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ÓVISSA Í LANDSHLUTABUNDNUM SKÓGRÆKTARVERKEFNUM OG 

STJÓRNUN HENNAR 

 

 

Kári Steinar Karlsson 

 

Grein lögð fram sem hluti af skilyrðum fyrir meistaragráðu í verkefnastjórnun (MPM) 

við Háskólann í Reykjavík  - Apríl 2016 

 

 

ÚTDRÁTTUR 

 

Markmið þessarar greinar var að svara því hvaða verkfæri henta til að stjórna óvissu í 

opinbert fjármögnuðum verkefnum. Landshlutabundin skógræktarverkefni urðu fyrir 

valinu til að meta það hvaða verkfæri henta. Saga skógræktar á Íslandi rakin og hvernig 

nytjaskógrækt hefst. Nytjaskógræktin þróast svo tilraunverkefni þróast yfir í 

landshlutabundin skógræktarverkefni. Síðan var fjallað fræðilega um 

sviðsmyndagreiningu og aðferðir sem styðja við sviðsmyndagreiningu. Færð rök fyrir 

því að sviðsmyndagreining sé heppileg aðferð til að ná utan um óvissu í opinbert 

fjármögnuðum verkefnum. Samanburður við raunveruleikann leiddi svo í ljós að 

aðferðin hentar og er í raun ekkert svo frábrugðin því sem gert er. Sóknarfæri væru þá 

í því að innleiða sviðsmyndagreiningu á formlegan hátt, ekki til að breyta endilega  

vinnubrögðum, heldur til að auka skilvirkni og aga við greininguna. Þrátt fyrir að þetta 

sé almennt í góðum farvegi þá má alltaf bæta og auka aga. Niðurstaðan er því að þetta 

sé heppileg aðferð og mælt með upptöku hennar. 

 

Lykilorð: Óvissa, sviðsmyndir, skógrækt, stjórnun. 
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1. INNGANGUR 

 

Saga skógræktar á vegum hins opinbera á langa sögu. Fyrstu lög sem sett voru eru lög 

nr. 54/1907 um skógrækt og varnir gegn uppblæstri lands.  Þessi lög marka upphaf 

landgræðslu og skógræktar á Íslandi. Í lögunum frá 1907 sagði að hefja skildi skógrækt 

„með því markmiði að friða og bæta skóga þá og skógarleifar sem enn eru hér á landi, 

rækta nýjan skóg og leiðbeina landsmönnum í meðferð skógar og gróðursetningu“. 

Síðan koma ítarlegri lög 1940, lög nr. 100/1940 sem eru svo leyst af hólmi með 

núgildandi lögum um skógrækt, lög nr. 3/1955 (Ríkisendurskoðun, 2004). 

 

Upphaf nytjaskógræktar má rekja til ársins 1969, Fljótsdalsáætlun markar upphafið og 

fyrstu plöntur gróðursettar þar 1970. Þarna er lagður grunnur að ræktun timburskóga í 

eigu einstaklinga með nyt í huga. 1984 er gerð breyting á lögum um skógrækt og 

ákvæðum um nytjaskógrækt á bújörðum bætt við. Skógrækt ríkisins fylgdi eftir þessum 

ákvæðum fram að stofnun landshlutabundnu skógræktarverkefnanna 

(Ríkisendurskoðun, 2004). 

 

 
Mynd 1.1 Stjórnkerfi skógræktar og landgræðslumála á Íslandi 2003 (af landbunadur.is) 

 

Landshlutabundin skógræktarverkefni. 

 

Með lögum nr. 5/1991 um Héraðsskóga var ísinn svo endanlega brotinn fyrir 

landshlutabundin verkefni í skógrækt. Sá jákvæði árangur sem náðist þar ruddi brautina 

fyrir Suðurlandsskóga 1997 (lög nr. 93/1997). Næstu skref voru að það komu heildarlög 

um landshlutabundin skógræktarverkefni, lög nr. 56/1999. Í framhaldi af 

lagasetningunni fjölgaði verkefnunum og Norðurlandsskógar, Vesturlandskógar og 

Skjólskógar á Vestfjörðum bættust við. Austurlandsskógar bættust svo við á fjárlögum 
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2001. 2006 voru sett ný lög, lög nr. 95/2006 sem setja sameiginlega ramma um 

verkefnin og Héraðsskóga- og Austurlandsskógaverkefnin voru sameinuð. Tilgangur 

verkefnanna er ræktun timburskóga í eigu einstaklinga með það að markmiði að skapa 

nýja auðlind. Bændur/landeigendur eru eigendur skóganna og munu koma til með að 

njóta arðs af mögulegum skógarafurðum í framtíðinni. Í lögunum er þó gert ráð fyrir að 

þeir greiði ríkinu ákveðinn hlut af arði (Nefnd sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis, 

2010). 

 

Til að gerast þátttakendur í verkefnunum þá sækja þeir sem telja sig hafa heppilegt land 

til skógræktar um til síns verkefnis. 

Ef það reynist rétt þá er gerður 

samningur þar sem búið er að gera 

sundurliðaða áætlun um það land 

sem taka skal til skógræktar og 

hverju skuli plantað. Fyrir ógróið 

eða lítið gróið land er gerð 

uppgræðsluáætlun. Samningnum 

er þinglýst og byrjað er að 

framkvæma. Framkvæmdahraðinn 

ræðst af tvennu, skógabóndi sækir 

um þær framkvæmdir eða þær 

plöntur sem hann er tilbúinn að 

taka við. Verkefnið fer yfir það 

sem liggur fyrir og úthlutar í 

samræmi við fjárveitingar. Verkefnið greiðir svo allt að 97% af samþykktum kostnaði 

í samræmi við lög 95/2006 og reglugerð 285/2015. En á móti koma kvaðir til 40 ára frá 

því plantað er (lög 95/2006 og reglugerð 285/2015). 

 

Við mat á árangri verkefnanna er litið til margra þátta. Lykilárangursþættir sem snúa 

að gróðursetningunni eru lifun og vöxtur. Þar sem skógrækt er ung grein er of snemmt 

að segja til um árangur. Samanburður árangurs Héraðsskóga við reynslu hinna 

Norðurlandanna lofar þó góðu. Annað markmið verkefnanna er að treysta byggð og 

efla atvinnulíf (reglugerð 285/2015). Áætlaður afrakstur af hverjum hektara lands er 

áætlaður hærri í skógrækt en í hefðbundnum búskap (ráðunautafundur 2001).  

 

Í lögum um landshlutabundin skógræktarverkefni nr. 95/2006 segir m.a. í 1.gr. „Í hverju 

landshlutaverkefni skal stefnt að ræktun skóga á að minnsta kosti 5% af flatarmáli 

láglendis neðan 400 m yfir sjávarmáli.“ Í 4.gr. í sömu lögum segir „Fyrir hvert 

landshlutaverkefni skal gera sértaka landhlutaáætlun. Áætlunin skal ná yfir 40 ár. 

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.“ (lög 95/2006). 

 

Í kjölfar efnahagshrunsins varð mikill samdráttur í fjárveitingum og ljóst er að verulega 

vantar upp á að upphafleg markmið verkefnanna náist innan upphaflegs tímaramma. Í 

skýrslu nefndar um mörkun langtímastefnu íslenskrar nytjaskógræktar er lagt til að 

halda markmiðum óbreyttum þó ljóst sé að gangi hægar og reyna að auka skógrækt 

aftur í samræmi við upphaflega markmið (Nefnd sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðuneytis, 2010). 

 

Mynd 1.2 Landshlutabundin skógræktarverkefni 
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Landshlutabundin skógræktarverkefni eru margslungin og háð mörgum þáttum. Byggja 

á stefnumótum og samningum til 40 ára, með skyldur gagnvart starfsmönnum og 

innkaupasamninga til 3-5 ára en framlög á fjárlögum til eins árs í senn. 

 

Lagabreytingar, nú eru boðaðar breytingar á lögum um skógrækt, þar eru ef lögin verða 

samþykkt öll landshlutaverkefnin sett undir eina stjórn, hentar það verkefnunum 

(þingskjal nr. 1100/2015-2016)? 

 

Í verkefninu er skoðað hverjir helstu óvissuþættir við stjórnun verkefnanna eru og 

hvernig þeim er stjórnað frá degi til dags. Til þess eru skýrslur verkefnanna skoðaðar 

og tekin viðtöl við starfsmenn. 

 

Rannsóknarspurningar sem voru lagðar fyrir voru hverjir eru helstu óvissuþættir við 

stýringu verkefnanna og hvaða ráðstafanir eru gerðar til að minnka og/eða bregðast við 

þeim. 

 

 

2. FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 

 

Stjórnun óvissu eða áhættustýring innifelur að reikna með óvissu, þekkja 

óvissu/áhættuþætti, greina óvissu, þróa viðbrögð við óvissu og vakta og stýra 

óvissuþáttum (Kerzner, 2013). 

 

Við stjórn verkefna með opinberri fjármögnun, hverjir eru helstu óvissuþættir og hvaða 

aðferðir henta til að meta og bregðast við óvissunni og stjórna henni?  

Sviðsmyndir og greiningar til að styðja við sviðsmyndir eins og hagsmunagreiningar 

(t.d. PESTEL greiningar) eru aðferðir sem hér verður fjallað og að henta við 

skipulagningu og greiningar á óvissu. Sviðsmyndir eru gagnlegar til að halda utan um 

sýn verkefnanna en til að nota sem hjálpartæki við að greina sviðsmyndirnar eru 

ákvarðanatökutré, hugarflugsfundir (e. brainstorming) og PESTEL greiningar 

heppilegar. PESTEL greining er heppileg til að greina hagsmuni og áhættur þegar 

stefnan er mörkuð en þegar henni er framfylgt þá eru sviðsmyndir heppilegt hjálpartæki. 

Og líklegt er að sviðsmyndir séu notaðar í raun en líklega ómeðvitað til greiningar á 

óvissuþáttum sem taka þarf tillit til. 

 

Hvað eru sviðsmyndir? 

Sviðsmyndir (e. Scenarios) (eða sviðsmyndagreining) er nútímaaðferð við stefnumótun 

áætlanagerð og áhættustýringu (Johnson G. o.fl., 2014).  

 

Sviðsmyndir eru sögur eða „myndir“ af hvað gæti orðið miðað við mismunandi 

framtíðarþróun. Valmöguleikarnir fyrir framtíðna endurspegla annað hvort 

framreikning stöðunnar í dag eða breytingar sem gætu verið í okkar tilfelli 

lagabreytingar og/eða breytingar á fjárframlögum. 

 

Ein af forsendum sviðsmyndaaðferðarinnar er að framtíðin er óviss og ekki hægt að 

reikna sig fram eins og um venjulega spá væri að ræða, það er hægt að skoða hvaða 

þættir í umhverfinu hafa mest væri til dæmis með PESTEL greiningu. Þá sjáum við 

hvaða þættir í umhverfinu skipta mestu máli fyrir okkur og hverjir þeirra eru háðir 

mestir óvissu og hvað gæti gerst ef þessir þættir þróuðust í mismunandi áttir. 
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Markmið sviðsmynda er ekki að segja til um framtíðina heldur búa undir að lifa með 

óvissunni skilja hana betur og draga úr henni með því að vera með fyrirfram skilgreind 

viðbrögð. Þetta getur verið mikilvægt hjálpartæki við ákvarðanatöku og áhættustýringu.  

 

Meginskrefin við að draga upp sviðsmyndir eru að bera kennsl á drifkrafta sem taka 

þarf tillit til. Þetta er hægt að gera á marga mismunandi vegu en gott að að gera 

hagsmunagreiningu eins og til dæmis PESTEL greiningu. Og nota hugarflugsaðferðir 

og upplýsingar frá hagsmunaaðilum o.fl. til að gera myndirnar. Forsendur byggjast því 

að miklu leyti á ytri þáttum en minna leyti á þeim þáttum sem verkefnin geta sjálf stýrt. 

(Johnson G. o.fl., 2014 ;Eiríkur Ingólfsson o.fl., 2007). 

 

Sviðsmyndir er svo hægt að draga saman í fjórar meginleiðir, það er: 

 Vöxtur 

 Stöðugt ástand 

 Hrun 

 Umbreyting 

 

Heimild: (Amer M. o.fl., 2013) 

 

Það eru margir mismunandi skólar hvernig unnið skal með sviðsmyndir og verður ekki 

kafað dýpra í það hér. En þegar það er búið að stilla upp mörgum mismundandi 

sviðsmyndum þá er hægt að skoða hvernig þær tengjast hver annarri með svokallaðri 

„Cross impact analysis“ aðferð (Amer M. o.fl., 2013) þar sem við tökum frumþætti 

hverrar sviðmyndar og skoðum tengsl þeirra við aðra frumþætti. Þeir þættir sem fá 

hæðst skor eru taldir krítískir drifkraftar og eru notaðir við að velja krítískar sviðmyndir.  

 

Staðfesting sviðsmynda (e. scenario validation) er skref þar sem farið er í saumana á 

hverri sviðsmynd fyrir sig og nokkrir þættir skoðaðir til að velja sviðsmyndirnar áfram 

sem nota á.  Þeir eru (Amer M. o.fl., 2013): 

 Trúverðugleiki: Valin sviðsmynd verður að geta orðið að veruleika. 

 Samræmi: Samhengi sviðsmyndar verður að ganga upp á röklega hátt. 

 Gagnsemi/mikilvægi: Hver sviðsmynd skal hafa sérstöðu, veita sérstaka sýn. 

 Efasemdir: Sviðmyndirnar skulu draga í efa „viðtekin sannindi“. 

 Breytileiki: Sviðmyndirnar skulu vera mismunandi en ekki frábrigði hver af 

annarri. 

 

Sviðsmynd sem er búin til, til að bregðast við hruni í einum áhrifaþætti nær mögulega 

utan um viðbrögð við hruni í mun fleiri áhrifaþáttum, þess vegna er ekki nauðsynlegt 

að eiga kristalskúlu til að á á sannfærandi hátt utan um allar mögulegar sviðsmyndir 

heldur að ná utan um dæmigerðar sviðsmyndir og útgildi út frá þeim. 

 

Sviðsmyndir geta því oft verið mun heppilegri en spá til að ná utan um mögulega 

framtíð (sjá mynd 2.1).  
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Þegar er verið að setja upp mismundandi sviðsmyndir þá er Pestel greining mikilvægt 

hjápartæki 

 

PESTEL aðferðin 

 

Pestel stendur fyrir Political, Economical, Social, Technical, Ecological og Legal er 

greiningaraðferð til að finna og flokka áhrifaþætti í sex flokka:  

 

 Political (pólitík/stjórnmál) vísar til hlutverks ríkisins og annarra pólitískra afla, 

afskipta stjórnvalda. Ríkið er oft mikilvægur hagsmunaaðili. Til dæmis sem 

kaupandi eða greiðandi þjónustu eða þegar um opinbera fjármögnun á 

verkefnum er að ræða. 

 Economical (hagrænn) vísar til hagrænna þátta eins og gengis gjaldmiðla, 

hagvaxtar, verðbólgu eða annarra þátta af svipuðum toga. 

 Social ( félagslegt) vísar til menningar og lýðfræðilegra þátta ein og til dæmis 

fjölgunar/fækkunar, hækkandi meðalaldurs, heilsu svo eitthvað sé nefnt. 

 Technical (tæknilegt) vísar til breytinga í tækni, það getur verið 

ljósleiðaravæðing, nanó tækni, einföld tæki til sáningar til að fækka handtökum. 

 Ecologial (umhverfis) vísar til „grænna“ málefna eins mengunar, hnattrænnar 

hlýnunar, bindingar kolefnis. Er stundum sett í samhengi við aukinn kostnað en 

getur verið tækifæri eins og hliðaráhrif af skógrækt er binding kolefnis. 

 Legal (lagatengt) vísar til áhrifa laga og reglugerða og skilyrða sem þau geta 

sett. Hér eru það fyrst og fremst lög um skógrækt, skógræktarverkefni og 

opinber fjármál. Einnig lög sem snúa að framleiðendum tjáplantna og umhverfi 

þeirra. Skipulagsmál myndu falla í þennan flokk. 

 

(Johnson G. o.fl., 2014) 

 

Greining hagsmunaðila er líka nauðsynlegur hlekkur í keðjunni í undirbúningi 

sviðsmynda og greiningar óvissu. (Johnson G. o.fl., 2014) 

 

Í skógrækt er óvissa og mat á henni stórt atriði við alla ákvarðanatöku. Ákvarðanataka 

í skógrækt í dag innifelur að jafnaði markmið sem koma inn á flesta þætti PETSEL, 

sérstaklega pólitíska, hagræna og umhverfislega þætti. Þar eru margir hagsmunaðilar 

Mynd 2.1 Munur á sviðsmyndum og spám (Cornelius o.fl., 2005). 
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sem þarf að taka með í reikninginn. Til viðbótar við það sem þegar er komið þá eru 

ákvarðanatökutré mikilvægt hjálpartæki (Kangas A. og Kangas J., 2004) við mat óvissu 

og undirbúning sviðsmynda. 

 

 

3. AÐFERÐIN 

 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvort að sviðsmyndagerð sé heppileg aðferð til 

að meta óvissu í landshlutabundnum skógræktarverkefnum og bera saman við aðrar 

aðferðir og meta kosti og galla.  

 

Það er gert með fræðilegri greiningu á aðferðinni og færð rök fyrir því hvernig markviss 

beiting hennar hentar vel til að meta óvissu í landshlutabundnum skógræktarverkefnum 

og öðrum verkefnum af sama toga. Einnig farið yfir hvaða hjálpartæki henta við að búa 

til að meta svipsmyndirnar og sameina sambærilegar sviðsmyndir með tilliti til þeirra 

þátta sem verið er að greina. 

 

Rannsóknarspurningin er að kanna hvernig landshlutaverkefnin í skógrækt stjórna 

óvissu og útfrá nokkrum sviðsmyndum sem rannsakandi setti upp hvort það sé til svar 

við þeirri sviðsmynd, það er hvort það hefi verið gert ráð fyrir henni í áætlanagerð. 

 

Rannsóknaraðferðin er viðtalskönnun þar sem framkvæmdastjórar eða starfsmenn 

tilnefndir af þeim eru spurðir opinna spurninga um hvernig málum er háttað hjá þeim. 

Notaðar eru opnar spurningar til að meta hvernig málum er háttað. Það er svo spyrjandi 

sem vinnur út frá viðtölunum og metur stöðu mála hjá verkefnum, hvernig þau meta 

óvissu. 

 

Skoðuð eru fyrirliggjandi gögn um verkefnin og önnur aðgengileg gögn til að skapa 

heildarsýn á málflokkinn og geta betur metið út frá öllum þessum þáttum hvernig staðið 

er að þessu. Síðan er farið í ítarlegri skoðun á einu verkefninu þar sem breytileiki milli 

verkefna er mjög lítill. Suðurlandsskógaverkefnið varð fyrir valinu m.a. vegna 

nálægðar og þátttöku rannsakanda í verkefninu og þekkir hann það frá þeirri hlið líka. 

 

Síðan er þetta dregið saman og borið saman við fræðin og dregnar ályktanir sem sjá má 

í niðurstöðukaflanum. 

 

Ljóst er að með þessari aðferð verður þetta að einhverju leyti huglægt mat rannsakanda 

á stöðunni en rannsakandi telur það eiga við. Svör við spurningalistum geta oft verið 

huglægt mat svarenda svo þarna er rannsakandi í betri stöðu að meta svörin og spyrja 

dýpra þegar það á við. 

 

Þar sem um opinbera fjármögnun á verkefnunum er að ræða er til mikið af skýrslum 

sem hægt er að vinna með, bæði frá verkefnunum sjálfum, sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðuneytinu og ríkisendurskoðun. 

 

Þar sem það er verið að skoða heildarmyndina og möguleg frávik og jafnvel áföll sem 

þarf að bregðast við þá eru tölfræðilegar aðferðir til að framreikna núverandi stöðu í 

besta falli gott hjálpartæki við áætlanagerð til skemmri tíma en hafa takmarkaða getu 

til að taka á frávikum. Þess vegna telur rannsakandi að huglæg aðferð eins og 

sviðsmyndagerð sé líklegri til að ná utan um raunveruleikann í grófum dráttum. 
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4. NIÐURSTÖÐUR 

 

Til að skoða hvernig haldið er utan um landshlutaverkefnin í skógrækt þá skoðaði ég 

skýrslur verkefnanna og ráðuneytis, tók viðtöl við forsvarsmenn verkefnanna og 

starfsmenn sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins. 

 

Misræmi í tímarömmum. Samkvæmt lögum þá eiga verkefnin að vera með áætlun til 

40 ára og nákvæmari áætlun til 10 ára. Samningar við skógarbændur hafa langan 

líftíma. Samningar við birgja eru yfirleitt til 3ja ára með framlengingarmöguleika upp 

á 2 ár til viðbótar og möguleg frávik upp á 20% (Skógrækt ríkisins, 2016). En opinber 

framlög eru ákveðin til eins árs í senn. Þetta skapar óvissu í umsýslu. 

 

Fjármál/fjármögnun verkefnanna. 

 

Fjármögnun verkefnanna er í raun ekki tryggð nema ár fram í tímann, það er á fjárlögum 

hvers árs fyrir sig þrátt fyrir að lögin um landshlutaverkefni í skógrækt gefi nokkuð 

skýran ramma. Sem dæmi um óvissu og breytileika sem getur þurft að bregðast við þá 

var heildarframlag til verkefnanna (á verðlagi ársins 2010) árið 2007 635,4 milljónir en 

þremur árum síðar 2010 ekki nema 440,2 milljónir eða 64% af framlagi ársins 2007. 

 

Verkefnin eru svipuð, af praktískum ástæðum var ekki hægt að skoða öll verkefnin, 

heldur var kafað dýpra ofan í Suðurlandsskógaverkefnið og tekin viðtöl við 

framkvæmdastjóra og nokkra starfsmenn og útgefin gögn skoðuð. 

 

 
Mynd 4.1 Þróun fjárveitinga til Suðulandskóga 1999-2014 (Ársskýrsla SLS 2014) 

 

Á mynd 4.1 sjáum við þróun fjárveitinga til Suðurlandskóga, rauðar súlur sýna 

fjárveitingar á verðlagi hvers árs en grænar súlur miðað við vísitölu í september 2014. 
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Allar tölur eru í þúsundum króna, sambærileg þróun hefur verið hjá öllum 

verkefnunum.  

 

Það væri í samræmi við markmið verkefnanna að framlögin myndu aukast í hlutfalli 

við stækkun virkra samningssvæða eða að lágmarki standa í stað. Þess vegna stendur 

þetta mikla hrun í framlögum 2009 sem ekki hefur tekist að vinna til baka verkefnunum 

fyrir þrifum. 

 

Plöntuframleiðslan getur og hefur orðið fyrir skakkaföllum vegna þessara sveiflna á 

umfangi verkefnanna. Síðan efnahagshrunið varð hefur stærsti framleiðandi trjáplantna, 

gróðrarstöðin Barri orðið gjaldþrota. Barri varð gjaldþrota 2013 og var endurreistur svo 

ljóst er að stöðugleiki er mikilvægur fyrir alla. 

 

Sá niðurskurður sem orðið hefur í verkefnunum og hefur ekki tekist að vinna til baka 

gæti orðið til þess að þekking tapist úr greininni. Greinin er þess eðlis að það er ekki 

hægt að spara og skera inn að beini í nokkur ár og ætla svo að keyra upp aftur. Þekkist 

glatast og fer út úr greininni. Stöðugleiki í plöntuframleiðslu er því lykilatriði.  

 

Annað dæmi er kalt vor 2015 og frost var lengi í jörðu. Það varð til þess að dreifing fór 

úr skorðum þar sem miðað er við að plöntur sem koma af frysti þurfi að vera komnar í 

jörð fyrir 1. júni. Þrátt fyrir að allir leggðu sitt af mörkum þá komst stór hluti en ekki 

allt í jörð fyrir þann tíma. Ástæðan fyrir þessu er að í okkar stutta sumri þá þurfa plöntur 

af frysti þennan tíma. Lausnin var að planta því sem út af stóð í bakka og planta því 

síðar, m.a. með hjálp verktaka. Bakkaplöntum er hægt að planta allt sumarið þó gildir 

samt yfirleitt því fyrr því betra. 

 

Möguleg sviðsmynd er að stór viðtaki plantna myndi forfallast og ekki taka plöntur það 

árið eða hætta alveg í verkefninu. Samningslega er alveg klárt hvað gerist, það er kvöð 

á því sem gert hefur verið til 40 ára frá plöntun og ef landnotkun er breytt þá skal 

endurgreiða verkefninu. En það er búið að framleiða þessar plöntur og þarf að ákveða 

hvað á að verða um þær. Til að bregðast við þessari sviðsmynd þá er að minnsta kosti 

hjá Suðurlandsskógum svæði sem taka við miklu og hægt er að planta í þau með stuttum 

fyrirvara. 

 

Lagabreytingar og áhrif þeirra á landshlutaverkefnin geta verið stór óvissuþáttur. Nú 

eru landshlutaverkefnin að undirbúa breytingar samfara væntanlegum lögum (Þingskjal 

nr. 1100/2015-2016) sem taka eiga gildi 1. júlí. Þetta skapar óneitanlega töluverða 

óvissu og erfitt að vera að vinna breytingar á grundvelli frumvarpa en ekki laga.  

 

Í þessum skógræktarverkefnum er m.a. verið að nýta land sem er rýrt eða illa farið og 

þarf að byrja á uppgræðslu á. Til landgræðslu hefur verið beitt ýmsum ráðum en lúpína 

hefur verið mikið notuð. Nú hefur hluti almennings og fræðasamfélagsins snúist gegn 

lúpínu á þeim forsendum að þar sé framandi og ágeng planta á ferðinni. Nú ætlum við 

ekki að taka afstöðu til þess hér en meta hvaða áhrif þetta getur haft. Þetta getur haft 

áhrif á hvort lúpína verði bönnuð á ákveðnum svæðum og jafnvel í framhaldinu orðið 

ósátt um skógrækt þar verið sé að breyta ásýnd landsins. Þetta eru atriði sem þarf að 

taka með í reikninginn við áætlanagerð, gætu tegundir sem henta í uppgræðslu og 

skógrækt verið bannfærðar? 
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Nú á eftir að koma í ljós hvaða áhrif væntanlegar breytingar á stjórnun þessara mála 

koma til með að hafa og það gæti orðið hugmynd að öðru verkefni að skoða stöðuna 

fyrir með alla stjórnun nær notandanum hjá hverju verkefni fyrir sig, samanborið við 

meiri miðstýringu.  Meiri miðstýring býður upp á meiri hagkvæmni í ákveðnum 

rekstarþáttum en hætta á að þekking glatist er töluverð. Þó að allir aðrir starfsmenn en 

stjórnendur haldi áfram þá er líklegt að sérkenni og  

 

 

5. UMRÆÐUR  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að sviðsmyndagreining sé heppilegt hjálpartæki við 

áætlanagerð sérstaklega til að ná utan um og meta óvissu. Einnig gefur 

sviðsmyndagreiningin upp á að eiga tilbúin viðbrögð við ýmsum frávikum. 

 

Þar sem það er verið að fjalla um óvissu þá er mikil tilhneiging til að fara í flóknar 

tölfræðiathuganir sem vissulega skila sínu en henta ekki nema þá sem greiningartæki á 

ákveðnum sviðsmyndum. Aðalatriði yrði að ná utan um umfangið með sviðmyndum 

eða öðrum aðferðum sem byggjast á mati og ekki endilega nauðsynlegt að fara svo 

djúpt í hverja mynd. 

 

Sviðsmyndagreining á ekki að koma í stað hefðbundinnar áætlanagerðar heldur að 

notast sem hjálpartæki til að vera betur undirbúinn undir mismunandi sviðsmyndir. 

Þetta er mikilvægt að hafa í huga þegar fjallað er um sviðsmyndir.  

 

Þrátt fyrir að landshlutaverkefnin séu sjálfstæð þá flæðir þekking og reynsla á milli. 

Sameiginleg innkaup gætu hentað að einhverju marki nema það er líka ákveðinn kostur 

að hafa fleiri og minni samninga svo minni aðilar geti tekið þátt. En nú þarf að auka við 

aftur svo allir sem koma að verkefnunum séu í fullri vinnu og verkefnin standi við 

markmið sín um landbætur og aukna vinnu. 

 

Það hefur töluvert reynt á verkefnin í kjölfar hrunsins þar sem niðurskurður var mikill, 

þar sýndu verkefnin mikinn sveigjanleika og þar má segja að hugsunarhátturinn og 

sveigjanleikinn sem einkenndi verkefnin hafi komið að góðum notum. Ég tel að sú 

stjórnun sem var beitt við mat á óvissu og svo viðbrögð á þessum tíma hafi verið 

sviðmyndagreining hvort sem það hafi verið meðvitað eða ómeðvitað.  

 

Það er ekki endilega aðalatriðið hvert frávikið er sem þarf að bregðast við, að vera búinn 

að greina og þekkja viðbrögð og afleiðingar mismunandi sviðsmynda getur nýst við að 

bregðast við gjörólíkum aðstæðum á sem fumlausastan og hagkvæmastan hátt. 

Lykilatriði í samhengi sviðsmynda og óvissu eru að viðbrögð verða mikið markvissari 

þrátt fyrir að verið sé að bregðast við einhverju gjörólíku. 

 

Þrátt fyrir að sviðsmyndagerð sé ekki formlega notuð þá er það mat rannsakanda að 

núverandi staða svipi mikið til aðferða sviðsmyndagreiningar. Því yrði það ekki 

grundvallarbreyting, frekar meiri agi og samræming sem myndi fylgja formlegri 

upptöku þeirrar greiningaraðferðar.  
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6. SAMANTEKT 

 

Niðurstöður benda til þess að sviðsmyndagerð sé mjög heppileg aðferð til að ná utan 

um óvissu í flóknum verkefnum eins og landshlutabundnum skógræktarverkefnum. 

 

Sviðsmyndagerð eins og fræðin kynna hana og það sem gert er í raun og veru er ekki 

svo frábrugðið. Það má gera þetta markvissara og meðvitaðra en í raun á 

sviðmyndagerð rætur sínar í langri reynslu og byggir á góðum venjum sem hafa verið 

við lýði í lengri tíma. Það sem upp á vantar er aginn sem fylgir því að gera þetta 

markvisst og meðvitað en ekki tilviljanakennt og byggt eingöngu á reynslu. 

 

Raunveruleikinn er ekki það langt frá fræðunum en alltaf má bæta og gera markvissara. 

Það breytir því ekki að það verður alltaf einhver óvissa eftir en það er mikið auðveldara 

að bregðast við með fleiri verkfæri tiltæk. Sviðsmyndagerð skaffar þessi verkfæri í 

verkfærakassann.  
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