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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni við Háskóla Íslands í Hagfræði. Í ritgerðinni 

er fjallað um þjóðhagslega velferð af annars vegar skóglendi og hins vegar beitilandi, með 

kolefnislofun frá landnýtingu til hliðsjónar. Markmið verkefnis er að komast að því hvort 

breyting beitilands í skóglendi sé hagkvæm leið til þess að binda kolefni í jörðu og koma í 

veg fyrir losun. 

Leiðbeinandi verkefnis er Þórólfur Geir Matthíasson, prófessor við hagfræðideild Háskóla 

Íslands. Honum er kærlega þakkað fyrir góða leiðsögn og samstarf. Einnig vil ég þakka 

Kristjáni Jónassyni og Herdísi Birtu Jónsdóttur fyrir yfirlestur ritgerðarinnar.  
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Ágrip 

Loftslagsbreytingar sökum kolefnislosunar eru eitt af stærstu vandamálum sem 

nútímasamfélag horfir fram á. Um 75% af allri kolefnislosun á Íslandi á sér stað vegna 

breytingar í kolefnisforða jarðvegs. Ritgerðin kannar hagkvæmni þess að breyta illa förnu 

mólendi á afréttum í skógrækt í þeim tilgangi að minnka kolefnislosun og endurbinda 

kolefni í jarðveginum.  

Gerð var úttekt á stofnanaramma og efnahagslegri stöðu íslenskrar sauðfjárræktar og 

skógræktar auk þeirra ytri áhrifa sem báðar greinar valda. Báðar greinar eru styrktar af 

ríkisvaldi og gætu ekki staðið á eigin fótum án þess. Gögn benda til þess að hagkvæmt 

væri að minnka sauðfjárrækt en erfiðara er að meta hvort það sama eigi við um skógrækt. 

Þegar litið er til kolefnislosunar frá landnýtingu má sjá að illa farið mólendi tapar hluta af 

kolefnisforða sínum árlega en skógar binda kolefni í honum þegar þeir vaxa.  

Tímatengt velferðarhámörkunarlíkan var smíðað í þeim tilgangi að finna skilyrði fyrir 

hagkvæmni þess að fjárfesta í skóglendi á illa förnu mólendi. Skoðuð voru þrjú tilvik sem 

notuðu mismunandi trjátegundir fyrir skógræktina, lerki, birki og sitkagreni. Niðurstöður 

líkansins sýndu fram á að fyrir lerki- og sitkagreniskóga vó ávinningur kolefnisbindingar 

nægilega á móti fórnarkostnaði fjárfestingar til þess að hagkvæmt væri að fjárfesta í meiri 

skógrækt þegar jaðarábati af skóglendi er lægri en jaðarkostnaður. Miðað við hagræna 

stöðu sauðfjárræktar og skógræktar eru því miklar líkur á að hagkvæmt sé að binda 

kolefni með því að breyta illa förnu mólendi í skógrækt. 
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1 Inngangur 

Loftslagsbreytingar eru eitt af stærstu vandamálum sem nútímasamfélag horfir fram á. Ísland 

er aðili að milliríkjasáttmálum um minnkun á losun kolefnis og hefur sett markmið um að 

leggja sitt af mörkum til að stemma stigu við þessu alþjóðlega vandamáli. Ísland hefur þó þá 

sérstöðu að stærsti hluti losunar kolefnis á Íslandi kemur úr landnýtingu. Um 75% af allri 

kolefnislosun á Íslandi á sér stað vegna breytinga í kolefnisforða jarðvegs sökum slæmrar 

nýtingar eða viðhalds (Vanda Úlfrún Liv Hellsing o.fl., 2018). Ein af uppsprettum slíkrar losunar 

er mólendi sem hefur orðið fyrir mikilli jarðvegsrýrnun og er því að tapa kolefni hraðar en það 

getur bætt það aftur upp. Slík jarðvegsrýrnun á meðal annars rætur sínar að rekja til ofbeitar 

sauðfjár á viðkvæmu mólendi á afréttum. Ef hægt er að byggja gróðurfar upp á nýtt á síkum 

svæðum er ekki einungis hægt að koma í veg fyrir kolefnislosun heldur einnig endurbinda 

kolefni í jarðveginum. Ein aðferð sem fólk hefur notað til að binda kolefni í jarðvegi er ræktun 

skóga. Hægt væri að koma í veg fyrir losun frá illa förnu mólendi með því að rækta skóga á því 

og binda kolefni þannig í jarðveginum. En er það hagkvæm leið til að binda kolefni og minnka 

losun? Til að komast að því þarf að rannsaka hvaða kostnaður og ábati er fólginn í tilvist skóga 

og beitilands og hvort fjárfesting í nýjum skógum borgi sig með tilliti til kolefnislosunar. 
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2 Fræðilegt yfirlit 

2.1  Ytri áhrif 

Ytri áhrif eru mikilvægt hugtak í hagfræði þegar kemur að þjóðhagslegri velferð. Í stuttu máli 

má skilgreina ytri áhrif sem þau áhrif af viðskiptum sem verka á þá sem ekki taka þátt í þeim. 

Velferð þeirra sem verða fyrir ytri áhrifum hefur ekki áhrif á verðlagningu gæðanna sem skipt 

er á þar sem þeir eru ekki beinir þátttakendur viðskiptanna og hafa þannig hvorki áhrif á 

framboð þeirra né eftirspurn. Þegar ytri áhrif eru ekki innbyrt í viðskiptaákvarðanir leiða 

viðskipti á fullkomlega frjálsum markaði til þess að of mikið eða of lítið er framleitt af þeim 

gæðum sem það á við um. Væri tekið tillit til ytri áhrifa yrði það til þess að auka þjóðhagslega 

velferð (Besanko og Braeutigam, 2015). 

Ýmsum aðferðum má beita til að draga úr afleiðingum ytri áhrifa með því að þvinga 

aðila viðskiptanna til að taka tillit til þeirra í viðskiptaákvörðun og verðlagningu. Ein elsta 

greiningin á því hvernig hægt er að bæta upp fyrir ytri áhrif var framkvæmd af Arthur C. Pigou 

og birt í bók hans The Economics of Welfare. Hann mælti með að það sem valdi jákvæðum ytri 

áhrifum sé niðurgreitt og að það sem valdi neikvæðum ytri áhrifum sé skattlagt. Þar með taka 

aðilar viðskiptanna kostnað eða ábata ytri áhrifa með í reikninginn þegar verð er ákveðið 

(Pigou, 1920). 

2.1.1  Ytri áhrif af búfjárrækt 

Þegar litið er til landbúnaðar af ýmsu tagi er fremur flókið að taka mið af öllum þeim ytri 

áhrifum sem eru til staðar. Sum þeirra eru augljós en önnur eru ekki jafn sýnileg. Einfaldast er 

að gera grein fyrir þeim ytri áhrifum sem hafa bein fjárhagsleg áhrif á aðra ef þau áhrif 

raungerast strax. Sem dæmi um slík ytri áhrif í landbúnaði og skógrækt eru þau beinu áhrif 
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sem lausaganga búfjár hefur á skógræktina. Kindur sem finna sér leið inn á ræktarsvæði éta 

lauf og greinar af nýsprottnum trjám og geta þar með eyðilagt hluta af þeirri vinnu sem unnin 

er á skógræktarsvæðum skömmu eftir útplöntun. Þar af leiðandi veldur lausaganga búfjár 

beinum kostnaði fyrir skógræktir. Annað hvort þarf sífellt að gróðursetja nýjar ungplöntur í 

stað þeirra sem eru étin eða reisa girðingar utan um ræktarsvæði. Þessi kostnaður fellur hins 

vegar ekki á sauðfjárbændur og taka þeir því ekki mið af honum þegar þeir ákveða hve 

mörgum kindum þeir beita á svæðinu. Þar af leiðir að fleiri kindur eru á beit en væri 

þjóðhagslega hagkvæmt. 

Lausaganga búfjár getur einnig valdið slíkum áhrifum á aðra starfsemi eins og 

grænmetisræktun, sem væri einnig hægt að mæla. En þegar lausaganga hefur neikvæð áhrif 

á jarðveg í afréttum, og veldur jarðvegsrýrnun, er ekki hægt að mæla áhrifin með jafn 

auðveldu móti. Verðmæti hálendisgróðurs er huglægt mat sem er afar mismunandi milli 

einstaklinga og enginn eigandi hefur beint fjárhagslegt tap af jarðvegseyðingunni.  

Hins vegar hefur einnig verið bent á að landbúnaður felur í sér ýmis jákvæð ytri áhrif, 

bæði fyrir náttúru og samfélag. Jákvæð ytri áhrif á náttúruna eru til dæmis varðveisla landslags 

og líffræðilegs fjölbreytileika. Dæmi um jákvæð ytri áhrif á samfélagið eru til dæmis varðveisla 

menningararfs, landsbyggðar og fæðuöryggi (Hediger og Lehmann, 2007). Þróaðar hafa verið 

aðferðir til að meta þessi verðmæti. Tilvistargæði náttúru, landslags og landsbyggðar má meta 

með jaðargreiðsluviljagreiningu á meðan hægt er að meta virði fæðuöryggis út frá líkum á að 

hægt sé að mæta innlendri fæðueftirspurn undir mismunandi kringumstæðum. Einnig hafa 

rannsóknir bent til þess að hægt sé að samnýta kostnað þessarra gæða. Þannig er mögulegt 

að styrkir sem fari til landbúnaðar muni styrkja þessa þætti samhliða (Brunstad, Gaasland og 

Erling, 2005). 
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Lauslega má skipta ytri áhrifum af búfjárrækt í fjóra flokka sem aðgreinast á tvo 

mismunandi vegu. Það eru jákvæð eða neikvæð ytri áhrif og mælanleg eða ómælanleg ytri 

áhrif. Jákvæð og mælanleg ytri áhrif eru til dæmis fæðuöryggi. Hægt er að meta virði þess að 

tryggja sig gagnvart áhættu á því eiga ekki nægan mat í landinu. Dæmi um jákvæð en 

ómælanleg ytri áhrif er varðveisla landslags, landsbyggðar, menningararfs og líffræðilegs 

fjölbreytileika. Ljóst er að þessir þættir hafa virði í huga fólks en virðið er mjög mismunandi 

milli einstaklinga. Erfitt að mæla virðið á nákvæman máta vegna huglægs eðlis þeirra. 

Neikvæð og mælanleg ytri áhrif eru til dæmis eignaspjöll vegna beitar lausagöngufjár á 

skógrækt eða aðra ræktun. Þetta veldur beinum fjárhagslegum skaða sem hægt er að mæla. 

Svo geta neikvæð en ómælanleg áhrif verið til dæmis jarðvegseyðing og rýrnun mólendis 

vegna beitar lausagöngufjár. Hægt er að meta umfang eyðingarinnar, þó með ákveðinni 

óvissu, en virði hennar er að mestu huglægt. 

2.1.2  Ytri áhrif af skógrækt 

Svipaða sögu má segja um skógrækt. Skógar valda ytri áhrifum gagnvart núlifandi kynslóðum 

en einnig gagnvart framtíðarkynslóðum. Skógar, sérstaklega gamlir skógar, fela í sér 

umhverfisgæði sem veita fólki ánægju á óefnislegan hátt. Fólk hefur ánægju af því að stunda 

útivist í skógum, svo sem gönguferðir, sveppatínslu og útilegur. Einnig hefur aðgangur að lífríki 

skóga góð áhrif á líffræðirannsóknir og -menntun. Skógar hafa einnig jákvæð áhrif á loft- og 

vatnsgæði og bindingu jarðvegs (Hájek, Hyršlová og Pulkrab, 2012). Eldri skógar með stærri 

trjám og mótaðra og fjölbreyttara vistkerfi geta veitt fólki meiri ánægju en nývaxnir skógar. 

Það getur hins vegar tekið langan tíma fyrir skóg að ná þeirri stöðu. Þess vegna þarf vinnan 

sem er nauðsynleg til að búa til slíkan skóg að vera framkvæmd af kynslóðinni á undan þeirri 
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sem nýtur góðs af henni. Í slíkum tilvikum er ekki nægur hvati til staðar til að hámarka velferð 

framtíðarkynslóða (Ollikainen, 1998). 

Skógrækt getur einnig haft neikvæð ytri áhrif og fer það sérstaklega eftir því hvernig 

staðið er að henni. Sumum finnst landslagið fallegra án skógþekju, til dæmis ef tré standa í 

vegi fyrir góðu útsýni. Við skógrækt breytist vistkerfi svæðisins sem ræktað er á. Tré draga úr 

því ljósi sem nær til jarðarinnar og breyta jarðraka, hitastigi og frjósemi. Lífverur sem búa á 

svæðinu bregðast við á mismunandi hátt og þeim fjölgar eða fækkar eftir því hvernig land er 

tekið undir ræktunina og hvernig skógur er ræktaður á því. Áhrif mismunandi skógræktar á 

vistkerfi voru rannsökuð á árunum 2001 - 2006 undir nafninu SKÓGVIST. Gerðar voru 

rannsóknir á fjölda tegunda lífvera í mólendi, náttúrulegum birkiskógum og skógrækt með 

síberíulerki, sitkagreni eða stafafuru. Samkvæmt rannsókninni fjölgar tegundum þegar 

mólendi eru tekin undir skógrækt og trén eru ennþá ung. Þegar skógarnir eldast og verða 

þykkari fækkar tegundum og þær verða færri en áður bjuggu í mólendinu. Þegar skógarnir 

eldast enn meira verður tegundafjöldi aftur svipaður eða aðeins lægri en var í mólendinu. 

Fleiri tegundir bjuggu í grisjuðum eða hálfopnum skógum og reyndust birki- og lerkiskógar 

hýsa flestar tegundir (Bjarni E. Guðleifsson o.fl., 2006). 

 Líkt og með búfjárrækt er hægt að skipta þessum ytri áhrifum lauslega í fjóra flokka en 

öll ytri áhrifin af skógrækt eru í raun huglæg. Í stað þess að skipta áhrifunum í mælanleg og 

ómælanleg áhrif skiptum við þeim í skammtíma- og langtímaáhrif. Skammtímaáhrif eru ytri 

áhrif sem verka strax eða innan örfárra ára. Langtímaáhrif verka á næstu kynslóð eða eftir 

nokkra áratugi. Einnig er vert að benda á að hvort áhrifin verða neikvæð eða jákvæð fer eftir 

því hvernig land er tekið undir skógræktina og hvernig umhirða skóganna er. Flokkarnir eru 

því jákvæð ytri áhrif sem verka innan skamms tíma, jákvæð ytri áhrif sem verka á næstu 
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kynslóð, neikvæð ytri áhrif sem verka innan skamms tíma og neikvæð ytri áhrif sem verka á 

næstu kynslóð. Sé landið vel valið og skógræktin stunduð á réttan hátt er hægt að takmarka 

neikvæðu ytri áhrifin, en sé landið illa valið og skógræktin stunduð á rangan hátt eru nær öll 

ytri áhrifin neikvæð. Aukin vatns- og loftgæði eru jákvæð ytri áhrif sem verka til bæði skamms 

og langs tíma og það eru jákvæð áhrif sama hvernig skógræktin er stunduð. Það er einungis 

ef landið var betur til þess fallið að stuðla að auknum vatns- og loftgæðum áður en skógræktin 

hófst sem þessi áhrif geta verið neikvæð. Áhrif á líffræðilegan fjölbreytileika eru jákvæð til 

skamms tíma en versna ef skógurinn verður þykkur. Ef hann er grisjaður eða gamall verður 

líffræðilegi fjölbreytileikinn betri. Ef land sem tekið er til skógræktar hefur orðið fyrir mikilli 

jarðvegseyðingu og rýrnun getur skógrækt bundið landið og komið í veg fyrir rýrnun (Bjarni E. 

Guðleifsson o.fl., 2006). 

2.2  Kolefnislosun 

Losun kolefnis og annarra loftefna er gott dæmi um ytri áhrif sem eru ofarlega í huga 

fólks á þessum tímum. Hröð hækkun á meðalhitastigi jarðarinnar hefur verið tengd við þá 

miklu losun sem mannkynið ber ábyrgð á (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014). 

Hlýnunin er oft kölluð hamfarahlýnun þar sem afleiðingarnar af henni eru taldar gríðarlega 

slæmar fyrir velferð mannkyns og annarra lífvera. Bæði búfjárrækt og skógrækt hafa áhrif á 

kolefnislosun þjóðarinnar og eru það dæmi um ytri áhrif sem ekki eru tiltekin í kaflanum hér 

á undan. 

2.2.1  Kolefnislosun frá landbúnaði 

Umhverfisráðgjöf Íslands ehf. vann skýrslu fyrir Landssamtök sauðfjárbænda árið 

2017. Samkvæmt skýrslunni er árleg kolefnislosun frá íslenskri sauðfjárrækt um það bil 

291.400 tonn af kolefnisígildum, en það eru um það bil 28,6 kíló af kolefnisígildum á hvert kíló 
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af lambakjöti (kjöt með beini). Landbúnaður í heild sinni ber ábyrgð á um 15% af losun 

gróðurhúsalofttegunda á Íslandi. Þetta mat tekur hins vegar losun vegna landnýtingar ekki 

með í reikninginn. Ef það er gert er meiri óvissa fólgin í matinu (Birna S. Hallsdóttir og Stefán 

Gíslason, 2017). 

2.2.2  Kolefnislosun og -binding frá landnotkun 

Losun vegna landnýtingar á sér stað vegna þess að jarðvegur sem er í efnafræðilegu 

„jafnvægi“ inniheldur ákveðið magn af kolefni sem er mismunandi eftir því hvernig gróðurfar 

þekur jarðveginn. Magn kolefnis í jarðvegi er kallað kolefnisforði jarðvegsins. Þegar eðli 

landslagsins er breytt breytist jafnvægismagn kolefnis í jarðveginum. Innihaldi nýja 

landsgerðin hærra jafnvægismagn af kolefni bindist meira kolefni í jarðveginum, en innihaldi 

það lægra jafnvægismagn mun kolefni losna úr jarðveginum. Sé gróðurfar landsins ekki að 

breytast er það talið vera í jafnvægi og kolefnisforði þess er jafn jafnvægismagni kolefnissins. 

Þá er engin losun eða binding frá landinu. Til dæmis er kolefnisforði votlendis mun hærri en 

kolefnisforði túna og því er mikið af kolefni sem losnar úr jarðveginum þegar votlendi er ræst 

fram og breytt í tún (Jón Guðmundsson, 2016). Minnkun á losun vegna landnýtingar telst ekki 

til minnkunar á losun samkvæmt markmiðum Kyoto bókunarinnar eða Parísarsáttmálans. 

Samt sem áður er þetta losun af mannavöldum og hefur sömu slæmu afleiðingar og önnur 

losun. Á heimsvísu er losun vegna landnýtingar um það bil 25% af losun af mannavöldum, en 

á Íslandi er hún nær 75% af losun af mannavöldum (Vanda Úlfrún Liv Hellsing o.fl., 2018). 

Losun hér á landi vegna landnýtingar er talsverð, sérstaklega vegna túna sem eru á framræstu 

votlendi. Heildarflatarmál framræsts lands í úthaga er um 366.100 hektarar og losun þess um 

8.000.000 tonn á ári (Jón Guðmundsson, 2016). 
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Stór hluti búfjár er á beit í mólendi. Mólendi sem rýrnar vegna beitar eða af öðrum 

ástæðum veldur mikilli losun en þess konar losun er mun erfiðara að leggja mat á. 

Bráðabirgðaniðurstöður benda til að um 90,5 tonn af kolefni séu bundin í hverjum hektara af 

mólendi en í mjög rýrðu mólendi er kolefnisforðinn að jafnaði 26 tonn á hektara (Jón 

Guðmundsson, 2016). Samkvæmt leiðbeiningum Milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna um 

loftslagsbreytingar, eða IPCC, er miðað við að mólendi í slæmu ástandi tapi um 5% af kolefni 

sínu árlega en land í mjög slæmu ástandi tapi um 30% af kolefni sínu árlega. Jón Guðmundsson 

gerði í skýrslu sinni sviðsmynd sem sýnir losun miðað við þessar forsendur en taldi þær ekki 

standast svo hann gerði einnig sviðsmynd miðað við vægari losun, 1% losun frá landi í slæmu 

ástandi en 5% úr verst farna landinu. Miðað við forsendur IPCC er árleg losun frá rýrðu 

mólendi um 60.500 kílótonn af koltvíoxíði á ári en miðað vægari forsendurinar er hún einungis 

um 400 kílótonn á ári (Jón Guðmundsson, 2016). 

Hægt er að komast að því hvert jafnvægismagn kolefnis í skógum er til að bera megi 

það saman við mólendi. Í grein eftir Arnór Snorrason og fleiri var kolefnisforði ofan- og 

neðanjarðar í mismunandi skóglendi mældur og hann borinn saman við nærliggjandi beitiland 

til að komast að því hver árleg kolefnisbinding skóganna var að meðaltali. 32 ára gamall 

lerkiskógur innihélt samtals 276 tonn af kolefni á hektara og árleg binding hans var 2,6 - 3 tonn 

árlega á hektara. Hver hektari af 54 ára gömlum birkiskógi innihélt 149 tonn af kolefni og batt 

1 - 1,3 tonn árlega. Hver hektari af 40 ára gömlum sitkagreniskógi innihélt 431 tonn af kolefni 

og batt 3 - 3,5 tonn árlega. Beitilandið sem borið var saman við innihélt 157 tonn af kolefni 

(Arnór Snorrason, Bjarni D. Sigurðsson, Grétar Guðbergsson, Kristín Svavarsdóttir og 

Þórbergur Hjalti Jónsson, 2002). 
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Miðað við þessar upplýsingar væri hægt að breyta illa förnu mólendi í lerkiskóg og þar 

með binda um það bil 250 tonn af kolefni í hverjum hektara yfir nokkra áratugi og koma í veg 

fyrir þá losun sem á sér stað á því landi.  
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3 Hagræn staða atvinnuveganna 

Til að öðlast skilning á þeim ábata og kostnaði sem fólginn er í skógrækt og búfjárrækt er 

mikilvægt að skilja hver staða þeirra er í hagkerfinu. Búið er að gera grein fyrir þeim ytri 

áhrifum sem gætu verið til staðar en einnig þarf að skilja hvaða beinu áhrif þær hafa á líf og 

efnahag í landinu. Einnig er mikilvægt að skilja hvernig lagarammi stýrir starfseminni og 

hvernig styrkjafyrirkomulagi greinanna er háttað. Með þessum upplýsingum er hægt að draga 

ályktanir um uppbyggingu kostnaðar og ábata og þar af leiðandi áætla hlutfallslega stöðu 

jaðarkostnaðar og -ábata. 

3.1 Sauðfjárrækt 

Fjárhagur sauðfjárbænda er almennt séð fremur lakur. Ef reka á sérhæft sauðfjárbú með 

sæmilegum hagnaði þurfa að vera fremur margar kindur á býlinu. Býlum með færri en 400 

veturfóðruðum kindum hefur fækkað frá aldamótum en á móti hefur býlum með fleiri en 400 

veturfóðruðum kindum fjölgað. Gefur það til kynna að til þess að sauðfjárrækt geti verið 

arðbær þurfi annað hvort talsverða breiddar- eða stærðarhagræðingu (Sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðuneytið, 2010). Hafa verður þó í huga að þetta gildir þrátt fyrir mikin 

fjárhagslegan stuðning og því má gera ráð fyrir að þörf væri á enn frekari hagræðingu ef sá 

stuðningur væri ekki til staðar. 

3.1.1 Lagarammi og styrkjafyrirkomulag 

Regluverkið sem sauðfjárbændur vinna undir er fremur flókið. Framleiðslu, verðlagningu og 

afkomu er að miklu leyti miðstýrt af Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu undir því 

yfirskini að stuðla að aukinni hagkvæmni og að framleiðsla mæti þörfum þjóðarinnar sem 
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best. Einnig er markmið styrkja og regluverks að tryggja rekstrargrundvöll bænda og 

afurðastöðva (Búvörulög nr. 99/1993). 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið ákveður hve hátt hlutfall kindakjöts má flytja 

út úr landi og er framleiðendum skylt að fylgja því eftir eða greiða gjald sem byggt er á 

mismuni heildsöluverðs og meðaltali útflutningsverðs síðustu tólf mánuða. Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið má gera samninga við Bændasamtök Íslands um að ábyrgjast það að 

fullt verð fáist fyrir ákveðið magn kindakjöts til að tryggja að framleitt verði að minnsta kosti 

það mikið magn. Einnig má Landbúnaðarráðuneytið semja um beingreiðslur til býla 

(Búvörulög nr. 99/1993). 

 Beingreiðslur til býla ákvarðast af svokölluðu greiðslumarki. Greiðslumark er nokkurs 

konar kvóti sem lögbýli geta búið yfir og ákvarða þau hlutdeild í fjárframlögum ríkissjóðs til 

bænda. Skylda er að eiga 0,7 kindur fyrir hvert greiðslumark. Leyfilegt er að kaupa og selja 

greiðslumark á markaði. Kjósi bændur að stunda svokallaða gæðastýrða framleiðslu eiga þeir 

rétt á álagsgreiðslum. Til að framleiðsla sé gæðastýrð þarf hún að uppfylla ákveðin skilyrði um 

gæði þegar að kemur landnýtingu, umhverfi, skýrsluhaldi, fóðrun, heilsufari og lyfjanotkun 

(Búvörulög nr. 99/1993). Við nánari skoðun hefur þó komi í ljós að framkvæmd þessa 

regluverks er ábótavant og þyggja bændur þessa styrki án þess að beitiland þeirra uppfylli þær 

kröfur sem gerðar eru um gæðastýrða framleiðslu (Ólafur Arnalds, 2019). 

 Sérstakur stuðningur er veittur til sauðfjárbúa á landsvæðum sem eru fjarri byggð og 

hafa því takmarkaðan aðgang að annarri tekjuöflun. Sá stuðningur er veittur til þeirra býla 

sem uppfylla ákveðin skilyrði. Býlin þurfa að vera í að minnsta kosti 40 kílómetra 

akstursfjarlægð frá þéttbýli með fleiri en 1.000 íbúa, 75 kílómetra akstursfjarlægð frá þéttbýli 

með fleiri en 10.000 íbúa og 150 kílómetra akstursfjarlægð frá Reykjavík. Þar að auki þurfa 
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býlin að eiga 300 vetrarfóðraðar kindur (Reglugerð um stuðning við sauðfjárrækt nr. 

1262/2018).  

 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið má leggja gjald á innfluttar búvörur til að jafna 

samkeppnisstöðu innfluttra og innlendra búvara. Það gjald má að hámarki vera mismunur á 

innlendu verði og innflutningsverði. Auk þess má atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið 

ákvarða tolla á innfluttar landbúnaðarvörur (Búvörulög nr. 99/1993). Þessi framkvæmd er 

frábrugðin annarri álagningu tolla og innflutningsgjalda sem eru á forræði 

fjármálaráðuneytissins. 

3.1.2 Staða sauðfjárræktar 

Almennt séð getur sauðfjárrækt ekki verið starfrækt á fjárhagslega sjálfbæran hátt og er mjög 

stór hluti tekna venjulegs býlis í formi styrkja. Samkvæmt skýrslu sem unnin var fyrir 

Landssamtök sauðfjárbænda árið 2015 voru styrkir um það bil 36% af tekjum venjulegs býlis. 

Þrátt fyrir það er hagnaður nánast enginn. Samkvæmt sömu rannsókn var hagnaður um 

803.000 krónur á býli og reiknuð eigin laun um 1.324.000 krónur á verðlagi ársins 2014. Það 

gera samanlagt 2.127.000 krónur á ári eða 177.250 krónur á mánuði fyrir skatt. Þrátt fyrir 

þetta sækir fólk í að reka sauðfjárrækt og bendir það til þess að fólk hafi ánægju af starfinu, 

og kjósi að sinna því þrátt fyrir lágar tekjur. Að auki virðist vera tiltölulega auðvelt að sinna 

öðrum störfum samhliða því að reka sauðfjárbú. Hægt er að sækja vinnu í nálæga bæi eða 

stunda ferðaþjónustu samhliða sauðfjárrækt til að auka tekjurnar. Sauðfjárrækt er einnig 

fýsilegri í blönduðum búskap. Hægt er að samnýta vinnuna fyrir margar tegundir dýra og því 

er hægt að afla meiri tekna með ræktun kúa samhliða sauðfjárræktinni (Hjalti Jóhannesson 

og Jón Þorvaldur Heiðarsson, 2015). Það má setja spurningarmerki við tilraunir til að reikna 

afkomu af búi sem byggir einvörðungu á sauðfjárrækt.  Nær væri að reikna afkomu þar sem 
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einn eða fleiri eigenda hafa verulegar tekjur af annarri starfsemi sem fellur vel með 

sauðfjárrækt, t.d. ferðaþjónustu (gistiþjónustu), skólaakstri, kennslu og svo framvegis. 

 Þrátt fyrir bága fjárhagslega stöðu bænda er sauðfjárrækt oft talin vera nauðsynleg 

starfsstétt til þess að viðhalda byggð á jaðarsvæðum þar sem ekki eru mörg atvinnutækifæri 

til staðar. Samkvæmt útreikningum í skýrslu Rannsóknarseturs Háskólans á Akureyri eru um 

það bil 1.050 starfsgildi í sauðfjárrækt á landinnu í heild og 436 afleidd störf. Gera má ráð fyrir 

að þessi 1.050 starfsgildi dreifist á talsvert stærri hóp af fólki þar sem sauðfjárrækt er oft 

stunduð sem hlutastarf í bland við önnur störf, og einnig vegna þess að vinna við sauðfjárrækt 

er mjög sveiflukennd eftir árstíðum (Hjalti Jóhannesson og Jón Þorvaldur Heiðarsson, 2015). 

Hugsanlegt er að þessi atvinnusköpun réttlæti þau rök að sauðfjárræktin sé nauðsynleg til að 

viðhalda byggð á jaðarsvæðum. Þó verður að spyrja sig hversu mikin kostnað samfélagið á að 

taka á sig til að viðhalda atvinnugrein sem skilar sama og engum hagnaði og hvort það séu 

ekki aðrir kostir sem geti sinnt sama hlutverki með minni tilkostnaði. 

Verðmætasköpun sauðfjárræktar var áætluð um 10 - 11 milljarðar króna vegna 

sláturfjár og um 2 - 4 milljarðar króna til viðbótar vegna framleiðslu úr ull árið 2014 (Hjalti 

Jóhannesson og Jón Þorvaldur Heiðarsson, 2015). Eins og oft á tíðum er raunin þegar um 

ríkisstyrkta atvinnuvegi er að ræða er yfirleitt meira framleitt en selt af kindakjöti. Samkvæmt 

tölum frá Hagstofu Íslands er umframframleiðsla yfirleitt milli 0 og 1.000 tonn á ári og að 

meðaltali um 5% af framleiðslunni árin 2014 - 2018. Árið 2015 var um 15% af framleiðslunni 

óseld og hefur meðaltal óseldra birgða verið um 6,3% síðan. Um 25-35% framleiðslunnar  er 

flutt út á ári hverju. Framleiðsluverð á verðlagi hvers árs frá sauðfjárrækt nam 6,6 milljörðum 

árið 2014 en hafði lækkað niður í 3,4 milljarða árið 2018. Sem hlutfall af landsframleiðslu var 

landbúnaður um það bil 1,1% árið 2014 en hefur síðan lækkað niður í 1%. Sauðfjárrækt átti 
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um það bil 12% hlutdeild í þeirri framleiðslu árið 2014 en um 7% árið 2018. Af því má áætla 

að sauðfjárrækt beri ábyrgð á um það bil 0,1-0,05% af landsframleiðslu. Árleg opinber útgjöld 

til landbúnaðar námu rúmum 15 milljörðum árið 2014 og hefur síðan hækkað í rúma 17 

milljarða að nafnvirði. Hins vegar hafa útgjöld til landbúnaðar sem hlutfall af opinberum 

útgjöldum lækkað úr 1,69%  í 1,46% síðan 2014. Hlutdeild landbúnaðar í landsframleiðslu 

hefur einnig lækkað síðan 2014, úr 0,74% í 0,61% (Hagstofa Íslands, 2019). Óvíst er hve stór 

hluti útgjalda til landbúnaðar fer til sauðfjárræktar en svo virðist vera að framleiðsluverð 

afurða hennar sé lægra en útgjöld ríkisins til atvinnuvegarins. 

Miðað við þessar tölur virðist hagrænn ábati af sauðfjárrækt vera talsvert lægri en 

kostnaður. Verðmætasköpunin er nokkur en opinber útgjöld til atvinnuvegarins vega þungt á 

móti. Ekki margir hafa atvinnu sína af sauðfjárrækt og enn færri geta aflað nægilega hárra 

tekna til að framfleyta sér án þess að sækja í aðra vinnu. Neysla á afurðum atvinnuvegarins er 

minni en framleiðslan og sennilega væri hægt að draga úr framleiðslu lambakjöts um tæp 5% 

án þess að neinn ábati tapist og enn meira ef hugsað er til þess að um þriðjungur 

framleiðslunnar er fluttur út. Þar sem framleiðslukostnaður er heldur hærri en 

heimsmarkaðsverð á kindakjöti er ólíklegt að útflutningur á afurðinni skapi einhvern ábata 

fyrir þjóðina (Ráðgjafarsvið KPMG, 2018). Með það í huga er hugsanlegt að minnka mætti 

framleiðslu á kindakjöti um 30 - 40% án þess að neinum ábata væri tapað. Helsti galli 

gagnasöfnunar í samhengi við þessa rannsókn er að ekki virðast vera tiltæk gögn um notkun 

lands til beitar og hvaða áhrif aðgengi að beitilandi hefur á lambakjötsframleiðslu. 

3.2 Skógrækt 

Skógrækt hér á landi er ekki framkvæmd á sama hátt og flestir atvinnuvegir. Sökum þess að 

markaðsgæði eru tiltölulega lítill hluti þeirra gæða sem skógar veita er skógrækt framkvæmd 
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að mestu leyti af sjálfboðaliðum eða með hjálp ríkisstyrkja. Í ríkjandi kerfi er skógrækt líklega 

ekki fýsileg sem fullt starf á eigin landi, og líklegt er að afurðir hennar geti ekki aflað nægra 

tekna á markaði til að skila hagnaði. Nauðsynlegt væri að stunda önnur störf samhliða 

skógræktinni eða leita nýrra leiða til að afla tekna frá skógunum.  

3.2.1 Lagarammi og styrkjafyrirkomulag  

Skógrækt á Íslandi er að mestu leiti ríkisrekin atvinnugrein. Markmið eru sett með lögum um 

hve mikið af skógum skal rækta á hverjum landshluta. Markmiðin eru annars vegar sett fram 

í landsáætlun í skógrækt og hins vegar í landshlutaáætlun. Landsáætlun kveður á um stefnu 

stjórnvalda gagnvart stöðu og framtíð skóga í landinu og setur töluleg markmið um árangur. 

(Lög um skóga og skógrækt nr. 33/2019). Landshlutaáætlun veitir fé til verkefna í skógrækt í 

þeim tilgangi að skapa skógarauðlind, treysta byggð og efla atvinnulíf. Samkvæmt núverandi 

lögum er stefnt á að rækta skóg á að minnsta kosti 5% yfirborðs lands neðan 400 metra yfir 

sjávarmáli í hverjum landshluta (Lög um skógrækt á lögbýlum nr. 95/2006). 

Sú ríkisstofnun sem sér um eftirlit og stjórnsýslu í málefnum skógræktar er Skógræktin. Hún 

gerir samning við hvern skógarbónda í samráði við landshlutaverkefni um framlög til 

skógræktarverkefna. Skógræktin greiðir svo 97% af samþykktum kostnaði við 

skógræktarverkefni (Lög um skóga og skógrækt nr. 33/2019). 

3.2.2 Hagræn áhrif skógræktar 

Skógrækt er afar háð tíma í starfsemi sinni. Vaxtartími skóga er mjög langur en margir áratugir 

geta liðið frá því að trén eru fyrst gróðursett og þar til gagnlegar afurðir eða nytjar koma af 

þeim. Þessa fyrstu áratugi felst skógræktin því nær eingöngu í framleiðslu skógarplantna og 

gróðursetningu. Þegar skógar hafa náð 30 - 40 ára aldri verður hægt að nytja þá fyrir 

timburafurðir. Ef skógurinn er ræktaður í þeim tilgangi er mikilvægt að hann sé reglulega 
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grisjaður svo trén geti orðið nægilega sver fyrir timburnytjar (Lilja Magnúsdóttir, 2013). Það 

er einnig á þessum fyrstu 30 til 40 árum sem langmest kolefnisbinding á sér stað. Eftir það 

nær kolefnisforði landsins ákveðnu jafnvægi og öll binding í kjölfar þess fer efti því hvernig 

skógurinn er nytjaður og endurnýjaður. Séu timburafurðir skógarins brenndar verður 

kolefnisbindingin að engu þar sem kolefnið er aftur leyst út í andrúmsloftið, en séu þær 

notaðar til smíða á varanlegum neysluvörum helst bindingin að mestu. 

 Vinnan sem skógrækt krefst er einnig mjög háð árstíðum og veðri. Í gróðrarstöðvum 

vinnur fólk allt árið við framleiðslu skógarplantna en vinnan er mest frá mars fram í júní. 

Gróðursetning er aðallega framkvæmd frá lok maí fram í byrjun júlí. Grisjun hentar best á 

veturna ef veður leyfir þar sem ekki má vera of mikil snjóþekja (Lilja Magnúsdóttir, 2013). 

 Til að framleiða, sinna og gróðursetja milljón plöntur þarf um það bil 20 ársverk. 

Milljón plöntur samsvara um það bil 350 hekturum af skógi. Ofan á það bætast síðan um 9 

ársverk í grisjun sem gera samtals um 29 ársverk á hverja 350 hektara af skógi frá 

gróðursetningu til fyrstu grisjunar (Lilja Magnúsdóttir, 2013). Til að einfalda samanburð getum 

við umreiknað þessa stærð til að passa við 1.000 hektara. Það gera 57 ársverk í gróðursetningu 

og 29 til viðbótar við grisjun. Ef miðað er við að þau störf valdi um það bil 25% óbeinum 

störfum til viðbótar í tengdum atvinnugreinum má áætla að við ræktun hverra 1.000 hektara 

af skógi skapist um það bil 103 - 104 ársverk. Tveir þriðju starfanna verða til fyrstu árin og 

restin 15 - 30 árum síðar.  

 Ýmsar rannsóknir, íslenskar og erlendar, gefa til kynna að skógrækt geti haft góð áhrif 

á byggð og þjónað sem góð stoð undir atvinnu á landsbyggðinni (Lilja Magnúsdóttir, 2013). 

Ekki eru til gögn sem geta sýnt fram á hvort skógrækt þjóni þeim tilgangi betur eða verr en 

búfjárrækt en hægt er að áætla að skógrækt sé ekki alveg jafn hentug í þeim tilgangi þar sem 
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vinnuaflsþörfin er óreglulegri. Vinna við sauðfjárrækt er árstíðarbundin en hún helst stöðug 

milli ára, en vinna við skógrækt er ekki regluleg milli ára. Vinna við skógrækt er mest til að 

byrja með, þegar verið er að rækta skógana sjálfa, en næstu áratugi er vinnan talsvert minni 

frá ári til árs á meðan skógurinn vex. Einu sinni til tvisvar á meðan skógurinn vex krefst grisjun 

talsverðrar vinnu og þegar skógurinn hefur náð 30 - 40 ára aldri er stöðug atvinna fólgin í 

umhirðu og nytjun á honum. Auk þess er hægt er að stunda ýmsa ferðaþjónustu og útivist í 

kringum skóginn. Þar af leiðandi er skógurinn ekki áreiðanleg stoð undir byggð fyrr en eftir 

fyrstu 30 - 40 árin þegar hægt er að nýta hann reglulega. 

 Eins og staðan er í dag er hlutfall skógræktar og skógarhöggs í landsframleiðslu 

hverfandi. Samkvæmt gögnum úr framleiðsluuppgjöri Hagstofu Íslands er sú hlutdeild 0,0% 

sem gefur til kynna að hún sé lægri en 0,05% af landsframleiðslu. Hins vegar er trjá- og 

pappírsiðnaðurinn talsvert stærri, eða um 0,1% af landsframleiðslu. Framleiðsluvirði 

skógræktar og skógarhöggs nam 336,5 milljónum króna árið 2014 en óx um 100 milljónir í 

439,6 milljónir árið 2017. Virði trjá- og pappírsiðnaðar er iðulega meira en tífalt virði 

skógræktar og skógarhöggs. Árið 2014 nam framleiðsluvirði þess 4,9 milljörðum og hafði 

aukist í 5,7 milljarða 2017. Hafa verður þó í huga að sá iðnaður flytur inn mikið magn af timbri. 

Árið 2014 var flutt inn virði 3,4 milljarða af timbri og timburafurðum sem hefur aukist til muna 

í virði 4,9 milljarða árið 2018. Þetta gefur til kynna að tífalda þyrfti innlenda framleiðslu á 

timbri til að mæta innlendri eftirspurn. Ef hægt er að gera innlenda timburframleiðslu 

samkeppnishæfa við innflutt timbur er mikill ávinningur fólginn í þeirri aukningu. 

Heildarútgjöld hins opinbera til skógræktar námu um 1,1 milljarði árið 2014 og hafði aukist í 

um 1,2 milljarða árið 2018. Framleiðsluvirði skógræktar og skógarhöggs er lægra en útgjöld 

hins opinbera til greinarinnar en hægt er að líta á útgjöldin sem fjárfestingu með því markmiði 
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að auka framleiðsluvirði í framtíðinni. Þegar skógarnir hafa stækkað og eru orðnir nægilega 

gamlir til að skila timburafurðum og öðrum nytjum er líklegt að útgjöldin muni minnka talsvert 

og framleiðsluvirðið muni aukast (Hagstofa Íslands, 2019). 

 Miðað við þessar niðurstöður er erfitt að segja til um hvort jaðarkostnaður skógræktar 

sé hærri en jaðarábatinn. Mikið af ábatanum er á huglægum mælikvarða og einnig í formi sem 

skilar sér ekki fyrr en áratugum seinna. Ljóst er að hagkerfið mun njóta góðs af því að fleiri 

skógar séu til staðar og að timburframleiðsla aukist, en erfitt er að segja til um hvort 

fjárfestingin í formi ríkisútgjalda muni borga sig til lengdar.  
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4 Rannsókn 

Þar sem ekki eru tiltæk nákvæm gögn um samfélagslegan ábata og kostnað af skóglendi og 

beitilandi er lítið hægt að reikna úr því í kostnaðar-ábatagreiningu. En til þess að fá 

vísbendingar um skilyrði hámörkunar á samfélagslegri velferð verður sett fram tímatengt 

hámörkunarlíkan sem tekur með í reikninginn virði kolefnisbindingar og fórnarkostnað 

fjárfestingar. Svo verða tölur úr rannsóknum nýttar til að komast að því hvort þau skilyrði 

séu uppfyllt. 

4.1  Tímatengt líkan 

Markmið greiningarinnar er að finna skilyrði fyrir hámörkun velferðar með tilliti til 

landnýtingar og kolefnislosunar. Í þeim tilgangi er skilgreint velferðarfall sem lýsir ábata af 

landi sem ráðstafað er til annað hvort skóglendis (Ls) og hins vegar beitilands (Lb).  

 Velferðarfall: 𝐵(𝐿𝑠, 𝐿𝑏) 

Velferðarfallið er upphallandi og hvelft í báðum breytum til að sýna að meiri ábati fæst af 

meira landi sem ráðstafað er til hvers flokks en að ábatinn sé minnkandi á jaðrinum. Í 

greiningunni verður aðeins litið til þessarra tveggja leiða til að ráðstafa landi. Hægt er að 

breyta beitilandi í skóglendi með fjárfestingu (u) en allt það land sem tekið er til greina er í 

örðum hvorum af þessum tveim flokkum. Þetta gefur okkur þrjú skilyrði: 

𝐿 = 𝐿𝑆 + 𝐿𝐵  

𝑢 =  
𝑑

𝑑𝑡
𝐿𝑠 = 𝐿�̇�  

Og þar af leiðandi: 
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−𝑢 =  
𝑑

𝑑𝑡
𝐿𝑏 = 𝐿�̇� 

Þá má líta á Ls sem stöðustærð sem hægt er að breyta með stýristærðinni u og getur að 

hámarki verið jöfn L og að lágmarki verið jöfn núlli.  

Skilgreinum einnig kolefnisforðann í jarðveginum sem K. K breytist þegar kolefni annað 

hvort losnar úr jarðveginum vegna jarðvegsrýrnunar eða bindist í honum vegna aukins 

gróðurfars. Skilgreinum þar með bindifall sem lýsir breytingu í kolefnisforða jarðvegarins. 

Samsetning Ls og Lb hefur áhrif á losunina og þar sem losunin verður í hlutfalli við 

kolefnisforðann hefur hann sjálfur áhrif á hraða losunar.  

�̇� = 𝐸(𝐿𝑠, 𝐿𝑏 , 𝐾) 

Þar sem Ls og Lb hafa áhrif á hlutfallið af K sem losnar árlega. Ls hefur jákvæð áhrif en Lb hefur 

neikvæð. K getur að hámarki verið jafnt jafnvægismagni kolefnis í skóglendi og að lágmarki 

jafnt núlli. 

 Skilgreinum svo kostnaðarfall með tilliti til landnýtingar þar sem kostnaður af 

fjárfestingu og kolefnislosun er tekið með í reikninginn. 

 Kostnaðarfall: 𝐶(𝐿𝑆, 𝐿𝐵 , 𝑢, 𝐾) 

Með þessar forsendur setjum við upp tímatengt hámörkunarvandamál: 

𝑀𝑎𝑥𝑢,𝐿𝑠 𝐽 = ∫[𝐵(𝐿𝑠, 𝐿𝑏) − 𝐶(𝐿𝑠, 𝐿𝑏 , 𝑢, �̇�)]𝑒−𝑟𝑡𝑑𝑡

∞

0

 

                                                     𝐿�̇� = 𝑢 

𝐿𝑠(0) = 𝐿0
𝑠  

𝐿𝑠(𝑇) ≤ 𝐿 
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𝐿𝑠 + 𝐿𝑏 = 𝐿 

𝐿𝑠 , 𝐿𝑏 , 𝐾 > 0 

�̇� = 𝐸(𝐿𝑠 , 𝐿𝑏 , 𝐾) 

𝐾(0) = 𝐾0 

𝐾 ≤ �̅� 

𝐾(𝑇) ≤ �̅� 

 

Skilgreinum Hamilton fall og stingum �̇� = 𝐸(𝐿𝑠, 𝐿𝑏 , 𝐾) inn í kostnaðarfallið: 

𝐻 = [𝐵(𝐿𝑠, 𝐿𝑏) − 𝐶(𝐿𝑠, 𝐿𝑏 , 𝑢, 𝐸(𝐿𝑠, 𝐿𝑏 , 𝐾))] 𝑒−𝑟𝑡 

+𝜆𝑢 + 𝜐(𝐿 − 𝐿𝑠) + 𝜔(𝐿 − 𝐿𝑏) + 𝜑(�̅� − 𝐾) 

Lagrange margfaldararnir λ, υ, ω og ϕ tákna skuggavirði. λ táknar skuggavirði þess að auka Ls. 

υ og ω tákna skuggavirði þess að auka L, annars vegar þegar allt landið er notað í skógrækt og 

hins vegar þegar allt landið er notað í búfjárrækt. ϕ táknar skuggavirði þess að auka 

jafnvægismagn kolefnis í jörðinni. Skilgreinum svo líðandi Hamilton fall: 

𝐻𝑐 =  𝐵(𝐿𝑠, 𝐿𝑏) − 𝐶(𝐿𝑠 , 𝐿𝑏 , 𝑢, 𝐸(𝐿𝑠, 𝐿𝑏 , 𝐾)) + 𝜇𝑢 + 𝛼(𝐿 − 𝐿𝑠) + 𝛽(𝐿 − 𝐿𝑏) + 𝛾(�̅� − 𝐾) 

Þar sem 𝜇 = 𝜆𝑒𝑟𝑡, 𝛼 =  𝜐𝑒𝑟𝑡, 𝛽 = 𝜔𝑒𝑟𝑡 og 𝛾 = 𝜑𝑒𝑟𝑡. Þetta eru sömu Lagrange margfaldarar 

og áður, en þeir eru leiðréttir fyrir tímavirði.  

Við notum hámörkunarreglu Pontryagins til að finna fyrstu gráðu skilyrði hámörkunar. Til að 

einfalda útreikninga gerum við ráð fyrir að Lb = L – Ls: 

𝐻𝑢
𝑐 = 0 →  𝜇 = 𝐶𝑢 

 �̇� = −𝐻𝐿𝑠
𝑐 →  �̇� − 𝑟𝜇 = 𝐶𝐿𝑠 − 𝐵𝐿𝑠 + 𝐶�̇�𝐸𝐿𝑠 + 𝛼 − 𝛽 

Þ𝑎𝑟 𝑠𝑒𝑚 ∶  𝛼 = 0 𝑒𝑓 𝐿𝑠 < 𝐿 𝑜𝑔 𝛽 = 0 𝑒𝑓 𝐿𝑏 < 0 
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Fyrsta skilyrðið segir okkur að hagkvæmast er að fjárfesta þar til jaðarkostnaður þess er jafn 

skuggavirði þess að stækka skóglendi. Seinna skilyrðið segir okkur að skuggavirðið breytist yfir 

tíma eftir því hvernig staðan er á jaðarkostnaði og jaðarábata af skóglendi. Hægt er að gefa 

sér forsendur um fallform sumra af þessum föllum. Gerum ráð fyrir að hægt sé að sundurliða 

kostnaðarfallið þannig að: 

𝐶(𝐿𝑠 , 𝐿𝑏 , 𝑢, �̇�) = 𝐶(𝐿𝑠, 𝐿𝑠) + 𝐶(𝑢) + 𝐶(�̇�) 

Gerum ráð fyrir að kostnaðurinn af losun sé markaðsverð kolefniskvóta í evrópu (Pc) 

og að hann fylgi magni losunar línulega. Þegar �̇� er jákvæð stærð þýðir það að kolefni er að 

bindast í jarðveginum. Skilgreinum þá: 

𝐶(�̇�) = −𝑃𝑐�̇� 

Gerum ráð fyrir að kostnaðurinn við ræktun skóga, u, sé tvíþættur. Annars vegar er 

það kostnaðurinn við vinnuafl og önnur aðföng sem þarf til ræktunar (Pu) og hins vegar 

fórnarkostnaður þess að stunda ekki sauðfjárrækt á landinu (PL). Einnig gerum við ráð fyrir að 

vinnuaflsþörf fyrir hvern fermetra af ræktun skóga sé stöðug en að kostnaður vinnuaflsins vaxi 

eftir því sem meira er fjárfest á hverju ári fyrir sig. Gerum ráð fyrir að fórnarkostnaður þess að 

stunda sauðfjárrækt sé vaxandi, þar sem skynsamlegast væri að fjárfesta fyrst á verst farna 

landbúnaðarlandinu og færa sig svo yfir í verðmætara og verðmætara land að því loknu. Þá 

höfum við sívaxandi kostnaðarfall með tilliti til u:  

𝐶(𝑢) = 𝐶(𝑢, 𝑃𝑢, 𝑃𝐿), 𝐶𝑢 > 0 

Bindifallið er einnig tvíþætt. Það er samsett úr bindifalli skóglendis (𝛿(𝐾, … )) og 

bindifalli beitilands (𝜌(𝐾, … )): 
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𝐸(𝐿𝑠, 𝐿𝑏 , 𝐾) = 𝐿𝑠𝛿(𝐾, … ) + 𝐿𝑏𝜌(𝐾, … ) 

Erfitt er að segja nákvæmlega til um fallform þessarra tveggja bindifalla en eitthvað er vitað 

um eiginleika þeirra. Bæði föllin lýsa sambandi losunar og bindingar jarðvegarins miðað við 

stöðu kolefnisforðans í jarðveginum. Bindifall skóglendis er jákvætt þar til kolefnisforðinn nær 

jafnvægismagni kolefnis í jörðinni. Sé skógurinn nytjaður má búast við að skógurinn haldi 

áfram að binda kolefni þegar jafnvægi er náð. Bindifall beitilands er jákvætt ef gróðurfar á 

svæðinu er að aukast en neikvætt ef gróðurfar er að rýrna. 

Velferðar- og kostnaðarföll af skóglendi og landbúnaðarlandi er nær ómögulegt að 

skilgreina. Við gerum ráð fyrir að þau innihaldi allan beinan kostnað og ábata, auk allra ytri 

áhrifa sem skógar og beitiland valda. Við skulum einnig gera ráð fyrir að kostnaðarfallið sé 

kúpt með tilliti til beggja breyta. Þá höfum við skilgreint lögun allra falla og getum staðfest að 

Hamiltonfallið sé hvelft og þar með er nægjanlegum skilyrðum hámarks uppfyllt. 

Stingum þessum fallformum inn í fyrstu gráðu skilyrðin úr hámörkuninni. Byrjum á 

fyrstu jöfnunni: 

𝜇 = 𝐶𝑢 

Svo þeirri seinni: 

�̇� − 𝑟𝜇 = 𝐶𝐿𝑠 − 𝐵𝐿𝑠 − 𝑃𝑐(𝛿(𝐾, … ) − 𝜌(𝐾, … )) + 𝛼 − 𝛽 

Stingum fyrri jöfnunni inn í þá seinni og færum rμ hinum megin við jafnaðarmerkið: 

�̇� = 𝑟𝐶𝑢 + 𝐶𝐿𝑠 − 𝐵𝐿𝑠 − 𝑃𝑐(𝛿(𝐾, … ) − 𝜌(𝐾, … )) + 𝛼 − 𝛽       (1) 

Þessi jafna lýsir því hvernig μ þróast yfir tíma miðað við ástand hvers tíma. Ef við gefum okkur 

ástand þar sem jaðarábatinn af skógi er hærri en jaðarkostnaður hans og skuggavirði þess að 
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auka skóglendi sé tiltölulega hátt. Þá er skilvirkast að fjárfesta andivrði skuggavirðisins í 

skógrækt. Við þetta lækkar jaðarábatinn og jaðarkostnaðurinn hækkar. Þá minnkar 

skuggavirðið og þar af leiðandi er hagkvæmast að fjárfesta minna á hverju tímabili sem líður 

á meðan jaðarábatinn og jaðarkostnaðurinn nálgast hvorn annan. Í jafnstöðu gildir að �̇� = 0 

svo við gefum okkur að hvorki Ls og Lb séu jöfn núlli: 

𝐵𝐿𝑠 + 𝑃𝑐(𝛿(𝐾, … ) − 𝜌(𝐾, … )) =  𝑟𝐶𝑢 + 𝐶𝐿𝑠         (2) 

Lokaskilyrðið  𝐿𝑠(𝑇) ≤ 𝐿 gefur okkur að ef Ls er minna en L við lok tímabilsins þarf µ af vera 

jafnt núlli. Hámörkunin er reiknuð með það í huga að hámarkað sé til eilífðarnóns en við getum 

litið á það sem svo að eftir að jafnstöðu er náð sé ákvörðunartöku lokið og náum við þá 

lokatíma. Nokkuð öruggt er að fullyrða að velferð sé ekki hámörkuð við að öllu beitilandi sé 

breytt í skógrækt en ef svo væri myndi µ vera frjálst við lokatímann. Líklegra er þó að hámarki 

verði náð aður en öllu beitilandi er breytt í skóg og þá er hægt að einfalda jafnstöðuskilyrðið 

með því að fjarlægja liðinn 𝜇 = 𝐶𝑢 

𝐵𝐿𝑠 + 𝑃𝑐(𝛿(𝐾, … ) − 𝜌(𝐾, … )) = 𝐶𝐿𝑠         (3) 

Með öðrum orðum er velferð hámörkuð í jafnstöðu þegar jaðarábati af skóglendi er jafn 

jaðarkostnaði þess, og hagkvæmasta feril að þessari stöðu er lýst með jöfnu (1) þannig að 

hagkvæmast er að fjárfesta miklu til að byrja með og svo minna og minna þar til jafnstöðu er 

náð.  

4.2 Túlkun líkans og samanburður við rauntölur 

Þar sem ekki er vitað nákvæmlega hver öll fallformin í líkaninu eru er lítið hægt að nota það 

til að segja til um hvernig hagkvæmasti ferill að jafstöðu er. Hins vegar er hægt að nota 

jöfnurnar í líkaninu og tölur um kostnað til að meta undir hvaða skilyrðum það er hagkvæmt 

að fjárfesta frekar í skógrækt. Til þess þurfum við þó að setja fram nokkrar forsendur og 

einfaldanir.  
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 Segjum sem svo að landið sem er til skoðunar í þessarri greiningu sé eingöngu land 

sem þegar er skógi vaxið og mólendi sem er mjög illa farið. Í grein Jóns Guðmundssonar um 

losun gróðurhúsalofttegunda vegna landbúnaðar frá árinu 2016 kemur fram að 1.192 þúsund 

hektarar hafi verið af mjög illa förnu mólendi árið 2014. Líkur eru á að þessi tala hafi breyst 

síðan þá en þar sem skógar þekja alls um 140 þúsund hektara má fullyrða að hægt væri að 

margfalda núverandi skóglendi á því svæði eingöngu (Jón Guðmundsson, 2016). 

Í grein Jóns Guðmundssonar er gert ráð fyrir að um 5% - 30% af kolefnisforða mólendis 

sem er mjög illa farið tapist árlega. Einnig er gert ráð fyrir að hver hektari af illa förnu mólendi 

innihaldi um 26 tonn af kolefni (Jón Guðmundsson, 2016). Það myndi þýða að hver hektari af 

illa förnu mólendi losi um 1,3 tonnum af kolefni árlega ef miðað er við lægri mörk 

kolefnislosunar. Samkvæmt grein Arnórs Snorrasonar og fleiri um kolefnisbindingu 

skógræktar mun einn hektari af lerkiskógi binda um 2,6 - 3 tonn á ári að meðlaltali, einn 

hektari af birkiskógi um 1 - 1,3 tonn á ári að meðaltali og einn hektari af sitkagreniskógi um 3 

- 3,5 tonn árlega (Arnór Snorrason o.fl., 2002)  Með þessum upplýsingum er hægt að fá ágæta 

hugmynd um virði liðarins (𝛿(𝐾, … ) − 𝜌(𝐾, … )) í jöfnunni. Í raun táknar liðurinn bindingu 

kolefnis frá einum hektara af skógi að frádreginni bindingu kolefnis frá einni einingu af 

beitilandi. Þar sem losun er í raun neikvæð binding má líta á þetta sem bindingu frá skógi að 

viðbættum losun frá beitilandi. Ef við skilgreinum þessa einingu sem hektara og gerum ráð 

fyrir að beitilandið sem um ræðir sé mjög illa farið mólendi er hægt að komast að því hve 

mikið losun myndi breytast með því að breyta einum hektara af illa förnu mólendi í skóg. Til 

þess að koma í veg fyrir að binding sé ofmetin er miðað við lægri mörk losunar frá beitilandi 

og bindingar frá skóglendi. Þá mun þessi liður jafngilda 3,9 tonnum af kolefni árlega fyrir 

lerkiskóg, 2,3 tonnum árlega fyrir birkiskóg og 4,3 tonnum árlega fyrir sitkagreniskóg. Til að 
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finna líkingu fyrir virði eins tonns af kolefnislosun eru gögn um verð á 

kolefnislosunarheimildum Evrópusambandsins notuð. Verðið á einu tonni af kolefnislosun var 

að meðaltali 25,33 evrur árið 2019, eða um 3.400 krónur. Miðað við þær forsendur er virði 

bindingar við breytingu á einum hektara af illa förnu beitilandi í lerkiskóg um 13.260 krónur, í 

birkiskóg um 7.800 krónur og í sitkagreniskóg um 14.620 krónur. Hafa verður þó í huga að 

þessar tölur eru einungis nálgun á virði þessarra falla í ákveðnum punkti og gæti virðið því 

breyst ef skilyrði kolefnisforða og gróðurs á landsvæðinu taka breytingum. 

Í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands um loftslagsmál á Íslandi kemur fram að 

kostnaður þess að rækta hvern ferkílómetra af skógi sé um 35 milljónir króna á verðlagi 2015, 

en miðað var við kostnaðarlíkan Skógræktarinnar (Darri Eyþórsson o.fl., 2017). Á verðlagi 

ársins 2019 eru það 38 milljónir króna á hvern ferkílómetra. Það gera um 380.000 krónur á 

hvern hektara. Hægt er að nota þessar upplýsingar til að finna mat á liðnum 𝑟𝐶𝑢. Kostnaðurinn 

við að rækta skóg á einum hektara af landi samanstendur annars vegar af kostnaðinum við 

ræktun skóganna og hins vegar af fórnarkostnaðinum við að stunda ekki sauðfjárrækt á því 

landi. Þar sem ávinningurinn af því að stunda sauðfjárrækt yfirhöfuð er afar lítill getum við 

gert ráð fyrir að þessi fórnarkostnaður sé lítill sem enginn, sér í lagi á mjög illa förnu mólendi.  

Ef við miðum við að 𝐶𝑢 sé jafnt 380.000 krónum og að r sé samfélagslega ávöxtunarkrafan 

2,5% verður 𝑟𝐶𝑢 jafnt 9.500 krónum.  

Þá höfum við safnað upplýsingum sem gera okkur kleift að draga ályktanir um 

hagkvæmni þess að rækta fleiri skóga. Skoðum aftur jöfnu (1) og (2) úr líkaninu í kafla 4.1:  

�̇� = 𝑟𝐶𝑢 + 𝐶𝐿𝑠 − 𝐵𝐿𝑠 − 𝑃𝑐(𝛿(𝐾, … ) − 𝜌(𝐾, … ))           (1) 

𝐵𝐿𝑠 + 𝑃𝑐(𝛿(𝐾, … ) − 𝜌(𝐾, … )) =  𝑟𝐶𝑢 + 𝐶𝐿𝑠         (2) 
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Þær segja okkur að hagkvæmast sé að vera í stöðu þar sem jaðarábati af skóglendi að 

viðbættum jaðaráhrifum skóglendis á kolefnislosun er jafn jaðarkostnaði skóglendis að 

viðbættum fórnarkostnaði þess að fjárfesta meira í skógum. Það er hagkvæmt að fjárfesta 

frekar í skógum ef: 

𝐵𝐿𝑠 + 𝑃𝑐(𝛿(𝐾, … ) − 𝜌(𝐾, … )) >  𝑟𝐶𝑢 + 𝐶𝐿𝑠 

Endurröðum þessarri jöfnu þannig að þekktu stærðirnar séu allar vinstra megin við 

ójöfnumerkið: 

𝐵𝐿𝑠 − 𝐶𝐿𝑠 >  𝑟𝐶𝑢 − 𝑃𝑐(𝛿(𝐾, … ) − 𝜌(𝐾, … )) 

Stingum svo inn 9.500 í stað 𝑟𝐶𝑢 og viðeigandi gildi fyrir 𝑃𝑐(𝛿(𝐾, … ) − 𝜌(𝐾, … )) miðað við 

hvers konar skóg á að rækta.  

Lerkiskógur:  𝐵𝐿𝑠 − 𝐶𝐿𝑠 >  −3.760 

Til þess að það borgi sig að rækta lerkiskóg á illa förnu mólendi þarf jaðarábati af skóginum að 

vera innan við 3.760 krónum lægri en jaðarkostnaður. 

Birkiskógur:  𝐵𝐿𝑠 − 𝐶𝐿𝑠 >  1.700 

Til að það borgi sig að rækta birkiskóg á illa förnu mólendi þarf jaðarábati að vera 1.700 

krónum hærri en jaðarkostnaður. 

Sitkagreniskógur: 𝐵𝐿𝑠 − 𝐶𝐿𝑠 > −5.120 

Til að það borgi sig að rækta sitkagreniskóg þarf jaðarábati að vera innan við 5.120 krónum 

lægri en jaðarkostnaður.   
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 Ekki eru til staðar gögn sem skýra hver jaðarkostnaðurinn og jaðarábatinn af skóglendi 

er í raun og veru. Því er ekki hægt að segja með vissu hvort skilyrði þess að hagkvæmt sé að 

rækta meiri skóg séu uppfyllt. Hægt er að fá hugmyndir um hvort svo sé með því að skoða 

nánar hvað er fólgið í þessum kostnaði og ábata. Eins og líkanið er skilgreint eru kostnaðar- 

og ábataföllin föll af bæði beitilandi og skóglendi. Þar af leiðandi er einum hektara af beitilandi 

fórnað þegar einum hektara af skóglendi er bætt við. Jaðarábatinn af skóglendi er í þessu 

samhengi jaðarábati þess að til sé meiri skógur, að frádregnum jaðarábata beitilands. Að sama 

skapi er jaðarkostnaður skóglendis í þessu samhengi jaðarkostnaður þess að til sé meiri skógur 

að frádregnum jaðarkostnaði beitilands. Hægt er að endurskrifa jöfnuna:  

𝐵𝐿𝑠 − 𝐶𝐿𝑠 − 𝐵𝐿𝑏 + 𝐶𝐿𝑏 >  𝑟𝐶𝑢 − 𝑃𝑐(𝛿(𝐾, … ) − 𝜌(𝐾, … )) 

Miðað við að hér sé um að ræða mjög illa farið mólendi eru góðar líkur á að jaðarábati 

beitilands sé lítill sem enginn og að jaðarkostnaður þess sé hár. Landsvæðið er að hrörna, 

lífríki þess minnkar og kindur á beit á þessu landi finna lítið sér til matar. Hrörnun 

landsvæðisins er hraðari ef kindur eru þar á beit. Skógrækt á slíku svæði myndi gera margt til 

að bæta ástand landsins og endurreisa lífríki þess. Offramleiðsla á lambakjöti gefur einnig til 

kynna að þó svo að þessi aðgerð myndi krefjast þess að framleiðsla minnki, væri velferð 

neytenda í landinu ekki skert. Þetta gefur því til kynna að hagkvæmt sé að rækta skóg á illa 

förnu mólendi í stað þess að stunda sauðfjárrækt.  
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5 Umræður 

Rannsóknin náði ekki að svara með fullri vissu hvort hagkvæmt sé að binda kolefni með því að 

breyta beitilandi í skógrækt. Hún gefur þó til kynna að svo sé ef það er gert undir ákveðnum 

kringumstæðum. Til að komast að betri niðurstöðum þarf að gera fleiri rannsóknir á þessu 

sviði, bæði í raunvísindum og í félagsvísindum. Líkanið sem sett er fram í kafla 4.1 mætti betur 

nota til kostnaðar-ábatagreiningu ef eftirfarandi rannsóknir yrðu framkvæmdar: 

• Rannsókn á samfélagslegum ábata og kostnaði af skóglendi og beitilandi. Slík rannsókn 

myndi gera rannsakanda kleift að meta ábata- og kostnaðarföllin í líkaninu og komast 

að því hvort munurinn á jaðarábata og jaðarkostnaði uppfylli skilyrðin sem sett eru 

fram í kafla 4.2 um að fjárfesting sé hagkvæm. Einnig væri þá hægt að meta hver 

jafnvægispunkturinn sem hámarkar samfélagslega velferð er, og þar með segja til um 

hvert hagkvæmasta magn skóga er í hlutfalli við beitiland.  

• Rannsókn á bindi- og losunarföllum jarðvegs. Ef hannað væri nákvæmt líkan sem lýsir 

bindi- og losunarföllum jarðvegs undir mismunandi gróðurskilyrðum væri hægt að líkja 

eftir þróun á kolefnisbindingu yfir tíma. Tölurnar sem settar eru fram í kafla 4.1 til að 

meta virði liðarins 𝑃𝑐(𝛿(𝐾, … ) − 𝜌(𝐾, … )) eru einungis punktmat en til að fá 

nákvæmar niðurstöður um þróun virðis yfir tíma þarf að vera hægt að líkja eftir ferli 

kolefnisbindingar. 

• Rannsókn á fjárfestingarkostnaði skógræktar og fórnarkostnaði þess að nýta landið. Ef 

hægt væri að nota nákvæmt kostnaðarfall fyrir fjárfestingu í skógrækt væri hægt að 

líkja eftir hagkvæmasta fjárfestingarferli sem nýtist sem leiðsögn fyrir hve mikið á að 

fjárfesta í skógum á hverju ári. 



 

36 

 

• Rannsókn á mismunandi ábata og kostnaði af mismunandi skógum. Þar sem munur er 

á kolefnisbindingu mismunandi trátegunda er ekki víst að, þrátt fyrir að hagkvæmt sé 

að rækta eina tegund af skóg, sé einnig hagkvæmt að rækta aðra. Í tilviki lerkiskóga og 

sitkagrenisskóga er bindingin nógu mikil til að vega upp á móti fjárfestingakostnaði og 

gera það að verkum að hagkvæmt er að fjárfesta þó svo að jaðarábati sé minni en 

jaðarkostnaður. Þetta á þó ekki við um birkiskóga þar sem kolefnisbinding birkitrjáa er 

hlutfallslega lág. Birkitré eru hins vegar eina innlenda trjátegundin á listanum og 

mögulegt er að birkiskógar séu betri fyrir vistkerfi Íslands. Nánari rannsókn á virði 

þeirra nytja sem mismunandi skógar veita fólki gæti sagt til um hvort hagkvæmt sé að 

rækta birkiskóga þrátt fyrir minni kolefnisbindingu. 

  



 

37 

 

Lokaorð 

Ekki tókst að meta virði skógræktar til framtíðar með kolefnisbindingu til hliðsjónar. Ekki voru 

tiltæk gögn um huglæg verðmæti landslags og því var í stað þess rannsakað hvaða skilyrði þarf 

að uppfylla til þess að hagkvæmt sé að fjárfesta í frekari skógrækt.  

Tímatengt hámörkunarlíkan var hannað til að líkja eftir velferðar- og kostnaðarfalli 

almennings gagnvart skóglendi og beitilandi þar sem kolefnislosun frá jarðveginum var tekin 

með í reikninginn.  Niðurstaða líkansins var sú að velferð er hámörkuð þegar jaðarábati af 

skóglendi er jafn jaðarkostnaði af skóglendi þegar fórnarkostnaður fjárfestingar og ávinningur 

af kolefnisbindingu er tekinn með í reikninginn. Sé jaðarábatinn hærri en jaðarkostnaðurinn 

er hagkvæmast að fjárfesta í frekari skógrækt og eftir því sem jaðarábatinn og 

jaðarkostnaðurinn nálgast hvorn annan er skilvirkt að draga úr fjárfestingu þar til hámarki 

velferðar er náð. Í líkaninu er gert ráð fyrir að einum hektara af beitilandi sé fórnað þegar einn 

hektari af skógi er ræktaður. Því inniheldur jaðarábati af skóglendi þann ábata sem tapast og 

jaðarkostnaður þann kostnað sem sparaður er við það að fórna einum hektara af beitilandi. 

Sóttar voru tölur um losun og bindingu úr jarðvegi og verðlagning 

kolefnislosunarheimilda notuð til að verðmeta ávinninginn með tilliti til kolefnisbindingar þess 

að breyta einum hektara af illa förnu mólendi í skógrækt. Verðmæti þess var borið saman við 

mat á kostnaði við að rækta einn hektara af skógi og leiddi það í ljós að fyrir lerki og sitkagreni 

er hagkvæmt að fjárfesta í meira skóglendi þó svo að jaðarábati af skóglendinu sé örlítið lægri 

en jaðarkostnaður. Það sama átti ekki við um birkiskóga en það er vegna þess að birki bindur 

talsvert minna af kolefni en hinar trjátegundirnar.  
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Ef litið er til ástands atvinnuveganna má sjá að sauðfjárrækt er ekki framkvæmd á 

hagkvæman hátt og líkur eru á að litlu yrði tapað ef hún væri minnkuð. Ef gert er ráð fyrir að 

byrjað væri á verst farna og minnst verðmæta beitilandinu, er jaðarkostnaðurinn af 

beitilandinu sennilega hærri en jaðarábatinn. Það gefur til kynna að hagkvæmt sé að breyta 

hluta af beitilandi í skógrækt.  
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