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Yfirlýsing 

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

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

Þetta viðfangsefni varð fyrir valinu, þar sem að höfundur hefur við vinnu sína hjá Skógræktinni 

síðastliðin tvö ár og nám við skógfræði LBHÍ síðustu þrjú ár, fundið á eigin skinni hversu misjafnar 

aðstæður eru við skógræktarvinnu á Íslandi. Þar má m.a. nefna erfiðar aðstæður þar sem um langan 

veg þarf að bera hluti til að vinna þunga vinnu. Vinnu eins og upphreinsun eftir miklu vindbroti þar 

sem grisjun hefur verið gerð of seint, seinlega girðingavinnu í bröttum hlíðum og útplöntun hundruð 

hektara á einu sumri við afar misjafnar aðstæður. Þar hafa sjaldnast verið fjármagnaðir vegir og slóðar 

vegna þess mikla kostnaðar sem því fylgir og sjaldnast næst aftur fyrr en áratugum síðar þegar 

afurðasala getur farið að standa undir slíkum mannvirkjum við 2. grisjun, 3. grisjun og/eða lokahögg. 

Einnig hefur höfundur þessarar ritgerðar orðið þess áskynja að erfiðlega getur gengið að manna störf 

við skógrækt á Íslandi þar sem oft er um láglauna- og/eða vertíðarvinnu að ræða. Þetta verkefni er því 

einn liður úr stærra hugarfóstri höfundar. Það lýtur að fjórðu iðnbyltingunni og íslenskri skógrækt 

m.t.t. hvernig íslensk skógrækt geti hugsanlega orðið samkeppnishæf við erlenda skógrækt á sem 

skemmstum tíma. Það kemur heim og saman við markmið Landsamtaka skógareigenda (Björgvin 

Eggertsson, 2013). Þess vegna þarf að gera þarfagreiningu á nauðsynlegum innviðum í íslenskum 

skógum og þar eru samgöngur um skógræktarsvæði mikilvægur partur af stóra samhenginu. 
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1. Inngangur 

1.1 Hugmyndafræðin skógfræði 
Upphaf skógfræði sem fræðigrein má rekja aftur til ársins 1713 þegar þýski skógfræðingur Hans Carl 

von Carlowicz kom fram með hugtakið sjálfbærni sem skógfræði er byggð á, í ritinu Silvicultura 

Oeconomica. Þar lýsti hann því hvernig hægt væri að nýta skóga með sjálfbærum hætti án þess að 

ganga á höfuðstólinn með eða með því einu að ganga ekki meira á hann en sem næmi ársvexti hans 

(Esther Ösp Gunnarsdóttir, 2013). Það er talið að þessi skrif og uppgvötun Hans Carl Von Carlowicz 

hafi verið grunnurinn að öðrum hagfræðimódelum sem við höfum tileinkað okkur í öðrum greinum til 

þess að nýta auðlindir með sjálfbærum hætti, sem dæmi má þar nefna kvótakerfið í fiski 

(Spindler, 2013).  

Þetta hagfræðilega hugtak, sjálfbærni, hefur einnig verið yfirfært yfir á fjárhagslegan þátt skógræktar, 

þ.e.a.s. skógurinn þarf að standa undir innviðauppbyggingu timburvinnslunnar, hvort sem það er kaup 

á tækjum, rannsóknir eða mannvirkjagerð.  

1.2 Staða skógræktar á Íslandi með tilliti til nytja  
Hér á landi eru flestir nytjaskógar fyrstu kynslóðar skógar og geta því ekki að skapað jafn eftirsóttar 

timburafurðir og margkynslóða skógar (Björn Bjarndal Jónsson, 2013). Skógarauðlindin hafði eyðst 

fyrr á öldum en í byrjun 20. aldar var ekki nema um 1% af flatarmáli Íslands þakinn skógi og þá að 

mestu birkikjarr sem er ekki talin mikill nytjaviður (Hreinn Óskarsson, 2013). Á ný afstaðinni 

Fagráðstefnu Skógræktarinnar kom fram að skógarþekja á Íslandi hefur nú náð 2% (munnleg heimild, 

Arnór Snorrason 30. mars 2022). 

Í ljósi þess að hér er skóga- og jarðvegseyðing mikil og skógrækt enduruppbygging auðlindar frá 

grunni, þá er um mun kostnaðarsamari og erfiðari ræktun heldur en í samanburðarlöndunum þar sem 

verið er að rækta skóg í skóg, með góðu nærviðri og ríkri grósku (Esther Ösp Gunnarsdóttir, 2013). 

Við það bætist að þegar um nýskógrækt er ræða þá þarf oft að notast við ljóselskar frumherjategundir, 

sér í lagi ef að land er illa farið (Brynjar Skúlason, Guðríður Baldvinsdóttir og Sigurður Freyr 

Guðbrandsson, 2006). Þær tegundir skapa sjaldan verðmesta viðinn, en eru góðir undanfarar fyrir aðra 

kynslóð skóga sem fyrstu endurgróðursettu reitir bera merki um (munnleg heimild, Narfi Hjartarsson, 

2. febrúar 2022) 

Viðarmagnsspár sem gerðar hafa verið eru samhljóma að því leyti að þær gera ráð fyrir mikilli 

aukningu í rúmmáli af grisjunarvið úr íslenskum skógum á næstu áratugum, en viðarmagnsspár hafa 

farið fram á Austurlandi (Lárus Heiðarsson, Benjamín Örn Davíðsson og Arnór Snorrason, 2015) sem 

og á Vesturlandi (Ellert Arnar Marísson, 2020).  

Launakostnaður er hár á Íslandi, miðað við á alþjóðavísu, og því dýr þáttur í íslenskri skógrækt og 

flest sú tækni sem hægt er að nota hér til að knýja fram hagkvæmni er mjög stór í sniðum fyrir 

íslenskar aðstæður, tæki sem t.d. henta á hinum Norðurlöndunum. Sem dæmi þá má gera ráð fyrir að 
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hver skógarhöggsvél skeri frá 10.000m3 til 20.000m3 á ári hverju í Svíþjóð (munnleg heimild, Tom 

Lundqvist, 2022). Tæki sem þessi hafa verið þróuð fyrir stóra, beinvaxna, margkynslóða nytjaskóga 

sem gefa af sér mikinn vöxt með miklum tekjum, sem er enn ekki orðin raunin hér á landi. 

 

Tafla 1 - Brúttóverðmæti skógaræktar á Norðurlöndum  

Íslensk skógrækt er á frumstigi og stór hluti veltu hennar eru útgjöld en ekki tekjur. Þó svo að 

skógrækt sé langhlaup, þá er mikilvægt að endurmeta stöðuna reglulega. Það er jafnvel enn 

mikilvægara fyrir íslenska skógrækt að gera slíkt, þar sem að samanburðarlönd okkar og þau sem við 

sækjum þekkingu og búnað til að mestu, eru mörgum skógarkynslóðum á undan Íslandi og búa því við 

allt önnur tekjumódel, skilyrði, þekkingu og aðlögun að sínum aðstæðum.  

Skógrækt á Íslandi er ekki með þær stöðugu tekjur á móti kostnaði sem t.d. samanburðarþjóðir okkar 

byggja sín módel á. Hér á eftir, í þessari ritgerð, verður skógrækt í Noregi notuð til samanburðar við 

íslenska, þar sem það er ekki jafn stór timburframleiðandi og nágrannalöndin Finnland sem er með 

83,5% meiri verðmæti en Noregur og Svíþjóð með 82,5% meiri verðmæti en Noregur. Að sama skapi 

er norskur timburiðnaður meira en tvöfalt verðmætari en í Danmörku eða með 59,3% meira virði, og 

íslensk heildarverðmæti á sama tíma rétt 0,16% af heildarvermætum norsks skógariðnaðar á árunum 

2016 til 2020. 

1.3 Framtíðarhorfur 
Það eru miklar breytingar að eiga sér stað þessi misserin í tækniþróun og orkuskiptum. Á markaðinn 

eru komnar ómannaðar vélar sem er fjarstýrt, samanber litlar útdráttar beltavélar og drónar í skógrækt. 

Tækniþróun í minni tækjum til flutninga hefur líka verið þó nokkur og má þar nefna tilkomu 
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sexhjólsins fyrir nokkrum áratugum. Í dag eru komnar alskyns útfærslur af vélbúnaði sem getur flutt 

menn, búnað og unnið flókin verk við þröng-, brött-, torfær- og jafnvel vatnasvæði.  

Einnig eru komin og eru að koma tæki með sjálfstýringum, sem stýrt er af svokallaðri gervigreind. Þar 

hefur tæknibúnaðurinn verið forritaður til að geta sjálfur lesið aðstæður, tekið ákvarðanir og unnið 

verk án aðkomu mannsins. Með slíkum vélbúnaði er því hægt að velja að taka öruggar, kaldar 

ákvarðanir sem eru alltaf á sömu forsendum þar sem að tækið lætur ekki stýrast af tilfinningum heldur 

upplýsingum og úrvinnslu þeirra. Slík tæki eru oft fyrir fram forrituð til að sinna ákveðnu svæði. 

Vinna þar eftir kortaupplýsingum og þeim skipunum sem að maðurinn hefur forritað þau til að 

framkvæma. Jafnframt eru þau búin öryggisbúnað til að bregðast við óvæntum aðstæðum. Þannig 

vélar geta líka verið búnar mælitækjum, myndavélum og fleiru til upplýsingaöflunar, sem bæði nýtist 

við sjálft verkið og til söfnunar í heildar gagnagrunn sem síðan bætir á þekkingu um vinnusvæðið. 

Gera má ráð fyrir að gróðursetningar með flókin munstur eða aðlaganir að landi eins og sveigðar 

gróðursetningarlínur, blöndun trjátegunda o.fl. gæti orðið algengara þar sem að vélin vinnur bara eftir 

hnitum. Þannig að jafnvel yrði það í verkahring skógræktarráðgjafa að ákveða allar slíkar línur sem 

kæmu þá sem hluti af ræktunnaráætlunum. Eins má gera ráð fyrir að samtal dróna og mælitækja á 

vélum með gervigreind geti stýrt valhöggi af mikilli nákvæmni, sem er eitt af erfiðari 

skógræktarmódelum að stýra til þess að þau gangi upp. 

Eins bjóða þessi tæki upp á að vegagerð um svæði verður síður nauðsynleg og kostnaður við þau getur 

verið lágur í samhengi við útgjöld t.d. launakostnað og vegagerðar. Í flestum tilfellum þarf 

skógarbóndi annað hvort að kaupa eða leigja annan tækjabúnað til starfa við skógræktina sína og því 

ætti í öllum tilfellum slík kaup að vera vel þarfagreind og skoðuð í kjölinn. 

1.4 Markmið verkefnisins 
Með þær bakgrunnsupplýsingar sem vikið hefur verið að í inngangi er markmið þessarar lokaritgerðar 

að gera tilraun til að lýsa stöðu vegagerðar í skógum á Íslandi. Það er gert með heimildagreiningu og 

rannsóknum á eftifarandi atriðum: 

1. Kannaðar er forsendur fyrir mikilli vegagerð í íslenskum skógum (1. markmið) 

Samanburður gerður við Noreg í: 

a. Verðmæti skóganna, arðbærni og framlögum 

b. Vegstöðlum 

2. Kannaðar eru tækniframfarir í tækjabúnaði sem geta nýst í stað vegagerðar við skógrækt 

(2. markmið) 

a. Drónar 

b. Beltavélar/torfærutæki 
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3. Kannað er hvort að vegagerð sé minna þörf eða síður æskileg við nýskógrækt og með nýjum 

áherslum (3. markmið) 

a. Jaðaráhrif með slóðagerð í nýskógrækt 

b. Kolefnisbinding  

4. Litið verður til vegagerðar m.t.t. annara þátta (4. markmið) 

a. Útivistar 

b. Brunavarna 

5. Gerð er viðhorfskönnun meðal íslenskra skógarbænda um þeirra mat á stöðu eigin skógræktar 

m.t.t. vegagerðar (5. markmið). 
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2. Vinnuferill, gögn og aðferðir 

2.1. Forsendur fyrir vegagerð á Íslandi og Noregi bornar saman (1. markmið) 

2.1.1 Staðlar 
Við undirbúning ritgerðarinnar þá hafði höfundur verið búinn að kynna sér viðfangsefnið, í starfi sínu 

hjá Skógræktinni, í gegnum námið og með annarri þekkingarleit. 

Það sýndi sig fljótt að margt var rætt og þekkt um vegagerð í íslenskum skógum, en lítið að finna sem 

hönd á festir um slíka hluti. Sem dæmi um þetta er að í öllu skógfræðináminu við LBHÍ er einn 

fyrirlestur sem fjallar um þessa hluti hér á landi og samhliða öðrum áfanga eru lagðir fram norskir 

staðlar um landbúnaðarvegi frá Landbúnaðar- og Matvælaráðuneyti Noregs ásamt því að það var vísir 

að íslenskri lýsingu að finna í Gróðureldaritinu (2018). Höfundur byrjaði því á að nota norsku staðlana 

(mynd 1) sem viðmið og leitaðist að því að finna sambærilega staðla og reglur um vegagerð í íslenskri 

skógrækt. Við þá heimildaöflun fannst enn frekari fróðleikur á heimasíðunni www.skogkurs.no um 

viðfangsefnið. Lítið var farið í að dýpka meira á samanburði eftir þann gagnafund, enda nokkuð ljóst 

að mikið ber í milli íslenskrar skógræktar og þeirrar norsku á þessum tímapunkti (árið 2022).  

Þegar leitað var að samanburðargögnum með hjálp vefleitarvéla (Google) að orðum líkt og 

landbúnaðarvegir eða skógarvegir, þá skiluðu þær leitir engum árangri, heldur bentu þær eingöngu á 

erlendar síður sem eru með skilgreiningu á slíkum vegum. Því næst var leitað á heimasíðu 

Vegagerðarinnar og fundust þá þessar einföldu skýringar líkt og myndir 2 og 3 sýna. Höfundur vissi 

þó um að sérhæfðari skýringar var að finna í námsefni skógfræðinnar við LBHÍ og leitaði þær 

útskýringar uppi sem koma fram í töflu 3 og finnast einnig í Arcgis Pro gagnagrunni Skógræktarinnar í 

dag, til notkunar við áætlunargerð í skógrækt. 

2.1.2 Framlög og verðmæti 
Til að hægt væri að glöggva sig á þessum mismun sem er á milli landanna tveggja þurfti að skoða 

ríkisframlög á móti afurðaverðmætum. Við þá leit fundust eftirfarandi upplýsingar frá norsku 

hagstofunni: brúttó verðmæti skógariðnaðarins í Noregi og framlög til skógræktar sem kallast 

skogkultur og skilgreinst að mestu sem framlög til gróðursetninga (Tafla 3). Að um rétt gögn væri að 

ræða fékkst staðfest í tölvupósti frá norsku hagstofunni. Viðmiðunnartölur fyrir Ísland voru síðan 

sóttar í fjárlög ríkisins á Íslandi til sjálfrar Skógræktarinnar þ.m.t. bændaskógræktarinnar sem fellur 

undir verksvið og framlög Skógræktarinnar. Afurðarverðmætatölur voru síðan fundnar í ársritinu 

Skógræktar Ritið, sem gefið er út a.m.k. einu sinni á ári af Skógræktarfélagi Íslands. 

Leitast var við að hafa viðmiðunarárin sem næst útgáfu bakkalárritgerðarinnar og eftir skoðun gagna 

og sögu skógræktar hér á landi hafði verið metin. Þá þótti það gefa skýrustu stöðu mála að fara ekki 

aftar en til ársins 2016 í framlögum og afurðartölum, þar sem að það ár runnu öll verkefni á vegum 

ríkisins undir eina stofnun sem fékk nafnið Skógræktin. Árið 2020 varð síðan fyrir valinu sem síðasta 

viðmiðunnarár í ljósi þess að ekki eru komnar útgefnar tölur fyrir árið 2021 þegar þetta er skrifað. 



6 

 

Hálfur áratugur svo nærri þessari ritgerð gefur ágætis viðmið við hver staðan er núna í þessum málum. 

Þó ber að nefna það að árin 2020-2022 hefur timburafurðaverð stigið mikið og að sama skapi hefur 

önnur verðbólga fylgt í kjölfar Covid19 heimsfaraldrar (www.tradingecononmics.com, 2022).  

2.2 Núverandi og framtíðar tækni í skógarsamgöngum (2. markmið) 

2.2.1 Drónar (býflugurnar) 
Kannað var hvert drónatæknin er komin m.t.t. skógræktar, t.d. fjarkönnun, eftirlit og jafnvel í 

vöruflutningum inn og út úr skógi (fyrir t.d. trjábakka, áburð og við). 

2.2.2 Beltavélar og torfærutæki á jörðu niðri (maurarnir) 
Kannað var hvaða smávélar eru orðnar aðgengilegar á jörðu niðri, sem bæði komast um án þess að 

útgjöld til vegagerðar þurfi að eiga sér stað. Bæði vélar til flutning á mannskapi og/eða aðföngum og 

einnig til vinnu við skógrækt, hvort sem það er til nýskógræktar eða viðarvinnslu í skógarlundi, með 

og án gervigreindar. 

2.3 Er minni þörf nú fyrir vegi og eru þeir jafnvel virðislækkandi í nýskógrækt? 

(3. markmið) 

2.3.1 Jaðaráhrif við vegi og slóða 
Leitað er að gögnum til að kanna hversu stór jaðaráhrif verða við að halda eftir bili í nýskógrækt fyrir 

vegi eða slóða. Þar er bæði leitað að gögnum um virðislækkun í jaðartrjám og hver prósenta er í 

vegum og slóðum í skógarlundum hér á landi (svörun úr viðhorfskönnun). 

2.3.2 Breyttar áherslur og tekjuleiðir í skógrækt 
Það er alger kúvending að eiga sér í nýgróðursetningum hér á landi þessi misserin. Mikið fjármagn 

streymir inn í nýskógrækt þar sem aðaltakmarkið er kolefnisbinding. Einnig er leitað leiða til að fá 

staðfesta þá kolefnisbindingu sem er í eldri skógum og mun eiga sér stað í þeim. Því er leitast við að 

rýna í það virðistap sem gæti tapast af því að sleppa t.d. gróðursetningu í og við slóða, auk þess sem að 

kannað eru neikvæð áhrif vegagerðar í kolefnisbókhaldið. 

2.4 Aðrar ástæður fyrir vegagerð (4. markmið) 

2.4.1 Útivistarskógrækt 
Þegar um útivistarskógrækt er að ræða, þar sem annað hvort er um að ræða félagasamtök eða 

einstaklinga, þá eru forsendurnar lýðheilsa eða ferðaþjónusta og því tekjumódel og tilgangur allt annar 

af viðkomandi skógrækt.  

2.4.2 Brunavarnir 
Kannað var hvað felst í breytingu á reglugerð sem að Umhverfis- og auðlindaráðuneytið gaf út árið 

2021. Þar var forgangsröðun eldvarna frá árinu 2017 breytt úr: Líf, heilsu, eignir og umhverfi, yfir í: 

Líf, heilsu, umhverfi og eignir. Fellur skógrækt undir eignir og við þessa breytingu verður umhverfi 

rétthærra.  

http://www.tradingecononmics.com/
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2.5 Viðhorfskönnun skógarbænda til vegakerfis í eigin skógum (5. markmið) 
Sendur var út spurningalisti (sjá viðauka) til skógarbænda í samning við Skógræktina og þeir beðnir 

um að svara honum samviskusamlega. Þær niðurstöður eru nýttar sem mikilvæg sýn inn í viðhorf 

skógarbænda til viðfangsefnis ritgerðarinnar og verða jafnvel sumar niðurstöður notaðar sem 

heimildarviðmið í öðrum liðum. Samanber niðurstöður úr spurningunni: hversu stór prósenta er áætluð 

undir slóða og vegi >3 m breiðir.  
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3. Niðurstöður 

3.1 Arðbærni skóga, vegagerð og vegstaðlar  

3.1.1 Arðbærni 
Einsog rakið hefur verið í inngangi þessarar ritgerðar eru flestir nytjaskógar hér á landi af fyrstu 

kynslóð, og geta því ekki skapað jafn eftirsóttar timburafurðir og margkynslóða skógar (Björn 

Bjarndal Jónsson, 2013). Skógarauðlindin er lítil, og skógarþekja hefur nú náð 2%, frá því að vera um 

1% í byrjun 20. aldar (Hreinn Óskarsson, 2013; munnleg heimild, Arnór Snorrason 30. mars 2022). 

Það er kostnaðarsamt og erfitt að koma upp skógi í skóglausu landi (Esther Ösp Gunnarsdóttir, 2013), 

og þær tegundir trjáa sem þola best slíkar aðstæður, t.d. ljóselskar frumherjategundir, skapa síður 

verðmikið við (Brynjar Skúlason, Guðríður Baldvinsdóttir og Sigurður Freyr Guðbrandsson, 2006), en 

eru góðir undanfarar fyrir aðra kynslóð skóga sem fyrstu endurgróðursettu reitir bera merki um 

(munnleg heimild, Narfi Hjartarsson, 2. febrúar 2022). Viðarmagnsspár sem gerðar hafa verið eru 

samhljóma að því leyti að þær gera ráð fyrir mikilli aukningu í rúmmáli af grisjunarvið úr íslenskum 

skógum á næstu áratugum (Ellert Arnar Marísson, 2020; Lárus Heiðarsson, Benjamín Örn Davíðsson 

og Arnór Snorrason, 2015). 

 

 

Tafla 2 - Viðarafurðir í rúmmetrum úr íslenskum skógum samkvæmt Skógræktarritinu 2017-2021. 

Launakostnaður er hár á Íslandi, miðað við á alþjóðavísu, og því dýr þáttur í íslenskri skógrækt og 

flest sú tækni sem hægt er að nota hér til að knýja fram hagkvæmni er mjög stór í sniðum fyrir 

íslenskar aðstæður, tæki sem t.d. henta á hinum Norðurlöndunum. Sem dæmi þá má gera ráð fyrir að 

hver skógarhöggsvél skeri frá 10.000m3 til 20.000m3 á ári hverju í Svíþjóð (munnleg heimild, Tom 

Lundqvist, 2022). Miða við þær rúmmetratölur sem gefnar eru af timburafurðum úr íslenskum skógum 

ár hvert (Tafla 2), þá getur slík vél á lágmarksafköstum klárað árlegt skógarhögg á Íslandi á hálfu ári. 
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Tæki sem þessi hafa verið þróuð fyrir stóra, beinvaxna, margkynslóða nytjaskóga sem gefa af sér 

mikinn vöxt með miklum tekjum sem er enn ekki orðin raunin hér á landi. Skógrækt á Íslandi er ekki 

með þær stöðugu tekjur á móti kostnaði sem t.d. samanburðarþjóðir okkar byggja sín módel á. 

Íslensk skógrækt er á frumstigi og stór hluti veltu hennar eru útgjöld en ekki tekjur (Tafla 3). Í töflunni 

er einungis notast við heildar ríkisframlag til sjálfrar ríkisstofnunarinnar Skógræktarinnar, en framlög 

til skógræktar á landsvísu, eru umtalsverð meiri með útgjöldum skógræktarfélaga, fyrirtækja í 

kolefnisbindingu og einkaaðilla.  

 

Tafla 1 – Heildarverðmæti afurða íslenskrar skógræktar á móti ríkisframlögum til Skógræktarinnar 

 

Tafla 2 – Heildarverðmæti norskrar norskrar skógræktar á móti ríkisframlögum til skogkultur 

Eftir að hafa skoðað arðbærni skóga á Norðurlöndum (Tafla 1) og borið saman útgjöld á móti 

verðmætum milli Íslands og Noregs (Tafla 2 og 3) er ljóst að stór útgjöld til vegagerðar í kringum 
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íslenska skógrækt eru ekki arðbær að stórum hluta enn um sinn. Þó er mikilvægt að þarfagreina slíkt 

og standa vel að því þegar að farið er í slíkar samgönguúrbætur.  

3.1.2 Vegstaðlar og viðmið, samanburður 

Hér á landi finnast ekki skýrir staðlar fyrir vegi og slóða í landbúnaði og skógrækt líkt og í 

samanburðarlandinu Noregi. 

3.1.2.1 Norskir staðlar 

Í Noregi er gefinn út leiðarvísir um staðla og uppbyggingu landbúnaðar- og skógarvega, leiðarvísirinn 

er gefinn út af landbúnaðar- og matvælaráðuneyti Noregs (Johnsrud, 2016). Þar eru mjög ítarlegar 

skilgreiningar á vegum og slóðum, stöðlum sem þeir þurfa að uppfylla, en þeim er skipt í átta flokka 

og fylgja þeim einnig tæknilegar útskýringar um uppbyggingu þeirra eins og burðarþol, halli, breidd 

o.fl. (Mynd 1). 

Eins og myndin og textinn við hana gefur til kynna þá eru margar skilgreiningar og þarfagreiningar á 

bakvið hvern vegstaðal og jafnframt kemur fram í lýsingum sumra þeirra að þeir séu byggðir eða bara 

notaðir við ákveðnar veðuraðstæður, þar sem uppbygging vega sem stenst allar veðuraðstæður er 

gríðarlega kostnaðarsöm og því borgi sig að notast við vegi sem nýtast aðeins við ákveðnar aðstæður, 

þegar afurðin stendur ekki undir vegagerðinni eða hægt er að ná fram meiri ágóða með því að komast 

hjá vegagerð. 

Ef farið er inn á heimasíðuna www.skogkurs.no þá er þar gríðarlega mikill og breiður fróðleikur um 

skógarrekstur. Þar er sér undirsíða um skógarvegi og þar eru sýndir fimm undirflokkar: veghagkerfi, 

skipulag veglagningar, náttúruvá & vegir, vegagerð & rekstur og viðhald vega. Þessu öllu fylgir 

mikið magn frétta, útgefins fróðleiks, útreikninga og skógarvegagerðarreiknivél svo eitthvað sé talið.  

Það að svo mikið umfang er utan um þennan lið skógræktar þar í landi, gefur tvennt til kynna: annars 

vegar að þessi kostnaðarliður sé það dýr að það borgi sig að rannsaka hann og þarfagreina vandlega; 

og hins vegar að norsk skógrækt skili það góðri afkomu að dýr vegagerð getur í mörgum tilfellum 

staðið undir sér.  
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Hér má sjá þá átta 

vegstaðla sem stuðst 

er við í 

landbúnaðarvegum í 

Noregi. 

Staðlarnir á íslensku: 

2.1 Vegstaðall 1 

2.2 Vegstaðall 2 – 

Heilsárs 

landbúnaðarbílvegur 

2.3 Vegstaðall 3 – 

landbúnaðarbílvegur 

2.4 Vegstaðall 4 – 

Sumarbílvegur fyrir 

timburflutningabíla 

með aftan í vagn 

2.5 Vegstaðall 5 – 

Sumarbílvegur fyrir 

timburflutningabíl án 

aftan í vagns. 

2.6 Vegstaðall 6 – 

Vetrarbílvegur 

2.7 Vegstaðall 7 – 

Dráttarvélarvegur 

2.8 Vegstaðall 8 – 

Einbreiðir 

Dráttarvélarvegir.  

 

 

3.1.2.2 Íslensk viðmið 

Við heimildaleit fyrir þessa ritgerð, leitaði höfundur að íslenskum stöðlum sem væru sambærilegir og 

útgefnir af ríkinu. Það var ekki um auðugan garð að gresja.  

Á heimasíðu Vegagerðarinnar www.vegagerdin.is var þessa flokkun vegtegunda (staðla) að finna 

Mynd 1 - Norskir landbúnaðarvegastaðlar  

http://www.vegagerdin.is/
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(Mynd 2). Þar sést síðari hluti kerfis sem merkt er A,B,C,D og F. Flokkar A og B fjalla um stærri vegi 

og eru því ekki teknir með hér: 

 

Mynd 2 - Skilgreining vegtegunda af heimasíðu Vegagerðarinnar 

Þessar tegundir eru með þrjár mismunandi vegflokka, samkvæmt skilgreiningu Vegagerðarinnar. 

Í vegflokkun gefur að líta að flokkun þeirra (Mynd 3), að því virðist, sé frekar eftir þjónustustigi þeirra 

heldur en uppbyggingu þeirra.  

Það er því sem fyrr segir ekki auðvelt að verða sér út um staðla fyrir landbúnaðar- og skógarvegi, 

hvernig þeir eiga að vera uppbyggðir og hvort staðlar séu búnir til eftir að vegur hefur verið gerður eða 

hvort að staðlaður vegflokkur verður til eftir þarfagreiningu og rannsóknir. 
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Mynd 3 - Skilgreining á vegflokkum af heimasíðu Vegagerðarinnar 

 

Í ritinu Gróðureldar – Varnir og Viðbrögð – Greinagerð Stýrihóps (2018), er að finna eftirfarandi 

töflu (Tafla 5) og greiningar sem unnin er upp úr vegaþekju og táknum Landmælinga Íslands. 

Samkvæmt Birni Traustasyni fagstjóra landupplýsinga hjá Skógræktinni og meðlimi í stýrihópi um 

gróðurelda, þá eru þessi vegþekja tekin að mestu upp úr ISV50 gagnagrunni Landmælinganna Íslands. 

Hann bætti síðan við skógarvegum og skógarslóðum við þá þekju og eru táknin gerð af Birni í 

samstarfi við Böðvar Guðmundsson á Selfossi. Textaskýringu við hvert heiti eru unnin af Böðvari 

Guðmundssyni. 

Þessi þekja er ekki staðall, heldur viðmið sem vegir skuli hafa til þess að geta þjónað sínu hlutverki. 

Þessi tákn og skýringar hafa verið innleidd hjá Skógræktinni í ræktunaráætlanir til handa 

skógarbændum, en Birni var ekki kunnugt um hversu mikið þekjan hefur verið tekin í notkun hjá 

skógræktarráðgjöfum við gerð ræktunaráætlanna á landsvísu (munnleg heimild, Björn Traustason 

24. mars 2022).  
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Malborin vegur, 8 tonna 

öxulþungi.  

Fær allt árið. 

Bratti minni en 10%. 

Breidd 4-5m. 

Beygjuradíus lágmark 20m. 

600-1000m milli slíkra vega. 

 

 

 

 

 

 

Skógarslóði a 

 

 

 

 

 

 

 

Varanlegur vegur sem getur 

þróast yfir í skógarveg með því að 

keyra á slóðann burðarlag og 

breikka hann. 

Fær dráttarvélum og 4x4 bílum 

yfir þurrasta tíma ársins og á 

frosti.  

Ekki brattari en 10%. 

Breidd 3-4m. 

Beygjuradíus 20m. 

80-150m milli skógarslóða a. 

 

 

 

 

 

Skógarslóði b 

 

 

 

 

 

 

Sambærilegur skógarslóða a nema 

brattari. 

Fær dráttarvélum og 4x4 bílum 

yfir þurrasta tíma ársins og á 

frosti.  

Varanlegir, yfirleitt ómalarbornir, 

með grasþekju.  

Bratti 10-20%. 

Breidd 3-4m. 

Beygjuradíus 20m. 

80-150m milli slóða b. 

 

 

 

 

Skógarslóði C 

(Traktorsslóði) 

 

 

 

 

 
 

Liggja út frá slóðum eða milli 

slóða.  

Oft lagðir til bráðabirgða við 

gróðursetningu eða úrdrátt 

timburs. 

Illfær öðrum ökutækjum öðrum 

en 4x4 dráttarvélum 

(traktorsslóði).  

Bratti 0-40%. 

Breidd 3-4m 

Tafla 3 - Vegatafla úr: Gróðureldar - Varnir og Viðbrögð - Greinagerð stýrihóps 
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3.1.3 Framlög og kostnaður við vegagerð 
Stór útgjaldaliður í skógrækt getur verið stíga- og vegagerð, kostnaður sem ekki fæst aftur nema að 

timburafurðir úr skógum sem þeir liggja að og um standi undir þeim, það getur jafnvel verið nokkrum 

áratugum seinna. Engu að síður er nauðsynlegt að komast greiðlega um skógræktarsvæðin til að stuðla 

að meiri framleiðni og halda launagreiðslum í lágmarki, sem er stór útgjaldaliður atvinnurekstrar á 

Íslandi (OECD, 2020).  

Þar sem skógrækt hér á landi er á frumstigi og í flestum tilfellum um uppbyggingu auðlindar frá 

grunni að ræða, þá er nauðsynlegt að innviðir séu byggðir upp að einhverju leiti með ríkisframlögum.  

Í reglugerð um landshlutaverkefni í skógrækt (245/2006) segir eftirfarandi: 

8. gr.Framlög. 

Landshlutaverkefni greiða allt að 97% af samþykktum kostnaði við skógrækt samkvæmt ræktunaráætlun. 

Framkvæmdastjórar landshlutaverkefna í skógrækt skulu ákveða, að fenginni umsögn Landssamtaka skógareigenda, 

sameiginleg viðmið fyrir landshlutaverkefnin um endurgreiðslu samþykkts kostnaðar þ.m.t. krónutölu hámarksendurgreiðslu 

fyrir hverja einingu og hlutfall endurgreiðslu. Til samþykkts kostnaðar teljast eftirfarandi: 

a. friðun og varsla skógræktarlands á meðan þess er þörf að mati landshlutaverkefnis, 

b. slóðagerð sem er nauðsynleg vegna gróðursetninga, eftirlits og umhirðu, 

c. jarðvinnsla, 

d. plöntukaup, 

e. gróðursetning, 

f. áburður og áburðargjöf, 

g. umhirða ungskógar skv. umhirðuáætlun og umhirðureglum skv. viðauka 5, 

h. ræktun skjólbelta sem leiða til bættra ræktunarskilyrða í landbúnaði og/eða skógrækt. Landshlutaverkefni setja 

lágmark á umfang skjólbelta eða skjólbeltakerfa og 

i. aðrar sambærilegar framkvæmdir sem einnig eru tilgreindar í ræktunaráætlun. 

Skógarbóndi skal árlega skila framkvæmdaskráningu til landshlutaverkefnis að loknum framkvæmdum. 

Framkvæmdaskráning er forsenda greiðslu framlaga vegna skógræktarframkvæmda. 

Uppgjör greiðslu framlaga fer fram að lokinni gæðaúttekt, sbr. 9. gr. 

Þarna má sjá í 8. grein lið b. að slóðagerð sé mögulegur hluti í framlögum til skógræktar. 

Þegar teknar eru saman tölur yfir framlög til slóðagerðar hjá bændaskógræktinni yfir fimm ára tímabil, 

sést að útgjöld ríkisins eru mismikil milli ára. Útgjöld voru mikil á upphafsári sameiningar 

landshlutaverkefna í Skógræktina og síðan aftur á síðasta ári, þar var 47% af heildarupphæð síðustu 

fimm ára veitt (Tafla 6). 
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Tafla 4 - Framlög til vegslóðagerðar í bændaskógrækt frá Skógræktinni 2017-2021 

Ef rýnt er dýpra í tölurnar, þá sést að Austurland hefur fengið 59% framlaga síðan að öll 

bændaskógræktarverkefni á vegum hins opinbera voru sameinuð undir Skógræktina (Tafla 7). Það 

skýrist að mestu af því að landshlutaverkefnin í skógrækt hófust fyrst á Austurlandi 1970 (Aðalsteinn 

Sigurgeirsson og Sigvaldi Ásgeirsson. 2006) og er farið að grisja hluta þeirra og því þörf á öflugri 

vegum til útkeyrslu bolviðar.  

 

Tafla 5 - Framlög til vegslóðagerðar eftir landshlutum 2017-2021 

3.1.3.1 Fyrirkomulag framlaga til vegslóðagerðar í bændaskógrækt 

Bændaskógræktin heyrir undir sviðið skógarþjónustu hjá Skógræktinni, þar sem Sigríður Júlía 

Brynleifsdóttir er sviðstjóri (mynd 4). Skógarbændur geta sótt um framlög til vegagerðar hjá 

skógarþjónustusviði, það fer síðan eftir fjármagni hvers árs hversu mikið er til umráða á hverju ári. 
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Fyrsti forgangur Skógarþjónustusviðs eru plöntukaup, deiling og skipulag þeirra. Þegar búið er að nota 

framlög í skógarplöntuhlutann, þá er það fjármagn sem út af stendur notað í aðrar óskir skógarbænda 

til framkvæmda tengdri þeirra skógrækt, þ.m.t. framlög til vegslóðagerðar. 

Skógarbóndi getur síðan óskað eftir framlögum til ákveðinna verka, gerir þá skilgreiningu á verkþætti 

og ósk um upphæð til verksins. Það er síðan metið af Skógarþjónustusviði hver forgangsröðun verka 

sé eftir því fjármagni sem til umráða er eftir plöntukaup hvers árs. Ef að fjármagn er ekki til staðar til 

að verða að óskum skógarbónda, þá er skógarbóndi ásamt skógræktarráðgjafa beðinn um að 

endurmeta stöðuna og forgangsraða verkþáttum svo hugsanlega sé hægt að koma eitthvað til móts við 

framlagsóskir. Skógarþjónustusvið hefur af þessum sökum t.d. ekki veitt fjármagn til viðgerða á 

skógarslóðum, heldur lagt áherslu á að framlög fari í nýlagningu skógarslóða. 

Skógarbændur eru aldrei skikkaðir til vegagerðar, enda litið svo á að skógarbændur beri ábyrgð á 

skógræktinni og rekstri tengdum henni. Það er mat Sigríðar Júlíu að skógarbændur leggi almennt 

mikið sjálfir til vegslóðagerðar, bæði í formi vinnu og útgjalda. (Munnleg heimild, Sigríður Júlía 

Brynleifsdóttir, 9. apríl 2022) 

 

Mynd 4 - Skipurit Skógræktarinnar  

3.2 Samgöngu- og tækjaþörf í skógum 
Hér á landi er skógrækt ung. Þó eru til svæði sem eru komin að lokahöggi sem gerir kröfur um öflugri 

vegi og stærri tækjabúnað til hagkvæmni við skógarvinnslu. Til þess að vegagerð fyrir slíka grisjun 

borgi sig þarf að vera búið að finna kaupanda að efninu, fá vilyrði um stuðning í formi framlaga, sjá 

hugsanleg samlegðararðsemi af byggingu veganna og þekkja arðsemi grisjunarinnar (Skogkurs, 2022).  
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3.2.1 Fjórða iðnbyltingin og skógrækt 
Nú sem aldrei fyrr þarf að hafa vökul augu fyrir nýjustu tækni og framförum í þessum efnum, þar sem 

jafnvel minni vélar með hugbúnaði og gervigreind gætu verið innan seilingar. Við þurfum að athuga 

gaumgæfilega og þarfagreina vel okkar skógrækt m.t.t. nytja-, landgræðslu-, útivistar-, búnaðar- og 

kolefnisskógræktar. Vélbúnaður í þessum geira er mjög kostnaðarsamur þar sem hann þarf að þola 

mikið álag, oft við erfiðar aðstæður. Því getur 

dýr fjárfesting verið fljót að tapast eða borga 

sig upp. Allt eftir því hvort rétt hafi verið 

staðið að þarfagreiningunni.  

Tækninni fleygir hratt fram í 

skógræktartækjum, bæði hvað varðar eftirlit og 

umsjá. Sem dæmi er hröð þróun drónatækni í 

skógrækt, þar eru Norðmenn (sem við 

Íslendingar berum okkur saman við), farnir í 

stórar fjárfestingar í hugbúnaði til fjarkönnunar 

(Aakre, 2020). Þessi tækni er ekki lengra frá 

okkur en svo að fyrstu rannsóknir með dróna í 

skógmælingum á Íslandi voru kynntar á Fagráðstefnu 

skógræktar 2022 í erindinu: Feasibility of using UAV-based LiDAR to 

estimate biomass in Icelandic forests sem Tryggvi Stefánsson tæknistjóri 

Svarma flutti. Einnig eru að koma fram á sjónarsviðið torfærutæki sem geta 

orðið sinnt mörgum mismunandi störfum og þar með aukið afköst, sem eru 

fjarstýrð og sjálfsagt líður ekki á löngu þar til að sú tækni verði 

tengd við gervigreind og um leið aukin afköst án þess að þurfa 

fulla umsjón og stýringu mannshandarinnar 

(Hambling, 2021).  

Framtíðarsýn skóga gæti minnt meira á býflugur og 

maura. Að um skóganna í framtíðinni munu fleiri 

minni vélar vinna fjarstýrða eða sjálfstýrða, samhæfða 

og úthugsaða vinnu án mikils rasks og með minni 

aðkomu mannshandarinnar. Rétt eins og íbúðir okkar eru 

í dag ryksugaðar á vinnutíma, garðarnir slegnir að nóttu og kýrnar mjólkaðar að þeirra eigin óskum 

hvenær sem er sólarhringsins, allt fyrir tilstuðlan vélmenna sem einnig geta safnað jafnóðum saman 

upplýsingum tengdu viðfangsefninu og með stækkuðum gagnagrunni aukið skilvirkni verksins. Það 

væri stórt framfaraspor fyrir íslenska skógrækt að slík tækni kæmi sem fyrst inn á markaðinn og best 

Mynd 6 - Ziesel rafmagnsbeltatæki (utanvega útgáfa)  

Mynd 5 - Dróni í trjáklippingum í Kanada 
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væri að tæknin væri rafknúin, sem myndi gera vinnsluna hér á landi mun samkeppnishæfari þar sem 

helsti styrkleiki Íslands er hrein og ódýr raforka (Hagstofa Íslands, 2019).  

Dæmi um eitt slíkt tæki sem nú þegar er komið á markaðinn er rafknúna 

beltavélin frá Ziesel (Mynd 6) sem þolir 30° hliðarhalla í allar áttir, 

hefur frá 500 Nm til 1000Nm dráttargetu þrátt fyrir að vega frá 

einungis 360 kg upp í 490 kg (þá með aflútaki), nær 20 til 30 km 

hámarkshraða, er 1,23 m á breidd, 1,47 m á lengd og 1,75 m á hæð 

og getur snúist á punktinum (www.derziesel.com, 2022). Slíkt tæki 

er því eins og tölurnar gefa til kynna gríðarlega öflugt miðað við 

stærð og það er fátt sem stöðvar það, hvort heldur þrengsli eða 

ófærð. 

Fleiri tæki eru komin fram á markaðinn sem eru smá í sniðum en 

öflug. Tæki sem þessi fara létt yfir land og hafa lágan jarðþrýsting 

líkt og Ziesel, dæmi um það eru tæki sem kölluð er á ensku mini 

felling tractors (smá dráttarvélar), þar má t.d. nefna Pfanzelt Moritz 

(Mynd 7) sem eru litlar dísel beltadráttarvélar sem er stýrt með 

fjarstýringum og hafa spildráttargetu upp á 7,2 tonn. Þær eru með aflútaki, öflugum glussadælum og 

geta því unnið með alskyns verkfærum út í skógum við þröngar og erfiðar aðstæður 

(www.pfanzelt.com, 2022). Þessar vélar sem hafa verið nefndar hér eru það léttar að ekki þarf bíla sem 

krefjast aukinna ökuréttinda(>3,5tonn heildarþunga) til að koma þeim greiðlega á milli athafnasvæða. 

Möguleikar fyrir annarskonar nálgun á samgöngur og vinnu við skóga er því nú þegar komin fram á 

sjónarsviðið. 

3.3 Hver eru áhrif vegagerðar í nýskógrækt? 
Í nýskógrækt er mesta vinnan u.þ.b. fyrstu fimm til tíu ár skógræktarinnar. Þessir verkliðir eru að girða 

af skógræktarsvæði, jarðvinnsla ef við á, gróðursetning, áburðargjöf og síðan eftirlit með lifun og 

íbætur, jafnvel getur farið fram klipping á tvítoppum ef slíkt er þörf. Einnig skiptir máli að skipuleggja 

vegslóða á þessum tímapunkti skógræktar til að auðvelda alla frumvinnu og gott er að sjá 

hagkvæmustu leiðirnar um svæðið (Böðvar Guðmundsson og Lárus Heiðarsson, 2006). Slík 

skipulagning vegslóða auðveldar þegar kemur að grisjunum seinna meir þegar að skógur og gróður 

hefur hulið sýn á farartálma (Lárus Heiðarsson, Arnór Snorrason og Johan Holst, 2006). Næstu ár þar 

á eftir eru verkefnin eftirlit, mælingar og klipping tvítoppa og í enda þess skeiðs er komið að 

snemmgrisjun sem stundum er kölluð bilun hér á landi, þar sem fyrsti tilgangur hennar er að 

millibilsjafna ungskóga til að auka þvermálsvöxt efnilegra trjáa og fjarlægja óæskilegan efnivið. Það 

veltur allt á grósku hversu langur þessi tími er fram að snemmgrisjun, en sú grisjun skilar sjaldnast 

tekjum, nema þá helst kannski í jólatrjáasölu eða græðlingum. Engu að síður er talað um að þetta sé 

Mynd 7 - Pfanzelt Moritz fr 75  
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ein mikilvægasta grisjunin, því hún getur seinkað fyrstu grisjun og hækkað timburgæði þeirrar 

grisjunar og síðari grisjana verulega (Lárus Heiðarsson, 2006).  

Það sést á þessari stuttu samantekt að fyrstu árin og áratugir eru lítið annað en útgjöld og vinna sem 

skógarbóndi og ríki líta á sem verðmætasköpun til framtíðar og ávöxtun auðlindar (Davis, 2001). 

Það eru þrjár breytur sem hafa áhrif á vöxt og ávöxtun sjálfs skógarins m.t.t. þess að skilja eftir bil í 

skógum fyrir slóða eða byggja vegi í nýskógrækt burtséð frá kostnaði við vegaframkvæmdina sjálfa, 

en það eru: jaðaráhrif inn í skógræktinni; innkoma af kolefnisbindingu og neikvæð kolefnisáhrif 

(kolefnislosun) við vegagerð.  

Í ræktunaráætlunum er oft gert ráð fyrir að 5% skógarins fari undir skógarstíga og/eða skógarvegi, því 

verður sú prósentutala notuð sem viðmið, þó það sé ekki algilt hlutfall. 

3.3.1 Vegslóðar og jaðaráhrif 
Ein breyta í nýskógrækt sem hefur áhrif á timburgæði þegar fram líða stundir eru jaðaráhrif. Þau 

myndast eins og nafnið gefur til kynna í jöðrum skóga. Jaðaráhrif geta líka myndast inn í skógum ef að 

nægt bil myndast, t.d. við galla í gróðursetningu, við landslagsþætti sem tré þrífast ekki í líkt og ár, 

vötn, kletta og urðir (Brynjar Skúlason, Guðríður Baldvinsdóttir og Sigurður Freyr Guðbrandsson, 

2006). Einnig verða jaðaráhrif við vegslóða sem liggja um skóginn og ná nægilegri breidd til ljós og 

veður ná að hafa áhrif á vöxt trjáa beggja vegna við slóða. Tré með jaðaráhrif hafa óæskilegan 

viðarvöxt m.t.t. timburgæða, m.a. þykkan og mikinn greinavöxt; gulrótarlögun bolsins í stað 

sílvalningslögunar; beygjur vegna ljósleitni og innri uppbygging trjáa geta myndað streituvið sökum 

vindálags(Mynd 8) og því myndað þrýstivið (barrtré) eða togvið (lauftré). Slíkur viður hentar illa bæði 

í vinnslu þar sem vélar eru gerðar fyrir staðlaðan við, t.a.m. ráða högghausar höggvéla illa við slík tré. 

Styrkþol viðar tapast þegar sagað er þvert yfir árhringi og mikið tap verður á timbri þegar ná á út 

stöðluðum stærðum timburs út úr aflöguðum 

trjám (Johan Holst og Ólafur Eggertsson, 2006).  

Hér eru það því ekki einungis þau 5% skógarins 

sem eru undir stígagerð sem dragast frá, heldur 

verður að reikna með að trélínur beggja vegna 

vegslóðans vaxi undir jaðaráhrifum og því má 

reikna umfang þeirra trjálína við þau 5% sem 

hafa farið undir vegslóða sem verðminni hluta skógarins. 

3.3.2 Skógar og kolefnisbinding  
Önnur og þriðja breytan í skógrækt og er að kollvarpa öllum tekjumódelum skógræktar er 

kolefnisbinding og kolefnislosun, þar sem binding skilar arðsemi en losun útgjöldum eða frádrætti 

(Pétur Halldórsson, 2019). Það tekjumódel getur breytt miklu um hvernig hugsað verður um skóga, 

þar sem tekjur fást fyrir vottaðar kolefniseiningar og hvaða útgjaldaliðir borgi sig. Vegagerð hefur 

Mynd 8 - Streituviður 
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neikvæð áhrif á arðsemi þess tekjumódels með töpuðum flatarmáli undir tré sem annars myndu skila 

tekjum og losun kolefnis við rask og vélavinnu sem dregst þá frá kolefnisbindingu (Roadex 

Network, 2022).  

Kolefnisbinding gerir það einnig að verkum að tekjur skógareiganda koma inn mun fyrr og án þess að 

vinna þurfi afurð úr trjánum með tilheyrandi kostnaði, þar sem að þar er lifandi lífmassi afurðin. Þar 

ráða timburgæði engu og hefst innkoma um leið og kolefniseiningar verða mælanlegar, í dag þegar að 

tré hefur náð brjósthæð (1,3m). Þar skiptir lögun trésins eða tegund engu um hvað sé greitt fyrir 

kolefniseininguna, bara að hún sé bundin. Aftur á móti getur þar skipt máli hversu hraðsprottin 

tegundin er upp á tekjur og að tegunda-, klóna- eða kvæmaval sé rétt miðað við aðstæður til þess að 

sem flestar kolefniseiningar bindist yfir vaxtarlotu (Arnór Snorrason o.fl., 2022). Inn á 

Skógarkolefnisreikni Skógræktarinnar www.reiknivel.skogur.is má fara inn á það landsvæði sem til 

stendur að rækta í og fá hugmynd um hver kolefnisbinding gæti orðið. Í þessum tilfellum er hægt að 

mæla 5% nokkuð hreint út úr heildar bindingu á hektara ef að þau eru sett undir vegslóða, ásamt 

frádrætti kolefnislosunnar sem verður við vegagerðina. 

3.4 Aðrar ástæður vegagerðar í skógum 

3.4.1 Útivistarskógrækt 
Skógrækt með útivist að markmiði er nokkuð algeng hér á landi. Þar eru skógræktarfélögin framalega í 

flokki að rækta skóga sem eru útivistarskógar, samanber Heiðmörk frá 1949 (Sigurður Blöndal og 

Skúli Björn Gunnarsson, 1999) og Kjarnaskógur frá 1947 (Skógræktarfélag Eyfirðinga, 2022). Í slíkri 

skógrækt er forgangsatriði útivist, upplifun og lýðheilsa og það að komast að skóginum og um hann 

greiðlega á venjulegum einkabíl. Í skógræktarfélögum gildir líka annað tekjumódel. Þar eru það 

félagsmenn og sveitarfélög sem greiða fyrir þátttöku í skógrækt og því er það hluti af skyldu 

skógræktarfélaganna að hafa aðgengi í skóganna sem best og þar er þjónustustig stundum mun hærra 

en í nytjaskógum, sem sést t.d. á heimasíðum fyrrnefndra skógræktarfélagsskóga www.heidmork.is og 

www.kjarnaskogur.is. 

Nokkur skógræktarsvæði Skógræktarinnar falla undir þennan flokk líka, má þar t.d. nefna Vaglaskóg 

og Hallormstaðaskóg, þar sem rekin eru tjaldstæði og þjónusta að sumri, gegn gjaldi.  

Í bændaskógrækt getur ferðaþjónusta, lýðheilsa og útvistarskógrækt verið tekjumódel á meðan skógar 

eru að stækka og jafnvel verið mun stærra tekjumódel heldur en tekjur af timbursölu lengi vel. Í 

slíkum tilfellum er mikilvægt, til þess að það tekjumódel gangi upp, að samgöngur inn og út úr 

skóginum séu færar fólksbílum að miklu leiti, þar sem að upplifun viðskiptavinarins er sjálf afurðin.  

 

 

http://www.kjarnaskogur.is/
http://www.heidmork.is/


22 

 

3.4.2 Vegir m.t.t. brunavarna 
1. gr. 

Markmið. 

Markmið þessarar reglugerðar er að vernda líf, heilsu, umhverfi og eignir með því að gera kröfur um 

fyrirbyggjandi brunavarnir, rekstur þeirra og tryggja fullnægjandi eldvarnareftirlit. 

Þannig hefst Reglugerð um eldvarnir og eldvarnareftirlit 723/2017, frá Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytinu. Fyrir 2017 var umhverfi síðast í forgangsröðun reglugerðarinnar og voru eignir 

þá einum forgangsstigi ofar (Reglugerðasafn, 2017). Samkvæmt greinagerð um gróðurelda frá 2018 

kemur fram að skógur sé ekki enn skilgreindur sem eign og því ekki hægt að tryggja hann 

(www.grodureldar.is, 2018).  

Í samtali höfundar við slökkviliðið á Akureyri haustið 2021, kom fram í máli varaslökkviliðsstjóra að 

hann efaðist um að á bæ í Hörgárdal, sem höfundur var að vinna ræktunaráætlun fyrir, að þar yrði yfir 

höfuð skrúfað frá slöngu ef gróðureldar brytust út í skógrækt þar, því Hörgáin er skilgreind sem 

vatnsverndarsvæði (www.no.is, 2022) og fellur sú vernd hærra í forgangsröðun slökkviliðsins en 

gróður og skóglendið, þar sem hann taldi það sem eign (munnleg heimild, Gunnar Rúnar Ólafsson, 

nóvember 2021). 

Árið 2011 var settur á legg stýrihópur til að vinna að forvörnum og taka saman þær brunavarnir sem 

fyrir liggja og hvaða úrbóta er þörf í vörnum gegn gróðureldum. Þessi stýrihópur var samsettur af fólki 

frá: Skógræktinni, Skógræktarfélagi Íslands (f.h. skógræktarfélaga), Landsamtökum skógareiganda, 

Mannvirkjastofnunnar, Félags slökkviliðsstjóra/Brunavarna Árnessýslu, Landsambandi 

sumarhúsaeigenda og Verkfræðistofunni Verkís. Líkt og nafn skýrslu stýrihópsins gefur til kynna þá er 

þetta greinagerð og er margra úrbóta þörf líkt og kemur fram í lið 4 í sjálfri greinagerðinni. 

 
Mynd 9 - skjáskot af töflu 1 úr greinagerð stýrihóps: Gróðureldar - Varnir og viðbrögð  

Einnig kemur fram í töflu 1 í skýrslu starfsstöðvar Brunavarna Árnessýslu, að útlistað er 

staðsetningum, mannskap og tækjabúnaði (Mynd 9). Þar má sjá að sérhæfing þeirra tækja sem eru til 

umráða miðast við samgöngukerfi sem hafa góða undirbyggingu og uppbyggða vegi. Í þessari sömu   
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greinagerð er viðauki 3: Brunavarnir í skógrækt. Kemur þar fram að vegir og slóðar séu greiðfærir og 

geti borið þá umferð sem ætlast er til. Jafnframt segir að þar sem fæstir vegir í og í kringum skógrækt 

beri tankbíla slökkviliða þá þurfi að huga að aðgengi að slökkvivatni (www.grodureldar.is, 2018). 

3.4.3 Skipulagning vegagerðar í skógi 
Það að skipuleggja nytjaskóg sem vinnusvæði á að hefjast við fyrstu ræktunaráætlun. Þegar við 

útplöntun verður bændum, ráðgjöfum og verktökum ljóst hvernig landið liggur í orðsins fyllstu 

merkingu þeirra setningar og því ættu drög að framtíðar slóðum og vegstæðum að vera kortlögð á 

þeim tímapunkti. Þá sést vel yfir, gróðurþekja er oft lítil, hallar, grjót, vatnsföll og aðrir faratálmar eru 

mjög sýnilegir 

3.5 Viðhorfskönnun meðal skógarbænda  
Samhliða heimildaöflun við gerð þessarar ritgerðar var ákveðið að leggja spurningalista fyrir 

skógarbændur sem eru með samning við Skógræktina. Þar voru skógarbændur spurðir um stöðu 

vegakerfis í eigin skógum, breytt viðhorf til skógræktar og tækjakost. 

Sendur var út póstur á 594 netföng skógarbænda af netfangalista Skógarþjónustusvið. Í þeim pósti var 

tengill á Google Docs könnunnarform. 

Ítrekun var send hálfum mánuði fyrir lok hennar, ásamt því að hún var auglýst á heimasíðu 

skógarbænda: www.skogarbondi.is og tilkynning um að póstur hafi verið sendur út líka ítrekað á 

Facebooksíðunni Skógareigendur. Alls svöruðu 198 könnuninni eða 33,333%, sem telst vera góð 

svörun í svo stóru úrtaki. 

3.5.1 Fyrsta spurning – Hver eru megin markmið með skógrækt skógarbóndans? 

Það gætti einhvers misskilnings og þar sem könnunarformið hjá Google Docs bauð ekki upp á annan 

möguleika en þá gat fólk valið alla þætti sem fyrsta markmið o.s.frv. Meiningin var samt að fólk ætti 

að forgangsraða algerlega. Þannig að skýrt væri hvert fyrsta til fimmta markmið væri ef fólk yrði að 

velja á milli.  Niðurstöðurnar sína að nytjaskógrækt er algengasta meginmarkmið skógræktar og 

búnaðarskógrækt það síðasta. 
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Tafla 6 - fyrsta spurning viðhorfskönnunar og niðurstaða 

 

3.5.2 Önnur spurning – Hafa markmið skógarbóndans breyst? 

 

Tafla 7 - Önnur spurning viðhorfskönnunar og niðurstaða  

Önnur spurning gefur m.a. til kynna að rétt tæpur ¼ skógarbænda hafa breytt markmiðum með sinni 

skógrækt á samningstímanum. 
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3.5.3 Þriðja spurning – Upphafsár skógræktar skógarbóndans? 
 

 

Tafla 8 - þriðja spurning viðhorfskönnunar og niðurstaða 

Aldur samninga og/eða upphafsár skógræktar sem niðurstöður könnunarinnar koma úr eru allt frá því 

að vera 39 ára (1983) yfir í að vera einungis komnar með samning í hönd (2022).  

 

3.5.4 Fjórða spurning – Í hvaða sýslu er skógræktarjörðin? 

 

Tafla 9 – fjórða spurning viðhorfskönnunar og niðurstaða 

Samkvæmt könnuninni komu flest svör úr Eyjafjarðarsýslu, eða 22 svör og eitt svar kom úr 

Gullbringusýslu og Austur-Skaftafellssýslu. Kjósarsýsla var eina sýslan á landinu þaðan sem ekkert 

svar kom. 
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3.5.5 Fimmta spurning – Hvernig finnst þér vegakerfið í þinni skógrækt vera? 

 

Tafla 10 - fimmta spurning viðhorfskönnunar og niðurstaða 

Niðurstöðurnar voru að 37,6% þátttakanda töldu vegakerfið í skóginum sínum viðunandi eða betra, 

17,7% töldu það sæmilegt og 44,8% töldu vegakerfinu ábótavant eða það óviðunandi. 

 

3.5.6 Sjötta spurning – Hver er þörf fyrir frekari vegagerð? 

 

Tafla 11 - sjötta spurning viðhorfskönnunar og niðurstaða 

Niðurstöður þessarar spurningar samræmist við niðurstöður úr fimmtu spurningu, þar sem að 44% 

þáttakennda telur mikla þörf á úrbótum hjá sér. Eingöngu 3,1% taldi enga þörf á vegagerð. 
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3.5.7 Sjöunda spurning – Hversu margir km af nýlagningu vega hefur átt sér stað í 

skógræktinni? 

 

Tafla 12 - sjöunda spurning viðhorfskönnunar og niðurstaða 

Niðurstöðurnar sýna að tæpur helmingur skógræktarjarða sem tóku þátt hafa ekki farið í neina 

vegagerð eftir að skógrækt hófst. Veganet sem er 10 km eða lengra hefur verið lagt hjá 3,6% eða á 7 

jörðum.  

 

3.5.8 Áttunda spurning – Hver er kostnaður við vegagerð í viðkomandi skógrækt? 

 

Tafla 13 - áttunda spurning viðhorfskönnunar og niðurstaða 

Fjórar jarðir (2,1%) svarenda eru með vegagerðarkostnað fyrir 10 milljónir eða meira. Á 41 jörð 

(20,8%) var talið að meira en ein milljón hefði farið í vegagerð. 44 jarðareigendur (22,9%) töldu 

kostnað vera einhvern en höfðu ekki tölur um hversu mikill hann væri. Á 65 jörðum (33,9%) af þeim 

192 sem svöruðu hafði engu verið kostað til við vegaframkvæmdir. 
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3.5.9 Níunda spurning – Hversu mikið af skóginum fer undir vegslóða? 

 

Tafla 14 - níunda spurning viðhorfskönnunar og niðurstaða 

4,6% töldu að meira en 5% innan skógarreits færu undir skógarslóða. 

 

3.5.10 Tíunda spurning – Hvar í eða við slóða gróðursetur skógarbóndinn við 

nýgróðursetningu? 

 

Tafla 15 - tíunda spurning viðhorfskönnunar og niðurstaða 

3,1% láta gróðursetja í miðjan slóða og áætla að fjarlægja þær plöntur við snemmgrisjun (bilun). 5,2% 

gróðursetja sitthvoru megin við slóðann. 91,7% svarenda gera ráð fyrir meira bili við vegslóða en það 

bil sem er milli plantna í sjálfri gróðursetningunni, strax við upphaf skógræktar. 
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3.5.11 Ellefta spurning – Hversu langt er í vinnuaðstöðu frá þeim stað sem farartæki 

komast á? 

 

Tafla 16- ellefta spurning viðhorfskönnunar og niðurstaða 

Í einungis 12,5% þarf ekki að ganga yfir 100 m með amboð og plöntur. 

 

3.5.12 Tólfta spurning – Hverskonar vélbúnaður og verkfæri hefur skógarbóndinn til 

umráða? 

 

Tafla 17 - tólfta spurning viðhorfskönnunar og niðurstaða 

Hér völdu skógarbændur einungis þau tæki sem þeir hafa til umráða. 
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3.5.13 Þrettánda spurning – Hvað af þessum vélbúnaði og farartækjum eru mest notuð við 

skógræktina? 

 

Tafla 18 - þrettánda spurning viðhorfskönnunar og niðurstaða 

Mest notuðu tækin eru þau sem þekkt eru í dag: 4x4 bíll, dráttarvél, fjórhjól og sexhjól ásamt kerru. 

 

3.5.14 Fjórtánda spurning – Hefur skógræktin verið þarfagreind m.t.t. farartækja? 

 

Tafla 19 - fjórtánda spurning viðhorfskönnunar og niðurstaða 

Einungis 3,6% skógræktajarða sem tóku þátt höfðu verið þarfagreind m.t.t. farartækja. 88,5% höfðu 

ekki gert eða fengið þannig greiningu. Með þarfagreiningu var átt við að skógarbóndi hefði litið til 
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allra verkþátta og borið þá saman við þann vélbúnað sem gæfi bestu afköst og hagræðingu, þar með 

talið að geta komið í stað vegagerðar. 

3.5.15 Fimmtánda spurning – myndirðu fjárfesta í vélbúnaði fremur en skógrækt ef að 

þarfagreining sýndi fram á hagkvæmni þess? 

 

Tafla 20 - fimmtánda spurning viðhorfskönnunar og niðurstaða 

19,8% hafa þá skoðun um að þau myndu ekki velja vélbúnað fram yfir vegagerð, þó svo að 

þarfagreining sýndi fram á hagkvæmni þess. Rúmur helmingur vissi ekki hvort tækjakaup yrðu fyrir 

valinu ef að þarfagreining sýndi fram á slíkt. 

 

3.5.16 Sextánda spurning – Hversu vel fylgist skógarbóndinn með tækniframförum 

tengdum skógrækt? 

 

Tafla 21 - sextánda spurning viðhorfskönnunar og niðurstaða 

Einungis 11,5% líta svo á að þeir fylgist mikið með tæknframförum tengdum skógrækt. 55,7% fylgjast 

lítið eða ekkert með tækniframförum í geiranum. 
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3.5.17 Seytjánda spurning – Hversu mikið tileinkar skógarbóndinn sér tækniframfari í 

skógrækt? 

 

Tafla 22 - seytjánda spurning viðhorfskönnunar og niðurstaða 

66,7% segjast lítið sem ekkert tileinka sér tækniframfarir og einungis 7,3% segjast fylgjast mikið með.  
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4. Umræður 

4.1 Skógarvegagerð og arðbærni skóga 
Það er ekki auðvelt að bera saman skógrækt milli tveggja ólíkra landa. Þar geta margir mismunandi 

þættir gefið breyttar útgáfur af framlögum, sköttum, skattafríðindum, launakjör og núverandi innviðir 

verið gjörólíkir. Sem er tilfellið milli Íslands og Noregs. Eitt slíkt dæmi er t.d. vegslóðasjóður sem að 

norskir skógarbændur geta lagt hluta ágóða grisjunar inn skattfrítt og sótt í þann sjóð þegar þeir þurfa 

að fjármagna vegagerð (munnleg heimild, Johan Holst 29. apríl 2022). 

Engu að síður ber svo mikið í milli Íslands og Noregs (tafla 2 og 3) í samanburði á skógrækt og 

tekjumódelum þeirra að það gefur augaleið að norsk skógrækt getur staðið undir innviðauppbyggingu 

og vel það. Það ber svo sem ekki mikið í milli þegar það kemur að framlögum í krónum talið á milli 

þessara tveggja landa yfir þetta fimm ára samanburðartímabil og fara þeir fjármunir að mestu í 

plöntukaup og gróðursetningar hjá báðum löndum: 5,955 milljarðar króna á Íslandi og 6,011 milljarðar 

króna í Noregi, sem gera einungis 56 milljóna mun eða 11,2 milljónum að meðaltali á ári. Þar ber þó 

að hafa í huga að Noregur eru með 39% skógarþekju eða 127000 km2 (www.statskog.no, 2022), á 

meðan Ísland er með 2,6% skógarþekju eða 2600 km2 (Pétur Halldórsson, 2022). Þörf fyrir aukna 

vegagerð mun fylgja arðbærari skógum, líkt og viðarmagnspár sem gerðar hafa verið yfir nokkur 

skógarsvæði hér á landi gefa til kynna, þá er umfang vinnsluhæfs viðar að aukast mikið yfir næstu 

áratugi. Slík framvinda mun síðan aftur leiða af sér mat á hvort og hvernig verði staðið að vegagerð að 

þeim reitum.  

Þar má ígrunda vel hvort að ágóði fyrir grisjanir renni í vegagerð og verði því síður kostnaðarliður á 

seinni stigum grisjunar og umhirðu skógarins eða meta hvort að sama ágóða sé betur varið í ávöxtun í 

banka. Eins verður að taka tillit til hvers svæðis fyrir sig, hversu erfitt er svæðið til flutninga og 

snúninga. Vegagerð sem skilar ekki meira öryggi, afköstum og þægindum við viðarvinnslu getur því 

ekki talist hagræn fyrir skógarreksturinn. 

4.1.1 Skipulagning vegagerðar er eitt af fyrstu verkum skógræktar 
Þrátt fyrir að sjálf veglagning fari ekki endilega fram fyrr enn áratugum eftir að fyrstu trjám er plantað 

þá er það mikilvægt að land sé kannað og kortlagt með tilliti til hennar. Slík undirbúningsvinna er ekki 

sérlega kostnaðarsöm, en getur sparað umtalsvert þegar fram líða stundir. Gott er að fá ráðgjöf 

einhvers sem þekkir til skógarhöggs og úrvinnslu. Þegar sú þekking fer saman við þekkingu 

landeiganda á eigin landi er hægt að finna gott slóðaval sem mun skila hagkvæmni þegar fram líða 

stundir. Jafnvel má vinna í haginn á þessu stigi með því að fjarlægja hindranir sem gæti orðið erfiðara 

þegar skógur umlykur svæðið.  

Í minnsta falli getur verið gott að skrá feril framtíðar skógarslóða í t.d. Avenza og/eða reka niður hæla 

í þann slóða sem liggur best við að fara. Slík vinna er verðmæt þegar fram líða stundir, skógur hefur 

hækkað, þykknað og gróður hefur hulið sýn og myndað þykkari jarðlög. Það getur því sparað háar 
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fjárhæðir við vegagerð og um leið gert útkeyrsluleiðir skilvirkari að þessum upplýsingum sé haldið til 

haga, bæði fyrir núverandi skógareigendur og ekki síður fyrir framtíðar eigendur og umhirðuaðila 

skóganna. 

4.2 Hvenær er réttur tími til að leggja vegslóða?  
Svarið við þessari spurningu veltur algjörlega á hvaða viðmið er sett henni til grundvallar. Er verið að 

horfa bara til hreinnar arðbærni og hagvæmni við skógana? Þarf að vera hægt að komast um þá á 

öðrum forsendum, t.d. ferðaþjónustu eða til annar starfa/hlunninda sem jörðin býður upp á? Er 

nauðsynlegt að leggja vegi m.t.t. brunavarna? Eða er það bara ósk landeiganda að leggja út í slíkt til að 

hafa betra aðgengi að skógareit sínum, bæði til vinnu og ánægju? 

Allt eru þetta gildar spurningar og viðmið. Hins vegar má þó gera ráð fyrir að ríkisframlögum fylgi 

kvaðning af einhverju tagi, t.d. að um brunavarnir sé að ræða, svæðið sé það erfitt að lágmarks 

veglagning sé þörf eða að um hjálp við sköpun arðsemi sé að ræða, þ.e.a.s. skógur verði að standa 

undir veglagningu.  

Í Noregi, má gefa sér að mikið af veganeti sé nú þegar til staðar, þar sem að skógur er orðinn 

margkynslóða og því sé þar ákveðið grunnnet vega m.t.t. til skógræktar. Aftur á móti er hér á landi í 

tilfellum bændaskógræktar oft verið að yrkja jarðir sem hafa haft aðra búskaparhætti og því gæti nú 

þegar verið ákveðið grunnnet um og að skógræktarreitum sem geta vel nýst við skógrækt í það minnst 

fyrstu árin. 

Aðstæður eru gríðarlega misjafnar, það er t.d. erfitt að bera saman skógræktarjörð á flötu framræstu 

landi, jörð sem liggur í fjalllendi með klettum og urð eða melaland þar sem votlendi geta leynst á milli, 

svo fá dæmi séu nefnd. Aðföng, tækjabúnaður og fjármagn getur í þeim tilfellum t.d. ráðið miklu um 

hvort farið sé strax í framkvæmdir eða beðið með þær. 

4.2.1 Fjórða iðnbyltingin 
Líkt og kemur fram í inngangi ritgerðarinnar þá er uppspretta þess að þessi ritgerð fjallaði um 

vegslóða sú að tækninni fleygir hratt fram og er hún nú þegar farin að umbreyta vinnuaðferðum í 

skógunum okkar.  

Það má því skoða gaumgæfilega hvað framtíðin ber í skauti sér. Þar má meta hvort að tæknibúnaður 

geti skilað okkur meiri arðsemi og minna raski, bæði til keyrslu mannskaps til og frá skógi, en ekki 

síður hvort að vélar fari að taka yfir meira af þeirri handstýrðu vinnu sem mannshöndin kemur beint 

að.  

Ef þessi sama spurning er borin upp bara með það viðmið hvort að tæki geti komið í stað vegslóða í 

dag, þá er svarið tvímælalaust: já. Er það hagkvæmara? Það þarf þarfagreining svæðisins að skera úr 

um. Tæki sem þessi kosta sitt, sem dæmi þá kosta ný fjórhjól hér á landi frá tæpum tveimur 

milljónum. Jötunn á Selfossi flutti inn einn rafmagnsdrifin Ziesel fyrir einhverju síðan sem höfundur 
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þessarar ritgerðar skoðaði og fékk að prufa. Vélin var afskaplega kraftmikil og einföld í notkun, en 

starfsmaður Jötunn á Selfossi tjáði mér að einhver vandkvæði væri á að fá vélina skráða, þar sem ekki 

var búið að skilgreina vélina. Sölumaður áætlaði að verðið á Ziesel út úr búð hjá þeim yrði um fjórar 

milljónir króna. Aðrar vélar svo sem Argo sem að Frístundahús í Borgarnesi flytja inn eða sexhjól 

kosta svipað. Hér eru einungis talin upp lítill hluti þeirra tækja sem geta keyrt yfir ófærur og haft mikil 

samlegðaráhrif, með því að nýtast við önnur störf og sum þeirra eru jafnvíg í mýrlendi sem í 

malarbratta. 

Gervigreind og sjálfstýring er farin að ryðja sér til rúms í öðrum landbúnaði, þar eru komnir 

mjaltarþjónar sem mjólka kýr eftir þeirra óskum, þó með stýringu á gjöf á fóðurbæti, halda vel utan 

um heilbrigði kúnna o.fl. Eins eru komin mjög nákvæm staðsetningartækni í dráttarvélar til að 

hámarka jarðvinnslu, áburðargjöf, slátt o.fl. Sú tækni sem hefur rutt sér til rúms bæði hjá í 

búfjárbúskap og skógarbúskap er notkun dróna, bæði til eftirlits og smölunar. Nú eru þessi tæki að 

farin að skila gríðarlega miklu í formi upplýsingaöflunar um landgerðir, landástand og gróðurþekjur. 

Drónar hafa þó minna verið notaðir hér á landi í búskap til flutninga, en slíkt er nú þegar orðið 

raunveruleikin, þar eru þeir t.d. notaðir til áburðargjafar á plöntum. Ef að plöntun fer einnig yfir á 

hendur sjálfstýrðra véla þá gætu drónar fylgt sömu hnitakerfum, bæði til dreifingar plantna og síðar til 

áburðargjafar. 

Ekki er ósennilegt að með innleiðingu fjórðu iðnbyltingarinnar megi gera ráð fyrir að tæki verði enn 

sjálfvirkari til vinnu og muni því starf þeirra sem í skógum eru, fara meira og meira yfir í eftirlit með 

þannig tækjum: viðhald, áfylling, forritun og gagnagreining. 

Það að slík tækni sé komin fram og er að koma fram ætti að gefa okkur mannkyninu enn betra eftirlit, 

vinnsluaðferðir og upplýsingar um skógræktarsvæðin okkar og geta því tekið öruggari ákvarðanir hvað 

varðar alla framvindu skóganna. 

4.3 Hvenær ber skógur veg – jaðaráhrif og kolefnisbinding? 
Skógrækt þarf þolinmótt fjármagn, því fyrstu árin og áratugina má gera ráð fyrir að framlög séu meiri 

en innkoma (Tafla 2). Það er því síður arðbært að leggja mikið fjármagn til vegagerðar á upphafsárum 

skógræktar, ekki nema að land að skógræktarlandi sé mjög torfært og útséð að hagræðing fáist með 

bættu aðgengi. Meta verður líka hvort að fjárfestingar eða leiga á vélbúnaði sem kemur í stað 

vegagerðar sé ekki hagkvæmari kostur og hafi meiri samlegðaráhrif þegar til heildarverksins er litið. 

Það eru miklar breytingar að eiga sér stað í umhverfismálum og þar af leiðandi í tekjumódelum 

skógræktar með tilkomu skógarafurðarinnar kolefniseining og því ekki ósennilegt að land sem annars 

fer undir vegslóða á fyrstu árum skógræktar sé talið arðbærara undir fleiri plöntur. 

Það rýrir einnig arðsemi af kolefnisbindingu að grisja skógana fyrst um sinn og því getur það verið 

mat eiganda skógar að hagkvæmara sé að láta skóginn vaxa ef að framkvæmdir til að hægt sé að fá nyt 

úr skóginum séu mjög kostnaðarsamar á móti viðarafurð. Jafnframt þarf að líta til virðisbreytingar í 
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skógræktarreitum sem ætlaðir eru til nytja við jaðaráhrif sem myndast eingöngu fyrir tilstuðlan 

vegslóða. Það er vitað að jaðartré þykja síðri í timburgæðum, dýrari í vinnslu og verðminni, það má 

því áætla að þau prósent skóga sem fara undir vegslóða á upphafsárum skógarins hafi að auki 

virðislækkun á þær trjálínur sem liggja meðfram vegunum.  

Samkvæmt norskum stöðlum og skógarvegareiknivél, þá getur það hreinlega verið, að það verði aldrei 

arðbært að byggja veg að eða um skóg. Rétt tímasetning til vegagerðar verður því teljast vera þegar að 

skógarnytjar standa undir vegslóðum og skila hagkvæmni í rekstri tengdum þeim (Tafla 3). 

4.4 Aðrar ástæður vegagerðar í skógum 
Vegagerð í og við skógræktarsvæði geta þjónað öðrum tilgangi en bara til flutnings á afurðum úr 

skógum. Þær geta verið til þess að auðvelda aðgengi almennings til að stunda útivist í skógunum, 

hvort sem það eru opnir þjóðskógar eða til ferðaþjónustustarfsemi að einhverju tagi. Slíkar 

vegasamgöngur eru taldar hafa þjóðfélagslegan ávinning í lýðheilsulegum tilgangi, en einnig geta slík 

mannvirkjagerð verið nauðsynleg ef ætlunin er að stunda ferðaþjónustu í skógum og því litið svo á að 

arðsemi ferðaþjónustunnar í skóginum verði meiri með tilkomu vegslóða. 

Varnir gegn gróðureldum eru mikilvægar og nauðsynlegt er að hver skógrækt hafi brunavarnaráætlun. 

Þar er mikilvægt að allir möguleikar séu skoðaðir og hvað sé hægt að gera til forvarna. Brunavegir 

gegna þar mikilvægu hlutverki til að koma slökkvibúnaði og mannskap að og frá svæðinu. Líkt og 

komið hefur fram hér á undan þá er sá tækjabúnaður þungur og krefur mjög dýrar vegframkvæmdir og 

er ósennilegt að farið verði í uppbyggingu vegakerfa innan skógræktarsvæða til að geta borið þess 

háttar tæki og búnað. Með auknum nytjum úr skógum og verðmætum, þá verður að vega það og meta 

hvenær slík framkvæmd sé rétt. 

4.5 Viðhorf skógarbænda 
Það kemur fram hjá þeim sem tóku þátt að lítið hefur verið gert í vegslóðamálum hjá stórum hluta 

skógarbænda. Einnig kemur fram að mörgum þyki úrbóta þörf og má lesa úr gögnunum að markmið 

skógræktar er breytileg, það að 24% þeirra segja að markmið þeirra með skógræktinni hafi breyst og 

6,8% segi að þau viti ekki hvort að þau hafi breyst. Verður það að teljast nokkuð há prósenta miðað 

við að skógrækt er langhlaup. 

Vinnuumhverfi í skógum svarenda er mikið á fæti, það að einungis 12,5% telji að aldrei þurfi að ganga 

lengra 100 m með verkfæri, plöntur, áburð og/eða girðingarefni verður að teljast þó nokkuð lágt 

hlutfall og að í 39,5% tilfellum þurfi að ganga yfir þá vegalengd verður að teljast þó nokkuð 

ópraktískt. Að sama skapi er ómögulegt að segja um hversu mikla vinnu sé að ræða. Ef þetta er metið 

út frá nýgróðursetningu með allri þeirri vinnu sem henni fylgir, þá fara ófáar vinnustundir bara í 

gönguflutninga og slit á mannskap hlýtur að vera meira, sem leiðir af sér minni afköstum á hverja 

vinnudegi. 
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Þarfagreining á faratækjum var lítil, þar sem að einungis 3,6% sögðust hafa gert slíkt. 52,1% sögðust 

ekki vilja vélbúnað fremur en vegagerð þó að sýnt væri fram á hagkvæmni þess. Þar af ef rýnt er dýpra 

í gögnin þá segja 46,4% svarenda að þeirra fyrsta markmið með skógrækt sé nytjaskógrækt. Af þeim 

hópi er 21,3% sem sögðust ekki vilja vélbúnað í stað vega. Þannig að 78,7% vissu ekki hvort þau 

myndu velja eða svöruðu játandi. Það má gefa sér að þeir sem hugsi skóginn sinn fyrst út frá nytjum 

hljóti að horfa til hans með beinum arðsemiútreikningum. 

Aðeins hærra hlutfall en það sagðist lítið eða ekkert fylgjast með tækniframförum í vélbúnaði tengdum 

skógrækt eða 55,7% og enn hærri prósenta var í lítið eða ekkert sem tileinkaði sér tækniframfarir í 

vélbúnaði tengdum skógrækt eða 66,7%. 

Þessar niðurstöður eru í takt við fyrri kafla ritgerðarinnar sem sýnir að bæði er innkoma ekki farin að 

skila arðsemi sem getur staðið undir kaupum á miklum og sérhæðfum vélbúnaði.  

Einnig geta forsendur skógarbænda geta verið mjög misjafnar, Það var t.d. ekki spurt um það í 

könnuninni hvort eða hver:  

• stærð skógræktar í hekturum 

• skógrækt væri aðal búskapur 

• stundaður væri annar búskapur með  

• eigendur væru ábúendur á skógræktarjörðinni  

• skógræktarjörðin búi yfir malarnámu  

• eigendur eigi vélbúnað til vegagerðar 

svo fáeinar af mörgum hugsanlegum breytum séu nefndar sem geta haft áhrif hvort farið hafi verið í 

vegagerð.  
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5. Ályktanir og lokaorð 

Þessi vegferð um skógarvegi hefur verið höfundi ánægjuleg og lærdómsrík, það varð fljótt ljóst við 

heimildaleit hverjar væru aðalforsendur fyrir uppbyggingu alvöru vega um skóga. Sem er að verðmæti 

skóga standi undir þeim og ekki síður skila skógarvinnslu hagkvæmni. Þ.e.a.s. að vegur skili það 

miklum sparnaði í vinnustundum og útgjöldum tengdum auknum úrvinnslutíma að þeir eru farnir að 

vera hagkvæmari. 

Í upphafi borgar sig að skipuleggja vegakerfi skóganna þó svo að ekki sé búið að planta einu tré. Bæði 

er meiri yfirsýn á þeim tímapunkti en ekki síður skilar það mikill hagkvæmni í framtíðinni ef að 

útdráttar og vegakerfi séu fyrirséð og skógrækt skipulögð með þau til hliðsjónar.  

Það hvenær síðan er lagt í vegagerð er mat sem hver og einn skógarbóndi þarf að meta út frá sínum 

forsendum. Að auki ætti að leggja mat á hvort að slíkt rask sé nauðsynlegt og hvort fjármunum sé 

betur varið í ávöxtun annar staðar úrvinnslubúnaði, annarri samgöngutækni eða ávöxtun í banka. 

Einnig gætu veðurfars- eða landslagsaðstæður sem boðið upp á flutninga á bolvið sem gera mikla 

vegagerð óþarfa? Sem dæmi frosin jörð, þurr jörð, á snjó, frosnum ám og vötnum eða jafnvel fleyting 

á vötnum og ám gæti verið möguleg fluttningsleið.  

Nýjar breytur skógræktar sem hafa áhrif á vegagerð í skógum: kolefnisbinding, kolefnislosun og 

framfarir í tæknibúnaði.  

Allar eru þetta stórar breytur. Þar eru fyrri tvær breyturnar nokkuð augljósar, annars vegar að 

kolefnisbinding er að verða vermætur hluti skógræktar og hins vegar er kolefnislosun farin að vera 

kostnaðarsamari. Þó svo að hér á landi sé ekki enn farið að fylgjast grannt með losun í framkvæmdum 

líkt og vegagerð, þá er ekki ósennilegt að þegar að kunnátta og tækni fleygir fram að sú losun verði 

reiknuð á móti bindingu. Augljóst í þeim efnum strax í dag er að sá hluti skógarins sem eru vegir og 

slóðar liggja á, þar eru ekki tré og því má draga það flatarmál frá í heildarkolefnisbindingu svæðisins. 

Tækniframfarir í vélbúnaði eru áhugaverðar og sér í lagi í samhengi við íslenska skógrækt. Skógrækt 

hér er að miklu leiti óskrifað blað og en um sinn er stór hluti hennar útgjöld en ekki tekjur. Við erum 

auðugt land og vel menntað, því ætti það að steinliggja að tileinka okkur nýja tækni sem getur veitt 

skógrækt meiri hagræðingu og en betra eftirlit, sem aftur ætti að skila sér í samkeppnishæfari vöru og 

um leið meiri arðsemi fyrir skógareigendur. Það sem setur slíka tækni í samhengi við efni þessarar 

ritgerðar, er að tæknin er orðin það þróuð að ekki þarf endilega að leggja vegi til að tæknivæddur 

vélbúnaður sem er kominn eða er að koma fram á sjónarsviðið komist um skóga og geti athafnað sig 

bæði til eftirlits og vinnu. Það að slík tækni fækki störfum tengdum skógariðnaði telur höfundur 

ólíklegt, þar sem mikil vöntun er á mannskap til umhirðu skóga nú þegar og skýrist það að mestu 

vegna fjármögnunar og lítillar arðsemi en sem komið er. Líklegra þykir höfundi að með tilkomu og 

tileinkun nýrrar tækni muni skógar okkar verða verðmætari, viðarvinnsla aukast, sem aftur mun leiða 

af sér ný störf og um leið meiri sjálfbærni fyrir þjóðfélagið. 
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Við lifum á áhugaverðum tímum bæði hvað varðar ný tekjumódel og tækniframfarir tengdum 

skógrækt. Skógarbændur, skógræktarfélög og Skógræktin eru meðvituð um þær breytingar sem eru að 

eiga sér stað og þeim áskorunum sem munu óumflýjanlega fylgja.  

Stærri útplöntunnar- og skógarvinnsluaðilar ættu klárlega að sjá sér hag í vélvæðingu til að spara sér 

mannskap og auka afköst, þar ættu t.d. skógræktarfélög og Skógræktin að rýna vel í eigin þarfir og 

tækniframfarir. 

Lítum fram á veginn. 
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9. Viðaukar 

9.1 Framlög til slóðagerðar á árunum 2017-2021, gögn frá Skógræktinni 
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9.2 Spurningalisti til skógarbænda með samning við Skógræktina 
Hér eru skjáskot af þeim spurningalista sem sendur var út á netfangalista skógarbænda í samning við 

skógarþjónustu Skógræktarinnar, þetta var rafrænt og fór fram á Google Docs netkönnunnar formi. 
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