landsvísu fólst bæði í 

nýgirðingum og viðhaldi girðinga. Meðaltalsfjöldi mannmánuða á ári við öll störf við 

girðingar var 63,1 mannmánuðir (Tafla 6) eða alls 6,1 ársverk að meðaltali á ári yfir 

rannsóknartímabilið. 
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Tafla 6. Fjöldi mannmánuða á ári við nýgirðingar og viðhald girðinga hjá skógarbændum sem LHV 

greiddi fyrir á árunum 2001-2010. 

  Varsla skógræktarlands 

2001 90,2 

2002 35,1 

2003 69,9 

2004 55,4 

2005 69,6 

2006 55,4 

2007 63,3 

2008 71,1 

2009 64,3 

2010 57,3 

3.1.1.3 Jarðvinnsla  

Verkþættir í jarðvinnslu voru slóðagerð í skógræktarlandi, ýmis konar undirbúningur lands 

fyrir skógrækt sem féll undir jarðvinnslu og vinna við gerð skjólbelta þar sem þau féllu 

undir skógræktarskipulag á skógræktarjörðum. Meðaltalsfjöldi mannmánuða við slóðagerð 

var 5,1, við jarðvinnslu 10,4 og við skjólbeltagerð 0,4 (Tafla 7) eða alls 1,5 ársverk að 

meðaltali á ári yfir rannsóknartímabilið. 

Tafla 7. Fjöldi mannmánuða á ári við slóðagerð, undirbúning skógræktarlands og skjólbeltagerð hjá 

skógarbændum sem LHV greiddi fyrir á árunum 2001-2010. 

  Slóðagerð Jarðvinnsla Skjólbeltagerð Samtals mannmánuðir á ári 

2001 1,8 15,1 1,0 17,9 

2002 2,6 12,7 0,1 15,4 

2003 5,1 15,1 0,6 20,8 

2004 2,7 10,6 0,1 13,4 

2005 3,7 9,9 1,0 14,6 

2006 7,1 11,3 0,2 18,5 

2007 10,6 8,7 0,0 19,3 

2008 7,6 9,9 0,2 17,7 

2009 5,8 6,7 0,5 12,9 

2010 3,5 3,8 0,1 7,4 

 

3.1.1.4 Umhirða skóga  

Fjöldi mannmánaða í launaðri vinnu við umhirðu skóga LHV og grisjun þeirra tók einnig 

til umhirðu ungskóga svo sem tvítoppaklippingar og uppkvistunar ásamt grisjunarvinnu í 

eldri skógum. (Tafla 8). Meðaltalsfjöldi mannmánuða við umhirðu skóga LHV á ári á 

landsvísu var 17,5 mannmánuðir eða alls 1,7 ársverk að meðaltali á ári yfir 

rannsóknartímabilið. 
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Tafla 8. Fjöldi mannmánuða á ári við umhirðu skóga og grisjun hjá skógarbændum sem LHV 

greiddi fyrir á árunum 2001-2010. 

  Umhirða og grisjun 

2001 53,1 

2002 27,7 

2003 25,0 

2004 5,9 

2005 15,3 

2006 18,1 

2007 8,2 

2008 11,2 

2009 2,8 

2010 8,1 

 

Vélavinna við skógrækt var reiknuð sérstaklega og þá eingöngu útseldir tímar á vélar 

(Tafla 9). Meðaltalsfjöldi mánaða í vélavinnu á ári á vegum LHV var 3,6 við 

girðingavinnu, 4,8 við slóðagerð, 9,5 við ýmis konar jarðvinnslu og 1,2 við aðra verkþætti. 

 

Tafla 9. Fjöldi mánaða á ári við vélavinnu vegna girðinga, slóðagerðar, undirbúnings 

skógræktarlands og annarrar jarðvinnslu auk vélavinnu við aðra verkþætti svo sem áburðargjöf og 

skjólbeltagerð hjá skógarbændum sem LHV greiddi fyrir á árunum 2001-2010. 

  Girðingar Slóðagerð Jarðvinnsla 
Vélavinna aðrir 

verkþættir 
Samtals mánuðir 

vélavinna 

2001 5,7 1,7 11,2 2,3 20,9 

2002 1,8 2,5 9,7 2,0 16,0 

2003 3,8 5,1 14,7 0,6 24,1 

2004 2,1 2,6 10,4 1,1 16,2 

2005 4,6 3,3 9,6 2,1 19,7 

2006 3,6 7,1 11,1 2,8 24,6 

2007 3,5 10,4 8,5 0,1 22,4 

2008 4,3 6,8 9,7 0,3 21,1 

2009 3,9 5,4 6,6 0,4 16,3 

2010 3,0 3,1 3,7 0,2 10,1 

 

Vinna greidd af LHV á jörð að meðaltali, miðað við þær 316 jarðir sem voru í 

framkvæmdum á hverju ári, var 236,6 klst eða 5,9 vinnuvikur á hverja skógarjörð á hverju 

ári. Hún skiptist í gróðursetningu, girðingar, jarðvinnslu, umhirðu skógar og önnur tengd 

störf. Vélavinna tengd skógrækt var um 0,6 vikur á hverja jörð. Flestar klukkustundir voru 
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í gróðursetningu og áburðargjöf eða 130 klst að meðaltali á jörð og vinna við girðingar og 

viðhald þeirra var 34,6 klst (gögn ekki sýnd). 

 

3.2 Annar hluti: Launuð störf sem tengjast starfsemi LHV 

3.2.1 Starfsfólk LHV 

Að meðaltali voru 19,2 ársverk unnin af starfsmönnum LHV yfir tímabilið 2001-2010 

(Mynd 8). Flest voru ársverkin árið 2005 eða 21,6 og árið 2007 eða 21,2 en fækkaði síðan í 

16,8 ársverk árið 2010. 

 

 

Mynd 8. Fjöldi ársverka (y-ás) sem unnin voru af starfsfólki LHV á árunum 2001-2010. 

 

3.2.2 Skógarplöntuframleiðsla 

Ársverk í skógarplöntuframleiðslu hjá gróðrarstöðvum (Mynd 9) voru að meðaltali 25,3 

yfir rannsóknartímabilið 2001-2010 en fóru hæst í 29,6 árið 2007. Niðurstöður fyrir 

útreikninga á fjölda ársverka við skógarplöntuframleiðslu eru einnig sýndar fyrir árin 2011 

og 2012 og var meðaltal ársverka á þeim árum 18,0 ársverk við skógarplöntuframleiðslu. 

Meðaltal fyrir ársverk í skógarplöntuframleiðslu fyrir árin 2001 – 2012 var 24,1 ársverk. 
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Mynd 9. Fjöldi ársverka (y-ás) við framleiðslu á skógarplöntum fyrir LHV hjá gróðrarstöðvum á 

árunum 2001-2012. 

 

3.3 Samantekt á fjölda launaðra ársverka 

Heildarfjöldi launaðra ársverka sem skapast hefur á starfstíma LHV á landsvísu á árunum 

2001-2010 var því samkvæmt þessu alls 813,6 ársverk eða 81,4 ársverk að meðaltali yfir 

tímabilið (Tafla 10). 

Tafla 10. Fjöldi launaðra ársverka í skógrækt á hverju ári við framkvæmd laga nr. 95/2006 um 

landshlutaverkefni í skógrækt.  

Ár 
Ársverk hjá 

bændum 
Starfsmenn LHV 

ársverk 
Ársverk á afhentar 

plöntur til LHV 
Launuð störf í 

tengslum við LHV 

2001 30,0 16,1 17,0 63,2 

2002 32,2 18,9 24,6 75,7 

2003 38,9 19,0 26,5 84,5 

2004 40,3 20,5 28,5 89,3 

2005 38,1 21,6 27,8 87,5 

2006 40,7 20,7 28,2 89,6 

2007 47,9 21,2 29,5 98,6 

2008 39,3 19,6 27,1 86,1 

2009 31,0 17,9 23,1 72,1 

2010 29,8 16,8 20,5 67,1 

 

Reiknaður var út sá fjöldi klukkustunda sem tekur að gróðursetja í hvern ha miðað við 

gefnar forsendur í þessari rannsókn (Tafla 11). 
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Tafla 11. Samantekt á klukkustundafjölda sem þarf til að gróðursetja skóg í einn ha miðað við 2800 

plöntur á ha. Jafnframt er sýndur sá tími sem þarf til að vélflekkja eða handflekkja fyrir 

gróðursetningu í einn ha. 

Tími á ha í gróðursetningu miðað við 2800 plöntur Klst 

Gróðursetning FP40 17,7 

Áburðargjöf á nýgróðursetningar 7,4 

Umsjón 4,3 

Skýrslugerð 1,4 

Flutningur 1,6 

Vinna við gróðursetningu á ha 32,4 

Vélflekking á ha í véltæku landi 2,0 

Handflekking á ha í óunnu landi 12,4 

Tími á ha í véltæku landi 34,4 

Tími á ha í óunnu landi 44,7 

 

Einnig var reiknaður út fjöldi ársverka sem skapaðist við framleiðslu, gróðursetningu og 

umhirðu á einni milljón skógarplantna (Tafla 12).  

Tafla 12. Fjöldi ársverka sem skapast við framleiðslu, gróðursetningu og umhirðu á hverri milljón 

skógarplantna og þeir verkþættir sem eru á bakvið þau ársverk miðað við meðaltal tíu ára. 

                 Ársverk í skógrækt á 1.000.000 plöntur Meðaltal ársverka á tíu árum 

Varsla skógræktarlands 1,5 6,1 

Slóðagerð og jarðvinnsla 0,4 1,5 

Gróðursetning og áburður 6,9 27,5 

Umhirða og grisjun 0,4 1,7 

Starfsmenn LHV 4,9 19,2 

Skógarplöntuframleiðsla 6,4 25,3 

Alls 20,6 81,4 

 

Jafnframt var reiknaður út sá fjöldi ársverka sem skapast við ræktun 1000 ha skógar að 

meðtöldum störfum hjá starfsfólki LHV, vinnu við ræktun skógarplantna og störf við 

grisjun og umhirðu skóganna (Tafla 13). 

Tafla 13. Fjöldi ársverka sem þarf til að rækta skóg á hverjum 1000 ha lands miðað við að 

gróðursettar séu 2800 plöntur/ha og snemmgrisjun* miðuð við 45 klst/ha samkvæmt reynslutölum. 

Fjöldi ársverka  Á hverja 1000 ha Meðaltal 10 ára 

Varsla skógræktarlands 4,5 6,1 

Slóðagerð og jarðvinnsla 2,0 1,5 

Gróðursetning og áburður 20,0 27,5 

Umhirða og grisjun* 25,0 1,7 

Starfsmenn LHV 14,0 19,2 

Skógarplöntuframleiðsla 18,0 25,3 

Fjöldi ársverka samtals 83,5 81,4 
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3.3.1 Árstíðabundin störf í skógrækt 

Í spurningakönnun í þessari rannsókn var meðal annars spurt á hvaða árstíma vinna við 

skógræktina færi helst fram (Viðauki V; spurning 14). Sundurliðun starfa eftir árstíma við 

gróðursetningu, áburðargjöf, girðingarvinnu, slóðagerð og jarðvinnslu var byggð á þessum 

svörum (Mynd 10). 

 

Mynd 10. Hlutfallsleg skipting á vinnutíma skógarbænda við skógrækt eftir árstímum. 

 

Flest þeirra starfa sem unnin eru í skógrækt eru unnin á vorin og fram á sumar (Mynd 11). 

Það eru störf við flokkun og afhendingu skógarplantna úr gróðrarstöðvum og vinna við 

gróðursetningu, áburðargjöf og girðingarvinnu auk jarðvinnslu og slóðagerðar á jörðum hjá 

bændum.  
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Mynd 11. Dreifing vinnu í skógrækt eftir árstíðum á ári, miðað við áætlaðan fjölda mannmánuða í 

hverjum verkþætti (y-ás). Miðað er við fjölda ársverka miðað við 1000 ha (sjá Töflu 13) og sá 

fjöldi ársverka er síðan uppreiknaður miðað við vinnu við 1500 ha og 4.200.000 skógarplöntur á ári 

eða alls um 104 ársverk. 

3.3.2 Samanburður milli ársverka og alþjóðlegra viðmiða (FTE) 

Útreiknuð ársverk í skógrækt voru miðuð við 1800 klst á ári en alþjóðleg viðmið (FTE) eru 

miðuð við 2080 klst á ári. Ársverkafjöldi í skógrækt á Íslandi var því umreiknaður í 

alþjóðleg viðmið (FTE) til að hægt væri að bera saman atvinnuuppbyggingu í skógrækt á 

Íslandi við önnur lönd (Tafla 14) og reyndist meðaltal ársverka á tímabilinu vera 70,4 FTE. 

Tafla 14. Fjöldi launaðra ársverka í skógrækt á hverju ári umreiknað í alþjóðleg viðmið (FTE) eða 

2080 klst í stað 1800 klst sem reiknað er með í ársverkum. 

Ár  
Vinna bænda 

sem FTE 
Vinna starfsmanna. 

sem FTE 
Vinna við plöntur 

sem FTE 
Launuð störf LHV 

sem FTE 

2001 26,0 13,9 14,7 54,7 

2002 27,9 16,4 21,2 65,5 

2003 33,7 16,4 23,0 73,1 

2004 34,8 17,7 24,7 77,3 

2005 33,0 18,7 24,1 75,8 

2006 35,2 17,9 24,4 77,5 

2007 41,4 18,3 25,6 85,4 

2008 34,0 17,0 23,4 74,5 

2009 26,8 15,5 20,0 62,4 

2010 25,8 14,6 17,7 58,1 
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3.4 Þriðji hluti: Margfeldisáhrif atvinnu við skógrækt 

3.4.1 Möguleg margfeldisáhrif 

Möguleg margfeldisáhrif af störfum í skógrækt á Íslandi sé miðað við meðaltal 

margfaldara úr öðrum rannsóknum frá nágrannalöndum okkar (Tafla 3, bls. 41) eru að 

meðaltali 18,9 ársverk í óbeinum (e. indirect) störfum og 37,4 ársverk í afleiddum störfum 

(e. induced). (Tafla 15). 

Tafla 15. Mögulegur fjöldi ársverka miðað við bein störf, óbein störf og afleidd störf þegar notað er 

meðaltal margfaldara (Tafla 3, bls. 41) úr rannsóknum í Skotlandi, Írlandi og Wales (Dhubháin 

o.fl., 2009; Edwards o.fl., 2009;  Moloney o.fl., 2005; Munday & Roberts, 2001; Thomson & 

Psaltopoulos, 2005). 

Viðmiðunarár Ársverk á Íslandi Bein áhrif Óbein áhrif Afleidd áhrif Týpa I Týpa II 

 
Meðaltal rannsókna 1,0 0,23 0,46 1,23 1,66 

2001 63,2 63,2 14,7 29,1 77,8 105,0 

2002 75,7 75,7 17,6 34,8 93,2 125,8 

2003 84,5 84,5 19,6 38,9 104,1 140,4 

2004 89,3 89,3 20,7 41,1 110,0 148,5 

2005 87,5 87,5 20,3 40,3 107,9 145,5 

2006 89,6 89,6 20,8 41,2 110,4 148,9 

2007 98,6 98,6 22,9 45,4 121,5 164,0 

2008 86,1 86,1 20,0 39,6 106,0 143,1 

2009 72,1 72,1 16,7 33,1 88,8 119,8 

2010 67,1 67,1 15,6 30,9 82,7 111,6 

Meðaltal ársverka 81,4 81,4 18,9 37,4 100,2 135,3 

 

Samanburður á niðurstöðum úr útreikningi með mismunandi margföldurum leiddi í ljós 

talsverðan mismun á fjölda óbeinna starfa vegna LHV, eða allt frá 6,5 ársverkum og upp í 

28,5 ársverk (Tafla 16). Einnig var sambærilegur mismunur á fjölda afleiddra starfa með 

mismunandi margföldurum, allt frá 11,4 ársverkum og upp í 54,5 ársverk (Tafla 16). Við 

matið hér að ofan á óbeinum störfum og afleiddum störfum vegna LHV var hinsvegar 

notað meðaltal margfaldara frá mismunandi löndum (Tafla 15). 
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Tafla 16. Möguleikar á mögulegum margfeldisáhrifum starfa í skógrækt, fjöldi ársverka er 

mismunandi eftir því hvaða margfaldara er miðað við, byggt á rannsóknum í Skotlandi, Írlandi og 

Wales (Dhubháin o.fl., 2009; Edwards o.fl., 2009;  Moloney o.fl., 2005; Munday & Roberts, 2001; 

Thomson & Psaltopoulos, 2005). 

Viðmiðunarland Ísland meðaltal Bein áhrif Óbein áhrif Afleidd áhrif Týpa I Týpa II 

Írland 1998 81,4 81,4 28,5 45,6 109,8 155,4 

Írland 2003 81,4 81,4 18,7 54,5 100,1 154,6 

Skotland 1989 81,4 81,4 6,5 38,2 87,9 126,1 

Skotland 2004 81,4 81,4 12,2 11,4 93,6 104,9 

Wales 1996 81,4 81,4 28,5   109,8   

        

Töflur með fjölda ársverka á tímabilinu 2001-2010 miðað við mismunandi margfaldara 

eftir löndum er að finna í Viðauka IV töflur 37-42. 

3.4.2 Vísbendingar um margfeldisáhrif í úrvinnslu 

Þegar miðað er við meðaltal hlutfalla milli starfa í skógrækt og í úrvinnslu í 

viðmiðunarrannsóknum (Tafla 17), og þann fjölda starfa sem gætu skapast samkvæmt 

þeim útreikningum, eru möguleg ársverk í úrvinnslu á Íslandi áætluð að meðaltali 53,1 

ársverk, óbein áhrif 17,8 og afleidd áhrif 31,4 (Tafla 18). 

Tafla 17. Samantekt á margföldurum vegna áhrifa af störfum í úrvinnslu til viðmiðunar á Íslandi. 

Hlutfall úrvinnslu er reiknað hlutfall milli starfa í skógrækt og starfa í úrvinnslugreinum í 

viðmiðunarlöndum. Byggt á rannsóknum Dhubháin o.fl., (2009),Edwards o.fl., (2009) og Thomson 

& Psaltopoulos, (2005). 

Ár 
viðmiðunar 

Land sem 
miðað er við 

Hlutfall 
úrvinnslu 

Bein 
áhrif 

Óbein 
áhrif 

Afleidd 
áhrif Týpa I Týpa II 

2003 Írland 0,96 1,0 0,25 0,49 1,25 1,74 

1989 Skotland 0,60 1,0 0,59 1,05 1,59 2,64 

2004 Skotland 0,40 1,0 0,15 0,14 1,15 1,29 

Meðaltal    0,65 1,00 0,33 0,56 1,33 1,89 

 

Tafla 18. Mögulegur fjöldi ársverka í úrvinnslu timburafurða í skógrækt og líkleg  margfeldisáhrif 

þeirra ársverka miðað við forsendur í Töflu 17. Fjöldi ársverka er mismunandi eftir því hvaða 

margfaldara er miðað við, byggt á rannsóknum í Skotlandi og Írlandi (Dhubháin o.fl., 2009; 

Edwards o.fl., 2009; Thomson & Psaltopoulos, 2005). 

Viðmiðunarland Ísland meðaltal Bein áhrif 
Óbein 
áhrif 

Afleidd 
áhrif Týpa I Týpa II 

Írland 2003 81,4 78,1 19,8 38,5 97,9 136,4 

Skotland 1989 81,4 48,8 28,8 51,3 77,6 128,9 

Skotland 2004 81,4 32,5 4,9 4,6 37,4 41,9 

Meðaltal 81,4 53,1 17,8 31,4 71,0 102,4 
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3.5 Fjórði hluti: Ólaunuð vinna bænda við uppbyggingu skóga 

Skipting svarenda milli landshlutaverkefnanna fimm í spurningakönnuninni var nokkuð 

jöfn miðað við fjölda samninga í hverju verkefni (Mynd 12). 

 

Mynd 12. Hlutfallsleg skipting bænda (y-ás) með gilda samninga við LHV milli verkefnanna fimm 

(bláar súlur) og hlutfallsleg skipting svarenda milli LHV (gular súlur).  

Spurt var um þau verk sem unnin væru kauplaust við samningsbundna skógrækt og 

svöruðu þeirri spurningu 84% (vikmörk ± 4,7%) en 5,1% (vikmörk ± 3,1%) sögðust ekki 

hafa unnið kauplaust við skógræktina árið 2011. Alls var um að ræða 21 verkþátt sem 

bændur sögðust hafa unnið kauplaust við í skógrækt sinni (Mynd 13). Þegar spurt var 

hverjir ynnu við skógræktina kom í ljós að eigendur skóganna, ábúendur jarðanna og börn 

þessara aðila voru um 69% þeirra sem unnu við skógræktina en 14% voru aðrir og 17% 

voru aðkeypt vinnuafl sem vann þá vinnu sem unnin var við skógrækt á jörðum bænda. 
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Mynd 13.Hlutfallslegur fjöldi þeirra bænda sem unnu kauplaust (y-ás) við ýmis verkefni í skógrækt 

sinni, sundurgreind á x-ás. 

 

Skógarbændur unnu að meðaltali 19 daga (miðgildi 12 dagar) kauplaust í skógrækt sinni 

árið 2011 en hlutföll milli fjölda daga í mismunandi verkþáttum voru mjög mismunandi 

(Mynd 14). Svarhlutfall við þessari spurningu var 70% (vikmörk ± 5,8%). 

 

Mynd 14. Hlutfallslegur fjöldi daga (y-ás) sem skógarbændur vinna kauplaust við hvert verk í 

skógi sínum. 

 

Flestir skógarbændur, eða 25% (vikmörk ± 6,6%) þeirra, unnu í sex til tíu daga í skógi 

sínum án endurgreiðslu frá LHV árið 2011 (Mynd 15).  
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Mynd 15. Hlutfallslegur fjöldi skógarbænda (y-ás) sem vann mismarga daga í skógrækt sinni án 

greiðslu. 

 

Þegar horft var til allra skógarbænda með samning við LHV má gera ráð fyrir útfrá þessum 

niðurstöðum að um 70% (vikmörk ± 4,0%) þeirra hafi unnið 34.325 klst (vikmörk ± 1.373 

klst) eða 19,1 ársverk (vikmörk ± 0,8 ársverk) í skógi sínum árið 2011, án þess að ætlast til 

endurgreiðslu fyrir. 
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4 Umræður 

Með þessari rannsókn var sýnt fram á að komið hefur verið til móts við tilgang og 

markmið í lögum nr. 95/2006 varðandi sköpun skógarauðlindar og atvinnuuppbyggingu 

LHV á starfssvæðum sínum á árunum 2001-2010. Á tímabilinu fóru launuð störf við 

skógrækt á vegum LHV úr 63,2 ársverkum árið 2001 upp í 98,6 ársverk árið 2007 en úr því 

fækkaði ársverkum aftur og árið 2010 voru ársverkin komin niður í 67,1 ársverk yfir allt 

landið (Tafla 10, bls. 50) eða að meðaltali 81,4 ársverk yfir tímabilið. 

Við þessar tölur má síðan bæta óbeinum og afleiddum störfum sem ætla má að hafi verið 

frá 40 ársverkum árið 2001 og upp í um 65 ársverk árið 2007 en fækkaði síðan niður í um 

44 ársverk árið 2010 (Tafla 15; bls. 54).  Samkvæmt þessum forsendum má því áætla að 

LHV hafi skapað frá 105 ársverkum árið 2001 upp í um 164 ársverk 2007 og niður í um 

111 ársverk árið 2010 í beinum störfum, óbeinum og afleiddum störfum sé miðað við 

meðaltalsforsendur útreikninga (Tafla 15; bls. 54). Augljós tengsl voru því milli 

fjárframlaga til LHV og fjölda þeirra ársverka sem urðu til við uppbyggingu skóganna vítt 

og breitt um landið á sama tíma (Tafla 1, bls. 6). Til viðbótar við þessi ársverk bættust við 

19 ársverk sem skógarbændur unnu launalaust í skógum sínum árið 2011. Ef gert er ráð 

fyrir sambærilegu vinnuframlagi skógarbænda allt tímabilið hækkar fjöldi ársverka LHV 

upp í 124 ársverk 2001, 183 ársverk 2007 og 130 ársverk árið 2010. 

4.1 Bein störf við uppbyggingu skóga 

Bein launuð störf sem hafa orðið til hjá bændum við uppbyggingu skóga á vegum LHV 

fjölgaði úr 30 ársverkum árið 2001 upp í 47,9 árið 2007 en síðan fækkaði þeim aftur niður í 

29,8 árið 2010 ( Tafla 10, bls. 50). Hlutföll verkþátta í þeim störfum sem greidd voru af 

LHV voru mjög misjöfn (Mynd 7, bls. 45) en samt sem áður nokkurn veginn í samræmi 

við umfang þess fjármagns sem fór til hvers verkþáttar samkvæmt Jón Birgir Jónsson o.fl. 

(2010) (Mynd 16). Þó verður að hafa í huga við þennan samanburð að í tölum Jóns Birgis 

o. fl. (2010) um kostnað við hvern verkþátt var einnig efniskostnaður svo sem við 

girðingaframkvæmdir og einnig var allur kostnaður við allar skjólbeltaframkvæmdir á 

vegum LHV í þeim tölum en ekki eingöngu þar sem skjólbelti voru ræktuð á 

skógræktarjörðum eins og í þessari rannsókn (Mynd 7 á bls. 45). 
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Mynd 16. Hlutföll fjárframlaga til hvers verkþáttar sem unninn er á skógarjörðum, af framlögum til 

LHV samkvæmt Jón Birgir Jónsson o.fl. (2010). Mynd aðlöguð úr Töflu 2 á bls. 22 í þeirri skýrslu. 

 

4.2 Tengd störf 

4.2.1 Starfsfólk LHV 

Stærsti hluti þeirra ársverka sem urðu til hjá starfsmönnum LHV er unninn af 

háskólamenntuðu starfsfólki sem hefur sérhæft sig í skógrækt og tengdum verkum. Því eru 

þessi störf afar mikilvæg þegar horft er til aukinna möguleika á störfum sem krefjast 

háskólamenntunar á landsbyggðinni þar sem allir starfsmenn LHV hafa aðsetur utan 

höfuðborgarsvæðisins. Sýnt hefur verið fram á að ein helsta ástæða brottflutnings kvenna 

frá landsbyggðinni er fáir atvinnumöguleikar fyrir háskólamenntað fólk (Anna Kristín 

Gunnarsdóttir, 2009). Má í því sambandi benda á að frá 1990 hafa 38 skógfræðingar með 

BS gráðu útskrifast hérlendis og erlendis og af þeim eru 14 konur (Bjarni Diðrik 

Sigurðsson, 2012). Að auki voru 9 konur meðal þeirra 13 sem hafa lokið öðru 

framhaldsnámi hérlendis og erlendis sem tengist skógrækt að einhverju leiti (Bjarni Diðrik 

Sigurðsson, 2012). Með tilkomu starfa fyrir háskólamenntað fólk í skógrækt má reikna 

með auknum atvinnumöguleikum jafnt kvenna sem karla við sitt hæfi úti um land. 

4.2.2 Skógarplöntuframleiðsla 

Ársverk í skógarplöntuframleiðslu voru um 17 talsins árið 2001 og fjölgaði upp í 29,5 árið 

2007 en fækkaði síðan niður í 20,5 árið 2010 (Tafla 10, bls. 50) og árið 2012 voru ársverk í 

plöntuframleiðslu komin niður í 16,9 (Mynd 9, bls. 50). Ástæða þess að 

rannsóknartímabilið fyrir plöntuframleiðsluna náði fram til 2012 var sú að niðurskurður í 

fjárframlögum til skógræktar kemur seinna fram í plöntuframleiðslunni en hjá LHV vegna 
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þeirra bindandi samninga sem LHV þurfa að gera við plöntuframleiðendur áður en fjárlög 

hvers árs hafa verið samþykkt (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010). Þar sem kaup LHV á 

skógarplöntum verða að fara í gegnum útboð samkvæmt reglum Ríkiskaupa (Jón Birgir 

Jónsson o.fl., 2010) eru kaupendur og seljendur bundnir af þeim samningum sem gerðir eru 

allt að þrjú til fjögur ár fram í tímann. Sem dæmi má nefna útboð Suðurlandsskóga, 

Vesturlandsskóga og Skjólskóga á Vestfjörðum sem fram fór í nóvember 2012 þar sem 

boðið var út framleiðsla á skógarplöntum fyrir þessi LHV fyrir árin 2014, 2015 og 2016 

(Ríkiskaup, 2012). LHV urðu að bregðast við niðurskurði í fjárframlögum frá ríkinu eftir 

hrun en plöntuframleiðendur voru enn að rækta upp í samninga frá 2008 sem giltu til ársins 

2012. Þessum samningum var ekki hægt að segja upp þó reynt væri að hnika til 

afhendingartíma og urðu því LHV að standa við þessa plöntukaupasamninga (Skjólskógar 

á Vestfjörðum, 2010). Því kemur niðurskurður seinna fram hjá plöntuframleiðendum en 

hjá LHV.  

4.3 Samantekt og umfjöllun um fjölda launaðra ársverka 

4.3.1 Hvað einkennir störf í skógrækt? 

Störf sem skapast við uppbyggingu og umhirðu skóga eru eins og gefur að skilja háð veðri 

og árstíma. Grisjun er frekar unnin að vetri til ef veður og snjóalög leyfa en vinna við 

grisjun er afar háð veðri þar sem snjór má ekki vera of mikill í skóginum (Björn Ármann 

Ólafsson, símtal 16.03.2013). Einnig þurfa jarðvegur og vegslóðar í skóginum að vera 

nægjanlega þurrir til að þola umferð flutningstækja við útkeyrslu viðarins (Björgvin Örn 

Eggertsson, kennsluefni LbhÍ, 15.09.2009; Mattsson-Turku, 2008; 2009. Algengt var að 

bændur vinni við grisjun á vegum LHV á veturna (Mynd 11, bls. 53) þegar minna er að 

gera í búskap heima á bæjunum og eykur því vinna við snemmgrisjun tekjumöguleika 

skógarbænda á árstíma þegar oft er takmarkaða vinnu að hafa. 

Eins og kom fram á Mynd 11 (bls. 53) voru starfsmenn LHV í vinnu allt árið og einnig 

nokkur hluti starfsmanna í gróðrarstöðvum, en starfsfólki fjölgaði í gróðrarstöðvunum 

þegar kom fram í mars, apríl vegna sáningar, flokkunar og afhendingu plantna sem stendur 

fram í maí og júní (Skúli Björnsson, símtal 16.03.2013) en síðan dregur aftur úr fjölda 

starfsfólks þegar líður á sumarið (Mynd 11, bls. 53). Gróðursetning hefur að mestu leyti 

farið fram frá því í seinnihluta maí, í júní og jafnvel í fyrrihluta júlí (Mynd 11, bls. 53). 

Þurrkar síðustu snemmsumra (Trausti Jónsson, 2011) eru þó farnir að hafa áhrif á þá 

tímasetningu víða um land og því er haustgróðursetning að verða álitlegri sérstaklega þar 
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sem ekki er verið að nota frystar plöntur (samtöl við starfsmenn og framkvæmdastjóra 

LHV, sumarið 2011). Algengt er að skólafólk sé ráðið til vinnu við gróðursetningu 

(Framkvæmdastjórar LHV, samtöl sumarið 2011) og í gróðrarstöðvunum (Skúli Björnsson, 

símtal 16.03.2013) og því hentar skógrækt LHV vel til að koma til móts við aukna 

eftirspurn í atvinnu fyrir skólafólk á sumrin sérstaklega þar sem oft er takmarkað framboð 

á atvinnu í hinum dreifðu byggðum landsins. 

4.3.1.1 Vinnuaflsfrekir verkþættir 

Heildarfjöldi launaðra ársverka við uppbyggingu skóga, hjá starfsfólki LHV og við 

skógarplöntuframleiðslu var að meðaltali 81,4 ársverk yfir rannsóknartímabilið. Það segir 

þó ekki alla söguna um atvinnuuppbyggingu í skógrækt til framtíðar þar sem mismunandi 

er hvenær vinnuaflsfrekir verkþættir koma til framkvæmda við skógræktina. 

Þegar litið var til hinna ýmsu verkþátta sást glöggt að gróðursetning og tengdir verkþættir 

eru vinnuaflsfrekustu verkþættirnir í vinnu bænda á vegum LHV á rannsóknartímabilinu 

(Tafla 5, bls. 46). Þetta er í samræmi við reynslu annarra þjóða af nýræktun og endurnýjun 

skóga þar sem þessir verkþættir krefjast almennt mikils mannafla (Edwards o.fl., 2009; 

Munday & Roberts, 2001; Nair & Rutt, 2009), þegar ekki er hægt að koma við sjálfsáningu 

eða vélum við gróðursetningu (Smith o.fl., 1997). 

4.3.1.2 Kostnaðarskipting verkþátta og ársverka 

Það fjármagn sem ríkið leggur til LHV þarf að standa undir öllum kostnaði við LHV, jafnt 

starfsmannahaldi, húsnæðiskostnaði og beinum greiðslum vegna skógræktarkostnaðar. 

Miðað við framlög til LHV (410,2 millj. kr., Tafla 1, bls. 6) og þeirrar skiptingar í 

rekstrarkostnaði LHV sem fram kemur í ársskýrslum allra fimm LHV fyrir árið 2010 

skiptist kostnaður LHV eins og Mynd 17 sýnir. Þar kemur fram að laun starfsmanna LHV 

og framlög til bænda og plöntuframleiðslu nema um 84% af heildarframlögum ríkisins til 

LHV.  
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Mynd 17. Skipting kostnaðarliða hjá LHV miðað við meðaltal kostnaðarhlutfalla í ársskýrslum 

allra LHV fyrir árið 2010 (Héraðs- og Austurlandsskógar, 2011; Norðurlandsskógar, 2011a; 

Skjólskógar á Vestfjörðum, 2011; Suðurlandsskógar, 2011; Vesturlandsskógar, 2011). 

 

Framlög til bænda (Mynd 17, 57% kostnaðar) fela í sér allan kostnað við plöntukaup og 

allan annan kostnað við framkvæmdir við skógrækt á jörðum bænda. Nánari sundurliðun á 

þessum kostnaðarþáttum má sjá á Mynd 18 þar sem kemur fram hlutfallsleg skipting 

fjárframlaga á einstaka verkþætti (Jón Birgir Jónson o.fl., 2010).  

 

Mynd 18. Hlutföll fjárframlaga til hvers verkþáttar sem unninn er í skógrækt og 

skógarplöntuframleiðslu, af framlögum til LHV samkvæmt Jón Birgir Jónsson o.fl. (2010). Mynd 

byggir á upplýsingum úr Töflu 2 á bls. 22 í þeirri skýrslu. 
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Á Mynd 19 má sjá kostnað við hvert ársverk í skógrækt hjá bændum, í plöntuframleiðslu 

og við ársverk starfsmanna LHV sem hlutfall af þeim 84% (Mynd 17) sem þessi hluti 

starfsemi LHV kostar af heildarframlögum ríkisins til skógræktar á vegum LHV. 

 

Mynd 19. Kostnaður við hvert ársverk í skógrækt á vegum LHV, miðað við fjárframlög árið 2010 

(Tafla 1, bls. 6), hlutfallsskiptingu kostnaðarliða byggt á ársskýrslum LHV fyrir árið 2010 (Tafla 

17) og hlutfallsskiptingu framlaga til bænda og plöntuframleiðslu samkvæmt Töflu 18. 

 

4.3.2 Framtíðarmarkmið um gróðursetningar á vegum LHV 

4.3.2.1 Gróðursetning samkvæmt þegar gerðum samningum 

Samkvæmt lögum nr. 95/2006 um LHV er kveðið á um að samningar við bændur um 

skógrækt skuli vera til 40 ára. Fyrstu samningarnir við LHV voru gerðir á árinu 2000, sé 

ekki litið til eldri samninga sem LHV tóku við, og það þýðir að þessir samningar renna út 

árið 2040. Vinna við gróðursetningar mun því einnig halda áfram næstu árin þar sem 

skógræktarsvæði sem bændur hafa þegar gert samninga um við LHV voru samtals 46.688 

ha árið 2010, en einungis var búið að gróðursetja í um 1/3 þeirra (15.500 ha) árið 2010 

(Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010). Það á því enn eftir að gróðursetja í um 30.000 ha af skógi 

hjá LHV miðað við þá samninga sem búið var að gera árið 2010. Síðan 2010 hafa verið 

gerðir samningar við nýja skógarbændur þó þeir séu mun færri en árin þar á undan og er 

niðurskurður fjármagns helsta ástæða færri samninga en ekki áhugaleysi bænda. Því bendir 

ýmislegt til að áfram verði gerðir samningar við bændur um skógrækt á jörðum þeirra og 

þannig haldi skógaruppbygging áfram á nýjum jörðum jafnt og á þeim sem þegar hafa gert 

samninga. 
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Þeir samningar sem ná yfir þá 30.000 ha sem eftir var að gróðursetja í árið 2010, renna út í 

síðasta lagi árið 2050. Það eru því 7 – 17 ár til stefnu til að standa við þá samninga að fullu, 

miðað við að fyrstu grisjun verði lokið fyrir samningslok. Á þessum 17 árum þarf því að 

gróðursetja í um 1750 ha á hverju ári til að ljúka gróðursetningu að minnsta kosti 20 árum 

fyrir samningslok auk gróðursetningar á þeim jörðum sem eru með nýja samninga eftir 

2010. Ef reiknað er með vikuvinnu í gróðursetningu á hvern ha og að gróðursett sé á 

tímabilinu maí til júní eða í um átta vikur þarf að ráða um 200-220 verkamenn í 

gróðursetningu um allt land á hverju vori til að hægt sé að standa við þegar gerða samninga 

og ljúka gróðursetningu á þeim tíma sem samningarnir kveða á um. Kostnað við 

gróðursetningu á hvern ha má áætla um 230.000.- kr. (Þorbergur Hjalti Jónsson, óbirt 

gögn, 2013) eða rúmar 400 milljónir króna á ári sem kostar að gróðursetja í þessa 1750 ha 

á ári. Framlög á fjárlögum íslenska ríkisins til allra LHV fyrir árið 2013 voru hinsvegar 

komin niður í 387 milljónir króna sem ætlaðar eru til að standa straum af öllum rekstri 

LHV, en ekki eingöngu kostnaði við plöntukaup og gróðursetningu.  

4.3.3 Breyting á verkþáttum eftir aldri skóga 

Vinna við verkþættina umhirðu og grisjun skóganna var mest fyrstu ár 

rannsóknartímabilsins (Tafla 8, bls. 48) og fór síðan minnkandi. Ástæða þessa var að hluta 

sú að á fyrstu starfsárum LHV voru eldri skógar sem gróðursettir voru á vegum 

bændaskógræktar á bújörðum sem LHV tóku við samningum af Skógrækt ríkisins og/eða á 

vegum landeigendanna sjálfra komnir á grisjunaraldur og því var grisjun þeirra orðin 

aðkallandi á þessum tíma. Hinsvegar er ljóst að þó að dregið hafi úr þessum verkþætti hjá 

LHV, sérstaklega eftir hrun, þá er nú veruleg grisjunarþörf framundan um allt land. Elstu 

skógar á vegum flestra LHV eru komnir eða eru að komast á réttan aldur eða um 15 – 20 

ára gamlir ef miðað er við lerki (Norðurlandsskógar 2011b) fyrir svokallaða snemmgrisjun 

eða millibilsjöfnun  (einnig nefnd kjarrsögun, gisjun eða bilun). Aðrar tegundir skóga er 

almennt gert ráð fyrir að grisja milli 30 og 40 ára gamla (Bergsveinn Þórsson & Brynjar 

Skúlason, 2011). 

4.3.3.1 Snemmgrisjun 

Snemmgrisjun (e. pre-commercial thinning) skilar skógareigendum yfirleitt ekki miklum 

tekjum þar sem trén eru grönn og hafa ekki mikið notagildi (Lárus Heiðarsson, 2006; 

Smith o.fl., 1997). Þó eru skógarbændur farnir að reyna að nýta tré úr snemmgrisjun í 

girðingarstaura (Bergsveinn Þórsson & Brynjar Skúlason, 2011) og einnig eru jólatré oft 

nýtt sem grisjunaraðferð í þeim skógum þar sem tegundir henta sem jólatré og þau gefa þá 
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jafnframt einhverjar tekjur (Else Möller, 2010). Snemmgrisjun er ein mikilvægasta 

grisjunin þar sem hún ræður miklu um uppvöxt skógarins (Lárus Heiðarsson, 2006) og 

hversu hagkvæm skógræktin verður í framtíðinni (Smith o.fl., 1997). Snemmgrisjun getur 

líka frestað næstu grisjun um nokkurn tíma og gert hana auðveldari í framkvæmd og 

hagkvæmari fyrir skógareigendur (Lárus Heiðarsson o.fl., 2006).  

4.3.3.2 Hver greiðir kostnað af grisjun? 

Í lögum nr. 95/2006 um LHV og þann kostnað sem greiða skal vegna umhirðu við 

ungskóga er ekki tekið fram að snemmgrisjun skuli greidd en þar er vísað til setningar 

reglugerðar þar sem skulu vera nánari ákvæði um framkvæmd laganna. Sú reglugerð hefur 

hinsvegar ekki ennþá verið sett (Jón Geir Pétursson, á fundi í Umhverfis- og 

auðlindaráðuneyti 03.04.2013).  

Samkvæmt lögum nr. 95/2006 um LHV skulu samningar við skógarbændur hinsvegar 

gilda í 40 ár og greiðir LHV kostnað af samþykktum framkvæmdum við skóginn meðan 

samningur er í gildi (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010). Þrátt fyrir að ekki sé minnst á kostnað 

við grisjun í lögum nr. 95/2006 er ákvæði í skógræktarsamningum LHV við skógarbændur 

þar sem kveðið er á um að fyrir umhirðu og grisjun á samningstímanum skuli greitt allt að 

97% af kostnaði (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010). Á grundvelli þessa ákvæðis hafa 

Norðurlandsskógar sett reglur um grisjun og umhirðu skóganna og framkvæmd verksins 

(Norðurlandsskógar, 2011) og önnur LHV vinna á sambærilegan hátt að grisjunarmálum. 

Einnig kemur fram í skýrslu Jóns Birgis Jónssonar o. fl. (2010) að nefndarmenn voru 

sammála um að LHV greiði fyrstu grisjun til að tryggja að nauðsynleg snemmgrisjun eða 

millibilsjöfnun eigi sér á réttum tíma. Eftir að snemmgrisjun er afstaðin bera skógarbændur 

allan kostnað af síðari grisjunum í skógrækt sinni enda er gert ráð fyrir að þær standi að 

mestu leyti undir kostnaði (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010). Eftir að 40 ára samningstíma 

lýkur ber skógarbóndinn alla ábyrgð á skóginum og stendur straum af kostnaði við 

umhirðu hans enda fær hann mögulega tekjur af skóginum á móti.  

4.3.3.3 Grisjun samkvæmt þegar gerðum samningum 

Grisjun skóga er samningsbundinn kostnaður sem er óðum að koma til framkvæmda víða 

um land. Samkvæmt viðmiði þessarar rannsóknar er gert ráð fyrir að 45 klst/ha fari í að 

grisja skóg í fyrstu grisjun (snemmgrisjun) miðað við 2800 tré/ha og þokkalegar aðstæður í 

skógi. Samkvæmt Töflu 4 á bls. 24 í skýrslu Jóns Birgis Jónssonar o.fl., (2010) var búið að 

gróðursetja um 15.500 ha af skógi á vegum LHV frá upphafi og fram til ársins 2010. 
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Stærsti hluti þess skógar nær grisjunaraldri á allra næstu árum og því þarf að gera ráð fyrir 

fjármögnun á þeirri grisjunarvinnu sem blasir við að þurfi að vinna til þess að skógurinn 

verði sem arðbærastur sem timburnytjaskógur.  

Raunkostnaður við grisjun á sitkagreni á Stálpastöðum í Borgarfirði veturinn 2009 – 2010 

var kr. 13.571.- á m
3
 á verðlagi ársins 2012 (Þorbergur Hjalti Jónsson, óbirt gögn, 2013) og 

meðaltrjástærð var 0,016 m
3
. Oftast er reiknað með að grisja um 1200 til 1300 tré/ha í 

fyrstu grisjun (Bergsveinn Þórsson & Brynjar Skúlason, 2011) sem miðað við 0,016m
3
 í 

hverju tré eru um 200 m
3
 á ha. Það má því reikna með að kostnaður við að grisja 200 m

3
 

miðað við ofangreindar forsendur sé um 270.000 á hvern ha með sitkagreni en um 

210.000/ha með lerki (Brynjar Skúlason, 2011). Miðað við gerða samninga við 

skógarbændur þarf að vera búið að grisja 15.500 ha innan 30 ára í síðasta lagi til að tryggja 

arðsemi skógarins til framtíðar og það þýðir að meðaltali um 520 ha grisjun á ári. 

Kostnaðurinn við slíka grisjun er á bilinu 110-140 milljónir á hverju ári miðað við gefnar 

forsendur. Gróft áætlað gætu ársverk við grisjun þessara skóga verið um 390 talsins þegar 

þessir 15.500 ha skógar verða grisjaðir samkvæmt ofangreindu viðmiði. Þessi 

vinnuaflsþörf kemur til viðbótar við þá uppsöfnuðu þörf sem er vegna samninga um 

gróðursetningu á um 30.000 ha á næstu árum og fjallað var um í kafla 4.3.2 ásamt þeirri 

vinnu sem þörf er á vegna gróðursetningar samkvæmt yngri samningum en frá 2010. 

Launuð vinna við skógrækt á vegum LHV á því eftir að skapa mörg ársverk á næstu árum 

og áratugum í hinum dreifðu byggðum landsins fáist fjármagn til LHV í samræmi við þá 

þörf sem er fyrir hendi varðandi umhirðu og uppbyggingu skóga.  

4.3.3.4 Ræktun skóga á vegum LHV í framtíðinni 

Í lögum nr. 95/2006 um LHV er kveðið á um að í hverju LHV skuli stefnt að ræktun skóga 

á að minnsta kosti 5% af flatarmáli láglendis neðan 400 m yfir sjávarmáli eða um 214.000 

ha lands (Landmælingar 2012). Miðað við árangur LHV á starfstíma sínum eða 15.500 ha 

síðan 1990 vantar enn  um 198.500 ha til að ná þessu markmiði. Verði ekki aukið verulega 

í skógrækt á vegum LHV mun það taka um 120 – 130 ár að ná þessu marki miðað við 

afköst áranna 2001-2010.  

Útreikningarnir sem sýndir voru á Mynd 11 (bls. 53) gerðu ráð fyrir að unnið væri á 1500 

ha lands og framleiddar og gróðursettar 4.200.000 plöntur árlega, en það var um það bil sú 

vinna sem unnin var á ári fyrir „hrun“. Hér á undan hefur verið bent á nauðsynlegar 

framkvæmdir í skógrækt til að standa við þá samninga sem gerðir hafa verið fram til ársins 
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2010. Með þeim framkvæmdum má reikna með að hægt verði að viðhalda jöfnu framboði 

á timburafurðum í framtíðinni. Mjög mikilvægt er að aldurssamsetning nytjaskóga Íslands 

sé sem jöfnust en aldurssamsetning, ásamt fjarlægð til kaupenda, ræður miklu um 

efnahagslega sjálfbærni nytjaskógræktar (Smith o.fl., 1997). Því er æskilegt að vinna við 

nýskógrækt fari að minnsta kosti upp í þau umsvif sem áður hefur verið bent á þar sem 

þannig er hægt að minnka þær framtíðar framboðssveiflur sem annars verða á hráefni úr 

skógum landsins við grisjanir og lokahögg ásamt sveiflum í framtíðaratvinnu við skógana. 

Með hækkuðum framlögum til skógræktar er unnt að tryggja stöðugleika í skógrækt og 

tengdum störfum í framtíðinni. 

4.3.4 Fjöldi ársverka á hverjar milljón plöntur 

Mismunandi framsetning viðmiða gerir það auðveldara að átta sig á umfangi þeirrar 

atvinnu sem skógrækt skapar. Eitt af þeim viðmiðum sem hægt er að nota er sá fjöldi 

ársverka sem skapast við skógrækt á einni milljón skógarplantna ásamt umsjón LHV. 

Gróðursetning á einni milljón plantna krefst um 350 ha lands miðað við 2800 plöntur á ha. 

Í Töflu 12 (bls. 51) sést að rúm 20 ársverk þarf til að framleiða, gróðursetja og sinna um 

hverjar milljón plöntur sem ræktaðar eru ásamt undirbúningi og vörslu lands auk vinnu 

starfsmanna LHV sem meðal annars sinna gerð skógræktaráætlana. Þessi 20 ársverk ná 

ekki til þeirrar vinnu sem skapast þegar kemur að grisjun skóganna nema að mjög litlu 

leiti. Miðað við þau ársverk sem þarf að vinna til að grisja hverja 1000 ha af skógi (Tafla 

13, bls. 51) bætast tæp 9 ársverk í grisjun við þau 20 ársverk sem þarf til að rækta eina 

milljón plantna í skógi eða alls nálægt 30 ársverkum á hverjar milljón plöntur frá 

gróðursetningu til fyrstu grisjunar snemmgrisjunar).  

4.3.4.1 Ársverk í öðrum atvinnugreinum 

Áhugavert getur verið að bera saman ársverk sem LHV hafa skapað við aðrar 

framkvæmdir sem íslenska ríkið styrkir til að efla atvinnulíf á landsbyggðinni. Í grein sinni 

„Nokkur orð um stuðning við uppbyggingu á Bakka“ á vef stéttarfélaganna í 

Þingeyjarsýslum, segir Steingrímur Sigfússon (2013), atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra 

frá uppbyggingu kísilvers á Bakka við Húsavík. Þar kemur fram að áformuð fjárfesting í 

fyrri áfanga kísilvers með 33 þúsund tonna framleiðslu sé áætluð 28 milljarðar króna. Á 

uppbyggingartíma sem er áætlaður þrjú ár verði um 400 starfsmenn við vinnu ásamt 

fjölmörgum störfum sem skapast við tengdar framkvæmdir. Í kísilverinu sjálfu munu um 

120-130 starfsmenn fá vinnu þegar það tekur til starfa. Það er, að afloknum byggingartíma 

munu skapast um 120-130 launuð ársverk, auk tengdra og afleiddra starfa. 
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Uppbyggingarkostnaðurinn er um 28 milljarðar króna eins og áður sagði, eða 9,3 milljarðar 

á ári á uppbyggingartímanum. 

Ef atvinnuuppbygging í skógrækt sem þörf er á miðað við gerða samninga árið 2010 er 

borin saman við kísilver á Bakka kemur í ljós að álíka mörg störf skapast í skógrækt LHV, 

en þau yrðu samtals um 115 ársverk. Þar er um að ræða 100 ársverk í beinum störfum við 

gróðursetningu í 1750 ha á ári í 17 ár auk um það bil 15 ársverka í beinum störfum við að 

grisja 520 ha á ári á næstu 30 árum. Eftir að gróðursetningu lýkur er stutt í að við bætist 

grisjun á þeim 30.000 ha eða 1750 ha/ári sem búið verður að gróðursetja eftir 17 ár eða um 

45 ársverk næstu 20 ár þar á eftir. Þannig eru fyrirsjáanleg bein störf í skógrækt 115 í um 

20 ár og síðan um 60 bein störf við grisjun næstu 15-20 ár þar á eftir. Kostnaðurinn við 

þessi störf er samkvæmt ofangreindum forsendum í kringum 550 milljónir á ári, eða 9,3 

milljarðar yfir 17 ár. Það er nákvæmlega sama upphæð og lögð er til uppbyggingar 

kísilversins á Bakka á hverju ári á byggingartíma þess eða í þrjú ár. Eftir þessi 17 ár í 

uppbyggingu skóga LHV má reikna með að afurðir skóganna standi undir þeim ársverkum 

sem skapast í kringum umhirðu þeirra og nýtingu. Skógrækt LHV hefur auk þess áhrif í 

dreifðum byggðum um allt land en ekki í neinum einum landshluta. 

 Erlendis hefur verið bent á aukna skógrækt sem leið til að stemma stigu við atvinnuleysi 

og efla hagvöxt meðal annars vegna þess hversu vinnuaflsfrek skógrækt er og hversu mikil 

margfeldisáhrif hún hefur í nærumhverfi sínu (Nair & Rutt, 2009). Einnig eru vísbendingar 

í Bretlandi um að lítil og meðalstór fyrirtæki sem starfa utan þéttbýlis hafi komið betur út 

úr kreppu síðustu ára en þau sem starfa í þéttbýli (Anderson o.fl., 2010). Ekki má heldur 

gleyma því að fjármagn sem lagt er í skógrækt er lagt í uppbyggingu auðlindar til langrar 

framtíðar. 

4.3.5 Viðhald þekkingar og kunnáttu í skógræktargeiranum 

Brýnt er að hafa í huga að til að hægt sé að standa við gerða samninga við bændur um 

skógrækt á jörðum þeirra verður að tryggja að sú þekking sem skapast hefur á starfstíma 

LHV glatist ekki. Sem dæmi um hættu á slíku má nefna skógarplöntuframleiðsluna sem er 

nokkuð sérhæfð og krefst þekkingar og reynslu til að fá heilbrigðar og þróttmiklar plöntur 

(Valgerður Jónsdóttir & Hrefna Jóhannesdóttir, 2006). Niðurskurður á fjármagni til LHV 

eftir hrun hefur haft sín áhrif á skógarplöntuframleiðsluna eins og aðra þætti 

skógræktarinnar og er skemmst að minnast þess að nýlega varð stærsta fyrirtækið, Barri 

ehf., gjaldþrota (Gunnar Gunnarsson, 2013). Aðrar gróðrarstöðvar hafa einnig hætt 

starfsemi eða dregið verulega úr henni eftir hrun (Einar Gunnarsson, 2012). Mikil hætta er 
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á að verkþekking glatist þegar reyndir starfsmenn hætta störfum (sjá meðal annars Júlíana 

Hansdóttir Aspelund & Runólfur Smári Steinþórsson, 2009) eins og gerist þegar fyrirtæki 

þurfa að draga saman seglin eða jafnvel loka alveg. Samdráttur í skógarplöntuframleiðslu 

getur því haft í för með sér erfiðleika við að koma framleiðslunni af stað aftur þegar betur 

árar þar sem tíma tekur að þjálfa upp nýtt starfsfólk. 

4.3.6 Breytingar á kostnaðarliðum hjá LHV 

Breytingar á kostnaðarliðum í beinum störfum hjá LHV eru framundan samfara 

breytingum á aldri skóganna. Ljóst er að greiðslur LHV til girðingaframkvæmda munu 

væntanlega lækka á næstu árum þar sem gert var ráð fyrir að kostnaður við 

girðingaframlög væri yfirleitt greiddur á tíu árum eftir gerð samninga og margar jarðir eru 

komnar að þeim tímapunkti. Þó má reikna með að áfram verði vinna við girðingar á 

jörðum með nýja samninga en líklega verða þær færri en á viðmiðunartímabilinu (2001-

2010). Á móti kemur að aukin áhersla verður á grisjun og þar hækkar kostnaður LHV á 

móti lækkun girðingarkostnaðar. 

4.3.7 Alþjóðleg viðmið 

Þegar borin er saman fjöldi ársverka í skógrækt LHV á Íslandi sem í þessari rannsókn eru 

reiknuð út frá 1800 klst/ársverk og fjöldi FTE (e. full time equivalent) vinnuaflsþörf, sést 

að nokkur munur er á þessum tveimur reikniaðferðum (Tafla 10, bls. 50 og Tafla 14, bls. 

53). Bein launuð ársverk í skógrækt LHV voru að meðaltali 81,4 en fjöldi FTE var að 

meðaltali 70,4 á tímabilinu. Mismunurinn á þessum tveimur reikniaðferðum felst í því að 

ársverk telja þann fjölda sem vinnur verkið yfir árið en FTE telur þann fjölda vinnustunda 

sem þarf til að vinna verkið á ársgrundvelli (Bryant, 2012). Þar er ekki tekið tillit til 

sumarleyfa, almennra frídaga eða veikindadaga eins og þegar ársverk eru reiknuð út 

(Hrafnhildur Arnkelsdóttir, símtal 12.01.2012). Deila má um hvor aðferðin er réttari og í 

raun má segja að þær séu báðar jafnréttháar en val aðferðar felst í því hvaða upplýsingar á 

að sýna. Hér var talið réttast að nota ársverk þar sem almenn hefð er fyrir því á Íslandi að 

nota ársverk sem ígildi 1800 klst þegar unnið er með fjölda starfa (Signý Jóhannesdóttir, 

tölvupóstur 03.01.2012). Einnig er rétt að hafa í huga að tilgangur rannsóknarinnar var að 

kanna árangur i atvinnuuppbyggingu og hversu margir hefðu fengið vinnu við framkvæmd 

laga um LHV og því rétt að hafa niðurstöðurnar sambærilegar við aðrar greinar á Íslandi 

sem nota sama viðmið ef áhugi yrði á frekari rannsóknum þar að lútandi. 
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4.3.8 Ársverk í öllum skógræktargeiranum á Íslandi 

Skógargeirinn á Íslandi í heild sinni skapaði alls 167 ársverk árið 2010 miðað við 2000 klst 

ársverk (Einar Gunnarsson, 2011). Sú samantekt er byggð á svörum frá viðkomandi aðilum 

ásamt ársskýrslum skógræktarfélaganna (Einar Gunnarsson, 2011) og því geta verið 

mismunandi útreikningar á bakvið þau svör svo gæta þarf varúðar við túlkun þeirra.  

Þessar tölur eru þó þær einu sem aðgengilegar eru um störf í skógræktargeiranum á Íslandi 

sem heild. Ef þessi 167 ársverk er umreiknuð í 1800 klst á bakvið hvert ársverk líkt og gert 

er í þessari rannsókn kemur í ljós að hjá Skógrækt ríkisins eru um 68 ársverk, hjá 

Skógræktarfélagi Íslands og 60 skógræktarfélögum víða um land eru unnin um 55 ársverk, 

hjá Hekluskógum um 1 ársverk, hjá plöntuframleiðendum eru gefin upp um 33 ársverk og 

hjá LHV 27,6 ársverk.  

Launuð störf í tengslum við LHV samkvæmt niðurstöðum þessarar ritgerðar voru 46,6 árið 

2010 fyrir utan vinnu í gróðrarstöðvum, eða 69% hærri en í áætlun Einars Gunnarssonar 

(2011). Við þetta bætast svo um 31 ársverk í óbeinum og afleiddum störfum (án áhrifa 

gróðrarstöðvanna) og 19 ólaunuð störf skógarbænda í skógi. Þegar þetta allt er talið eru því 

ársverkin sem LHV sköpuðu um 96 eða 3,4 sinnum fleiri en í samantekt Einars 

Gunnarssonar (2011). Þetta kom ekki á óvart þar sem vitað var að þær upplýsingar sem 

LHV höfðu aðgengilegar náðu bara til hluta af vinnuframlagi sem unnið var á þeirra 

vegum (sjá umfjöllun í Aðferðafræðikafla). Það var jafnframt ein af ástæðunum fyrir að 

höfundur lagði út í þessa rannsókn. 

Upplýsingar Einars Gunnarssonar (2011) frá gróðrarstöðvum ná til allra starfa við 

plöntuframleiðslu en ekki einungis til þeirra starfa sem þarf til að framleiða skógarplöntur 

fyrir LHV. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar voru ársverk hjá 

plöntuframleiðendum fyrir LHV um 20,5 ársverk eða tæpum 13 ársverkum færri en gefið 

er upp í samantekt Einars Gunnarssonar (2011) sem heildarfjöldi starfa í gróðrarstöðvum. 

Það er því ljóst að framleiðsla skógarplantna fyrir LHV er veigamikill þáttur í rekstri 

gróðrarstöðva á landinu. 

Það er jafnframt ljóst að það er nokkuð misjafnt milli aðila skógræktargeirans í samantekt 

Einars Gunnarssonar (2011) hvort og hvernig ólaunuð ársverk eru talin fram. Þannig er 

ljóst að meginhluti þeirrar vinnu sem hin 60 skógræktarfélög vinna er unninn í 

sjálfboðavinnu en til dæmis er vafasamt að vinnuframlag Hekluskóga sem aðeins er metið 

sem eitt ársverk nái til þeirra fjölmörgu hópa af sjálfboðaliðum sem koma að 
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gróðursetningu, frætínslu og sáningu á vegum Hekluskóga á hverju ári. Þar er því vinna við 

skógrækt sem er vafalítið vantalin. 

Þegar allar þessar tölur eru teknar saman, með þeim fyrirvörum sem þarf að gera á þeim,  

hafa því orðið til bein störf í skógrækt á Íslandi árið 2010 sem nemur um 204 ársverkum 

miðað við 1800 vinnustundir. Sé gert ráð fyrir sömu margfeldisáhrifum af allri skógrækt á 

Íslandi eins og reiknað er með í þessari rannsókn má reikna með að óbein og afleidd störf 

séu um 135 ársverk alls og þannig skapi allur íslenski skógargeirinn um 340 ársverk á ári 

miðað við árið 2010. Þegar þessar tölur eru umreiknaðar í eininguna FTE eru bein störf um 

184 FTE og óbein og afleidd störf um 124 FTE eða samtals 308 ársverk miðað við FTE. 

4.3.9 Samanburður við önnur lönd 

Séu þessar tölur bornar saman við sambærilegar tölur frá árinu 2010 fyrir Írland, Skotland 

og Wales kemur í ljós að bein störf (FTE) við skógrækt í Írlandi eru 3.125 (IFFPA, 2012), í 

Skotlandi eru bein störf (FTE) 4.312 (Forestry Commission, 2011), í Wales eru bein störf 

(FTE) 1.288 (Forestry Commission, 2011) og á Íslandi eru 184 bein störf (FTE) við 

skógræktargeirann í heild sinni árið 2010. 

Til að bera þessar tölur saman við bein störf í skógrækt á Íslandi var reiknað út fjöldi starfa 

(FTE) við skógrækt á hverja 1000 ha skógarþekju í hverju landi fyrir sig árið 2010. Þá kom 

í ljós að Írland er með 4,2 FTE/1000 ha, Skotland er með 3,1 FTE/1000 ha, Wales er með 

4,2 FTE/1000 ha og Ísland er með 1,2 FTE/1000 ha. Það er því mikill munur á þeirri 

atvinnu sem skapast hefur (eða kostað er til) í skógrækt hér á landi og í 

viðmiðunarlöndunum í þessari rannsókn.  

Þegar þessar niðurstöður eru skoðaðar eru tvær líklegar skýringar sem koma fyrst í hugann. 

Önnur er munurinn í aldri skóganna í þessum löndum. Í nágrannalöndum okkar hefur verið 

markviss nýskógrækt verið stunduð í lengri tíma en hér á landi eða frá árinu 1922 í Írlandi 

(Dhubháin o.fl., 2009) og frá 1919 í Bretlandi þegar Forestry Commisson var stofnað til að 

búa til skógarauðlind í Bretlandi (Forestry Commission, 2013). Þar eru ræktuðu skógarnir 

því orðnir eldri og þeir því farnir að gefa af sér viðarafurðir í meira magni sem standa undir 

umhirðu og endurnýjun þeirra skóga sem felldir eru. Einnig er þar orðin lengri hefð fyrir 

atvinnu við skógrækt og hún því öflugri sem atvinnugrein en hér á landi jafnvel þó ekki séu 

tekin með í reikninginn þau störf sem skapast við úrvinnslu úr skógunum.  

Fjármögnun skógræktar er önnur líkleg skýring á þeim mun sem er á Íslandi og 

nágrannalöndum; það er einfaldlega fjárfest meira í skógarauðlindinni með ríkisstyrkjum í 
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nágrannalöndunum. Samkvæmt upplýsingum í Forestry Statisics (2011) er um 40 

milljónum punda (ISK 8.7 milljarðar á gengi jan. 2011) veitt í ríkisstyrki til skógræktar í 

Skotlandi á árinu 2010 og um 20 milljónum punda (ISK 3.5 milljarðar) í Wales. 

Sambærileg upphæð í Írlandi er 114,4 milljónir evra (ISK 17.6 milljarðar) (IFFPA, 2011) 

en á Íslandi var heildarframlag til skógræktar á fjárlögum árið 2010 ISK 700 milljónir, þar 

af 424,8 milljónir til LHV (Alþingi, 2010).  

Ef þessar tölur eru hinsvegar settar í hlutfall við íbúafjölda landanna kemur í ljós að Írland 

greiðir ISK 3.838 á hvern íbúa landsins í styrki til skógræktar, Skotland greiðir 1.650 ISK, 

Wales greiðir 1.161 ISK og Ísland greiðir 2.177 ISK til heildarskógræktar í landinu og 

1.320 ISK á hvern íbúa landsins miðað við framlög til LHV. Ísland lendir þar á svipuðum 

slóðum og samanburðarlöndin. Svona samanburð ber þó að taka með fyrirvara um þær 

upplýsingar sem liggja til grundvallar útreikningunum.  

4.3.10 Önnur störf 

Margskonar störf hafa orðið til á landsbyggðinni og á Reykjavíkursvæðinu í tengslum við 

starfsemi LHV á starfstíma þeirra. Þar er um að ræða margháttaða þjónustu, svo 

bókhaldsstarfsemi, tölvuþjónustu, ræstingar auk annarra almennra umsvifa sem starfsemi 

LHV hefur í för með sér (Viðtöl við framkvæmdastjóra LHV sumarið 2011 og síðar). 

Einnig hefur rannsóknum í skógrækt fleygt fram á þessum tíma og þar hefur starfsemi 

LHV haft sitt að segja. Þessar rannsóknir hafa oftar en ekki verið kynntar á starfssvæðum 

LHV og þá haft í för með sér umsvif við ráðstefnuhald svo sem gistingu, ferðir og 

veitingar (Edda S. Oddsdóttir o. fl., 2013). Þessi störf og umsvif eru að mestu leyti unnin í 

næsta nágrenni verkefnanna og falla því undir skilgreiningu á óbeinum og afleiddum 

störfum sem fjallað er um í kaflanum um margfeldisáhrif. 

4.4 Margfeldisáhrif atvinnu í skógrækt 

Margfeldisáhrif af skógrækt á Íslandi eru miðuð við forsendur í öðrum löndum og 

rannsóknum þar, þar sem tiltækar upplýsingar hjá Hagstofu Íslands leyfa ekki slíka 

útreikninga fyrir skógrækt eða aðra frumatvinnuvegi á Íslandi. Því er einungis unnt að 

túlka þessar tölur sem dæmi um þau margfeldisáhrif sem skógrækt getur haft hér á landi ef 

rétt gögn væru tiltæk hjá Hagstofu Íslands.  

Talsverður breytileiki gat verið á milli fjölda þeirra óbeinu og afleiddu starfa sem urðu til 

eftir þeim forsendum sem notaðar voru (Tafla 15, bls. 54; Viðauki IV, Töflur 37-42) og 

sést því glögglega hversu mikilvægt er að hafa rétt gögn við slíka útreikninga. Sambærileg 
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störf voru á bakvið útreikningana í þessari rannsókn og þeim sem miðað var við (Dhubháin 

o.fl., 2009; Edwards o.fl., 2009; Moloney o.fl., 2005; Munday & Roberts, 2001; Thomson 

& Psaltopoulos, 2005). Það voru gróðursetning nýskóga og störf tengd þeim svo sem við 

plöntuframleiðslu og undirbúning skógræktar, umsjón og utanumhald verka hjá bændum af 

hálfu LHV og fyrsta grisjun nýskóga. Áður hefur verið bent á mun milli þessara landa hvað 

varðar fjárframlag ríkisins til styrktar skógræktar hjá bændum ásamt því að skógarnir eru 

mun eldri en hér á landi og að þeir þekja meira flatarmál. Þessi munur gerir það að verkum 

að samanburður milli þessara landa hvað varðar margfeldisáhrif skógræktar verður mjög 

erfiður meðan ekki eru til upplýsingar um margfaldara í skógrækt hér á landi. Í því 

sambandi þarf að hafa í huga að upplýsingar um heildarframlög samanburðarlandanna til 

skógræktar lágu ekki á lausu vegna örðugleika við að skilgreina starfsemi í skógrækt 

erlendis á sama hátt og hér á landi. Þau framlög geta haft mikið að segja með tilliti til 

margfeldisáhrifa skógræktarinnar og skortur á þeim upplýsingum eykur því á óvissu við 

notkun margfaldara í skógrækt þessara landa við útreikning á margfeldisáhrifum 

skógræktar hér á landi sem var þó það eina sem stóð til boða. Til að mæta þessari óvissu 

voru því notuð meðaltals-margfeldisáhrif frá fleiri en einu svæði. 

Útreikningar á óbeinum áhrifum eru alltaf vandmeðfarnir og gæta þarf vel að því hvenær er 

rétt að taka óbein áhrif með í reikninginn og hvenær ekki (Boardman o.fl., 2006). Almennt 

er talið æskilegt að bein áhrif séu það mikil að hagnaður framkvæmdar byggist á þeim að 

langstærstum hluta því ef óbein áhrif eru túlkuð mjög þröngt geta þau aukið hagnað 

framkvæmdar en séu þau túlkuð of vítt hverfur ágóði þeirra (Boardman o.fl., 2006). Þetta á 

sérstaklega við þegar framkvæmdir á stórum kvarða, til dæmis áhrif á öllu landinu eru 

metin.  

Benedikt Hálfdanarson (2002) reiknaði út margfeldisáhrif fyrir skógrækt á Austurlandi þar 

sem hann notaði þau gögn sem tiltæk voru á þeim tíma og beitti aðferðafræði aðfanga og 

afurðagreiningar til að fá fram margfeldisáhrif skógræktar miðað við tímabilið 1990-2000. 

Hann fann út að margfaldari þeirra fjármuna sem kæmu frá skógrækt væri 1,25 og að 

störfin sem sköpuðust á þessum tíma á Héraði væru um 20 ársverk. Sé tekið mið af þessum 

útreikningum Benedikts (2002) og þeir heimfærðir á skógrækt á öllu landinu kemur í ljós 

að um mjög svipaða útkomu er að ræða eins og úr meðaltali margfeldisáhrifa úr erlendum 

rannsóknum (Tafla 15, bls. 54) sem notuð voru í þessari rannsókn eða að meðaltali um 20 

ársverk í óbeinum áhrifum sem tengjast skógrækt á Íslandi. Hinsvegar verður að hafa það í 

huga að umsvif skógræktar hafa margfaldast frá árinu 2000. Þá höfðu Héraðsskógar starfað 
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í tíu ár og Suðurlandsskógar í þrjú ár og plantað samtals í 3.510 ha lands (Jón Birgir 

Jónsson o.fl., 2010). Árið 2010 voru hinsvegar fimm LHV starfandi með samtals 576 

samninga við skógarbændur og búið var að planta í um 12.000 ha af skógi til viðbótar (Jón 

Birgir Jónsson o.fl., 2010). Það má því leiða líkum að því að óbeinu áhrifin gætu verið 

meiri í raun hjá LHV á árunum 2001-2010. 

Til að fá rétta mynd af óbeinum og afleiddum áhrifum skógræktar á Íslandi er því 

nauðsynlegt að opinber, tölfræðileg gögn og gagnasöfn innihaldi þær tölur sem þarf til að 

reikna þessi áhrif út á réttan hátt. Það heyrir undir Hagstofu Íslands að bæta úr skorti á 

nauðsynlegum gögnum. Þangað til má líta á þessa útreikninga sem hér voru birtir, sem 

sterka vísbendingu um margfeldisáhrif skógræktar á Íslandi í þjóðhagslegu samhengi. 

4.5 Eigin vinna bænda við uppbyggingu skóga 

Dreifing svarenda í spurningakönnun um launalausa atvinnu í skógi var mjög sambærileg 

við dreifingu skógarbænda milli LHV og svörin voru því marktækt úrtak fyrir 

skógarbændur á Íslandi. Önnur atriði sem notuð voru í könnuninni til að skoða hvort 

dreifing svara gæfi sem réttasta mynd af aðstæðum skógarbænda, svo sem hvenær 

samningar voru gerðir, stærð skógræktarlands, búsetu skógarbænda, annar búskapur en 

skógrækt og aldur og kyn skógarbænda, benda til þess að svör við könnuninni og dreifing 

svaranna, gefi rétta mynd af aðstæðum flestra skógarbænda um allt land. Því er óhætt að 

draga þá ályktun af svörum í þessari könnun að hún eigi við skógarbændur með samninga 

við LHV hvar sem þeir búa á landinu. Langflestir bændanna unnu eitthvað launalaust við 

skógræktina á árinu 2011 eða um 80% þeirra sem höfðu gilda samninga við LHV í árslok 

2011.  

Í útreikningum á ólaunuðum ársverkum var miðað við 5 klst vinnu á dag en í 

spurningakönnuninni var spurt þannig að vinnudagurinn væri um 6 – 8 klst. Ástæða þess 

að reiknað er með færri klst en spurt er um í könnuninni var til að minnka hættu á að svörin 

hafi verið ofmetin. Rannsóknir hafa leitt í ljós ósjálfráða tilhneigingu svarenda til að 

ofmeta framlag sitt í því sem spurt er um, jafnvel í þeim tilgangi að þóknast spyrjanda 

(Neuman, 2006; Þorlákur Karlsson, 2003). 

Þegar launalaust vinnuframlag bænda í skógum þeirra var skoðað sást að framlag þeirra til 

skógræktar á Íslandi var um 1/5 hluti af þeirri vinnu sem unnin var við skógrækt á 

tímabilinu 2001-2010 (Tafla 10, bls. 50) . Meðalfjöldi launaðra ársverka voru rúm 80 

ársverk á tímabilinu og þar af voru ~ 37 ársverk unnin á sjálfum skógarjörðunum. Með 
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þeim ~ 19 ársverkum sem bændur unnu síðan launalaust í skóginum var framlag bændanna 

orðið um 1/3 af þeirri vinnu sem unnin er við ræktun og umhirðu skóganna.  

Miklar líkur eru á að námskeiðaröðin Grænni skógar sem LHV býður upp á fyrir 

skógarbændur  (Björgvin Örn Eggertsson, 2011) hafi haft áhrif á áhuga bænda á að sinna 

skógum sínum og líta á þá sem fjárfestingu til framtíðar. Sú þátttaka bænda í vinnu við 

skóganna sem kemur fram í þessari könnun stingur í stúf við margar þær rannsóknir sem 

gerðar hafa verið í öðrum löndum á viðhorfi bænda gagnvart vinnu við skóga sína. Á 

Írlandi hafa rannsóknir sýnt að bændur líta oft ekki á skógana sem eitthvað sem komi þeim 

til góða heldur fremur eitthvað sem stjórnvöld eða framkvæmdaaðilar beri ábyrgð á og oft 

eru skógarnir jafnvel taldir hafa neikvæð áhrif á landslag, atvinnu og umhverfi (Carroll 

o.fl., 2010; Crowley o.fl., 2001). Hins vegar hefur komið í ljós í Svíþjóð að skógarbændur 

þar (Non-Industrial Private Forest Owners) leggja mikla vinnu í skóga sína við plöntun og 

snemmgrisjun ásamt skógarhöggi og útdrætti auk þess sem þeir leggja umtalsverða 

fjármuni í tækjakaup til að sinna þessum störfum (Lindroos o.fl., 2005). Þessi mismunandi 

viðhorf milli landa benda til þess að ásamt því að rækta trén þurfi að kenna 

skógareigendum að meta og virða skóga sína og þykja vænt um þá. Það er því ekki síður 

mikilvægt að ala upp skógarmenningu hjá skógareigendum. Sérfræðingar frá öðrum 

löndum hafa einmitt hrósað okkur Íslendingum fyrir að standa öðruvísi að skógrækt hér og 

gera ekki sömu mistökin og í sumum öðrum löndum (Bjarni Diðrik Sigurðsson, 

persónulegar upplýsingar). 

LHV hafa leitast við að halda kostnaði við skógræktina í lágmarki og þá sérstaklega eftir 

„hrun“ en bændur vilja þrátt fyrir það tryggja að góður árangur verði af skógarstarfinu og 

eru því tilbúnir til að leggja á sig vinnu til þess. Slíkt framlag er umtalsvert ef það væri 

reiknað sem beinn útlagður kostnaður við ræktun skóganna. Slíkt verður ekki gert hér þar 

sem erfitt er að meta þessa vinnu til fjár auk þess sem flestir skógarbændur eru jafnframt 

áhugasamir um ræktun skóga og líta því jafnvel á þessa vinnu sem ánægjustundir við 

áhugamál sitt.  

Sú tilfinning skógarbóndans að hann sé að leggja sitt af mörkum til að bæta skóginn og 

afurðir hans til ágóða fyrir komandi kynslóðir er bóndanum mikils virði. Vitneskjan um að 

hafa lagt sig fram um að vinna gott verk, hvort sem það er metið að verðleikum eða ekki er 

öllum dýrmæt og skilar sér í stolti yfir verkum sínum þegar litið er til baka. Skógarbændur 

sem eru stoltir af skóginum sínum hafa metnað til að gera gott betra og það er ómetanlegt 

framlag til skógræktar á Íslandi. 
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4.6 Skyggnst inn í framtíðina 

4.6.1 Á ríkið alltaf að borga brúsann? 

Í umfjölluninni hér að framan er rætt um þau störf sem skapast hafa við uppbyggingu 

skóga á vegum LHV. Þar er bent á þá fjárþörf sem þegar gerðir samningar við 

skógarbændur kalla á, auk nýrra samninga. Það er því ekki óeðlilegt að spurt sé hver er 

framtíðin í skógrækt LHV, á ríkið alltaf að borga? 

Ekki er nóg að sýna fram á fjölda starfa sem orðið hafa til við uppbyggingu í 

atvinnugreininni skógrækt heldur þarf líka að sýna fram á kostnaðinn við að búa til þessi 

störf og jafnframt hvort líkur eru á að þau skili einhverju til samfélagsins. Þegar 

kostnaðartölur við framkvæmd laga nr. 95/2006 eru skoðaðar (Mynd 18, bls. 64) sést að 

stærsti útgjaldaliður við skógræktina eru plöntukaup. Það er þó ekki það sama upp á 

teningnum þegar litið er til hlutfallslegs kostnaðar við hvert ársverk sem skapast hefur í 

skógrækt. Þá kemur í ljós að ársverk starfsmanna LHV eru hlutfallslega dýrustu störfin. 

Það er ekki óeðlilegt þar sem almennt er krafist sérþekkingar og/eða háskólamenntunar við 

ráðningar starfsmanna LHV. Áður hefur verið minnst á mikilvægi þess að auka möguleika 

háskólamenntaðs fólks á störfum við sitt hæfi úti á landi en laun þess starfsfólks eru einnig 

hærri.  

Eins og fram kemur á Mynd 11 (bls. 53) dreifast ársverk í skógarplöntuframleiðslu og 

störfum á skógarjörðum mjög ójafnt á árið og einnig hefur komið fram að skólafólk er oft 

fengið til að vinna þessa vinnu þar sem hún hentar oft vel sem sumarvinna. Slík tilhögun 

eykur líkur á að skólafólk geti aflað sér tekna í sumarleyfi og eykur þannig jafnframt líkur 

að það afli sér meiri menntunar. Því koma störf sem skapast við skógrækt, samfélögum í 

hinum dreifðu byggðum til góða bæði með tilliti til fjölbreyttari atvinnumöguleika og meiri 

veltu vegna greiddra launa (sjá umfjöllun um afleidd áhrif skógræktar fyrr í ritgerðinni). 

4.6.2 Atvinna við úrvinnslu 

Í lögum nr. 95/2006 er vísað til skógræktaráætlana sem LHV eiga að gera til 40 ára. Einnig 

kemur fram í samningum við skógarbændur að þeir samningar séu til 40 ára. Gert er ráð 

fyrir að eftir þann tíma taki skógarbóndinn við skógi sínum og greiði af honum þann 

kostnað sem hlýst af vinnu við skóginn, en fær á móti tekjur af afurðum skógarins, svo sem 

af grisjunarvið sem fellur til í næstu grisjunum eftir snemmgrisjun ásamt tekjum við 

lokahögg. Hafi snemmgrisjun farið fram á réttum tíma þannig að vaxtarrými trjánna sé 

hæfilegt má reikna með skilvirkari vinnu við seinni grisjanir og líkur á meiri afurðum úr 
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skóginum. Þannig er líklegt að vel unnin snemmgrisjun skili skógareiganda betri skógi til 

framtíðar og auknum tekjum af skóginum. 

Um þessar mundir er mikil eftirspurn eftir grisjunarvið til að selja verksmiðjum á 

Grundartanga í Hvalfirði (Skógrækt ríkisins, 2013) og gott verð í boði. Ekki er víst að 

slíkar aðstæður verði um ókomna tíð en þó er óhætt að gera ráð fyrir að bændur fái fyrir 

kostnaði við grisjanir í framtíðinni. Það þýðir að skógar landsins skapa ákveðna veltu í 

atvinnu og fjármagni í framtíðinni sem væntanlega mun skila sér til ríkisins í gegnum 

skatta og önnur gjöld sem greidd eru af atvinnurekstri í stað þess sem nú er, að kostnaður 

við snemmgrisjun er greiddur af LHV og þar með af framlögum ríkisins. Þannig munu 

myndast tekjur hjá ríkissjóði eftir að samningstíma hvers skógarbónda við LHV lýkur í 

stað þeirra framlaga sem nú fara til skógræktar. Í því sambandi má benda á að einhverjir af 

þeim bændum sem gert höfðu samninga um nytjaskógrækt á bújörðum, endurnýjuðu ekki 

samninga sína við LHV og hafa verið sjálfstæðir skógareigendur um árabil án aðkomu 

ríkisins að skógræktinni (framkvæmdastjórar LHV, samtöl við gagnaöflun sumarið 2011). 

Það hráefni sem fellur til við grisjun skóganna og lokahögg þeirra kallar á nauðsynlega 

aðstöðu til úrvinnslu þess hráefnis. Hér verður ekki reynt að rýna í þá möguleika á 

úrvinnslu sem þar munu verða til, heldur verður leitað vísbendinga um þá atvinnu sem 

mögulega skapast við úrvinnslu afurðanna svo sem í sögunarmyllum eða einhvers konar 

timburvinnslu. 

Í Töflu 18 (bls. 56) kemur fram að miðað við meðaltal margfaldara úr 

viðmiðunarrannsóknum frá Írlandi og Skotlandi eru líkur á að rúmlega 50 ársverk skapist 

hér á landi þegar kemur að úrvinnslu á timburafurðum skóganna. Með óbeinum og 

afleiddum áhrifum þeirra ársverka má reikna með að allt að 50 ársverk til viðbótar skapist 

vegna úrvinnslunnar eða alls um 100 ársverk. Enn eru samt nokkur ár þar til reikna má 

með að atvinnuuppbygging í úrvinnslu skógarafurða hefjist hér að einhverju marki en að 

því mun koma þegar skógarnir vaxa og eldast. 

Við samanburð á skógrækt og atvinnu við hana á Íslandi og í viðmiðunarlöndunum verður 

að benda á þann mun sem er á ársverkum í skógrækt hér á landi annars vegar og í Írlandi 

og Skotlandi hins vegar. Hér á undan kemur fram að á Írlandi eru 4,2 FTE/1000 ha, í 

Skotlandi 3,1 FTE/1000 ha en á Íslandi eru 1,2 FTE/1000 ha. Við erum því með mun færri 

störf í skógrækt hér miðað við hvern ha en í viðmiðunarlöndum okkar og mun minni 

fjárfestingar í skógrækt okkar en þau. Spá um störf við úrvinnslu, grundvölluð á erlendum 
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aðstæðum má því reikna með að sé varfærin þar sem líkur eru á að jafnvel þrisvar til 

fjórum sinnum fleiri ha séu á bakvið hvert ársverk hérlendis en í viðmiðunarlöndunum. 

Miðað við þessar forsendur sem hér hafa verið raktar má ætla að skógrækt og úrvinnsla úr 

afurðum skóganna sé ekki síður arðbær hér á landi en í þeim löndum sem miðað hefur 

verið við í þessari rannsókn. 

Sú atvinnusköpun sem mun myndast við úrvinnslu skógarafurða verður að öllum líkindum 

greidd af skógareigendunum sjálfum og þeim aðilum sem sjá sér hag í þeirri uppbyggingu. 

Slík uppbygging verður væntanlega alltaf með hagnaðarsjónarmið að markmiði og mun 

þannig taka mið af þeim tekjum og fjármögnunarmöguleikum sem skógurinn á hverjum 

stað, stendur undir. Uppbygging úrvinnslu er ekki í verkahring LHV og þar af leiðandi er 

ekki hægt að ætlast til að fjármagn komi þaðan til uppbyggingar. Það má því segja að ríkið 

muni sleppa hendinni af skógum og skógarbændum að loknum þeim 40 ára samningstíma 

sem um er rætt í lögum um LHV. Skógareigendur hafa þá fengið það fjármagn sem talið 

var þurfa til uppbyggingar skóganna og að samningstíma loknum er það þeirra að ávaxta 

það sem best þeir geta með því að hugsa vel um skóga sína og afurðir þeirra. 

4.6.3 Sköpun skógarauðlindar 

Lög nr. 95/2006 hafa þann tilgang og markmið að skapa skógarauðlind á Íslandi. Í upphafi 

var markið sett á að rækta skóg á um 214.000 ha á þeim 40 árum sem ætlað var að 

landshlutaáætlanir LHV myndu ná yfir. Áður hefur komið fram að það markmið mun 

tæplega nást en þó er ljóst að viðtökur landeigenda um allt land hafa verið mjög góðar.  

Í þessari rannsókn kemur fram að skógarbændur eru almennt áhugasamir um skógrækt og 

vilja vanda til verka við uppvöxt skóga sinna. Sú niðurstaða ein og sér gefur tilefni til 

bjartsýni varðandi uppbyggingu skógarauðlinda á Íslandi þar sem áhugi á skógrækt hefur 

áður sýnt sig að fleyta okkur býsna langt og nægir þar að nefna skógræktarátak 

Ungmennafélags Íslands snemma á síðustu öld (Sigurður Blöndal & Skúli Björn 

Gunnarsson, 1999).  

Í þessari ritgerð hefur verið kallað eftir auknu fjármagni úr ríkissjóði til að hægt sé að 

standa við gerða samninga LHV við skógarbændur og bent á þá atvinnusköpun sem átt 

hefur sér stað á árunum 2001-2010 sem rökstuðning fyrir fjárveitingunum. Það er líka 

eðlilegt framhald af þeirri kröfu að spurningin um hvort ríkið eigi alltaf að borga sé borin 

upp. Svarið við þeirri spurningu er kannski á skjön við kröfu um meira fjármagn en að 

mínum dómi á ríkið ekki alltaf að borga. Ríkið er jú við, einstaklingarnir og fyrirtækin, 
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sem stöndum undir ríkisrekstrinum með sköttum okkar og skyldum og við viljum fá sem 

besta þjónustu á sem flestum sviðum. Það fjármagn sem mun falla til þegar úrvinnsla á 

afurðum skóganna hefst mun taka við af fjármögnun ríkisins og með tímanum skila því til 

baka sem lagt hefur verið í uppbyggingu skóganna ásamt því að standa straum af kostnaði 

við áframhaldandi uppbyggingu þeirra og endurnýjun eftir lokahögg. 

Það kostar allt sitt og þar með talin uppbygging skógarauðlindar. Hér á undan hefur verið 

bent á ýmsa þætti sem snerta bæði kostnaðar og tekjuhlið á slíkri uppbyggingu en þegar 

dæmið er reiknað til enda, tel ég að jákvæð niðurstaða fáist. Fyrir það fjármagn sem 

ríkissjóður leggur til uppbyggingar skógarauðlindar á Íslandi fáum við skóga víða um land. 

Við fáum möguleika á atvinnu við uppbyggingu skóganna í dreifðum byggðum þar sem er 

fábreytt atvinnuframboð að öllu jöfnu og við fáum möguleika á enn frekari uppbyggingu á 

nýjum atvinnugreinum í úrvinnslu timburafurða þegar skógarnir okkar stækka og eldast. 

Samkvæmt samanburði við Skotland og Írland gætu skapast álíka mörg fjárhagslega 

sjálfbær ársverk við nýtingu og úrvinnslu skóga hér á landi og ríkið kostaði til 

skógarbænda á hverju ári í uppbyggingu skóganna. Miðað við þá framtíðarsýn flokkast 

fjárfesting ríkisins í atvinnuuppbyggingu í skógrækt sem góð fjárfesting. 

Í framtíðinni mun þessi nýja auðlind okkar Íslendinga skapa störf víða um land, vernda 

land og loftslag, skapa verðmæti í formi ýmissa afurða úr skógunum og veita okkur gleði 

og ánægju við að njóta samvista við skógana okkar. Skógarauðlindin okkar verður 

sjálfbær, bæði í atvinnulegu tilliti og fjárhagslega og ekki síður sem andleg og líkamleg 

heilsubót öllum sem njóta vilja. Fjármagni ríkisins er því vel varið til uppbyggingar 

skógarauðlindar. 
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5 Lokaorð 

Þessi rannsókn sýndi fram á að LHV hafa unnið að því að uppfylla tilgang og markmið í 

lögum nr. 95/2006 varðandi sköpun skógarauðlindar og atvinnuuppbyggingu á landsvísu 

með því að stuðla að atvinnuuppbyggingu á starfssvæðum sínum. Gagna var aflað hjá 

öllum LHV, hjá skógarplöntuframleiðendum og hjá skógarbændum. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýndu að 81,4 ársverk í launuðum störfum hafa verið unnin að meðaltali á 

landinu öllu við skógrækt á vegum LHV á tímabilinu 2001-2010. Að auki má reikna með 

að óbein og afleidd áhrif LHV hafi skapað á bilinu 30-60 ársverk eftir þeim forsendum sem 

lagðar eru til grundvallar útreikningum. Að auki unnu skógarbændur um 20 ólaunuð 

ársverk í skógum sínum árið 2011. Því gætu störf í tengslum við starfsemi LHV hafa 

stuðlað að allt að 110-160 ársverkum um allt land á tímabilinu 2001-2010. 

Samkvæmt niðurstöðum voru margfeldisáhrif skógræktar rúm fimmtíu óbein og afleidd 

ársverk á hverju ári. Það er ljóst að skógrækt mun geta skapað um 30 bein, launuð ársverk 

á hverjar milljón plöntur sem gróðursettar eru fram yfir fyrstu grisjun á skógunum.  

Enn er eftir að gróðursetja í um 30.000 ha til að standa við þegar gerða samninga hjá LHV 

og sú vinna ásamt fyrstu grisjun þeirra skóga sem þegar hafa verið gróðursettir mun skapa í 

kringum 115 bein störf við skógrækt á hverju ári á næstu árum og áratugum, ef 

fjárveitingarvaldið stendur við skuldbindingar sínar.  

Skógrækt á Íslandi hefur því alla möguleika á að verða öflug atvinnugrein í náinni framtíð. 

Til að svo megi verða þarf þó að leggja fjármagn í greinina í nokkra áratugi til viðbótar til 

að byggja upp skógarauðlind en sú auðlind mun verða efnahagslega sjálfbær ef rétt er 

staðið að málum. 

Skógrækt á Íslandi er ung atvinnugrein. Þrátt fyrir ungan aldur er þó komin það mikil 

reynsla á þessa atvinnugrein að óhætt er að fullyrða að skógrækt hefur áhrif í atvinnulífi 

þjóðarinnar, sérstaklega í dreifbýli á landsbyggðinni. Skógrækt byggist hinsvegar ennþá að 

mestu á fjárframlagi ríkisins og er háð samkeppni við alla aðra þætti þjóðfélagsins sem 

þurfa á því fjármagni að halda. Það er eðlilegt að uppbygging auðlindar þurfi á aðkomu 

ríkisins að halda til að mynda góðan grunn undir áframhaldandi vöxt og má í því sambandi 

benda á sjávarútveginn. Hefði efnahagslögsaga Íslands ekki verið færð út í 50 mílur og 

síðar út í 200 mílur er hætt við að fiskimið okkar Íslendinga væru ekki jafn gjöful og raun 

ber vitni. Sama á við um skógarauðlindina, aðkomu ríkisins er þörf til að byggja upp þann 

grunn sem þarf til að skógar nái að vaxa upp og verða sjálfbærir. Það skilar sér í betri og 
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verðmætari skógum á Íslandi sem fyrr en varir verða sjálfbærir og fara að skila tekjum í 

þjóðarbúið. 

Rannsókn þessi leiddi í ljós mikla atvinnumöguleika og jákvæðar framtíðarhorfur í 

atvinnugreininni skógrækt á næstu árum. Skógar Íslands verða þannig enn ein stoðin undir 

öflugu atvinnulífi um allt land í framtíðinni, atvinnugrein sem nú þegar munar um og á 

eftir að eflast um alla framtíð. 
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6 Ályktanir 

 Niðurstöður þessarar rannsóknar benda eindregið til þess að LHV hafi tekist að 

uppfylla tilgang og markmið í lögum nr. 95/2006 varðandi sköpun skógarauðlindar 

og atvinnuuppbyggingu á landsvísu, á tímabilinu 2001-2010. 

 Skapast hafa alls 813,6 launuð ársverk eða 81,4 ársverk að meðaltali á starfstíma 

LHV á árunum 2001-2010. Launuð ársverk unnin á jörðum bænda voru 36,8, 

ársverk unnin af starfsmönnum LHV voru 19,2 og 25,3 ársverk voru unnin við 

framleiðslu á skógarplöntum. 

 Leiða má líkur að því að margfeldisáhrif skógræktar á Íslandi á 

rannsóknartímabilinu hafi verið töluverð. Hugsanlega voru óbein störf við skógrækt 

hátt í 20 ársverk og afleidd störf rúmlega 30 en þar sem gögn skortir til að nota við 

útreikninga á áhrifunum er ekki hægt að fullyrða hver þau eru í raun og veru. 

 Skógarbændur leggja sig fram um að hlú að skóginum sínum og eru tilbúnir til að 

vinna þau verk að einhverju leyti án launa til að tryggja að framtíðarafurðir 

skógarins verði meiri og betri. 

 Búið er að gera þinglýsta samninga við skógarbændur um að rækta skóg á rúmum 

46.000 ha lands miðað við árslok 2010. Þar af var búið að gróðursetja í um 15.000 

ha árið 2010 en enn var eftir að gróðursetja um 30.000 ha. Til að standa við þessa 

samninga þarf að gróðursetja 1750 ha á ári næstu 20 árin. 

 Framundan er einnig mikil vinna við að grisja þá skóga sem þegar er búið að 

gróðursetja eða um 15.500 ha miðað við árslok 2010. Til að standa við þegar gerða 

samninga við skógarbændur þarf að grisja 520 ha á ári næstu 30 árin eigi að ljúka 

þessari vinnu áður en 40 ára samningstímabilið rennur út. 

 Til að framleiða skógarplöntur í hverja 1000 ha og sjá um framkvæmd 

gróðursetninga og jarðvinnslu þarf um 18 ársverk við skógarplöntuframleiðslu og 

14 ársverk hjá starfsmönnum LHV, auk annarrar vinnu sem skapast við 

skógræktina. Samtals má því reikna með rúmum 80 ársverkum á hverja 1000 ha 

fram yfir fyrstu grisjun skóganna. 

 Mjög brýnt er að framlög á fjárlögum íslenska ríkisins til LHV haldist í hendur við 

fjárþörf greinarinnar svo unnt sé að vinna þá vinnu sem þarf til að standa við gerða 

samninga og tryggja hámarksarðsemi afurða úr skógum á Íslandi með góðri 
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umhirðu og fyrstu grisjun á réttum tíma. Líta verður á fjárframlög íslenska ríkisins 

til skógræktar sem fjárfestingu í atvinnugrein sem mun skila sér til baka þegar 

greinin eflist. 

 Verði áfram lækkun á framlögum til skógræktar líkt og verið hefur síðustu ár, mun 

það þýða síendurtekna niðursveiflu í atvinnuuppbyggingu í skógrækt vegna 

sveiflukenndra áhrifa á framboð timburs og annarra afurða langt inn í framtíðina. 

 Fjárframlög ríkisins til uppbyggingar skóga eru aðeins áætluð til 40 ára við hvern 

samning. Eftir 40 ár tekur skógarbóndinn við skóginum og ber allan kostnað af 

vinnu og framkvæmdum við skóginn en gera má ráð fyrir að tekjur skapist á móti. 

 Möguleikar á atvinnusköpun við úrvinnslu úr afurðum skóga geta í framtíðinni 

skapað um 100 bein, óbein og afleidd ársverk sé tekið mið af rannsóknum í Írlandi 

og Skotlandi. Sú uppbygging mun ekki verða greidd af LHV heldur munu 

skógareigendur standa sjálfir að þeirri uppbyggingu og kostnaði við hana. 

 Til að auðvelda utanumhald og bæta þekkingu á framlagi skógræktar til 

landsframleiðslu er brýnt að unnið verði að bættri gagnasöfnun og tölfræði svo sem 

á vegum Hagstofu Íslands, svo hægt sé að nota hagtölur skógræktar til grundvallar í 

umræðu um atvinnu og þjóðhagsleg áhrif skógræktar á Íslandi. 

 Brýnt er að haldið verði áfram rannsóknum á sviði skógræktar og á árangri LHV á 

öllum sviðum og efla þær verulega til að unnt sé að nýta þá þekkingu og reynslu 

sem orðið hefur til í íslenskri skógrækt á undanförnum árum. 

 Nauðsynlegt er að skoða vel reynslu og rannsóknir annarra landa þar sem skógrækt 

hefur farið fram við svipaðar aðstæður og hér, svo sem í Írlandi og Skotlandi. 

Einnig ætti að leita til annarra landa í Evrópu og víðar til að við getum lært af 

reynslu annarra skógarþjóða og þannig forðast að gera samskonar mistök og 

hugsanlega hafa verið gerð í þessum löndum. 

 Skógrækt á Íslandi sem atvinnugrein á bjarta framtíð fyrir sér sé fjármögnun 

uppbyggingar hennar tryggð þar til sjálfbærni greinarinnar verður náð. 
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8 Viðaukar 

8.1 Viðauki I 

8.1.1 Lög um landshlutaverkefni í skógrækt nr. 95/2006 

Lagasafn. Íslensk lög 14. janúar 2013. Útgáfa 141a. 

 
Lög um landshlutaverkefni í skógrækt  

2006 nr. 95 13. júní 

 
Ferill málsins á Alþingi. Frumvarp til laga. 

 
Tóku gildi 30. júní 2006. Breytt með l. 126/2011 (tóku gildi 30. sept. 2011). 

 

Ef í lögum þessum er getið um ráðherra eða ráðuneyti án þess að málefnasvið sé tilgreint 

sérstaklega eða til þess vísað, er átt við atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra eða 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti sem fer með lög þessi. Upplýsingar um 

málefnasvið ráðuneyta skv. forsetaúrskurði er að finna hér.  

 
 

1. gr. Tilgangur og markmið. 

Í því skyni að skapa skógarauðlind á Íslandi, rækta fjölnytjaskóga og skjólbelti, treysta 

byggð og efla atvinnulíf, skal eftir því sem nánar er ákveðið í fjárlögum hverju sinni veita 

fé til verkefna í skógrækt sem bundin eru við sérstaka landshluta. Í hverju 

landshlutaverkefni skal stefnt að ræktun skóga á að minnsta kosti 5% af flatarmáli 

láglendis neðan 400 m yfir sjávarmáli. 

2. gr. Skilgreiningar. 

Í lögum þessum, reglugerðum og reglum, settum á grundvelli þeirra, er merking hugtaka 

sem hér segir:  

1. Fjölnytjaskógrækt. Ræktun skógar að teknu tilliti til fjölþætts efnahagslegs, félagslegs 

og náttúrufarslegs hlutverks skógarins. 

Meginmarkmið fjölnytjaskógræktar er tvenns konar, nytjaskógrækt og landbótaskógrækt. 

2. Nytjaskógrækt. Ræktun skógar með það að meginmarkmiði að framleiða viðarafurðir til 

iðnaðarnota. 

3. Landbótaskógrækt. Ræktun skógar á illa förnu eða eyddu landi með það að 

meginmarkmiði að auka gróðurþekju, bæta jarðveg og vatnsbúskap og auka þannig gildi 

landsins til margvíslegra nytja. 

4. Skjólbelti. Raðir eða þyrping trjáa og runna sem ræktuð eru í því skyni að auka hvers 

kyns uppskeru og skýla búfénaði og mannvirkjum tengdum landbúnaði eða sem undanfari 

skógræktar á bersvæði. 

3. gr. Landshlutaverkefni í skógrækt. 

[Ráðherra]1) er heimilt eftir því sem fé er veitt til í fjárlögum hverju sinni að starfrækja 

sérstök landshlutaverkefni í skógrækt. Landshlutaverkefnin eru: Suðurlandsskógar, 

Norðurlandsskógar, Skjólskógar á Vestfjörðum, Vesturlandsskógar og Héraðs- og 

Austurlandsskógar. 

Verkefnin heyra undir [ráðuneytið]1) og skulu þau veita framlög til fjölnytjaskógræktar 

http://www.althingi.is/dba-bin/ferill.pl?ltg=132&mnr=555
http://www.althingi.is/altext/132/s/809.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2011.126.html
http://www.althingi.is/lagas/141a/2012100.html
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og skjólbeltaræktar á lögbýlum. 

[Ráðherra]1) getur, í samráði við Skógrækt ríkisins, falið stjórn landshlutaverkefnanna 

umsjón annarra tengdra verkefna í skógrækt og landbótum. 
1)

L. 126/2011, 435. gr.  
4. gr. Landshlutaáætlanir. 

Fyrir hvert landshlutaverkefni skal gera sérstaka landshlutaáætlun. Áætlunin skal ná yfir 

40 ár og taka mið af bæði skógræktarlegum og hagrænum forsendum. Áætlunina, eða 

einstaka þætti hennar, skal endurskoða á 10 ára fresti, eða oftar ef ljóst er að forsendur 

áætlunar bresta, og leiðrétta ef afgerandi frávik verða. 

Landshlutaáætlun skal taka mið af þeim fjárveitingum sem Alþingi hefur ætlað 

landshlutaverkefnunum í sérstakri þingsályktun þar um sem [ráðherra]1) leggur fram og ná 

skal til 10 ára í senn. 
1)

L. 126/2011, 435. gr.  
5. gr. Stjórn og rekstur. 

[Ráðherra]1) skipar þriggja manna stjórn fyrir hvert landshlutaverkefni til fjögurra ára í 

senn. Skal einn stjórnarmanna tilnefndur af félagi skógarbænda á viðkomandi svæði, annar 

af Skógrækt ríkisins og sá þriðji skipaður án tilnefningar. 

Stjórnin hefur á hendi yfirstjórn verkefnisins og samþykkir starfs- og fjárhagsáætlanir 

þess. Hún ræður framkvæmdastjóra sem annast daglegan rekstur. 

Skógrækt ríkisins veitir aðstoð og faglegar leiðbeiningar við verkefnin. [Ráðherra]1) setur 

stjórnum landshlutaverkefnanna starfsreglur. 
1)

L. 126/2011, 435. gr.  
6. gr. Samningar. 

Landshlutaverkefni á hverju svæði skal gera samning um þátttöku í skógræktarverkefni 

við hvern skógarbónda sem fær framlag samkvæmt ákvæðum þessara laga. Samningur skal 

taka mið af gildandi landshlutaáætlun hverju sinni, sbr. 4. gr., og skal þar tekið fram hvers 

konar fjölnytjaskógrækt og/eða skjólbeltarækt stefnt er að. 

Samningurinn skal hið minnsta vera til 40 ára og vera á formi sem [ráðherra]1) hefur 

staðfest, að fengnu áliti Skógræktar ríkisins og Landssamtaka skógareigenda. 

Ef annar en landeigandi, eða eftir atvikum annar en rétthafi, undirritar samning um 

skógræktarverkefni skal landeigandi samþykkja hann með áritun sinni. Samningnum skal 

þinglýst á þá fasteign sem hann tekur til. 
1)

L. 126/2011, 435. gr.  
7. gr. Uppsögn samnings og endurgreiðsla framlaga. 

Óski skógarbóndi eða landeigandi eftir því að losa land sitt undan kvöðum samkvæmt 

samningi um þátttöku í skógræktarverkefni áður en samningstíma er lokið skal hann 

endurgreiða framlög ásamt verðbótum samkvæmt vísitölu neysluverðs. 

Endurgreiðslufjárhæðin lækkar hlutfallslega út samningstímann og fyrnist um 2,5% á 

almanaksári, hafi samningur verið virkur í a.m.k. 10 ár, og fellur skuldin niður eftir 40 ár. 

Framlög sem veitt eru síðustu 10 ár fyrir uppsögn fyrnast þó ekki. 

Óski verkefnisstjórn eftir því að losna undan skuldbindingum samnings um þátttöku í 

skógræktarverkefni skal skógarbónda og landeiganda tilkynnt um það með sannanlegum 

hætti. Uppsögn samkvæmt þessari málsgrein skal tilkynnt fyrir 1. október og tekur gildi frá 

og með næstu áramótum. Ekki skal endurgreiða samningsbundin framlög vegna uppsagnar 

samkvæmt þessari málsgrein. Eftir að samningur um þátttöku fellur niður gilda ákvæði 

skógræktarlaga um skóginn að öðru leyti. 

8. gr. Um samningsbrot. 

Skýri þátttakandi rangt frá staðreyndum sem máli skipta við skógræktarverkefni á 

samningslandi eða vanefni að öðru leyti skyldur sínar ítrekað eða í veigamiklum atriðum er 

verkefnisstjórn heimilt að rifta samningi og endurheimta framlög. 

Áður en verkefnisstjórn tekur ákvörðun skv. 1. mgr. skal skógarbónda, og landeiganda, 

http://www.althingi.is/altext/stjt/2011.126.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2011.126.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2011.126.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2011.126.html
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sé hann annar, með sannanlegum hætti gefinn kostur á að koma sjónarmiðum sínum 

skriflega á framfæri. Ákvörðun verkefnisstjórnar skal rökstudd og má skjóta henni til 

[ráðherra]1) innan 30 daga frá því að hún var kynnt hlutaðeigandi. Kæra frestar því að 

ákvörðun verði virk. 
1)

L. 126/2011, 435. gr.  
9. gr. Þátttaka í kostnaði. 

Þátttaka ríkissjóðs í kostnaði hvers landshlutaverkefnis greiðist með sérstakri 

fjárveitingu sem færð er undir [ráðuneytið].1) 

Landshlutaverkefnin greiða undirbúnings- og rekstrarkostnað og laun stjórnar og fastra 

starfsmanna. Enn fremur greiða þau allt að 97% af samþykktum kostnaði við skógrækt. 
1)

L. 126/2011, 435. gr.  
10. gr. Ársskýrslur og ársreikningar. 

Ársskýrslur og ársreikningar landshlutaverkefna skulu samþykktir af viðkomandi stjórn. 

Þar skal koma fram staða framkvæmda og verkefnisins í heild á hverjum tíma og yfirlit yfir 

ráðstöfun fjármuna. Landshlutaverkefnin skulu skila ársskýrslu sinni til Skógræktar 

ríkisins. 

11. gr. Reglugerð og almenn lagaákvæði. 

Að öðru leyti en greinir í lögum þessum fer um ræktun og meðferð skóga sem ræktaðir 

eru fyrir tilstuðlan landshlutaverkefna í skógrækt samkvæmt ákvæðum laga um skógrækt, 

nr. 3/1955, með síðari breytingum. 

[Ráðherra]1) setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þessara laga. 
1)

L. 126/2011, 435. gr.  
12. gr. Gildistaka og brottfall eldri laga. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. … Skógræktarsamningar sem gerðir voru með stoð í [lögum 

um Héraðsskóga, nr. 32/1991, lögum um Suðurlandsskóga, nr. 93/1997, og lögum um 

landshlutabundin skógræktarverkefni, nr. 56/1999] halda gildi sínu. Ákvæði laga þessara 

gilda um eldri skógræktarsamninga eftir gildistöku þeirra, eftir því sem við á. 

Ákvæði til bráðabirgða. Stjórnir núverandi skógræktarverkefna halda umboði sínu þar 

til ný stjórn hefur verið skipuð samkvæmt ákvæðum laga þessara. Skógræktarverkefni 

samkvæmt lögum þessum taka við réttindum og skyldum eldri skógræktarverkefna. 

 

Sótt á slóðina: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2006095.html þann 23.02.2013. 

 

  

http://www.althingi.is/altext/stjt/2011.126.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2011.126.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1955003.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1955003.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1955003.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2011.126.html
http://www.althingi.is/vefur/lagas-hlp.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1991032.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1991032.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997093.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1999056.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1999056.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2006095.html
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8.2 Viðauki II 

8.2.1 Töflur fyrir tímaútreikninga á afköstum 

 

Tafla 19. Hlutföll milli bakkastærða og áhrif þeirra á afköst í gróðursetningu miðað við fimm 

manna vinnuflokk ( Arnór Snorrason, óbirt gögn1992). 

Bakkastærðir 
Fjöldi plantna 

á dag 
Fjöldi plantna 

á mann 
Hlutföll milli 
bakkastærða 

Gróðursettar plöntur (67 gata bakkar, 50cm3) 7500 1500 0,8 

Gróðursettar plöntur (40 gata bakkar, 100cm3) 6000 1200 1 

Gróðursettar plöntur (35 gata bakkar, 150cm3) 5000 1000 1,2 

 

Tafla 20. Klukkustundir og mínútur í dagvinnu samkvæmt kjarasamningum ASÍ og VMSÍ (Samtök 

atvinnulífsins, 2000). 

Klukkustundir í dagvinnu Mínútur á dag Kaffitímar á dag (mín) Virkar vinnumínútur á dag 

8 480 20+15 445 

 

Tafla 21. Virkar vinnumínútur samkvæmt skráðum vinnuafköstum þar sem starfsmenn voru 

þjónustaðir með plöntur, aðföng og umsjón (Lilja Magnúsdóttir, óbirt gögn 2001-2010), öll vinna 

unnin af sama aðila (Lilja Magnúsdóttir, óbirt gögn 2009), tekið tillit  til allra verkþátta samkvæmt 

hlutföllum taxta (Arnór Snorrason, óbirt gögn 1992; Jóhann Þórhallsson, tölvupóstur 08.01.2012) 

og þekkt vinnuafköst miðað við 1000 plöntur á dag (Jón Birgir Jónsson, o.fl., 2010) og 200 plöntur 

á 2 klst (Hallfríður Sigurðardóttir, tölvupóstur 12.01.2012). 

Bakkastærð fp 67 fp 40 fp 35 

Arnór mín/ plöntu 0,34 0,42 0,51 

Jóhann mín/ plöntu 0,38 
  1000 plöntur/dag 

 
0,45 

 200 plöntur / 2 klst 
 

0,60 
 Kvígindisfell 2003 áb.gjöf og vélflekkjað 

 
0,35 0,42 

Kvígindisfell 2003 áb.gjöf og handflekkjað 
 

0,39 
 Kvígindisfell 2004 áb.gjöf og vélflekkjað 

 
0,33 0,47 

Kvígindisfell 2004 áb.gjöf og handflekkjað 
 

0,26 0,47 

Kvígindisfell 2005 áb.gjöf og handflekkjað 
 

0,23 
 Kvígindisfell 2009 áb.gjöf og vélflekkjað 

  
0,53 

Kvígindisfell 2009 áb.gjöf og handflekkjað 
 

0,31 
 Meðaltal virkra vinnumín 0,358 0,371 0,478 
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Tafla 22. Hlutfallareikningur út frá virkum vinnumínútum (feitletraðar tölur eru úr töflu 19) miðað 

við hlutföll Arnórs Snorrasonar (óbirt gögn1992).  

Bakkastærð fp 67 fp 40 fp 35 

Arnór mín/plöntu 0,34 0,42 0,51 

Jóhann mín/plöntu 0,38 0,47 0,57 

1000 plöntur/dag 0,36 0,45 0,54 

200 plöntur / 2 klst 0,48 0,60 0,72 

Fell 2003 áb.gjöf og vélflekkjað 0,28 0,35 0,42 

Fell 2003 áb.gjöf og handflekkjað 0,32 0,39 0,48 

Fell 2004 áb.gjöf og vélflekkjað 0,26 0,33 0,47 

Fell 2004 áb.gjöf og handflekkjað 0,21 0,26 0,47 

Fell 2005 áb.gjöf og handflekkjað 0,18 0,23 0,28 

Fell 2009 áb.gjöf og vélflekkjað 0,35 0,44 0,53 

Fell 2009 áb.gjöf og handflekkjað 0,24 0,31 0,37 

Meðaltal virkra vinnumín 0,309 0,387 0,485 

Hlutföll Arnórs 0,800 1,000 1,205 

 

Tafla 23. Hlutfallareikningur út frá virkum vinnumínútum (feitletraðar tölur eru úr töflu 19) miðað 

við reiknuð hlutföll taxta hjá landshlutaverkefnum árin 2001 - 2010. 

Bakkastærð fp 67 fp 40 fp 35 

Arnór mín/plöntu 0,34 0,42 0,51 

Jóhann mín/plöntu 0,38 0,44 0,49 

1000 plöntur/dag 0,38 0,45 0,49 

200 plöntur / 2 klst 0,52 0,60 0,67 

Fell 2003 áb.gjöf og vélflekkjað 0,31 0,35 0,42 

Fell 2003 áb.gjöf og handflekkjað 0,34 0,39 0,44 

Fell 2004 áb.gjöf og vélflekkjað 0,29 0,33 0,47 

Fell 2004 áb.gjöf og handflekkjað 0,22 0,26 0,47 

Fell 2005 áb.gjöf og handflekkjað 0,20 0,23 0,26 

Fell 2009 áb.gjöf og vélflekkjað 0,41 0,48 0,53 

Fell 2009 áb.gjöf og handflekkjað 0,26 0,31 0,34 

Meðaltal virkra vinnumín 0,332 0,387 0,461 

Hlutföll taxta 0,864 1,000 1,111 

 

Tafla 24. Meðaltöl þriggja mismunandi forsendna í tímaútreikningum (töflur 19, 20 og 21) fyrir 

gróðursetningu miðað við mismunandi bakkastærð og meðaltal þeirra notað sem fast viðmið í 

vinnutímaútreikningum á virkum vinnumínútum. Tölur eru hundraðshlutar úr mínútu. 

Bakkastærð 
Þekkt 

vinnuafköst 
Reiknað með 

hlutföllum Arnórs 
Reiknað með 

hlutföllum taxta 
Meðaltal virkra 

vinnumín 

fp 67 0,358 0,309 0,332 0,33 

fp 40 0,371 0,387 0,387 0,38 

fp 35 0,478 0,485 0,461 0,47 
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Tafla 25. Meðaltal hlutfalla úr töxtum LHV 2001 – 2010 og virkar vinnumínútur reiknaðar út frá 

fasta sem miðast við fp 40. 

Heiti verkþátta Meðaltal hlutfalla Virkar vinnumín 

Gróðursetning FP40 1,000 0,38 

Gróðursetning FP24 1,129 0,43 

Gróðursetning FP35 1,111 0,42 

Gróðursetning FP67 0,864 0,33 

Gróðursetning FP15 1,763 0,67 

Gróðursetning FP6 2,939 1,12 

Íbætur/íblöndun 0,424 0,16 

Áburðargjöf á nýgróðursetningar 0,416 0,16 

Áburðargjöf á eldri gróðursetningar 0,579 0,22 

Handflekking 0,697 0,26 

Erfið handflekking 1,177 0,45 

Flekking með vélorfi 0,500 0,19 

Umsýslugjald 0,242 0,09 

Skýrslu og skráningargjald 0,079 0,03 

 

Tafla 26.Samantekt á afköstum skógarstjörnu miðað við ha/dag og fastur stuðull til nota við 

tímaútreikninga fundinn út frá þeim afköstum (Heimildir: 1). Böðvar Guðmundsson & Lárus 

Heiðarsson, 2006 2) Norðurlandsskógar, 2001 - 2010, 3) Héraðs- og Austurlandsskógar, 2001-

2010, 4) Suðurlandsskógar, 2001-2010). 

  
Afköst 
ha/dag 

Klst 
/dag 

Ha/ 
klst 

Klst 
/ha Stuðull Heimildir 

Vélflekking, skógarstjarna, kulla 4 8 0,50 2,00 
 

1) 

Vélflekking  
   

1,85 
 

2) 

Vélflekking  
   

2,30 
 

2) 

Vélflekking  
   

2,00 
 

3) 

Vélflekking  
   

2,30 
 

4) 

Meðaltal af þekktum stærðum       2,09 2,00   
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Tafla 27. Útreikningur á föstum stuðli til að breyta unnum ha í klst útfrá afköstum mismunandi 

jarðvinnslutækja (Heimildir: 1) Böðvar Guðmundsson & Lárus Heiðarsson, 2006, 2) 

Suðurlandsskógar, 2001-2010, 3) Grétar Einarsson & Gísli Sverrisson, 1997, 4) Bændasamtök 

Íslands, 2010-2011, 5) Grétar Einarsson, 2001)  

  
Afköst 
ha/dag 

Klst 
/dag 

Ha/klst 
samkv. 

heimildum Ha/klst 

Ha/klst 
að 

meðaltali Klst/ha 
Fastur 
stuðull Heimildir 

Jarðvinnsla með TTS herfi 
        Herfing TTS  6 8 

 
0,75 

 
1,33 

 
1) 

Herfing TTS  
     

2,00 
 

2) 

Meðaltal af þekktum stærðum           1,67 1,67   

Jarðvinnsla með plógi 
        Plæging m.plöntuplógi 

(einskera) 3 8 
 

0,38 
 

2,67 
 

1) 

Plógur 1x16" 
 

8 0,15 -0,30  0,23 0,30 4,44 
 

3) 

Meðaltal af þekktum stærðum           3,56 3,00   

Jarðvinnsla með herfi 
        Herfi,  
 

8 
 

0,9 
 

1,11 
 

4) 

Herfing, diskaherfi 10 8 
 

1,25 
 

0,80 
 

1) 

Herfing, rótherfi/fjaðraherfi 
 

8 1-1,7/3,0 2,1 1,42 0,48 
 

5) 

Meðaltal af þekktum stærðum 
     

0,80 1,00 
 Jarðvinnsla með tætara                 

Tæting, hnífatætari/tindatætari 
 

8 0,3 - 0,6 0,45 
 

2,22 
 

3) 

Meðaltal af þekktum stærðum             2,00   

 

Tafla 28. Afköst ýmissa tækja sem notuð er í jarðvinnslu og slóðagerð vegna skógræktar og 

útreikningur fastra stuðla til að breyta unnum ha eða km út frá þeim afköstum (Heimildir: 1) Grétar 

Einarsson & Gísli Sverrisson, 1997, 2) Bændasamtök Íslands, 2010-2011, 3) Suðurlandsskógar, 

2011).  

  

Ha/klst 
samkv. 

heimildum Ha/klst 

Ha/klst 
að 

meðaltali Klst/ha 
Fastur 
stuðull Heimildir 

Áburðardreifing 
      Áburðardreifarar, þyrildreifarar/kastdreifarar 2,3 - 4,6 3,2 

 
0,31 

 
1) 

Áburðardreifari 
 

3,5 
 

0,29 
 

2) 

Kastdreifari 2 klst með 600 kg sekk (1-200 kg/ha) 6 3 
 

0,33 
 

3) 

Meðaltal af þekktum stærðum     3,2 0,31 0,30   

Sáðvél, miðað við sáningu í túnrækt   1,7   0,59 0,60 2) 

Valti, miðað við notkun í túnrækt   3,1   0,32 0,30 2) 

Flaghefill, miðað við sléttun á túni 
 

0,5 
 

2,00 
 

2) 

Flaghefill, gefinn tími á sléttun slóða       1,00 1,00   
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Tafla 29. Afköst ýmissa tækja sem notuð eru við slóðagerð í skógrækt og útreikningur fastra stuðla 

til að breyta ha eða km í klukkustundir miðað við þau afköst (Heimildir: 1) Suðurlandsskógar, 

2001-2010, 2) Héraðs- og Austurlandsskógar, 2006, 3) Héraðs- og Austurlandsskógar, 2002, 4) 

Bændasamtök Íslands, 2008, 5) Bændasamtök Íslands, 2004b). 

  Km Klst Klst/km Meðaltal 
Fastur 
stuðull Heimildir 

Sléttun slóða   
      Dráttarvél slóði sléttaður 1 1 1,0 

  
1) 

Sléttun slóða með slóðadragara 6,5 8 1,2 
  

2) 

Meðaltal af þekktum stærðum       1,1 1,0   

Völtun á slóðum valtað tvisvar 4 4 1,0 
  

3) 

Ef valtað einu sinni 4 2 0,5 
   Meðaltal af þekktum stærðum       0,8 0,5   

Tæting á slóðum, dráttarvél og tætari 1 2 2,0 
  

1) 

Tæting á slóðum, dráttarvél og tætari 6,5 8 1,2 
  

2) 

Tæting á slóðum  tætt 6 sinnum 4 22 5,5 
  

3) 

Ef tætt tvisvar 4 7,3 1,8 
   Jarðvinnsla við endurræktun, dráttarvél og tæki  4 5 1,3 
  

4) 

Tæting og völtun á skjólbeltum 1 2,5 2,5 
  

5) 

Meðaltal af þekktum stærðum       1,8 2,0   

Slóðagerð með jarðýtu, sléttun eða sneiðing 1 3 3,0   3,0 1) 

Jafna skurðruðninga með jarðýtu 1 2 2,0   2,0 1) 

Sáning, áburðardreifing og völtun við endurræktun 4 4 1,0 
  

4) 

Sáning og áburður í slóða 4 4 1,0 
  

3) 

Meðaltal af þekktum stærðum       1,0 1,0   

 

Tafla 30. Upplýsingar um vinnu við slóðagerð og útreikningar fastra stuðla til að umbreyta km í 

klst útfrá þeim upplýsingum (Heimildir: 1) Böðvar Guðmundsson, óbirt gögn 2009, 2) 

Norðurlandsskógar, 2009, 3) Suðurlandsskógar, 1997). 

  Km Klst Klst/km M3 
Fastur 
stuðull Heimildir 

Einföld slóðagerð 1000 m Sléttun 
 

1 
  

1) 

 
Tæting 

 
2 

   

 
Völtun 

 
0,5 

   
  

Sáning og 
áburður 1   4,5   

Borin möl í slóða, 0,20 m þykkt lag og 3 m á breidd 
 

0,12 
 

0,6 
 

2) 

Malarlag 1000 m langt og 0,6 m3 á lengdarmeter 
  

120 
   Einföld slóðagerð með malarlagi, sléttuð og völtuð 

  
121,5 

   Einföld slóðagerð með möl         122   

Slóðagerð, greitt framlag á ha skógar 
      Gert ráð fyrir 20 m slóða pr ha 
     

3) 

Einföld slóðagerð 1000 m 
  

4,5 
   Slóðagerð, framlag á ha 0,02 0,09     0,1   
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Tafla 31. Útreikningur á föstum stuðli til að breyta vinnu á ha í klst í graseyðingu (Heimildir: 1) 

Valgerður Jónsdóttir, samtal 06.06.2011a), 2) Héraðs- og Austurlandsskógar, 2001-2010). 

  Klst/ha Fastur stuðull   Heimildir 

Graseyðing, vél og maður 5 
 

1) 
Graseyðing m dælu pr ha 2 3,50 2) 

 
 

Tafla 32. Útreikningar á föstum stuðli til að umbreyta ha í klst við framræslu (Heimildir: 1) 

Suðurlandsskógar, 2001-2010, 2) Árni Snæbjörnsson, 2002). 

  Bil milli ræsa m/ha  Klst/ha Fastur stuðull Heimildir 

Framræsla með plóg eða kílræsing 
     Plógræsing pr km 6 1667 

  
1) 

Plógræsing pr km 8 1250 
 

1,20 1) 

Plógræsing pr km 10 1000 
  

1) 

Kílræsing með gröfu     1-2 klst 1,50 2) 

 

Tafla 33. Útreikningur á föstum stuðli til að breyta vinnu í rúmmetrum í klst við skurðgröft og 

hreinsun skurða (Heimildir: Suðurlandsskógar, 2001-2010). 

  Afköst m3/dag Klst/dag M3/klst Fastur stuðull Heimildir 

Framræsla hreinsun skurða m3 2000 8 250 250 m3 1)  

Skurðgröftur, nýgröftur m3 2600 8 325 325 m3 1) 

 

Tafla 34. Útreikningur á fasta fyrir vinnu við gerð skjólbelta til að breyta km í klst (Heimildir: 1) 

Skjólskógar á Vestfjörðum, 2001-2010, 2) Bændasamtök Íslands, 2004b). 

Heiti verkþátta Plæging 
Áburðargjöf, 

húsdýraáburður 

Tæting, völtun, 
ferging og 
frágangur Plastlagning Samtals Heimildir 

Fjöldi 
klukkustunda 3 2 4 2 11 1) 

Fjöldi 
klukkustunda 1 3 4,5 2 10,5 2) 

Meðaltal 2 2,5 4,25 2 10,75 
 

Skjólbeltavinnsla 2 3 4 2 11   

 

Tafla 35. Útreikningar á fasta klst/km til að breyta lengd girðingar í unnar klukkustundir 

(Heimildir: 1) Bændasamtök Íslands, 2001, 2002, 2004a, 2005; Grétar Einarsson, 2006, 2007, 

2008). 

  
Rafgirðing með 

tréstaurum 
Rafgirðing með 

rafgirðingastaurum Meðaltal Heimildir 



104 

 

Vinnutímar 54 47 50,5 1) 

Vélatímar 3 3 3 1) 

 

Tafla 36. Útreikningur á fasta til að breyta vinnu við tvítoppaklippingu á ha í klst (Heimildir: 1a) 

Héraðs- og Austurlandsskógar, 2007, tímamæling skógarbónda á tvítoppaklippingu í 

rússalerkisskógi, 1b) Héraðs- og Austurlandsskógar, 2007, tímamæling starfsmanna HASK á 

tvítoppaklippingu í rússalerkisskógi, 2) Valgerður Jónsdóttir, óbirt gögn 2011b) 

  Klst/ha Fastur stuðull Heimildir 

Tvítoppaklipping á ha 
   Tvítoppaklipping á ha 10,57 

 
1a) 

Tvítoppaklipping á ha 4,79 
 

1b) 

Tvítoppaklipping á ha 5 
 

2) 

Meðaltal af þekktum stærðum 6,79 6,80   
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8.3 Viðauki III 

8.3.1 Spurningakönnun sem send var til skógarplöntuframleiðenda 

Spurningalisti fyrir skógarplöntuframleiðendur 

Þessi könnun er liður í MS verkefni Lilju Magnúsdóttur við Landbúnaðarháskóla Íslands á 

Hvanneyri. MS verkefnið fjallar um þau störf sem hafa orðið til við skógrækt hjá 

landshlutaverkefnunum í skógrækt á árunum 2001 – 2010. Tilgangurinn með könnuninni 

er að finna út hversu mörg ársverk hafa orðið til við skógarplöntuframleiðslu hjá 

gróðrarstöðvum á tímabilinu. Spurningalisti þessi er sendur til gróðrarstöðva sem 

samkvæmt bókhaldi landshlutaverkefnanna í skógrækt hafa selt skógarplöntur til 

gróðursetningar hjá skógarbændum í LHV á árunum 2000 – 2012.  Svör eru meðhöndluð 

sem trúnaðarmál. 

1. Á hvaða árum hefur þú/þín gróðrarstöð selt skógarplöntur til LHV? Merkið með 

krossi við það svar sem við á. 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2. Hversu margar plöntur voru seldar á hverju ári? Setjið töluna í línuna fyrir aftan 

ártalið  (má áætla að næsta þúsundi ef nákvæm tala er ekki tiltæk). 

Árið 2000 voru seldar =  

2001=  

2002=  

2003= 

2004= 

2005= 

2006= 

2007= 

2008= 

2009= 
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2010= 

2011= 

2012= 

3. Hvað telur þú að mörg ársverk hafi verið við skógarplöntuframleiðsluna á hverju 

ári fyrir sig? (Ársverk er einn starfsmaður í fullu starfi allt árið um það bil 1800 

klst). Bætið inn í línuna þeim tölum sem við eiga á hverju ári. Aðeins er átt við 

störf við skógarplöntuframleiðsluna og það sem tengist þeirri framleiðslu. 

2000 = _________________ ársverk 

2001= _________________ ársverk 

2002= _________________ ársverk 

2003= _________________ ársverk 

2004= _________________ ársverk 

2005= _________________ ársverk 

2006= _________________ ársverk 

2007= _________________ ársverk 

2008= _________________ ársverk 

2009= _________________ ársverk 

2010= _________________ ársverk 

2011= _________________ ársverk 

2012= _________________ ársverk 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna. Fullum trúnaði er heitið við meðferð upplýsinganna og 

varðveislu gagnanna. Úrvinnslu og niðurstöður verður ekki hægt að rekja til svarenda. 

Niðurstöður verða eingöngu birtar sem heildarfjöldi allra ársverka á ári yfir tímabilið. 

Ef frekari upplýsingar vantar er velkomið að hafa samband við Lilju Magnúsdóttur í síma 

895-2947 eða í netfang liljam@centrum.is 

 

8.3.2 Útsendir tölvupóstar vegna spurningakönnunar til 

skógarplöntuframleiðenda 

From: Lilja Magnúsdóttir  

Sent: Wednesday, November 28, 2012 3:45 PM 

To: Lilja Magnúsdóttir  

Subject: Könnun ársverka við plöntuframleiðslu 

Góðan dag 

Ég undirrituð er nemandi í MS námi í skógfræði við Landbúnaðarháskóla Íslands á 
Hvanneyri. Verkefnið mitt fjallar um þau störf sem hafa orðið til í kringum 

mailto:liljam@centrum.is
mailto:liljam@centrum.is
mailto:liljam@centrum.is
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landshlutaverkefni í skógrækt á starfstíma þeirra. Eitt af því sem ég er að skoða eru störf 
við framleiðslu skógarplantna i gróðrarstöðvum sem selt hafa plöntur til 
landshlutaverkefnanna.  
Þessi póstur er sendur til þeirra gróðrarstöðva sem hafa selt skógarplöntur til eins eða 
fleiri landshlutaverkefna í skógrækt samkvæmt upplýsingum úr ársskýrslum þeirra á 
tímabilinu 2000 - 2012. Meðfylgjandi er stutt spurningakönnun um fjölda ársverka sem 
unnin hafa verið við skógarplöntuframleiðslu á þessu tímabili. Ég vil biðja ykkur sem 
þennan póst fáið að leggja mér lið við þetta verkefni og svara þessari könnun og senda 
mér. 
Þið getið vistað wordskjalið á tölvuna hjá ykkur og sett svörin þar inn og sent mér síðan 
skjalið í tölvupósti eða bréfapósti eða svarað þessum pósti með reply og sett svörin við 
hverja spurningu hér í póstinum sjálfum, allt eftir því sem ykkur finnst þægilegast. 
Farið verður með allar þessar upplýsingar sem trúnaðarmál og tryggt að úrvinnslu og 
niðurstöður verði ekki hægt að rekja til einstakra svarenda. Enginn annar en undirrituð 
mun hafa aðgang að svörunum og tölvupóstum verður eytt að úrvinnslu lokinni. 
Með bestu þökkum fyrir aðstoðina. 
Lilja Magnúsdóttir 
S: 895-2947 

 

From: Lilja Magnúsdóttir  

Sent: Thursday, December 13, 2012 11:00 AM 

Subject: Fw: Könnun ársverka við plöntuframleiðslu 

 

Ágætu skógarplöntuframleiðendur 

Ég vil byrja á að þakka ykkur sem hafið svarað könnuninni kærlega fyrir góðar undirtektir 
og mikilvægar upplýsingar. 

Mér var bent á að þessi árstími er töluverður annatími hjá plöntuframleiðendum og því 
ekki mikið svigrúm til að svara könnunum. Ég yrði samt afar þakklát ef þið gætuð gefið 
ykkur tíma til að svara þessari könnun við fyrsta tækifæri eftir hátíðarnar. Ég stefni á að 
ljúka rannsókninni fyrir vorið og vonandi næ ég að birta niðurstöður á Fagráðstefnu 
skógræktarinnar á Egilsstöðum í lok mars. Ykkar svör skipta miklu máli í þessari rannsókn 
og því vona ég að þið hafið tök á að svara mér sem fyrst í janúar. Ég ætla að leyfa mér að 
senda ykkur aftur póst til að minna á könnunina um eða eftir áramótin og vona að þið 
virðið mér eftirreksturinn til betri vegar. 

Með bestu óskum um gleðileg jól og farsæld í skógrækt og plöntuframleiðslu á komandi 
ári. 

Kær kveðja, 

Lilja Magnúsdóttir 

S: 895-2947 

 

Sent 03.01.2013. 
 

mailto:liljam@centrum.is
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Ágætu skógarplöntuframleiðendur 
Ég vona að þið hafið átt gleðilega jólahátíð og að nýja árið leggist vel í ykkur. 
Meðfylgjandi er spurningalistinn minn sem ég sendi ykkur í desember og nú langar mig að 
biðja ykkur um að reyna að finna tíma til að fylla hann út fyrir mig sem allra fyrst. 
Upplýsingar um störf hjá plöntuframleiðendum skipta miklu máli þegar 
atvinnuuppbygging í skógrækt er skoðuð og því eru ykkar svör afar mikilvægur þáttur til 
að fá góða heildarmynd sem byggð er á rauntölum af umsvifum vegna skógræktar á 
vegum landshlutaverkefnanna á liðnum árum. 
Ég yrði því afar þakklát ef þið gætuð gefið ykkur tíma til að svara þessari könnun fyrir 
15.janúar. 
Kærar þakkir fyrir hjálpina. 
Lilja Magnúsdóttir 
S: 895-2947 

 

Sent 16. janúar 2013. 

Ágætu skógarplöntuframleiðendur 
Ég vil hér með minna á spurningakönnunina mína sem ég sendi ykkur í vetur og vildi mjög 
gjarnan fá fleiri svör við. 
Nú er kominn 16. janúar og tíminn sem ég hef til útreikninga styttist óðum því ætlunin er 
að kynna niðurstöður úr allri rannsókninni á Fagráðstefnunni á Hallormsstað 13 og 14. 
mars. 
Því fleiri svör sem ég fæ frá ykkur því marktækari verður niðurstaða rannsóknarinnar. Ég 
veit að þetta er heilmikil vinna að finna út svörin við spurningunum en ég vona að 
niðurstaðan verði okkur öllum til gagns. 
Ég vil þakka ykkur sem hafa svarað könnuninni kærlegar fyrir gagnlegar upplýsingar með 
þátttöku ykkar. 
Kveðja, 
Lilja Magnúsdóttir 
S: 895-2947 
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8.4  Viðauki IV 

8.4.1 Möguleg margfeldisáhrif miðað við mismunandi margfaldara 

 

Tafla 37. Mögulegur fjöldi ársverka í skógrækt, miðað við bein störf, óbein störf og afleidd þegar 

notaður er margfaldari úr rannsókn á Írlandi miðað við írskar aðfanga og afurðatöflur frá 1998 

(Moloney o.fl., 2005). 

Viðmiðunarár Ársverk á Íslandi Bein áhrif Óbein áhrif Afleidd áhrif Týpa I Týpa II 

1998 Írland 1,0 0,35 0,56 1,35 1,91 

2001 63,2 63,2 22,1 35,4 85,3 120,6 

2002 75,7 75,7 26,5 42,4 102,2 144,5 

2003 84,5 84,5 29,6 47,3 114,0 161,3 

2004 89,3 89,3 31,3 50,0 120,6 170,6 

2005 87,5 87,5 30,6 49,0 118,2 167,2 

2006 89,6 89,6 31,4 50,2 120,9 171,1 

2007 98,6 98,6 34,5 55,2 133,2 188,4 

2008 86,1 86,1 30,1 48,2 116,2 164,4 

2009 72,1 72,1 25,2 40,3 97,3 137,6 

2010 67,1 67,1 23,5 37,6 90,6 128,2 

Meðaltal ársverka 81,4 81,4 28,5 45,6 109,8 155,4 

 

Tafla 38. Mögulegur fjöldi ársverka í skógrækt, miðað við bein störf, óbein störf og afleidd þegar 

notaður er margfaldari úr rannsókn á Írlandi miðað við írskar aðfanga og afurðatöflur frá 2003 

(Dhubháin o.fl., 2009). 

Viðmiðunarár Ársverk á Íslandi Bein áhrif Óbein áhrif Afleidd áhrif Týpa I Týpa II 

2003 Írland 1,0 0,23 0,67 1,23 1,90 

2001 63,2 63,2 14,5 42,3 77,7 120,0 

2002 75,7 75,7 17,4 50,7 93,1 143,8 

2003 84,5 84,5 19,4 56,6 103,9 160,5 

2004 89,3 89,3 20,5 59,8 109,8 169,7 

2005 87,5 87,5 20,1 58,7 107,7 166,3 

2006 89,6 89,6 20,6 60,0 110,2 170,2 

2007 98,6 98,6 22,7 66,1 121,3 187,4 

2008 86,1 86,1 19,8 57,7 105,8 163,5 

2009 72,1 72,1 16,6 48,3 88,6 136,9 

2010 67,1 67,1 15,4 45,0 82,5 127,5 

Meðaltal 
ársverka 81,4 81,4 18,7 54,5 100,1 154,6 
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Tafla 39. Mögulegur fjöldi ársverka í skógrækt, miðað við bein og óbein störf þegar notaður er 

margfaldari úr rannsókn á Íslandi miðað við útreikninga (Benedikt Hálfdanarson, 2002). 

Viðmiðunarár Ársverk á Íslandi Bein áhrif Óbein áhrif Afleidd áhrif Týpa I Týpa II 

2000 Ísland 1,0 0,25 
 

1,25 
 2001 63,2 63,2 15,8 

 
78,9 

 2002 75,7 75,7 18,9 
 

94,6 
 2003 84,5 84,5 21,1 

 
105,6 

 2004 89,3 89,3 22,3 
 

111,6 
 2005 87,5 87,5 21,9 

 
109,4 

 2006 89,6 89,6 22,4 
 

112,0 
 2007 98,6 98,6 24,7 

 
123,3 

 2008 86,1 86,1 21,5 
 

107,6 
 2009 72,1 72,1 18,0 

 
90,1 

 2010 67,1 67,1 16,8 
 

83,9 
 Meðaltal ársverka 81,4 81,4 20,3   101,7   

 

Tafla 40. Mögulegur fjöldi ársverka í skógrækt, miðað við bein störf, óbein störf og afleidd þegar 

notaður er margfaldari úr rannsókn í Skotlandi miðað við skoskar aðfanga og afurðatöflur frá 1989 

(Thomson & Psaltopoulos, 2005).  

Viðmiðunarár Ársverk á Íslandi Bein áhrif Óbein áhrif Afleidd áhrif Týpa I Týpa II 

1989 Skotland 1,0 0,08 0,47 1,08 1,55 

2001 63,2 63,2 5,05 29,7 68,2 97,9 

2002 75,7 75,7 6,05 35,6 81,7 117,3 

2003 84,5 84,5 6,76 39,7 91,2 130,9 

2004 89,3 89,3 7,14 42,0 96,4 138,4 

2005 87,5 87,5 7,00 41,1 94,5 135,7 

2006 89,6 89,6 7,17 42,1 96,7 138,8 

2007 98,6 98,6 7,89 46,4 106,5 152,9 

2008 86,1 86,1 6,88 40,4 92,9 133,4 

2009 72,1 72,1 5,76 33,9 77,8 111,7 

2010 67,1 67,1 5,37 31,5 72,5 104,0 

Meðaltal ársverka 81,4 81,4 6,5 38,2 87,9 126,1 
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Tafla 41. Mögulegur fjöldi ársverka í skógrækt, miðað við bein störf, óbein störf og afleidd þegar 

notaður er margfaldari úr rannsókn í Skotlandi miðað við skoskar aðfanga og afurðatöflur frá 2004 

(Edwards o.fl., 2009). 

Viðmiðunarár Ársverk á Íslandi 
Bein 
áhrif 

Óbein 
áhrif Afleidd áhrif Týpa I Týpa II 

2004 Skotland 1,0 0,15 0,14 1,15 1,29 

2001 63,2 63,2 9,5 8,8 72,6 81,5 

2002 75,7 75,7 11,4 10,6 87,0 97,6 

2003 84,5 84,5 12,7 11,8 97,1 109,0 

2004 89,3 89,3 13,4 12,5 102,7 115,2 

2005 87,5 87,5 13,1 12,3 100,7 112,9 

2006 89,6 89,6 13,4 12,5 103,0 115,5 

2007 98,6 98,6 14,8 13,8 113,4 127,2 

2008 86,1 86,1 12,9 12,0 99,0 111,0 

2009 72,1 72,1 10,8 10,1 82,9 92,9 

2010 67,1 67,1 10,1 9,4 77,2 86,6 

Meðaltal ársverka 81,4 81,4 12,2 11,4 93,6 104,9 

 

Tafla 42. Mögulegur fjöldi ársverka í skógrækt, miðað við bein og óbein störf þegar notaður er 

margfaldari úr rannsókn í Wales miðað við enskar aðfanga og afurðatöflur frá 1996 (Munday & 

Roberts, 2001). 

Viðmiðunarár Ársverk á Íslandi Bein áhrif Óbein áhrif Afleidd áhrif Týpa I Týpa II 

1996 Wales 1,0 0,35 
 

1,35 
 2001 63,2 63,2 22,1 

 
85,3 

 2002 75,7 75,7 26,5 
 

102,2 
 2003 84,5 84,5 29,6 

 
114,0 

 2004 89,3 89,3 31,3 
 

120,6 
 2005 87,5 87,5 30,6 

 
118,2 

 2006 89,6 89,6 31,4 
 

120,9 
 2007 98,6 98,6 34,5 

 
133,2 

 2008 86,1 86,1 30,1 
 

116,2 
 2009 72,1 72,1 25,2 

 
97,3 

 2010 67,1 67,1 23,5 
 

90,6 
 Meðaltal ársverka 81,4 81,4 28,5   109,8   
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8.5 Viðauki V 

8.5.1 Spurningakönnun sem send var til skógarbænda 

Ágæti skógarbóndi.  

Í þessari spurningakönnun er gert ráð fyrir að aðeins einn aðili svari spurningunum þó að 

fleiri kunni að standa að skógræktinni. Í upphafi ber að benda þér á að þér er ekki skylt að 

svara einstökum spurningum eða spurningalistanum í heild. Farið verður með öll gögn sem 

fyllsta trúnaðarmál og ekki verður hægt að rekja svör til einstakra aðila. Upplýsingar sem 

tengjast einstaklingum munu hvergi koma fram við úrvinnslu úr könnuninni. 

 

A. Í þessum fyrsta hluta spurningalistans er spurt um almennar upplýsingar 

varðandi skógarjörðina, samning við landshlutaverkefni og búskaparhætti á jörðinni. 

 

1. Við hvaða landshlutaverkefni í skógrækt ert þú sem landeigandi/skógarbóndi með 

þinglýstan samning um skógrækt? Ef þú ert með samning við fleiri en eitt 

landshlutaverkefni áttu að merkja við allt sem við á. 

□ Héraðs- og Austurlandsskógar  

□ Norðurlandsskógar  

□ Skjólskógar á Vestfjörðum  

□ Suðurlandsskógar 

□ Vesturlandsskógar 

 

2. Misjafnt er hvort eingöngu er stunduð skógrækt eða skjólbeltarækt eða bæði 

skógrækt og skjólbeltarækt á skógarjörðum með samninga við landshlutaverkefnin. 

Vinsamlegast merktu við það atriði sem á best við þína skógarjörð. 

□ Eingöngu skógrækt, þar með talin er beitarskógrækt, landgræðsluskógrækt 

og/eða útivistarskógrækt 

□ Eingöngu skjólbeltarækt, þar með talin til skjóls fyrir búpening, akra og/eða 

bæjarhús 

□ Bæði skjólbeltarækt og skógrækt 

 

3. Hvaða ár var gerður samningur við landshlutaverkefni þitt um skógrækt á þinni 

skógarjörð?  

Árið ________________  

 

4. Var skógrækt hafin á jörðinni áður en samningur var gerður við 

landshlutaverkefnið? 

□ Nei, engin skógur var fyrir á jörðinni 

□ Já, gróðursett var á vegum bændaskógræktar áður en landshlutaverkefnið 

tók til starfa. 

□ Já, landeigendur höfðu sjálfir gróðursett skóg í einhverjum mæli áður en 

landshlutaverkefnið tók til starfa. 
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□ Náttúrulegur birkiskógur vex á jörðinni. 

□ Náttúrulegur birkiskógur vex á jörðinni og var friðaður með samningi við 

landshlutaverkefnið. 

□ Annað: ____________________________________________________  

__________________________________________________________ 

5. Hver er stærð landsins sem er innan samnings við þitt landshlutaverkefni? 

Fjöldi hektara samkvæmt samningi ___________________________ 

 

6. Hver er skráður samningsaðili við þitt landshlutaverkefni? 

□ Hjón/sambúðaraðilar   

□ Karl 

□ Kona 

□ Fleiri en einn einstaklingur 

□ Fyrirtæki 

□ Félag 

 

7. Hvar er föst búseta þín/ykkar? 

□ Á skógarjörðinni 

□ Í sama sveitarfélagi og skógarjörðin 

□ Í sömu sýslu og skógarjörðin 

□ Í sama landsfjórðungi og skógarjörðin 

□ Annars staðar 

 

8. Hefur þátttaka þín/ykkar í skógrækt haft áhrif á búsetu á skógarjörðinni?  

□ Nei, búseta á skógarjörðinni er óbreytt 

□ Já, ég/við flutti/fluttum á jörðina vegna skógræktarinnar 

□ Já, ég/við hætti/hættum við að flytja burt vegna skógræktarinnar 

□ Það var og er engin búseta á jörðinni 

□ Annað: _________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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9. Hvenær var síðast gróðursett, grisjað eða önnur vinna unnin sem tengdist 

skógræktinni á skógarjörð þinni annað en viðhald girðinga?  

□ 2011 

□ 2008-2010 

□ 2005-2007 

□ 2002-2004 

□ 2001 eða fyrr 

□ Vinna við skógræktina er ekki hafin 

 

B. Í þessum hluta spurningalistans er spurt um vinnu við búskapinn á jörðinni, þar 

með talið skógræktina. Notaðu árið 2011 sem viðmið til að áætla vinnuframlag. Sem 

fyrr er bent á að þér er ekki skylt að svara einstökum spurningum eða 

spurningalistanum í heild. 

 

10. Hvaða búskapur annar en skógrækt er stundaður á skógarjörðinni? Merktu við allt 

sem við á. 

□ Eingöngu skógrækt 

□ Sauðfé 

□ Kýr/nautgripir 

□ Hross 

□ Ferðaþjónusta 

□ Akuryrkja, þar með talin kornrækt, kartöflur eða önnur ræktun en skógrækt 

□ Annað: 

________________________________________________________ 

 

11. Vannst þú eða maki þinn utan heimilis samhliða búskap árið 2011? Merktu við allt 

sem við á. 

□ Já, ég vann hlutastarf utan heimilis 

□ Já, maki minn vann hlutastarf utan heimilis  

□ Já, ég vann fulla vinnu utan heimilis 

□ Já, maki minn vann fulla vinnu utan heimilis 

□ Nei, ég/við vann/unnum eingöngu við búskapinn 

□ Nei, ég/við er/um hætt/ur að vinna utan heimilis og vann/unnum lítið við 

búskap annan en skógræktina 

  



115 

 

12. Hverjir unnu aðallega við búskap annað en skógrækt á jörðinni og hversu margir 

voru þeir aðilar í hverju tilviki? Notaðu árið 2011 sem viðmið. Settu fjölda aðila í 

alla reiti sem við á. 

□ Eigendur jarðarinnar    Fjöldi __________________ 

□ Börn undir 18 ára aldri     Fjöldi __________________ 

□ Ábúendur ef aðrir en eigendur  Fjöldi __________________ 

□ Aðkeypt vinnuafl    Fjöldi __________________ 

□ Aðrir      Fjöldi __________________ 

□ Ef engin vinna var við búskap annan en skógrækt árið 2011 settu núll ( 0 ) í 

þennan reit _______________________  

 

13. Getur þú áætlað gróflega hversu margar vinnuvikur (vinnuvika er um það bil 40 

klst) þessir aðilar hafi unnið við búskapinn annað en skógrækt á jörðinni árið 

2011? 

Eigendur jarðarinnar    Fjöldi vinnuvikna ____________ 

Börn undir 18 ára aldri     Fjöldi vinnuvikna ____________ 

Ábúendur ef aðrir en eigendur  Fjöldi vinnuvikna ____________ 

Aðkeypt vinnuafl    Fjöldi vinnuvikna ____________ 

Aðrir     Fjöldi vinnuvikna ____________ 

Ef engin vinna var við búskap annan en skógrækt árið 2011 settu núll ( 0 ) í 

þennan reit _______________________ 

14. Hvenær fer mesta vinnan fram við skógræktina? (Árstíðir eru samkvæmt 

skilgreiningu Veðurstofu Íslands). 

□ Á vorin, það er í apríl og maí 

□ Á haustin, það er í október og nóvember 

□ Á sumrin, það er í júní, júlí, ágúst og september 

□ Á veturna, það er í desember, janúar, febrúar og mars 

□ Allt árið 
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15. Hverjir unnu þá vinnu sem unnin er við skógræktina á jörðinni og hversu margir 

voru þeir aðilar í hverju tilviki? Notaðu árið 2011 sem viðmið. Settu fjölda aðila í 

alla reiti sem við á. 

□ Eigendur jarðarinnar    Fjöldi __________________ 

□ Börn undir 18 ára aldri     Fjöldi __________________ 

□ Ábúendur ef aðrir en eigendur  Fjöldi __________________ 

□ Aðkeypt vinnuafl    Fjöldi __________________ 

□ Aðrir      Fjöldi __________________ 

Ef ekkert var unnið við skógræktina árið 2011 settu núll ( 0 ) í þennan reit 

__________ 

16. Getur þú áætlað gróflega hversu margar vinnuvikur (vinnuvika er um það bil 40 

klst) þessir aðilar hafi unnið við skógræktina á jörðinni árið 2011? Settu viðeigandi 

tölur í alla reiti sem við á. 

Eigendur jarðarinnar    Fjöldi vinnuvikna ____________ 

Börn undir 18 ára aldri     Fjöldi vinnuvikna ____________ 

Ábúendur ef aðrir en eigendur  Fjöldi vinnuvikna ____________ 

Aðkeypt vinnuafl    Fjöldi vinnuvikna ____________ 

Aðrir     Fjöldi vinnuvikna ____________ 

Ef ekkert var unnið við skógræktina árið 2011 settu núll ( 0 ) í þennan reit 

___________ 

17. Hvert/hver eftirtalinna verka hefur þú/þið unnið við skóginn eða það land sem 

tilheyrir samningnum um skógræktina frá upphafi ÁN þess að gefa vinnuna upp á 

vinnuskýrslum til landshlutaverkefnisins? Vinsamlegast merktu við allt sem við 

á. 

□ Hef ekki unnið við skóginn án greiðslu vinnulauna 

□ Klippa tvítoppa/snyrta greinar á trjám 

□ Byggja upp aðstöðu fyrir gestkomandi í skóginum með því að útbúa/lagfæra 

stíga/áningarstaði/merkingar 

□ Laga og bæta skógarjaðra með því að bæta við/fjarlægja plöntur til að 

mýkja/skreyta beinar línur 

□ Endurbæta og hreinsa skurði og ræsi 

□ Berjast við grassamkeppni með því að troða/slá/eitra/þekja með heyi í 

kringum plöntur 

□ Fylgjast með útbreiðslu skordýra og sjúkdóma í skóglendinu og vinna gegn 

útbreiðslu þeirra 

□ Leggja nýja vegi og slóða um skóglendið 



117 

 

□ Lagfæra vegi og slóða í skóglendinu með því að fylla í holur og fjarlægja 

grjót 

□ Klippa græðlinga og rækta eigin skógarplöntur 

□ Sá trjáfræjum og/eða niturbindandi tegundum 

□ Klippa skjólbelti til að auka þéttleika þeirra 

□ Kvista upp tré til að auka timburgæði 

□ Hirða skjólbelti svo sem með því að laga plast kringum græðlinga, moka 

möl á plastið til að festa það betur, hreinsa gras frá plöntum í beltinu og 

annað sem stuðlar að betri og þéttari skjólbeltum 

□ Bera áburð á eldri plöntur  

□ Vökva nýlega gróðursettar plöntur í þurrkum 

□ Fjarlægja skemmdar plöntur úr skóginum án þess að um skipulagða grisjun 

sé að ræða 

□ Laga girðingar  

□ Reka beitardýr úr skóglendinu 

□ Setja aftur niður plöntur sem hafa lyfst upp í frostlyftingu 

□ Bera áburð/skít/hey/grasfræ á illa farið land áður en gróðursett er í það 

□ Fylgjast með lifun ungplantna og ástandi nýgróðursetninga, svo sem kali, 

frostlyftingu, beitarskemmdum, skordýraplágum og fleira 

□ Önnur verk, hvaða __________________________________________  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

18. Hvað áætlarðu að þú/þið hafið notað marga daga í þessa vinnu allt árið 2011? 

Athugaðu að aðeins er um grófa áætlun að ræða og að dagurinn er áætlaður 6 

– 8 klukkustundir alls. 

Klippa tvítoppa/snyrta greinar á trjám       _________ dagar 

Byggja upp aðstöðu í skóginum                 _________ dagar 

Laga og bæta skógarjaðra              _________ dagar 

Endurbæta og hreinsa skurði og ræsi          _________ dagar 

Berjast við grassamkeppni                          _________ dagar 

Fylgjast með útbreiðslu skordýra og sjúkdóma   _________dagar 

Leggja nýja vegi og slóða            _________ dagar 

Lagfæra vegi og slóða í skóglendinu          _________ dagar 

Klippa græðlinga og rækta eigin plöntur          _________ dagar 

Sá trjáfræjum og/eða niturbindandi tegundum    _________ dagar 

Klippa skjólbelti til að auka þéttleika           _________ dagar 
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Kvista upp tré til að auka timburgæði   _________ dagar 

Hirða skjólbelti             _________ dagar 

Bera áburð á eldri plöntur             _________ dagar 

Vökva nýlega gróðursettar plöntur           _________ dagar 

Fjarlægja skemmdar plöntur úr skóginum    _________ dagar 

Laga girðingar             _________ dagar 

Reka beitardýr úr skóglendinu           _________ dagar 

Setja aftur niður frostlyftar plöntur            _________ dagar  

Bera áburð/skít/hey/grasfræ á illa farið land     _________ dagar 

Fylgjast með ástandi nýgróðursetninga   _________ dagar 

Aðrar framkvæmdir eða vinna við skógrækt   _________ dagar 

 

 

 

C. Í þessum hluta spurningalistans er spurt um afstöðu þína til þess 

landshlutaverkefnis sem þú ert með samning við. Enn sem fyrr er bent á að þér er 

ekki skylt að svara einstökum spurningum eða spurningalistanum í heild. 

 

19. Hversu miklu máli telur þú að starfsemi þíns landshlutaverkefnis skipti í byggða- 

og atvinnuþróun í þeim landsfjórðungi þar sem það starfar?  

□ Skiptir engu máli 

□ Skiptir litlu máli 

□ Skiptir hvorki miklu né litlu máli 

□ Skiptir miklu máli 

□ Skiptir mjög miklu máli 

20. Telur þú að taxtar sem landshlutaverkefnin í skógrækt greiða eftir ættu að vera 

samræmdir?  

□ Já 

□ Nei 

□ Hef ekki skoðun 

 

21. Hversu ánægð/ur eða óánægður ertu með þá þjónustu sem starfsmenn þíns 

landshlutaverkefnis veita þér/ykkur?  

□ Ég er mjög ánægð/ur með þjónustu starfsmannanna 

□ Ég er frekar ánægð/ur með þjónustu starfsmannanna 

□ Ég er hvorki ánægð/ur né óánægður með þjónustu starfsmannanna  

□ Ég er frekar óánægð/ur með þjónustu starfsmannanna 

□ Ég er mjög óánægð/ur með þjónustu starfsmannanna 
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D. Að lokum eru nokkrar bakgrunnsspurningar sem eru ætlaðar til úrvinnslu gagna 

úr spurningalistanum. Enn sem fyrr er bent á að þér er ekki skylt að svara einstökum 

spurningum eða spurningalistanum í heild. 

 

 

22. Hvaða ár fæddist þú? 

Árið _________________  

 

23. Hvert er kyn þitt? 

□ Kona  

□ Karl 

 

24. Hvaða menntun hefur þú lokið? Merktu við allt sem við á. 

□ Grunnskólapróf 

□ Nám í Grænni skógum 

□ Stúdentspróf 

□ Iðnnám/starfsnám/búfræðinám 

□ Grunnnám á háskólastigi 

□ Framhaldsnám á háskólastigi  

□ Annað _____________________________________________________  

___________________________________________________________ 

 

 

25. Hverjar voru ráðstöfunartekjur heimilisins á mánuði að meðaltali árið 2011? 

Ráðstöfunartekjur eru allar tekjur heimilisins eftir skatta. Vinsamlegast merktu í 

þann reit sem endurspeglar svar þitt best. 

□ 0 – 250.000 

□ 250.001 – 400.000 

□ 400.001 – 650.000 

□ 650.001 – 900.000 

□ 900.001 og hærri 

□ Vil ekki svara 

 

Þá er könnuninni lokið. 

 

Þakka þér kærlega fyrir að hafa gefið þér tíma til að taka þátt í þessari 

spurningakönnun. 
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Fullum trúnaði er heitið og engar niðurstöður munu verða rekjanlegar til 

einstaklinga. 

Ef einhverjar spurningar vakna um könnunina eða framkvæmd hennar og úrvinnslu 

er þér velkomið að hafa samband við Lilju Magnúsdóttur sem framkvæmir þessa 

spurningakönnun í samstarfi við landshlutaverkefnin í skógrækt. 

 

Netfang liljam@centrum.is sími:  895-2947. 

 

Notaðu merkta umslagið sem fylgdi með könnuninni til að póstleggja svörin þér að 

kostnaðarlausu. Þú ert vinsamlegast beðin/n að póstleggja könnunina í síðasta lagi  

fyrir 01. apríl 2012 svo svör þín komist með í úrvinnslu könnunarinnar 

 

 

8.5.2 Útsend bréf í tengslum við spurningakönnun til skógarbænda 

8.5.2.1 Bréf með könnun sem send var í bréfapósti til viðtakenda 

Ágætu skógarbændur 

Meðfylgjandi er spurningakönnun sem send er til allra skógarbænda sem eru með 

þinglýstan samning við landshlutaverkefnin í skógrækt í árslok 2011. Könnunin er liður í 

mastersrannsókn Lilju Magnúsdóttur, skógfræðings í MS námi hennar við 

Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri. Tilgangur þessarar könnunar er að fá fram 

upplýsingar um þá vinnu sem skógarbændur hafa lagt fram við skógræktina. Stefnt er að 

kynningu á niðurstöðum könnunarinnar í tengslum við aðalfund LSE haustið 2012. 

Könnunin er unnin í samstarfi við öll landshlutaverkefnin í skógrækt og það er okkur því 

mikils virði að sem flestir skógarbændur sjái sér fært að leggja rannsókninni lið og auka 

þannig gildi rannsóknarinnar. Ætlast er til að aðeins einn aðili svari könnuninni fyrir hvern 

þinglýstan samning. Ekki verður hægt að rekja svör við könnuninni til þeirra sem svara og 

fullum trúnaði er heitið við meðferð svaranna og alla úrvinnslu og meðhöndlun gagna. 

Könnunin er nokkuð löng, tíminn sem fer í að svara henni allri er 30 - 40 mínútur. Þegar 

lokið er við að svara könnuninni er beðið um að hún sé sett í frímerkt umslag sem fylgir 

með þessu bréfi og sett í póst fyrir 31.mars 2012. 

Ef einhverjar spurningar vakna þegar könnuninni er svarað má hafa samband við Lilju 

Magnúsdóttur í netfang liljam@centrum.is eða í síma 895-2947. 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna. 

Kær kveðja 

Lilja Magnúsdóttir, skógfræðingur, 

Miðtúni 4,  

460 Tálknafirði. 

S: 895-2947 

Netfang: liljam@centrum.is 
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8.5.2.2 Bréf með könnun sem send var í tölvupósti til viðtakenda 

Ágætu skógarbændur 

Meðfylgjandi er slóð á spurningakönnun (Spurningalisti_skogareigendur) sem send er til 

allra skógarbænda sem eru með þinglýstan samning við landshlutaverkefnin í skógrækt í 

árslok 2011. Könnunin er liður í mastersrannsókn Lilju Magnúsdóttur, skógfræðings í MS 

námi hennar við Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri. Tilgangur þessarar könnunar er 

að fá fram upplýsingar um þá vinnu sem skógarbændur hafa lagt fram við skógræktina. 

Stefnt er að kynningu á niðurstöðum könnunarinnar í tengslum við aðalfund LSE haustið 

2012. 

Könnunin er unnin í samstarfi við öll landshlutaverkefnin í skógrækt og það er okkur því 

mikils virði að sem flestir skógarbændur sjái sér fært að leggja rannsókninni lið og auka 

þannig gildi rannsóknarinnar. Ætlast er til að einn aðili svari könnuninni fyrir hvern 

þinglýstan samning og við biðjum ykkur að senda ekki slóðina á könnunina á aðra. Ekki 

verður hægt að rekja svör við könnuninni til þeirra sem svara og fullum trúnaði er heitið 

við meðferð svaranna og alla úrvinnslu og meðhöndlun gagna. 

Könnunin er nokkuð löng, tíminn sem fer í að svara henni allri er 20 - 40 mínútur. Hægt er 

að fara úr könnuninni og opna hana aftur svo lengi sem ekki er ýtt á aftasta hnappinn þar 

sem könnuninni er sagt lokið.  

Ýttu á þessa slóð til að opna könnunina og svara spurningunum: 

(slóð könnunar) 

Ef einhverjar spurningar vakna þegar könnuninni er svarað eða vírusvarnir í tölvu leyfa 

ekki að netslóðin á könnunina sé opnuð má hafa samband við Lilju Magnúsdóttur í netfang 

liljam@centrum.is eða í síma 895-2947. 

Með þakklæti fyrir þátttökuna. 

Kær kveðja 

Lilja Magnúsdóttir, skógfræðingur, 

Miðtúni 4,  

460 Tálknafirði. 

S: 895-2947 

Netfang: liljam@centrum.is 

 

8.5.2.3 Ítrekun send til þeirra sem fengu könnunina senda í tölvupósti 

Ágætu skógarbændur 

Með þessum tölvupósti er minnt á spurningakönnun þá sem send var til ykkar fyrir um það 

bil hálfum mánuði. Spurningakönnunin er liður í mastersrannsókn Lilju Magnúsdóttur, 

skógfræðings í MS námi hennar við Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri og er send 

til allra skógarbænda sem eru með þinglýstan samning við landshlutaverkefnin í skógrækt í 

árslok 2011. Tilgangur þessarar könnunar er að fá fram upplýsingar um þá vinnu sem 

skógarbændur hafa lagt fram við skógræktina. Stefnt er að kynningu á niðurstöðum 

könnunarinnar í tengslum við aðalfund LSE haustið 2012.  

mailto:liljam@centrum.is
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Þeir skógarbændur sem þegar hafa svarað könnuninni fá kærar þakkir fyrir greinargóð svör 

sem munu koma að góðum notum við rannsóknina. 

Þeir skógarbændur sem hafa enn ekki haft tíma til að svara könnuninni eru hvattir til að 

gefa sér tíma til að svara sem allra fyrst. Því fleiri svör sem berast því betri mynd fæst af 

vinnuframlagi skógarbænda og niðurstöðurnar verða áreiðanlegri, skógarbændum og 

skógrækt í landinu til hagsbóta. Spurningakönnunin verður opin til 31.03.2012 og hægt að 

svara spurningunum þangað til. 

Ætlast er til að einn aðili svari könnuninni fyrir hvern þinglýstan samning og við biðjum 

ykkur að senda ekki slóðina á könnunina á aðra. Ekki verður hægt að rekja svör við 

könnuninni til þeirra sem svara og fullum trúnaði er heitið við meðferð svaranna og alla 

úrvinnslu og meðhöndlun gagna. 

Könnunin er nokkuð löng, tíminn sem fer í að svara henni allri er 20 - 40 mínútur. Hægt er 

að fara úr könnuninni og opna hana aftur svo lengi sem ekki er ýtt á aftasta hnappinn þar 

sem könnuninni er sagt lokið.  

Ýttu á þessa slóð til að opna könnunina og svara spurningunum: 

(Slóð á könnun) 

Ef einhverjar spurningar vakna þegar könnuninni er svarað eða vírusvarnir í tölvu leyfa 

ekki að netslóðin á könnunina sé opnuð má hafa samband við Lilju Magnúsdóttur í netfang 

liljam@centrum.is eða í síma 895-2947. 

Með þakklæti fyrir þátttökuna. 

Kær kveðja 

Lilja Magnúsdóttir, skógfræðingur, 

Miðtúni 4,  

460 Tálknafirði. 

S: 895-2947 

Netfang: liljam@centrum.is 
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