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Ágrip 

Hagsmunaaðilar í skógrækt á Vesturlandi hafa mikla trú og áhuga á framtíð skógar-

auðlindarinnar. Því er þetta verkefni tilkomið með það að markmiði svara spurningum um stöðu 

skóga og spá fyrir um framtíða vöxt þeirra á Vesturlandi. Allt starfssvæði Vesturlandsskóga var 

tekið fyrir í þessu verkefni, eins og það var fram til ársins 2016, frá Gilsfjarðarbotni í norðri og 

Strandaheiði í suðri. Gögn frá íslensku landsskógarúttektinni (ÍSÚ) ásamt reiknilíkaninu Ice-

Forest voru notuð til að greina og spá fyrir um stöðu skóga landshlutans til næstu 30 ára.  

Í þessu verkefni var leitast við að svara eftirfarandi spurningum: i) Hvað er stórt hlutfall 

af öllum ræktuðum skógum landshlutans nýtanlegt til timburvinnslu í dag? ii) Hvar eru þeir 

staðsettir? Hvernig dreifist eignarhald þeirra? Og að lokum, iv) spá fyrir um vöxt þessara 

nýtanlegu skóga með líkaninu IceForest. Tvær sviðsmyndir voru settar fram í líkaninu til að 

meta hvernig skógarnir þróuðust með tilliti til standandi rúmmáls og kolefnisforða, eftir því 

hvort þeir væru nytjaðir á tímabilinu (sviðsmynd 2; S2) eða ekki (sviðsmynd 1; S1). 

 Nettóflatarmál nýtanlegra ræktaðra skóga á Vesturlandi var metið 2.870 ha (± 630), en 

það var einungis 47% af öllum ræktuðum skógum á Vesturlandi sem þekja 7.000 (± 640) ha 

árið 2017. Meirihluti þessara nýtanlegra skóga var staðsettur í kringum höfuðborgarsvæðið og 

á sunnanverðu Vesturlandi til og með Skorradal. Um þriðjungur af nýtanlegum skógum var í 

eigu ríkisins, annar þriðjungur í einkaeigu og síðasti þriðjungurinn í eigu félaga og 

skógræktarsamtaka. Um 77% ónýtanlegra skóga á Vesturlandi fékk það mat vegna tveggja 

flokka: „stofnar of kræklóttir“ eða „vöxtur of lítill“.  

Sviðsmyndir S1 og S2 gerðu báðar ráð fyrir standandi rúmmáli í nýtanlegum skógum 

uppá um 110.000 m3 (± 50.000) árið 2019, við upphaf spárinnar. Standandi rúmmál jókst í um 

680.000 m3 (±200.000) við lok spár árið 2049 í S1 sem var án nýtingar. Standandi rúmmál jókst 

minna, eða í um 410.000 m3 (±130.000) við lok spár árið 2049 í S2, þar sem grisjanir, lokahögg 

og önnur umhirða verður framkvæmd á réttum tíma miðað við að hámarka timburnytjar. 

Líkanið IceForest áætlaði í S2 að nýtanleg viðaruppskera úr skógunum yfir spátímabilið gæti 

verið um 190.000 m3 (± 90.000). Þetta er það viðarmagn sem hægt er að gera ráð fyrir að aðilar 

sem nýta skóga Vesturlands geti nýtt með sjálfbærum hætti næstu 30 árin.  

 Í S1 jókst áætlað magn bundins kolefnis (C) í nýtanlegum skógum úr um 40.000 tonn C 

árið 2019 í um 280.000 tonn C árið 2049. Í S2 var aukning bundins kolefnis í lífmassa áætlað 

um 40.000 tonn C árið 2019 í um 160.000 tonn C árið 2049. Þó að magn C sem verður bundið 
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í S2 sé minna en í S1, er samt gert ráð fyrir mikilli aukningu í þeirri sviðsmynd til ársins 2049 

þrátt fyrir hámarks sjálfbæra nýtingu skóganna á sama tíma. 

Ef þeir 190.000 m3 af timbri sem áætlað er að falli til yfir næstu 30 árin í nýtanlegu 

skógum Vesturlands væru seldir í dag mætti gróflega áætla að brúttótekjur yrðu 3,8 milljarðar 

kr. m/vsk. Yfir 30 ára tímabil væru það meðalárstekjur uppá 128 milljónir kr. m/vsk. Það eru 

þó brúttótekjur miðað við verð og gengi ársins 2019, án tillits til upphafskostnað skógræktar og 

núvirði. 

 

Lykilorð: Viðarmagnsspá, timbur, nýtanlegt, flatarmál, standandi rúmmál 

 



 

v 

 
 

Abstract 

[Forest and wood forecast for western Iceland] 

Forestry stakeholders in western Iceland have great faith and interest in the prospects of the 

forest resource in Iceland. That is why this project was designed to answer some key questions 

about the current state of forests in western Iceland, as well as predicting their future growth 

the next 30 years. The study area was from Gilsfjarðarbotn in the north to Strandaheiði in the 

south. Data from the Icelandic National Forest Inventory (ÍSÚ), as well as the forest growth 

simulation program IceForest, were used to identify the present status and forecast the future 

volume growth and carbon sequestration of forests for this region in Iceland. 

Questions addressed in this project include: i) what is the area of harvestable forests in 

W-Iceland? ii) Where are they located? iii) How is the forest ownership? And lastly iv) How 

will the future growth of the forests be from 2019 to 2049. Two scenarios were presented in the 

model to assess how the amount of standing timber, as well as the amount of sequestered carbon 

could vary until 2049, depending on whether the forests would be utilized (scenario 2; S2) or 

not (scenario 1; S1). 

 The total area of harvestable forests in W-Iceland was estimated to be 2.870 ha (± 630). 

The ratio of harvestable forests was estimated to be 47% of all planted forests in the region. 

Most harvestable forests were located close to Reykjavik and in the southern part of W-Iceland, 

up to and including the Skorradalur valley. Around a third of harvestable forests were on 

governmental land, another third was privately owned and yet another third was owned by 

various NGOs and forestry associations. Around 77% of unhvarvestable forests were estimated 

to be unharvestable because of the factors: „stems too crooked“or „insufficient growth“. 

 The standing volume in harvestable forests was estimated to be about 110,000 m3 

(±50,000) in 2019 in both S1 and S2. Standing volume in S1 was estimated to increase to ca. 

680,000 m3 (± 200,000) at the end of the forecast in 2049. Standing volume in S2, which 

included thinnings, final fellings and other management for sustainable timber management 

during the period, was estimated to increase to about 410,000 m3 (± 130,000) at the end of the 

forecast in 2049. Total harvestable volume in S2 over the course of the 30-year forecast was 

estimated to be about 190,000 m3 (± 90,000). This the wood volume which will be available for 

those who plan to utilize the forest resource in W-Iceland during the next 30 years.  

The amount of carbon (C) stored in harvestable forests in S1 was estimated to increase 

from 40.000 ton C in 2019 to 280.000 ton C in 2049. In S2, the amount of C stored in 
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harvestable forests was estimated to increase from 40,000 ton C in 2019 to 160,000 ton C in 

2049. Even though the total amount of stored C until 2049 less in S2 than in S1, then it still had 

a major increase of C stock during the period even if the forests were harvested. 

If the 190,000 m3 of timber that are estimated to be harvested in S2 during the next 30-

year period were sold today, then the estimated revenue would be 3,840,000.000 ISK. That 

equals an average yearly revenue of 128,000,000 ISK. These revenue numbers do not take 

starting costs of forestry into account and are purely based on pricelists from Skógræktin from 

2019. Further, the Net Present Value of all operations was not considered. 

 

Keywords: Wood forecast, timber, available, area, standing volume 
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Þakkir 

Fyrst vil ég þakka þeim stofnunum og samtökum sem stofnuðu til og styrktu þetta verkefni og 

leyfðu mér að vinna það. Það voru Vesturlandsskógar og Skógrækt ríkisins eins og þær hétu þá, 

nú Skógræktin, Félag skógarbænda á Vesturlandi, Landssamtök skógareigenda, 

Landbúnaðarháskóli Íslands, og Uppbyggingarsjóður Vesturlands. 

 Þá vil ég þakka verkefnisstjóranum henni Sigríði Júlíu Brynleifsdóttur og 

aðstoðarleiðbeinanda mínum honum Benjamíni Erni Daviðssyni fyrir þeirra aðstoð, góðu ráð 

og yfirlestur. 

 Lárusi Heiðarssyni þakka ég fyrir góða kennslu og aðstoð við að læra á og vinna með 

forritið IceForest. Það var ansi brattur kafli. 

 Sérstaklega vil ég þakka þeim Arnóri Snorrasyni aðalleiðbeinanda mínum og Bjarna 

Diðrik Sigurðssyni aðstoðarleiðbeinanda og skógfræðiprófessornum mínum. Arnóri þakka ég 

fyrir mikla þolinmæði, góð ráð, yfirlestur og mikinn lærdóm um flest sem að þessu verkefni 

snýr, þá sérstaklega tölfræði og gagnavinnslu. Bjarna þakka ég fyrir mikla aðstoð við skriftir, 

yfirlestur, góð ráð og það hreinlega að halda mér við efnið og ýta á eftir mér í öll þessi ár. 

 Síðast en ekki síst vil ég þakka eiginkonu minni henni Svanhvíti fyrir ómælda 

þolinmæði og stuðning meðan á þessari baráttu stóð, og dóttur minni henni Móeiði fyrir að 

draga alltaf fram bros þó að baráttan við IceForest eða Excel-fjöll væri erfið á köflum. 
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1. Inngangur 

Þetta verkefni er tilkomið vegna trú og áhuga skógræktarfólks á framtíð 

skógarauðlindarinnar á Íslandi. Hagsmunaaðilar á Vesturlandi vilja gera sér grein fyrir 

framtíðarstöðu skóga í landshlutanum með það í huga hvort hægt verði að nýta þessa auðlind 

og hvort hún muni skapa fleiri atvinnutækifæri og hvöttu því til að þessi rannsókn yrði unnin. 

Þeir aðilar sem komu beint að þessu verkefni voru Vesturlandsskógar - landshlutabundið 

skógræktarverkefni, Skógrækt ríkisins (sem nú nefnast einu nafni Skógræktin), Félag 

skógarbænda á Vesturlandi - hagsmunasamtök skógarbænda í landshlutanum, 

Landbúnaðarháskóli Íslands og Landssamtök skógareigenda - hagsmunasamtök 

skógareigenda á Íslandi.  

Eitt af meginmarkmiðum skógræktar á Íslandi er að byggja upp nýja auðlind 

(Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 1999) og efla fjölbreytta atvinnu á Íslandi, 

sérstaklega á landsbyggðinni (Lög um skógrækt á lögbýlum nr. 95. 2006). Fyrirmynd þessa 

verkefnis eru sambærilegar viðarmagnsspár sem gerðar hafa verið fyrir Norðurland 

(Eyjafjörð og Fnjóskadal) (Benjamín Davíðsson, 2012) og Fljótsdalshérað (Lárus 

Heiðarsson o.fl., 2015), en þetta verkefni beitir samt fullkomanari aðferðum til að spá um 

breytingar á viðarforða til framtíðar. Það fylgdi ýmis markaðsvinna og greining í kjölfar 

þeirra spár sem gerð var fyrir Fljótsdalshérað. Vonin er sú að hægt verði að vinna svipaða 

vinnu í kjölfar þessa verkefnis fyrir Vesturland. 

Skógrækt ríkisins (nú Skógræktin) og skógræktarfélög á Íslandi voru fram undir  

síðustu aldamót helstu framkvæmdaaðilar nýgróðursetningar á Íslandi. Nýr farvegur fyrir  

skógrækt var stofnaður árið 1970 undir formerkjum Fljótsdalsáætlunar. Í gegnum það 

verkefni byrjaði íslenska ríkið í fyrsta sinn að styrkja landeigendur með beinum og 

skipulögðum hætti til skógræktar á eigin löndum. Byrjað var að styrkja bændur á Austurlandi 

en eftir 1984 kom allt landið til greina í verkefninu Nytjaskógrækt á bújörðum (Sigurður 

Blöndal o.fl., 1999). Á þeim tíma voru styrkirnir einskorðaðir við svæði sem þóttu henta 

einkar vel til skógræktar. Á Vesturlandi má nefna Skorradal og innri hluti Hvalfjarðar sem 

dæmi um slík svæði. Héraðsskógar urðu til árið 1991 sem fyrsta landshlutaverkefnið í 

skógrækt. Lög um Suðurlandsskóga voru sett 1997 (lög nr 56/1997). Árið 1999 voru svo sett 

Lög nr 56/1999 um Landshlutabundin skógræktarverkefni, undir þeim lögum var stofnað til 

skógræktarverkefna í öllum landshlutum, Vesturlandsskógar urðu til undir þessum lögum 

árið 2000. Þessi lög voru svo endurskoðuð árið 2006 og hétu þá Lög um Landshlutaverkefni 
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í skógrækt (lög nr 95/2006). Eftir stofnun Vesturlandsskóga jukust gróðursetningar til muna 

á Vesturlandi og þegar mest var árið 2007 voru árlegar gróðursetningar undir formerkjum 

Vesturlandsskóga komnar hátt í eina milljón trjáplantna (Jón Birgir Jónsson o.fl., 2010). Öll 

Landshlutaverkefnin í skógrækt og Skógrækt ríkisins sameinuðust svo í eina stofnun árið 

2016, Skógræktina. Ný skógræktarlög voru svo samþykkt vorið 2019 sem meðal annars 

skerpa á hlutverki Skógræktarinnar, meðal annars hefur einungis Skógræktin leyfi til að gefa 

út fellingaleyfi fyrir lokahöggi skóga á Íslandi, óháð eignarhaldi (Lög um skóga og skógrækt, 

2019) 

  

1.1. Skógmælingar 

Verkefnið „Íslensk skógarúttekt“ (ÍSÚ) hefur verið að störfum síðan árið 2003. 

Meginmarkmið þess er að mæla, meta og kortleggja skóga á Íslandi, óháð eignarhaldi. Þar á 

meðal eru mikilvægar mælingar á lífmassa, viðmagni og vexti mismunandi trjátegunda. Þetta 

er gert með því að leggja út varanlega mælifleti sem valdir eru með kerfisbundnum hætti 

(Arnór Snorrason o.fl., 2004). Með þessu þá heldur ÍSÚ utan um skógarbókhald Íslands. 

Þessar upplýsingar eru nauðsynlegar fyrir stjórnvöld á Íslandi, sem og fyrir Matvæla- og 

Landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna (e. Food and Agricultural Organisation stytt: 

FAO), sem heldur utan um margvísleg gögn t.d. um stöðu skóga á heimsvísu. FAO hefur 

sinnt þessu hlutverki frá árinu 1946, vægi þessara upplýsinga hafa aukist með tímanum 

(Monica o.fl., 2018). Slíkar upplýsingar nýtast til margs, svo sem lagagerð, 

markaðsgreiningar og kolefnisbókhalds. Vægi og nákvæmni þessara upplýsinga hefur aukist 

á Íslandi jafnt sem í umheiminum með tilkomu ýmissa alþjóðasamninga, svo sem Kyoto- 

bókunarinnar  við Loftslagssamning Sameinuðu þjóðanna (UNFCCC) og Parísar-

samkomulagsins við sama samning (Falkner, 2016; Grubb o.fl., 1997).  

Á tímum loftslagsbreytinga þarf vart að taka fram aukið vægi kolefnisbókhalds á 

lands- og heimsvísu (Allen o.fl., 2014). Mikil vinna hefur átt sér stað innan Evrópu til að 

auka nákvæmni og samræmingu gagna frá landsskógarúttektum, því að með aukinni 

samræmingu verður auðveldara að skila og halda utan um upplýsingar um skóga á heimsvísu 

(Leban o.fl., 2016). Evrópusambandið þarf, sem dæmi, að gera grein fyrir stöðu skóga innan 

þess sem einnar heildar, en það getur verið erfitt að fá heildarmynd af stöðu skóga þegar 

þjóðir innan Evrópu nota ekki sömu staðla til að skilgreina og mæla skóga sína. Misjafnar 

kröfur eru til dæmis um lágmarksflatarmál stakra lunda til að teljast skógur, allt frá tveimur 
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hekturum niður í 0,01 ha. Eins eru misjafnar kröfur um lágmarkskrónuþekju (Köhl o.fl., 

2000). 

Skráning nýtanlegs viðar og viðargæði hefur einnig verið hluti af upplýsingagjöf til 

FAO frá 1946, og vægi þessara þátta hafa aukist samhliða öðrum þáttum, meðal annars með 

hliðsjón af sjálfbærri nýtingu auðlinda á heimsvísu (Process, 2009; Sachs, 2012). Frá 1946 

voru til staðar skilgreiningar FAO á nýtanlegum skógum, hvort þessir skógar væru 

gróskumiklir skógar eða ekki (Monica o.fl., 2018). Skilgreiningar FAO á nýtanlegum 

skógum hafa hinsvegar breyst með tímanum og árið 1987 byrjuðu FAO og þær þjóðir sem 

skila gögnum til FAO að vinna saman að samræmingu slíkra gagna með formlegri hætti. 

Þetta hefur einkum verið unnið á fundum í Kotka í Finnlandi sem haldnir hafa verið reglulega 

með um sex ára millibili. Á þessum fundum er farið yfir nýjustu skýrslur FAO og reynt að 

finna leiðir til að bæta gagnaskil og samræma skilgreiningar á skógum og nýtingarhæfni 

þeirra (Vidal o.fl., 2016).  

Árið 1996 á Kotka III fundinum í Finnlandi var skilgreiningum breytt talsvert. 

Skilgreining fyrir nýtanlega skóga hjá FAO varð þá „skógar þar sem engar lagalegar, 

hagfræðilegar eða umhverfislegar hömlur hafa áhrif á nýtingu og/eða magni nýtanlegs viðar“ 

(UNECE/FAO, 2001). Þessi vinna hefur haldið áfram og nauðsyn þess að þau lönd sem skila 

gögnum til FAO samræmi sínar mælingar og skráningar hefur einungis orðið skýrari (Gabler 

o.fl., 2012).  

Eitt af helstu verkefnum og markmiðum Sambands landsskógarúttekta í Evrópu (e. 

European National Forest Inventory Network, stytt: ENFIN) er að vera vettvangur fyrir 

landsskógarúttektir í Evrópu, m.a. til að vinna að samræmingu gagna sem þær safna. 

Meðlimir ENFIN hafa meðal annars búið til svokallaðar viðmiðunarskilgreiningar í gegnum 

ýmis verkefni sem eina leið til að samræma gögn og yfirfæra þau í þær skilgreiningar sem 

FAO birtir. Verkefnið „COST Action E43 Harmonisation of National Inventories in Europe: 

Techniques for Common Reporting“ sem stofnað var árið 2004 var einn liður í því búa í 

haginn fyrir samræmingu Evrópuþjóða á skógmæligögnum. Undir þessu verkefni voru 

ýmsar viðmiðunarskilgreiningar samdar og prófaðar (Tomppo o.fl., 2012). Meira en 30 

Evrópuþjóðir og fleiri alþjóðlegar stofnanir hafa verið hluti af þessu verkefni, meðal annars 

Ísland í gegnum ÍSÚ. Eitt dæmi sem Vidal o.fl. (2016) nefna til að skýra þann mun sem er á 

milli skilgreiningu einstakra landa annarsvegar og þær viðmiðunarskilgreiningar sem settar 

voru fram undir COST Action E43 hins vegar, eru frá Sviss. Í Sviss er vöxtur ekki mældur í 
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trjám með minna en 12 sm þvermál í brjósthæð (1,3 m hæð). Viðmiðunarskilgreiningarnar 

segja hins vegar að mæla skuli vöxt í öllum trjám með meira en 0 sm þvermál í brjósthæð 

og því vantar mat á þann hluta skóga í Sviss þar sem tré eru mjórri en 12 sm fyrir þeirra skil. 

Nýlegt verkefni þar sem unnið var áfram með þessi mál er „Cost Action FP1001 

Improving Data and Information on the Potential Supply of Wood Resources (UseWood)“ 

sem stofnað var til árið 2010. Undir því verkefni var meðal annars unnin spurningakönnun 

sem landsskógarúttektir í 29 löndum í Evrópu tóku þátt í og lýstu þeirra eigin skilgreiningum 

á nýtingarhæfni skóga (Alberdi o.fl., 2016). Nokkur dæmi um mismunandi skilgreiningar 

landa á skógum sem taldir eru hæfir til viðarnýtingar eru: 

• „gróskumiklir skógar“ 

• „skógar þar sem mögulegt er að fella tré og það talið löglegt, þó það sé erfitt og 

óhagkvæmt. Engar kröfur um grósku svæða“   

• „skógar þar sem halli lands er minni en 15% og engir vegir, votlendi, vötn eða 

ár tilheyra skóginum“  

Meira en 85% þeirra þjóða sem tóku þátt í þessari spurningakönnun töldu það koma til greina 

að nota skilgreiningu sem FAO notar eða þróa sameiginlegar skilgreiningar sem hægt verði 

að nota í framtíðinni. Tillaga var því lögð fram að skilgreiningum sem fylgja þessum þremur 

meginþáttum sem áður hafa verið nefndir, þ.e. efnahagslegum, umhverfislegum og 

félagslegum þáttum sem geta komið í veg fyrir nýtingu skóga. Markmiðið er þá að allar 

landsskógarúttektir í Evrópu aðlagi sínar skilgreiningar að þessum þremur meginþáttum í 

meira mæli svo að skilgreiningar þeirra verði æ líkari með tíð og tíma. Þessir þrír þættir voru 

skilgreindir betur í þessari tillögu og hljóða nú svona (Alberdi o.fl., 2016): 

• „Umhverfislegir þættir ættu að taka mið af: friðlýstum svæðum, friðlýstum 

vistgerðum og friðlýstum tegundum lífvera. Aldurs- og þvermáls-takmarkanir trjáa 

ættu ekki að koma til greina (nema ef um er að ræða sérstaklega verndaða gamla 

skóga)“ 

• „Félagslegir þættir ættu að taka mið af fagurfræðilegum, sögulegum, 

menningarlegum eða trúarlegum þáttum, eins svæðum sem skilgreind eru til 

afþreyingar og útivistar. Eins svæði þar sem landeigandi hefur ákveðið að nýta ekki 

skóg til viðarnytja af ýmsum ótilgreindum ástæðum“. 
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• „Efnahagslegir þættir eru þau atriði sem geta haft áhrif á hagkvæmni og afkomu 

viðarnýtingar. Slíkir þættir geta verið aðgengi, halli og jarðvegsaðstæður. 

Skammtíma markaðssveiflur eiga ekki að teljast með“. 

 

Gæðaflokkun timburs eða trjástofna er annar þáttur sem sumar landsskógarúttektir í 

Evrópu skilgreina og meta samhliða öðrum mælingum beint úti í skógi. Eins og áður hefur 

komið fram þá eru til margar mismunandi og misítarlegar skilgreiningar á milli landa. Sum 

lönd skrá ekkert niður um gæði timburs eða viðar í landsskógarúttektum. Gæðaflokkun viðar 

eða timburs hefur mikið að segja fyrir hagsmunaaðila, til dæmis sögunarmyllur o.fl. (Bosela 

o.fl., 2016). Gott er að vita hve mikið efni er hægt að búast við úr skógunum og enn betra að 

fá hugmynd hve mikið af því efni sé nýtanlegt sem flettiefni. 

 

1.2. Viðarmagnsspár og reiknilíkön 

Skógar á Ísland hafa hnignað mikið frá landnámi, meðal annars vegna ósjálfbærrar nýtingar 

(Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 1999). Svipaða sögu er að segja af 

nágrönnum okkar í Danmörku, Svíþjóð, Noregi og Skotlandi, til að nefna nokkur dæmi 

(Ólafur Eggertsson o.fl., 2008). Árið 1899 má segja að skipulögð skógrækt og verndun 

skógarleifa hafi byrjað á Íslandi. Nágrannar okkar byrjuðu á þessu ferli talsvert á undan 

okkur. Því höfum við ýmsar fyrirmyndir þegar kemur að nýskógrækt og nýtingu þeirrar 

auðlindar (Ólafur Eggertsson o.fl., 2008; Simonsson o.fl., 2015). Við höfum séð 

skógarauðlindina vaxa og dafna og möguleikana sem eru fyrir hendi varðandi nýtingu hennar 

aukast, sérstaklega eftir um 2005 (Bjarni Diðrik Sigurðsson og Valgerður Jónsdóttir, 2011).  

Þegar líða fer að frekari grisjun skóga þá fara margir skógareigendur eflaust að velta 

því meira fyrir sér hvort og hve mikið sé hægt að nýta og jafnvel selja af viði sem fellur til 

við umhirðu skóganna. Þá nýtast viðarmagnsspár. Stærri fjárfestar og fyrirtæki gera einnig 

kröfur um slíkar spár til að gera sér grein fyrir því hvað megi búast við af efni úr skógunum 

og hvort það sé grundvöllur fyrir fjárfestingu í greininni (Holopainen o.fl., 2010). Eins eru 

slíkar spár notaðar fyrir lönd og heimsálfur, þær geta nýst á þeim skala til ákvarðanatöku og 

við gerð nýrra laga og reglugerða um meðferð skóga (Nabuurs o.fl., 2007) og til að meta 

hvort nýting skóganna sé sjálfbær. Því er brýnt að skipuleggja nýtingu skóga ítarlega áður 

en kemur að viðaruppskeru úr skógunum. Viðarmagnsspár eins og sú sem hér er unnin eru 

hluti af þeirri skipulagningu.  
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Það eru til tvær íslenskar fyrirmyndir að þessu verkefni. Annars vegar  

viðarmagnsspá sem unnin var fyrir Fljótsdalshérað á Austurlandi (Lárus Heiðarsson o.fl., 

2015) og hins vegar spá sem var unnin fyrir Eyjafjörð og Fnjóskadal á Norðurlandi 

(Benjamín Davíðsson, 2012). Þó margt sé sameiginlegt með þessu verkefni og þessum tveim 

viðarmagnsspám, þá er vert að minnast á nokkra ólíka þætti. Í fyrsta lagi þá voru skógar í 

þessu verkefni flokkaðir sem annaðhvort hæfir eða óhæfir til viðarnýtingar og einungis þeir 

skógar sem metnir höfðu verið hæfir til viðarnýtingar voru nýttir við gerð spárinnar. Í öðru 

lagi er heill landshluti undir í þessu verkefni og því voru allir mælifletir ÍSÚ á Vesturlandi 

teknir með, en ekki minni og einsleitari svæði eins og í hinum tveimur. Í þriðja lagi voru 

nýlegar gróðursetningar og þar sem tré sem höfðu ekki náð 1,3 m hæð, teknar með að því 

tilskyldu að þeir mælifletir höfðu verið metnir hæfir til viðarnýtingar. Viðarmagnsspáin fyrir 

Fljótsdalshérað náði aðallega yfir gróðursett síberíulerki (Larix sibirica Ledeb.) og spáin 

fyrir Eyjafjörð og Fnjóskadal tók bæði fyrir síberíulerki og stafafuru (Pinus contorta 

Dougl.). Í þessari viðarmagnsspá verða þrjár trjátegundir teknar til greina í þeim skógum 

sem hafa verið metnir hæfir til viðarnýtingar. Þær eru: 

• Alaskaösp (Populus trichocarpa Torr. & Gray.)  

• Sitkagreni (Picea sitchensis Bong.) Carr.) 

• Stafafura (Pinus contorta) 

Það er útskýrt síðar í aðferðakaflanum hvernig farið er með þá mælifleti þar sem fleiri 

trjátegundir en þessar þrjár fyrrnefndu koma fyrir. 

Auk þess að lýsa væntanlegu viðarmagni geta spár eins og þessar gefið okkur 

vísbendingar um hvaða áhrif mismunandi skógarhöggskerfi gætu haft á þróun og vöxt skóga 

og þar með kolefnisbindingu þeirra. Þetta er mikilvægt þegar kemur að því að skipuleggja 

nýtingu skóganna, sérstaklega ef nýta á skóginn með sjálfbærum hætti. Eitt af 

aðalmarkmiðum sjálfbærar nýtingar á skógarauðlindinni er að rýra ekki viðarframleiðslu-

getu skógarins t.d. með því að taka meira úr skóginum en hann getur endurnýjað á hverju ári 

á afmörkuðu landssvæði.  

Í þessu verkefni verður spáð fyrir um vöxt nýtanlegra skóga á Vesturlandi til næstu 

30 ára eftir tveimur mismunandi sviðsmyndum. Í sviðsmynd 1 (S1) verður ekki gert ráð fyrir 

neinni nýtingu á skógunum. Skógarnir verða látnir ósnertir til að meta hve mikið viðarmagn 

og kolefnisforði gæti mögulega safnast í skógunum á næstu 30 árum. Í sviðsmynd 2 (S2) er 

gert ráð fyrir sjálfbærri nýtingu skóganna. Í þessu verkefni er sjálfbær nýting metin með 
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heildar árlegum vexti skóganna. Markmið S2 er að nýta það efni sem arðbært er án þess að 

heildar árlegur vöxtur minnki á spátímabilinu í nýtanlegum skógum á Vesturlands.  

Það ber að hafa í huga að skógarnir sem hér er fjallað um eru dreifðir um allt 

Vesturland, en eru reiknaðir sem ein heild. Í raun er því litið á alla skógana sem eina heild 

með einum eiganda þó að það sé vissulega ekki svo í alvörunni. Þetta er gert til að fá 

heildarmynd af stöðu skóganna, en ótækt væri að setja upp skógarhöggskerfi fyrir hvern 

skógarreit eða hvern eiganda í verkefni af þessu tagi. Með þessu móti er hægt að leggja mat 

á það hve mikið efni við getum tekið úr skógunum og borið það saman við skóga sem ekki 

verða nýttir til viðarframleiðslu. Þannig er t.d. hægt að sjá hvort og hve miklu viðarmagni, 

og þar af leiðandi kolefni og kolefnisbindingu, verður fórnað til langs tíma litið við sjálfbæra 

nýtingu skóganna.  

Spáð verður til næstu 30 ára í þremur 10 ára lotum og niðurstöður því birtar á 10 ára 

fresti til að fá betra yfirlit um vöxt og þróun skóganna á Vesturlandi til framtíðar. Almennt 

næst hámarksvöxtur í skógum ef þeir eru ógrisjaðir þar sem þá er alltaf full nýting á 

vaxtarrýminu (Mäkinen o.fl., 2004; Nilsson o.fl., 2010) og því viðbúið að framleiðsla og 

vöxtur minnki eitthvað við þá nýtingu sem verður sett fram hér miðað við ónytjaða skóga, 

sérstaklega þar sem um er að ræða tiltölulega unga skóga í þessu verkefni. Hinsvegar er vel 

þekkt að grisjanir auka verðmæti nytjaskóga til timburnytja með því að auka hlutfall sverra 

trjáa í seinni hluta vaxtarlotu og bæta heilbrigði (Macdonald o.fl., 2002; Mäkinen o.fl., 2004; 

Smith o.fl. 2007; Nilsson o.fl., 2010). 

 Til þess að framreikna vöxt skóga og gera viðarmagnsspár þá eru yfirleitt notuð 

reiknilíkön. Reiknilíkön fyrir skóga byggja meðal annars á rúmmáls- og lífmassaföllum, 

mjókkunarföllum og vaxtar- og formjöfnum. Mikil vinna liggur að baki þessum fræðum og 

núorðið er hægt að finna vaxtarjöfnur fyrir margar trjátegundir og skógargerðir um allan 

heim (Burkhart o.fl., 2012). Þetta eru lifandi fræði, ef svo má segja, því skógar eru ræktaðir 

við mismunandi aðstæður. Loftslag og fleiri umhverfisskilyrði eru breytileg og sífellt er 

unnið að betra tegunda- og kvæmavali í skógrækt. Því þarf stöðugt að uppfæra og aðlaga 

þessar spájöfnur til að bæta nákvæmni þeirra og aðlaga þær að breyttum aðstæðum. 

Reiknilíkanið sem notað er í þessu verkefni heitir IceForest. IceForest er 

skógræktaráætlanagerðarforrit (Pukkala, 2000) sem hefur verið aðlagað að íslenskum 

aðstæðum. IceForest byggir á vaxtarjöfnum sem þróaðar hafa verið með endurteknum 

mælingum á varanlegum trjámæliflötum (Lárus Heiðarsson, 2014; Lárus Heiðarsson, 2019; 
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Lárus Heiðarsson o.fl., 2011). Í IceForest eru jöfnur sem lýsa yfirhæðavexti, hæðavexti, 

þvermálsvexti, sjálfgrisjun skóga o.fl. Með þessum jöfnum er m.a. hægt að reikna standandi 

rúmmál (bolrúmmál lifandi trjástofna) í skógum í nútíma og í framtíð út frá trjámælingum á 

mæliflötum. Hægt er að velja og stilla mismunandi forsendur fyrir umhirðu skóga í 

IceForest, og forritið reiknar síðan út hvernig skógurinn er líklegur til að vaxa og bregðast 

við þessum skógræktaraðgerðum. Með þessu móti er hægt að bera saman mismunandi 

umhirðuáætlanir og líkleg áhrif þeirra á viðkomandi skóga. Með IceForest er einnig hægt að 

reikna út magn kolefnis (C) í tonnum sem bundið er í trjánum í skógunum. Til þess reiknar 

IceForest fyrst heildarlífmassa trjánna út frá viðarþéttleika (e. basic density) hverrar 

trjátegundar. Nánar verður komið að þessu í aðferðakafla.  
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1.3. Markmið 

Aðalmarkmið þessa verkefnis eru að greina stöðu skóga í dag með tilliti til viðarnýtingar og 

leggja mat á mögulega aukningu og framboð af nýtanlegu timbri á Vesturlandi til næstu 30 

ára. Tvær mismunandi sviðsmyndir verða settar fram í viðarmagnsspánni svo unnt sé að bera 

saman vöxt skóga ef hirt er um þá annarsvegar eða ef þeir látnir vaxa óhreyfðir hins vegar. 

Með þessu móti er reynt að leita svara við eftirfarandi spurningum: 

• Hvert er hlutfall nýtanlegra skóga á Vesturlandi? 

o Hvar eru þeir staðsettir? 

o Hvernig dreifist eignarhald þeirra? 

o Af hverju teljast skógar óhæfir til viðarnýtingar? 

o Hvað er standandi viðarrúmál nýtanlegra skóga í dag? 

• Hvernig eykst standandi rúmmál í skógunum og þar af leiðandi magn kolefnis sem 

bundið er í viðnum næstu 30 ár? 

o Í nytjuðum skógi 

o Í ónytjuðum skógi 

• Hve mikið viðarmagn er hægt að taka úr skógunum með sjálfbærum hætti? 

o Í hvaða afurðaflokka flokkast það timbur sem verður hægt að nytja 

o Hve miklum vexti eða viðarmagni er „fórnað“ með þessari nýtingu miðað við 

ónytjaða skóga? 

o Hve miklu kolefni er mögulega fórnað með nýtingu? 
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2. Efni og aðferðir 

2.1 Lýsing svæðis 

Vesturland eins og það er tekið fyrir í þessu verkefni fylgir starfssvæði Vesturlandsskóga 

eins og það var fram til ársins 2016, frá Strandaheiði í suðri að Gilsfjarðarbotni í norðri (1. 

mynd).  

 

 

 

1. mynd. Starfssvæði landshlutaverkefnanna til ársins 2016 (Tekið af Skógræktin, á.á.). 

 

Ræktað skóglendi á Íslandi er 42.000 ha að flatarmáli (2. mynd). Um 23% af þessu ræktaða 

skóglendi er á Vesturlandi (Björn Traustason, 2008) eins og Vesturland er skilgreint í þessu 

verkefni, það er með höfuðborgarsvæðinu meðtöldu. Náttúrulegt birkilendi á Íslandi er 

151.600 ha að flatarmáli (2. mynd) og tæp 30% af því finnst á Vesturlandi (Björn Traustason, 

2008). Náttúrulegir birkiskógar voru ekki teknir til greina fyrir þetta verkefni. 
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  2. mynd. Skóglendi á Íslandi 2017. (kortagerð: Björn Traustason, 2017. Tekið af Skógræktin) 
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Á árunum 1999 til 2000 var unnin úttekt á skógræktarskilyrðum á Vesturlandi. Bolrúmmál, 

bolrúmmálsvöxtur og yfirhæð var mæld og reiknað út fyrir 7 algengar og mikilvægar 

tegundir í skógrækt (Arnór Snorrason o.fl., 2002). Helstu niðurstöður þessarar úttektar um 

þær trjátegundir sem notaðar eru í þessu verkefni voru: 

• Alaskaösp: 

o Yfirhæð mældist frá um 4 m til 13 m á aldursbili frá 10-45 ára. 

o Bolrúmmál var metið frá 50 m3ha-1 til 300 m3ha-1 á aldursbilinu 10-45 ára. 

o Bolrúmmálsvöxtur var metinn frá 2 m3ha-1ár-1 til 11 m3ha-1ár-1 á aldursbili frá 

10-45 ára.  

• Sitkagreni: 

o Yfirhæð mældist frá um 3 m til 14 m á aldursbilinu 10-60 ára.  

o Bolrúmmál var metið frá undir 1 m3ha-1 til 300 m3ha-1 á aldursbilinu 10-60 

ára.  

o Bolrúmmálsvöxtur var metinn frá undir 1 m3ha-1ár-1 til 7 m3ha-1ár-1  á 

aldursbilinu 10-50 ára.  

• Stafafura: 

o Yfirhæð mældist frá um 2 m til um 12 m á aldursbilinu 10-40 ára.  

o Bolrúmmál var metið frá undir 1 m3ha-1 til 250 m3ha-1 á aldursbilinu 10-40 

ára.  

o Bolrúmmálsvöxtur var metinn frá 1 m3ha-1ár-1 til 6 m3ha-1ár-1  á aldursbilinu 

10-40 ára 

 

2.2 Val á mæliflötum 

Allir mælifletir í ræktuðum skógum á Vesturlandi sem lentu í úrtaki hjá ÍSÚ fyrir tímabilið 

2013-2017 komu til greina fyrir þetta verkefni, samtals 202 mælifletir. Til að staðsetja þessa 

mælifleti þá notar ÍSÚ kerfisbundið úrtak sem byggist á neti með föstu millibili (500 x 1000 

m) sem varpað er yfir allt Ísland. Þetta er gert í landupplýsingaforritinu ArcGis. Í þessu forriti 

eru kortaupplýsingar um staðsetningu og stærð allra ræktaðra skóga á Íslandi sem uppfærist 

reglulega. Þar sem línur þessa nets sem varpað er yfir Ísland mætast yfir svæði sem skráð er 

með skógi á þá myndast þar nýr mæliflötur sem þarf að kanna í næstu úttekt hjá ÍSÚ. Bætt 

er við 24 m jaðar (e. buffer) utan um skógarþekjuna þegar meta á hvort bæta eigi við nýjum 

mæliflötum. Því þarf að staðfesta alla nýja mælifleti með heimsókn til að meta hvort að 
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mæliflöturinn hafi sannarlega lent inni í skógi. Af þessum 202 mæliflötum sem höfðu lent 

innan þessa 24 m jaðars þá voru 193 mælifletir sem voru sannarlega í skógi og því tækir til 

mælinga. Þessir 193 mælifletir sem nýttust fyrir þetta verkefni voru síðast (endur)mældir á 

úttektartímabilinu 2013-2017. Allir mælifletir eru mældir á 5 ára fresti af ÍSÚ og er því 1/5 

úrtaksins mælt árlega. Af 193 mæliflötum í ræktuðum skógum voru svo flokkaðir þeir 

mælifletir sem höfðu bæði verið metnir hæfir til viðarnýtingar og sem innihéldu einhverja af 

þeim þremur trjátegundum teknar voru fyrir í þessu verkefni, alaskaösp, sitkagreni og 

stafafura.  

Frá árinu 2014 flokkar ÍSÚ alla mælifleti sína eftir sjö þáttum sem falla undir 

áðurnefnda meginflokka FAO, umhverfislegir, efnahagslegir og félagslegir flokkar. Þessir 7 

þættir eru: 

1. Vöxtur of lítill 

2. Stofnar of kræklóttir 

3. Of bratt 

4. Of langt frá vegstæði 

5. Sumarhúsalóð 

6. Náttúruvernd 

a. Vatnsvernd 

b. Sögulegur skógarreitur 

7. Landgræðsla 

 

Ef skógur á mælifleti uppfyllir eitthvert þessarar skilyrða þá er hann metinn óhæfur 

til viðarnýtingar. Ef ekkert þessara skilyrða á við um mæliflötinn er hann talinn hæfur til 

viðarnýtingar. Þegar komið er í hvern mæliflöt þá er farið yfir þessi atriði í skóginum. Bæði 

er ÍSÚ með mæligögn um trén, en þar að auki byggja þessar flokkanir líka á sjónrænu mati. 

Til dæmis þá eru stofnar metnir of kræklóttir ef að minna en þriðjungur allra trjáa í 

mælifletinum hafa ekki að minnsta kosti þriggja metra langa beina boli. Þá er verið að hugsa 

um hve mikið gæti verið eftir af vöxtulegum og verðmætum stofnum fyrir lokahögg þessa 

skógar til timburnytja. Skógar eru of langt frá vegstæði ef það þarf að keyra timbri meira en 

1,5 km úr skóginum að vegi sem vörubíll getur komist að. Vöxtur er metinn of lítill ef það 

er augljóst á trjánum að vöxtur er vel undir meðallagi fyrir þær trjátegundir sem við á. Halli 

lands þarf að vera mikill til að útiloka nýtingamöguleika timburs. Ekki er miðað við ákveðin 
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gildi þegar halli er metin heldur þarf að meta svæðið heildstætt. T.d. ef halli er svo mikill að 

vega og slóðagerð sé of dýr eða óframkvæmanleg, eins þarf að meta hve stórt svæði 

skógræktarinnar er í miklum halla o.s.frv. 

Nýlega gróðursettir skógar geta verið metnir hæfir til viðarnýtingar. Til dæmis ef 

mæliflötur lendir í nýlegri gróðursetningu innan um eldri skóg sömu tegundar sem hefur 

dafnað vel og sá mæliflötur uppfyllir ekkert þeirra 7 skilyrða sem ÍSÚ setur um 

nýtingarhæfni skóga, þá er sá mæliflötur metinn hæfur til viðarnýtingar. Tré í þessum 

mælifleti eru hins vegar of lítil til að hægt sé að mæla þvermál þeirra í 1,3 m hæð, sem er 

mikilvæg stærð til að reikna viðarmagn og framreikna vöxt trjáa í IceForest. Það er þó er 

hægt að framreikna vöxt þeirra, en þá er meðalhæð allra trjáa í mælifletinum notuð í stað 

þvermáls. Niðurstöður fengnar með þessum hætti í IceForest eru ekki eins áreiðanlegar og 

þær sem fengnar eru með þvermáli, en ákveðið var að prófa þessa aðferð í þessu verkefni til 

þess að fá upplýsingar um viðarnýtingu yngstu skóganna. Gögnin úr þeim mæliflötum sem 

notaðir voru skiptast því í tvö gagnasöfn til að geta haldið niðurstöðunum aðskildum. Allir 

mælifletir þar sem tré voru of lítil til að hægt væri að mæla þvermál í 1,3 m hæð fóru í 

gagnasafnið „Yngri skógar“. Gögn úr hinum mæliflötunum þar sem þvermál var mælt í 1,3 

m hæð fóru í gagnasafnið „Eldri skógar“. Vöxtur var síðan framreiknaður í IceForest úr 

þessum tveimur gagnasöfnum  og niðurstöður verða birtar eftir því. Niðurstöður voru einnig 

birtar með samanlögðum gildum beggja gagnasafna til fá heildarmynd. Þá voru öll gildi fyrir 

hvert tímabil spárinnar lögð saman og ný vikmörk reiknuð út miðað við það. 

Ákveðið var að spá einungis um vöxt fyrir sitkagreni, stafafuru og alaskaösp  þar sem 

mikil áhersla hefur verið lögð á gróðursetningu þessara tegunda á Vesturlandi (Jón Birgir 

Jónsson o.fl., 2010) og einblínt er hvað mest á úrvinnslu þeirra í framtíðinni á Vesturlandi. 

Skógar eru oft blandaðir og því kom það fyrir að mæliflötur sem metinn hafði verið hæfur 

til viðarnýtingar samanstóð sem dæmi af sitkagreni og ilmbjörk (Betula pubescens Ehrh.). Í 

þessu tilviki þá var farið með gögnin úr þessum mælifleti sem svo að ilmbjörkin væri grisjuð 

frá, eða fjarlægð af mælifletinum í framtíðinni. Þetta er ekki raunhæf stefna, en þetta var gert 

í þessu verkefni til að ná inn öllum þeim mæliflötum þar sem aðaltegundirnar komu fyrir í, 

þó það gætu verið blandaðir mælifletir. Það þýddi í sumum tilvikum að þéttleiki skóga 

minnkaði talsvert. Sem dæmi gæti í einum mælifleti verið 2500 tré á ha, 1500 af því væri 

sitkagreni en 1000 af því væri ilmbjörk. Eftir myndi því einungis standa sitkagreniskógur 

með þéttleika upp á 1500 tré á ha í gagnasettinu fyrir IceForest. Einnig kom það fyrir að 

skógar væru metnir hæfir til viðarnýtingar þó að enginn þeirra þriggja trjátegunda sem valdar 
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höfðu verið fyrir þetta verkefni væru til staðar í þeim mæliflötum. Í þeim tilvikum voru þessir 

mælifletir ekki teknir með við frekari útreikninga.  

IceForest getur mælt með endurgróðursetningu í sumum tilvikum þegar spáð er fyrir 

vexti skóga. Sem dæmi ef skógur mældist með minna en 500 tré á ha og var yngri en 20 ára, 

þá var sá skógur endurgróðursettur með 2.500 trjám á ha af þeirri tegund sem fyrir var. Til 

dæmis ef heildarþéttleiki í einhverjum mælifleti voru 2.000 tré á ha og 1500 af þeim voru 

birki, en 500 sitkagreni þá stæði sá skógur einungis eftir sem sitkagreniskógur með 500 tré 

á ha. Í þessu tilviki þá mælti IceForest með því að endurgróðursetja sitkagreni í þennan skóg 

með þéttleika upp á 2.500 tré á ha og spá fyrir vexti í þessum skógi frá og með 

endurgróðursetningunni. Þegar svona gisnir skógar eru eldri en 20 ára þá er misjafnt hvort 

að IceForest leyfir þeim að vaxa í einhverja áratugi viðbót áður en þeir verða svo rjóðurfelldir 

svo nýta megi timbrið og endurnýjaðir með gróðursetningu, eða hvort það eigi að 

endurgróðursetja strax. Sumir skógar virðast því gisnari en þeir eru í raun og veru. 

Mikilvægt er einnig að taka það fram að allar spár til framtíðar byggja einungis á 

þeim gróðursettu nýtanlegu skógum sem búið var að gróðursetja til og með ársins 2017. Þó 

að framtíða gróðursetningar myndu ekki vega þungt í svo stuttri spá, eða til allt að 30 ára, þá 

færu þær elstu að hafa mælanleg áhrif undir lok tímabilsins. 

  

2.3 Möguleg viðarnýting metin á skrifstofu 

ÍSÚ byrjaði að meta með beinum hætti á vettvangi hæfni skóga til viðarnýtingar árið 2014 

samhliða öðrum skógarúttektum. Fyrir þetta verkefni var nýjasta 5 ára mælingalota ÍSÚ 

notuð sem var frá árunum 2013-2017. Því þurfti að meta nýtingarhæfni þeirra mæliflata sem 

mældir voru árið 2013 með því að skoða aðra mælda þætti og landfræðilega staðsetningu 

mæliflata. ÍSÚ hafði alltaf skráð ástand trjáa, svo sem hvort það séu beinir stofnar eða ekki, 

þéttleika o.fl. áður en byrjað var að meta hæfni þeirra til viðarnýtingar með beinum hætti 

árið 2014. Því var hægt að leggja mat á hæfni mæliflata frá árinu 2013 til viðarnýtingar byggt 

á þeim mælingum sem fyrir lágu. Einnig var hægt að sjá staðsetningu allra mæliflata, og 

þannig sjá fjarlægð þeirra frá næsta vegi. Þessi fjarkönnun var gerð haustið 2016. 

Nauðsynlegt var að sannreyna þessa fjarkönnun, því var tekið úrtak úr þessum mæliflötum 

frá 2013 og þeir mælifletir heimsóttir til að meta áreiðanleika skrifstofumatsins. Af þeim 30 

mæliflötum sem mældir voru á Vesturlandi árið 2013 voru 14 þeirra metnir óhæfir til 
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viðarnýtingar. Fjórir mælifletir voru valdir af handahófi af þessum 14 sem úrtak. Farið var á 

þessa fjóra mælifleti sumarið 2017 til að sannreyna matið sem lagt hafði verið á þá. 

 Þessir fjórir mælifletir sem lentu í þessu úrtaki höfðu allir verið metnir óhæfir til 

viðarnýtingar vegna þess að vöxtur var of lítill og stofnar of kræklóttir. Einn af þessum 

fjórum mæliflötum hafði einnig verið metinn of langt frá vegstæði. Annar af þessum fjórum 

hafði einnig verið skráður sem landgræðsluskógrækt. Fjarkönnunin stóðst í öllum fjórum 

mæliflötum, nema í þeim mælifleti sem hafði fengið matið: landgræðsla, vöxtur of lítill og 

stofnar of kræklóttir. Í þessum mælifleti reyndist minna en þriðjungur allra stofna vera 

kræklóttur þegar á hólminn var komið. Því stóðst matið um kræklótta stofna ekki í þeim 

mælifleti. Þessi mæliflötur var þó áfram skráður óhæfur til viðarnýtingar þar sem þetta var 

hálfgróið landgræðslusvæði og vöxtur ekki mikill. 

 

2.4 Úrtak, uppskölun og skekkjumat 

Flatarmál skóga var reiknað út frá mæliflataneti ÍSÚ. Hver mæliflötur er að jafnaði 200 m2 

hringflötur og þar sem mæliflatarnetið er 0,5 x 1,0 km stendur hver heill mæliflötur fyrir 50 

ha af ræktuðum skógum. Stundum hefur verið valin minni mæliflötur oftast þá 100 m2 en 

sjaldnar 50 m2, það er aðallega gert ef þéttleiki skóganna er mjög mikill. Hver heill mæliflötur 

stendur fyrir 50 ha og uppskölunin verður þá fyrir 200 m2 mæliflöt 2.500 föld en 5.000 föld 

fyrir 100 m2 og 10.000 föld fyrir 25 m2. Mælifletir geta líka verið minni en 200 m2 af ýmsum 

öðrum ástæðum, t.d vegna vega eða annarra úrtaka í mælifletinum (Arnór Snorrason, 2013). 

Í þeim tilvikum minnkar um leið flatarmál þess skógar sem sá mæliflötur stendur fyrir þar 

sem hann er ekki að fullu í skógi.  

Í fáum tilvikum standa mælifletir fyrir stærra svæði en sem nemur mæliflatarnetinu. 

Ef nýskógræktin á mælifleti er yngri en 5 ára er úrtakið minna og uppskölunin verður meiri. 

Fyrir 4 ára gróðursetningar þarf að bæta við uppskölunina 5/4. Fyrir 3. ára gróðursetningu 

5/3, tveggja ára 5/2 og eins árs 5/1.  Nettóflatarmál skóga er það svæði kallað sem er með 

trjágróðri, eða er að öllu jafna með trjágróðri eins og nýlega rjóðurfelld svæði. 

Brúttóflatarmál skóga er nettóflatarmál skóga að viðbættum þeim skóglausu svæðum sem 

eru innan skógar, s.s. ám, lækjum, vegum og raflínustæðum sem eru mjórri en 20 m, eða 

önnur opin svæði í skógum sem eru minni en 0,5 ha að flatarmáli. Brúttó- eða 

heildarflatarmál ræktaðra skóga á Vesturlandi miðað við 202 mælifleti var 10.100 ha, eins 

og áður sagði (ÍSÚ, óbirt gögn). 
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Svokölluð 95% vikmörk eða skekkjumörk voru reiknuð fyrir flatarmál skóga og allar 

niðurstöður um standandi rúmmál, viðarmagn og kolefnisforða í þessu verkefni. Mat á 

flatarmáli skóga og mældum gildum byggist á því úrtaki af mæliflötum sem lýst hefur verið. 

Þegar flatarmál skóga er metið út frá mæliflötum eins og í þessu tilviki, þá er staðalskekkja 

matsins metið með eftirfarandi Jöfnu 1. (Husch o.fl., 1972) 

𝑆𝐸𝐴𝑖 = 𝐴 √(𝑝𝑖(1 −  𝑝𝑖))/(𝑛 −  1) 

Jafna 1. 

 

-pi er þá hlutfall mæliflata sem notaðir voru í þessu mati af heildarfjölda mæliflata. A er 

heildarflatarmál ræktaðra skóga og n er heildarfjöldi mældra mæliflata. 

Fyrir viðarmagn á ha voru reiknuð 95% vikmörk á meðalgildi úrtaks. Sameiginlegt 

skekkjumat fyrir heildarviðarmagn var þá metið með Jöfnu 2 (Van Laar o.fl., 2007). 

𝑆𝐸𝐴𝑣(%) =  √𝑆𝐸𝑣𝐴
2

𝑣𝑎2 +
𝑆𝐸𝐴

2

𝐴2   

Jafna 2. 

 

Þá er SEAv hlutfallsleg staðalskekkja heildarrúmmáls, VA er rúmmál á ha, SEVA er 

staðalskekkja rúmmáls á ha, A er flatarmál svæðisins og SEA er staðalskekkja flatarmáls. 

 

2.5 Sviðsmyndir 

Tvær sviðsmyndir voru settar fram í þessu verkefni og því tvær viðarmagnsspár gerðar. Í 

sviðsmynd 1 (S1) var lögð áhersla á að hámarka standandi rúmmál og þar af leiðandi kolefni 

sem bundið er í lífmassa í skógunum. S1 á þá að sýna hvað hægt er að safna miklu 

viðarmagni í skógunum ef þeir eru látnir vaxa án skógarhöggs. Eina umhirðan sem gert er 

ráð fyrir eru endurgróðursetningar í þeim skógum þar sem þess er þörf. Það eru skógar sem 

mælast með 500 tré á ha eða minna og eru yngri en 20 ára. Í þeim skógum eru gróðursett 

2.500 tré á ha af sömu tegund. Það kemur þá út í spánni eins og það sé byrjað uppá nýtt í 

þessum skógum þar sem IceForest gerir bara ráð fyrir jafnaldra skógum.  

 Í sviðsmynd 2 (S2) var sett fram áætlun þar sem gert var ráð fyrir sjálfbærri og 

hagkvæmri nýtingu skógana. Forsendur þessarar sviðsmyndar er að grisja skógana án þess 

þó að ganga um of á höfuðstólinn, nánar tiltekið að nýta skógana á Vesturlandi án þess að 

heildar árlegur vöxtur þeirra í landshlutanum verði neikvæður. Skógarnir eru grisjaðir 
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samkvæmt algengum Skandinavískum skógræktarlíkönum fyrir barrskóga, þ.e. með 

svokallaðri lággrisunaraðferð (Smith o.fl., 1997). IceForest er þá stillt þannig að það hirði 

um skógana eins og einnar-tegundar, jafnaldra skóga sem grisjaðir eru reglulega samkvæmt 

leiðbeiningum um gróskuflokka (e. site index), grunnflöt (e. basal area) og yfirhæð (e. 

dominant height). IceForest tekur mið af mörgum þáttum, en þessir þrír fyrrnefndu þættir 

ráða mestu um það hvenær IceForest mælir með grisjun skóga. Yfirhæð er skilgreind sem 

hæð 100 sverustu trjáa á ha, sem er þá hæð tveggja sverustu trjáa í þeim 200 m2 mæliflötum 

sem unnið er með í þessu verkefni. Grunnflötur er skilgreindur sem þversnið trés í brjósthæð 

í fermetrum, oftast skilgreint sem samanlagt þversnið allra trjáa á einum ha í m2 ha-1 (Philip, 

1994). Gróskuflokkur er skilgreindur sem yfirhæð trjáa við ákveðin aldur, oft 50 eða 100 ár 

(Smith o.fl., 1997). Því lægri sem gróskuflokkur er því lakari eru vaxtarskilyrðin. Ef við 

gefum okkar að gróskuflokkun fyrir ákveðna tegund miðist við 100 ára aldur þá þýðir 

gróskuflokkur 26 fyrir þá tegund að hún nái 26 m yfirhæð við 100 ára aldur. Gróskuflokkur 

30 fyrir sömu tegund þýðir þá að síðarnefndi skógurinn vaxi hraðar þar sem yfirhæðin verður 

30 m við 100 ára aldur.  

Yfirleitt er mælt er með um 30% grisjun þegar grunnflötur skóga er á bilinu 20-35 

m2 ha-1, eftir trjátegund. Þetta er gert til að hámarka hlutfall sverra trjáa í lok lotunnar 

(Macdonald o.fl., 2002; Mäkinen o.fl., 2004; Nilsson o.fl., 2010) og auka þar með verðmæti 

viðarframleiðslunnar til timburnytja. Í stuttu máli þá er miðað við ákveðinn grunnflöt vegna 

þess að grunnflötur skóga við ákveðna hæð og aldur getur skilgreint hve mikið vaxtarrými 

hvert tré hefur, og hve vel það getur nýtt það ljós sem er í boði. Með því að hafa 

upphafsþéttleika í skógi um 2500-3000 tré á ha og grisja reglulega þróttminni tré (lággrisja) 

og gefa þar af leiðandi betri trjám meira vaxtarrými, þá er stórum greinum og þar með stórum 

kvistum í trjábolum haldið í skefjum miðað við ef gisnar hefði verið gróðursett í upphafi, en 

vaxtarrými aukið fyrir þau tré sem eiga að standa fram að lokum lotunnar og minni tré nýtt 

áður en þau verða sjálfgrisjun að bráð (Smith o.fl., 1997; Macdonald o.fl., 2002; Waring 

o.fl., 2016). Í þessu verkefni er gert ráð fyrir að skógarnir séu rjóðurfelldir i lok lotunnar og 

gróðursett séu tré af sömu tegund með þéttleika uppá 2.500 tré á ha í staðinn sama ár, eða í 

seinasta lagi ári eftir rjóðurfellingu til að endurnýja skógana. Litið er á alla skóga í þessu 

verkefni sem eina heild, og sjálfbærni mæld með meðalársvexti allra nýtanlegra skóga á 

Vesturlandi. Sviðsmynd 2 sýnir þá það magn viðar sem búast má við á næstu 30 árum og 

það magn sem hægt er að taka úr skógunum og nýta, en það mun mest koma úr grisjunum. 
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2.6 Viðarmagnsspá unnin í IceForest 

Í IceForest er hægt að skilgreina og stilla markmið skógræktarinnar ásamt nýtingar- eða 

umhirðukerfi fyrir hverja trjátegund byggt á grunnfleti og yfirhæð með ítarlegum hætti. Í 

viðauka 7.4 má sjá hvernig Iceforest var stillt fyrir þetta verkefni. Einungis þeir skógar sem 

metnir voru hæfir til viðarnýtingar voru notaðir til útreikninga í Iceforest. Við útreikninga á 

viðarmagnsspánni er ekki gert ráð fyrir nýgróðursetningum sem kunna að bætast við 

skógarþekjuna á Vesturlandi eftir árið 2017. 

2.6.1. Kolefni í IceForest 

Ein af breytunum sem IceForest getur reiknað út er magn kolefnis (C) í tonnum sem bundið 

er í lífmassa trjánna. Þá er fyrst reiknaður út lífmassi í trjábolum út frá standandi rúmmáli 

og viðarþéttleika (e. Basic density) hverrar trjátegundar með eftirfarandi Jöfnu 3.  

 𝐵𝑀𝑠 = 𝑆𝑅 ∗ Þ 

Jafna 3. 

 

BMs er lífmassi trjástofns, SR er standandi bolviðarrúmmál, Þ er viðarþéttleiki viðkomandi 

trjátegundar. 

 

Stuðlar fyrir grunn-þéttleika alaskaaspar, sitkagrenis og stafafuru voru fengnar úr mælingum 

Sævars Hreiðarssonar (2017) og notaðar í IceForest. Þær eru: 

• Alaskaösp: 0,425 tonn á rúmmetra 

• Stafafura: 0,380 tonn á rúmmetra 

• Sitkagreni: 0,328 tonn á rúmmetra 

Grunn-þéttleiki er metinn með því að mæla rúmmál trjáa strax við fellingu og taka síðan sýni 

úr þeim  sem eru vigtuð eftir ofnþurrkun við 105°C (Husch o. fl., 1972). 

Til að meta heildarlífmassa trjánna eru notuð lífmassastækkunarstuðlar (e. biomass 

expansion factors) til að meta hve mikill lífmassi í greinum, laufi, berki og rótarkerfi trjánna 

bætist við lífmassa bolviðarins. Lífmassastækkunarstuðlar eru eins í IceForest fyrir þær þrjár 

tegundir sem unnið er með hér: 

• Greinar: 0,3 

• Lauf/nálar: 0,05 

• Rótakerfi: 0,8 
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• Börkur: 0,08 

Heildarlífmassi er þá margfaldaður með 0,5 til að fá út magn kolefnis (C) í tonnum sem 

bundið er í lífmassa trjánna (Jafna 4.). En rannsóknir hafa sýnt að kolefnisstyrkur í viði og 

öðrum viðarkenndum vefjum allra tjátegunda í Skandinavíu er á bilinu 0.49-0.55 (Nurmi, 

1997).  

𝐶 = 𝐵𝑀𝑡 ∗ 0,5 

Jafna 4. 

 

C er kolefni í tonnum, BMt er heildarlífmassi sem tonn þurrvigtar á ha. 
 

 

2.7 Framsetning á niðurstöðum 

Niðurstöður verkefnisins birtast í þeirri röð sem rannsóknaspurningarnar voru settar upp í 

kafla 1.3. Fyrst verður birt yfirlit yfir þau skógmælingagögn sem notuð voru. Þar á eftir 

niðurstöður um hlutfall nýtanlegra skóga, staðsetningu þeirra og eignarhald. Að lokum 

birtast svo tölulegar niðurstöður viðarmagnsspánna. Spáð var fyrir næstu 30 ár, frá 2019 til 

2049 í þremur 10 ára tímabilum en IceForest var þá stillt til birta niðurstöður á 10 ára fresti. 

Möguleg viðaruppskera úr grisjunum og rjóðurfellingum er reiknuð í S2.  

Möguleg sjálfbær viðaruppskera er flokkuð í afurðaflokka. Til þess að flokka timbrið niður 

í afurðaflokka voru allir trjástofnar metnir sem 3 m langir bolir. Þvermál bola í mjórri endann 

(toppþvermál) ákvarðaði afurðaflokk. Bolir sem mældust með ≥ 16 sm toppþvermál 

flokkuðust sem flettiefni. Bolir með toppþvermál milli 6 og 15,9 sm flokkuðust sem 

iðnviður. Bolir með toppþvermál milli 2 og 5,9 sm flokkuðust sem eldiviður. Bolir með 

minna en 2 sm toppþvermál eru skildir eftir í skóginum og ekki er gert grein fyrir þeim í 

niðurstöðunum. 

 Fyrir niðurstöður um heildar standandi rúmmál í hverju 10 ára tímabili voru reiknuð 

95% vikmörk. Eins voru 95% vikmörk reiknuð fyrir mögulega heildar viðaruppskeru en ekki 

fyrir hvern og einn afurðaflokk. 
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3. Niðurstöður  

3.1 Meðaltal skógmæligagna 

Meðaltöl þeirra mæligagna sem fengin voru frá ÍSÚ fyrir alaskaösp, stafafuru og sitkagreni 

í eldri skógunum á árabilinu 2013-2017, sem eru þeir skógar sem hægt var að þvermálsmæla 

í 1,3 m hæð voru: 

• Meðalþvermál var 6,9 sm (±0,38) 

• Meðalyfirhæð var 5,9 m (± 0,9) 

• Meðalaldur var 27 ár (± 3,5)  

• Meðalþéttleiki skóganna var 1.566 tré á ha (± 276) 

Meðaltöl yngri skóganna voru: 

• Meðalyfirhæð var 0,8 m (± 0,17) 

• Meðalaldur var 8 ár (± 1,4) 

• Meðalþéttleiki var 1.096 tré á ha (± 262) 

 

3.2 Hlutfall nýtanlegra skóga 

Af 193 mæliflötum á Vesturlandi  þá voru 91 metnir hæfir til framtíða viðarnýtingar, eða um 

47% (16. mynd). Alaskaösp, sitkagreni og stafafura uxu þó ekki á 19 af þeim mæliflötum 

sem metnir voru hæfir til viðarnytja (16. mynd). Á þeim óx gróðursett ilmbjörk á 12 

mæliflötum, síberíulerki á fimm og rauðgreni á tveimur. Eftir stóðu 72 mælifletir sem notaðir 

voru til að vinna viðarmagnsspána sem hér er birt og standa fyrir  um 37% allra ræktaðra 

skóga á Vesturlandi. Af þeim voru 27 (38%) sem flokkuðust sem „Yngri skógar“. Hinir 45  

(62%) flokkuðust sem „Eldri skógar“ (5. mynd). Samanlagt nettóflatarmál sem mælifletirnir 

72 standa fyrir á Vesturlandi var áætlað 2.870 ha (± 630). Samanlagt nettóflatarmál sem allir 

193 mælifletirnir standa fyrir var áætlað um 7.000 ha (± 640) árið 2017. 

Ástæður þess að mælifletir vaxnir alaskaösp, sitkagreni og stafafuru voru metnir 

óhæfir til viðarnytja voru ýmiskonar (3. Mynd). Algengast var, eða í 75% tilvika (79 af 102 

óhæfum mæliflötum) að þeir væru metnir óhæfir vegna þáttanna „Stofnar of kræklóttir“ eða 

„Vöxtur of lítill“ (16. mynd). Af öðrum ástæðum vógu félagslegu þættirnir skógar á 

sumarhúsalóðum eða á náttúruverndarsvæðum mest, eða 10% tilvika, síðan fjarlægð frá vegi 
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eða bratti sem gerði nytjarnar óarðbærar (9% tilvika), 3% voru óskráðar ástæður en sjaldnast, 

eða 1% tilvika, var um sögulegan skóg að ræða (16. mynd).  

 

  
3. mynd. Ástæður þess að alls 102 af 193 mæliflötum á Vesturlandi voru metnir óhæfir til 

viðarnýtingar. Brúnt var vegna útlits og vaxtar, blátt var vegna þátta sem tengdust 

landslagi, rautt vegna félagslegra þátta, grátt var óskilgreint og grænt var vegna þess að 

reitir voru vaxnir öðrum tegundum en hér var unnið með.  

 

 

3.3 Staðsetning nýtanlegra skóga 

Á 4. mynd má sjá staðsetningu þeirra 193 mæliflata sem ÍSÚ mældi á árunum 2013-2017 og 

hverjir þeirra voru metnir hæfir til viðarnýtingar (grænir) annarsvegar og óhæfir til 

viðarnýtingar hins vegar (rauðir). Dreifing þeirra er tiltölulega jöfn að því leyti að það virðast 

vera hæfir og óhæfir skógar í bland á sömu svæðum sem sýnir að það getur verið stutt á milli 

ólíkra skóga.  
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4. mynd. Staðsetning allra mæliflata ÍSÚ í ræktuðum skógum á Vesturlandi á árunum 2013-2017. 

Þeim er hér flokkað eftir því hvort þeir séu hæfir (grænir fletir) eða óhæfir (rauðir fletir) til 

viðarnýtingar. 
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Á 5. mynd má sjá staðsetningu þeirra 72 mæliflata sem notaðir voru fyrir viðarmagnsspánna. 

Um 80% nýtanlegra eldri skóga var að finna við höfuðborgarsvæðið og á milli Hvalfjarðar 

og Skorradals. Um helmingur yngri skóga var að finna í Dalabyggð. 

 
5. mynd. Staðsetning þeirra mæliflata á Vesturlandi sem metnir voru hæfir til nýtingar. Þeim er hér 

skipt í eldri skóga (rauðir fletir) og yngri skóga (gulir fletir). Sjá aðferðakafla til skýringar á þessum 

flokkum. 
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3.4 Eignarhald 

Kökuritið á 6. mynd sýnir dreifingu eignarhalds á þeim skógum sem metnir voru hæfir til 

viðarnýtingar á Vesturlandi. Upplýsingar sem fyrir liggja um eignarhald er skráð við hvern 

mæliflöt sem ÍSÚ mælir. Hið opinbera á um einn þriðja (32%) af þessum skógum annaðhvort 

í gegnum Skógræktina beint eða í gegnum sveitarfélög. Annar þriðjungur (32%) skráist á 

landeigendur sem stofnað hafa til skógræktar í samstarfi við Skógræktina í gegnum 

verkefnið „Skógrækt á lögbýlum“ (áður nefnd Landshlutaverkefni í skógrækt). 

Skógræktarfélög, önnur félagasamtök og aðrir einkaaðilar sem ekki hafa fengið beinan styrk 

til skógræktar standa svo fyrir um það bil síðasta þriðjungnum (30%). 

 

 
6. mynd. Dreifing eignarhalds á nýtingarhæfum skógum á Vesturlandi. 

 

 

3.5 Staðan 2019 

Mæligögnin voru frá tímabilinu 2013-2017 og það fyrsta sem gert var í IceForest var að 

framreikna vöxt allra nýtanlegra mæliflata til ársins 2019. Þar eftir framreiknaði IceForest 

vöxt allra nýtanlegra skóga til næstu 30 ára eða til ársins 2049 í tíu ára einingum.  

Tafla 1 sýnir að flatarmál eldri skóga árið 2019 var metið 1.710 ha (± 530) og 

standandi rúmmál í þeim var um 110.000 m3 (± 50.000). Einnig má sjá að meirihluti 

standandi rúmmáls, eða um 60%, var að finna í skógum í elsta aldursbilinu (40-60 ára) en 

þeir skógar standa einungis fyrir 450 ha svæði alls á Vesturlandi, eða um 26% af 

heildarflatarmál eldri nýtanlegra skóga. Flatarmál yngri nýtanlegra skóga árið 2019 var 

metið 1.160 ha (± 450) eða um 40% af heild (gögn ekki sýnd). 
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Tafla 2 sýnir skiptingu viðarmagns eftir trjátegundum við upphaf spárinnar, árið 

2019. Sitkagreni stendur fyrir um 50% af heildar standandi rúmmáli árið 2019, stafafura fyrir 

36% og alaskaösp fyrir um 14%. Viðarmagn yngri skóga árið 2019 var einungis metið um 

80 m3 eða 0,1% af heild (gögn ekki sýnd) 

 

Tafla 1. Standandi viðarrúmmál árið 2019 í nýtanlegum mis gömlum eldri nýtanlegum skógum 

sem gróðursettir höfðu verið til og með 2017 á Vesturlandi. 

Aldursflokkar Flatarmál (ha) 
Standandi rúmmál  

(1000 m3) 

0-19 ár 183 1 

20-39 ár 1.081               45 

40-60 ár 450 65 

Samtals 1.713 (± 526) 110 (± 50) 

 

Tafla 2. Standandi rúmmál árið 2019 í nýtanlegum eldri skógum af sitkagreni, stafafuru og 

alaskaösp gróðursettum til og með 2017 (ásamt 95% vikmörkum). 

Tegund 
Standandi rúmmál  

(1000 m3) 

Sitkagreni 55 

Stafafura 40 

Alaskaösp 15 

Samtals 110 (± 50) 

 

3.6  Sviðsmynd 1, hreinn vöxtur  

Í Töflu 3 má sjá vöxt skóga í S1 fram til ársins 2049. Niðurstöður eldri skóga birtast í efstu 

línu, svo fyrir yngri skóga og að lokum birtist samanlagt standandi viðarrúmmál allra skóga 

á Vesturlandi. Standandi rúmmál í eldri skógunum fimmfaldaðist úr um 110.000 m3 (± 

50.000) árið 2019 í um 560.000 m3 (± 200.000) árið 2049 (tafla 3). Niðurstöður um standandi 

rúmmál í yngri skógum árið 2019 voru ómarktækar sökum hárra vikmarka, en standandi 

rúmmál í yngri skógum við lok spár árið 2049 var metið um 120.000 m3 (± 40.000) (tafla 3). 

Þegar eldri og yngri skógar eru lagðir saman þá má gera ráð fyrir um 6-falda aukningu í 

standandi rúmmáli allra skóga á þessu 30 ára tímabili ef þeir eru látnir ógrisjaðir, úr um 

110.000 m3 (± 50.000) í um 680.000 m3 (± 200.000). 

Tafla 4 sýnir að standandi rúmmál á ha í eldri skógum gróðursettum til og með 2017 tæplega 

sexfaldast yfir spátímabilið til 2049, ef engin grisjun verður framkvæmd í þeim. Standandi 

rúmmál á ha verður mest í eldri skógunum, það lækkar þegar yngri og eldri skógarnir eru 

lagðir saman vegna þess að heildarflatarmál skóganna eykst og það rúmmál sem er í yngri 
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skógunum bætir ekki upp fyrir þá flatarmálsaukningu. Það er í dag um 40 m3 ha-1, en yrði 

komið í 240 m3 ha-1 um 2050 ef engin umhirða færi fram þangað til. 

 

 

Tafla 3. Standandi rúmmál (1000 m3) í öllum eldri og yngri nýtanlegum skógum gróðursettum til 

og með 2017 fyrir árabilið 2019-2049 á Vesturlandi í S1 sviðsmynd, auk samtölu allra nýtanlegra 

skóga (ásamt 95% vikmörkum). 

Ár 2019 2029 2039 2049 

Eldri skógar 
110  

(± 50) 

220  

(± 88) 

370  

(± 140) 

560  

(± 200) 

Yngri skógar 0,08 (± 0,16)* 
4  

(± 3) 

40  

(± 30) 

120  

(± 40) 

Samtals 
110  

(± 48) 

220  

(± 84) 

410  

(± 130) 

680  

(± 200) 

 

 

Tafla 4. Standandi viðarrúmmál (m3 ha-1) í öllum nýtanlegum skógum gróðursettum til og með 

2017 á Vesturlandi fyrir árabilið 2019-2049 í S1 sviðsmynd, auk samtölu (ásamt 95% vikmörkum). 

Ár 2019 2029 2039 2049 

Eldri skógar 60 (± 20) 130 (± 30) 220 (± 45) 330 (± 60) 

Yngri skógar 0 3 (± 2) 30 (± 20) 100 (± 50) 

Samtals 40 (± 20) 80 (± 20) 140 (± 30) 240 (± 50) 

 

Í Töflu 5 má sjá að árlegur heildarvöxtur í þúsundum rúmmetra viðar á ári í öllum 

nýtanlegum skógum á Vesturlandi tvöfaldast á spátímabilinu í eldri skógum. Þegar árlegur 

vöxtur yngri og eldri skóganna er tekinn saman í Töflu 5 þá má gera ráð fyrir allt að tæplega 

þreföldun í árlegum heildarvexti á Vesturlandi á spátímabilinu, úr 14.000 m3 á ári 2019 upp 

í 37.000 m3 á ári um 2050. Þetta er jafnframt það magn sem mætti nýta með sjálfbærum 

hætti ef engin grisjun hefði farið fram áður, án þess að ganga á vaxtargetu skóganna. Í 

Viðauka 2 er að finna samskonar töflu sem gefur árlegan vöxt í S1 upp í 1000 m3 á hvern ha 

nýtanlegra skóga á Vesturlandi (Viðauki 2). 

Tafla 6 sýnir breytingar á kolefnisforða allra nýtanlegra skóga á Vesturlandi í S1 

sviðsmyndinni, þ.e. þegar standandi heildar lífmassa skóga hefur verið umbreytt í 

kolefnisforða. Þar sést að kolefnisforði þeirra fer úr um 41.000 tonnum C upp í 280.000 tonn 

C á næstu 30 árum, eða tæplega 7-falda aukningu í öllum skógum. Þetta var heldur meiri 

hlutfallsleg aukning en fyrir bolviðarforðan (Tafla 3). Tafla 7 sýnir svo uppsafnaðan 

kolefnisforða per ha í öllum nýtanlegum skógum Vesturlands fyrir sömu tímabil. Það kom 

ekki á óvart að vegna ójafnrar aldursdreifingar gróðursettra skóga á Vesturlandi þá binda 
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elstu skógarnir ennþá mest eftir 30 ár, og bindihraðinn minnkar því á ha þegar niðurstöður 

yngri skóganna eru lagðar saman við þá eldri. Kolefnisbindihraða má fá með því að deila 

aldursbilinu á mismun í uppsöfnuðum kolefnisforða (gögn ekki sýnd). 

 

Tafla 5. Árlegur vöxtur (1000 m3 ár-1) í nýtanlegum skógum gróðursettum til og með 2017 á 

Vesturland fyrir árabilið 2019-2049 í S1 sviðsmynd (ásamt 95% vikmörkum) 

Ár 2019 2029 2039 2049 

Eldri skógar 14 (± 6) 19 (± 8) 23 (± 8) 26 (± 9) 

Yngri skógar 0.04 (± 0.04) 2 (± 1) 6 (± 3) 11 (± 6) 

Samtals 14 (± 6) 21 (± 8) 29 (± 9) 37 (± 10) 

 

Tafla 6. Magn kolefnis (1000 C tonn) bundið í öllum nýtanlegum skógum á Vesturlandi 

gróðursettum til og með 2017 fyrir árabilið 2019-2049 í S1 sviðsmynd (ásamt 95% vikmörkum) 

Ár 2019 2029 2039 2049 

Eldri skógar 41 (± 19) 84 (±  34) 140 (± 53) 220 (± 80) 

Yngri skógar 0 1 (± 1)   16 (± 11) 48 (± 32) 

Samtals 41 (± 19) 86 (± 33) 160 (± 52) 280 (± 84) 

 

Tafla 7. Uppsafnað magn kolefnis (tonn C ha-1) bundið á ha í nýtanlegum skógum gróðursettum til 

og með 2017 á Vesturlandi fyrir árabilið 2019-2049 í S1 sviðsmynd (ásamt 95% vikmörkum) 

ár 2019 2029 2039 2049 

Eldri skógar 24 (± 8) 50 (± 13) 84 (± 18) 126 (± 46) 

Yngri skógar 0 1 (± 1) 14 (± 8) 43 (± 21) 

Samtals 14 (± 6) 30 (± 9) 55 (± 13) 97 (± 19) 

 

Þar sem 20 ára aldursbil eru notuð í þessari rannsókn, sem samt sýnir raunverulega 

aldursdreifingu nýtanlegra ræktaðra skóga á Vesturlandi, þá detta einstaka mælifletir dálítið 

misjafnt inn í nýja aldursflokka þegar útreikningar eru gerðir fyrir einstaka ár, eins og 2029, 

2039 og 2049. Tafla 8 sýnir samanlagða aldursdreifingu eldri og yngri nýtanlegra skóga á 

Vesturlandi fyrir árin 2019, 2029, 2039 og 2049. Athyglisvert er að sjá að tæplega helmingur 

allra nýtingahæfra skóga á Vesturlandi, eða 1.337 ha (± 481), voru á aldursbilinu 0-19 ára 

við upphaf spárinnar árið 2019. 
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Tafla 8. Flatarmál (ha) allra nýtanlegra skóga á Vesturlandi eftir aldursflokkum 2019-2049 í S1 

sviðsmynd (ásamt 95% vikmörkum). 

Ár 2019 2029 2039 2049 

0-19 ár 1337 (± 481) 371 (± 271) 50 (± 98)   

20-39 ár 1.081 (± 438)                1755 (± 530) 1337 (± 481) 703 (± 357) 

40-59 ár 450 (± 289) 650 (± 344)  1031 (± 429) 1422 (± 490) 

60-79 ár   92 (± 180) 450 (± 289) 651 (± 344) 

80-100 ár       92 (± 180) 

 

IceForest mælti með endurgróðursetningu á 50 ha svæði (3%) strax á fyrstu 10 árunum 

(2019-2029) í eldri skógum (gögn ekki sýnd). Þá mælti IceForest með endurgróðursetningu 

á 300 ha svæði (26%) í yngri skógunum strax á fyrstu 10 árunum (2019-2029). Þetta útskýrir 

að stóru leyti af hverju það er svona mikið flatarmál af skógum sem eru enn á aldursbilinu 

0-19 ára, árið 2029 í spánni (Tafla 8). Í Viðauka 3 má finna töflur sem skipta aldursbilunum 

upp á milli eldri og yngri skóga. 

 

3.7 Sviðsmynd 2: Sjálfbær nýting 

Hér eftir birtast niðurstöður S2 í sömu röð og fyrir S1. Eldri skógar fyrst, svo yngri og loks 

niðurstöður eldri og yngri skóga samanteknar. 

Tafla 9 sýnir aukningu standandi rúmmáls í nýtanlegum skógum Vesturlands á næstu 

30 árum miðað við að skógurinn sé jafnframt nýttur með sjálfbærum hætti til 

timburframleiðslu. Standandi rúmmál í eldri skógunum þrefaldaðist úr um 110.000 m3 (± 

50.000) árið 2019 í um 340.000 m3 (± 130.000) árið 2049 (Tafla 9). Samanlagt þá tæplega 

fjórfaldaðist standandi rúmmál í öllum skógum á Vesturlandi úr um 110.000 m3 (± 50.000) 

árið 2019 í um 410.000 m3 (± 130.000) árið 2049 (Tafla 9). Standandi rúmmál í Töflu 9 í S2 

er 40% minna á seinni árum spárinnar miðað við niðurstöður úr Töflu 3 í S1, enda var gert 

ráð fyrir nýtingu skóganna hér. 

Tafla 10 sýnir að standandi rúmmál á ha í eldri skógum rúmlega þrefaldaðist yfir 

spátímabilið í S2 í stað þess að tæplega sexfaldast í S1 (Tafla 4). Aftur lækkaði standandi 

rúmmál á ha þegar eldri og yngri skógar eru lagðir saman.  
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Tafla 9. Standandi rúmmál (1.000 m3) í öllum eldri og yngri nýtanlegum skógum gróðursettum til 

og með 2017 fyrir árabilið 2019-2049 á Vesturlandi í S1 sviðsmynd, auk samtölu allra nýtanlegra 

skóga (ásamt 95% vikmörkum). 

Ár 2019 2029 2039 2049 

Eldri skógar 110 (± 50) 210 (± 8) 270 (± 110) 340 (± 130) 

Yngri skógar 0,08 (± 0,16)* 4 (± 3) 40 (± 30) 70 (± 40) 

Samtals 110 (± 50) 210 (± 81) 310 (± 104) 410 (± 130) 

 

Tafla 10. Standandi meðal viðarrúmmál (m3 ha-1) í öllum nýtanlegum skógum gróðursettum til og 

með 2017 á Vesturlandi fyrir árabilið 2019-2049 í S2 sviðsmynd, auk samtölu (ásamt 95% 

vikmörkum). 

Ár 2019 2029 2039 2049 

Eldri skógar 60 (± 20) 120 (± 30) 160 (± 40) 200 (± 50) 

Yngri skógar 0 3 (± 2) 30 (± 15) 60 (± 20) 

Samtals 40 (± 20) 70 (± 20) 110 (± 30) 140 (± 30) 

 

 

Í Töflu 11 má sjá að árlegur heildarvöxtur í nýtanlegum skógum á Vesturlandi eykst úr um 

14.000 m3 (± 6.000) í um 21.000 m3 (± 9.000) í eldri skógum yfir spátímabilið. Þegar árlegur 

vöxtur yngri og eldri skóganna er tekin saman þá má gera ráð fyrir allt að tvöföldun á 

árlegum heildarvexti yfir spátímabilið. Það að hafa jafnt og þétt grisjað skógana til að auka 

hlutfall sverra trjáa í seinni hluta lotu í S2 minnkaði árlegan vöxt um 0% 2029, um 10% 2039 

og um 24% árið 2049 (Tafla 5). Í stað þess að hægt væri að höggva einu sinni allt að 37.000 

m3 (þ.e. sem væri árlegur vöxtur 2049 í ógrisjuðum skógum; Tafla 5) þá eru 

sjálfbærnimörkin í S2 við 28.000 m3 (Tafla 11).  

Þegar þessum tölum er breytt í árlegan vaxtarhraða per ha í nýtanlegum skógum á 

Vesturlandi í S2 (Tafla 12), þá sést að árlegur vöxtur á ha var mestur í eldri skógunum eins 

og í S1 (Viðauki 2). Árlegur vöxtur á ha, líkt og heildarvöxtur, minnkar þegar eldri og yngri 

skógar voru lagðir saman. Grisjunin í S2 olli því að vaxtarhraði í S2 var sá sami 2029, en fór 

úr 10 í 9 m3 ha-1 ári-1 2039 og úr 12 í 10 m3 ha-1 ári-1 2049 (Viðauki 2 og Tafla 12). Það er, 

sjálfbær nýting minnkar hlaupandi vöxt skóganna einungis um 1 m3 ha-1 ári-1  að jafnaði 

næstu 30 árin. 

 

 



 

31 

 
 

Tafla 11. Árlegur vöxtur (1000 m3 ár-1) í nýtanlegum skógum gróðursettum til og með 2017 á 

Vesturland fyrir árabilið 2019-2049 í S1 sviðsmynd (ásamt 95% vikmörkum). 

Ár 2019 2029 2039 2049 

Eldri skógar 14 (± 6) 19 (± 8) 20 (± 8) 21 (± 9) 

Yngri skógar 0,04 (± 0,035) 2 (± 1,5) 6 (± 3,5) 7 (± 4) 

Samtals 14 (± 6) 21 (± 8) 26 (± 9) 28 (± 9) 

 

Tafla 12. Árlegur vaxtarhraði (m3 ha-1 ári-1) í nýtanlegum skógum gróðursettum til og með 2017 á 

Vesturland fyrir árabilið 2019-2049 í S1 sviðsmynd (ásamt 95% vikmörkum). 

Ár 2019 2029 2039 2049 

Eldri skógar 8 (± 3) 11 (± 3) 12 (± 2) 12 (± 2) 

Yngri skógar 0 2 (± 1) 5 (± 2) 7 (± 4) 

Samtals 5 (± 2) 7 (± 2) 9 (± 2) 10 (± 2) 

 

Tafla 13 sýnir þróun kolefnisforða skógana í S2. Kolefnisforði byggir á standandi 

bolrúmmáli og vexti í öðrum lífmassa trjánna og breytist því á svipaðan hátt og bolrúmmálið 

sem sýnt var í Töflu 9. Eins og við var að búast þá var kolefnisforði í grisjuðu S2 skógunum 

talsvert minni en í  S1 (Tafla 6) sem samsvarar minna standandi rúmmáli enda var grisjað 

mikið efni úr skógunum í S2. Sviðsmynd S2 spáir samtals fyrir um 9.000, 40.000 og 80.000 

tonnum minni kolefnisforða árið 2029, 2039 og 2049 í S2 sviðsmyndinni (Töflur 6 og 13), 

vegna þeirra viðaruppskeru sem gert var ráð fyrir í S2. Þetta olli því að magn kolefnis sem 

bundið verður á ha í eldri skógum ríflega þrefaldast yfir spátímabilið í stað þess að ríflega 

fimmfaldast (Tafla 7 og Tafla 14). Samtals yfir alla nýtanlega skóga þá verður uppsöfnun 

kolefnis í S2 14, 27, 42 og 56 tonn C á ha árin 2019, 2029, 2039 og 2049 í S2 (Tafla 14), í 

stað 14, 30, 55, og 97 tonna C á ha í S1 (Tafla 7).   

Tafla 13. Magn kolefnis (1000 C tonn) bundið í öllum nýtanlegum skógum á Vesturlandi 

gróðursettum til og með 2017 fyrir árabilið 2019-2049 í S1 sviðsmynd (ásamt 95% vikmörkum). 

Ár 2019 2029 2039 2049 

Eldri skógar 41 (± 19) 75 (± 30) 100 (± 39) 130 (± 53) 

Yngri skógar 0,03 (± 0,07) 1,5 (± 1) 16 (± 11) 28 (± 14) 

Samtals 41 (± 19) 77 (± 29) 120 (± 41) 160 (± 53) 
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Tafla 14. Uppsafnað magn kolefnis (tonn C ha-1) bundið á ha í nýtanlegum skógum gróðursettum 

til og með 2017 á Vesturlandi fyrir árabilið 2019-2049 í S2 (ásamt 95% vikmörkum). 

Ár 2019 2029 2039 2049 

Eldri skógar 24 (± 8) 44 (± 11) 58 (± 14) 75 (± 19) 

Yngri skógar 0 1 (± 1) 14 (± 8) 24 (± 8) 

Samtals 14 (± 6) 27 (± 8) 42 (± 11) 56 (± 14) 

 

Tafla 15. Flatarmál (ha) allra nýtanlegra skóga á Vesturlandi eftir aldursflokkum 2019-2049 í S2 

sviðsmynd (ásamt 95% vikmörkum). 

Ár 2019 2029 2039 2049 

0-19 ár 1337 (± 481) 370 (± 271) 180 (± 202) 392 (± 285) 

20-39 ár 1.081 (± 438)                1755 (± 530) 1288 (± 474) 579 (± 334) 

40-59 ár 450 (± 289) 651 (± 344)  1028 (± 429) 1340 (± 482) 

60-79 ár   92 (± 180) 372 (± 271) 515 (± 313) 

80-100 ár        42 (± 90) 

 

Í Töflu 15 má sjá að meirihluti allra skóga er á bilinu 0-39 ára við upphaf spár árið 2019, 

eins og var í Töflu 8 í S1. Þegar líður á S2 spánna má sjá meiri aldursdreifingu miðað við í 

S1 (Tafla 8) og árið 2049 eru skógarnir dreifðir yfir öll aldursbilin í S2, eða 0-100 ára (Tafla 

15). Það er vegna þeirrar nýtingar sem á sér stað í S2 þar sem lundir sem komnir eru að 

lotulengd sinni eru rjóðurfelldir og endurnýjaðir. Í S1 (Tafla 8) mátti enda sjá að það var 

ekki gert ráð fyrir neinum skógum á aldursbilinu 1-19 ára við lok spár árið 2049, enda engin 

nýting og endurnýjun, en þessi aldursflokkur verður 392 ha í S2 (Tafla 15). 

 

3.1 Sviðsmynd 2: Sjálfbær viðaruppskera á Vesturlandi 2019-2049 

Tafla 16 sýnir áætlaða sjálfbæra viðaruppskeru úr eldri skógum í hverju 10 ára tímabili 

spárinnar. Magn nýtanlegs viðar úr skógarhöggi um það bil tífaldaðist yfir spátímabilið úr 

um 7.500 (± 10.000) í um 80.000 (± 76.000) (Tafla 16). Eða úr um 750 m3 á ári að meðaltali 

í um 8.000 m3 á ári að meðaltali. Þess ber að geta að niðurstöðurnar úr fyrsta og öðru tímabili, 

2020-2039, voru ómarktækar þar sem vikmörkin voru meiri en 100%.  

Flettiefni sem hægt var að nýta á hverju 10 ára tímabili úr eldri skógum jókst úr um 500 m3 

árin 2019-2028 í um 35.000 m3 árin 2040-2049 (Tafla 16). Hlutfall flettiefnis af áætlaðri 

viðaruppskeru yfir spátímabilið jókst því úr um 6% í um 40%. Tafla 16 sýnir einnig að 

iðnviður (eða viðarkurl) er meirihluti þess afurða sem áætlað er að falli til á Vesturlandi yfir 

allt spátímabilið, eða um 45.000 m3 á síðasta áratugnum. 
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Tafla 16. Áætluð heildar viðaruppskera (m3) úr grisjunum og lokahöggi úr eldri nýtanlegum 

skógum á Vesturlandi á hverju 10 ára tímabili til ársins 2049 samkvæmt S2 sviðsmyndinni og 

dreifing í mismunandi efnisflokka (ásamt 95% vikmörkum á heildar viðaruppskeru). 

Tímabil 2020-2029 2030-2039 2040-2049 

Grisjað samtals 7.500 (± 10.000)* 75.000 (± 80.000) 80.000 (± 76.000) 

Flettiefni 500 20.000 35.000 

Iðnviður 6.500 55.000 45.000 

Eldiviður 0 500 100 

 

Tafla 17. Áætluð meðal viðaruppskera á ha (m3 ha-1) úr grisjunum og lokahöggi úr eldri 

nýtanlegum skógum á Vesturlandi á hverju 10 ára tímabili til ársins 2049 samkvæmt S2 

sviðsmyndinni og dreifing í mismunandi efnisflokka (ásamt 95% vikmörkum á meðal 

viðaruppskeru). 

Tímabil 2020-2029 2030-2039 2040-2049 

Grisjað samtals 4 (± 4) 44 (± 36) 47 (± 35) 

Flettiefni 0 11 20 

Iðnviður 4 31 26 

Eldiviður 0 0 0 

 

 Tafla 17 sýnir sömu niðurstöður, en umreiknaðar yfir á ha nýtanlegra skóga. Þar má 

sjá að áætluð sjálfbær viðaruppskera á ha rúmlega tífaldast í eldri skógum úr um 4 m3 ha-1 

(± 4) á næsta áratug (2020-2029), upp í um 47 m3 ha-1 (± 35) á tímabilinu 2040-2049. 

Mikilvægt er þó að taka það fram að niðurstöður fyrir fyrsta tímabil Töflu 17 eru óöruggar 

sökum hárra vikmarka. Flettiefni sem hægt var að nýta úr eldri skógum á hverjum ha var 

orðið um 20 m3/ha í síðasta tímabili spárinnar, 2040-2049.Grisjunarmagn á ha í yngri 

skógunum var metið 27 m3 ha-1 (± 23) í síðasta tímabili spárinnar, 2040-2049. 

 

Tafla 18. Flatarmál (ha) þess svæðis sem hirða þarf um í öllum nýtanlegum skógum á Vesturlandi 

sem gróðursettir voru til og með ársins 2017 samkvæmt S2. Tölurnar gilda fyrir 10 ára tímabil 

(ásamt 95% vikmörkum á heildarflatarmáli umhirðusvæða). 

 

Tímabil 2020-2029 2030-2039 2040-2049 

Samtals 448 (± 304) 618 (± 340) 985 (± 422) 

Lokahögg 0 171 312 

Grisjun 148 176 361 

Endurgróðursetning / Íbætur 300 271 312 

 

Tafla 18 sýnir flatarmál þess svæðis sem hirða þarf um næstu 30 árin til að fylgja 

þeirri nýtingu sem lögð er til í S2 í bæði yngri og eldri skógunum eftir. Í Viðauka 4 má finna 
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sömu upplýsingar brotnar upp eftir eldri og yngri skógum. Með umhirðu er átt við grisjun, 

rjóðurfellingu og endurnýjun eftir rjóðurfellingu.  

Á næsta áratug, 2019-2028, er gert ráð fyrir umhirðu á um 448 ha (± 222) af 

nýtanlegum skógum (Tafla 18). Þar af er um helmingurinn í eldri skógum, eða 198 ha (± 

222; gögn ekki sýnd). Þetta eru um 45 ha á hverju ári (± 30) á Vesturlandi öllu. Þessi 

umhirðuþörf mun aukast upp í 985 ha í nýtanlegum skógum Vesturlands á síðasta tímabilinu  

2040-2049, eða tæplega 100 ha á ári (± 42), og þar af verður 78% í eldri skógunum.  

Ekki var gert ráð fyrir neinu lokahöggi í fyrsta tímabili spárinnar á Vesturlandi í Töflu 

18, en það eykst yfir spátímabilið og er gert ráð fyrir lokahöggi upp á 312 ha, eða um 31 ha 

á ári, á síðasta tímabilinu (2040-2049). 

Gert er ráð fyrir grisjun á öllum tímabilum spárinnar og samkvæmt Töflu 18 ætti 

flatarmál þess svæðis sem þarf að grisja í nýtanlegum skógum á Vesturlandi að rúmlega 

tvöfaldast yfir spátímabilið úr um 148 ha í um 361 ha á áratug milli 2040-2049, eða úr 15 ha 

á ári upp í 36 ha á ári.  

Á fyrsta áratugnum (2020-2029) er gert ráð fyrir endurgróðursetningu á 50 ha í eldri 

nýtanlegum skógum á Vesturlandi sem IceForest mælti með rjóðurfellingu á strax í S2 (gögn 

ekki sýnd), en endurgróðursetningin fór upp í 300 ha, eða 30 ha á ári, þegar ungskógarnir 

voru teknir með (Tafla 18). Á næsta áratug þar á eftir  (2030-3039) verður einungis gert ráð 

fyrir endurnýjun á því svæði sem er rjóðurfellt í eldri skógunum (sjá Viðauka 4), en þá koma 

aukalega 100 ha af yngri skógum sem IceForest vill endurnýja, þannig að samtals þarf að 

endurnýja um 27 ha af nýtanlegum skógi á hverju ári á þeim áratug (Tafla 18). Á síðasta 

tímabilinu (2040-2049) er spáð að endurnýjun geti numið um 31 ha á ári (312 ha alls) og er 

þá einungis gert ráð fyrir endurnýjun í stað þeirra rjóðurfellingar sem áætluð er í öllum 

skógum. 
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4. Umræður 

4.1 Hlutfall nýtanlegra skóga á Vesturlandi 

Einungis um 47% allra skóga á Vesturlandi voru taldir hæfir til viðarnýtingar. Það var 

reyndar í góðu samræmi við tölur sem ÍSÚ hefur áður gefið upp fyrir allt landið. Í 

spurningakönnun sem ÍSÚ svaraði í tengslum við Cost Action FP1001 verkefnið þá var 

áætlað að 44% af öllum ræktuðum skógum landsins væru hæfir til viðarnýtingar (Alberdi 

o.fl., 2016). Viðarmagnsspárnar í þessu verkefni voru þó einungis gerðar út frá 37% ræktaðra 

skóga á Vesturlandi þar sem einungis var tekið fyrir sitkagreni, stafafura og alaskaösp. Þau 

7% nýtanlegra skóga á Vesturlandi sem voru vaxin öðrum trjátegundum og voru því ekki 

tekin hér með geta þó skipt máli þegar niðurstöður þessarar ritgerðar eru nýttar í ýmsu öðru 

samhengi, og því mikilvægt að benda á það hér. Til samanburðar þá svaraði Svíþjóð í þessari 

sömu spurningakönnun að það væri um 70% skóga hjá þeim hæfir til viðarnýtingar (Alberdi 

o.fl., 2016).  

Í nýlegri grein byggð á skógmæligögnum frá landskógarúttektum 13 Evrópuþjóða 

(Ísland meðtalið) kom fram að 62,8% allra ræktaðra skóga á Íslandi var metinn hæfur til 

viðarnýtingar (Alberdi o.fl., 2020). Helsta ástæðan fyrir að skógar voru metnir óhæfir til 

viðarnytja hjá öllum 13 Evrópuþjóðum voru efnahagslegar ástæður eða í um 67% tilvika að 

meðaltali hjá þeim þjóðum sem tóku þátt (Alberdi o.fl., 2020). Það þýðir að helsta ástæðan 

fyrir því að skógar eru taldir óhæfir til viðarnytja í Evrópu, að Íslandi meðtöldu, er sú að það 

borgar sig hreinlega ekki að nytja þá. Það rímar vel við niðurstöður þessa verkefnis þar sem 

skógar voru metnir óhæfir til viðarnytja vegna efnahagslegra þátta í hátt í 80% tilvika (3. 

mynd). Það er því vert að hafa í huga, ef nytjaskógrækt er aðalmarkmið skógræktar, að 

fylgjast vel með vexti og þróun skóga með mælingum. Ef skógur vex ekki nógu hratt, eða 

meirihluti trjáa í skógi eru kræklótt og því ólíkleg til að standa undir kostnaði, þá gæti verið 

ástæða í sumum tilvikum til að endurskoða skógræktina og jafnvel byrja uppá nýtt með aðra 

tegund sem hentar betur við þær aðstæður sem fyrir eru sem dæmi. 

 Um 80% af eldri ræktuðum skógum var að finna við höfuðborgarsvæðið til og með 

Skorradal (17. mynd). Miðað við þetta þá gæti Hvalfjörður (t.d. Grundatangahöfn) verið 

álitlegur staður til að staðsetja viðarúrvinnslustöð, enda er stysta vegalengdin í eldri 

skóganna í allar áttir úr Hvalfirði. Flutningskostnaður er mjög stór hluti af allri 

afhendingarkeðjunni þegar kemur að nýtingu timburs, eða jafnvel sá stærsti (Nurminen o. 

fl., 2007), og því stór þáttur sem verður að taka tillit til. Þessi kostnaður getur valdið því að 
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gróskumiklir skógar gætu verið látnir óhreyfðir ef þeir eru of langt frá næsta kaupanda þó 

svo að skógurinn sé aðgengilegur að öðru leyti (Carlsson o.fl., 2005). Þetta er þó bara dæmi 

sem þyrfti að skoða nánar með raunhæfum forsendum um flutningskostnað og vegalendir. 

Landfræðileg upplýsingakerfi eru gjarnan notuð við slíkar greiningar (Tahvanainen o. fl., 

2011). 

 Eignarhald skóga á landsvísu hefur áður verið metið og kom þá í ljós að um 60% 

skóga á Íslandi voru í einkaeigu, um 20% í eigu skógræktar-/félaga-samtaka og um 10% í 

eigu ríkisins (Björn Traustason, 2013). Það kom því á óvart að eignarhald á nýtanlegum 

ræktuðum skógum á Vesturlandi skiptist tiltölulega jafnt á milli hins opinbera, einkaaðila og 

skógræktar-/félaga-samtaka. Spáin verður einungis rétt ef allir skógareigendur nýta sína 

skóga út frá þeim forsendum sem viðarmagnsspáin byggir á. Því þó að skógar séu að öllu 

leyti hæfir til viðarnýtingar þá hefur sýnt sig í ýmsum löndum að það hafa ekki allir 

skógareigendur áhuga á timburnytjum. Ýmsir þættir hafa áhrif á vilja skógareigenda til að 

nýta skóga sína til timburnytja; m.a. eignarhald, markmið ræktunar, búseta eigenda, o.s.frv. 

(Ingemarson o.fl., 2006; Karppinen, 1998; Kuuluvainen o.fl., 1991; Ní Dhubháin o.fl., 2007; 

Ziegenspeck o.fl., 2004). Þrátt fyrir þetta tel ég að viðarmagnsspá sem þessi geti nýst öllum 

skógareigendum á Vesturlandi vel. Virk viðarnýting  kallar á mikla samvinnu  margra ólíkra 

skógareigenda og félög skógareigenda gætu haft lykilsess í slíkri samvinnu, svipað því sem 

þau gera í mörgum nágrannaríkjum okkar (Berlin o. fl., 2006; Carlsson o. fl., 2005; Fabra-

Crespo o. fl., 2015; Mendes o. fl., 2006). Með samvinnu samtaka skógareigenda og 

Skógræktarinnar, sem veitir fellingaleyfi, mætti skipuleggja skógræktaraðgerðir á stóru 

svæði og hjá mörgum mismunandi skógareigendum. 

Þættirnir „stofnar of kræklóttir“ og „vöxtur of lítill“ réðu því að um 40% allra 

ræktaðra skóga á Vesturlandi var dæmdur óhæfir til viðarnýtingar. Það geta verið ýmsar 

ástæður fyrir því að stofnar mælast of kræklóttir eða vöxturinn of lítill, svo sem veðurskilyrði 

(Gunnhildur I Georgsdóttir o.fl., 2005; Páll Bergþórsson, 1996), endurtekin áföll á lífstíma 

skógarins eins og kal o.fl. (Guðmundur Halldórsson, 2001; Þröstur Eysteinsson, 2012b). 

Eins geta þetta verið landbótaskógar sem gróðursettir eru við erfið og rýr jarðvegsskilyrði 

(Arnór Snorrason, 2004). Það gætu einnig hafa verið gróðursett óhentug kvæmi eða 

óhentugar tegundir miðað við umhversskilyrði almennt (Þröstur Eysteinsson, 2012a) . Það 

má því hugsa sér að matið á þessum tveimur þáttum er ef til vill ekki eins varanlegur dómur 

og fyrir aðra þætti, þegar til lengri tíma verður litið. Segja má að hinir þættirnir, svo sem 



 

37 

 
 

svæði skilgreind t.d. of brött fyrir skógrækt og náttúruvernd séu varanlegri dómar sem ekki 

verður hróflað við og verður alltaf hluti af allri skógrækt. 

Varðandi breytingar sem gætu orðið á flokkunum „stofnar of kræklóttir“ og „vöxtur 

of lítill“ með tímanum má helst nefna næstu kynslóð skóga á þessum svæðum þar sem allir 

mælifletir hjá ÍSÚ er varanlegir. Tré breyta vaxtarskilyrðum sínum sjálf með ýmsu móti 

(Smith o.fl., 1997; Chapin III o.fl., 2011) og umhverfisaðstæður breytast með tímanum eftir 

því sem skógar vaxa upp. Einnig hefur þekking á kvæma- og tegundavali miðað við aðstæður 

á hverjum stað aukist (Aðalsteinn Sigurgeirsson o. fl., 2006; Þröstur Eysteinsson, 2012a). 

Jafnvel má hugsa sér að grisja út stóran hluta þess skógar sem fyrir er og ekki nær 

skilgreiningu um „nýtanleika“ og gróðursetja næstu kynslóð trjáa í skjóli þeirra trjáa sem 

eftir standa. Sú kynslóð ætti að hafa betri vaxtarmöguleika. Það má hugsa þetta sem almenna 

hvatningu fyrir framtíðar skógrækt, sérstaklega timburnytjaskógrækt, að í upphafi skal 

endirinn skoða og byggja á þeirri reynslu sem við höfum þar sem hún á við til að auka sem 

mest lífslíkur og vaxtarmöguleika þeirra skóga sem ræktaðir verða í framtíðinni. 

 

4.2 Viðarmagnsspá fyrir Vesturland 

Eðlilega var mikill munur á eldri og yngri skógum þegar spátíminn er svo stuttur sem hér 

var um að ræða; og segja má að í lok spátímans eftir 30 ár verði yngri skógarnir sem 

gróðursettir voru til og með ársins 2017 komnir á sama stað í standandi viðarrúmáli og eldri 

skógarnir voru í upphafi spár árið 2019. Það er gert ráð fyrir um 120.000 m3 (± 40.000) í 

yngri skógunum í lok spár árið 2049 (Tafla 3), en um 110.000 m3 (± 50.000) í eldri skógum 

árið 2019 (Tafla 3) í S1. Undirritaður telur það ágæta lausn að gera grein fyrir bæði yngri og 

eldri skógum eins og gert er í þessu tilviki. Þá er hægt að bera þessi gagnasöfn saman, eða 

horfa eingöngu á niðurstöður úr eldri skógum og vinna áfram með þær. Yngri skógarnir skila 

jú ekki miklu og það er erfiðara og óöruggara að spá fyrir um vöxt þeirra næstu 30 ár þar 

sem mjög takmarkaðar vaxtarmælingar eru til grundvallar vaxtargetu þeirra í IceForest. Því 

var ákveðið að gera grein fyrir öllum niðurstöðum bæði í sitthvoru lagi og samanlagt í 

verkefninu. Yngri skógarnir þekja samt mikið svæði (40% allra nýtanlegra skóga) og því 

fæst aldrei heildarmynd nema að gera grein fyrir þeim líka. 

 Standandi rúmmál mun samkvæmt þessari spá aukast mikið á næstu 30 árum. Gert 

er ráð allt að sexföldun standandi rúmmáls í öllum nýtingarhæfum skógum á Vesturlandi 

yfir spátímabilið í S1. Ef gert er ráð fyrir sjálfbærri nýtingu eins og í S2 þá má gera ráð fyrir 
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þreföldun standandi rúmmáls í eldri skógum yfir spátímabilið. Ef við berum alla skóga 

saman í S1 og S2 þá munar um 270.000 m3 í standandi rúmmáli árið 2049 (Tafla 3. og Tafla 

9.) sem dæmi. Ef markmiðið væri að safna lífmassa í skógunum eða ef ræktaðir skógar ættu 

bara að nýtast til að binda kolefni þá er S1 því vænlegri leið. 

Í S2 er gert ráð fyrir að búið verði að grisja og nýta samtals um 160.000 m3 af efni 

eftir 30 ár (tafla 16) úr eldri skógunum eingöngu, 190.000 m3 ef grisjun úr yngri skógunum 

væri tekin með. Í seinni tveimur 10-ára tímabilum spárinnar er gert ráð fyrir árlega 

meðalviðaruppskeru uppá 8.000 m3 (tafla 16). Til samanburðar hefur heildar skógarhögg á 

landinu öllu á tímabilinu 2004-2013 samkvæmt samantektum Einars Gunnarssonar (2004-

2014) í skógræktarritinu verið um 2.000 - 6.000 m3 á ári. Það er því verið að spá því að eftir 

árið 2030 verði hægt að nýta meira efni með sjálfbærum hætti á ári á Vesturlandi heldur en 

hefur verið nýtt árlega á landinu öllu undanfarin ár. Það eru því mjög spennandi tímar 

framundan í nýsköpun og úrvinnslumálum úr íslensku skógarauðlindinni. 

Sjálfbær nýting miðar við að ekki sé gengið á vaxtargetu skóganna; þ.e. aldrei sé 

tekið meira en sem nemur árlegum viðarvexti á svæðinu. Ekki er ólíklegt að IceForest ofmeti 

hversu mikið verði tekið úr skógunum í raun, eins og áður er fjallað um. En hvað „kostar“ 

sjálfbæra nýtingin þá? Ef við drögum 190.000 m3 viðaruppskeru frá þeim 270.000 m3 mun 

á standandi rúmmáli S1 og S2 árið 2049, þá má segja að við það að nytja skógana með 

þessum hætti hefur verið fórnað eða tapað um 80.000 m3 af efni eða standandi rúmmáli sem 

fær ekki að vaxa yfir spátímabilið. Hinn hluti viðaruppskerunnar, eða um 110.000 m3, er sá 

hluti sem dekkast af svokölluðum „grisjunaráhrifum“ (Smith et al., 1997); þ.e. auknum vexti 

eftirstandandi trjáa eftir grisjun.  

Þó að einstaka tré sem standa eftir vaxi betur eftir grisjun, þá verður heildarvöxtur 

yfirleitt minni ef skógar eru grisjaðir, þar sem vaxtarrými er ekki fullnýtt fyrstu árin eftir 

grisjun (Smith o.fl., 1997; Nilsson o.fl., 2010; Waring o.fl., 2016). Það sést líka vel í þessari 

viðarmagnsspá ef árlegur heildarvöxtur eða árlegur vöxtur á ha er borinn saman þá er hann 

meiri í S1 miðað við S2 í lok spár árið 2049, eða um 12 m3ha-1ár-1 í S1 (tafla 5) miðað við 

um 10 m3ha-1ár-1 í S2 (tafla 12). En á móti kemur að á sama tímabili þá hefur fólk verið í 

vinnu við að grisja og nýta efni úr þessum skógum til að skapa verðmæti, og gróðursett er 

um leið fyrir næstu kynslóð skóga í þau svæði sem voru rjóðurfelld.  

Til lengri tíma litið má búast við því að vaxtarhraði ónytjaðra skóga minnki eitthvað 

og staðni og að náttúrulegt ferli endurnýjunar með sjálfgrisjun eigi sér stað (Chapin III o.fl., 
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2011; Smith o.fl., 1997). Það sést að vísu ekki á þessum 30 árum í þessari spá (tafla 5) enda 

eru skógarnir á Vesturlandi mjög ungir í upphafi spár, um 80% þeirra eru á bilinu 0-40 ára 

gamlir árið 2019 (tafla 8). Í lok spár árið 2049 fyrir S1, eru einungis um 25% allra skóga 

orðnir eldri en 60 ára (tafla 8). Þetta myndi eflaust sjást betur ef spáin næði lengra fram í 

tímann þar sem að ónytjuðu skógarnir myndu a halda áfram að eldast. Með sjálfbærri nýtingu 

þá er gripið inn í þetta ferli og við fellum og nýtum þá skóga þar sem farið er að hægjast á 

árlegum vexti og áður en sjálfgrisjun hefst, og gróðursetjum svo aftur nýja til að endurnýja 

þá. Enda sést meiri og jafnari aldursdreifing í nytjuðu skógunum í S2 (tafla 15) miðað við 

ónytjuðu skógana í S1 (tafla 8) yfir spátímabilið, sérstaklega árið 2049. 

 Vaxtarhraði skóga hjá nágrönnum okkar hefur líka verið metinn. Til samanburðar má 

nefna dæmi frá Noregi þar sem árlegur vöxtur rauðgrenis (Picea abies (L.) H. Karst.) hefur 

verið metin frá 8 til 27 m3ha-1ár-1 (Andreassen, 2019)  Fyrir sitkagreni í Noregi þá hefur 

vöxtur verið mældur frá 15 til 34 m3ha-1ár-1 (Andreassen, 2019). Í dag þá er verið að nýta 

um 0.20 milljón m3 af viðarmagni í Vestur-Noregi. Þar er áætlað  að árleg nýting timburs 

geti orðið 2,7 milljón m3 árið 2060 með góðu skipulagi, fjárfestingum og forgangsröðun 

þessara hraðvaxta grenitegunda (Øyen o.fl., 2008). Spár eins og þessi frá Vestur-Noregi og  

þessi spá fyrir Vesturland á Íslandi geta gefið hugmynd um framboð efnis á viðkomandi 

svæðum á næstu áratugum. Stöðugt og fyrirsjáanlegt flæði af efni er nauðsynlegt ef halda á 

úti úrvinnslustöðvum (Carlsson o.fl., 2005) og það verður því að teljast óraunhæft að stunda 

enga grisjun ef atvinnusköpun er markmiðið.  

Magn nýtanlegs viðar eykst hratt í eldri skógum samkvæmt spánni (tafla 16). Þó er 

vert að benda á að magnið sem IceForest mælir með að taka úr skógunum er nokkuð svipað 

í seinni tveimur tímabilum spárinnar, 2030-2049, eða um 80.000 m3 í báðum tímabilum. Það 

er á milli 20-30 % af standandi rúmmáli í báðum tímabilum. Árlegur vöxtur á ha helst einnig 

svipaður eftir árið 2029 í spánni þegar vaxtarhraðinn er kominn í um 11-12 m3ha-1ár-1 (tafla 

8). Markmið S2 var sjálfbær nýting skógarauðlindarinnar sem var í þessu tilfelli skilgreind 

sem hagkvæm nýting skóganna án þess að skerða heildar árlegan vöxt skóganna. 

  

4.3 Kolefnisbinding nytjaskóga Vesturlands 

Í þessu verkefni var einungis gert grein fyrir magni kolefnis (C) sem bundið er í lífmassa 

trjánna skógunum, en ekki C í jarðvegi, feyru eða öðrum þáttum (Barcena et al., 2014). 

Nýlega sýndi Joel C Owona (2019), í meistaraverkefni sínu við LbhÍ, að kolefnisbinding í 
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jarðvegi og feyru á fyrstu 35 árum í kjölfar nýskógræktar með barrtrjám á skóglausu 

graslendi á SV-landi getur verið jafn mikil og verður í lífmassa sjálfs skógarins.  

Kolefnisforðinn sem reiknaður var út í þessu verkefni byggist því á standandi 

bolrúmmáli skóganna og lífmassastækkunnarstuðlum fyrir aðra vefi trjánna, eins og lýst 

hefur verið. Því fylgdi aukning kolefnisforða í skógunum í viðarmagnsspánni aukningu 

standandi rúmmáls. Meðal annars þess vegna sýndu niðurstöður þessa verkefnis að minna C 

er bundið í skógunum þegar þeir eru nytjaðir. Nánar tiltekið þá var áætlað að um 280.000 

tonn C (± 84.000) verði bundin í öllum nýtingarhæfum skógum á Vesturlandi árið 2049 í S1 

(tafla 7). Í S2 er einungis gert ráð fyrir að kolefnisforði skóganna verði um 160.000 tonn C 

(± 53.000) árið 2049 (tafla 14). Fórnarkostnaður nýtingarinnar í kolefnisbindingu í lífmassa 

allra þessara skóga var því 120.000 tonn C á næstu 30 árum, eða um 4000 t C á ári (um 

14.700 t CO2 á ári) að jafnaði. Þar sem spá S2 um hversu mikið verði grisjað og fellt í 

nýtanlegum skógum Vesturlands er mjög líklega ofmat, þá eru þetta hámarkstölur. Þessar 

tölur sýna þó stærðargráðuna á því hversu mikið kolefni er tekið úr skógunum með nýtingu 

viðarins og ef eina markmið skógræktarinnar er kolefnisbinding þá er best að láta skógana 

standa ósnerta á þessu tímabili. 

 Vert er þó að hugleiða hvað verður um það timbur sem tekið er úr skógunum. Í því 

skyni má sem dæmi benda á ítarlega umfjöllun eftir Roger Sathre og Jennifer O‘Connor 

(2010) þar sem fjallað er um áhrif þess að skipta öðrum efnum eins og stáli, sementi, 

jarðefnaeldsneyti út fyrir timbur, og hvaða nettó áhrif það hefur á kolefnislosun. Í 

yfirlitsgrein Sathre og O‘Connor (2010) eru bornar saman niðurstöður úr 21 rannsókn um 

áhrif þess að skipta öðrum byggingarefnum, eldsneyti og meira út fyrir timbur. Fyrir hvert 

efni sem borið var saman við timbur var reiknaður ákveðinn stuðull sem segir til um hve 

mörg tonn af kolefni annaðhvort tapast eða bindast með því að koma í veg fyrir losun 

annarsstaðar. Meðaltal allra þessara rannsókna var binding uppá 2,1 tonn af  C sem það þýðir 

að fyrir hvert tonn af kolefni í timbri sem notað er í stað annarra sem valda losun 

gróðurhúsaloftegunda, þá má koma í veg fyrir losun á um 2,1 tonn af C með því að draga úr 

vinnslu eða notkun annarra efna. Þetta byggist þó á því að skógarnir séu nýttir með 

sjálfbærum hætti meðal annars með því að rækta skóg í stað þeirra skóga rjóðurfelldir eru 

(Sathre & O‘Connor 2010). Til að setja þetta í samhengi við þetta verkefni þá var leitast við 

það í S2 að taka ekki meira efni úr skógunum sem næmi árlegum vexti svo að vaxtargeta 

næsta árs yrði viðhaldið. Eins voru öll svæði sem voru rjóðurfelld af IceForest endurnýjuð í 

líkaninu um leið með gróðursetningu sömu tegunda. Aðrar aðstæður hér á landi myndu því 
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ráða um þau áhrif sem timburafurðir úr skógum Vesturlands gætu haft á losun Íslands. Er 

t.d. markaður eða verður markaður á Íslandi fyrir íslenskt timbur í húsbyggingar á næstu 

áratugum? Ef svo verður þá gæti sjálfbær nýting skóganna þar sem afurðirnar færu í 

húsbyggingar í stað annarra efna, eins og steinsteypu eða sements, bæði dregið úr losun (á 

heimsvísu) vegna minni notkunar þessara efna, og um leið þá myndi það kolefni sem væri 

bundið í timburveggjum húsanna geymast þar. Misjafnt er hvað hús standa lengi, en á meðan 

þessi hús stæðu þá yxi annar skógur upp á því svæði sem timbrið kom upprunalega frá. Nú 

eru hús bara eitt dæmi og kannski eitt það besta, en sömu rök gilda fyrir margar aðrar afurðir. 

Það er því ekki sjálfsagt að viðartekt leiði til nettó-losunar ef slík óbein áhrif eru tekin með 

í reikninginn. 

4.4 Afurðaflokkar úr nytjaskógum Vesturlands 

Yfirleitt eykst hlutfall sverra trjáa með reglulegri grisjun skóga á kostnað heildar standandi 

rúmmáls fram að lokahöggi í barrskógum (Smith o.fl., 1997; Macdonald o.fl., 2002; 

Mäkinen o.fl., 2004; Nilsson o.fl., 2010). Það sést að sumu leyti í þessari viðarmagnsspá þar 

sem ónytjuðu skógarnir framleiða meira viðarmagn eins og komið var að hér áður, en hlutfall 

flettiefnis af öllu efni sem tekið var úr nytjuðu skógunum jókst úr um 27% á tímabilinu 2030-

2039 í um 44% fyrir 2040-2049 (tafla 16).  

IceForest birtir ávallt niðurstöður um afurðaflokkun í hverju tímabili hvort sem gert 

er ráð fyrir nýtingu timburs eða ekki, en ákveðið var að birta einungis niðurstöður um 

afurðaflokkun í þessu tilfelli um það efni sem var tekið úr skógunum í S2. En þessar 

niðurstöður sem ekki voru birtar sýndu svipaða hlutfallslega þróun flettiefnis bæði í S1 og 

S2 sem bendir þá til þess að grisjun hafi ekki enn haft afgerandi áhrif í þessu tilfelli á þessum 

30 árum, heldur vegur tiltölulega ungur meðalaldur skóganna árið 2019 þyngra og því gildna 

trén með svipuðum hraða í S1 og S2. Það skýrist eflaust einnig að hluta til vegna þess að 

þetta voru í sumum tilfellum tiltölulega gisnir skógar í upphafi spárinnar. Lengri spá gæti 

mögulega sýnt meiri jákvæð grisjunaráhrif á hlutfall flettiefnis í skógum á Vesturlandi.  

 

4.5 Mögulegar tekjur og ársverk 

Markaður er nú þegar til staðar fyrir timbur og viðarafurðir á Íslandi. Innflutningur timburs 

er langt um meiri en innlend framleiðsla og íslensk fyrirtæki sem nýta sér timbur virðast vilja 

styðja uppbyggingu íslenska skógariðnarins, til þess þarf þó framboð efnis að vera stöðugt 

og fyrirsjáanlegt (Ellert Arnar Marísson, 2016). Mikil tækifæri virðist því vera til staðar í 
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skógum Vesturlands til framtíðar. Undirritaður telur því áhugavert að setja niðurstöður þessa 

verkefnis í samhengi við raunverulegar tölur um sölu og mögulegar brúttótekjur fyrir timbur 

með einföldu dæmi:  

Sekkjaður m3 af kurli eða iðnviði selt í smásölu á 13.300 kr. m/vsk árið 2019 hjá 

Skógræktinni (Jón Auðunn Bogason, Skógarvörður, tölvupóstur 17.1.2020). Lægra verð 

getur fengist í heildsölu kurls og því verður stuðst við meðalverð fyrir kurl uppá 10.000 kr. 

m/vsk fyrir þetta dæmi. Einn rúmdesimeter (dm3) af bolvið úr greni eða furu var seldur á 41 

– 61 kr. m/vsk eftir því hvort það var í heildsölu eða smásölu árið 2019 hjá Skógræktinni 

(Trausti Jóhannsson, Skógarvörður, tölvupóstur 17.1.2020). Ef stuðst er við meðalverðið 50 

kr. m/vsk á dm3, eða 50.000 kr. m/vsk fyrir hvern m3 af flettiefni og þessar verðtölur fyrir 

iðnvið og flettiefni eru lagðar saman við niðurstöður töflu 16 mætti setja upp dæmi um tekjur 

eins og tafla 19 sýnir. Miðað við þessar grófu forsendur má sjá að árlegar meðal brúttótekjur 

fyrir efni úr skógunum gæti aukist úr um 9 milljónir króna á ári við upphaf spár í um 250 

milljónir króna á ári í síðasta tímabili spárinnar. Þetta er einfaldað dæmi um mögulegar tekjur 

þar sem stofnkostnaður skógræktar er ekki tekinn með og gengi og verð er einungis miðað 

við verðskrá Skógræktarinnar 2019. Eins eru þetta bara grófar og hóflegar verðtölur þar sem 

hægt er að auka virði flettiefnis mikið með því að saga það og kanta o.s.frv. Tækifæri virðast 

því vera til staðar í ræktuðum skógum á Vesturlandi, sérstaklega þegar líður á spátímabilið 

ef grisjun og umhirðu skóganna er fylgt eftir. 

Tafla 19. Mögulegar tekjur (kr. m/vsk) í hverju 10 ára tímabili fyrir eldri og yngri nýtanlega skóga 

á Vesturlandi, ef timbur selst í því tímabili sem það er grisjað miðað við gefnar forsendur um verð 

frá Skógræktinni fyrir árið 2019. 

Tímabil 2020-2029 2030-2039 2040-2049 

Flettiefni - tekjur 25.000.000 1.000.000.000 1.750.000.000 

Iðnviður - tekjur 65.000.000 550.000.000 750.000.000 

Tekjur samtals 90.000.000 1.550.000.000 2.200.000.000 

Meðaltekjur á ári 9.000.000 155.000.000 250.000.000 

 

 

Það hefur verið lagt mat á núverandi atvinnusköpun skógarauðlindarinnar á Íslandi (Lilja 

Magnúsdóttir, 2013), sem dæmi hefur verið áætlað að á Íslandi skapist 1,2 beint starf á hverja 

1.000 ha skógarþekju miðað við 4,2 í Írlandi (IFFPA, 2018), og 3,2 á Skotlandi (Forestry 

Commission, 2011). Lilja bendir á að þessi munur gæti stafað af skorti á úrvinnslustörfum 
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hér á landi, enn sem komið er, miðað við þessi viðmiðunarlönd. Gróflega gæti maður þá 

varpað því fram að á þeim 2.870 ha af skógi sem metinn hefur verið hæfur til viðarnýtingar 

á Vesturlandi gætu skapast um 3 - 4 bein störf (þ.e. skógarhögg, grisjun og útkeyrsla). Þetta 

yrðu væntanlega aðallega grisjunar- og skógarhöggsverktakar.  

 Til þess að setja þessa viðarmagnsspá í samhengi við raunverulegt dæmi um 

atvinnusköpun þá þarf um 600 m3 af flettiefni, eða um 2000 m3 af efni samtals á ári til að 

halda uppi sögunarmyllu eins og sú sem hefur nú verið sett upp á Ytri-Víðivöllum II á 

Fljótsdalshéraði og hún ber í dag um 5 stöðugildi eða ársverk (Bjarki M. Jónsson. Munnleg 

heimild, 13.5.2019). Í töflu 16 má sjá að árlegt framboð af flettiefni eykst úr um 50 m3 af 

flettiefni á ári að meðaltali í um 3.500 m3 af flettiefni á ári að meðaltali yfir spátímabilið 

2019-2049. Þó gætt sé alls hófs og við gerum ráð fyrir að raunin verði helmingi minna 

hlutfall af flettiefni en það sem viðarmagnsspá IceForest gerir ráð fyrir, þá verða góðar 

forsendur fyrir sambærilegri sögunarmyllu á næstu árum eða áratug á Vesturlandi.  

Vonandi verður hægt að nota niðurstöðurnar sem birtar hafa verið í þessu verkefni til 

að leggja ítarlegra mat á þessi atriði með raunhæfum forsendum um kostnað, hráefnaverð, 

flutningskostnað, flutningsleiðir og flutningsfjarlægðir og aðra þá þætti sem máli skipta.  
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5. Ályktanir / lokaorð 

Þessi spá mun vonandi nýtast við gerð markaðsgreiningar og við aðra sambærilega vinnu á 

Vesturlandi svo auðveldara verði að nýta þau tækifæri sem skógarauðlindin á Vesturlandi 

býður uppá. Það ber að hrósa Skógræktinni fyrir framsýnina að hafa komið 

landsskógaúttektinni (ÍSÚ) af stað fyrir 15 árum síðan. Án slíkrar úttektar hefði verkefni sem 

þetta ekki verið mögulegt.   

Eins tel ég vera mikil tækifæri í gerð fleiri og ítarlegri viðarmagnsspáa fyrir Ísland, 

bæði fyrir landið í heild sem og einstaka landshluta, með mismunandi markið að leiðarljósi, 

svo auðveldara verði að skilgreina aukningu á standandi rúmmáli og gera betur grein fyrir 

þeim tækifærum sem kunna að leynast í skógunum. Sérstaklega þar sem nákvæmni 

skráninga og gagna eykst með tímanum. Sem dæmi þá er fjarkönnun notuð í síauknum mæli 

sem viðbót við landsskógarúttektir, og gæði trjástofna í skógi er enn einn þáttur sem 

mögulegt er orðið að meta með fjarkönnun (Holopainen o.fl., 2010; Kankare o.fl., 2014; van 

Leeuwen o.fl., 2011). Vert er að minnast á þetta og hafa í huga sem viðbót við hefðbundnar 

skógmælingar í framtíðinni þar sem þetta getur bætt nákvæmni mælinga á stórum skala og 

þar með aukið nákvæmni viðarmagnsspáa eins og þessa. 

Skekkjumörk eða vikmörk voru frekar há í þessu verkefni, allt frá 20% og yfir 100% 

í sumum tilfellum. Sambærilega skekkjumörk, og síst minni, komu einnig fram í þeim 

tveimur viðarmagnsspám sem unnar hafa verið (Lárus Heiðarsson o.fl., 2015; Benjamín 

Davíðsson, 2012).Þetta þýðir ekki þó ekki að niðurstöður spánna séu rangar eða mælingar 

lélegar, heldur að breytileiki á mæliflötunum var mikill. Enda eru skógarnir sem teknir voru 

fyrir á Vesturlandi mjög misleitir hvað varðar aldur og gróskuflokka. Talsverð skekkja fylgir 

einnig mati á flatarmáli skóga. Nauðsynlegt er að minnka þá skekkju með áframhaldandi 

endurbótum á kortlagningu á skógum Íslands og það mun einnig skila sér í öruggari 

viðarmagnsspám.  
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7. Viðaukar 

7.1 Árlegur meðalvöxtur per ha í S1  

Tafla V1.1 sýnir þróun árlegs viðarvaxtar í nýtanlegum skógum Vesturlands á ha yfir 

spátímabilið í S1 sviðsmyndinni (án grisjana). Hér minnkaði vöxtur á ha þegar yngri og eldri 

skógar voru lagðir saman miðað við eldri skógana eingöngu. Það var vegna þessa að 

flatarmál skóganna jókst hlutfallslega meira en árlegur vöxtur í yngri skógunum. 

 

Tafla V1.1. Árlegur vöxtur á ha í skógum 2019-2049 (ásamt 95% vikmörkum). 

Ár 2019 2029 2039 2049 

Árlegur vöxtur á ha (m3 ha-1 ár-1)  

í eldri skógum 
8 (± 3) 11 (± 3) 13 (± 3) 15 (± 2) 

Árlegur vöxtur á ha (m3 ha-1 ár-1)  

í yngri skógum 
0 2 (± 1) 5 (± 2) 10 (± 4) 

Árlegur vöxtur á ha (m3 ha-1 ár-1)  

samtals 
5 (± 2) 7 (± 2) 10 (± 2) 12 (± 2) 

 

7.2 Flatarmál mismunandi aldursflokka í S1 og S2  

Þar sem 20 ára aldursbil eru notuð í þessari rannsókn, sem samt sýnir raunverulega 

aldursdreifingu nýtanlegra ræktaðra skóga á Vesturlandi, þá detta einstaka mælifletir dálítið 

misjafnt inn í nýja aldursflokka þegar útreikningar eru gerðir fyrir einstaka ár, eins og 2029, 

2039 og 2049.  

Tafla V2-1 sýnir að um 60% eldri skóga á Vesturlandi, eða 1.081 ha (± 438), voru á bilinu 

20-39 ára í upphafi spár árið 2019 og eru því flestir komnir í eða að fara í mesta 

vaxtartímabilið. Við lok spár árið 2049 eru um 60% nýtanlegra skóga sem gróðursettir voru 

til og með 2017 á Vesturlandi á aldursbilinu 40-59 ára, og rúmlega 30% 60 ára eða eldri.  

Í Töflu V2-2 má sjá að allir yngri skógarnir eru á milli 0-19 ára við upphaf spárinnar. 

Meirihluti þeirra var þó eldri en 10 ára. Þar sem IceForest mælti með endurgróðursetningu á 

um 300 ha svæði (26%) í yngri skógunum strax á fyrstu 10 árunum (2019-2029) þá varð 

ennþá mikið flatarmál af yngri skógum sem eru enn á aldursbilinu 0-19 ára, árið 2029 í 

spánni. 
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Tafla V2-1. Flatarmál eldri nýtanlegra skóga í S1 á Vesturlandi eftir aldursflokkum 2019-2049 

(ásamt 95% vikmörkum). 

Ár 2019 2029 2039 2049 

0-19 ár (ha) 182 (± 209)*     

20-39 ár (ha) 1.081 (± 438)                971 (± 417) 234 (± 229) 50 (± 98)* 

40-59 ár (ha) 450 (± 289) 650 (± 344)  1029 (± 429) 920 (± 408) 

60-79 ár (ha)   92 (± 180)* 450 (± 289) 651 (± 344) 

80-100 ár (ha)       92 (± 180)* 

 

Tafla V2-2. Flatarmál yngri nýtanlegra skóga í S1 á Vesturlandi eftir aldursflokkum 2019-2049 

(ásamt 95% vikmörkum). 

Ár 2019 2029 2039 2049 

0-19 ár (ha) 1155 (± 455) 372 (± 271) 50 (± 98)   

20-39 ár (ha)   783 (± 382) 1105 (± 437) 655 (± 345) 

40-59 ár (ha)       500 (± 303) 

 

 

Sjá má í töflu V2-3 að meirihluti eldri skóganna í S2 var á aldursbilinu 20-39 ára við upphaf 

spár árið 2019. Þegar líður á spátímabilið þá má sjá aldursdreifinguna aukast þar sem gert 

var ráð fyrir lokahöggi og endurnýjun í sumum skógum. 

Tafla V2-3. Flatarmál eldri nýtanlegra skóga í S2 á Vesturlandi eftir aldursflokkum 2019-2049 

(ásamt 95% vikmörkum) 

Ár 2019 2029 2039 2049 

0-19 ár (ha)  182 (± 209)* 80 (± 157) 301 (± 238) 

20-39 ár (ha) 1.081 (± 438)                971 (± 417) 234 (± 229) 50 (± 98)* 

40-59 ár (ha) 450 (± 289) 650 (± 344)  1027 (± 429) 807 (± 381) 

60-79 ár (ha)   92 (± 180)* 372 (± 271) 515 (± 313) 

80-100 ár (ha)       40 (± 90)* 
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Í töflu V2-4 má sjá að allir yngri skógarnir í S2 eru 0-19 ára við upphaf spár árið 2019. Aftur 

er gert ráð fyrir sömu endurgróðursetningu og var í S1 sem skýrir aldursdreifinguna árið 

2029, en svo má sjá eftir það meiri endurnýjun vegna lokahöggs á síðustu árum spárinnar, 

2039 og 2049, miðað við yngri skóga í S1 sem sjá má í töflu 10 

Tafla V2-4. Flatarmál yngri nýtanlegra skóga í S2 á Vesturlandi eftir aldursflokkum 2019-2049 

(ásamt 95% vikmörkum). 

Ár 2019 2029 2039 2049 

0-19 ár (ha) 1155 (± 455) 372 (± 271) 100 (± 138) 91 (± 178) 

20-39 ár (ha)  783 (± 382) 1055 (± 428) 531 (± 321) 

40-59 ár (ha)    533 (± 322) 

 

 

7.3 Umhirðuþörf í eldri og yngri skógum í S2  

 

Tafla V3-1 sýnir flatarmál þess svæðis sem hirða þarf um næstu 30 árin til að fylgja þeirri 

nýtingu sem lögð er til í S2 í eldri skógunum eftir. Með umhirðu er átt við grisjun, 

rjóðurfellingu og endurnýjun eftir rjóðurfellingu. Á fyrsta 10 ára tímabilinu, 2019-2028, var 

gert ráð fyrir umhirðu á 198 ha (± 222) sem jókst í 770 ha (± 375) á síðasta tímabilinu, 2040-

2049. Því er gert ráð fyrir að sinna þurfi um 20ha á ári í eldri nýtanlegum skógum á 

Vesturlandi á næsta áratug (2020-2029), sem eykst upp í um 80 ha á ári á síðasta tímabilinu 

2040-2049 (Tafla V4-1). Það ber að benda á að aftur eru niðurstöður fyrir fyrsta tímabil 

spárinnar ómarktækar þar sem vikmörkin eru hærri en spáin (Tafla V3-1).  

 

Tafla V3-1. Flatarmál þess svæðis sem hirða þarf um í eldri nýtanlegum skógum á Vesturlandi á 

hverju 10 ára tímabili samkvæmt S2 (ásamt 95% vikmörkum). 

Tímabil 2020-2029 2030-2039 2040-2049 

Samtals (ha) 198 (± 222)* 518 (± 313) 770 (± 375) 

Lokahögg (ha) 0 171 221 

Grisjun (ha) 148 176 328 

Endurgróðursetning (ha) 50 171 221 

 

Áætluð viðaruppskera úr yngri skógum í S2 mun verða um 30.000 m3 (± 40.000) af iðnviði 

á síðasta tímabili spárinnar 2040-2049. Þessar niðurstöður um viðaruppskeru úr yngri 

skógum eru ómarktækar sökum hárra vikmarka. Tafla V3-2 sýnir flatarmál þess svæðis sem 



 

54 

 
 

hirða þarf um í yngri skógunum. Gert var ráð fyrir talsverðum endurgróðursetningum í fyrri 

tímabilum spárinnar sökum lágs þéttleika í hluta af skógunum. Í síðasta tímabili spárinnar er 

einungis gert ráð fyrir endurnýjun á því svæði sem verður rjóðurfellt. 

Tafla V3-2. Flatarmál þess svæðis sem hirða þarf um í yngri skógum á hverju 10 ára tímabili 

spárinnar (ásamt 95% vikmörkum). 

Tímabil 2020-2029 2030-2039 2040-2049 

Samtals (ha) 250 (± 217) 100 (± 138)* 215 (± 209) 

Lokahögg (ha) 0 0 91 

Grisjun (ha) 0 0 33 

Endurgróðursetning (ha) 250 100 91 

 

 

7.4. Stillingar í Iceforest 

Eftirfarandi myndir og útskýringar sýna hvernig helstu skilgreiningar og stillingar voru 

notaðar í IceForest fyrir viðarmagnsspánna. Á sumum myndum hafa íslenskar þýðingar 

verið bættar við fyrir þær skipanir sem er á ensku í forritinu.  

V4-1. mynd sýnir stillingarnar sem notaðar voru fyrir umhirðukerfi 1. Umhirðukerfi 

1 skilgreinir hvernig IceForest eigi að vinna með alaskaösp. Þeir fjórir dálkar sem sjást 

byggjast á fjórum gróskuflokkum: 12, 15, 18 og 21. Þegar IceForest tekur fyrir mæliflöt með 

alaskaösp þá er metið í hvaða gróskuflokk hann lendir, byggt á þeim mæligögnum sem liggja 

að baki þessum mælifleti. Þessi mæliflötur lendir undir þann dálk sem er hvað næstur þeim 

gróskuflokki sem mæliflöturinn er með. Sem dæmi ef asparskógur fær gróskuflokkun 13 þá 

lendir hann í umhirðukerfi byggt á fyrsta dálkinum frá vinstri, eða undir gróskuflokki 12 í 

umhirðukerfi 1 í IceForest. Notandi getur svo skilgreint þetta kerfi nánar, sem dæmi má stilla 

hámarkslotulengd. Fyrir gróskuflokk 12 þá er hámarkslotulengd miðuð við 75 ára aldur, eða 

25 sm meðalþvermál í skóginum eftir því hvaða skilyrði er uppfyllt fyrst. Þar eftir er stillt 

hvaða jarðvinnslu á að nota, hvernig skal endurnýja eftir lokahögg o.s.frv. 
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V4-1. mynd. Yfirlit yfir umhirðukerfi 1. 

 

V4-2. mynd sýnir valmyndina sem notandi fær upp þegar ýtt er á „grisja“ (e. Thin) takkan 

undir gróskuflokk 12 á mynd 2. Á þessari valmynd voru grisjunarleiðbeiningar fyrir 

gróskuflokk 12 skilgreindar. IceForest grisjar þá í fyrsta skipti um 30% þegar skógur nær 

annaðhvort 6 m yfirhæð eða 15 m2ha-1 grunnflöt, hvort sem kemur á undan (V4-2. mynd). 

Svo koll af kolli með sama hætti fyrir næstu grisjanir eins og sést á V4-2. mynd þar til komið 

er að lokahöggi. 

 

 

V4-2. mynd. Grisjunarleiðbeiningar fyrir gróskuflokk 12 í umhirðukerfi 1 
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V4-3. 4. og 5. mynd sýna grisjunarleiðbeiningar fyrir gróskuflokka 15, 18 og 21 í 

umhirðukerfi 1. Þessar valmyndir koma upp með sama hætti og á V4-1. mynd þegar ýtt er á 

„Thin“ takka undir viðeigandi dálk á V4-1. mynd. 

 

 
V4-3. mynd. Grisjunarleiðbeiningar fyrir gróskuflokk 15 í umhirðukerfi 1 

 

 

 

 
V4-4. mynd. Grisjunarleiðbeiningar fyrir gróskuflokk 18 í umhirðukerfi 1 
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V4-5. mynd. Grisjunarleiðbeiningar fyrir gróskuflokk 21 í umhirðukerfi 1 

 

 

 

 

V4-6. mynd sýnir yfirlit yfir umhirðukerfi 2, en það kerfi var notað fyrir sitkagreni og 

stafafuru. Þetta er sama valmynd og á V4-1. mynd nema með öðrum stillingum. Fyrir 

sitkagreni og stafafuru þá var mælt með lengri lotum og sverari trjám þar sem sitkagreni og 

stafafura eru hægvaxnari tegundir en alaskaöspin. 
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V4-6. mynd. Yfirlit yfir umhirðukerfi 2 

 

 

 

V4-7., 8., 9. og 10. mynd sýna grisjunarleiðbeiningar fyrir gróskuflokka 12, 15, 18 og 21 í 

umhirðukerfi 2. 

 
V4-7. mynd. Grisjunarleiðbeiningar fyrir gróskuflokk 12 í umhirðukerfi 2 

 

 



 

59 

 
 

 

 

 

 

 
V4-8. mynd. Grisjunarleiðbeiningar fyrir gróskuflokk 15 í umhirðukerfi 2 

 

 

 

 

 

 

 
V4-9. mynd. Grisjunarleiðbeiningar fyrir gróskuflokk 18 í umhirðukerfi 2 
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V4-10. mynd. Grisjunarleiðbeiningar fyrir gróskuflokk 21 í umhirðukerfi 2 

 

 

Fyrir utan þessar grisjunarleiðbeiningar sem liggja að baki hverri trjátegund í IceForest þá 

þarf notandi einnig að stilla aðalmarkmið skógræktarinnar þegar reikna á viðarmagnsspár 

með forritinu. 

Á V4-11. mynd má sjá valmynd fyrir þau markmið sem valinn voru fyrir S2 sem 

IceForest leggur áherslu á við útreikninga á viðarmagni í spánni. Með því að haka í auða 

kassa þá er valið hvað forritið leggur áherslu á og á hvaða tímabili 2029, 2039 eða 2049. 

Undir dálknum „Núverandi staða“ (e. Current) má sjá tölulegar niðurstöður um þau gögn 

sem sett hafa verið í IceForest, framreiknuð til upphafsár spárinnar, í þessu tilfelli 2019. Hér 

var lögð áhersla á að viðhalda árlegum vexti en jafnframt að reyna skila hagnaði af skóginum 

með viðarnytjum. Fyrir S1 þá var lögð áhersla á standandi rúmmál og árlegan vöxt, og var 

því hakað í alla þá kassa fyrir öll tímabil. 
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V4-11. mynd. Markmið í IceForest fyrir S2 

 

 

Þegar notandi hefur valið aðalmarkmið skógræktarinnar þá býður IceForest uppá fínstillingu 

fyrir hvert markmið sem valið var í hverju tímabili. V4-12. mynd sýnir dæmi um þetta og á 

þessari valmynd væri hægt að stilla vægi markmiðs um árlegan vöxt fyrir árið 2029 í spánni. 

Á  valmyndinni er gefið upp hæsta og lægsta mögulega gildi fyrir markmiðið á fyrsta 

tímabilinu. Textinn á ensku á myndinni segir að þar að auki hægt sé að slá inn tölulegt gildi 

um árlegan vöxt sem maður vill að IceForest stefni að. Eins sé hægt að stilla forgangsröðun 

hjá IceForest fyrir þetta markmið með því að skrifa 100 í næsta dálk við það gildi sem maður 

leggur mesta áherslu á. Fyrir hin tvö gildin er hægt að skilgreina hlutfallslegt gildi þeirra 

miðað við það gildi sem maður lagði mesta áherslu á með því að skrifa einhverja aðra tölu í 

þá dálka sem prósentu af 100. Þessa valmynd fær notandi upp fyrir hvert aðalmarkmið sem 

valið var og fyrir hvert tímabil. IceForest breytir þá skógarumhirðunni sem það mælir með 
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til framtíðar til að ná viðkomandi markmiði sem fyrst. Hvorki var átt við þessar valmyndir í 

S1 eða S2 og því verða ekki sýndar fleiri myndir um þetta. 

 

 
V4-12. mynd. Dæmi um fínstillingu á einu markmiði fyrir eitt tímabil 

 

 

V4-13. mynd sýnir annan möguleika við að stilla vægi markmiða sem IceForest býður uppá 

áður en viðarmagn er reiknað út. Á valmyndinni á V4-13. mynd eru öll markmið sem valin 

voru sýnd í hverju tímabili. Hægt er að auka vægi fyrir ákveðið markmið í einhverju tímabili 

með því að smella á brúnu stikuna. Brúna stikan færist þá til og ef þetta hefur áhrif á önnur 

markmið þá færast þær stikur til um leið. Þannig má sjá ef eitthvert markmið dregur 

mögulega úr öðru. Þar sem öll markmið fara ekki endilega saman þá er þetta ágætis leið til 

að glöggva sig á því sem maður er mögulega að fórna fyrir ákveðið markmið áður en 

lokaspáin er reiknuð út miðað við gefnar forsendur. 

 

 
V4-13. mynd. Hægt er að stilla vægi allra markmiða miðað við hvort annað í hverju tímabili 
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