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Yfirlýsing 

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af mér 

og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu. 

 

 

________________________________ 

Nafn nemanda 
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Ágrip 

 

Í þessu verkefni var stuttlega farið yfir sögu skógræktar frá seinustu aldamótum, með áherslu 

á þá þróun sem hefur orðið í nýtingu innlendra viðarafurða. Innflutningstölur frá Hagstofu 

Íslands og samantektir úr Skógræktarritinu voru notaðar til að meta hlutfall innlendra 

viðarafurða af innfluttum viðarafurðum á árunum 2004-2014. Einnig voru samdir 

spurningalistar til þess að kanna þarfir og viðhorf ýmissa fyrirtækja sem nýta timbur 

annarsvegar (til annars en húsbygginga) og aðila sem rækta og selja timbur úr íslenskum 

skógum hinsvegar.  

Innflutningstölur sýndu að mun meira magn af timbri er flutt inn heldur en nýtt er úr 

íslenskum skógum í dag og því mikil sóknarfæri fyrir innlenda framleiðendur. Hlutdeild 

innflutts sagaðs viðar minnkaði um rúmlega helming árið 2008 en eftir það var stærsta 

breytingin stóraukning í iðnviði uppúr 2011, en innflutningur á iðnviði nálgast það magn sem 

flutt er inn af söguðum viði árið 2014. Innlend framleiðsla viðarafurða hefur stóraukið 

hlutdeild sína í öllum flokkum nema fyrir sagað timbur. Sá áfangi náðist 2011 að innlend 

framleiðsla á flokknum „eldiviði og viðarkolum“ er orðin meiri en sem nemur árlegum 

innflutningi. 

Í svörum við spurningarlistunum kom í ljós að fyrirtæki sem nýta sér viðarafurðir hafa mjög 

fjölbreyttar þarfir og vilja geta keypt íslenskt timbur oft á ári og yfir allt árið, fyrirtæki nýta 

sér viðarafurðir í mjög fjölbreytta starfsemi og kaupa við úr mörgum mismunandi viðar-

afurðaflokkum. Skógrækt ríkisins, ýmis skógræktarfélög og aðilar úr einkageiranum eru að 

byggja upp eða auka við sínar viðarmiðlanir. Í dag bjóða margir þeirra ýmsar viðarafurðir til 

sölu úr íslenskum skógum og geta þeir vonandi nýtt sér niðurstöður þessarar ritgerðar til sölu 

og markaðsstarfs.  
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1. Inngangur 

1.1 Saga skógræktar á Íslandi 

Talið er að skógar á Íslandi hafi verið mun meiri við landnám en í dag (Hákon Bjarnason, 

1974). Landnámsmenn nýttu skógarauðlindina mikið en það ásamt fleiri þáttum eins og 

kólnandi veðurfari og eldgosum er talið hafa orðið til þess að skógarþekja Íslands minnkaði 

um 95% frá því sem var í kringum landnám, en þá eru skógar taldir hafa þakið um 25-45% af 

Íslandi (Andrés Arnalds, 1987). Þetta lágmark náðist um 18. og 19. öld en með tilkomu 

innflutnings á kolum, stáli og verkfærum um miðja 19. öld minnkaði þörfin fyrir nýtingu 

innlendu skógana (Þórarinn Þórarinsson, 1974). 

Vendipunktur verður í sögu skógræktar á Íslandi árið 1899 með gróðursetningu Furulundarins 

á Þingvöllum. Gróðursetningin var að frumkvæði þriggja Dana, þeirra  Carl H. Ryder, Carl V. 

Prytz og Christian E. Flensborg. Er þessi gróðursetning talin vera upphafið að skipulagðri 

skógrækt á Íslandi (Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 1999). Næsti stóri 

viðburður var lagasetning um skógrækt og varnir gegn uppblæstri lands árið 1907, en í kjölfar 

þessarar lagasetningar var embætti skógræktarstjóra stofnað árið 1908. Til að byrja með 

einbeittu menn sér að verndun birkiskóga. Verndunin fólst aðallega í því að friða skógana 

fyrir sauðfjárbeit, en óhófleg beit er talin hefta náttúrulega útbreiðslu og endurnýjun 

birkiskóga (Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 1999; Þröstur Eysteinsson, 2009).  

Um miðja 20. öld fer gróðursetning á trjáplöntum af ýmsum toga, bæði innlendum og 

erlendum, að aukast. Það starf er enn í gangi í dag og hafa margir einstaklingar og stofnanir 

komið að því verkefni, má þar nefna Skógrækt ríkisins, ungmennafélög, skógræktarfélög og 

landeigendur (bændur). Í dag fer stærsti hluti gróðursetninga fram hjá bændum undir 

formerkjum Landshlutaverkefnanna í skógrækt (Þröstur Eysteinsson, 2009). Í 1. gr laga um 

Landshlutaverkefni í skógrækt segir um tilgang þeirra 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“ (Lög um landshlutaverkefni í skógrækt nr. 

95/2006). 
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Það markaði ákveðin tímamót í skógræktarsögu Íslands þegar ríkið fór að styrkja bændur til 

nytjaskógræktar. Verkefnið átti að auka við fjölbreytni búskapar, veita bændum fleiri tækifæri 

til tekjuöflunar og skapa störf á landsbyggðinni. Starfið hófst formlega árið 1970 með 

gróðursetningu á Víðivöllum ytri á Fljótsdalshéraði undir merkjum Fljótsdalsáætlunar 

(Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 1999). Næsta skref fyrir bændaskógrækt var 

verkefnið Nytjaskógrækt á bújörðum, það verkefni fór af stað með lagasetningu og 

ríkisfjárveitingu árið 1984. Verkefnið náði víðar um land og styrkti bændur til skógræktar þar 

sem aðstæður þóttu heppilegar (Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 1999). Árið 

1991 var næsta skref tekið, en það ár markar upphaf Landshlutaverkefnanna í skógrækt sem 

hefst á Fljótsdalshéraði með stofnun Hérðasskóga. Fram að árinu 2001 voru fleiri slík 

verkefni sett á laggirnar um allt land og ná landshlutaverkefnin í dag yfir allt Ísland (Bjarni D. 

Sigurðsson og Valgerður Jónsdóttir, 2011). Í dag eru landshlutaverkefnin fimm; Héraðs- og 

Austurlandsskógar, Norðurlandsskógar, Suðurlandsskógar, Vesturlandsskógar og Skjólskógar 

á Vestfjörðum. Það á þó eftir að breytast í nánustu framtíð, þar sem nú hefur verið ákveðið að 

þessi fimm verkefni og Skógrækt ríkisins verði sameinuð á þessu ári (Skógrækt ríkisins, á.á)  

Samhliða landshlutaverkefnunum þróuðust einnig markmið skógræktar úr því að vera að 

mestu bundin við timburframleiðslu yfir í svokallaða fjölnytjaskógrækt, en undir það 

markmið heyra t.d landbætur, útivist, kolefnisbinding og auknir möguleikar til ferðaþjónustu 

(Bjarni D. Sigurðsson og Valgerður Jónsdóttir, 2011). 

1.2 Saga viðarnytja á Íslandi 

Viður hefur verið nýttur á Íslandi frá landnámi og þóttu mikil hlunnindi í búskap. Eldsneyti, 

byggingarefni, fóður o.fl. eru dæmi um nytjar af birkitrjám, en fram að 19. öld var eldsneyti til 

kolagerðar og annar eldiviður stærsti þátturinn í þessari nýtingu (Sigurður Blöndal og Skúli 

Björn Gunnarsson, 1999). Birkiskógar voru höggnir víða um land til eldiviðar langt fram á 20. 

öldina. Til dæmis fór fram stórfellt skógarhögg á SV-landi í kolaskortinum í Reykjavík í 

kreppunni miklu á 4. áratug síðustu aldar, en þá eyddust birkiskógar á Reykjanesi (Sigurður 

Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 1999). Með rafvæðingu sveita og bæja og lagningu 

hitaveita dró þó úr notkun eldiviðar upp úr miðri öldinni, og sennilega leggjast slíkar nytjar að 

mestu niður fljótlega upp úr síðari heimstyrjöld. Í ársskýrslum Guttorms Pálssonar 

skógarvarðar á Hallormsstað má sjá hvernig eldiviðarsala verður að nánast engu um 

(Skógrækt ríkisins, á.á).  
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Ítarlegt yfirlit yfir sögu viðarnytja og skógræktarsögu Íslands almennt fram að árinu 1999 má 

finna í Íslandsskógum, hundrað ára saga eftir þá Sigurð Blöndal og Skúla Björn Gunnarsson 

(1999) og er eftirfarandi umfjöllun að mestu fengin frá þeim. Hér verður einungis drepið á 

helstu atburðum í þessari sögu. Arinviður og reykingarviður voru nýjar nytjar af birki sem 

komu til sögunar úr skógum í umsjón Skógræktar ríkisins um miðja 20. öld og eru enn 

stundaðar. Árið 1952 dró til tíðinda en þá voru fyrstu lerkitrén grisjuð hér á landi í 

Guttormslundi í Hallormsstaðaskógi . Hlutdeild girðingastaura úr ræktuðum skógum jókst á 

seinni hluta 20. aldar. Fram að 1965 fór allt grisjað lerki í girðingastaura en uppúr 1970 er 

farið að fletta lerki í borðvið hjá Skógrækt ríkisins og framleiðsla borðviðar vex síðan hægt og 

rólega fram á síðustu ár (Einar Gunnarsson, 2010; 2011; 2012). Árið 1955 voru fyrstu 

íslensku jólatrén seld og heldur sú sala áfram í dag. Árið 1975 var Eik listasmiðja stofnuð á 

Miðhúsum á Austurlandi og þar hefur íslenskt hráefni verið nýtt í margskonar smíði og 

framleiðslu allar götur síðan, þar á meðal íslenskt timbur. Mikið hefur verið gert úr handverki 

hjá Eik og sem dæmi hafa þau skorið út eftirlíkingu af Valþjófsstaðahurðinni (Beint frá býli, 

2016). Byrjað var að vinna fínkurl úr lerki og öðrum barrvið árið 1994 (Sigurður Blöndal og 

Skúli Björn Gunnarsson, 1999) og fyrstu fiskhjallaspírurnar voru seldar úr skógum 

Skógræktar ríkisins árið 2003 (Þröstur Eysteinsson, 2009), en sá markaður varð til þegar 

bannað var að flytja inn hrávið með berki til landsins án þess að hitameðhöndla hann fyrst 

(Þór Þórfinsson munnleg heimild, 2016). 

Hestalist ehf hóf árið 2000 að framleiða undirburð fyrir húsdýr og var framleiðsla þeirra árið 

2008 í kringum 8000 m
3
 (Loftur Jónsson og Cristoph Wöll, 2008). Áætlað var að heildar 

markaðurinn á Íslandi árið 2008 fyrir undirburð væri gróflega í kringum 20.000 m
3
 (Loftur 

Jónsson og Cristoph Wöll, 2008). Tekið skal fram að þetta var mjög gróft mat og ítrekuðu 

höfundar að mun ítarlegri greiningar væri þörf á þessum markaði, bæði hvað varðar núverandi 

stöðu og framtíðarþróun. Þeir bentu jafnframt á að þessi vara nýtist bændum um mestallt land 

og getur undirburður því verið hagkvæmur hluti af viðarúrvinnslu á landsbyggðinni þar sem 

flutningskostnaður er minni samanborið við vörur sem seljast nær eingöngu á 

höfuðborgarsvæðinu (Loftur Jónsson og Cristoph Wöll, 2008). Fleiri fyrirtæki eru nú komin á 

laggirnar sem framleiða undirburð og má þar nefna Fellsskóg ehf (Fellskógur ehf, á.á) og 

Feng ehf. Það fyrirtæki hóf starfsemi árið 2009 og framleiðir í dag ýmsar gerðir af spón og 

viðarkögglum og er mikil þróun í gangi hjá þeim er snýr að kögglum til ýmissa nota (Fengur, 

á.á). 
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Einn áhrifamesti atburður sem varðar innlendar skógarnytjar var þegar Elkem á Grundartanga 

gerði samning við Skógrækt ríkisins um kaup á viðarkurli árið 2009, en í dag er það fyrirtæki 

langstærsti kaupandi á innlendum viðarafurðum (Þröstur Eysteinsson, 2014).  

Nokkur hús hafa nú verið smíðuð alfarið úr íslensku timbri úr ræktuðum skógum og má þar 

nefna sem dæmi ferðamannaaðstöðu við Fjaðrárgljúfur í Skaftárhreppi sem reist var árið 2013 

(Skógrækt ríkisins, 2013). Íslenskt timbur virðist duga ágætlega í smíði og má nefna ritgerð 

Ívars Arnar Þrastarsonar (2014), en í henni fjallar hann um gæðaprófanir á viði úr íslenskum 

skógum. Niðurstöður Ívars benda til þess að sitkagreni, stafafura, rauðgreni og alaskaösp 

standist kröfur um burðarvirki í mannvirkjagerð á Íslandi. Þó ber að taka fram að Ívar óskaði 

eftir frekari rannsóknum með eldri efnivið og á fleiri stöðum á landinu, en hann gerði 

mælingar á efni sem fékkst með grisjunum í Haukadal í Biskupstungum. Jákvæð þróun heldur 

áfram í þessum efnum en 2015 var íslenskt timbur í fyrsta sinn formlega viðurkennt sem 

burðarviður af trétækni og það efni notað til að smíða 50 m
2
 hús í Fljótsdalshéraði (Skógrækt 

ríkisins, 2015). 

Mjög margt er að gerast í viðarnytjamálum hérlendis þessi misserin. Eitt það nýjasta sem gerst 

hefur er að fyrirtækið Skógarafurðir ehf var stofnað af þeim Bjarka Má Jónssyni og Jóni Ólafi 

Sigurðssyni árið 2014 á Austurlandi. Þetta er afurðamiðstöð skógarafurða sem hefur það að 

markmiði að bjóða uppá margvíslegar vörur úr íslenskum viði og stefna að sem mestri 

nýtingu úr hverjum trjábol með því að framleiða margvíslegar vörur, svo sem pallaefni og 

parket. Það sem fellur til við sögun á síðan að nýta í kurl, köggla eða sagspæni (Bjarki Már 

Jónsson, 2015; Félag skógarbænda á Austurlandi, 2016). 

Fleira sem nefna mætti eru göngubrýr sem smíðaðar hafa verið bæði af S.r. og einkaaðilum, 

en sú fyrsta var úr Hallormsstaðarlerki og var smíðuð árið 1995 (Félag skógarbænda á 

Austurlandi, 2016). Viður úr íslenskum skógum hefur einnig verið nýttur í parket, útipalla, 

innréttingar, handverk og veggklæðningar utandyra sem innan (Félag skógarbænda á 

Austurlandi, 2016) og eru þetta allt dæmi um aukna eftirspurn og getu einstaklinga og 

fyrirtækja til að vinna úr því efni sem til fellur í ræktuðum skógum á Íslandi. 

Skógrækt ríkisins hefur lengi verið að vinna vörur úr timbri, eins og áður kom fram. Skógrækt 

ríkisins hefur verið að auka grisjun í skógum sínum og þar með úrvinnslugetu sína. 

Undanfarinn 5 ár hafa starfstöðvar Skógræktar ríkisins á Suður-, Vestur og Norðurlandi 

fengið svipaða flettisög til notkunar og hefur verið á Hallormsstað síðan 1992 (Þröstur 

Eysteinsson, tölvupóstur 30.11.2015). Árið 2013 var keypt rammasög fyrir starfstöðina á 

Hallormsstað og samskonar sög hefur bæst við á starfstöðinni á Suðurlandi. Í dag eru 
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flettisög, rammasög og þurrkaðstaða á  Hallormsstað og í Þjórsárdal (Þröstur Eysteinsson, 

tölvupóstur 30.11.2015). Skógræktarfélögin hafa líka verið að sækja í sig veðrið og sem dæmi 

þá eru Skógræktarfélag Árnesinga,- Reykjavíkur og Eyfirðinga byrjuð að vinna úr og selja 

timbur (Skógræktarfélag Árnesinga, á.á; Skógræktarfélag Reykjavíkur, á.á; Skógræktarfélag 

Eyfirðinga, á.á). 

 

1.3 Nýsköpun og vöruhönnun 

Aukin áhugi fyrir fjölbreyttari nýtingu á íslenskum viði er eitt ef þeim atriðum sem einkennt 

hefur skógargeirann hér á landi frá því fyrir seinustu aldamót. Sérstaklega gerðist þetta hratt 

eftir gengishrunið 2008 þegar verð hækkaði á innfluttum viði og viðarafurðum. Þá gekk 

einnig yfir bylgja nýsköpunar og var reynt var að finna tækifæri á ýmsum sviðum, m.a 

nýtingu skógarafurða (Bjarni D. Sigurðsson og Valgerður Jónsdóttir, 2011). Ýmis verkefni 

eru til marks um það og leikur hönnun á ýmsu handverki og fleira stórt hlutverk.  

Segja má að sagan hefjist árið 1996, en þá fór af stað samstarfsverkefni Byko og Skógræktar 

ríkisins um stofnun íslenskrar viðarmiðlunar með það að markmiði að selja grisjunarvið frá 

S.r. og skógarbændum seinna meir (Félag skógarbænda á Austurlandi, 2016). Þessi 

viðarmiðlun var síðar lögð niður árið 2004, en í tilefni af stofnun hennar árið 1996 var haldin 

sýning og ráðstefna í Perlunni um viðarnytjar. Landbúnaðarráðuneytið og Skógrækt ríkisins 

efndu þá einnig til hönnunarsamkeppni á íslenskum skógarhníf af þessu tilefni 

(Þjóðvakablaðið, 1996). 

Árið 2009 fór af stað hönnunarverkefni sem Epal, Nýsköpunarmiðstöð, Skógrækt ríkisins á 

Hallormstað og Menningarráð Austurlands stóðu fyrir og var árangur þess verkefnis sýndur á 

Hönnunarmars 2010 (Félag skógarbænda á Austurlandi, 2016). Fleiri verkefni á þessu sviði 

sem vert er að nefna er meðal annars verkefnið MAKE, en það voru þróunar- og 

samfélagsverkefni á árunum 2010-2012 og voru markmið þess meðal annars að hanna 

námsskrár um nýtingu staðbundinna hráefna (Félag skógarbænda á Austurlandi, 2016). 

Listaháskóli Íslands (LHÍ) setti af stað verkefnið „Stefnumót hönnuða og bænda“ árið 2006 

sem snéri að því að auka fjölbreytni við nýtingu íslensk hráefnis (Lístaháskóli íslands, á.á). Í 

byrjun snerist það aðallega um matarhönnun, en fleiri flokkar hafa bæst við undafarin ár, þar á 

meðal nýting viðarafurða undir formerkinu „Stefnumót hönnuða við skógarbændur" 

(Handverk og hönnun, á.á). „Rendez wood“ var sýning sem sett var upp árið 2013 þar sem 

sýndur var afrakstur þessa samstarfs á Hönnunarmars 2014 (Einar Jónsson, 2014). 
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Skógræktarfélag Reykjavíkur hefur einnig unnið núna tvö ár í röð með nemum úr 

vöruhönnunardeild LHÍ og nefnist það verkefni „Wood You“ og var afrakstur þess kynntur á 

sýningu Hönnunarmars 2014 (Skógræktarfélag Reykjavíkur, á.á).  

Áhugi á þessu sviði hefur einnig aukist hjá almenningi og námskeið um nýtingu viðarafurða 

hafa verið vel sótt undanfarin ár, en þar er fólki meðal annars leiðbeint um handverk og 

viðarskífur sem nýst geta sem utanhússklæðningu svo fátt eitt sé nefnt (Einar Örn Jónsson, 

2014). 

Nýlegasta dæmið um þessa þróun er samvinnuverkefni Félags skógarbænda á Austurlandi, 

Landssamtök skógareigenda, Skógrækt ríkisins, Héraðs- og Austurlandsskóga og Austurbrú 

um stofnun og rekstur afurðamiðstöðvar viðarafurða á Austurlandi, en niðurstöður þess voru 

kynntar þann 19. Janúar 2016 (Félag skógarbænda á Austurlandi, 2016). Markmið þessa 

verkefnis var að kanna fýsileika þess að reka afurðamiðstöð viðarafurða sem aukið gæti virði 

skógarnytja, efla áframvinnslu hráefnis, vöruþróun og framboð og hámarka arðsemi 

skógræktar (Félag skógarbænda á Austurlandi, 2016). 

Þó mikil hönnun og nýsköpun hafi átt sér stað undanfarin ár þá finna menn enn fyrir skorti á 

nýtanlegu efni og harðri samkeppni við innfluttar vörur, en markaðssetning og sala er enn 

töluvert vandamál fyrir innlenda frumkvöðla (Lára Vilbergsdóttir, 2016). Það gæti skipt 

sköpum í því efni að ná fram góðri markaðssetningu á innlendu efni sem unnið  er í 

heimabyggð og þannig gera það eftirsóknarverðara heldur en sambærilegar innfluttar vörur 

(Lára Vilbergsdóttir, 2016). 

 

1.4 Þróun í framboði innlends hráefnis 

Skógrækt ríkisins hefur umsjón með nokkrum af elstu og stærstu fjölnytjaskógum Íslands 

(Bjarni D. Sigurðsson og Valgerður Jóndsóttir, 2011) og eru því ennþá í lykilhlutverki þegar 

kemur að viðarframleiðslu og viðarnýtingu á Íslandi. Skógræktarfélögin munu taka framúr 

Skógrækt ríkisins hvað varðar timburframleiðslu og að lokum munu skógarbændur taka fram 

úr þeim báðum (Þröstur Eysteinsson, 2013).  Mikilvægt er því að læra af reynslu Skógræktar 

ríkisins og horfa til framtíðar.  

Iðnviður hefur lengi verið sölumesta viðarafurðin og er enn þann dag í dag (Þröstur 

Eysteinsson, 2014), sérstaklega eftir að Elkem á Grundartanga hóf að kaupa kurl í miklu 

magni árið 2009 eins og áður var nefnt. Spænir og sag í undirburð og viðarkögglar eru einnig 



7 

 

stór þáttur af innlenda markaðnum í dag (Karl S. Lauritzson, 2016). Iðnvið má einnig nýta til 

orkuframleiðslu samanber kurlkyndistöðina á Hallormsstað (Skógrækt ríkisins, 2009) og getur 

viðarkurlið verið hagkvæmur kostur í samkeppni við olíukyndingu á svæðum sem ekki hafa 

hitaveitu eins og til dæmis í Grímsey (Rúnar Ísleifsson, 2014).  

Nýlegar  skógmælingar á Austurlandi benda til að iðnviður verði áfram stærstur hluti þess 

efnis sem kemur úr grisjun íslenskra skóga, en talið er að gróflega 67% af því standandi 

rúmmáli sem er í skógum í dag á Austurlandi sé iðnviður (Lárus Heiðarsson, Benjamín Örn 

Davíðsson og Arnór Snorrason, 2015). Hlutfall flettiefnis mun þó einnig aukast á næstu 

áratugum miðað við iðnvið, en iðnviður verður áfram langstærsti hluti þess efnis sem til fellur 

í skógunum næstu áratugina (Lárus Heiðarsson, Benjamín Örn Davíðsson og Arnór 

Snorrason, 2015). 

Það hefur nýlega verið gagnrýnt að verið sé að nýta íslenska skóga of mikið fyrir iðnvið og að 

mikil áhersla sé lögð á ræktun barrtrjáa framyfir lauftré  (Jón Guðmundsson, 2013; 2014). En 

í því sambandi má benda á að langstærstur hluti þeirra afurða sem koma úr ræktuðum skógum 

heimsins er iðnviður og sagaður smíðaviður er þar ávalt í miklum minnihluta (Tafla 1; Mynd 

1). 

 

 

  



8 

 

Tafla 1. Samantekt FAO yfir heimsframleiðslu á mismunandi viðarafurðum fyrir árið 2014. 

Tekið úr FAOSTAT-Forestry database (2014). 

Þessi samantekt hjá FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) sýnir 

hve stór hluti viðarframleiðslu í heiminum fer annaðhvort til orkuviðarframleiðslu (wood fuel) 

sem lífmassi eða í iðnvið (industrial roundwood). Iðnviður er þá viður sem ekki er sagað úr 

(82%; Mynd 1) og samræmast þessar tölur að miklu leyti því hlutfalli iðnviðar og 

sögunarviðar sem kemur úr íslenskum skógunum í dag, en það var um 86% hérlendis árið 

2014 (Einar Gunnarsson, 2014).  

 

 

Mynd 1. Hlutfall megin gerða skógarafurða heimsins úr gögnum FAO (2014). Þetta er 

unnið upp úr töflu 1. 
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1.5 Afhendingarkeðjur 

Í dag er Skógrækt ríkisins að hugsa mikið um afhendingarkeðjur (Mynd 2) og hvernig 

hagræða megi vinnsluferli timburs frá skógi til viðskiptavinar (Þröstur Eysteinsson, 2013). 

Aðfangakeðja, útvegunarkeðja eða afhendingarkeðja eru allt hugtök sem notuð eru á íslensku 

til þess að lýsa og þýða hugtakið „supply chain“. Í þessari ritgerð verður stuðst við hugtakið 

afhendingarkeðja til þýðingar á hugtakinu „supply chain“. 

The Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP, 203) skilgreina 

afhendingarkeðjur á eftirfarandi hátt: „Algeng gerð af afhendingarkeðju byrjar með 

vistfræðilegri, líffræðilegri og pólitískri stjórn á náttúrlegum auðlindum. Í kjölfarið fylgir 

nýting á hráefnum auðlindarinnar sem nær yfir mismunandi svið (úrvinnsla, samsetning, 

flutningur og fleira). Í gegnum úrvinnsluferlið færist hráefnið í gegnum síminnkandi 

geymslurými á sama tíma og það flyst lengra frá upprunastað, áður en það nær að lokum til 

viðskiptavinar. Samskiptin sem verða í þessu ferli eru því á milli mismunandi fyrirtækja eða 

hagsmunaaðila sem allir sækjast eftir að hámarka sinn hluta ágóðans af afurðinni. Mikill 

munur getur því verið í mismunandi tilfellum hvort aðilar í afhendingarkeðjunni hugsi 

einungis um sinn þátt í keðjunni eða hvort allir aðilar séu þar samstilltir og vel skipulagðir til 

að hagræða sem mest í allri afhendingarkeðjunni“. 

 

 

Mynd 2. Myndræn framsetning á afhendingarkeðju í skógargeiranum. Heimild: Sustainable 

Constructions Solutions, (2015). 
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1.5.1 Afhendingarkeðja úr skógum í einkaeigu í Finnlandi 

Þegar sjálfstæður skógareigandi í Finnlandi vill selja timbur úr sínum skógi þá er hafist handa 

við gerð viðarnýtingaráætlunar. Algengast er að skógareigandafélög hjálpi skógareiganda við 

gerð slíkrar áætlunar eða í um 70% tilvika (Jukka Koivumaki og Matti Kiviniemi, 2007). 

Taka þarf tillit til margra atriða við gerð slíkrar áætlunar eins og aldur skógar, trjátegundir, 

þéttleika, meðalþvermál, magn viðar í m
3
 sem gæti komið úr grisjun, staðsetningu 

skógarreitar, umhverfisaðstæður og fleira (Jukka Koivumaki o.fl., 2007). Þegar þessi áætlun 

er fullkláruð er hún send til sambærilegrar stofnunar og Skógrækt ríkisins er hér á landi til 

samþykktar. Ef áætlunin stenst allar kröfur þá er gefið nýtingarleyfi til tveggja ára, en á því 

tímabili getur skógareigandi grisjað/höggvið sjálfur eða fengið verktaka til þess. Áður en farið 

er af stað í sjálft höggið er leitað eftir tilboðum í viðinn og þau vegin og metin. Þetta er annað 

atriði sem skógareigendasamtökin geta hjálpað við, ásamt því að ráðleggja skógareiganda 

hvenær best sé að grisja/fella og selja viðinn með tilliti til aðstæðna á markaði, árstíma og 

fleira. Mikill breytileiki getur verið á verði sem kemur í slíkum tilboðum eftir breytilegum 

þörfum kaupenda og markaðar og á hvaða árstíma er selt. Sem dæmi getur verið offramboð af 

timbri á vorin og fæst þá lægra verð en á öðrum árstímum (Jukka Koivumaki o.fl., 2007). 

Stærð skógarreitar, magn viðar og umhverfisaðstæður eru helstu þættir sem ráða því hvernig 

söluform viðarsalan tekur á sig og hverskonar búnaður er notaður til að grisja/fella skóginn 

(Jukka Koivumaki o.fl., 2007). Algengast er að taka tilboði þar sem viðurinn er seldur á rót (s. 

Rotforsaljning), en þá býður kaupandi í það svæði og magn viðar sem samþykkt hefur verið 

til nýtingar og sér svo sjálfur um að fella og koma timbrinu til sín til nýtingar (eða ræður 

undirverktaka til þess). Breytileiki er milli einstakra samninga og í sumum tilvikum er borgað 

fyrir það magn sem skógarhöggsvélin mælir þegar verkinu er lokið (Jukka Koivumaki o.fl., 

2007). Meðal stærð slíkra samninga hefur verið um 350 m
3
 (Jukka Koivumaki o.fl., 2007). 

Annað söluform sem er ekki eins algengt og fer minnkandi eru afhendingarsamningar. Þá er 

samið um afhendingartíma og magn og sér skógareigandinn sjálfur um að fella og flytja 

timbrið. Viðarstæðan er annaðhvort mæld við vegkant hjá skógareiganda eða þá að 

skógareigandi sér um flutning alla leið til kaupanda og stæðan er mæld þar og borgað eftir 

stærð, magni, afhendingartíma, gæði bola og þvermáli bola (Jukka Koivumaki o.fl., 2007). Í 

sumum tilvikum er einnig stuðst við mælingar beint úr skógarhöggsvélunum, ef skógareigandi 

hefur notast við undirverktaka við fellinguna (Jukka Koivumaki o.fl., 2007). Þetta söluform 

getur borgað sig ef um mjög stóra sölu er að ræða eða þá ef magnið sem selja á er undir 125 
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m
3
 því þá þarf skógareigandi ekki að borga skatt af vinnunni við það að fella skóginn sjálfur 

(Jukka Koivumaki o.fl., 2007). 

Þriðja söluformið eru svokallaðir staðgreiðslusamningar (s. Kontantaffar) og þeir eru 

jafnframt óalgengasta og áhættusamasta söluformið. Í þeim tilvikum fellir skógareigandi 

skóginn án þess að hafa fengið nein kauptilboð, raðar upp í stæðu og leitar síðan eftir 

tilboðum í stæðuna eins og hún leggur sig. Þetta getur reynst áhættusamt ef stæðan endar með 

að standa svo lengi að gæði viðarins rýrna (Jukka Koivumaki o.fl., 2007).  

 

 

1.5.2  Dæmi um afhendingarkeðju á Íslandi 

Algeng afhendingarkeðja frá sjálfstæðum skógareiganda til markaðar á Íslandi í dag er 

samkvæmt lögum Landshlutaverkefnanna í skógrækt, þ.e.a.s að Landshlutaverkefnin aðstoða 

og veita skógareiganda ráðgjöf á meðan skógareigandinn er enn með skógræktarsamning við 

Landshlutaverkefnið. Annaðhvort hefur skógareigandinn samband af fyrra bragði við 

Landshlutaverkefnið eða starfsmenn hjá Landshlutaverkefninu setja sig í samband við 

skógareigandann þegar skógurinn er kominn á umhirðualdur. Því næst mælir starfsmaður frá 

Landshlutaverkefninu skóginn og er þá metið hve stórt hlutfall skógarins er æskilegt að grisja 

og gróflega hve mikið magn viðar má búast við úr þeirri grisjun. Næst er verkefnið boðið út 

til verktaka nema þá að bóndinn hafi sjálfur tæki og þekkingu til að grisja skóginn. Ef verktaki 

er ráðinn þá semur skógareigandi við verktaka um kostnað og styrkja Landshlutaverkefnin 

fyrstu grisjun eða millibilsjöfnun, en ekki útkeyrslu eða flutning ef hægt er að nýta efnið úr 

fyrstu grisjun (Bergsveinn Þórsson munnleg heimild, 13. jan 2016). Landshlutaverkefnin 

aðstoða einnig við sölu ef hægt er að nýta það efni sem til fellur og benda þá t.d á Skógrækt 

ríkisins (Ólöf Inga Sigurbjartsdóttir, munnleg heimild, 15. des 2015), sem getur þá miðlað 

timbrinu áfram til Elkem. Þegar búið er að stafla viðarstæðunni við vegkant og mæla hana þá 

semur skógareigandi við S.r. um verð (Bergsveinn Þórsson munnleg heimild, 13. jan 2016). 

Algengt er að S.r. selji timbur frá öðrum í kurl til Elkem, en þá þarf magn timburs sem kemur 

úr grisjuninni að duga til þess að fylla heilan vörubíl og stafla þarf timbrinu við veg sem 

vörubíll kemst að til að gera flutningana sem hagkvæmasta (Þröstur Eysteinsson munnleg 

heimild, 10. des 2015). 
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1.5.3 Hagræðingar og hjálpartól fyrir afhendingarkeðjur. 

Það eru margir hlekkir í algengum afhendingarkeðjum í nytjaskógrækt og yfirleitt jafnmörg 

sjónarhorn. Til dæmis skógareigandinn sem vill græða sem mestan pening á sinni 

nytjaskógrækt, skógarhöggsverktakinn sem vill hagnast af sinni vinnu, úrvinnslustöðin sem 

kaupir og selur timbur með hámarksframlegð og margir fleiri. Innan skógargeirans skiptir 

miklu máli að nýta hráefni og tíma sem best til þess að hagræða sem mest bæði fyrir 

framleiðanda og kaupanda. Til þess að geta hagrætt og skipulagt sig sem best þá er 

nauðsynlegt að fá heildarsýn ekki eingöngu yfir sína eigin starfsemi heldur einnig hvernig sú 

starfsemi tengist öðrum í afhendingarkeðjunni og áhrifin sem hver hlekkur hefur á aðra hlekki 

í keðjunni, ásamt því hvernig skógar og skógarmarkaðir virka.  

Nytjaskógrækt er sérstök að mörgu leyti miðað við margar aðrar frumframleiðslugreinar. 

Skógar taka yfirleitt marga áratugi að verða að nýtanlegu efni og eftirspurn eftir mismunandi 

tegundum og magni er síbreytileg yfir styttri tíma en það tekur að rækta upp afurðina. Skógar 

eru einnig eina uppspretta hráefnis fyrir margar mismunandi viðarnytjar og má líta á þær 

stærstu sem sér afhendingarkeðjur, eins og sögunarvið í byggingariðnað, pappírsframleiðslu 

og við í líforkuframleiðslu. Eftirspurnin sem skapast af öllum þessum viðarnytjum knýr 

skógarhögg og skógrækt dagsins í dag. En þar sem ferlið frá standandi trjám yfir í vöru sem 

hægt er að kaupa og nýta getur verið mjög langt og kostnaðarsamt, þá þarf oft að hugsa um 

eftirspurn í framtíðinni og því þarf gjarnan að sjá til þess að í keðjunni sé einhver aðili sem 

hefur miklar birgðir og stórar geymslur svo úrvinnslufyrirtækin geti keypt hráefni oft yfir árið. 

Af þessum orsökum getur verið mjög hagkvæmt að allir sem þátt eiga í afhendingarkeðjum 

samræmi sig og skipuleggi sig á hátt sem minnkar kostnað og eykur gildi fyrir alla.  

Eitt af mörgum dæmum um slíka samvinnu og skipulagningu er verkefni sem Södra Cell í 

Svíþjóð fór af stað með til þess að bæta sína afhendingarkeðju. Södra Cell AB er stórt 

skógarvinnslufyrirtæki í Svíþjóð í eigu yfir 34.000 skógareiganda og er fyrirtæki innan Södra 

samsteypunnar sem framleiðir aðallega pappír. Eitt af mörgum markmiðum Södra var að 

reyna að minnka vörulager sinn og í því skyni þá sendu þau spurningalista til helstu 

viðskiptavina sinna og spurðu þá m.a hvort þau vildu eiga í nánari samvinnu við Södra. Þ.e.a.s 

að leyfa Södra að fylgjast með birgðum sínum og framleiðsluáætlunum í gegnum Södra 

netþjónustur (Carlsson og Rönnqvist, 2005). Í kringum 50% svarenda sögðust vilja vinna 

nánar með Södra með einhverjum hætti og gerði þetta Södra kleift að spá betur fyrir um 

framtíðarpantanir og eftirspurn og þar með að skipuleggja sína vörugeymslu betur þannig að 

þau geymi ekki of mikið efni. Einnig þýddi þetta að  hráefnið sem þau geyma situr ekki 
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óþarflega lengi í geymslu (Carlsson og Rönnqvist, 2005). Þetta minnkar kostnað fyrir Södra 

sem getur skapað meira gildi fyrir viðskiptavini í ýmsu formi eins og ódýrari vöru (Carlsson 

og Rönnqvist, 2005). 

Hér verður fjallað nánar um tvær aðferðir sem beitt er markvisst erlendis til að tryggja sem 

hagkvæmastar afhendingarkeðjur. Þeim verður ekki beitt í þessari ritgerð, en umfjölluninni er 

ætlað að upplýsa íslenska hagsmunaaðila sem vonandi eiga eftir að lesa ritgerðina. 

 

 

 

1.5.4 Gildisstraumsgreining (e. Value Stream Analysis) 

Gildisstraumur er hugtak sem notað er yfir öll þau ferli og aðföng sem notuð eru innan 

stofnana og fyrirtækja til þess að búa til vöru eða þjónustu sem hefur ákveðið gildi fyrir 

neytendur (University of Cambridge, á.á). Gildisstraumsgreining (e. Value Stream Analysis; 

VSA) er aðferðafræði sem hefur það markmið að hámarka gildi fyrir neytanda með því að 

minnka stöðugt sóun og hámarka flæði í gegnum afhendingarkeðjuna (Kotzab, Troelsen og 

Suadicani, 2010). Þessi aðferðafræði er notuð til að kortleggja og greina núverandi stöðu 

gildisstraums, koma auga á galla og hanna í kjölfarið betrumbætur. Þeir þrír þættir sem byggja 

upp gildisstraum eru gildisaukandi aðgerðir, aðgerðir sem auka ekki gildi, og nauðsynlegar 

aðgerðir sem auka ekki gildi í afhendingarkeðjunni (Kotzab o.fl., 2010). 

Aðaláherslan í VSA er að auka framleiðslu með tilliti til magns fremur en gæða, með það í 

huga að minnka tímann sem það tekur að koma hráefni i gegnum alla afhendingarkeðjuna og 

stytta þar með gildisstrauminn. Til lengri tíma litið þá á aukin framleiðsla að hjálpa til við að 

sjá hvar verður sóun og upp koma gæðavandamál sem hindra eða hægja á framleiðsluferlinu 

(Brunt, 2000). Sóun getur verið margskonar: offramleiðsla, óþarfa biðtími, óþarfa flutningar 

og fleira. Stefnt skal að því að fjarlægja alveg aðgerðir sem auka ekki gildi, og minnka sóun í 

þeim aðgerðum sem nauðsynlegir eru. Gildisstraumsgreiningum er yfirleitt beitt innan 

einstaks fyrirtækis, eins og sögunarmyllu, en einnig er hægt að samræma aðgerðir með 

aðferðinni yfir lengri keðju sem nær yfir mörg fyrirtæki (Kotzab o.fl., 2010). 

1.5.5 Aðgerðatengd kostnaðargreining (e. Activity Based Costing) 

Aðgerðatengd- kostnaðargreining (e. Activity Based Costing; ABC) er önnur aðferðafræði 

sem notuð er til að greina kostnaðinn á bakvið  þær aðgerðir sem framkvæma þarf til að koma 

vöru alla leið í gegnum afhendingarkeðjuna. Það er gert með því að tengja saman öll aðföng 

fyrirtækis við þær aðgerðir sem þessi aðföng eru notuð í og tengja kostnað þessara aðgerða 
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við framleiðsluafköst fyrirtækisins í vörum og/eða þjónustu (Cooper og Kaplan, 1992). Dæmi 

um hvernig þessi aðferðafræði gæti nýst innan skógargeirans hér eru til dæmis að greina 

kostnað við alla fyrirhugaða grisjun á ákveðnu svæði sem eina kostnaðarheild. Innan slíkrar 

kostnaðarheildar eru þá margar mismunandi aðgerðir sem þarf að framkvæma til þess að 

vinna verkefnið og þarf þá að greina þær og áætla kostnaðinn sem fylgir þeim. Því næst þarf 

að ákvarða mælieiningu sem keyrir kostnaðinn fyrir hverja aðgerð, eins og rúmmetrar felldir í 

grisjun. Úr öllum þessum þáttum er að lokum útbúinn kostnaðareining. Sem dæmi þá heyrir 

undir verkefnið „grisjun“, val á grisjunaraðferð eins og hvort að fella á tré með keðjusög eða 

með skógarhöggsvél. Felldir rúmmetrar ráða mestu um kostnaðinn og getur því 

kostnaðareining fundið út hvað það kostar að meðaltali að fella 1 m
3
 af efni miðað við þau 

aðföng sem notuð eru.  

Þegar þessari greiningu er lokið fyrir öll stærri verkefni sem fyrirtækið eða afhendingarkeðjan 

í heild sinni þarf að sinna og búið er að kostnaðargreina allar aðgerðir sem nauðsynlegar eru 

fyrir þessi verkefni, þá er hægt að sjá heildarkostnað og þar með átta sig betur á hvaða 

lykilatriði keyra upp kostnaðinn og bera það saman við arðinn af vörunni eða þjónustunni sem 

sinnt er. Ítarlegt og gegnsætt yfirlit yfir heildarkostnað nýtist stjórnendum við ákvarðanatöku 

og sýnir betur hvaða arði hver aðgerð skilar og auðveldar því forgangsröðun (Kotzab o.fl., 

2010). Þessari aðferðafræði er yfirleitt beitt innan eins fyrirtækis en má einnig nýta hana fyrir 

skipulag á stærri afhendingarkeðjum. 

Dæmin sem talin hafa verið upp hér að ofan eru einungis lítið brot af þeim hugmyndum, 

aðferðum og verkfærum sem nýst geta fyrirtækjum og stofnunum við hagræðingu 

afhendingarkeðja. Fyrir áhugasama sem vilja kynna sér betur þessa fræði með áherslu á 

skógargeirann þá er vert að benda á WoodValue verkefnið, en það er samvinnuverkefni 

ýmissa háskóla, fyrirtækja og stofnana í Evrópu með það markmið að þróa staðlaða 

aðferðafræði til þess að skilgreina, mæla og meta nýtni og arðsemi lykil viðar 

afhendingarkeðja allt frá standandi trjám til loka neytenda í Evrópu (WoodWisdom, á.á). 

Verkefnið miðar einnig að því að vera traustur grunnur fyrir framtíðarþróun við stjórnun 

afhendingarkeðja (WoodWisdom, á.á). 
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1.6 Markmið verkefnis 

Markmið þessa lokaverkefnis var að kanna stöðu íslenskra viðarafurða og stöðu 

viðarmarkaðarins á Íslandi í dag. Í þeim tilgangi var leitað svara við eftirfarandi spurningum: 

1. Hvert er hlutfall innlendra viðarafurða miðað við innfluttar viðarafurðir? Þetta var gert 

með heimildaöflun hjá Hagstofu Íslands og í ýmsum heimildum um innlenda 

framleiðslu. 

2. Hver eru sjónarmið innlendra viðarframleiðanda um væntanlega þróun a þessu sviði. 

Þetta var kannað með spurningalista sem var saminn var og sendur skógarvörðum S.r. 

og framkvæmdastjórum helstu skógræktarfélaga sem framleiða viðarafurðir. 

3. Hverjar eru þarfir kaupenda viðarafurða, annarra en þeirra sem eru í 

byggingariðnaðinum, og skiptir stærð fyrirtækjanna máli eða hvort þau eru á 

höfuðborgarsvæðinu eða landsbyggðinni? Þetta var kannað með öðrum spurningalista. 

4. Hver eru helstu viðhorf skógareigandasamtaka um mögulega þróun mála í þessum 

geira með tilliti til úrvinnslustöðva. Þetta var kannað óformlega með viðtölum við 

hlutaðeigandi aðila.  
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2. Efni og aðferðir. 

 

2.1 Gagnaöflun vegna greiningar á hlutfalli innlendrar framleiðslu 

Til þess að bera saman innlenda framleiðslu við innflutning (markmið 1) var stuðst við 

samantektir Einars Gunnarsonar í Skógræktarritunum frá 2004-2014 og þau gögn borin saman 

við innflutningsyfirlit hjá Hagstofu Íslands (2016) frá 2004-2014 undir tollskrárnúmerunum 

245 eldiviður og viðarkol, 246 viðarspænir; viðarúrgangur, 247 trjábolir, óunnir eða kantaðir 

og 248 trjáviður, sagaður o.þ.h.. Til þess að bera saman viðarafurðir þá voru búnir til fjórir 

flokkar úr Skógræktarritunum sem samsvara þessum fjórum flokkum sem Hagstofan sýnir, 

var það gert með eftirfarandi hætti: 

1. Flokkarnir bolviður (allar trjátegundir), bolviður annað og fiskhjallaspírur voru 

sameinaðir í flokkinn: Innlent, trjábolir, óunnir eða kantaðir. 

2. Flokkarnir borðviður (allar trjátegundir), borðviður annað, borð og plankar (allar 

trjátegundir), girðingastaurar og viðarplattar voru sameinaðir í flokkinn: Innlent, 

trjáviður, sagaður o.þ.h. 

3. Flokkarnir arinviður (allar trjátegundir), reykingarviður og viðarkol voru sameinaðir í 

flokkinn: Innlent, eldiviður og viðarkol. 

4. Flokkarnir kurl (allar trjátegundir), kurl til orkuframleiðslu, kurl til iðnaðar, viðarkurl, 

spænir/sag undirburður voru sameinaðir í flokkinn: Innlent, viðarspænir; 

viðarúrgangur. 

Innflutningstölur Hagstofunnar birtast í tonnum en tölur yfir innlenda framleiðslu birtist í 

rúmmetrum. Til þess að meta hlutfall innlendrar framleiðslu af innflutningi þá voru notaðir 

eftirfarandi umbreytistuðlar til þess að breyta úr rúmmetrum í tonn: 

1. Ívar Örn Þrastarson (2014) mat grunneðlisþyngd nokkurra algengra trjátegunda á 

Íslandi í BS ritgerð sinni, meðaltal þeirra tala var 0,36 g/cm
3
 það gerir 0,43 g/cm

3 
ef 

gert er ráð fyrir 20% rakainnihaldi, var því stuðst við töluna 0,43 til þess að breyta 

tölur úr flokkunum „Innlent, trjáviður, sagaður o.þ.h“ og „Innlent trjábolir, óunnir eða 

kantaðir“ úr rúmmetrum yfir í tonn í þessu verkefni. 

2. Til þess að breyta tölum úr flokkunum „Innlent, viðarspænir; viðarúrgangur og 

Innlent, eldiviður og viðarkol“ úr rúmmetrum í tonn var notað umbreytistuðul sem 

Skógrækt ríkisins notar fyrir ferskan við, 0,8 (Þröstur Eysteinsson tölvupóstur, 

13.01.2016) 
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2.2 Spurningalistar 

Til að leita svara við markmiðum 2 og 3 voru útbúnir tveir spurningalistar til þess að 

framkvæma könnun á meðal: a) íslenskra fyrirtækja sem kaupa og vinna úr timbri, en eru ekki 

í byggingariðnaðinum (Viðauki 1) og b) íslenskra skógareiganda og hráefnisframleiðanda 

hinsvegar (Viðauki 2). 

Spurningalistinn fyrir hráefnisframleiðendur (listi a) var sendur á ýmis skógræktarfélög, 

Skógrækt ríkisins og einkaaðila. Alls var sendur listi á 9 aðila úr fyrrnefndum hópi og voru 7 

sem tóku þátt og svöruðu. Þessir aðilar rækta bæði skóga sjálfir og selja afurðirnar áfram 

mismikið unnar, en kaupa einnig timbur frá skógarbændum til þess að miðla áfram. 

Spurningalistinn fyrir fyrirtæki (listi b) var sendur á fyrirtæki sem kaupa timbur annaðhvort 

innflutt eða innlent og nýta það í ýmsa starfsemi eða vöruframleiðslu. Stuðst var við 

firmaskrá, vefsíðuna www.já.is og ábendingar frá fólki úr skógræktargeiranum til þess að 

finna og velja þátttakendur. Alls voru sendir spurningalistar á 31 fyrirtæki og af þeim tóku 10 

þátt.  

Spurningalistarnir voru sendir með tölvupósti í Word-skjali sem viðmælendur fylltu út og 

sendu tilbaka. Hringt var í flesta viðmælendur fyrirfram til þess að kanna áhuga á þátttöku 

áður en spurningalistar voru sendir í tölvupósti. Þeim sem af einhverjum ástæðum var ekki 

hægt að ná á í síma fengu eingöngu sendan tölvupóst. Ítrekun í tölvupósti var yfirleitt send 

tveimur vikum eftir að fyrst var haft samband við viðmælendur. Öll svör voru færð inn í 

Microsoft Office Excel 2010 fyrir úrvinnslu.  

Í flestum spurningum í könnun b) voru þátttakendur flokkaðir í hópa. Í fyrsta lagi eftir því 

hvort þeir eru með starfsemi á landsbyggðinni eða á höfuðborgarsvæðinu og í öðru lagi eftir 

því hvort fyrirtæki sögðust vera minni (5 starfsmenn eða minna eða einyrkjafyrirtæki) eða 

stærri (5-20 starfsmenn, 21-50 starfsmenn eða meira en 50 starfsmenn). Greint var með 

Kruskal-Wallis prófi með forritinu SAS 9.2 hvort marktækur munur væri á viðhorfum/svörum 

þessara hópa.  

Til að leita svara við markmiði 3 var gerð óformleg könnun meðal skógareigandasamtakanna 

á Vestur, Suður, Austur og Norðurlandi varðandi viðarmiðlanir/úrvinnslustöðvar. Tekin voru 

stutt viðtöl til að kanna hugmyndir þeirra um hvað þurfi helst að koma til svo hægt sé að 

koma á fót og reka viðarmiðlanir og hvaða ljón þau sjá í veginum ef einhver.  
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3. Niðurstöður. 

3.1 Innlend framleiðsla viðarafurða. 

 

Sjá má að innlend framleiðsla viðarafurða jókst töluvert frá árinu 2004 á heildina litið, eða um 

ríflega fimmfalt milli 2004 og 2014 (Mynd 3). Sérstaklega varð mikil aukning í flokknum 

„innlent, viðarspænir; viðarúrgangur“ uppúr árið 2011, en undir þeim flokki heyrir kurl og 

annar iðnviður (Mynd 3). Á svipuðum tíma og aukning varð í flokknum „viðarspænir, 

viðarúrgangur“ lækkaði hlutdeild „innlendra trjábola“ og „innlends trjáviðar, sagaður o.þ.h.“ 

(Mynd 3). Leiða má líkum að því að framleiðsla viðarkurls til Elkems sérstaklega hafi haft 

stór áhrif á sölu óunninna trjábola, þ.e.a.s að þessir trjábolir eru seldir sem kurl heldur en í 

heilu lagi. 

Mynd 3. Heildar innlend viðarframleiðsla frá árinu 2004-2014. Allar tölur gefnar upp í m3. 

Heimild: Einar Gunnarson, Skógræktarritið 2004-2015. 
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3.2 Innflutningur viðarafurða 

Á Mynd 4 má sjá samkvæmt innflutningstölum Hagstofunnar (2015) að innflutningur úr 

flokknum trjáviður, sagaður o.þ.h minnkar töluvert eftir árið 2008 (efnahagshrunið). Helsta 

aukning síðan þá er í flokknum viðarspænir; viðarúrgangur, enn er þó mesta magnið sem flutt 

er inn enn úr flokknum „trjáviður, sagaður o.þ.h.“. 

 

Mynd 4. Innflutningur viðarafurða á árunum 2004-2014. Magntölur birtast í tonnum. Heimild: 

Hagstofa Íslands 2015. 
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3.3 Hlutfall innlendra viðarframleiðslu af innflutningi. 

3.3.1 Eldiviður og viðarkol 

Á Mynd 5 má sjá að flutt hefur verið inn svipað magn eða heldur meira af eldivið og framleitt 

hefur verið innanlands frá árinu 2004 fram að árinu 2010 (Mynd 6). Viðsnúningur verður svo 

árið 2011, en þá er framleitt/selt töluvert meira af eldiviði hér innanlands miðað við innflutning 

(Mynd 6). Innlenda framleiðslan nær hámarki árið 2012 eða 121% af innflutningi (Mynd 6). 

Mynd 5. Samanburður á heildarmagni innlendrar sölu og innflutnings úr flokknum Eldviður og 

viðarkol. Búið er að umbreyta tölur úr Skógræktarritunum yfir í tonn. Allar tölur gefnar upp í 

tonnum. 
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Mynd 6. Hlutfall innlendrar framleiðslu á eldivið og viðarkolum miðað við heildarmagn 

(innfluttar viðarafurðir og innlend framleiðsla) á árunum 2004-2014. 
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3.3.2 Viðarspænir, viðarúrgangur. 

Fram að árinu 2011 hafði hvorki innflutningur né innlend framleiðsla úr flokknum 

„viðarspænir, viðarúrgangur tekið miklum breytingum“  (Mynd 7). Mikil breyting verður á 

þessu árið 2012, en þá gróflega tífaldast magnið sem var flutt inn og magn innlendrar 

framleiðslu fór einnig hækkandi eftir árið 2011 (Mynd 7), en þó er mikilvægt að benda á að 

aukningin í innlendu framleiðslunni hefur ekki haldið í við aukinn innflutning á tímabilinu 

2012-2014 (Mynd 8). Árið 2014 er áætlað að innlenda framleiðslan hafi þó numið um 20% af 

innflutningnum á þessum flokki viðarafurða, en hún hafði aukist jafnt og þétt frá 2012  (Mynd 

8).  

Mynd 7. Samanburður á heildarmagni innlendrar sölu og innflutnings úr flokknum 

viðarspænir og viðarúrgangur. Búið er að umbreyta tölur úr Skógræktarritunum yfir í tonn. 

Allar tölur gefnar upp í tonnum.  
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Mynd 8. Hlutfall innlendrar framleiðslu á viðarspænum og viðarúrgangi miðað við 

heildarmagn (innfluttar viðarafurðir og innlend framleiðsla) á árunum 2004-2014. 

  



24 

 

3.3.3 Trjábolir, óunnir eða kantaðir 

Á Mynd 9 má sjá að innflutningur var töluvert meiri en innlend framleiðsla á „óunnum 

trjábolum“ frá árinu 2004 til ársins 2009, en þá fer hlutfall innlendrar framleiðslu að aukast 

fram yfir innflutning og er meiri árin 2010 og 2011 (Mynd 10). Eftir árið 2011 fer þetta 

hlutfall aftur að breytast og eykst þá innflutningur aftur og varð meiri en innlenda 

framleiðslan, sem dróst mikið saman á sama tíma (Mynd 9).  

Mynd 9. Samanburður á heildarmagni innlendrar sölu og innflutnings úr flokknum trjábolir, óunnir 

eða kantaðir. Búið er að umbreyta tölur úr Skógræktarritunum yfir í tonn. Allar tölur gefnar upp í 

tonnum. 
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Mynd 10. Hlutfall innlendrar framleiðslu á trjábolum, óunnum eða köntuðum miðað við 

heildarmagn (innfluttar viðarafurðir og innlend framleiðsla) á árunum 2004-2014. 
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3.3.4 Trjáviður, sagaður o.þ.h 

Á Mynd 11 má sjá að innflutningur á „söguðum trjávið“ minnkaði um ríflega helming hrunárin 

2008-2009, og magnið sem flutt var inn af þessum flokki viðarafurða hélst nokkuð stöðugt frá árinu 

2009 til ársins 2014. Innlend framleiðsla er lítil sem enginn miðað við innflutning í þessum flokki, 

eða í kringum 0,1% að jafnaði (Mynd 12) 

Mynd 11. Samanburður á heildarmagni innlendrar sölu og innflutnings úr flokknum trjávið, 

söguðum o.þ.h. Búið er að umbreyta tölur úr Skógræktarritunum yfir í tonn. Allar tölur gefnar upp í 

tonnum. 

 

 Mynd 12. Hlutfall innlendrar framleiðslu á trjávið, söguðum o.þ.h miðað við heildarmagn 

(Innfluttar viðarafurðir og innlend framleiðsla) á árunum 2004-2014.  
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3.4. Könnun meðal hráefnisframleiðanda.  

Svörunarhlutfallið í könnun meðal íslenskra viðarframleiðenda (skógarverðir S.r. og 

framkvæmdastjórar nokkurra valinna skógræktarfélaga ásamt einu einkareknu fyrirtæki) var 

78%, en þar sem framleiðendur eru mjög fáir þá var heildarfjöldi svarenda þó lítill, eða 7 alls. 

Á Mynd 13 má sjá að almennt átti meirihluti svarenda til timbur, annaðhvort á lager eða þau 

gætu selt eftir pöntunum í öllum flokkum. Sumir svarenda merktu við báða möguleika, en 

enginn þáttakandi merkti við möguleikann „Sel eftir pöntunum og það er biðlisti“ og því 

birtist sá flokkur ekki á Mynd 13. 

 

Mynd 13. Svardreifing íslenskara viðarframleiðenda þegar spurt var hvernig framboðið væri á 

mismunandi flokkum viðarafurða hjá þeim 
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Allir íslensku viðarframleiðendurnir voru með fast verð fyrir arinvið og kurl, þó að einn 

svarenda segðist einnig vera með viðmiðunarverð fyrir kurl (Mynd 14). Mun meiri dreifing 

var á milli framleiðenda á því hvort það væri fast verð eða viðmunarverð þegar spurt var um 

bolvið og borð og planka (Mynd 14). Enginn þáttakandi merkti við svarmöguleikan „Samið 

um hverja sölu“ og því birtist sá flokkur ekki á Mynd 14. 

 

Mynd 14. Svardreifing íslenskara viðarframleiðenda þegar spurt var hvernig verð myndast á 

mismunandi viðarafurðum 
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Almennt töldu íslenskir viðarframleiðendur að bæði verð og framboð mundi aukast í 

framtíðinni, en þó voru ekki allir sammála um verðlagsþróun og sumir töldu einnig að 

framboð myndi ekki aukast í einstaka flokkum eins og eldivið (Tafla 2). Meirihluti þeirra 

sögðu einnig að það væri annaðhvort nú þegar til viðarmiðlun/geymsla hjá þeim og/eða að 

verið væri að bæta þeirra viðarmiðlun/geymslu núna (Tafla 3). 

 

Tafla 2. Nokkrir valdir punktar úr svörum íslenskara viðarframleiðenda þegar þeir voru 

spurðir um væntingar sínar í þróun á verði og framboði á timbri á Íslandi. 

 

 

Hráefnis verð mun hækka til muna og eftirspurn aukast 

 

Framboð mun aukast mikið á næstu 10 árum, bæði á sverari bolum sem hægt verður að vinna 

meira timbur úr, en einnig af grennra efni þegar grisjun hefst að ráði úr bændaskógum / 

skógum skógræktarfélaga / skógum annarra aðila t.d. sveitarfélaga. 

 

Framboð á viðarafurðum mun auðvitað aukast til muna í framtíðinni,  skógarbændur. 

 

Reikna má með því að verð á timburafurðum muni lækka með auknu framboði efnis. 

 

Þetta mun haldast óbreytt. 

 

Framboð mun aukast  á öllum vöruflokkum nema eldivið, við munum ekki auka framboð á 

eldivið vegna stærð birkiskóganna. 

 

Framboð á eftir að aukast á flest öllum tegundum,  þar sem litlu er plantað af rauðgreni þá á 

framboð af þeirri tegund eftir að minnka í framtíðinni en það er nokkuð langt í það. Sitkagreni 

á eftir að aukast mest að mínu mati. 
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Tafla 3. Nokkrir valdir punktar úr svörum íslenskara viðarframleiðenda þegar þeir voru 

spurðir um þróun viðarmiðlana/geymsla fyrir sína starfsemi. 

 

 

Er nú þegar með virka úrvinnslustöð skógarafurða frá skógarbændum. 

 

Félag skógarbænda á Austurlandi er með verkefni í gangi núna sem skoðar allar hliðar er 

varða stofnun  afurðarmiðstöðvar. Einkaaðili/ skógarbóndi hér á svæðinu hefur nú þegar 

stofnað afurðarmiðstöð. 

 

Hjá xxx er komin ágætis aðstaða bæði til sögunar á efni sem og geymslusvæði fyrir timbur, 

bæði sagað og ósagað. 

 

Það eru uppi hugmyndir um að byggja viðarskýli og betri aðstöðu fyrir sögunina í náinni 

framtíð. 

 

Engar  líkur á þessu. 

 

Það er verið að kaupa bandsög sem mun verða grunnstoð í væntanlegri viðarmiðlun. 

 

Er til staðar og verið að bæta aðstöðuna enn frekar. 
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3.5 Könnun meðal úrvinnslufyrirtækja 

Alls voru sendir spurningalistar á 31 fyrirtæki og af þeim tóku 10 þátt, sem gefur svarhlutfall 

upp á einungis 31%. Landfræðileg dreifing þeirra sem svöruðu var hinsvegar ágæt, þar sem 

42% fyrirtækjanna voru á höfuðborgarsvæðinu en 58% voru á landsbyggðinni (Mynd 15). 

Einhver fyrirtæki sem voru á höfuðborgarsvæðinu voru einnig með útibú úti á landi sem 

skýrir að hlutfallið hljóp ekki á jöfnum tugum prósenta. Dreifingin á milli smærri fyrirtækja 

(einyrkja- og fyrirtæki með < 5 starfsmenn) og stærri var einnig jöfn, eða 50:50% (Mynd 16). 

Upplýsingarnar úr Myndum 15 og 16 voru síðan notaðar til að flokka fyrirtækin í fjóra flokka; 

það er höfuðborg:landsbyggð og lítil:stór fyrirtæki, en hafa ber í huga við túlkun svara við 

öðrum spurningum að stærri fyrirtækin voru fremur á höfuðborgarsvæðinu á meðan þau minni 

voru fleiri úti á landi (Mynd 17). 

 

 

Mynd 15. Svardreifing þegar spurt var um í hvaða landshlutum fyrirtækið starfaði 

 

 

 

Mynd 16. Svardreifing þegar spurt var um stærð fyrirtækjanna. 
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Mynd 17. Samspil landfræðilegrar dreifingar og stærðar fyrirtækja sem tóku þátt í könnunnni. 

 

 

Þegar spurt var um hvort fyrirtækin væru með einþátta eða margþátta framleiðslu/starfsemi úr 

viðarafurðum þá kom í ljós að tæplega helmingur (40%) var með einþátta framleiðslu (gögn 

ekki sýnd), og frekari greining leiddi í ljós að enginn marktækur munur var á fyrirtækjum 

hvað þetta varðar, hvorki á landsbyggðinni (p=0.22) né eftir stærð fyrirtækjanna (p=0.22; 

Mynd 18).  

 

 

Mynd 18. Hlutföll fyrirtækja með margþátta eða einþátta framleiðslu úr viðarafurðum, 

flokkað eftir landfræðilegri dreifingu (t.v.) og stærð fyrirtækja (t.h.) sem tóku þátt í 

könnuninni. 
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Það var áhugavert að 27% fyrirtækjanna sem tóku þátt í könnuninni unnu úr íslensku efni, en 

73% fluttu viðinn í framleiðsluna inn sjálf eða keyptu hann af öðrum innflutningsaðila (Mynd 

19). Skiptingin á milli innlendra aðila var þannig að 1/3 var fenginn frá skógræktarfélögum 

eða beint frá skógarbændum en 2/3 hjá Skógrækt ríkisins. Frekari greining leiddi í ljós að 

enginn marktækur munur var á fyrirtækjum hvað varðaði notkun á innlendum eða innfluttum 

efniviði, hvorki á landsbyggðinni (p=0.81) né eftir stærð fyrirtækjanna (p=0.19; Mynd 20).  

 

 

Mynd 19. Svardreifing þegar spurt var um hvaðan fyrirtækin keyptu hráefnið í úrvinnsluvörur 

sínar. 

 

Mynd 20. Hlutföll innlends og innflutts hráefnis úrvinnslufyrirtækja, flokkað eftir 

landfræðilegri dreifingu (t.v.) og stærð fyrirtækja (t.h.) sem tóku þátt í könnuninni. 
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Um 90% fyrirtækja keyptu viðarafurðir sínar 5 sinnum eða oftar yfir árið, skiptingin var 

þannig að 60% keyptu oftar en 12 sinnum á ári en 30% 5-12 sinnum á ári (mynd 21.) Einungis 

eitt fyrirtæki valdi 2-4 sinnum á ári og merkti sá aðili við alla svarmöguleika þegar spurt var 

um hvaða árstíma hann kaupir, eða vetur, sumar, vor og haust. 

 

Mynd 21. Svardreifing þegar spurt var hve oft á ári fyrirtæki kaupa viðarafurðir. 

 

 

 

Um 50% fyrirtækja kaupa sagaðan, þurrkaðan við, 21% kaupa viðarplötur og 14% heila boli 

(Mynd 22), Frekari greining leiddi í ljós að enginn marktækur munur var á fyrirtækjum hvað 

varðaði tegund viðarafurða sem keypt voru, hvorki á landsbyggðinni (p=0.81) né eftir stærð 

fyrirtækjanna (p=0.11; Mynd 23). 

 

Mynd 22. Svardreifing þegar spurt var hverskonar viðarafurðir fyrirtæki kaupa. 
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Mynd 23. Hlutföll keyptra viðarafurða, flokkað eftir landfræðilegri dreifingu (t.v.) og stærð 

fyrirtækja (t.h.) sem tóku þátt í könnuninni. 

 

 

Að meðaltali keyptu fyrirtækin 659 m
3
 árlega (Mynd 24). Áhugavert var að sjá að rúmlega 

helmingur þess efnis sem keypt var af þessum fyrirtækjum utan byggingariðnaðarins voru 

„heilir bolir (hráviður)“, og að næst stærsti flokkurinn var „sagaður, þurrkaður viður“ (Mynd 

24). Sjá mátti jafnframt að minni fyrirtæki stóðu fyrir öllum kaupum á heilum bolum, en 

stærri fyrirtæki fyrir nærri því öllum kaupum á söguðum viði (Mynd 25). Einnig mátti sjá að 

meirihluti efnis sem keypt var var hjá fyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu voru heilir bolir 

(Mynd 25). Frekari greining leiddi samt í ljós að ekki var marktækur munur hvorki eftir 

landfræðilegum hópum (P = 0,64) né eftir stærðarhópun (P = 0,82; Mynd 25). 

 

Mynd 24. Magn viðar í m3 þegar spurt var hve mikið var keypt inn árlega. 
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Mynd 25. Hlutföll fyrirtækja með tillit til magn viðar sem keypt er árlega, flokkað eftir 

landfræðilegri dreifingu (t.v.) og stærða fyrirtækja (t.h.) sem tóku þátt í könnuninni. Tölur gefnar 

upp í m3. 

 

 

 

Mikill fjölbreytileiki reyndist vera á því hvað fyrirtækin nýttu viðarafurðinar í, en 25% fór til 

smíða innahúss og önnur 25% í húsgagnaframleiðslu (Mynd 26), en sum fyrirtækjanna merktu 

við nokkra flokka. Ágætis dreifingu mátti einnig sjá í svörum fyrirtækja eftir landfræðilegri 

hópun og stærðarhópun (Mynd 27), en frekari greining leiddi þó í ljós að ekki væri marktækur 

munur eftir landfræðilegri hópun (p= 0,42) né stærðarhópun (p=0,19; Mynd 27). 

 

Mynd 26. Svardreifing þegar spurt var um hvernig framleiðslu viðarafurðinar væru nýttar í. 
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Mynd 27. Hlutföll milli þess hvað viðarafurðir voru nýtt í eftir landfræðilegri dreifingu (t.v.) og 

stærð fyrirtækja (t.h.). 

 

Á Mynd 28 má sjá að allir þátttakendurnir voru frekar viljugir eða mjög viljugir til þess að 

kaupa innlent efni ef það væri jafn dýrt og innflutt efni (Mynd 28). Einnig var spurt um þetta 

ef innlenda efnið væri allt að 25% dýrara en það innflutta, þá svöruðu 67% þáttakenda „frekar 

viljug“ eða „mjög viljug“ til þess að kaupa það frekar (Mynd 28), en þá voru jafnframt 33% 

þeirra orðnir „frekar eða mjög óviljugir“ til þess að kaupa það (Mynd 28). Einungis eru sýndir 

lið 2 og 3 af 4 vegna fárra svara í lið 1og 4. 

Fyrir lið 1. 25% ódýrara þá svöruðu allir þáttakendur Mjög viljug, og fyrir lið 4. 50% dýrara 

svöruðu allir þáttakendur Mjög óviljug. 

Mynd 28. Svardreifing þegar spurt var hve viljug fyrirtæki væru til að kaupa innlent efni framyfir 

innflutt við mismunandi verðlagningu innlenda efnisins. 
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3.6 Óformleg könnun meðal félaga skógarbænda 

Viðarmagnsspár, markaðskannanir og markaðssetning voru meðal algengustu svara þegar 

aðilar úr félögum skógarbænda voru spurð hvaða atriði þau töldu mikilvæg fyrir þróun 

viðarmiðlana og viðarmarkað innlendra viðarafurða (Tafla 4). Óöruggt fjármagn til 

gróðursetninga var meðal helstu ljóna sem þau sáu í vegi fyrir frekari þróun íslenska 

viðarmarkaðarins (Tafla 4). 

 

Tafla 4. Svör nokkurra aðila úr félögum skógarbænda við óformlegu viðhorfskönnunina sem 

framkvæmd var með viðtölum. 

 

Svarandi Mikilvæg atriði Fyrirstöður 

Maríanna Jóhannsdóttir 

munnleg heimild, 

15.12.2015. 

Viðarmagnsspár, 

markaðskönnun, 

umhirðuáætlanir frá byrjun 

skógræktar, markaðssetning. 

Ágóði af kolefnisbindingu 

ætti að fara til skógareiganda 

frekar en ríkið. 

Sigurlína J. Jóhannesdóttir 

munnleg heimild, 

15.12.2015. 

Fylgjast með þróun mála á 

Austurlandi og læra af því. 

Ekki búið að móta formlega 

stefnu, lítið til af nýtanlegum 

við enn sem komið er. Stórt 

svæði erfitt að skipuleggja 

staðsetningu viðarmiðlunar. 

Þórarinn Svavarsson munnleg 

heimild, 18.12.2015. 

Viðarmagnsúttektir. Tryggja 

aukið og stöðugt fjármagn 

fyrir gróðursetningar. 

Áhyggjur af framboði í 

framtíðinni með óöruggu 

fjármagni til gróðursetninga. 

María E. Ingvadóttir munnleg 

heimild, 10.12.2015. 

Aukin skipulagningsvinna 

fyrir skógareigendur svo sem 

skógmælingar, 

markaðskannanir, 

markaðssetning og almenn 

ráðgjöf. 

Óöruggt fjármagn til bænda, 

lítið af nýtanlegu efni – ungir 

skógar enn. 
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4. Umræður 

 

4.1 Aðferðafræðilegar annmarkar  

Þess ber að geta við samanburð innfluttra viðarafurða við innlenda framleiðslu í þessu 

verkefni var einungis stuðst við tölur Einars Gunnarssonar (2004-2014) úr Skógræktarritinu 

fyrir innlendar viðarafurðir. Þar eru birtar tölur frá Skógrækt ríkisins, stærstu skógræktar-

félögum landsins og einhverra skógarbænda. Væntanlega vantar tölur frá einstaklingum og 

þeim skógræktarfélögum sem ekki eru farin að gefa upp sínar tölur til Einars. Erfitt er að segja 

til um hversu mikið magn þetta er án þess að framkvæma mun ítarlegri og yfirgripsmeiri 

könnun hjá öllum þeim aðilum sem mögulega framleiða og nýta timbur á landsvísu. En eins 

og áður hefur komið fram eru tölur um innfluttar viðarafurðir fengnar hjá Hagstofunni. 

Gott hefði verið að hafa raunveruleg dæmi um rakainnihald mismunandi innlendra 

viðarafurðaflokka þegar þeir eru afhentir kaupendum. Það myndi auðvelda samanburð við 

innfluttar viðarafurðir, enda hefur það mikil áhrif á allan samanburð að breyta t.d 

umbreytistuðli úr 0,36 með engu rakainnihaldi yfir í 0,43 með 20% rakainnihald eins og gert 

var í þessu verkefni (20% aukning á viðarþunga í tonnum). 

Varðandi spurningakönnunina til viðarframleiðanda þá var það vissulega fámennur hópur sem 

tók þátt, og því var hann ekki flokkaður frekar niður í ritgerðinni. Svarhlutfalli var hinsvegar 

hátt (7 af 9), og telur höfundur það því nokkuð trausta könnun þar sem um er að ræða alla 

helstu aðila á þessu sviði á Íslandi, en er sá hópur er enn mjög fámennur. 

Nokkuð jöfn dreifing var á stærð fyrirtækja og dreifingu þeirra um landið í 

spurningarkönnuninni meðal úrvinnslufyrirtækja sem gerði það mögulegt að beita 

óparametrískri tölfræðilegri greiningu til að hjálpa við túlkun niðurstaðnanna, með því að fella 

saman flokka þannig að þeir voru bara tveir og tveir. Hafa ber þó í huga að það voru einungis 

10 fyrirtæki sem svöruðu spurningalistanum og því er ekki um eins stóra könnun að ræða og 

óskandi væri og þarf því að túlka allar niðurstöðurnar varlega fyrir íslenska 

viðarúrvinnslugeirann í heild.  

Könnunin sýndi þó vel að það er mjög fjölbreytt eftirspurn á viðarafurðum meðal 

úrvinnslufyrirtækja utan byggingariðnaðarins hérlendis, en við skipulagningu verkefnisins var 

ákveðið að sleppa því að hafa fyrirtæki í hefðbundnum byggingariðnaði með í úrtaksþýðinu. 

Slík fyrirtæki eru örugglega langstærsti notandi innflutts sagaðs timburs á Íslandi, en í þessu 

verkefni var ákveðið að setja fókusinn á aðrar gerðir úrvinnslufyrirtækja. 
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4.2 Hlutfall innlendra viðarafurða af innfluttum viðarafurðum. 

Sjá mátti mikla aukningu á heildarmagni seldra íslenskra viðarafurða á síðustu 10 árum 

(Mynd 3). Innlend framleiðsla á „eldiviður og viðarkol“ var samt eini flokkur viðarafurða þar 

sem innlend framleiðsla var meiri heldur en innflutningur árið 2014 (Mynd 5). Innlend 

framleiðsla/sala á „óunnum trjábolum“ var einnig meiri en innflutningur á árabilinu 2009-

2011, þegar neikvæð áhrif af efnahagskreppunni voru hvað mest á framkvæmdir og íslenskt 

atvinnulíf (Stefán Ólafsson og Arnaldur S. Kristjánsson, 2012). Væntanlega fór stærstur hluti 

þessara óunnu trjábola með berki í kurl til kísilmálmvinnslu, undirburð og fiskhjallaspírur á 

þessu árabili. Hinsvegar hríðféll magn íslenskra „óunninna trjábola“ eftir árið 2011 

samkvæmt því sem gefið var upp í gögnum Einars Gunnarssonar (2012-2015) í 

Skógræktarritinu (Mynd 9). Stafar það af því að þá var farið að skrá viðarsölu til Elkem sem 

kurl en ekki boli (Þröstur Eysteinsson pers. uppl.) 

Stærsta breytingin sem á undanförnum árum hefur orðið bæði á innflutningi viðarafurða og á 

framleiðslu innlendra viðarafurða er stækkun „iðnviðarmarkaðsins“, en sá markaður stækkaði 

mikið þegar Elkem byrjaði að nota viðarkurl í miklu magni í kringum 2011 (Skógrækt 

ríkisins, 2014). Með fyrirhugaðri uppbyggingu stórra iðnfyrirtækja sem nota viðarkurl í 

framleiðslu sinni, eins og kíslimálmverksmiðjurnar á Húsavík og í Helguvík (Skógrækt 

ríkisins, 2014) þá er fyrirséð að þessi markaður muni stækka ennþá meir á komandi árum og 

mun þá hlutdeild iðnviðar eflaust aukast töluvert umfram hlutdeild „sagaðs og þurrkaðs 

viðar“. 

4.3 Staða og þróun íslenskra viðarframleiðenda 

Meirihluti þátttakenda sem tóku þátt í spurningakönnuninni voru með timbur til sölu á lager 

eða gátu afgreitt á tiltölulega skömmum tíma eftir pöntunum (mynd 13). Það er ljóst að mikil 

uppbygging á sér nú stað í viðarmiðlunum víða um land, hjá Skógrækt ríkisins, ýmsum 

skógræktarfélögum (Mynd 16) og nú nýlegast tveimur aðilum úr einkageiranum þeim Bjarka 

Má Jónssyni og Jóni Ólafi Sigurðssyni (Bjarki Már Jónsson munnleg heimild, 25.11.2015).  

Þessi þróun mun eflaust halda áfram með stækkandi skógarauðlind og er því brýnt er að halda 

uppi góðum samskiptum milli allra hagsmunaaðila svo hægt sé að samræma viðarmiðlun í 

öllum skógargeiranum á Íslandi sem best fyrir sístækkandi íslenskan úrvinnsluiðnað. Þetta er 

nauðsynlegt til þess að forðast hagsmunaárekstra, leysa úr deilumálum og auðvelda 

samkeppni íslenskrar framleiðslu við innfluttu viðarafurðinar. Dæmi um slíkt samstarf sem 
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þarf að halda áfram um allt land er verkefnið sem nýlega var klárað á Austurlandi um 

fýsileika þess að reka viðarmiðlun þar (Félag skógarbænda á Austurlandi, 2016), en í því 

sambandi þarf að kanna margar hliðar og mörg sjónarmið, -eins og framboð timburs í hverjum 

landshluta fyrir sig (Lárus Heiðarsson, Benjamín Örn Davíðsson og Arnór Snorrason, 2015; 

Benjamín Örn Davíðsson, 2012).  

4.4 Viðhorf og þarfir íslenskra úrvinnslufyrirtækja  

Að mati höfundar voru mikilvægustu niðurstöðurnar hvað varðar þarfir úrvinnslu-

fyrirtækjanna þær að öll keyptu hráefnið af framleiðendum/viðarmiðlunum oftar en einu sinni 

á ári. Þetta er mjög mikilvægt atriði fyrir íslenska viðarframleiðendur að gera sér grein fyrir. 

Það mætir einfaldlega ekki þörfum úrvinnslufyrirtækjanna ef ætlast er til að þau leggi inn 

pöntun til skógarvarðar fyrir öllu því hráefni sem þeim vantar yfir heilt ár í einu, þannig að 

hann geti látið höggva allt timbrið og saga einu sinni á ári og afhent síðan allt saman til þeirra 

í einu. Þau eru ekki tilbúin að leggja sjálf út í þann kostnað að halda uppi stórum lager sjálf. 

Þetta er einnig vel þekkt vandamál erlendis, en þar hefur það sýnt sig að það sem oftast er 

flöskuhálsinn fyrir sjálfbærar afhendingarkeðjur í skógariðnaðinum er að ná að halda uppi 

stöðugu framboði frá viðarframleiðendum til úrvinnsluaðila án þess þó að halda uppi 

óþarflega stórum lager og aukakostnaðinum sem því fylgir (Carlsson og Rönnqvist, 2005). 

Þetta eru niðurstöður sem gott er að hafa í huga fyrir þá sem vilja reka viðarmiðlun og nýta 

íslenskt timbur með arðbærum hætti.  

Með þetta í huga má draga þá ályktun að ef íslenski skógariðnaðurinn kemur ekki á fót 

einhverskonar viðarmiðlun sem tryggir innlendum úrvinnslufyrirtækjum jafnt og öruggt 

framboð timburafurða yfir árið mun hann sennilega aldrei ná að hasla sér völl í samkeppni við 

núverandi viðarmiðlanir eins og BYKO, BAUHAUS og Húsasmiðjuna, sem miðla innfluttu 

timbri. Spurningin núna er hver á að vera þessi viðarmiðlari? Á hann að vera milliliður sem 

notar framlegð í verði sem greitt er skógareigendum fyrir timbrið sem er selt áfram til 

úrvinnsluaðila til að standa undir rekstri sínum, eða er þetta eitthvað sem skógareigendur 

sjálfir geta tekið að sér? Til að þetta verði að veruleika þá þarf íslenski skógargeirinn að 

skipuleggja sig og marka sér stefnu í viðarmiðlunarmálum.  

Ekki er nóg að einn aðili í skógargeiranum marki sér slíka stefnu, heldur þarf að nást 

samvinna milli sem flestra aðila í íslensku afhendingarkeðjunni svo hægt sé sem dæmi að spá 

betur fyrir um framtíðareftirspurn, ákveða hvar best sé að flokka timbur og hve mikið, út í 

skógi eða á viðarplani við afurðastöðina og margt fleira. Þetta er verðugt verkefni þegar fram 

líða stundir að kortleggja ítarlega nokkur dæmi um afhendingarkeðjur í skógrækt hér á landi 
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og greina helstu kostnaðarliði og hvaða áhrif mismunandi breytingar gætu haft, en þörfin fyrir 

slíkum rannsóknum og sérfræðingum á þessu sviði eykst með stækkandi skógarauðlind. 

4.5 Hverskonar viðarafurðir þurfa úrvinnslufyrirtækin? 

Þátttakendur í spurningarkönnun meðal úrvinnslufyrirtækja keyptu að meðaltali 659 m
3 

af 

timbri á ári (Mynd 24). Þetta undirstrikar hve mikil eftirspurn er eftir söguðum við á Íslandi. 

Fram kom í könnuninni meðal úrvinnslufyrirtækja að um 50% svarenda kaupa sagaðan, 

þurrkaðan við, heflaðan eða óheflaðan (Mynd 22), en þetta hlutfall var í nokkuð góðu 

samræmi við innflutningstölur Hagstofunnar (2015), þar sem mest er flutt inn af söguðum við 

(Mynd 4). Þar sem byggingarfyrirtæki voru ekki með í úrtaksþýðinu hér, þá var það ekki 

óvænt að hlutfallið fyrir sagaðan við væri heldur lægra hér. Hlutfall sögunarviðar á móti 

iðnvið í tölum Hagstofunnar (2015; Mynd 4) er reyndar mun hærra á Íslandi en gengur og 

gerist í heiminum (Tafla 1), sem er áhugavert. Ástæðan er væntanlega skortur á iðnaði sem 

nýtir viðarkurl eða viðarmassa hérlendis. Þetta er þó líklegt að breytast í nánustu framtíð, eins 

og áður hefur komið fram, þar sem fyrirséð er stóraukin eftirspurn eftir iðnvið fyrir 

kísilmálmsverksmiðjur sem nú er verið að reisa á Íslandi (Skógrækt ríkisins, 2014).  

4.6 Hversu viljug eru úrvinnslufyrirtækin að nota íslenskt efni 

Fram kom að allir þeir úrvinnsluaðilar sem svöruðu könnuninni voru viljugir, frekar viljugir 

eða mjög viljugir til þess að kaupa íslenskt efni á sama verði og innflutt efni (Mynd 28). 

Fyrirfram var búist við að verðlagningin á efninu miðað við verð á innfluttu efni væri mjög 

mikilvæg. Það kom því á óvart að alls voru 66% úrvinnslufyrirtækja viljug, frekar viljug eða 

mjög viljug til að kaupa íslenskt efni sem væri 25% dýrara en innflutt efni. Ef heimfæra má 

þessi svör á úrvinnsluiðnaðinn í heild þá er með sanni hægt að sjá að mikil eftirspurn er eftir 

íslensku efni í margvíslega framleiðslu og möguleikar til markaðssetningar á innlendu efni 

miklir, jafnvel með hærri verðlagningu en innflutningur.  

4.7 Óformleg viðhorfskönnun innan skógareigandasamtaka.   

Þátttakendur í þessum viðtölum voru almennt jákvæð fyrir framtíð íslenska skógargeirans. Á  

meðal helstu atriða sem þeir töldu mikilvæg sem næstu skref í þróun viðarmarkaðar á Íslandi: 

i) nýjar viðarmagnsspár (fyrir fleiri landshluta), ii) meiri mælingar og úttektir, iii) að tryggja 

fjárhagslegt öryggi til gróðursetninga á meðan enn er verið að byggja upp auðlindina, iv) 

ítarlegri markaðskannanir til að sjá hvaða sóknarfæri eru og v) meiri markaðssetningu íslensks 

hráefnis og úrvinnslu til að auka við þann markað sem er nú þegar til staðar. Verkefnið sem 
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minnst var á í inngagni varðandi fýsileika afurðastöðvar á Austurlandi (Félag skógarbænda á 

Austurlandi, 2016) er dæmi um verkefni sem þeir vilja sjá endurtekin í fleiri landshlutum. 

Á meðal áhyggjuefna skógareigenda (Tafla 4) var það helst. i) Skert og óstöðugt fjármagn til 

gróðursetninga, en fjöldi gróðursettra plantna hefur dregist saman úr um sex milljónum árið 

2007, niður í  3,2 milljónir árið 2013 (Einar Gunnarsson, 2008; 2014). Ástæðan fyrir þessu er 

ekki síst niðurskurður í fjárframlögum til Landshlutaverkefnanna (Tafla 5). 

 

Tafla 5. Fjárveitingar til LHV 2001-2010 miðað við meðalverð ársins 2009 og neysluvísitölu 

þess árs sem var 344,6. Tölur í milljónum króna (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010; Lilja 

Mangnúsdóttir, 2013). 

 

Ár 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 

 

 

ii) Sumir svarenda lýstu því yfir að þeir myndu vilja sjá skógarbændafélögin reka viðarmiðlun 

og ýmsa þjónustu og ráðgjöf fyrir bændur. Í Finnlandi reka slík félög ráðgjafaþjónustu fyrir 

skógarbændur (sjá umfjöllun í Inngangi), en þau stunda ekki eiginlega viðarmiðlun þar, 

heldur eru það yfirleitt kaupendurnir sjálfir, eða milliliðir í afhendingarkeðjunni, sem sjá um 

þann þátt þar (Jukka Koivumaki o.fl., 2007). iii) Aðrir vildu sjá aðila úr einkageiranum reka 

viðarmiðlanir og leyfa einkavæðingu viðarmiðlana að þróast með stækkandi skógarauðlind og 

enn aðrir töldu það vera of snemmt miðað við skógana í sínum landshluta að fara skipuleggja 

viðarmiðlunarmál (Tafla 4). Allir voru þó áhugasamir um nánara samstarf og viðræður við 

sem flesta aðila úr skógargeiranum um framtíð og þróun þessara mála. 
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5. Ályktanir. 

 

Það kom fram í verkefninu að mikil uppbygging á sér nú stað hjá öllum helstu íslensku 

viðarframleiðendunum, eins og Skógrækt ríkisins og skógræktarfélögum, hvað varðar 

viðarmiðlanir og uppbyggingu afhendingarkeðja, sem eru að mati höfundar grunnforsenda 

aukinnar hlutdeildar íslensks efnis í úrvinnsluiðnaði hérlendis.  

Ljóst er að talsverð markaðstækifæri eru til staðar fyrir íslenska viðarframleiðendur. 

Samkvæmt spurningalistanum sem úrvinnslufyrirtækin svöruðu þá er mikill áhugi hjá þeim að 

nýta meira innlent hráefni og nýta það í margvíslega starfsemi, jafnvel þó að það væri allt að 

25% dýrara en það innflutta hráefni sem þau eru mest að nýta í dag. 

Helstu ljónin sem höfundur sér núna í veginum, fyrir utan þær takmarkanir sem enn eru í því 

magni sem viðarframleiðendur eru að framleiða árlega enn sem komið er, er einkum það að 

úrvinnslufyrirtækin vilja geta keypt viðarafurðir af framleiðendum oft á ári og yfir allt árið; 

þ.e. þeir eru ekki tilbúnir að sjá um sína eigin viðarmiðlun. 

Vegna þessa er nauðsynlegt fyrir íslenska skógargeirann í heild sinni að móta stefnu í 

viðarmiðlunarmálum til þess að sinna innlenda markaðinum sem best og til þess að geta keppt 

við innflutt hráefni. Meðal mestu og brýnustu áskorana er t.d spurningin um hver eða hverjir 

eiga að sinna viðarmiðlunum hér og hvenær það verði tímabært að fara í umfangsmeiri 

starfsemi á því sviði miðað við viðarmagnsspár í hverjum landshluta. 

Það er vel hægt að sjá fyrir sér mjög jákvæða þróun í nýtingu afurða úr íslenskum skógum á 

næstu árum og áratugum, enda sýna innflutningstölur að nægt svigrúm er enn á innlenda 

markaðnum fyrir innlent timbur og innlenda framleiðslu. Þarna er þó eldiviðarframleiðsla 

undantekningin, en það eru stórfréttir að innlend framleiðsla standi nú um stundir undir 

meirihluta hennar hérlendis.  

Mikill áhugi er einnig til staðar hjá mörgum einkaaðilum í íslenska skógargeiranum, eins og 

skógarbændafélögunum o.fl., um margvíslega nýtingu og miðlun skógarauðlindarinnar og 

mun þessi eldmóður örugglega nýtast vel samhliða stækkandi skógarauðlind. 
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skógareiganda við Landshlutaverkefni. 

Bjarki Már Jónsson, Skógarafurðir ehf, símtal 25.11.2015. Upplýsingar um Skógarafurðir ehf. 

Einar Gunnarsson, Skógræktarritið, tölvupóstur 06.01.2016. Upplýsingar um innlenda 

viðarframleiðslu árið 2014. 

María E. Ingvadóttir, Félag skógareiganda á Suðurlandi, símtal 24.11.2015. Ófomleg 

viðhorfskönnun. 

Maríanna Jóhannsdóttir, Félag skógareiganda á Austurlandi, símtal 15.12.2015. Óformleg 

viðhorfskönnun. 

Ólöf Inga Sigurbjartsdóttir, Héraðs- og Austurlandsskógar, símtal 15.01.2015. Upplýsingar 

um samskipti skógarbænd og Landshlutaverkefna. 

Sigurlína J. Jóhannesdóttir, Félag skógareiganda á Norðurlandi, símtal 15.12.2015. Óformleg 

viðhorfskönnun. 

Þór Þórfinsson, Skógrækt ríkisins munnleg heimild. Upplýsingar um hitameðhöndlun 

trjáviðarbola. 

Þórarinn Svavarsson, Félag skógareiganda á Vesturland, símtal 18.12.2015. Óformleg 

viðhorfskönnun 

Þröstur Eysteinsson, Skógrækt ríkisins, tölvupóstur 13.01.2016. Upplýsingar um 

umbreytistuðla. 

Þröstur Eysteinsson, Skógrækt ríkisins, tölvupóstur 30.11.2015. Upplýsingar um starfsemi SR 

frá aldamótum. 
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7 Viðaukar 

 

 

7.1 Viðauki 1. Spurningalisti fyrir fyrirtæki 

 

 

Spurningalisti fyrir notendur viðarafurða í framleiðslu og annari starfssemi 
Viðarafurðir = trjábolir, timbur, spænir, viðarplötur, eldiviður, rekaviður, o.s.frv. 

Farið verður með öll gögn sem fyllsta trúnaðarmál og ekki verður hægt að rekja svör til einstakra 

aðila/fyrirtækja. Upplýsingar sem tengjast einstaklingum/fyrirtækjum munu hvergi koma fram við 

úrvinnslu úr könnuninni. 

 

1. Nafn fyrirtækis (þetta verður ekki birt):  

2. Nafn starfsmanns sem svarar og upplýsingar um síma/netfang (þetta verður ekki birt). 

 

Nafn:  

 

Netfang:  

 

Sími:  

 

 

 

3. Í hvaða landshluta eruð þið með starfsemi?  

      (merkið með x fyrir framan viðeigandi svar/svör). 
 

 Höfuðborgarsvæðið 

 Austurland 

 Suðurland 

 Vesturland 

 Norðurland 

 Vestfirðir 

 

 

4. Hvað lýsir best stærð fyrirtækis ykkar: 

      (merkið með x fyrir framan viðeigandi svar). 
 

 Einyrkjafyrirtæki 

 Lítið fyritæki (<5 starfsmenn) 

 Meðalstórt fyrirtæki (5-20 starsmenn) 

 Stærra fyrirtæki (21-50 starfsmenn) 

 Stórfyrirtæki (>50 starfsmenn) 
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5. Eru þið með margþætta eða einþátta framleiðslu/starfsemi úr viðarafurðum? 

     (merkið með x fyrir framan viðeigandi svar). 
 

 Einþátta 

 Margþátta 

6. Hvaðan eru viðarafurðirnar keyptar? 

     (merkið með x fyrir framan viðeigandi svar). 
 

 Erlendar viðarafurðir fluttar inn af 3. aðila (t.d. timbursölur, Húsasm., Byko, o.s.frv.) 

 Eigin innflutningur, beint erlendis frá. 

 Af Skógrækt ríkisins (beint úr íslenskum skógum á ríkislandi) 

 Af Skógræktarfélögum (beint úr íslenskum skógum í eigu félagsamtaka) 

 Af skógarbændum (beint úr íslenskum skógum í einkaeigu) 

 Rekaviður (af öðrum bændum) 

 Endurunnið timbur eða aðrar viðarafurðir (af Sorpu, o.s.frv.) 

 Annað, hvað? 

 

Annað:  

 

7a. Hversu oft eru viðarafurðirnar keyptar inn árlega? 

     (merkið með x fyrir framan viðeigandi svar). 
 

 Ekki árleg innkaup 

 Einu sinni   

 2-4 sinnum 

 5-12 sinnum 

 Oftar 
 

7b. Ef viðarafurðirnar eru keyptar 1-4 sinnum á ári, á hvaða árstímum eru þær þá keyptar inn? 
 

 Vor 

 Sumar 

 Haust 

 Vetur 

 

 

8. Hverskonar hráefni er aðallega keypt inn?  

   (merkið með x fyrir framan viðeigandi svar/svör). 
 

 Heilir bolir (hráviður). 

 Sagaður, þurrkaður viður, heflaður eða óheflaður (borð og plankar) 

 Kurl, spænir, sag 

 Viðarplötur (krossviður, spónaplötur) 

 Eldiviður/arinviður  

 Rekaviður 

 Lifandi tré og greinar (jólatré, o.s.frv.) til endursölu 

 Annað, hvað?  

 

Annað: 
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9. Hve mikið magn er keypt inn árlega? Reynið að áætla magnið og gefa upp magneininguna sem 

notuð er (rúmmetrar, tonn, stykki, búnt, bretti, o.s.frv.) 

 

Hvað Magn og magneining 

Heilir bolir (hráviður). 

 

 

Sagaður, þurrkaður viður, heflaður eða 

óheflaður (borð og plankar) 

 

Kurl, spænir, sag 

 

 

Viðarplötur (krossviður, spónaplötur)  

Eldiviður/arinviður  

 

 

Rekaviður 

 

 

Lifandi tré og greinar (jólatré, o.s.frv.) 

til endursölu 

 

Annað, hvað?  

 

 

 

 

 

10. Í hvaða vörur eða starfssemi fara viðarafurðirnar? (hvað er gert úr þeim?) 

   (merkið með x fyrir framan viðeigandi svar/svör). 
 

 Til beinnar endursölu til 3. aðila (engin úrvinnsla) 

 Til smíða (fyrirtækisins) utanhúss  

 Til smíða (fyrirtækisins) innanhúss 

 Framleiðsla á ýmiskonar garðvörum, girðingarefni o.fl. 

 Húsgagnaframleiðsla og vörur til hagnýtra nota innanhúss 

 Minjagripir og skreytingar 

 Matvælaframleiðsla (t.d. til reykingar, eldunar, þurrkunar) 

 Hráefni í ýmiskonar annan úrvinnsluiðnað  

 Undirburður undir húsdýr 

 Annað, hvað? 

 

Annað:  
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11. Ef hráefnið er innflutt, hversu viljug væruð þið til að kaupa sambærilegt íslenskt efni ef hægt væri 

að afhenda það jafn unnið, í sama magni og jafn oft á ári ef það væri: 

   (merkið með x fyrir framan viðeigandi svar/svör í hverjum flokki). 

 

 

 

 

 

 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna í þessari könnun. 

 

Vinsamlega sendið svörin rafrænt á: nem.eam1@lbhi.is 

 

Eða í pósti á: 

 

Ellert Arnar Marísson 

Landbúnaðarháskóla Íslands 

Hvanneyri 

311 Borgarnesi  

 

Ég mun senda ykkur niðurstöðurnar rafrænt þegar unnið hefur verið úr könnuninni 

 

 

 

  

 25% ódýrara.                      Jafn dýrt.  25% dýrara.  50% dýrara. 

 Mjög viljug  Mjög viljug  Mjög viljug  Mjög viljug 

 Frekar viljug  Frekar viljug  Frekar viljug  Frekar viljug 

 Viljug  Viljug  Viljug  Viljug 

 Frekar óviljug  Frekar óviljug  Frekar óviljug  Frekar óviljug 

 Mjög óviljug  Mjög óviljug  Mjög óviljug  Mjög óviljug 
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7.2 Viðauki 2. Spurningalisti fyrir hráefnisframleiðendur 

 

Spurningalisti um verð/framboð á timbri. 

Farið verður með öll gögn sem fyllsta trúnaðarmál og ekki verður hægt að rekja svör til einstakra 

aðila/fyrirtækja. Upplýsingar sem tengjast einstaklingum/fyrirtækjum munu hvergi koma fram við 

úrvinnslu úr könnuninni. 

 

1. Nafn fyrirtækis/deildar (þetta verður ekki birt):  

 

2. Nafn starfsmanns sem svarar og upplýsingar um síma/netfang (þetta verður ekki birt). 

 

Nafn:  

 

Netfang:    

 

Sími: 

 

 

 

1. 

Hvernig stendur framboð á timbri? (Merkja með X fyrir framan viðeigandi svar) 

Bolviður 

 Á timbur á lager 

 Sel eftir pöntunum jafnóðum 

 Sel eftir pöntunum og það er biðlisti 

 

Borð og plankar 

 Á timbur á lager 

 Sel eftir pöntunum jafnóðum 

 Sel eftir pöntunum og það er biðlisti 

 

Arinviður 

 Á timbur á lager 

 Sel eftir pöntunum jafnóðum 

 Sel eftir pöntunum og það er biðlisti 

 

Kurl 

 Á timbur á lager 

 Sel eftir pöntunum jafnóðum 

 Sel eftir pöntunum og það er biðlisti 
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2. 

Hvernig myndast verð á timbri? 

Bolviður 

 Fast verð 

 Viðmiðunarverð og samið um magnafslátt 

 Samið um hverja sölu 

 

Borð og plankar 

 Fast verð 

 Viðmiðunarverð og samið um magnafslátt 

 Samið um hverja sölu 

 

Arinviður 

 Fast verð 

 Viðmiðunarverð og samið um magnafslátt 

 Samið um hverja sölu 

 

Kurl 

 Fast verð 

 Viðmiðunarverð og samið um magnafslátt 

 Samið um hverja sölu 
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3. 

Vangaveltur um framtíðina. Mun framboð og verð aukast mikið fyrir allar trjátegundir, eða teljið þið 

að framboð muni minnka fyrir einhverjar tegundir? 

 

Svar: 

 

 

 

 

 

 

 

Ef ekki er nú þegar til viðarmiðlun/geymsla teljið þið þá líkur á að slíku verði komið á fót? Eða er 

verið að vinna í því hjá ykkur eins og er? 

 

Svar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna í þessari könnun. 

 

Vinsamlega sendið svörin rafrænt á: nem.eam1@lbhi.is 

 

Eða í pósti á: 

 

Ellert Arnar Marísson 

Landbúnaðarháskóla Íslands 

Hvanneyri 

311 Borgarnesi  

 

Ég mun senda ykkur niðurstöðurnar rafrænt þegar unnið hefur verið úr könnuninni 
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7.3 Tölvupóstur sem sendur var til viðmælenda 

 

Góðan dag. 

 

Ellert heiti ég og er að vinna markaðskönnun á íslenskum viðarmarkaði fyrir Bs lokaverkefni 

mitt í skógfræði við Landbúnaðarháskóla Íslands. 

 

Í tengslum við verkefnið er ég með spurningalista sem ég er að dreifa á sem flest fyrirtæki 

sem eru að vinna úr timbri með einum eða öðrum hætti. Mig langar að athuga hvort hvort þú 

sjáir þér fært á að taka þátt í þessari könnun með því að svara spurningarlistanum. 

Þetta er stuttur spurningalisti í word-skjali og dugar að merkja x við hvert svar og senda hann 

aftur á þetta email. 

Ég læt fylgja eintak með þessum pósti ef þú ákveður að taka þátt. 

 

Farið verður með öll gögn sem fyllsta trúnaðarmál og ekki verður hægt að rekja svör til 

einstakra aðila/fyrirtækja. Upplýsingar sem tengjast einstaklingum/fyrirtækjum munu hvergi 

koma fram við úrvinnslu úr könnuninni. 

 

 

Með fyrirfram þökk 

Ellert Arnar Marísson. 


