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ABSTRACT 

This paper presents a study that investigates viable locations for biogas production in 

South Iceland adapting anaerobic co-digestion of farmyard manure and agricultural 

organic waste. Methane fuel production from biogas and its uses are reviewed along 

with likely socio-economic impact of the implementation. A method for mapping 

such locations is explored and applied. This study shows that there are several viable 

locations for methane production with varied capacity in South Iceland. 

 

Keywords:  

South Iceland, methane, organic agriculture, mapping. 

 

 



 

III 

FORMÁLI 

Ritgerð þessi er lögð fram sem BS-verkefni í landfræði við Verkfræði- og 

náttúruvísindasvið Háskóla Íslands. Ritgerðin er unnin sem 10 ECTS-einingar. 

Leiðbeinandi við verkefnið var Karl Benediktsson. 

Margir eiga inni þakkir fyrir að veita mér aðstoð og sýna mér þolinmæði. Ekki fá 

öll þau nöfn að birtast hér en ég ber þær þakkir í brjósti mér. Þó mun ég nefna hér 

nokkur nöfn. Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi minn og umsjónarmaður dr. Karl 

Benediktsson, prófessor í landfræði við Háskóla Íslands. Ólafur Dýrmundsson 

ráðunautur hjá Bændasamtökunum, Björn H. Halldórsson, framkvæmdastjóri Metans 

hf. og Guðmar Finnur Guðmundsson hjá Selfossveitum fá þakkir fyrir góðar 

upplýsingar og ábendingar. Innilegar þakkir fær Dan Johannessen fyrir þolinmæði og 

tillitssemi. Bragi Guðlaugsson, Gunnar Gunnarsson, Hrönn Pálsdóttir, Pála Kristín 

Bergsveinsdóttir, Steinvör Haraldsdóttir, Þorvaldur Yngvason og Þorsteinn 

Björnsson fá þakkir fyrir góðar umræður, yfirlestur og skoðun á möguleikum 

metanvinnslu hérlendis. 

 

 



 

IV 

ÁGRIP 

Endurnýjanleg orka er sífellt meira á dagskrá.  Litið hefur verið til metanvinnslu á 

landbúnaðarsvæðum sem slíka orkuuppsprettu. Ísland er vel í stakk búið til að byggja 

upp metanvinnslu á landbúnaðarsvæðum og nýta metan í stað innfluttrar orku. 

Markmiðið í þessari rannsókn var að finna vænlegar staðsetningar fyrir gerjun á 

búfjáráburði og öðrum landbúnaðarúrgangi til metanvinnslu á Suðurlandi. Einnig var 

markmiðið að meta hve mikið magn af búfjáráburði og öðrum úrgangi félli til á 

hverju vinnslusvæði fyrir sig. Athugaðar voru helstu tæknilausnir við framleiðslu og 

notkun á metani ásamt félagslegum áhrifum metanvinnslu til sveita. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar er að nokkrar staðsetningar í hjarta 

landbúnaðarsvæða eru fýsilegar til nánari skoðunar, þá helst við Flúðir og í 

Landeyjum. 
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HUGTÖK 
CNG  Jarðgas (metan), í gasformi er það þjappað fyrir flutning og geymslu þannig 

að það taki ekki nema 1% af heildarrúmmáli en við slíkar aðstæður er þrýstingur 

um 20.000–22.000 kPa (Devold, 2009; QuantityWare, 2008).. 

CO2  Koltvísýringur, hefur þann eiginleika að verða fljótandi rétt við -25° C og 

2000 kPa þrýsting. Við hreinsun á lífgasi er þessi eiginleiki oft notaður við að 

skilja hann frá metani (Scandinavian Biogas, 2008; Fulford, 1988). 

Jarðgas  Jarðgas er að mestu leyti metan sem hefur myndast af lífrænum efnum í 

jarðlögum sem ekki eru hluti af lífhvolfinu. Jarðgas er því jarðefnaeldsneyti og í 

mörgum tilvikum er það aukaafurð af olíuvinnslu. Þrátt fyrir að vera 

jarðefnaeldsneyti þá telst nýting þess umhverfisvæn. Ástæða fyrir því er að 
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jarðgasi er fargað í stórum stíl með tilheyrandi mengun fyrir nærumhverfi 

förgunarstaðar og nýting dregur því úr óþarfa mengun (Walker, 13. janúar 2009; 

EPA, 2007; Quist-Arcton, 24. júlí 2007; Osuoka og Roderick, 2005). 

Lífgas  Gas sem inniheldur metan og koltvísýring, það á uppruna sinn í gerjun á 

lífmassa sem er hluti af lífhvolfinu. 

Lífmassi  Massi lífrænna efna, orðið er notað á ýmsan hátt eftir fræðasviðum. Í 

vistfræði t.d. er orðið notað um allt lífrænt efni í ákveðnu vistkerfi. Til þess að 

flókin kolefnasambönd geti kallast lífmassi þarf uppruni þeirra að vera í 

lífhvolfinu. Þá er átt við að efnið sé ennþá lifandi eða nýdautt lífrænt efni. Flestar 

aukaafurðir landbúnaðar flokkast undir lífmassa, þar á meðal búfjáráburður og 

heyfyrningar. 

Lífmetan  Metan (CH4) sem fengið er úr lífgasi með hreinsun. Munurinn á lífmetani og 

öðru metani er uppruni þess. Við hreinsun er meðal annars koltvísýringur og 

síliköt felld út. Lífmetan er stundum hreinsað í sömu gæði og jarðgas hefur, þá er 

hægt að nota það á vélar og tæki sem annars nota CNG eða LNG jarðgas. 

LNG  Jarðgas (metan) í fljótandi formi. Það hefur rúmmál sem er 1/600 af 

óþjöppuðu metani. Metangas er yfirleitt sett í fljótandi form ef þarf að flytja það 

mjög langar vegalengdir, enda er unnt að bera fimm til sex sinnum meira af því 

en þjöppuðu metani í sama rými(Devold, 2009; QuantityWare, 2008). 

Nm3   Rúmmetrar við N „normal“ aðstæður. Magnmæling á gasi er sett fram við 

staðlaðar kringumstæður, það er yfirborðsþrýsting jarðar (101,3 kPa) og staðlað 

hitastig. staðlaða hitastigið getur verið mismunandi eftir löndum en er yfirleitt 20, 

15 eða 0° C. Þegar talað er um magn af lífgasi eða jarðgasi er miðað við þessar 

normal aðstæður. Til marks um það er stafurinn „N“ hafður stór og með 

rúmmetramerkinu og verður „Nm3“ (QuantityWare, 2008). 

Silíköt  Keðjur súrefnis og silíkons [SiO(CaHb)2]n. Metangas inniheldur síliköt, 

Þegar er því brennt, t.d. í bílvél, falla silíkötin út og skemma vélarnar ef of mikið 

er af því. Sem dæmi þola Caterpillar-vélar 28 mg af sílikötum í rúmmetra metans 

en Deutz-vélar þola aðeins 5 mg. Uppruni lífmassans sem metanið myndaðist í er 

ráðandi þáttur í magni sílikata (Kättström, 2008). 

TOE  Tonn olíugilda (Ton Oil Equivalent), oft reiknað í þúsundum tonna. Í einu 

tonni af olíugildi er jafnmikil orka og í 1.125 Nm³ af hreinsuðu metani (Devold, 

2009; Ágústa Loftsdóttir, 2008).   
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1 INNGANGUR 

Endurnýjanleg orka er sífellt meira á dagskrá. Fyrir því eru einkum þrjár ástæður: 

umhverfisbreytingar tengdar hlýnun jarðar, mikilvægi þess að draga úr útblæstri 

gróðurhúsalofttegunda og sú staðreynd að birgðir jarðefnaeldsneytis eru 

takmarkaðar. Yfirvofandi loftslagsbreytingar og ótti við orkuskort í framtíðinni kalla 

á umhverfisvæna og endurnýjanlega orkugjafa á borð við jarðhita, fallvötn, vindorku, 

sjávarföll, beint sólarljós og lífmassa (Hopkins, 2008; IPCC, 2008). 

Gerjun lífmassa til vinnslu metans (CH4) er þekkt tækni og hefur verið notuð um 

aldir. Straumhvörf vegna tækninýjunga í vinnslu og notkun á metani hafa opnað nýja 

og hagkvæma möguleika (Raven og Gregersen, 2007). Metanvinnsla er raunhæfur 

kostur á Íslandi. Með vaxandi umhverfisvitund og almennum vilja til að auka hlut 

innlendra og umhverfisvænna orkugjafa hefur verið lagður grundvöllur fyrir ný 

metanvinnsluverkefni. Fyrirtækið Metan hf. hefur starfað í tíu ár á Íslandi með 

góðum árangri, en það hefur meðal annars þróað innlenda tækniþekkingu og staðið 

fyrir almennri kynningu á metantækni. Aukin þekking meðal fræði-, embættis- og 

tæknimanna hérlendis helst í hendur við umhverfissjónarmið og hagkvæmni. Þannig 

hefur skriðþungi metantækninnar á Íslandi aukist jafnt og þétt. 

Árlegur innflutningur á olíu til landsins er rúmlega 827 þúsund tonn. Þar af 

brenna bílar og vinnuvélar um 350 þúsund tonnum af olíu. Innlend fiskiskip nota 170 

þúsund tonn og hefur farið það magn farið minnkandi síðan það var mest í 260 

þúsund tonnum. Íslenskt metan kemur í staðinn fyrir þrjú þúsund tonn af olíu miðað 

við TOE. Auðvelt er að auka það upp í tíu þúsund tonn með litlum fyrirvara án 

mikils tilkostnaðar (Ágústa Loftsdóttir, 2008). Fyrir hver þúsund tonn olíugilda er 

hægt að keyra fimmtán strætisvagna eða þrjú hundruð einkabíla í eitt ár (Björn H. 

Halldórsson, Guðmundur Ólafsson, Gunnar Herbertsson og Teitur Gunnarsson, 

2006). 

Lífmassi til metanvinnslu á sér ýmsan uppruna. Fiskvinnslu- og sláturúrgangur 

gerjast vel. Ræktun á orkuplöntum eins og rófum eða lúpínu gefur af sér góðan 

lífmassa. Búfjáráburður virkar hvetjandi á gerjunarferli metanvinnslunnar og hentar 

því vel sem aðalhráefni og sem íblöndun við annan lífmassa. Ef talin er saman 

möguleg metanvinnsla frá búfjáráburði á landinu öllu væri hægt að vinna allt að 24 

milljón tonn olíugilda (Elfa Þórðardóttir, 2008). Ef miðað er við að nota búfjáráburð 

eingöngu sem íblöndun við annan lífmassa er hægt að margfalda þessa tölu með tíu. 

Markmið þessa verkefnis er að skoða möguleika á vinnslu metans í tengslum við 
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landbúnað á Íslandi. Sýnt er hvar úrgangur frá nautgriparækt, sauðfjárrækt og 

heyframleiðslu fellur til, þannig að auðvelt sé að sjá út staðsetningu fyrir vinnslu 

metans miðað við ólíka gerjunartækni. Í næsta kafla verður fjallað um metanvinnslu 

og tækni henni tengda, því næst verður gerð grein fyrir gögnum og aðferðum og loks 

eru niðurstöður og kort. 
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2 METAN, UPPRUNI ÞESS OG NOTKUN 

Í þessum kafla verður fyrst greint frá því hvernig vinna má metan úr lífmassa. Til 

þess þarf að gerja lífmassann og myndast þá lífgas sem síðan má vinna í metan. 

Síðan verður farið yfir þróun tæknilausna við notkun metans fyrir farartæki og að 

lokum er rætt um margvíslegan ávinning af gerjun lífmassa og vinnslu metans. 

Til að metangerjun geti átt sér stað þarf loftfirrtar og ljóslausar aðstæður með 

miklu vatni (Birna S. Halldórsdóttir og Björn H. Halldórsson, 1998). Eftir að 

lífmassinn er leystur upp í vatninu er hann kallaður lögur. Ýmsar bakteríur vinna 

saman að gerjun lagarins í flóknu þrepskiptu ferli. Gasið sem myndast við þetta ferli 

nefnist lífgas. Það inniheldur u.þ.b. 50–75% metan en hlutfallið fer eftir 

gerjunaraðferð og uppruna lífmassans.  

Lífmassi inniheldur flókin lífræn efnasambönd. Við gerjun brotna þessi 

efnasambönd niður og styttast. Myndast þá alkóhól (CH3OH) / (CH3CH2OH) og 

smjörsýra (CH3CH2CH2COOH) ásamt öðrum efnum. Þegar þau hvarfast við vatn 

verður til edik (CH3COOH) og lofttegundirnar vetni (H2) og koltvísýringur (CO2). 

Metanmyndandi bakteríur taka við edikinu og mynda úr því metan. Gasblandan 

inniheldur því metan, kolsýring og vatnsgufu ásamt öðrum gufum og efnum. Dæmi 

um innihald lífgass má sjá á töflu 1. Lífgasið hjá Sorpu er um 55–60% metan 

(Guðmar Finnur Guðmundsson, pers. uppl., 2009). 

 

Tafla 1. Efnasamsetning lífgass.  
  

Nafn efnasamsetning  %   
 

Metan CH4  50–75  
Koltvísýringur CO2  20–45  
Vatn H2O  1–6  
Nitur N2  1–5  
Vetni H2  0–3  
Brennisteinsvetni H2S  0–1  
Súrefni O2  0–1  
Önnur efni -  0–5  

 

Byggt á: (Naskeo Environnement, 2009; Suomen Biokaasuyhdistys, á. á.) 
 

 

Magn á metangasi er oft birt í mælieiningunni Nm3. Þar sem gasið er annaðhvort 

í þjöppuðu eða kældu formi tekur það mun minna pláss en þessi mælieining gefur til 

kynna. N stendur fyrir normal aðstæður, það er að gasmagnið er mælt og umreiknað 

yfir í hvað það tæki mikið pláss við 15° C hita og venjubundinn loftþrýsting við 
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sjávarmál. Hægt er að umbreyta tölum um lífgas yfir í tölur um orkuinnihald. Notuð 

eru svokölluð olíugildi, TOE. Í einu tonni af olíugildi er jafnmikil orka og í 1.125 

Nm³ af hreinsuðu metani (Devold, 2009). Hlutfall hreinsaðs metans sem unnið er frá 

hráu lífgasi er hins vegar mismikið eftir uppruna og vinnsluaðferð. Metaninnihald 

getur verið á bilinu 50–75% (Suomen Biokaasuyhdistys, á. á.). Lífmassi gerjaður í 

sérhæfðri lífgasvinnslustöð með umhverfisstýringu inniheldur yfirleitt meira af 

metani en það sem á uppruna sinn í köldum öskuhaug.  

2.1 Gróðurhúsaáhrif og jarðgas  

Metan hefur mikil gróðurhúsaáhrif og þess vegna er mikilvægt að brenna 

umframmagn frekar en að sleppa því út í andrúmsloftið. Það er meira en 20 sinnum 

virkari gróðurhúsalofttegund en koltvísýringur. Þegar bilun á sér stað í metanvinnslu 

er mikilvægt að umframgas rati í brennara frekar en að það sleppi út í andrúmsloftið 

(EPA, 2007). 

Jarðgas er að mestum hluta metan og kemur úr iðrum jarðar. Þegar horft er til 

umhverfisáhrifa, þá er aukin notkun á jarðgasi í stað annarra orkugjafa líklega til þess 

fallin að færa okkur nær umhverfisvænu hagkerfi. Sem aukaafurð olíuvinnslu er 

jarðgasi að stórum hluta brennt ónotuðu á vinnslustað. Þessi háttur hefur skapað 

mikla mengun fyrir nærliggjandi landbúnaðarhéruð og losar mikið af koltvísýringi út 

í andrúmsloftið (Osuoka og Roderick, 2005; Walker, 13. janúar 2009; Quist-Arcton, 

24. júlí 2007). Jarðgasi er þó hleypt inn á umfangsmikil dreifikerfi, t.d. í Evrópu, þar 

sem gasleiðslur hlykkjast um alla álfuna með gas að miklu leyti frá Alsír og 

Rússlandi. Gasið er nýtt til kyndingar, eldunar og við ýmsan iðnað. Lífgas á greiða 

leið inn í þessi dreifikerfi ef það er hreinsað á viðeigandi hátt. 

2.2 Lífrænn lífmassi, gerjun og hreinsun 

Þessi rannsókn einskorðast við þann lífmassa sem fellur til með búfjáráburði frá 

nautgripum og sauðfé ásamt heyfyrningum. Lífmassa má hins vegar afla úr ýmsum 

lífrænum úrgangi, s.s. skólpi, úrgangi frá matvælavinnslu, veitingastöðum og öðrum 

atvinnurekstri, ásamt garðaúrgangi og öðru lífrænu heimilissorpi. Rækta má feitar, 

orku- og olíuríkar jurtir eins og rófur, repju og lúpínu til lífgasmyndunar. Þegar búið 

er að vinna lífgas úr massanum má svo í mörgum tilvikum nýta hann til áburðar eða 

moldargerðar. Nokkur dæmi má nefna um slík ferli: 
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Úrgangur frá svínum gerjast af sjálfsdáðum ef hann er geymdur í haug og myndar 

mengandi metan nema því sé safnað saman. Gerjun þessa úrgangs er þekkt í 

nágrannalöndum okkar. Svínaskítur er ekki nýttur sem túnáburður vegna mikils 

koparinnihalds. Hérlendis er svínaskít fargað, þurrefnin eru þó skilin frá og notuð til 

landgræðslu. Einnig hefur Landgræðslan prófað að dreifa blautum svínaskít í 

Gunnarsholti (Guðmundur Stefánsson og Gústav Magnús Ásbjörnsson  hjá 

Landgræðslu ríkisins,  pers. uppl., 2009). 

Hlutfallslega fellur til mun meiri sláturúrgangur á Suðurlandi en á öðrum 

svæðum. Dýraleifar úr sláturhúsum gerjast vel og skila af sér miklu lífgasi. Eftir 

gerjun getur þó verið varasamt að dreifa þessum lífmassa sem áburði á beitarland 

vegna smithættu. Áburðinn er hins vegar hægt að nýta fjarri skepnuhaldi (Björn 

Halldórsson, 2009). Þegar lífmassi er gerjaður þarf ljósfirrtar og súrefnissnauðar 

aðstæður svo að gerjun geti átt sér stað. Hitastig við gerjun hefur áhrif á samsetningu 

örvera sem aftur hefur áhrif á hlutfall metans í lífgasinu sem verður til við gerjunina. 

Þegar rætt er um gerjun á lífmassa er talað um að hann fái gerjun sem er köld (í 

kringum 15° C), volg (í kringum 35° C) eða heit (55° C). Hlutfall metans í lífgasi 

eykst talsvert við hærra hitastig og gerjunartími styttist svo um munar. Til viðbótar 

við gerjunarhitastig getur val á hráefnum og stýringartækni haft talsvert að segja um 

orkuhlutfall og gerjunartíma (Deublein og Steinhauser, 2008; Fulford, 1988). 

Þegar lífmassi fær heita gerjun (u.þ.b. 55° C) eru aðrar örverur að verki en þegar 

gerjað er með volgri eða kaldri gerjun. Heit gerjun krefst uppbyggingar 

umhverfisstýringarkerfis fyrir gerjunina og einangrunar gagnvart hitabreytingum 

(Fulford, 1988). 

Gerjunin gengur hægar fyrir sig við volga gerjun en heita og orkuhlutfall lækkar. 

Volgur lífmassi gerjast mun hraðar en kaldur og nær gerjunarhraði hámarki við 35–

37° C. Því er hægt að mynda meira lífgas með mun minna magni af lífmassa í einu 

við þennan hita en við kalda gerjun. Einangrun og stýring á umhverfisaðstæðum er 

einfaldari en þegar gerja á heitan lífmassa (Deublein og Steinhauser, 2008). 

Á sorphaugum og annars staðar þar sem lífrænn úrgangur safnast upp við ljós- og 

loftleysi getur köld gerjun átt sér stað. Gerjunin gefur af sér hita og því getur 

gerjunarhiti verið hærri í lífmassanum en í umhverfinu. Lífmassinn er talinn kaldur 

undir 25° C og því er yfirleitt um volga gerjun að ræða á heitum stöðum. Meira 

landrými þarf undir gerjun við lágt hitastig en á móti kemur að það er einföld leið til 

lífgasmyndunar. Gerjun í köldum lífmassa tekur langan tíma í samanburði við gerjun 
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í heitari massa. Finna má gerjun á köldum lífmassa m.a. á sorphaugum og annars 

staðar þar sem hiti nær ekki að byggjast upp í lífmassanum. Gerjunarferlið gefur af 

sér hita (Björn Halldórsson, Guðmar Guðmundsson og Ólafur Haraldsson við 

urðunarstað Sorpu í Álfsnesi,  pers. uppl., 2009). 

Vatn og mengandi aðskotaefni eru hreinsuð úr lífgasi þegar það er gert brúklegt 

til iðnaðar og upphitunar í viðkvæmari brennslukerfum. Þegar nýta á orkuna á 

farartæki er metan (95–98% hreint) unnið úr lífgasinu. Vatnsgufur eru sigtaðar úr 

lífgasinu við stýrt hitastig (+6° C) og er þá enn óhreint en þó er það tilbúið til 

notkunar í iðnaði sem þolir óhreint lífgas, annars eru óhreinindin fjarlægð. Nokkuð 

flókið getur verið að hreinsa óhreinindin burt og hér er lýst þrem aðferðum við 

hreinsun. Í fyrsta lagi er aðferð þar sem lífgasið er frostþurrkað, allt vatn frýs og 

fellur burt. Í öðru lagi er brennisteinsvetni (H2S) fellt út með flóknum efnahvötum. Í 

þriðja lagi eru silíköt felld út. Hérlendis er fyrirtækið Metan hf. með tilraunaverkefni 

á lífgasnotkun fyrir iðnað (Björn H. Halldórsson, Guðmundur Ólafsson, Gunnar 

Herbertsson og Teitur Gunnarsson, 2006). 

2.3 Notkun á metaneldsneyti fyrir farartæki 

Hægt er að vinna metan sem eldsneyti fyrir farartæki. Þá er það einangrað úr 

lífgasi eða jarðgasi, hreinsað og unnið í viðeigandi form. Á alþjóðlegum mörkuðum 

er verslað með metanið í þjöppuðu (CNG) eða fljótandi (LNG) formi. Þegar metan er 

unnið úr lífgasi er koltvísýringur (CO2) fyrst skilinn frá, t.d. með frostskilju, þegar 

nýta á koltvísýringinn fyrir kælitæki. Ef nota á fljótandi form (LNG) er metanið kælt 

þar til það er fljótandi, í stað þess að auka þrýsting. Köfnunarefni (N2) er fellt úr 

metangasinu áður en það er kælt í fljótandi form því annars myndar köfnunarefnið 

frosttappa í leiðslum (Scandinavian Biogas, 2008; Fulford, 1988; QuantityWare, 

2008). 

Farartæki sem nýta sér metan sem eldsneyti, hvort sem það er unnið úr lífgasi eða 

jarðgasi, eru mjög umhverfisvæn í samanburði við ökutæki sem nýta sér annan 

orkugjafa. Margir framleiðendur ökutækja hafa lagt sitt af mörkum til tækniþróunar 

metanfarartækja.  Mismunandi tækni er fyrir hendi við notkun metans fyrir bifreiðar. 

Bíll með blandaða eldsneytisnotkun (Dual-fuel) keyrir á dísilolíu en metani er 

blandað saman í gegnum loftinntakið. Vélin getur þannig keyrt með 0–80% íblöndun 

metans. Helsti kostur þessarar vélar er að hún getur keyrt á dísilolíu eingöngu þar 
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sem metan er ekki fáanlegt. Bíll með skiptri eldsneytisnotkun (Bi-fuel) keyrir á 

dísilolíu og metani til skiptis. Vélin er fyrst hituð upp með dísilolíu og svo er skipt 

yfir í hreina metanbrennslu. Metanbíll sem notast við bensínvél er með 

neistakveikibúnað (Spark ignition system) og gengur aðeins fyrir metani (Ragnar 

Bjarni Jónsson, 2007). Bensínvélar og dísilvélar standa ekki jafnfætis er kemur að 

brennslu metans þar sem athygli tækniþróunar síðustu áratuga hefur frekar beinst að 

dísilvélunum. Metanbílvél sem notar beina innspýtingu metans í dísilvél (High 

Pressure Direct Injection) er ný tækni frá Westport Innovations þar sem fljótandi 

metan er brennt en dísilolían er aðeins nauðsynleg sem kveikibúnaður. Kraftur 

metanbíla með beinni innspýtingu er sá sami og ef um hreinan dísilbruna væri að 

ræða (IANGV, 2008; Westport, 2007; Boisen, 2006; Nerad, 2004). Metan er mun 

hreinna eldsneyti en dísilolía. Dísilvélar sem keyra á metani endast því mun lengur 

og krefjast ekki eins mikils viðhaldskostnaðar og ef þær væru keyrðar á dísilolíu 

eingöngu. Metan er því orðið mjög rökréttur kostur fyrir þungaflutninga, sérstaklega 

ef notast er við fljótandi metan þar sem umfang eldsneytisgeymslu er mun minni en 

þegar þjappað metan er notað. Metan er nú orðinn raunhæfur valkostur fyrir 

landflutninga og hefur gefið góða raun í prófunum. 
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2.4 Samfélagslegt gildi metanvinnslu 

Gömlu sannindin „eitt lifir af öðru“ byggjast á því gildi að starfsemi eins gagnast 

á fjölbreyttan og oft ómældan hátt því samfélagi sem starfsemin tilheyrir. 

Metanvinnsla með landbúnaðarúrgangi kallar bæði á tækniþekkingu og hráefni um 

leið og hún skilar af sér lífrænum áburði og eldsneyti. Sjálfsprottin samþætting 

kringum metanvinnslu til sveita getur skapað hagræði fyrir aðra starfsemi og styrkt 

byggðir (Undén, 2008). Hráefnisöflun fyrir metanvinnslu þarf ekki eingöngu að 

koma frá úrgangi, heldur er einnig hægt að rækta sérstaklega orkuríkar plöntur sem 

metanvinnsla getur keypt til orkuvinnslu. Fjölbreyttari ræktunarmöguleikar fyrir 

bændur á metanvinnslusvæðum er bein afleiðing af notkun orkuplantna til gerjunar 

(Undén, 2008). 

Lífrænn landbúnaður fær aðgang að betri lífrænum áburði sem á uppruna sinn 

sem aukaafurð lífgasgerjunar fyrir metanvinnslu. Áburðurinn uppfyllir ströng 

skilyrði um vistvæna og lífræna ræktun. Þar að auki er verðmyndun slíks áburðar 

ekki beintengd verðbreytingum á olíu í samanburði við hefðbundinn tilbúinn áburð. 

Nýir möguleikar opnast á sérútbúnum lífrænum áburði sniðnum að þörfum hvers og 

eins. Eldsneytisnotendur fara ekki heldur á mis við jákvæð áhrif. Ef ekki er nefndur 

minni útblástur gróðurhúsalofttegunda þá er verðmyndun innlends eldsneytis óháð 

heimsmarkaðsverði á olíu og því í betra jafnvægi en verðmyndun innflutrar olíu. 

Staðbundin framleiðsla og neysla skapar líka ný störf þar sem þekking og reynsla af 

tæknilegum lausnum og rekstri lífgasvinnslu byggist upp.  

Hér hefur verið rætt nokkuð lauslega um samfélagslegt gildi metanvinnslu. Í 

umræðukaflanum (kafla 6) er samfélagslegt gildi rannsóknarinnar reifað. Næst 

verður greint frá þeim aðferðum sem notaðar voru við að skoða það úrgangsmagn 

sem fellur til í sveitum á Suðurlandi og mögulegar staðsetningar fyrir metanvinnslu 

sem nýtir sér úrgang sem hráefni. Fjallað verður svo um einstök svæði á Suðurlandi 

út frá niðurstöðum greiningar. 
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3 GREININGARFORSENDUR OG AÐFERÐIR 

Eins og fram hefur komið er markmið rannsóknarinnar að skoða möguleika á vinnslu 

metans í tengslum við landbúnað á Íslandi. Hugmyndin er að sýna hvar úrgangur frá 

nautgriparækt, sauðfjárrækt og heyframleiðslu fellur til og finna hentuga staði fyrir 

gerjun á slíkum lífmassa. Gerjun á lífmassa gefur af sér lífgas, sem síðan er hægt að 

vinna yfir í lífmetan eins og lýst var í kaflanum hér á undan. Suðurlandsundirlendið 

er mesta landbúnaðarsvæði á Íslandi. Þess vegna var ákveðið að takmarka 

rannsóknina við það svæði.  

Sérstakar greiningar voru gerðar til að uppfylla markmið rannsóknarinnar. 

Nokkrar forsendur liggja fyrir vali á greiningaraðferð og aðferð við staðarval. Staðir 

eru fundnir með tilliti til þess að flutningskostnaður hráefnis sé sem lægstur miðað 

við magn hráefnis. Við endanlega greiningu á skoðunarverðum stöðum var tekið mið 

af vegakerfinu, þar sem sú forsenda var gefin að flytja þyrfti hráefni eftir vegakerfinu 

að gerjunarstað. 

Við breytingu þéttleikagreiningar á landfræðilegum gagnasöfnum eru nokkrar 

aðferðir sem hægt er að nota og henta þær á misjafnan hátt eftir gagnasöfnum. Fyrsta 

tilraun í verkefninu var að nota reitakerfi Íslands til að taka saman gögnin og flokka 

svo reitina eftir framleiðslumagni (Eiður Kristinn Eiðsson og Karl Benediktsson, 

2008). Reitakerfið gaf góða raun og fína vísbendingu um þéttleikadreifingu. 

Gagnasafn Bændasamtakanna býður samt upp á mun flóknari og skýrari greiningar. 

3.1 Þéttleikagreining með hringaðferð 

Hringaðferð við þéttleikagreiningu byggir á svipaðri aðferðafræði og samantekt í 

reiti. Hver færsla í gagnasafninu er reiknuð sérstaklega og fær fyrir vikið sinn eigin 

hringlaga reit, þannig að öll gildi sem lenda innan hringsins eru tekin saman. 

Hringirnir er svo flokkaðir eftir framleiðslumagni og birtir á korti þannig að hringir 

með minni framleiðslu víkja fyrir hinum með meiri framleiðslu. Við flokkun 

gagnanna var tekið tillit til trúnaðar um framleiðslu. Gögnin voru fengin úr 

forðagæsluskýrslum (2007) frá Bændasamtökum Íslands með leyfi landbúnaðar-

ráðuneytisins og eru varin trúnaði (Trúnaður forðagæsluskýrslna, 1997). Hnitsetning 

gagnanna var unnin svo að hægt sé að vita í hvaða reitum þau ættu að lenda. Þar sem 

hnit fylgdu ekki með gagnasafninu frá Bændasamtökunum var brugðið á það ráð að 

nota hnit frá Fasteignaskrá Íslands. Fasteignaskrá gefur hnit á allar fasteignir á 
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landinu, þ.e. íbúðarhús, útihús, frístundahús o.fl.  

Færslur um bústofna eru skráðar á kennitölur ábyrgðaraðila og fasteignir eru 

skráðar á fasteignanúmer. Því eru stundum nokkrir ábyrgðaraðilar með sama 

landnúmer og nokkrar fasteignir á sama landnúmeri. Hér var notuð sú lausn að leggja 

saman allan bústofn fyrir hvert landnúmer og deila honum svo niður á fasteignirnar.  

Reitur er útbúinn með því að gera hring og 

reikna hve mikið fellur til innan reitsins. Unnið 

er með hringlaga reiti þar sem geislinn er 2,5 

km, 5 km, 10 km og 20 km frá miðju. Prófað 

var að greina með minni geisla en það gaf ekki 

góða raun þar sem fjarlægð á milli bæja þó 

nokkur og mjög fáir bæir lentu innan hvers 

reits. Til að finna dreifingu á ferkílómetra í reit 

eru öll gildin innan hans tekin saman og deilt í 

með stærð reits. Með því að nota töluna 5,64 

fyrir geislann fást hringir af stærð sem auðvelt 

er að deila með (Bergsveinn Þórsson, 2009), 

þess vegna er betra að nota þá tölu í dæmum. Dæmi um útreikning miðað við 5,64 

km geisla er hægt að sjá hér að neðan, reitirnir eru því 100 km2 að stærð. 

Á mynd 1 má sjá þrjú bú liggja meðfram þjóðveginum með 4 km millibili merkt 

1, 2 og 3. Á hverju búi eru þrjú hundruð kýr. Fyrir hvert bú er útbúinn reitur sem er 

hringlaga. 

Fyrir reit eitt eru lagðar saman kýrnar á 1. og 2. búi og deilt með flatarmáli, sem 

gefur sex kýr á km2 á 1. reit.  

Fyrir reit tvö eru kýr frá búi 1, 2 og 3 allar lagðar saman og deilt með stærð reits 

sem gefur níu kýr á km2 eru á 2. reit.  

Reitir sem hafa lakara gildi eru látnir víkja fyrir reitum sem hafa sterkari gildi. 

Þannig verða reitir eitt og þrjú að jaðarreitum og reitur tvö að kjarnareit sem nær yfir 

öll þrjú búin. 

  

Mynd 1. Þéttleikagreining. 

Fyrsti og þriðji reitur fá gulan lit 

og eru víkjandi en annar reiturinn

fær aftur á móti rauðan lit og er 

ríkjandi. 
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3.2 Frá bústofnastærð yfir ti l orkuinnihalds 

Að meta þá orku sem bústofnstærð getur gefið af sér er vandasamt. Meta þarf hve 

mikinn nýtanlegan úrgang búpeningurinn gefur á ári og hve mikla orku sé hægt að 

vinna úr þeim úrgangi. 

 

Tafla 2. Bústofnastærðir, búfjáráburður og lífgas. 
 

Tegund Fjöldi* Búfjáráburður** Efri mörk lífgasgerjunar 
 árið 2007  Samtals  Samtals 
 stk. m³/stk. þús. m³ Nm³/stk. þús. Nm³ 

 

Mjólkurkýr 26.048 10,09 262,82 754,70 19.658 
Holdakýr 1.493 10,09 15,06 754,70 1.127 
Kvígur 6.139 10,09 61,94 754,70 4.633 
Geldneyti 17.602 5,50 96,81 411,70 7.247 

 

Kálfar (kvígur) 10.806 1,83 19,77 137,20 1.483 
Kálfar (naut) 8.572 2,40 20,57 179,50 1.539 
Ær 358.167 0,77 275,78 65,39 23.421 
Hrútar 11.375 0,77 8,75 65,39 744 

 

Geitur 524 0,77 0,40 65,39 34 
Hryssur 29.104 2,37 68,97 99,42 2.894 
Stóðhestar 1.014 2,37 2,40 99,42 101 
Hestar (geltir) 24.733 2,37 58,61 99,42 2.459 

 

Gyltur 4.046 4,20 16,99 285,60 1.156 
Geltir 101 4,20 0,42 285,60 29 
Eldisgrísir 30.575 1,80 55,03 122,40 3.742 
Varphænsni 184.244 0,06 11,05 10,72 1.975 

 

Holdahænsni 25.140 0,06 1,50 10,72 270 
Endur 977 0,06 0,05 10,72 10 
Gæsir 147 0,06  10,72 2 
Kalkúnar 500 0,06 0,03 10,72 5 

 

Fyrn. þurrhey m³ 24.067   93,12 2.241 
Fyrn. vothey m³ 194.520   186,20 36.220 
Kornhálmur m³ 13.275   93,12 1.236 

 

Samtals     112.224 
 

Færslur í töflunni fylgja flokkum í forðagæsluskýrslum (2007) nema að lífungum (um 250.000 dýr), lömbum (um 
85.000 dýr), minkum (um 30.000 dýr), refum og kanínum (saman um 300 dýr), smágrísum (um 7.500 dýr), 
trippum og folöldum (saman um 20.000 dýr) er sleppt við gerð töflunnar. 
Taflan er byggð á:  
Elfu Þórðardóttur (2008), Bændasamtökum Íslands (2007 og 2008) og Deublein og Steinhauser (2008). 

 

* miðast við allt landið. 
** miðast við innistöðutíma. 

 

Töflur um magn búfjáráburðar miðað við stofnstærð hafa verið unnar fyrir 

íslenska búfjárstofna, takmarkaðar við þann tíma sem dýr eru á húsi. Einnig eru til 

töflur um það magn metans sem má vinna úr sambærilegum búfjáráburði. Sem dæmi 

gefur ein mjólkurkýr árlega frá sér búfjáráburð sem nægir til að mynda allt að 754,70 
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m3 af lífgasi sem hefur að jafnaði um 40–50% metan (byggt á Deublein og 

Steinhauser, 2008; Elfu Þórðardóttur, 2008; og Bændasamtökum Íslands, 2007 og 

2008). Hægt er að hugsa sér að orkuinnihald lífgassins sé sambærilegt 300–400 

bensínlítrum, sem dugar fyrir sparneytinn fjölskyldubíl í þó nokkurn tíma.  

Til þess að vita hve mikið metan er hægt að vinna miðað við úrgang bústofns þarf 

að bera saman mjög breytilegar stærðir. Meðal þeirra stærða er magn úrgangs frá 

kúm á húsi sem er háð innistöðutíma en hann er mjög að breytast við nýjungar í 

greininni. Magn metaninnihalds í lífgasi og magn þess lífgass sem kemur við gerjun 

er mismikið eftir þeirri gerjunartækni og stýringarbúnaði sem valin er, sbr. umfjöllun 

í öðrum kafla. 
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4 GÖGN 

Gögn í rannsókn þessari eiga uppruna sinn hjá Bændasamtökum Íslands og 

Fasteignaskrá Íslands. Gögnin eru keyrð saman til að fá landfræðilega dreifingu 

búfjárgagna. Landnúmer eru notuð við samkeyrsluna. Hér á eftir fylgja lýsingar á 

þeim gagnaþekjum sem notaðar voru við rannsóknina ásamt skýringarmyndum. 

4.1 Vöruhús gagna, gagnatöflur og vensl þeirra 

Öll gögn hafa einhvers konar skipulag þegar þeim er safnað saman og nefnast þá 

gagnasöfn. Hægt er að tengja ólík gagnasöfn saman ef tengilykill er fyrir hendi. 

Samkeyrsla gagna byggist á tengilyklum sem stjórna því að hægt er að vinna með 

gögnin. Tengilyklar þurfa ekki að tengja gagnasöfn fullkomlega við gagnaþekju þó 

að það sé æskilegt. Hægt að nota gögn þrátt fyrir að tengilyklar nái ekki að tengja 

gögnin fullkomlega saman. 

Áreiðanlegar greiningar á gögnum krefjast þess að gögnin séu sett upp í 

gagnavöruhús. Þar eru gögn úr fleiri en einu gagnasafni tekin saman. Slík samantekt 

getur krafist mikillar vinnu við að hreinsa gögn og fylla upp í gagnagöt. Stundum er 

hreinlega ekki hægt að tengja gögn saman og verður þá gagnafall eða gagnatap, það 

er að segja að ekki er hægt að staðsetja gögnin og því eru þau ekki með í 

gagnavöruhúsinu. Oft er hægt að mæla hve mikið gagnatapið er. Í töflu 2 má sjá 

dæmi um samanburð á töpuðum gagnaeindum fyrir mjólkurkýr á Íslandi, skipt niður 

eftir landsvæðum. 

Gögn úr forðagæsluskýrslum (2007) voru fengin frá Bændasamtökum Íslands 

með leyfi landbúnaðarráðuneytisins. Gögnin innihalda meðal annars upplýsingar um 

bústofn á hverjum bæ. Gagnaþekja með hnitsettum fasteignum var fengin með 

heimild frá Fasteignaskrá Íslands. Gögnin voru tengd við gagnaþekjuna með 

landnúmerum sem tengilykli. Staðsetning hvers bæjarhnits í gagnaþekjunni verður 

hið sama og hnit fasteignar með sama landnúmeri. 

Ýmis vandamál komu upp við tenginguna þar sem hún var ekki fullkomin. Sums 

staðar vantar staðsetningarhnit fyrir landnúmer í gagnaþekju Fasteignaskrár Íslands. 

Það kom yfirleitt ekki að sök þar sem engin forðagæsluskýrsla var til fyrir 

viðkomandi landnúmer. Þó komu upp nokkur tilvik og var farið kerfisbundið yfir þau 

og hnit sett inn. Þessi leiðrétting var takmörkuð við Suðurland. 

Stundum er fleiri en ein forðagæsluskýrsla skráð fyrir hvert landnúmer. Þetta er 
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eðlilegt þar sem skráning á forðagæsluskýrslum miðast við kennitölur 

ábyrgðarmanna en ekki landnúmer, sjá grænt á skýringarmynd (mynd 2). Öll gögn 

fyrir hvert landnúmer voru lögð saman eins og um eitt bú væri að ræða. Fasteignir 

skráðar í Fasteignaskrá Íslands eru stundum með sama landnúmer, enda geta þær svo 

sem staðið á sama landi hlið við hlið en þó getur verið töluvert bil á milli þeirra. 

Farin var sú leið að leggja saman fjölda fasteigna sem höfðu sama landnúmer, sjá 

blátt á skýringarmynd (mynd 2). Bústofni sem var tekinn saman fyrir hvert 

landnúmer er því dreift aftur í sundur eftir fjölda fasteigna og þéttleiki reiknaður, sjá 

appelsínugult á skýringarmynd (mynd 2). 

 

 

Mynd 2. Gagnasafn um bústofnsstærðir tengt við gagnaþekju fasteignaskrár. 

Bújarðirnar 160001, 160002 og160003 liggja í röð með fjögurra kílómetra millibili. 
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Bústofni fyrir hvert landnúmer var svo dreift á allar fasteignir en þegar fasteignir 

voru fleiri en ein í viðkomandi landnúmeri þá var öllum gildum um bústærð deilt 

með fjölda fasteigna. 

Nokkrar forðagæsluskýrslur höfðu verið skráðar á landnúmer sem ekki eru til í 

Fasteignaskrá Íslands. Ekki var farið í að leiðrétta þetta til hnitsetningar og væri slík 

leiðrétting efni í annað verkefni. Glöggt auga getur séð á kortunum að það vantar 

eitthvað af gögnum fyrir bæi á stöku stað. Tekið var saman hve mikill hluti gagna er 

ekki skráður á landnúmer fyrir hvern landshluta og búfjárflokk. Voru þau gildi allt að 

10%, mest fyrir hross. 

4.2 Mjólkurkýr 

Mjólkurkýr eru dreifðar um allt land, misþétt þó eins og sjá má á töflu 2. Mestur er 

þéttleikinn í Eyjafirði. Á Suðurlandi er meiri mjólkurframleiðsla en í Eyjafirði, en 

framleiðslan dreifist þó meira um svæðið. Mest er framleiðslan við Flúðir í 

uppsveitum Árnessýslu, og Landeyjar og Flói koma einnig fram sem sterkir kjarnar. 

Dreifing mjólkurkúa gefur góða mynd af því hve miklu af búfjáráburði þær skila 

af sér á húsi. Þegar verið er að hugsa um metanvinnslu þarf fyrst að huga að hve 

mikið magn er um að ræða. Þegar tekið er tillit til innistöðutíma eru skil 

búfjáráburðar á hverja mjólkurkú á ári um tíu rúmmetrar. Tækninýjungar með 

tilkomu mjaltaþjóna og sjálfvirkni við mjaltir hefur áhrif á innistöðutíma þar sem 

ekki er lengur fylgt eldra fyrirkomulagi með beitartíma og innitíma (Ólafur 

Dýrmundsson ráðunautur, pers. uppl., 2009). Ekki er gerð tilraun til að leiðrétta 

tölurnar með tilliti til þessarar skekkju. 

 

Tafla 3. Mjólkurkýr eftir landshlutum 
 

Landshluti Allar Hlutfall Óstaðsettar Hlutfall 
 mjólkurkýr Allar mjólkurkýr Óstaðsettar 

 

0–2 Suðvesturland  459 2% 0 0,0% 
3 Vesturland 3.405 13% 82 2,4% 
4 Vestfirðir 907 3% 49 5,4% 
5 Norðurland vestra 3.714 14% 20 0,5% 
6 Norðurland eystra 6.524 25% 166 2,5% 
7 Austurland 1.513 6% 75 5,0% 
8 Suðurland 9.526 37% 489 5,1% 

 

Samtals 26.048 100% 881 3,4% 
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Á korti má sjá hringi sem tákna mjólkurvinnslu á mjólkurstöðvunum landsins. 

Mjólkurframleiðsla er í réttu hlutfalli við fjölda mjólkurkúa eftir landshlutum eins og 

sést á töflu 2. Munur milli landshluta er varðar mjólkurframleiðslu og fjölda 

mjólkurkúa gefur því vísbendingu um hvaða svæði er vænlegast til gerjunar á 

búfjáráburði frá kúm. Athygli vekur að Selfoss er með mestu mjólkurframleiðslu af 

öllum landsvæðum og er þess vegna rökrétt að skoða Suðurland sérstaklega, enda má 

finna þar fjórðung allra mjólkurkúa á landinu. 

 

 

Mynd 3. Dreifing mjólkurkúa. 

4.3 Geldneyti og holdanaut 

Dreifing nautakjötsframleiðslu er svipuð og dreifing mjólkurframleiðslu en þó má 

greina mun. Við samanburð á þessum kortum má sjá að greinilegur munur er á 

kjarnasvæðum nautakjötsframleiðslu og mjólkurframleiðslu á Suðurlandi. Stafar sá 

munur af því að mesti þéttleiki á kjarnasvæðum Suðurlands í nautakjötsframleiðslu 

er svipaður og á Norðurlandi en þéttleiki mjólkurframleiðslu á Norðurlandi er hins 

vegar mun meiri en á Suðurlandi. Þegar gögn um nautgripi eru umreiknuð þarf að 

hafa í huga að innistöðutími, það er fjöldi daga á húsi og magn búfjáráburðar á dag er 

misjafn eftir flokkum nautgripa. 
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Skil geldneyta á búfjáráburði er um sex rúmmetrar á ári miðað við innistöðutíma 

(Elfa Þórðardóttir, 2008; Bændasamtök Íslands, 2008). Úrgangur frá þessum 

gripaflokki er svipaður og frá mjólkurkúm en þó er munur á fóðrun og fjölda 

innistöðudaga á milli flokka. Gerjun á sex rúmmetrum úrgangs frá nautgripum skila 

af sér um fjögur hundruð rúmmetrum af lífgasi miðað við útreikningarstuðla 

Deubleins og Steinhausers (2008). Eftir að tölur um holdakýr og geldnaut eru 

fengnar er hægt að meta hve mikilli orku gerjun á úrganginum skilar af sér fyrir hvert 

svæði. 

 

 

Mynd 4. Dreifing holdakúa og geldnauta. 

4.4 Sauðfjárrækt 

Sauðfjárbúskapur er dreifður víða um land. Dreifing sauðfjárbúskapar er önnur en 

nautgriparæktar. Sá háttur er á dreifingu sauðfjárræktar að mestur er þéttleikinn í 

Húnavatnssýslunum, Dalasýslu og Skagafjarðarsýslu. Á móti kemur að þéttleiki 

nautgriparæktar er mestur í Eyjafirði og á Suðurlandi. Nautgriparækt liggur því næst 

helstu mörkuðum en sauðfjárrækt liggur þar fyrir utan. 

Hver ær skilar af sér u.þ.b. 0,77 rúmmetrum af búfjáráburði árlega á húsi (Elfa 

Þórðardóttir, 2008; Bændasamtök Íslands, 2008). Þegar sá búfjáráburður er gerjaður 
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gefur hann af sér u.þ.b. 65,4 rúmmetra af lífgasi miðað við útreikningarstuðla 

Deubleins og Steinhausers (2008). 

 

 

 

Mynd 5. Dreifing sauðfjár. 

4.5 Jarðrækt og heyfyrningar 

Metanvinnsla með gerjun nýtir lífmassa. Þó svo að búfjáráburður henti mjög vel til 

að gerjunarferlið gangi sem best, þá er hægt að bæta öðrum lífmassa saman við. Ef of 

mikið af öðrum lífrænum massa en búfjáráburði er blandað saman í gerjunarferlinu 

er hætt við að gerjun gangi ekki eins vel. Sumar gerjunaraðferðir við millihitastig 

geta tekið allt að sjö hluta af almennum lífrænum massa á móti einum hluta af 

búfjáráburði án þess að tapa skilvirkni við gerjun. Gerjunarferlið getur í raun nýtt sér 

hvaða lífræna massa sem er, í hvaða hlutföllum sem er, ef passað er upp á sýrustig og 

aðskotaefni (Fulford, 1988; Raven og Gregersen, 2007; Undén, 2008). 

Með jarðrækt er því hægt að bæta lífrænum massa inn í gerjunarferlið, hvort sem 

ræktaðar eru sérstaklega orkuplöntur fyrir gerjun eða tekinn er lífrænn massi frá 

jarðrækt sem aukaafurð. Dæmi um aukaafurð jarðræktar eru heyfyrningar. 

Upplýsingar um heyfyrningar lágu fyrir í þeim gögnum sem unnið var með og því 
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var prófað að setja tölur um þær saman við tölur um búfjáráburð frá nautgripum og 

sauðfé. Fyrningar nema um 5–10% að jafnaði af heyframleiðslu á hverjum stað 

(Bændasamtök Íslands, 2008). Hlutfall fyrninga hefur farið stöðugt lækkandi síðustu 

áratugina og nam það yfir 20% fyrr á tímum í sveitum (Erna Bjarnadóttir, 2007). Hér 

fyrir neðan má sjá þéttleikagreiningu fyrninga. 

 

 

Mynd 6. Dreifing fyrninga á votheyi. 

 

Fyrir hvern rúmmetra af fyrningum má fá talsvert af lífgasi ef fyrningarnar hafa 

ekki þegar gerjast að miklu leyti. Hér er miðað við mælt þurrefnainnihald 

votheysfyrninga í gögnum frá Bændasamtökum Íslands. Hlutfall lífræns efnis í 

þurrefnisinnihaldinu við slátt er hins vegar fengið frá Deublein og Steinhauser 

(2008). Miðað við þessar forsendur má gera ráð fyrir að það fáist um 186 rúmmetrar 

af lífgasi fyrir hvern rúmmetra af fyrningum sem fara í gerjun. Gert er ráð fyrir 

samgerjun með búfjáráburði (Held, Mathiasson, og Nylander, 2008), þar sem 

búfjáráburður virkar hvetjandi á gerjunarferlið. Hlutur lífræns massa sem er ekki 

búfjáráburður má vera sem nemur góðum meirihluta í gerjunarleginum, án þess að 

það fari að hafa neikvæð áhrif á gerjunartíma og lífgasheimtu. 
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5 NIÐURSTÖÐUR 

Markmið þessa verkefnis er að skoða möguleika á vinnslu metans í tengslum við 

landbúnað á Íslandi. Hér að framan höfum við skoðað nokkrar aðferðir og gögn sem 

nota má til að meta hvar og hve mikið metan hægt er að vinna úr búfjáráburði og 

heyfyrningum. Þéttleiki búfénaðar er í beinu sambandi við magn búfjáráburðar og 

heyfyrningar eru í samhengi við jarðrækt.  

Niðurstöður eru settar fram þannig að fyrst er litið á allt landið. Suðurland er svo 

skoðað sem ein heild og að lokum eru helstu landbúnaðarsvæði á Suðurlandi greind 

sérstaklega. Fyrsta kort í kortaröðinni (mynd 7) er yfirlitskort yfir allt Ísland. Á því 

má sjá mat á mögulegri metangerjun þar sem rauður litur táknar svæði þar sem mest 

gerjun er möguleg, við athugun á þeim tölum sem standa á bakvið kortið var séð að 

magnið er mest í Eyjafirði. Á Suðurlandi er hægt er að greina þrjú stór kjarnasvæði á 

Suðurlandsundirlendinu og tvö minni kjarnasvæði undir Eyjafjalla- og Mýrdalsjökli. 

Á myndinni hér að neðan er miðað við þrjá helstu úrgangsflokka landbúnaðarins: 

fyrningar af vot- og þurrheyi, búfjáráburði frá sauðfé og nautgripum á húsi. 

 

 

Mynd 7. Mat á metanvinnslu fyrir allt landið. 
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5.1 Suðurland 

Þegar Suðurland er skoðað sem ein heild má í fljótu bragði greina þrjá stóra fláka á 

Suðurlandskortinu á mynd 8. Stærsti flákinn er með miðju yfir Hrunamannahreppi 

rétt suður af Flúðum. Þar á eftir kemur fláki með miðju í Landeyjum og minnsti 

flákinn er miðjaður í Flóa. Þessi stærðarröð er ekki í alveg í samhengi við magn 

úrgangs. Eins og sjá má á töflu 4 þá er vænlegasta gerjunarsvæðið í Landeyjunum. 

Suðurlandskortið er unnið með reitum sem hafa tíu kílómetra geisla því þá koma 

kjarnasvæðin greinilega fram. Á kortinu má sjá hvað lífgasvinnsla á ferkílómetra 

getur náð í þúsundum rúmmetra (Nm3) á ferkílómetra (km2). Á kortinu táknar gulur 

að allt að þrjú þúsund rúmmetrar lífgass séu vinnanlegir fyrir hvern ferkílómetra, 

brúnn: 4–7 þúsund og rauður: 8–12 þúsund. Miðað er við þrjá helstu 

úrgangsflokkana eins og fjallað var um í gagnakaflanum. 

 

 

Mynd 8. Svæðagreining á Suðurlandi. 

 

Mat fyrir svæðin á Suðurlandi leiddi í ljós hve mikla orku væri hugsanlega 

vænlegt að vinna úr búfjáráburði á hverjum stað. Við þessa nálgun var notað 

vegakort af Suðurlandi ásamt korti um gerjun lífmassa til lífgasmyndunar. Út frá 

miðju hvers svæðis var farið eftir vegakorti um 15 km leið. Með því að fylgja 
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vegakerfinu er tekið tillit til náttúrulegra hindrana í landslaginu. Tekin var saman 

ársframleiðsla búfjáráburðar og fyrninga fyrir svæðin þrjú auk Eyjafjallasvæðisins. 

Eitt af undirmarkmiðum rannsóknarinnar er að bera saman mögulega 

orkuframleiðslu landbúnaðarsvæða við innflutta orku. Sem liður í að uppfylla þetta 

markmið var tölum umbreytt úr búfjáráburði og fyrningum yfir í gerjað lífgas og 

varfræið mat lagt á metaninnihald þess. Við matið var miðað við töflu 1 í örðum 

kafla en þar segir að metaninnihald í lífgasi geti verið á bilinu 50–75%, varfærið mat 

miðar því við 50% metaninnihald. Forsendur eru byggðar á  Deublein og Steinhauser 

(2008), Elfu Þórðardóttur (2008) og  Bændasamtökum Íslands (2007 og 2008), ásamt 

vefheimildunum (Naskeo Environnement, 2009; Suomen Biokaasuyhdistys, á. á.), 

sjá nánar umfjöllun í aðferðakafla. Til að umbreyta metangasmagni yfir í stærðir 

sambærilegar við innflutningstölur um olíu til landsins er notaður 

umbreytingarstuðull sem er sá að 1.125 Nm3 af metani jafngildir einu tonni af olíu  

(Devold, 2009). Niðurstöður orkureikninga má sjá í töflu 4. 

 

Tafla 4. Mat á orkuvinnslu eftir svæðum á Suðurlandi 
 

 Heildarorkuvinnsla þéttleiki orku  
 15 km eftir vegakerfi 5 km loftlína  
Svæði  Þús. TOE TOE/km2  

 

Landeyjar  2,0 6–7  
Hrunamannahreppur 1,8 6–8  
Flói 1,6 5–6  
(Eyjafjallasvæðið) 0,9 ekki metið 

 

 

Mat var líka gert fyrir Eyjafjallasvæðið og kom í ljós að u.þ.b. 0,9 þúsund tonn 

olíugilda, TOE, var hægt að ná þar fram með þessum forsendum. Þrátt fyrir að 

Eyjafjallasvæðið hafi fengið lægsta gildið í þessum samanburði þarf ekki að vera 

óhagkvæmara að setja upp lífgasgerjun þar en annars staðar því að þéttleiki hráefnis 

þar er mjög mikill, sem dregur úr flutningskostnaði.  

Á svæðakortunum er tilgreind hugsanleg staðsetning á gerjunarstöðvum. Ekki er 

gerð tilraun til þess að meta arðsemi einstakra vinnslustöðva og staðsetninga þar sem 

það fellur utan við rannsóknarefnið. Við slíkt mat þarf þó að gera ráð fyrir flutningi á 

hráefni frá býlum að gerjunarstað og flutningi á lífrænum áburði frá gerjunarstöð, 

ásamt kostnaði við dreifingu á afurðum gerjunarstöðvar. Hér á eftir er stutt umfjöllun 

um hvert kjarnasvæði og fær það sinn kafla hvert. 
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5.2 Hrunamannahreppur 

Hrunamannahreppur er skoðunarverðasta svæðið fyrir metangasvinnslu á Suðurlandi. 

Gerjunarstöðvar geta notað jarðhita til upphitunar án mikils tilkostnaðar. Einnig er 

mikil eldsneytisþörf sem tengist mikilli ferðaþjónustu í nágrenninu og 

þungaflutningum til og frá Hrunamannahreppi, sem eru talsverðir. Metanvinnsla við 

Flúðir myndi ekki aðeins skapa ný störf í sveitinni heldur nýtast ferðaþjónustunni 

sem gæti tekið upp grænan orkustimpil. Lægri flutningskostnaður til og frá 

Hrunamannahreppi með tilkomu ódýrara eldsneytis gæti haft töluverð áhrif á hag 

fólks og fyrirtækja á svæðinu. Rauður litur á kortinu (mynd 9) táknar að hægt sé að 

vinna 14–17 þúsund rúmmetra af lífgasi á hvern ferkílómetra að jafnaði. Árlegt 

orkuinnihald á ferkílómetra fyrir rauða litinn miðað við 50% nýtni myndi þá vera 6–8 

TOE/km2, en sé miðað við 75% nýtni fer orkuinnihaldið upp í 10–12 TOE/km2. 

Með tilkomu samgöngubóta milli Flúða og Reykholts verður svæðið enn 

vænlegra þar sem vegalengdir styttast verulega fyrir flutning á hráefni til 

metanvinnslu. Á kortinu er merkt X þar sem staðir voru fundnir fyrir gerjun á 

lífmassa. Hér er merkt X við hvor vegamótin á þjóðveginum norðan og sunnan við 

Flúðir. Vegir nr. 341 (Langholtsvegur) og nr. 30 (Skeiða- og Hrunamannavegur) eru 

rökréttar flutningsleiðir. 

 

Mynd 9. Hrunamannahreppur. 
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5.3 Landeyjarnar 

Landeyjarnar eru einnig skoðunarvert svæði, sérstaklega í tengslum við nýja höfn á 

Bakka og aukna umferð í tengslum við hana. Metan framleitt í Landeyjunum gæti 

þjónað sveitinni, þjóðveginum og jafnvel bátum sem leggja að í Bakkahöfn. Lægri 

kostnaður við vöru- og fólksflutninga gæti haft töluverð áhrif á byggðarlög bæði í 

Landeyjunum og í Vestmannaeyjum. Rauður litur á kortinu (mynd 10) táknar að 

hægt sé að fá 13–16 þúsund rúmmetra af lífgasi á ferkílómetra að jafnaði. Árlegt 

orkuinnihald á ferkílómetra fyrir rauða litinn miðað við 50% nýtni myndi þá vera 6–7 

TOE/km2, en sé miðað við 75% nýtni fer orkuinnihaldið upp í 9–11 TOE/km2. Vegir 

nr. 253 (Bakkavegur) og nr. 252 (Landeyjavegur) eru rökréttar flutningsleiðir. 

Á kortinu er merkt X þar sem staðir voru fundnir fyrir gerjun á lífmassa. Hér 

finnast þrjú X merkt sem liggja öll við þjóðveg nr. 252 (Landeyjaveg). Staðarval 

myndi væntanlega ráðast af markaðssvæði. Fyrsti krossinn er við vegamót 

Landeyjavegar og Bakkavegar, annar er við afleggjarann úr sveitinni niður í átt að 

hafnarstæðinu og þriðji krossinn er næstur þjóðvegi nr. 1 og skoðunarverðastur ef 

ætlunin er að vera sem næst aðalflutningsæðinni í gegnum svæðið. 

 

Mynd 10. Landeyjar. 
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5.4 Flóinn 

Flóann sem svæði fyrir metangasvinnslu má einnig vel skoða enda má vinna 12–14 

þúsund m3 lífgass á ferkílómetra að jafnaði á kjarnasvæðinu (rauðu svæði á korti). 

Árlegt orkuinnihald á ferkílómetra fyrir rauða litinn miðað við 50% nýtni væri 5–6 

TOE/km2, en sé miðað við 75% nýtni fer orkuinnihaldið upp í 8–10 TOE/km2. Vegir 

nr. 33 (Gaulverjabæjarvegur) og nr. 314 (Holtsvegur) eru rökréttar flutningsleiðir. 

Á kortinu er merkt X þar sem staðir voru fundnir fyrir gerjun á lífmassa. Tveir 

krossar eru á kortinu og liggja báðir við vegamót. Fyrri krossinn liggur nær Selfossi 

en sá síðari, en báðir álíka langt frá Stokkseyri. Það sem myndi ráða úrslitum um 

staðarval væri væntanlega að vera sem næst helstu birgjum búfjáráburðar. 

 

Mynd 11. Flói. 
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6 UMRÆÐUR 

Við uppsetningu rannsóknar var helst litið til þess að hún myndi nýtast þeim er huga 

að staðsetningu metanvinnslustöðva í tengslum við landbúnaðarsvæði. Þéttleiki 

lífræns massa frá landbúnaðarsvæðum var metinn og staðsetningar fundnar út frá 

þjóðvegum sem liggja þar um. Niðurstöður gefa upp nokkra staði fyrir metanvinnslu 

í tengslum við landbúnað á Suðurlandi. Til gildis rannsókninni má telja að í henni er 

bent á nokkur verkfæri við mat á staðsetningu metanvinnslustöðva og 

kortlagningaraðferðir sem ekki er vitað að hafi verið notaðar áður hérlendis. Bændur 

og athafnamenn geta vonandi nýtt sér þessa rannsókn við uppbyggingarverkefni á 

metanvinnslu til sveita. 

Vinnu við framkvæmd rannsóknarinnar var skipt í þætti sem komu svo saman í 

lokin. Viðtöl voru tekin við athafnamenn og heimildir teknar saman. Mikið er um að 

vera í uppbyggingu fyrir metan á Íslandi og athafnamönnum fer fjölgandi. Sóst var 

eftir gögnum um magn og staðsetningu landbúnaðarframleiðslu og þeim raðað í 

gagnavöruhús með tilheyrandi umbreytingum. Nokkur vandamál komu upp við 

samsetningu gagna vegna misræmis í grunngögnum. Prófun á ýmsum aðferðum við 

greiningu og mat á staðsetningum var svo grunnur við val á aðferð sem staðsetningar 

voru greindar eftir. Nokkrar aðferðir við að finna staðsetningar voru skoðaðar, meðal 

annars reitagreining sem gaf nokkuð góða raun, en hringgreining varð þó ofan á þar 

sem kjarni kemur betur fram í niðurstöðum hennar. Þegar allir þættirnir voru komnir 

saman var hægt að greina gagnasafnið og útbúa kort fyrir niðurstöðurnar. 

Helsti skekkjuvaldurinn í þessari rannsókn var mat á lífgasmagni sem hægt er að 

gerja úr búfjáráburði. Matið byggist ekki á íslenskri rannsókn heldur var stuðst við 

erlenda umbreytingarstuðla. Rannsóknir standa nú yfir í tengslum við 

Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri um magn og gæði þess lífgass sem fá má með 

gerjun úr innlendum lífmassa. Umhirða hráefnis og val á ódýrum gerjunaraðferðum 

valda því að gerjun getur skilað af sér mun minna af lífgasi en hægt er að gerja miðað 

við umbreytingarstuðla. Mat á orkuinnihaldi lífgas eftir hreinsun getur einnig verið 

nokkuð skökk þar sem metaninnihald fer að stórum hluta eftir gerjunaraðferð. 

Skekkju í staðsetningu gerjunarstöðvanna væri helst að finna í aðferðinni sem valin 

var þar sem með henni er ekki tekið tillit til náttúrulegra hindrana eins og fallvatna 

og skorts á vegum. 
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Í framhaldi af þessu verkefni væri áhugavert að halda áfram með 

rannsóknarvinnu. Í fyrsta lagi væri athyglisvert að taka eina staðsetningu sérstaklega 

fyrir og auka við greiningarforsendur, skoða nánar stýrða gerjun í sérútbúnum haug 

þar sem aðbúnaður væri svipaður og á sorphaugum, nema hvað varðar upphitun með 

hveravatni til að ýta undir gerjun. Eftir gerjunartíma er hægt að nýta hauginn sem 

lyktarlausan búfjáráburð. Auk þess væri áhugavert að afla upplýsinga um 

flutningskostnað og greina nánar með netgreiningu hugsanlegar staðsetningar 

gerjunarstöðva sem byggjast á söfnun búfjáráburðar frá mörgum býlum.  

Í öðru lagi væri áhugavert að sjá hvernig breytingar síðustu árin hafa þróast, bæði 

hvað varðar breyttar samfélagslegar forsendur og efnahagslægð bæði nú og fyrr á 

tímum. Bændasamtökin búa yfir upplýsingum frá löngu tímaskeiði um framleiðslu 

landbúnaðar og það væri athugandi að meta hvort breytingar í landbúnaði myndu 

breyta vali á staðsetningu fyrir metanvinnslu miðað við niðurstöður verkefnisins því 

að hér var aðeins unnið með gögn frá árinu 2007. Sérstaklega áhugavert væri að 

skoða hvernig breyttir búskaparhættir í gegnum söguna hafa haft áhrif á dreifingu 

landbúnaðar á Íslandi. 

Í þriðja lagi er vert að útvíkka greiningaraðferðina sem notuð er í þessu verkefni á 

ýmsan veg með því að skoða önnur gagnasöfn sem hafa landfræðilega vídd. Mikið af 

landfræðilegum gögnum liggja í gagnasöfnum víða hjá stofnunum og samtökum og 

bíða eftir greiningaraðferðum á borð við þessa.  
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