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Útdráttur
Sviðsmyndagerð er notuð til að fá fleiri víddir í stefnumótun og áætlanagerð og fleiri
sjónarhorn á framtíðina út frá mismunandi forsendum, atburðum eða aðstæðum.
Breytingastjórnun er aðferðafræði sem nýtist við aðlögun viðhorfa og hegðunar
starfsfólks til að styðja við breytingar sem gerðar eru á hlutverki, stefnu, skipulagi,
vinnuferlum eða kerfum skipulagsheildar til að ná meiri árangri í rekstri.
Meginmarkmið verkefnisins er að kanna framtíðarþróun, úrvinnslu og
markaðssetningu afurða nytjaskógræktar á Íslandi. Fundin var framtíðarafurð fyrir
erlendan markað og lögð til inngönguaðferð á markaðinn. Til að ná markmiðum
verkefnis var sett upp sviðsmyndagerð (e. scenario analysis) miðað við mismunandi
forsendur. Auk ofangreindra markmiða snerist rannsóknarspurning um áherslur í
breytingastjórnun til að fylgja eftir niðurstöðum sviðsmyndagerðar.
Niðurstaðan sviðsmyndagreiningar var að nytjaskógrækt ætti framtíð fyrir sér og
árið 2050 verði hægt að framleiða allt að 10.000 tonn af söguðum við fyrir íslenskan
markað auk annars iðnviðar. Bjartsýnasta ályktun er að í nytjaskógrækt felist vísir að
stóriðju framtíðar.
Aðalframtíðarafurðir verða svokallaður borðviður fyrir byggingariðnað og
smíðar og iðnviður sem nýtist í ýmsa framleiðslu. Framtíðarafurð fyrir erlendan markað
var hágæðapappír til hreinlætisnota. Áhættulítil útflutningsaðferð (e. direct export mode)
var lögð til sem inngönguaðferð og starfað með dreifingaraðila með markaðsþekkingu
og dreifingarkerfi erlendis.
Breytingastjórnununar-umræða lagði til að forræði skógræktarmála sameinist í
öflugri stofnun sem heyri undir eitt ráðuneyti og byggt á vinnu sem þegar hefur verið
unnin á vegum starfshóps landbúnaðarráðherra.
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Abstract
Scenario analysis is used to get more dimensions into strategy and planning and more
views on the future according to different perspectives, events and situations. Change
management is a methodology used to follow up on strategy changes, adjusting attitudes
and behaviour of personnel to support changes made to role, structure, processes or
systems to achieve more opperational success.
Project goals were to research future development of Iceland„s forestry products.
A future international product was discovered, and entry mode into foreign market
suggested. To reach above goals, a scenario analysis was executed. Project goals also
involved change management to follow up on best case scenario for forestry.
Results implied that forestry in Iceland has a bright future and in year 2050 up to
10.000 tons of wooden products will be produced, besides industrial wood. Best case
scenario deduces that forestry is the large scale industry of the future.
Main future products will be, building and carpentry materials and industrial
wood for various production. A product fit for international marketing, was quality paper
for sanitary purposes. International market entry using direct export mode was
recommended, using a distributor in the foreign country granting acess to market
knowhow and distribution system.
Change management discussion suggested that forestry matters will be organized
through one powerful organization, managed by a single ministry focusing on a project
that„s already been conducted by a special board on behalf of agricultural minister.
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1 Inngangur
Þetta verkefni fjallar um mögulega framtíðarþróun í skógrækt á Íslandi, úrvinnslu afurða
og markaðssetningu þeirra.
Markmiðið er að varpa ljósi á framtíð skógræktar á Íslandi, mögulega þróun, afurðir og
markaði í framtíðinni. Leitast verður við að finna svar við því hvort nytjaskógrækt eigi
framtíð fyrir sér eða hvort skógrækt framtíðarinnnar snúist fyrst og fremst um að græða
upp land og efla græn svæði. Þar sem námið sem verkefnið tengist er „Markaðssetning
og alþjóðaviðskipti“ er markmið verkefnis einnig að finna framtíðarafurð fyrir erlendan
markað og kanna mögulega inngönguaðferð á markaðinn.
Verkefnið er valið meðal annars vegna áhuga höfundar á skógrækt en hann er
ættaður af Norðurlandi þar sem hann ólst upp við að skógrækt væri meðal annars nýtt
með góðum árangri til skjólbeltagerðar við uppræktun lands.
Þá er vonast til að framlag verkefnisins nýtist til áframhaldandi eflingar
skógræktar í landinu og skapi gagnlegar umræður um framtíðarþróun greinarinnar.
Raunar kom fram í viðbrögðum sérfræðinga hjá Skógrækt ríkisins við gagnaöflun að
þeim þætti verkefnið áhugavert og mikilvægt og ýmsir þættir sem tengjast því verðir
meiri rannsókna. Samkvæmt því ætti verkefnið að til dæmis að geta nýst yfirvöldum
skógræktarmála í tengslum við þróunarmál, markmiðssetningu og stefnumótun.
Jafnframt gæti það nýst sem vinnuplagg sem hægt er að grípa til í framtíðinni og hafa til
hliðsjónar og nýta við ýmsa ákvarðanatöku um málefni skógræktarinnar. Að lokum var
talið áhugavert að hvetja til frekari fjárfestinga í greininni með því að rannsaka hvort hér
geti myndast iðnaður í framtíðinni sem jafnaðist að einhverju leyti á við atvinnusköpun
og veltu stóriðjuvera sem til skamms tíma hafa verið mikið í umræðunni.
Út frá ofangreindum röksemdum er verkefnið talið áhugavert og mikilvægt,
síðast en ekki síst ef að niðurstöður þess stuðla að frekari rannsóknum í þessa veru og
þar með sjálfkrafa að framgangi nytjaskógræktar.
Þegar hafist var handa við verkefnið varð fljótlega ljóst að til að ná þeirri sýn á
framtíðina sem lausn þess felur í sér, gæti reynst gagnlegt að beita svokallaðri
sviðsmyndagerð (e. scenario analysis) sem nýtist meðal annars við að fá meiri breidd í
stefnumótun og áætlanagerð (Johnson and Scholes, 1999). Þegar svo var komið sögu
þótti jafnframt tilvalið og gagnlegt að tengja umfjöllun um breytingastjórnun (e. change
management)

við

niðurstöður

sviðsmyndagerðar,

ekki

síst

í

því

ljósi

að

breytingastjórnun er líkt og sviðsmyndagerð, nátengd stefnumótun, áætlanagerð og
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þróun stofnana og fyrirtækja (Barney and Hesterly, 2008), (Child, 2005).
Í samræmi við ofangreint þótti því rétt að setja fram eftirfarandi rannsóknarspurningu:
Á nytjaskógrækt framtíð fyrir sér á Íslandi og ef svo er hvaða afurðir eru líklegar
til árangurs og hvernig er best að haga inngöngu á erlendan markað?
Þar sem ætlunin var jafnframt að tengja breytingastjórnun við niðurstöður
sviðsmyndagerðar eins og þegar hefur komið fram, var einnig talið við hæfi að stilla
fram annarri rannsóknarspurningu:
Hvaða breytinga er þörf til að styðja við framtíð nytjaskógræktar?
Það skal tekið fram að með nytjaskógrækt er átt við ræktun skóga sem hægt er að
vinna söluhæfar afurðir úr. En í nytjaskógrækt felst reyndar einnig að þegar skógur er
felldur til lokaúrvinnslu afurða þá eru sett niður ný tré til að rækta skóginn upp aftur
(Þorbergur Hjalti Jónsson, munnleg heimild, 9. apríl 2010)..
Verkefnið er alls tíu kaflar að heimildaskrá meðtalinni en skiptist í 6 meginhluta,
auk fyrsta kaflans sem er þessi inngangskafli, samantektar á helstu niðurstöðum í kafla
átta og kafla níu með lokaorðum um takmarkanir verkefnis.
Skýrslan er að öðru leyti þannig uppbyggð að í kafla tvö er ítarlega fjallað um
fræðilegan bakgrunn sviðsmyndagerðar, breytingastjórnunar og inngönguaðferða á
erlenda markaði sem vísað er í eftir þörfum í öðrum köflum.
Í kafla þrjú er fjallað um sögu skógræktar í núverandi mynd frá upphafi 20 aldar.
Kafli fjögur fjallar um stöðu skógræktar í dag, þar sem fjallað er um verkefni og
uppbyggingu skógræktarinnar og hagsmunaaðila sem eru m.a. yfirvöld, stofnanir,
skógarbændur og samtök sem koma að skógrækt sjálfstætt og í sameiginlegum
verkefnum. Til að ná skarpari sýn á rekstrar- og starfsumhverfi er einnig fjallað um
virðiskeðju skógræktarinnar, hæfni og auðlindir í þessum kafla.
Kafli fimm er þungamiðjan í verkefninu og snýst um sviðsmyndagerðina sjálfa
þar sem fjallað er um rannsóknaraðferð, mælitæki og þátttakendur í vefrannsókn ásamt
aðferðafræði sem beitt var við sviðsmyndagerðina. Í kaflanum er stillt fram PESTLE1
greiningu á tækifærum og ógnunum sem felast í ytri áhrifaþáttum og
1

styrk- og

PESTLE: Political, Economic, Social, Technological, Legal, Environment (Hollensen, Global Marketing,

2007)
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veikleikagreiningu á innri áhrifaþáttum sem byggja á niðurstöðum vefrannsóknar. Í
kjölfarið er fjallað um þrjár mismunandi sviðsmyndir sem byggja á niðurstöðum
greininga og þeim drifkröftum sem þær leiddu í ljós ásamt öðrum fyrirliggjandi gögnum
og upplýsingum úr rannsóknarfyrirspurnum frá Skógrækt ríkisins.
Kafli 6 tengir síðan fræðilega umfjöllum við breytingastjórnun í kjölfar
sviðsmyndagerðar miðað við bjarta framtíð nytjaskógræktar.
Í kafla 7 er svo að lokum fjallað um innlendan og erlendan markað og
inngönguaðferð á erlendan markað og eftirfylgni fyrir tiltekna framtíðarafurð.

Ef litið er frekar til fræðilegrar umfjöllunar í samhengi við verkefnið, þá er í
kafla tvö gerð grein fyrir notkun og hagnýtingu sviðsmyndagreiningar og bent á dæmi
þar sem henni hefur verið beitt með góðum árangri. Jafnframt verður fjallað um ferli við
breytingar í skipulagsheildum og hlutverk leiðtoga og fyrirtækjamenningar í þeim. Þá
verður einnig gerð grein fyrir mismunandi aðferðum við inngöngu og markaðssókn á
alþjóðamarkaði.
Sviðsmyndagreining hefur svo dæmi sé nefnt verið skilgreind sem aðferð við að
byggja upp trúverðuga sýn eða sjónarhorn á mismunandi framtíð skipulagsheildar með
því að safna saman lykiláhrifaþáttum og drifkröftum breytinga í umhverfinu (Johnson
and Scholes, 1999).
Breytingastjórnun felur í sér að kröfur eru gerðar til skipulagsheildar eða eininga
hennar sem leiða af sér umtalsverð frávik frá starfsvenjum og starfshegðun. Breytingar
eru orðnar hluti af daglegu lífi skipulagsheilda og það er almennt samþykkt að stofnanir
þurfi að vera í stöðugri þróun til að komast af. Breytingar eru mismunandi eftir
kringumstæðum og hvaða ytri og innri drifkraftar í umhverfi skipulagsheilda knýja þær
áfram (Child, 2005).
Inngönguaðferð á markað er eitt af verkefnum alþjóðlegrar markaðssetningar en
hún getur verið mismunandi eftir eðli starfsemi, vöru og aðferðafræði sem beitt er við
markaðssóknina (Hollensen, Global Marketing, 2007).
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2 Fræðileg umfjöllun
Hér

á

eftir

verður

fjallað

um

fræðilegan

bakgrunn

sviðsmyndagreiningar,

breytingastjórnunar og inngönguaðferða á alþjóðlega markaði.

2.1 Sviðsmyndagreining
Sviðsmyndagreining er svo dæmi sé tekið, notuð í langtímaáætlunum til að draga upp
fleiri framtíðarmöguleika sem gefa meiri breidd í áætlanagerð og eiga að tryggja að
skipulagsheildir séu ekki fastar í sama farinu heldur hafi fleiri sjónarhorn á hvernig
framtíðin geti þróast út frá mismunandi forsendum, atburðum eða aðstæðum.
Sviðsmyndir eru tæki til að skoða ytri skilyrði stefnumótunar og hvernig þessi skilyrði
geta hugsanlega þróast yfir lengri tíma. Enn skal ítrekað að sviðsmyndirnar sjálfar eru
ekki framreikningur, spá eða framtíðarsýn, heldur mismunandi frásagnir af hugsanlegri
þróun mikilvægustu áhrifaþátta, eða í stuttu máli, „nokkrar ólíkar sögur um hugsanlega
framtíð“ (Eiríkur Ingólfsson o. fl., 2007).
Þær hafa einnig verið skilgreindar sem aðferð til að byggja upp trúverðuga sýn
eða sjónarhorn á mismunandi framtíð skipulagsheildar með því að safna saman
lykiláhrifaþáttum og drifkröftum breytinga í umhverfinu sem mikil óvissa ríkir um
(Johnson and Scholes, 1999). Kröfur sem eru gerðar til sviðmynda eru meðal annars að
þær verða að vera:
 Viðeigandi: Í tengslum við umræðu dagsins í dag.
 Samkvæmar: Séu sjálfum sér samkvæmar.
 Sennilegar: Lýsa mögulegri þróun.
 Mikilvægar: Fjalli um mikilvæg úrlausnarefni.
 Skýrar: Auðvelt að skilja (á milli) og miðla
Séu ofangreindir þættir uppfylltir er hægt að nýta þær til samanburðar við stefnumótun
og mat á stefnumarkandi valkostum (Eiríkur Ingólfsson, Karl Friðriksson og Sævar
Kristinsson, 2009)
Sviðsmyndum er hægt að beita á árangursríkan hátt með því að nýta þekkingu á
megin áhrifaþáttum og og drifkröftum í umhverfinu. Sviðsmyndagreining nýtist sérlega
vel í aðstæðum þar sem nauðsynlegt er að skoða stefnumörkun til langs tíma, (lágmark 5
ár). Þetta á sérstaklega þegar um mikla óvissu eða óvissuþætti er að ræða í umhverfinu
og takmarkaður fjöldi lykilþátta hefur áhrif á stefnuna, (Johnson and Scholes, 1999).
Sviðsmyndagreining byggir ekki bara á hugboði, heldur setur fram mögulega sýn
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á mismunandi framtíðarþróun skipulagsheildar. Það er gert með því að safna saman og
kortleggja lykil áhrifaþætti og drifkrafta breytinga í umhverfinu, sem óvissa ríkir um.
Niðurstaðan eru nokkrar rökréttar og merkingarfullar sviðsmyndir sem hægt er að skoða
og bera saman. Það eru tveir meginkostir við slíka aðferðafræði. Í fyrsta lagi geta
stjórnendur borið stefnumarkandi valkosti við sviðsmyndirnar og spurt „hvað ef...“
spurninga, eða „hvaða áhrif hefði það ef...“. Við slíkar aðstæður er í raun verið að nota
sviðsmyndirnar sem einskonar næmnigreiningu fyrir mismunandi stefnuvalkosti. Í öðru
lagi er hægt að beita sviðsmyndum til að ögra hefðbundnum og sjálfgefnum ályktunum
varðandi umhverfið sem stjórnendur starfa í. Þannig stuðla sviðsmyndir að meiri
frumkvæðishugsun í starfseminni og meira frumkvæði í aðferðum við stefnumörkun.
Þetta getur verið sérlega mikilvægt þar sem breytingar eru ófyrirsjáanlegar og framtíðin
er óviss eða þörf er á langtímasýn sem er ef til vill ekki til staðar af því að stjórnendur
eru of uppteknir af skammtímaáætlunum og hafa vanrækt langtíma markmið (Johnson
and Scholes, 1999).
Í olíuiðnaði er til dæmis talið nauðsynlegt að skoða rekstrarumhverfið til 20 ára
og þó að um fjölda áhrifaþátta sé að ræða, skera nokkrir þeirra sig úr hvað mikilvægi
varðar, þættir eins og framboð hráefnis, verð og eftirspurn. Augljóslega er ekki hægt að
spá fyrir um slíka þætti til 20 ára en það getur verið verðmætt að hafa mismunandi sýn á
hugsanlega framtíð og vera með viðbragðsáætlanir á reiðum höndum ef hlutirnir þróast
samkvæmt niðurstöðum tiltekinna sviðsmynda (Johnson and Scholes, 1999).
Meginskrefin við að draga upp sviðsmyndir eru eftirfarandi: Til að byrja með er
nauðsynlegt að bera kennsl á lykil ályktanir eða drifkrafta sem taka þarf með í
reikninginn. Góður grunnur fyrir slíkt getur verið svokölluð PESTLE (e. political,
economy, social, technical, legal, environment) greining sem greinir ýmsa ytri þætti í
umhverfi skipulagsheilda eins og stjórnmál, efnahagsmál, samfélag, tækni, lög og
reglugerðir,

náttúru

og umhverfi.

Forsendurnar byggjast

því

frekar á

ytri

umhverfisþáttum frekar en stefnumarkandi aðgerðum fyrirtækis eða samkeppnisaðila
(Eiríkur Ingólfsson o. fl., 2007).
Segja má að þetta eigi vel við umhverfi skógræktar á Íslandi, þar sem hún er
meðal annars háð opinberum fjárveitingum, veðurfari og landfræðilegum þáttum.
Einnig er mikilvægt að fjölda forsenda sé haldið í lágmarki til að minnka
flækjustig. Það er hægt að gera með því að að einbeita sér að notkun áhrifaafla sem hafa
haft mest áhrif á skipulagsheildina í fortíðinni, eða að einbeita sér að þáttunum sem geta
haft mikil áhrif, til dæmis drifkröftum breytinga sem koma fram í PESTLE greiningu og
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einnig öðrum lykilþáttum sem óvissa ríkir um í viðkomandi grein. Út frá ofangreindri
aðferðafræði er hægt að byggja upp sviðsmyndirnar á tvo vegu: Í fyrsta lagi út frá
ákveðnum lykilþáttum sem borin hafa verið kennsl á, sem er skynsamleg aðferð ef fjöldi
þeirra er lítill. Þá er hægt að raða saman rökréttum útfærslum af þessum þáttum og
rannsaka kerfisbundið til uppbyggingar á til dæmis þremur til fjórum sviðsmyndum.
Hins vegar ef fjöldi áhrifaþáttanna er mikill er ef til vill ekki fýsilegt að nota þessa
tegund uppbyggingar. Í staðinn er gefinn ákveðinn tónn við uppbyggingu
sviðsmyndanna, til dæmis bjartsýn framtíð miðað við bestu mögulegu útkomu eða
svartsýn framtíð miðað við verstu mögulegu útkomu, til samræmis við ráðandi þætti eða
undirtóna í umhverfinu. Dæmi um slíkt eru sviðsmyndir Shell olíufélagsins sem meðal
annars komu að góðum notum í viðbrögðum við olíukreppu og sveiflum í olíuverði á
áttunda áratug síðustu aldar (Johnson and Scholes, 1999) (Eiríkur Ingólfsson o. fl., 2007)
(Royal Dutch Shell plc, e.d.).
Að síðustu ber að hafa í huga að ef sviðsmyndirnar byggjast upp af þáttum sem
geta haft mikil áhrif og mikil óvissa ríkir um þurfa þær að spegla mögulega framtíð sem
hægt er að nýta við stefnumarkandi ákvarðanir. Kostir sviðsmynda þegar þær eru bornar
saman við mismunandi stefnumarkandi þætti eru ótvíræðir. Sérstaklega eru þær
nytsamar þar sem mikil óvissa ríkir, því þær bjóða upp á leiðir til að skoða miklu fleiri
valkosti um stefnu og viðbrögð og samsvarandi viðbragðsáætlanir við mismunandi
framtíðarþróun (Johnson and Scholes, 1999).
Gerð sviðsmynda er samkvæmt ofangreindu nátengd almennri stefnumótun og er
gott dæmi um hvernig skýrari mynd af hugsanlegri framtíð skapar betri forsendur fyrir
framtíðarstefnu og styrkir gæði stefnumótunar.
2.1.1

Nokkrar tegundir sviðsmynda

Sviðsmyndir eiga því annarvegar upptök sín í heimi staðreynda og greiningar og
hinsvegar í heimi skilnings og túlkunar. Mismunandi aðferðir hafa þróast sem leggja
mismikla áherslu á þessa þætti. Þessar aðferðir miða allar að því að setja fram ákveðnar
myndir af framtíðinni en styðjast þó við mismunandi greiningartæki og líkön og þar með
vinnuaðferðir. Nokkrar algengar aðferðir við gerð sviðsmynda eru eftirfarandi:
 Reiknilíkanasviðsmyndir
Franski skólinn
Huglæg kortlagning (e. future mapping)
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Áhrifaþættir og áhrifavaldar (e. Shaping Actors - Shaping Factors)
Stefnumiðaðar sviðsmyndir
Þessar aðferðir miða allar að því að setja fram ákveðnar myndir af framtíðinni en styðjast þó
við mismunandi greiningartæki og líkön og þar með vinnuaðferðir. Stuttlega verður fjallað
hér um þessar tegundir sviðsmynda fyrir utan stefnumiðaðar sviðsmyndir, enda er ætlunin að
beita þeirri tegund sviðsmynda í meginatriðum í þessu verkefni. - Reiknilíkanasviðsmyndir

byggja mikið á tölulegum greiningaraðferðum, reiknilíkönum sem eiga að lýsa ákveðnu
kerfi, hugsanlegum útkomum eða samhengi ákveðinna þátta. Þessi aðferð er meðal
annars notuð á sviði efnahags- og fjármála, kerfisgreiningar og orkumála. - Franski
skólinn er blanda myndrænna og tölulegra líkana sem eru notað til að greina áhrif helstu
þátta og niðurstöðurnar síðan settar fram sem sviðsmyndir. Líkindareikningi er beitt til
að gefa sögunum mismunandi vægi og skapa ákveðna framtíðarsýn. - Huglæg kortlagning byggist á því að hópur fólks kemur saman og býr til lýsingu á fjölda atburða sem
geta gerst í framtíðinni sem síðan er raðað saman í einhvers konar framtíðarmyndir eftir
tengslum þeirra. - Áhrifaþættir og áhrifavaldar (e. Shaping Actors - Shaping Factors)
byggir á því að greina aðila og þætti sem hafa mest áhrif á þróun ákveðins málaflokks.
Ásamt mikilvægustu drifkröftum er einnig kannað hvaða aðilar hafi mikilvægustu áhrif á
þróun og hvernig samspil þessara aðila og viðbrögð þeirra við ákveðnum atburðum fær
núverandi ástand til að þróast í ákveðna átt. Aðferðin er mest notuð af opinberum
stofnunum, oft alþjóðlegum, við stærri verkefni (Eiríkur Ingólfsson o. fl., 2007).
2.1.2

Stefnumiðaðar sviðsmyndir

Hér er byggt á greiningu þeirra drifkrafta sem hafa áhrif á þróun mikilvægustu
óvissuþátta í umhverfinu í mismunandi áttir og hugsanlegum áhrifum og
framtíðarástandi er lýst í þremur til fjórum frásögnum eða sviðsmyndum sem geta lýst
ákveðnu ástandi, hugsanlegri atburðarás og þróun. Þessi aðferð er hentug til að koma
auga á ný tækifæri og möguleika á til nýrrar stefnumótunar og örva þannig
stefnumótandi umræðu ásamt því að meta áhrif stefnu og ákvarðana til lengri tíma.
Sem dæmi um notkun þessarar aðferðar má nefna sviðsmyndir Shell
olíufélagsins um þróun mála í olíuiðnaðinum á heimsvísu (Royal Dutch Shell plc, e.d.).
Þessi aðferð er mikið notuð af ýmsum ráðgjöfum og alþjóðlegum ráðgjafarfyrirtækjum. Í
meginatriðum má segja að tvær aðferðir séu aðallega notaðar við gerð stefnumiðaðra
sviðsmynda. Annarsvegar bakrýni (e. back-casting) sem byggist á því að skoða hvað sé
undanfari þess framtíðarástands sem hver sviðsmynd á að lýsa og hinsvegar framrýni (e.
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forecasting) sem tekur mið af stöðu dagsins í dag og skoðar hvað gæti hugsanlega gerst
ef ákveðnir þættir þróast langt í eina átt (Eiríkur Ingólfsson o. fl., 2007).
2.1.3

Vinnuferli í kjölfar sviðsmyndagreiningar

Mynd 2-1 sýnir vinnuferli sem beitt var við stefnumótun í kjölfar stefnumarkandi
sviðsmyndagerðar og úrvinnslu úr niðurstöðum hennar hjá British Airways. Hægt er að
Sviðsmyndir

Ógnanir og tækifæri
(Ytri ógnanir og tækifæri)
(Innri styrkleikar og veikleikar)
Skoða núverandi markmið og
stefnumarkandi aðgerðir

Skapa nýja stefnumarkandi
valkosti

Samanburður og mat

Geta sem þörf er á

Niðurstöður og aðgerðir

Mynd 2-1. Vinnuferli sem hægt er að beita við sviðsmyndagerð (Moyer, 1996)

skipa vinnuhópa sem fara í gegnum ferlið þar sem þáttakendur kynna sér og ræða
sviðsmyndirnar, bera þær saman við núverandi stefnu og fara í gegnum skilgreint ferli,
þar sem mikilvægustu ályktanir og niðurstöður eru nýttar við að þróa nýja stefnumörkun.
Síðan eru niðurstöður stefnumörkunar fyrir eina sviðsmynd bornar saman við
niðurstöður annara sviðsmynda til að greina gildi og mikilvægi þeirra í stefnumörkun
enn betur. Að lokum er ákvarðað hvaða getu og hæfni er þörf á og til hvaða aðgerða þarf
að grípa til að koma stefnumörkun í framkvæmd (Moyer, 1996).
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2.2 Breytingastjórnun
Breytingar eru orðnar hluti af daglegu lífi skipulagsheilda og það er almennt samþykkt
að stofnanir þurfi að vera í stöðugri þróun til að komast af. Breytingar eru mismunandi
eftir kringumstæðum og hvaða ytri og innri drifkraftar í umhverfi skipulagsheilda knýja
þær áfram (Child, 2005).
Það að þekkja mismunandi víddir breytinga hjálpar við að skilgreina tegundir
þeirra í skipulagsheildum og hvernig á að takast á við þær. Hvað leiðtogahlutverkið
varðar hefur það verið skilgreint á margvíslegan hátt, en flestar skilgreiningar
endurspegla þá ályktun að það feli í sér ferli þar sem áhrifavaldi er beitt af einni persónu
í því skyni að hafa áhrif á annað fólk til að stýra, móta og auðvelda aðgerðir og tengsl í
hópum eða skipulagsheild. (Yukl, 2001).
Að stjórna breytingum á árangursríkan hátt er vandasamt hlutverk. Þær geta verið
flóknar, snert mörg ferli í rekstrinum ásamt því að krefjast langvinnrar skipulegrar
samhæfingar tæknilegra og mannlegra þátta (Þorkell Sigurlaugsson, 1996).
Árangursríkar breytingar krefjast öflugra leiðtoga og því er nauðsynlegt að vita
hvert hlutverk leiðtogans í árangursríkri breytingastjórnun er. Hér verður fjallað um hvað
felst í hugtakinu breytingastjórnun í stofnunum og fyrirtækjum, þátt leiðtogans í þeim og
mikilvægi fyrirtækjamenningar í tengslum við þessi tvö hugtök, (breytingastjórnun,
leiðtoginn) og reynt að finna skýringar á mistökum í breytingaverkefnum. Einnig verður
fjallað um fyrirliggjandi gögn, (e. secondary data)

rannsóknir sem tengjast

breytingastjórnun.
2.2.1

Hvað er breytingastjórnun

Breytingastjórnun hefur verið skilgreind á ýmsan hátt, en í stuttu máli má segja að hún
feli í sér að kröfur eru gerðar til skipulagsheildar eða hluta hennar sem leiða af sér
umtalsverð frávik frá hefðbundnum starfsvenjum og starfshegðun fólks (Herold og
Fedor, 2008). Breytingin getur átt við alla skipulagsheildina, einstakar deildir eða deild,
ákveðið vinnusvæði eða einstök störf. (Child, 2005). Hún hefur einnig verið skilgreind
sem aðlögun viðhorfa og hegðunar starfsfólks og fyrirtækjabrags til að styðja við
breytingar sem gerðar eru á hlutverki, stefnu, skipulagi, vinnuferlum eða kerfum
fyrirtækis til að ná varanlegum og mælanlegum bata í rekstri þess“ (Þorkell
Sigurlaugsson, 1996). Ótal rit hafa verið gefin út um efnið sem fjalla um það á
mismunandi hátt og leggja oft til einhverja aðferðafræði í nokkrum skrefum til að takast
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á við breytingarnar. Í bók sinni Organization, Contemporary Principles and Practise
fjallar höfundur (Child, 2005) um drifkrafta breytinga og mismunandi tegundir
breytinga. Hann kýs að flokka breytingar eftir því hvort breytingin er róttæk eða
stigvaxandi, hvort hún er skipulögð fyrirfram eða kemur óvænt upp og að lokum hvar
miðdepill breytinga á upptök sín. Það að þekkja þessar víddir breytinga hjálpar bæði við
að skilgreina breytingar í skipulagsheildum og að skýra út mismunandi valkosti sem
sóma mismunandi aðstæðum. Skoða þarf í hvaða samhengi breytingar eiga sér stað og
skipuleggja aðgerðir í samræmi. Annað sem kemur sér vel er að skilja og greina
drifkrafta breytinga sem skipulagsheildin er að fást við, bæði ytri og innri drifkrafta. Ytri
drifkraftar geta sem dæmi verið nýir verslunar- eða fjármálamarkaðir sem opnast vegna
aukinnar alþjóðavæðingar eða lagabreytinga, eða falist í öðrum breytingum í
umhverfinu. Fyrirtæki bregðast ekki öll á sama hátt við þeim áhrifum sem ytri drifkraftar
hafa í för með sér og þá koma innri drifkraftar til sögunnar. Sum leitast við að hafa
frumkvæði á markaðnum en önnur fara í meiri varnarstöðu. Slík ákvarðanataka ræðst af
stefnumörkun stjórnenda sem þurfa að ákveða hvort fyrirtækið á að vera í leiðtoga- eða
fylgdarhlutverki á markaðnum. Ákvarðanatakan fer eftir því hvaða hagnaðarsjónarmiði
er stefnt að, hvort fyrirtækið ætlar að einbeita sér að nýsköpun eða aukinni hagkvæmni,
hvort á að útvíkka starfsemina eða halda núverandi stöðu á markaði. Því meira
frumkvæði sem fyrirtækið ætlar að sýna, því meiri þörf skapast fyrir breytingar og þróun
í skipulagsheildinni (Child, 2005).
Með hliðsjón af þessum innri og ytri drifkröftum markar fyrirtækið stefnu og
aðferðafræði sem tekst á við þær breytingar sem markmiðin krefjast. Að þessu leyti má
segja að ýmislegt í aðferðafræði breytingastjórnunar tengist sviðsmyndagerð sé litið til
mikilvægis greiningar á innri og ytri drifkröftum við sviðsmyndagerð og
breytingastjórnun.
Í bókinni Leading Change Management nálgast höfundar (Herold og Fedor,
2008) hugtakið breytingastjórnun á nýstárlegan hátt, en þeir hafa komist að þeirri
niðurstöðu að mest af ráðgjöf í breytingastjórnun snúist aðallega um að skilgreina
nokkur skref sem hægt er að beita við einhverja tiltekna breytingu. Þeir hafa hinsvegar
fundið út með rannsóknum sínum að ákaflega fáir búi við eða séu í umhverfi sem krefst
aðeins einnar breytingar í hvert skipti. Í raun sé fólk í einskonar rússíbana breytinga sem
sé knúinn áfram af mismunandi víxlverkandi breytingum sem orsakast af mismunandi
atburðum sem eiga rætur sínar að rekja til mismunandi staða í viðkomandi stofnun eða
fyrirtæki. Þessum breytingum sé síðan stýrt af mismunandi ráðgjöfum og stjórnendum.
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John Kotter (1996) hefur sett fram 8 skrefa breytingastjórnunarferli sem á að tryggja
skilvirkni og árangur við að koma varanlegum breytingum á innan skipulagsheilda sem
sjá má í töflu 2-1 hér á eftir.
Tafla 2-1. Átta skrefa breytingastjórnunarferli Kotters (1996)

1. Að skapa nauðsyn – eða þörf á breytingum

5. Að taka á mótspyrnu og gera frekari breytingar

2. Að búa til breytingaraflið (hópinn)

6. Að búa til/ná áfangasigrum í breytingum

3. Að þróa framtíðarsýn og stefnu

7. Að lýsa ekki yfir sigri of snemma (hafa úthald)

4. Að upplýsa starfsfólkið um framtíðarsýnina

8. Að festa nýbreytnina í menningu fyrirtækisins

Herold og Fedor (2008) halda því hinsvegar fram að það sé ekki ferlið sjálft sem tryggi
árangurinn heldur sé nákvæm greining nauðsynleg á því hvað það er sem þarfnast
breytinga sem skipti máli. Niðurstaða þeirra er að leiðtogar sem vilja njóta velgengni við
breytingastjórnun þurfi að þróa betri leiðir til greiningar á eftirfarandi liðum:
1. Hvað þeir halda að þeir vilji eða þurfi að breyta.
2. Hvað þeir vita um sig sjálfa og aðra aðila sem verða beðnir um að stjórna og leiða
þær breytingar á atferli og vinnubrögðum sem þurfa að eiga sér stað.
3. Vitneskju um samhengið í því umhverfi sem breytingin á að eiga sér stað í, sérstaklega hvaða aðrar breytingar eru að eiga sér stað og er þá vísað til víxlverkunarinnar
sem nefnd er hér að ofan.
Aðeins ef þessir þættir séu ljósir geti breytingastjórnendur mótað stefnu um hvernig þeir
fara að, hvenær þeir gera hvað og hversu hratt breytingar eru framkvæmdar.
Aðferðafræðin miðast við ofangreindan skilning þeirra á breytingastjórnunarferlinu um
hvernig eigi að bera sig að við að koma breytingum í framkvæmd í skipulagsheildinni.
Þeir félagar setja fram heildarmynd (sjá mynd 2-2) á samspil þeirra þátta sem þeir telja
að skipti máli í ferlinu sem er einskonar flæðirit eða fyrirmynd aðgerða við breytingastjórnunarferlið. Þar er meðal annars tekið tillit til stefnumörkunar, hlutverka leiðtoga og
fylgjenda, ytra og innra samhengis ásamt persónulegum þáttum sem geta haft áhrif á
breytingarnar.
Þeirra skýring á því að svo mörg breytingaverkefni mistakast, er að í breytingum sé farið
of hratt í gegnum ferlið, fyrst og fremst farið í gegnum, HVAÐ og HVERNIG (sjá mynd
2-2) og síðan innleiðingarþáttinn, en þættirnir sem snúa að leiðtoga, og fylgjendaþættinum, (HVERJIR) og innri og ytri samhengisþáttum, (SAMHENGI) séu vanræktir.
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Ástæðan fyrir misheppnuðum verkefnum sé meðal annars skortur á greiningu á lykilgerendum, þeim sem leiða (e. leaders) og þeim sem eru leiddir (e. followers), skortur á

Mynd 2-2. Líkan breytingastjórnunarferlis (Herold og Fedor, 2008)

greiningu á aðstæðum, samhengi, fyrirtækjamenningu, forsögu ásamt skoðunum og
áhrifamótun mismunandi skoðanaleiðtoga innan skipulagsheildarinnar (Herold og Fedor,
2008).
2.2.2

Hlutverk leiðtogans í breytingum

Stjórnunarhæfileikar eru mikilvægir í skipulagsheildum til að tryggja samhæfingu núverandi kerfa, ferla og aðferðafræði, þeir eru notaðir til að viðhalda núverandi ástandi,
bæta stöðugleika og skilvirkni og stýra áætlunum (Boddy, 2002). Leiðtogahæfileika er
þörf þegar gera þarf breytingar á núverandi kerfum og ferlum, þeir eru notaðir til að búa
til ný kerfi og drífa áfram breytingar á skipulagsheild eins og sjá má í líkani þeirra
Herolds og Fedors (2008) (mynd 2-2). Skilgreindar hafa verið tvær megin aðferðir
leiðtoga við breytingar á skipulagsheildum: Rökræna aðferðin og tilfinningalega
aðferðin (Hughes, Ginnett, and Curphy, 2009):
Rökræna aðferðin leggur meiri áherslu á greiningu, skipulagningu, áætlanagerð og
stjórnunarhæfileika á meðan tilfinningaaðferðin leggur meiri áherslu á leiðtogahæfileika,
leiðtoga-fylgjenda sambönd og kreppuástand, krísuástand til þess að koma á breytingum
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í skipulagsheildinni (Hughes o.fl., 2009).
Með rökrænu aðferðinni, auka leiðtogar óánægju fylgjenda með því að benda á
vandamál við núverandi/óbreytt ástand, finna kerfisbundið atriði sem þarfnast breytinga,
skapa sýn á framtíðina og þróa og innleiða breytingaáætlun (Hughes o.fl., 2009).
Með tilfinningalegu aðferðinni þróa leiðtogar og lista upp sýn á framtíðina, efla
tilfinningar fylgjendanna með sannfæringarkrafti sínum og veita fylgjendum vald til að
fylgja eftir sýninni. Slíkir leiðtogar eru líklegri til að birtast á óvissutímum eða í
kreppuástandi og geta í raun komið af stað slíku ástandi til að auka líkurnar á að
fylgjendurnir tileinki sér sýn þeirra á framtíðina. (Hughes o.fl., 2009).
Eitt af mikilvægum hlutverkum leiðtogans er að svara mótstöðu við breytingar
og getur það reynst grunnur að vel heppnuðum breytingum ef mótstaðan er fjarlægð
(Goldratt og Cox, 1989). Hann þarf að vera stefnumarkandi með mótun skýrrar stefnu og
markmiða fyrir hópinn eða skipulagsheildina og sjá til þess að skýr aðferðafræði sé sett
fram ásamt því hvaða verkefni þarf að vinna til að ná markmiðum. Jafnframt þarf leiðtoginn að fylgja því eftir að að verkefnin séu framkvæmd á árangursríkan hátt.
Mikilvægt er að leiðtoginn viðhaldi góðu siðferðisþreki og hollustu hópsins, en það er
gert með góðum vinnuanda og samstillingu hópsins og skipulagsheildarinnar. Þetta er
verkefni leiðtoga hvar sem þeir eru í skipulagsheildinni, þeir þurfa ekki endilega að vera
æðstu yfirmenn. Þeir þurfa að koma auga á hvar andstaðan við breytingar á rætur sínar
og vinna gegn þeim á ofangreindan hátt eftir því hverjar aðstæður eru og miðla réttri sýn
(Senior og Fleming, 2006).
2.2.3

Leiðtoginn, fyrirtækjamenning og breytingar

Ekki eru allir sammála um merkingu hugtaksins fyrirtækjamenning, enda óáþreifanlegt
fyrirbæri og skilgreiningar á hugtakinu nánast jafnmargar og höfundarnir sem hafa
stundað rannsóknir af slíku tagi (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur
Guðlaugsson, 2007).
Ein þeirra skilgreinir hana sem sameiginleg gildi og venjur sem hjálpa
einstaklingum að skilja virkni skipulagsheildar og færir þeim þannig viðmið um hegðun
innan hennar (Hynes, 2008).
Mynd 4 sýnir í hnotskurn hvernig fyrirtækjamenning, mismunandi viðhorf og skoðanir
geta haft mismunandi áhrif á breytingar í skipulagsheild. Því jákvæðari sem viðhorfin
eru, því meiri geta er til breytinga (Senior and Fleming, 2006).
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Eitt af mikilvægustu hlutverkum leiðtogans er meðal annars að þróa góða
breytingastefnu innan fyrirtækis til að ná settum markmiðum. Við stofnun fyrirtækis
hefur leiðtoginn ákveðna sýn á framtíðina, samstillir hópinn, stuðlar að ákveðinni stefnu
og gildum og hvetur og virkjar starfsmenn í að að sigrast á hindrunum. Hlutverk

Mynd 2-3. Áhrif menningar - geta skipulagsheildar til breytinga
(Senior og Fleming, 2006)

leiðtogans verður því að útbúa framtíðarsýn sem starfsmenn fylgja og tekur breytingum
sem áskorunum en ekki ógnunum. Þannig mótar hann menningu fyrirtækisins strax frá
upphafi og hefur afgerandi áhrif á hvernig ásýnd fyrirtækisins verður út á við (Schein,
1995). Því hefur verið haldið fram að það sem sé erfiðast að breyta í fyrirtækjum sé
menningin og að hún geti dregið úr eða breytt algjörlega fyrirhuguðum áhrifum sem
breytingum er ætlað að hafa (Senior og Fleming, 2006) (Bessant, 2003). Því telst
fyrirtækjamenningin mjög mikilvægur þáttur þegar fengist er við breytingastjórnun.
Menningin getur því bæði stutt við breytingar og unnið á móti þeim, jafnvel á sama tíma
(Senior og Fleming, 2006). Þrátt fyrir að fyrirtækjamenningin sé það sem erfiðast er að
breyta hefur því einnig verið haldið fram að hún sé grunnur að öllum árangri skipulagsheilda, sem undirstrikar mikilvægi hennar við breytingastjórnun enn frekar. Staðhæft
hefur verið að skipulagsheildir með sterka fyrirtækjamenningu njóti yfirleitt meiri velgengni en skipulagsheildir með veikburða menningu, sem er afleiðing af því að í sterkri
fyrirtækjamenningu er meira um sameiginlegar venjur og staðlaða hegðun (Hynes,
2008). Mismunur á fyrirtækjabrag veldur oft erfiðleikum þegar sameina á fyrirtæki og
því meiri munur því erfiðara er að sameina fyrirtækin (Bjarni Jónsson, 2007). Þá kemur
breytingastjórnun til skjalanna, en eins og kom fram hér á undan þá er eitt af
mikilvægustu hlutverkum leiðtogans meðal annars að þróa góða breytingastefnu innan
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fyrirtækisins til að ná settum markmiðum (Schein, 1995).
Með tilliti til þess sem hér hefur verið rætt má færa rök fyrir því að hlutverk
leiðtoga ásamt áhrifum menningar séu gríðarlega mikilvæg þegar um fyrirtækjasamruna
er að ræða og almennt í tengslum við breytingar. Í raun gildir um öll fyrirtækjasamskipti
að ef fyrirtækjabragur er ólíkur er meiri hætta á að erfiðleikar komi upp (Bjarni Jónsson,
2007). Á síðustu áratugum hafa margar rannsóknir gefið til kynna að fyrirtæki sem veita
starfsfólki viss völd, hvetja til teymisvinnu og innleiða menningarþætti inn í skipulagsramma fyrirtækisins taki betri ákvarðanir um stefnumótun og nái betri árangri við að
framfylgja þeim en fyrirtæki sem ekki gera slíkt (Barney og Hesterly, 2008). Í því ljósi
má einnig staðhæfa að teymisvinna og valddreifing sé mikilvæg þegar fengist er við
breytingastjórnun sérstaklega með tilliti til mikilvægi stefnumótunar í tengslum við
breytingastjórnun.
Í grein sinni, The Strength of Corporate Culture and the Reliability of Firm
Performance, kemst höfundur að þeirri niðurstöðu að sterk fyrirtækjamenning leiði til
minni breytileika í frammistöðu, stuðli að meiri stöðugleika fyrirtækis og skapi jafnframt
samkeppnisforskot sem skýrist af þáttum eins og hvatningu, samhæfingu og góðri
stjórnun sem séu einkennismerki sterkrar fyrirtækjamenningar (Sørensen, 2002). Með
tilliti til breytingastjórnunar þá eru þættir eins og hvatning, samhæfing og góð stjórnun
mikilvægir (Herold og Fedor, 2008) (Senior og Fleming, 2006), þannig að sterk
menning, þrátt fyrir að erfitt sé að breyta henni styður vissulega breytingastjórnun að
þessu leyti. Að lokum þá er áhugavert að setja þekkingarsköpun í samhengi við menningu fyrirtækja og breytingar. Ef litið er á félagslegt ferli sem hluta af menningu fyrirtækis og hvernig þekking flyst á milli fólks í samræðum má halda því fram að samræður
séu mikilvægar í velfarnaði og tilveru skipulagsheilda. Jafnvel má segja að skipulagsheildir byggist á samræðum þeirra sem starfa í þeim. Samræður eru í það minnsta mikilvægar til þess að miðla þekkingu og eru mikilvægur hlekkur í umbreytingarferli
þekkingar (Njörður Sigurjónsson, 2001). Í þessu samhengi má því segja að almennar
samræður þeirra sem starfa í tiltekinni skipulagsheild styðji við breytingar með
þekkingarsköpun og miðlun þekkingar í tengslum við breytingaverkefni.
2.2.4

Hversvegna heppnast breytingar ekki

Því hefur verið haldið fram að allt að 80% breytingarverkefna heppnist ekki eins og til
var ætlast (Senior og Fleming, 2006). Mikilvægt er að kunna skil á því hvað veldur,
þannig að leiðtogar geti unnið að breytingum á fyrirbyggjandi hátt, því of seint er að
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byrgja brunninn þegar barnið er dottið ofan í. Einnig er rökrétt að halda því fram að
skýringar á mistökum feli jafnframt í sér lausnirnar, það er hvernig á að standa að vel
heppnuðum breytingum.
Samkvæmt Kotter (1995) eru eftirfarandi atriði meðal helstu ástæðna fyrir
misheppnuðum breytingaverkefnum: Starfsmenn skynja af einhverjum ástæðum ekki að
breytingar séu áríðandi, ekki er skýrt nógu vel út hversu mikilvægar breytingarnar eru
fyrir starfsemina. Ekki er skapað nógu sterkt bandalag um breytingarnar, hópurinn sem á
að vinna að þeim er ekki nógu samstilltur. Skortur er á framtíðarsýn, sem segja má að
tengist því að mikilvægi breytinga sé ekki nógu vel útskýrt. Einnig nefnir Kotter að
starfsmenn séu ekki nógu vel upplýstir og ekki sé unnið skipulega að áætlunum um
skammtímaárangur og hvernig á að ná honum. Þá er því stundum svo farið að sigri er
lýst yfir of fljótt, breytingarnar eru taldar vera komnar í kring en eru það í raun og veru
ekki. Að síðustu en ekki síst er ástæða fyrir mistökum í breytingaverkefnum sú að
breytingarnar eru ekki mótaðar inn í menningu skipulagsheildarinnar sem er mjög
mikilvægt atriði. (Kotter 1995) (Senior og Fleming, 2006). Til viðbótar þessu er hægt að
nefna atriði eins og skort á markmiðum og mælikvörðum um árangur, vanmat á mótþróa
við breytingar, óljós ábyrgðarsvið, ónógt eftirlit og að stjórnendur séu ekki nægilega
stefnufastir (Þorkell Sigurlaugsson, 1996). Að lokum má nefna óöryggi, meðfædda
hræðslu við hið óþekkta og að félagslegt net tapist, til dæmis hverja menn umgangast
dags daglega (Bjarni Jónsson, 2007).
Af ofangreindu má sjá að upplýsingaflæði er mjög mikilvægt í ferlinu, að allir
hlutaðeigandi séu vel upplýstir um eðli, mikilvægi, stefnu, markmið og framtíðarsýn
tengda breytingum. Af þessu má einnig sjá að misheppnaðar breytingar eru í flestum
tilvikum tengdar vanhæfni einstaklinga sem að þeim koma því maðurinn er íhaldssamur
og vanafastur að eðlisfari (Þorkell Sigurlaugsson, 1996). Einnig má benda á það að ef
ýmsir ofangreindir þættir eru ekki í lagi í menningu skipulagsheildarinnar leiðir það til
þess að menningin vinnur á móti breytingunum.
2.2.5

Rannsóknir á breytingastjórnun

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á fjölda stjórnenda í mismunandi greinum skiptir
hæfileikum þeirra í tvo flokka: Í fyrsta lagi í einstaklingsbundna hæfileika sem felast í
ýmsum persónueinkennum (e. traits) eins og greind, ímyndunarafli, ráðsnilld eða
framsýni og í öðru lagi í samskiptahæfileika, hvernig viðkomandi stýrir öðrum, sem og
getuna til miðla sýn á framtíðina ásamt því að vera, ákveðinn, samkvæmur sjálfum sér. Í
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seinni flokkinn falla einnig hæfileikar til að mynda bandalög og að vinna í gegnum hópa
(Senior og Fleming, 2006).
Þá hefur einnig verið sýnt fram á tengsl leiðtogahæfileika og svokallaðrar
tilfinningagreindar við betri árangur fyrirtækis. Þar sem komist er að þeirri niðustöðu að
tilfinningagreindin sé nauðsynleg viðbót við aðra hæfileika leiðtogans (Goleman, 1998).
Rannsókn Jørgensen, Owen, og Neus, (2009) sem gerð var á notkun breytingastjórnunar þar sem 1532 lykilaðilar, sjá mynd 2-4, þar á meðal frá leiðandi fyrirtækjum á
heimsvísu voru þátttakendur, bæði í skoðanakönnunum og viðtölum, sýndi fram á að
flestir

yfirmenn

töldu

að

þeir

og skipulagsheildir

þeirra

stæðu

sig

ekki

Mestu áskoranir við innleiðingu breytingaverkefna eru tengdar mannlegum þáttum - efst á blaði er að breyta
hugarfari og fyrirtækjamenningu. Mjúkir þættir tengjast mannlegum þáttum en harðir þættir tengjast
mælanlegum atriðum sem oft er hægt að breyta með einni aðgerð. Úr rannsókn Jørgensen o.fl. (2009)
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Mynd 2-4. Mestu áskoranir við innleiðingu breytingaverkefna (Jørgensen o.fl., 2009)

nógu vel við breytingastjórnun. Leiðtogar í breytingum staðfestu að erfitt væri að ná
fullum árangri í verkefnum. 41% verkefna stóðust ekki markmið með tilliti til tíma,
fjármagns eða gæðaviðmiða og allt að 60% verkefna stóðst ekki þau markmið sem sett
voru í upphafi. Í ljós kom að stjórnun svokallaðra mjúkra mála eða atriða var það sem
gekk verst, atriði sem tengjast mannlegum eða einstaklingsbundnum þáttum. En
meirihluti þáttakenda taldi það að breyta hugarfari og viðhorfum væri mesta áskorunin.
Næst á eftir því var fyrirtækjamenning talin mesta áskorunin en þessi tvö atriði eru
óneitanlega nátengd. Rúmlega einn þriðji þáttakenda taldi síðan að vanmat á flækjustigi
væri það sem væri mesta áskorunin í breytingaverkefnum. Þátttakendum fannst mun
erfiðara að stýra þessum mjúku atriðum heldur en svokölluðum hörðum mælanlegum
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atriðum sem oft er hægt að breyta með einni aðgerð, sjá mynd 2-4. (Jørgensen ofl.
2009).
Þegar þáttakendur lögðu mat á þá þætti sem skiptu mestu máli fyrir velgengni
breytingaverkefna kom í ljós að 92% töldu stuðning yfirstjórnar mikilvægast fyrir
velgengni verkefna, næst kom þáttaka starfsmanna, eða 72% , þá heiðarleg og tímanleg
samskipti og upplýsingagjöf og 65% nefndu fyrirtækjamenningu sem hvetur
til og styður við breytingar. Í heild sýndu niðurstöður að breytingastjórar hafa áttað sig á
því að atferlis- og menningarþættir eru undirstöðuatriði velgengni verkefna og að
erfiðara er að eiga við mjúku málin heldur en svokölluð hörð mál. Að síðustu telja
höfundar rannsóknar að breytingastjórnun sé á vendipunkti, að færast frá handahófskenndum vinnubrögðum yfir í sérfræðigrein sem notar kerfisbundnar aðferðir sem
byggðar eru á reynsluvísindum á því hvað virkar best. (Jørgensen o.fl., 2009).

2.2.6

Hvað þarf til að ná árangri við breytingastjórnun?

Lokaniðurstaða þessarar umfjöllunar er að hlutverk leiðtogans við breytingastjórnun sé
margþætt en þó fyrst og fremst að þróa breytingastefnu og drífa breytingar áfram.
Leiðtogar og breytingastjórar á öllum stigum þurfa að hafa skýr ferli til að vinna að
breytingaverkefnum. Þó eru það ekki ferlin eingöngu sem tryggja velgengni heldur
einnig skýr heildarmynd, stuðningur yfirstjórnar og nákvæm greining á aðstæðum og
hvað þarfnast breytinga, ásamt eftirfylgni og mótun breytinga í menningu
skipulagsheildarinnar. Þessi höfuðatriði tryggja sameiginlega árangur.
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2.3 Inngönguaðferðir á markaði
Inngönguaðferðir á markaði er eitt af verkefnum alþjóðlegrar markaðssetningar en þær
geta verið mismunandi eftir eðli starfsemi og aðferðafræði sem beitt er við
markaðssóknina. Ef við lítum á hlutina frá sjónarhóli framleiðanda sem markaðssetur
vöru sína á alþjóðlegum markaði er hægt að skipta inngönguaðferðum inn á nýja
markaði í 3 flokka (Hollensen, Global Marketing, 2007):
o

Útflutningsaðferð (e. export modes): Lítil stjórn, lítil áhætta, mikill
sveigjanleiki.

o

Milliliðaaðferð (e. intermediate modes/contractual modes): Stjórn, áhættu og
eignarhlut deilt með öðrum.

o

Stigveldisaðferð (e. hierachical modes/investment modes) eigið fyrirtæki
stofnsett: Mikil stjórn, mikil áhætta og lítill sveigjanleiki.

Ekki er hægt að skilgreina eftir flokkum hvaða leið sé best. Það er fjöldi innri og ytri
skilyrða sem hafa áhrif á val inngöngu á markaðinn og framleiðandi sem fæst við alþjóðamarkaðssetningu getur nýtt fleiri en eina af þessum aðferðum á hverjum tíma. Mismunandi framleiðslulínur geta verið til staðar sem hver um sig krefst mismunandi
aðferða. Hins vegar hafa rannsóknir sýnt að fyrirtæki þróast oft á svipaðan hátt í litlum
skrefum en á stigvaxandi hátt á alþjóðlegum markaði og að ákvarðanataka hafi
sameiginleg einkenni sem lýsa sér í því að byrjað er á útflutningi í smáum stíl, síðan
farið í samstarf við umboðsmann af einhverju, næsta skref er stofnun sölufyrirtækis og
að lokum stofnað framleiðslufyrirtæki á erlendri grund (Johanson og Vahlne, 1977).

Með því sjá sjálfur um dreifileiðir eftir að hafa nýtt sér tengilið á erlenda
markaðnum, getur framleiðandi nýtt sér undirbúningsvinnu tengiliðsins og notfært sér
þá þekkingu á markaðnum sem hann hefur aflað. Frá sjónarhorni tengliliðsins er því
hagstætt að mynda sterk tengsl við lykilstarfsmenn framleiðandans, skapa sér sjálfstæða
ímynd varðandi sölu á framleiðsluvörunni og bæta jafnvel við virði vörunnar þegar hún
er komin út. Með því eykst kostnaður framleiðandans við að draga sig út úr samstarfinu
og yfirtaka starfsemi sem milliliðurinn hafði á höndum áður

(Hollensen, Global

Marketing, 2007).
Þá getur verið mismunandi hvort framleiðandinn, söluaðilinn leggur áherslu á
innri eða ytri uppbyggingu við inngöngu á erlendan markað en mynd 2-5 skýrir vel út
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hvað átt er við með því. En í stuttu máli má segja að þegar treyst er á innri uppbyggingu
reynir framleiðandinn að sjá um sem mest af ferlinu við að koma vörunni á markað
sjálfur og býr þá yfir ýmsum þáttum í skipulagsgerðinni sem styrkja þann ásetning.
Innri þættir
Stærð
fyrirtækis

Vara
Reynsla á
alþjóðamarkaði

Flækjustig
vöru

Styrkleikar í
vöruaðgreiningu

= Aukin áhersla á
innri þætti
= Minnkandi áhersla
á innri þætti (= Aukin
áhersla á ytri þætti)

Æskileg einkenni
inngönguaðferðar
Áhættufælni
Stýring
Sveigjanleiki
Viðskiptalegir
þættir

+
(Áhersla innri
uppbyggingu)

Sérþekking sem er
til staðar
Tækifærissinnuð
hegðun

Viðskipta
kostnaður

Stigveldis aðferðir
(Innri uppbygging)

Milliliða aðferðir
Útflutningsaðferðir
(Ytri uppbygging)

Ytri þættir
Menningarleg
fjarlægð milli
heimalands og
útflutningslands

Áhætta
markaðar
/ óvissa í
eftirspurn

Markaðsstærð og
vöxtur

Beinar og
óbeinar
viðskiptahindranir

Harka
samkeppni

Lítill fjöldi
mögulegra
samstarfsaðila í
útflutningi

Mynd 2-5. Áherslur á innri eða ytri uppbyggingu við sókn á erlenda markaði

Hinsvegar ef um ytri uppbyggingu er að ræða er meira treyst á milliliði og samstarfsaðila
við að koma vörunni á erlendan markað (Hollensen, 2007).
2.3.1

Útflutningsaðferð við inngöngu á markað

Útflutningur (e. export mode) er algengasta upphafsleiðin við inngöngu inn á alþjóðlega
markaði. Hægt er að skipuleggja útflutninginn á mismunandi hátt eftir fjölda og tegund
milliliða. Útflutnings- og innflutningsmilliliðir eru mismunandi eftir því hvaða hlutverki
þeir gegna. Sumir sjá um allt sem tengist útflutningnum en aðrir eru sérhæfðir og sjá
aðeins um að flytja farminn áfram, greiðslumiðlun, eða tollafgreiðslu. Þegar
útflutningsleiðir eru ákveðnar þarf að ákveða hvaða hlutverk ytri fulltrúar/milliliðir
munu hafa og hvað fyrirtækið sjálft mun sjá um. Þrjár útfærslur eru listaðar upp hér á
eftir ásamt helstu kostum og göllum (Hollensen, Global Marketing, 2007).
1.

Óbeinn útflutningur (e. indirect export modes): Framleiðslufyrirtækið sér ekki um
útflutningsaðgerðir heldur annað heimafyrirtæki, (útflutningshópur eða viðskiptafyrirtæki),
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oft án þess að framleiðandinn taki þátt í sölu vörunnar erlendis.
o

Kostir: Takmörkuð skuldbinding og fjárfesting. Mikil markaðsfjölbreytni möguleg því
fyrirtækið notar sér alþjóðavæðingu reynslumikils útflytjenda. Lágmarksáhætta (markaðs og
stjórnmálaleg). Engrar útflutningsreynslu krafist.

o

Gallar: Engin stjórn yfir markaðsráðum öðrum en vörunni. Aukamilliliður, dreifingaraðili í
heimalandi getur aukið kostnað sem veldur minni hagnaði hjá framleiðanda. Skortur á
tengslum við markaðinn. Takmörkuð vörureynsla (byggt á viðskiptasölu)

2.

Beinn

útflutningur

(e.

direct

export

modes):

Framleiðslufyrirtækið

sér

um

útflutningsaðgerðirnar og er í beinu sambandi við fyrsta milliliðinn í erlenda markhópnum.
Fyrirtækið tekur yfirleitt þátt í skjalagerð, afhendingu og verðlagningarstefnum þegar
varan er seld til fulltrúa og dreifingaraðila erlendis.
o

Kostir: Aðgangur að innanlandsreynslu og samböndum við mögulega viðskiptavini. Styttri
dreifingarkeðja (miðað við óbeinan útflutning). Næst meiri þekking á markaði. Meiri stjórn
yfir söluráðum (sérstaklega með umboðsmönnum). Stuðningur við sölu á heimamarkað og
þær þjónustur sem eru til staðar.

o

Gallar: Lítil stjórn yfir markaðsverði vegna innflutningsgjalda og skorts á stjórn yfir
dreifingu (sérstaklega ef unnið með dreifingaraðilum). Krefst einhverrar fjárfestingar í
söluskipulaginu

(samband

frá

heimalandi

við

dreifingaraðila

og

umboðsmenn)

Menningarlegur mismunur skapar samskiptavandamál og upplýsingasíu (viðskiptakostnaður)
Hugsanlegar viðskiptahindranir

3.

Samvinnuhópar: (e. cooperative export modes / export marketing groups) Felur í sér
samstarfssamninga við annað fyrirtæki, (útflutningsmarkaðshópa), um framkvæmd
útflutningsaðgerða.
o

Kostir: Sameiginlegur kostnaður og áhætta í alþjóðavæðingu. Skapar fullkomna vörulínu
eða kerfissölu til viðskiptavinarins.

o

Gallar: Hætta á ójafnvægi í sambandinu (mismunandi markmið) Fyrirtæki sem taka þátt
eru treg til þess að falla frá algjöru sjálfstæði sínu.

Hér á eftir verða þessar aðferðir skýrðar betur út.
Útflutningsaðferð - Óbeinar útflutningsaðferðir
Þegar talað er um óbeina útflutningsleið er átt við að notað er sjálfstætt fyrirtæki á
innanlandsmarkaði framleiðandans til að sjá um útflutningsmálin. Milliliðir á
heimamarkaði geta verið af ýmsu tagi og mismunandi samningar og aðferðafræði sem
beitt er. Vörurnar geta líka verið notaðir sem íhlutir eða til uppfyllingar með
framleiðsluvörum milliliðarins. Í raun er fyrirtækið ekki beinlínis að fást við
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alþjóðamarkaðssetningu þar sem vörurnar eru seldar innanlands og fluttar út af öðrum
aðila. Þessi aðferð gæti hentað fyrirtækjum sem búa yfir takmörkuðum auðlindum og
vilja fara inn á erlendan markað í litlum skrefum. Þannig fást upplýsingar um markaðinn
áður en farið er í miklar skuldbindingur og þróun við útflutning. Þó ber á það að líta að
við þessar aðstæður hefur fyrirtækið lítil eða engin tengsl við erlenda markaðinn og nær
því e.t.v. ekki nauðsynlegri þekkingu til að þróa sig áfram. Einnig hefur fyrirtækið litla
eða enga stýringu á því hvernig varan eða þjónustan er markaðssett í öðrum löndum,
sem gæti skaðað orðspor eða ímynd ef milliðurinn stendur ekki vel að málum
(Hollensen, Global Marketing, 2007).
Útflutningsaðferð - Beinar útflutningsaðferðir
Með beinum útflutningsaðferðum (e. direct export modes) er átt við að framleiðendur
eða útflytjendur selji beint til innflytjenda eða kaupenda sem staðsettir eru á erlendu
markaðssvæði. Framleiðandinn þarf að byggja upp erlend sambönd, meðhöndla skjöl og
sjá um flutninga og hönnun á markaðsstefnum. Beinn útflutningur felur í sér meiri
samskipti við sjálfstætt starfandi erlenda milliliði sem eru þá dreifingaraðilar (e.
distributor) eða umboðsmenn (e. agent) útflytjandans. Dreifingaraðilar eru sjálfstæð
fyrirtæki sem kaupa vöruna á sinn eigin reikning og eru með eigið birgðahald og hafa
töluvert frelsi til að ákveða verðlagningu og hverjir verða viðskiptavinir þeirra.
Dreifingaraðilar leita yfirleitt eftir einkarétti á sérstöku sölusvæði og eru fulltrúar
framleiðandans hvað varðar sölu og þjónustu á því svæði. Þeir hagnast á mismuni
söluverðs til viðskiptavina og kaupverðs frá framleiðandanum

(Hollensen, Global

Marketing, 2007).
Umboðsmaður er sjálfstætt fyrirtæki sem selur til viðskiptavina, (heildsala og
smásala), fyrir hönd framleiðanda (útflytjanda). Að öllu jöfnu höndlar hann ekki með
vöruna á neinn hátt, (ekki með birgðir) heldur hagnast á umboðslaunum frá framleiðanda
(5-10%) sem samið er um fyrirfram. Útflytjandinn flytur varninginn beint til neytandans
og allir fjármálagjörningar, kynning og annað fara fram beint á milli útflytjandans og
kaupandans. Umboðsmenn eru flokkaðir á eftirfarandi hátt eftir því hvernig samningum
er háttað (Hollensen, Global Marketing, 2007):


Einkaumboðsmaður (e. exclusive): Með einkaréttindi á sérstökum sölusvæðum
og er ekki umboðsmaður fyrir aðra aðila.



Einkaumboðsmaður að hluta til (e. semi-exclusive): Höndlar með vörur
útflytjanda ásamt öðrum ekki-samkeppnisvörum frá öðrum fyrirtækjum
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Almennur umboðsmaður (e. non exclusive): þar sem umboðmaður meðhöndlar
margar vörur, sumar geta verið í samkeppni við vörur útflytjandans.

Nokkur lögmál sem gilda um umboðsaðila á alþjóðamarkaði eru: Umboðsaðili getur
ekki tekið við vörum á umsömdu verðu og endurselt þær á hærra verði án vitneskju og
leyfis umbjóðandans. Umboðsaðilar verða að halda ströngum trúnaði við fyrirtæki
umbjóðandans og verða að koma öllum nauðsynlegum upplýsingum áleiðis. Þá er
umbjóðandinn ábyrgur fyrir skemmdum eða tjónum gagnvart þriðja aðila sem kunna að
hafa orðið af völdum umboðsmanns (Hollensen, Global Marketing, 2007).
Útflutningsaðferð - Samvinnuhópar í útflutningi
Útflutningsmarkaðshópar (e. cooperative export modes / export marketing groups)
fyrirfinnast oft á meðal meðalstórra fyrirtækja sem eru að reyna að hefja útflutning í
fyrsta sinn. Mörg slík fyrirtæki ná ekki nægilegri stærðarhagkvæmni í framleiðslu og
markaðssetningu og mynda því samvinnuhóp um vörulínur til útflutnings með meiri
breidd en þau geta náð á eigin spýtur. Nefna má húsgagnaframleiðendur með
mismunandi tegundir eða vörulínur húsgagna (Hollensen, Global Marketing, 2007).
Samvinna milli aðila getur verið mismikil. Í lítilli samvinnu, selja aðskilin
fyrirtæki sitt eigið vörumerki í gegnum sama umboðsaðila. Mikil samvinna endar aftur á
móti oft í nýju útflutningssamstarfi sem getur leitt af sér sameiginlega ásýnd á
heimsmarkaði og náð fram umtalsverðri stærðarhagkvæmni. Fyrirtæki í samvinnu geta
náð til erlendra markaða á skilvirkari hátt, náð fram betri kynningu og sterkara
vörumerki. (Hollensen, Global Marketing, 2007).
2.3.2

Milliliðaaðferð við inngöngu á markað

Milliliðaaðferð (e. intermediate entry mode) við inngöngu á markað felur í sér að stjórn,
áhættu og eignarhlut er deilt með öðrum. Í sumum tilfellum getur verið að það sé ekki
hægt eða ákjósanlegt að framleiða vörur fyrir alla markaði í heimalandinu.
Milliliðaaðferðin felur í sér flutning á þekkingu og tækni á einhvern hátt til annars aðila.
Slíkt getur hentað þegar fyrirtæki hefur einhvers konar samkeppnisforskot en getur ekki
nýtt það t.d. vegna skorts á auðlindum en getur fært forskotið eða framleiðslutæknina
yfir til annars aðila erlendis. Milliliðaaðferðir geta falið í sér mismunandi fyrirkomulag
eins og framleiðslusamninga, einkaleyfi, sérleyfi, sérstaka bindandi samninga,
sameiginleg áhættufyrirtæki, eða ákveðið fyrirkomulag sem byggir á tækniþekkingu eða
sameiginlegri framleiðslu (Hollensen, Global Marketing, 2007).
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Milliliðaaðferð - Framleiðslusamningar
Ýmsir þættir geta hvatt til framleiðslu á erlendum markaði. T.d. meiri nálgun við erlenda
viðskiptavini, lægri framleiðslukostnaður erlendis, minni flutningskostnaður, tolla- eða
kvótamál og meiri eftirspurn eftir innlendri framleiðslu.
Framleiðslusamningar (e. contract manufacturing) fela í sér að framleiðslan er
útvistuð til samstarfsaðila sem er sérhæfður í tiltekinni framleiðslugrein eða tækni. Það
gerir fyrirtækinu kleift að framleiða í erlenda landinu án þess að ganga alla leið, með
stofnun eigin fyrirtækis. Þetta getur verið hagkvæmt fyrir fyrirtæki með takmarkaðar
auðlindir. Þannig næst full stjórn á rannsóknum og þróun, markaðsmálum, dreifingu,
sölu ásamt þjónustu en ábyrgðin á framleiðslunni flyst yfir til innlends fyrirtækis. Ef
fyrirtækið er óánægt með gæði eða áreiðanleika framleiðslufyrirtækisins getur það hætt
viðskiptum og skipt við annan framleiðanda eða farið út af markaði án þess að tapa á
fjárfestingum í framleiðsluaðstöðu. (Hollensen, Global Marketing, 2007).
Milliliðaaðferð - Leyfisveiting
Leyfisveiting (e. licensing) er önnur milliliðaaðferð sem fyrirtæki geta beitt við
inngöngu á erlenda markaði án þess að leggja í það mikið fjármagn. Ólíkt
framleiðslusamningi er leyfisveiting yfirleitt til lengri tíma og felur í sér meiri ábyrgð
erlenda fyrirtækisins, því fleiri þættir virðiskeðjunnar hafa verið færðir til þess. Með
leyfissamningi fær leyfishafi eitthvað virði í skiptum fyrir ákveðna frammistöðu og
greiðslu. Framleiðandinn getur heimilað leyfishafa að nota þætti eins og einkaleyfi á
vöru eða ferli, framleiðsluþekkingu, tækniráðgjöf og aðstoð, markaðsráðgjöf og aðstoð
og/eða notkun á vörumerki (Hollensen, Global Marketing, 2007).
Milliliðaaðferð - Sérleyfi
Sérleyfi (e. franchising) er einkaréttur sem framleiðandi vöru veitir umboðsmanni eða
tilteknum seljanda til að dreifa henni á tilteknu svæði gegn ákveðinni greiðslu. Þetta er
markaðsmiðuð aðferð við að selja viðskiptaþjónustu, oft til lítils sjálfstæðs framleiðanda
sem hefur fjármagn en litla eða enga fyrri viðskiptareynslu. Hugtakið nær yfir marga
þætti og er notað um allt frá réttinum til að nota nafn eða vörumerki til
viðskiptahugmyndar. Sérleyfi felur í sér að sérleyfisveitandinn og sérleyfishafinn koma
hvor um sig með mikilvæga þætti inn í sambandið. Þetta kerfi blandar saman forskoti
vegna sérþekkingar og stærðarhagkvæmni sem sérleyfisveitandi leggur til og
staðbundinni þekkingu og hæfileikum sérleyfishafans. Stöðlun er hornsteinn sérleyfa.
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Sérleyfisveitandinn færir sérleyfishafanum vel þróað skipulag og viðskiptahugmynd sem
krafist er að farið sé eftir því viðskiptavinir búast við að fá það sama á hverjum stað og
því hefur frammistaða sérleyfishafans áhrif á orðspor sérleyfisveitanda (Hollensen,
Global Marketing, 2007).
Milliliðaaðferð - Sameiginleg áhættufyrirtæki
Sameiginleg áhættufyrirtæki eða viðskiptabandalög (e. Joint ventures / strategic
alliances) fela í sér samvinnu milli tveggja eða fleiri fyrirtækja. Þegar um alþjóðleg
viðskiptabandalög er að ræða eru fyrirtækin staðsett í ólíkum löndum, sem gerir stjórnun
á slíku fyrirkomulagi flóknari. Ástæður fyrir viðskiptabandalögum eru ýmsar. Fyrirtækin
geta veitt hvort öðru þekkingu á sviði tækni eða stjórnunar sem getur leitt til nýrra
tækifæra. Aðilar samstarfsins leggja fram framlag í formi fjármuna, tækni,
markaðsþekkingar, starfsfólks, húsnæðis og aðstöðu og það sem er mikilvægast aðgengi
að dreifileiðum. Þannig geta viðskiptaaðilar í tilteknu landi flýtt fyrir inngöngu annars
fyrirtækis á markaðinn og myndað nýja styrkleika í samkeppni, eflt þróunarstarf og náð
markmiðum sínum í stefnumiðuðu samstarfi. Þannig öðlast aðilar ávinning sem þeir
myndu ekki ná eins síns liðs (Hollensen, Global Marketing, 2007).
Slík viðskiptabandalög eru síðan oft endurhönnuð þegar aðilar þeirra hafa öðlast
skilning og þekkingu á markaðnum sem þeir höfðu ekki áður. Samstarfið getur verið af
ýmsu tagi, til dæmis ofarlega í virðiskeðjunni í tengslum við rannsóknir og þróun eða
framleiðslu. Eða neðar í virðiskeðjunni í tengslum við markaðssetningu, dreifingu, sölu
og/eða þjónustu. Einnig getur samstarfið falist í

að aðilar skipta öllum þessum

aðgerðum virðiskeðjunnar á milli sín eftir styrkleikum hvers fyrirtækis

(Harrigan,

1984).
Meðal líftími viðskiptabandalaga er aðeins um 7 ár og um 80% þeirra enda með
því

að

einn

aðilinn

selur.

Það

fyrirtæki

sem

getur

tileinkað

sér

getu

samstarfsfyrirtækisins hraðar er líklegra til að verða óháðara því með tímanum, sem
leiðir til þess að bandalaginu er slitið (Hollensen, Global Marketing, 2007).
Aðrar milliliða inngönguaðferðir á markað
Stjórnunarsamningur (e. management contracting) sýna fram á aukið mikilvægi
þekkingar á þjónustu og stjórnun í viðskiptum. Dæmi um stjórnunarsamning er þegar eitt
fyrirtæki veitir öðru fyrirtæki þekkingu á stjórnun (e. management know-how), hitt
fyrirtækið leggur til fjármagn á móti og sér um að framkvæma aðgerðir í virðiskeðjunni
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í erlenda landinu. Yfirleitt felur samningurinn í sér þekkingu á stjórnunar- og
framleiðslukerfum og að þjálfa innlent starfsfólk (Hollensen, Global Marketing, 2007).
Val á milliliðum / samstarfsaðilum
Hér á undan hefur verið fjallað um ýmsar gerðir samstarfsaðila við erlenda
markaðssókn, en að velja viðeigandi milligöngumann er ekki þrautalaust. Eftirfarandi
ábendingar geta hjálpað til við það (Hollensen, Global Marketing, 2007):


Biðja mögulega viðskiptavini að stinga upp á heppilegum umboðsmanni



Fá meðmæli frá stofnunum eins og viðskiptasamtökum, verslunarráði, og
viðskiptastofnunum ríkisins.



Setja sig í samband við umboðsmann samkeppnisaðilans



Auglýsa í viðeigandi viðskiptablöðum

Þegar velja á umboðsmenn þarf útflytjandinn að rannsaka þekkingu umsækjanda á
vörunni og heimamarkaði. Meta reynslu, sérfræðiþekkingu, greiðslumat, viðskiptaþjónustu og hæfni til að kynningar. Nokkur atriði geta hjálpað til við það mat:


Stærð fyrirtækis, aðstaða og búnaður



Vilji til að hafa birgðir, gögn um sölutölur



Þekking/notkun á kynningu



Heildar reynsla, orðspor meðal birgja, viðskiptavina og bankastofnana



Þekking á ensku og öðrum viðeigandi tungumálum



Þekking á viðskiptalífi og aðferðum í landi framleiðandans



Lágur rekstrarkostnaður

Við val á milligönguaðila er mikilvægt að samningur sé gerður með almennum
skilyrðum og listun á réttindum og skyldum samningsaðila. Fyrir flesta útflytjendur eru
mikilvægustu hliðar samnings við erlenda aðila, atriði eins og einkaréttindi, ákvæði um
samkeppnisvörur og lokun samnings. Samningur um ákveðin svæði verður sífellt
mikilvægari þar sem þróun dreifingaraðila er sú að þeir verða færri, stærri og stundum
sérhæfðari í aðgerðum sínum (Hollensen, Global Marketing, 2007).
2.3.3

Stigveldisaðferð við inngöngu á markað

Síðasta tegundin af inngönguaðferðum fyrirtækja er stigveldisaðferð (e. hierarchical
mode). Framleiðandi stjórnar algjörlega inngöngu á markaðinn og stofnar jafnvel
fyrirtæki á erlenda markaðnum með tilheyrandi fjárfestingum þegar henni er beitt. Það
vekur upp spurningar um hver á að stjórna hverju, hvaða hluta fyrirtækisins á að flytja
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yfir á annan markað? Þetta fer eftir nýtingu, starfshæfni, getu og ábyrgðar á milli
aðalskrifstofunnar og dótturfyrirtækis. Ef að framleiðandi vill hafa meiri áhrif og stjórn á
heimamarkaði heldur en útflutningsmarkaði, er góð aðferðafræði að stofna eigið
fyrirtæki á erlendum markaði, draga úr miðstýringu og dreifa starfseminni meira og
meira á aðalmarkaði erlendis. Með öðrum orðum aðlaga helstu aðgerðir virðiskeðjunnar
að innanlands markaði í mismunandi löndum. Brjóta fyrirtækið upp í einingar. Þetta
getur þó haft í för með sér talsverðar fjárfestingar (Hollensen, Global Marketing, 2007).
Ýmsar útfærslur eru mögulegar og verður fjallað um þær hér á eftir.
Stigveldisaðferð - Þjóðhverf stefnumörkun
Þegar talað er um þjóðhverfa stefnumörkun (e. ethnocentric orientation) er sölufulltrúi
frá innanlandsmarkaði látinn flakka um heiminn, en öll starfsemi fyrirtækisins er í
heimalandi. Með þessari aðferð geta fyrirtæki haft meiri stjórn á sölustarfsemi heldur en
í gegnum sjálfstæða milligönguliði erlendis. Í greinum eins og hátækni getur verið
hagkvæmara að hafa sölufulltrúa frá fyrirtækjum á heimamarkaði vegna þess að þeir búa
yfir mikilli sérhæfðri þekkingu.
Stigveldisaðferð – Öll starfsemi erlendis
Önnur stigveldisaðferð er að öll sölu og þjónustustarfsemi á erlendum markaði er flutt í
dótturfyrirtæki sem að á að hafa stjórn á öllum söluaðgerðum í því landi (e. Polycentric
orientation). Meginástæða þess að fyrirtæki kjósa að hafa dótturfyrirtæki erlendis, er að
flytja ábyrgð og fá meiri nálægð við viðskiptavini. Annar ávinningur gæti verið lægri
skattar. Sérstaklega við ef aðalstöðvar eru í löndum þar sem skattar eru háir. Aðrar helstu
ástæður fyrir því að setja upp framleiðslu erlendis geta verið:


Til þess að vernda og styrkja þau viðskipti sem fyrir eru, öðlast ný viðskipti.



Með því að staðsetja framleiðsluna erlendis er hægt að spara á mörgum sviðum
eins og í vinnuafli, flutningi og í hráefni.



Til þess að forðast lög og reglur ríkisstjórnar í heimalandi

Ofangreinda þætti þarf að íhuga við stefnumörkun um hvort fyrirtæki eigi að stofna
dótturfyrirtæki erlendis eða nota sölufulltrúa frá heimalandi. Jafnframt á við að ef varan
er tæknileg, flókin og þarfnast mikillar sérhæfðrar þjónustu getur verið betra að vera
með dótturfyrirtæki en með sölufulltrúa (Hollensen, Global Marketing, 2007).
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Stigveldisaðferð - Svæðisskipt stefnumörkun
Stigveldisaðferð með svæðisskiptri stefnumörkun felur í sér að markaðssvæðum er skipt
upp í ákveðna heimshluta (e. Regiocentric orientation) en ekki einstök lönd. Þannig er
hægt að einbeita sér að mismunandi svæðum frá höfuðstöðvum í tilteknu landi og þjóna
sérhæfðum þörfum, sem er í takt við þá þróun að heimurinn verður sífellt svæðisskiptari
með myndun efnahagssvæða og ýmiskonar verslunarbandalaga. Landið sem gegnir
forystuhlutverki er miðpunktur sölu og markaðsstarfsemi á viðkomandi svæði.
Áhrifavaldar á staðsetningu “forystulands” á markaðssvæðinu er markaðsfærni erlendra
dótturfélaga, gæði mannauðs í viðkomandi löndum, stefnumarkandi mikilvægi landsins
og staðsetning framleiðslu ásamt laga- og reglugerðatakmörkunum í löndum
markaðssvæðis. Það land sem kemur best út úr ofangreindu mati verður „forystuland“
fyrir markaðssvæðið (Hollensen, Global Marketing, 2007).
Stigveldisaðferð - Landfræðilega skipt stefnumörkun
Landfræðilega skipt stefnumörkun (e. Geocentric orientation) sem hentar stórum fjölþjóðafyrirtækjum (e. transnational organization) er síðasta stigið í viðleitni fyrirtækja til
þess að alþjóðavæðast og samlaga aðgerðir á milli landa til þess að ná samvirkni á
alþjóðlegum mælikvarða. Í slíkri stefnumörkun sjá stjórnendur heiminn sem röð af
skyldum mörkuðum þar sem hægt er beita fjölþjóðlegri stefnumótun við markaðssetningu og nýta framleiðslu, rannsóknir og þróun milli landa ásamt mannafla.
Stigveldisaðferð - Fjárfestingar erlendis
Ef ætlunin er að fara á erlendan markað með stigveldisaðferð þar sem ætlunin er að hafa
fulla stjórn á markaðssetningu, getur haft í för með sér ákvörðun um að stofnsetja
dótturfyrirtæki í eigu móðurfyrirtækisins. Þegar ákveðið er að kaupa önnur fyrirtæki er
tilgangurinn að bæta við starfsemina, auka vöruúrval og jafnvel kaupa upp birgja í til að
komast inn í nýjar dreifileiðir eða öðlast nýja tækni. Hugsanlega er einnig hægt að
stækka með því að fara inn í aðra atvinnugrein (Hollensen, Global Marketing, 2007).
Þar stendur valið milli tveggja aðferða, annað hvort með því að taka yfir og
kaupa fyrirtæki sem er þegar til staðar (e. acquisition) eða byggja eigin starfsemi upp frá
grunni með erlendri fjárfestingu (e. greenfield). Helstu ástæður stofnunar eigin fyrirtækis
frá grunni á alþjóðamarkaði með svokallaðri „greenfield“ fjárfestingu geta verið þær að
talið sé of erfitt af einhverjum ástæðum að yfirtaka fyrirtæki sem fyrir er á markaðnum.
Einnig að betra sé að stofna fyrirtæki og mynda eigin fyrirtækjamenningu frá upphafi.
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Nauðsynlegt er fyrir fyrirtæki að skoða og meta þessa þætti til þess að átta sig á hættum
við fjárfestingar á alþjóðavettvangi (Hollensen, Global Marketing, 2007). Raunar benda
rannsóknir til þess að því meiri menningarrmunur sem er á milli landa, kjósi fyrirtæki
frekar að fjárfesta í samstarfi við annað fyrirtæki (e. joint venture) eða stofna eigin
fyrirtæki frá grunni (e. greenfield) frekar en að yfirtaka (e. acquisition) fyrirtæki sem er á
markaðnum (Kogut og Singh, 1988).
2.3.4

Brotthvarf af alþjóðlegum markaði

Helstu ástæður fyrir því að fyrirtæki yfirgefa alþjóðamarkað eða minnka umsvif geta
verið:


Of lítill hagnaður til að réttlæta áframhaldandi rekstur



Stöðugt minni eftirspurn



Hörð samkeppni, öflugir samkeppnisaðilar

Aðgerðir til að draga úr umsvifum eða yfirgefa markaðinn geta verið að loka
dótturfyrirtækjum eða selja starfsemina til annarra aðila. Eitt afbrigði getur verið að
skipta um inngönguaðferð t.d frá eigin dótturfyrirtæki í sölu og framleiðslu yfir í
samáhættu fyrirtæki (e. joint venture), eða að draga sig algjörlega út af viðkomandi
markaði (Hollensen, Global Marketing, 2007).
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3 Ágrip af sögu skógræktar á Íslandi
Upphaf skógræktar á Íslandi í núverandi mynd má rekja til upphafs 20. aldar er ríkið
keypti tvo höfuðskóga Íslands, Hallormsstaðaskóg og Vaglaskóg, til að forða þeim frá
eyðingu. Heimild fyrir því var veitt með lögum frá Alþingi 1898. Um svipað leyti fékk
danski sjóliðsforinginn Carl H. Ryder sem verið hafði í Íslandssiglingum um nokkurt
skeið, skógfræðiprófessorinn Carl V. Prytz til liðs við sig og saman útveguðu þeir styrki
og stofnuðu Islands Skovsag, sem mætti útleggja sem Skógræktarmálefni Íslands. Þeir
réðu síðan danska skógfræðinga til að annast tilraunir í skógrækt á Íslandi, sem stofnuðu
meðal annars til Furulundarins á Þingvöllum árið 1899 og Grundarreitar í Eyjafirði árið
1900. Einnig var stofnað til gróðrarstöðva við Rauðavatn, á Hallormsstað og á Vöglum í
Fnjóskadal. Á öllum þessum stöðum vaxa enn tré frá þessum tíma. (Sigurður Blöndal og
Skúli Björn Gunnarsson, 1999).
1907-1927: Með lögum sem sett voru 22. nóvember 1907 að frumkvæði
Hannesar Hafstein Íslandsmálaráðherra komst síðan föst skipan á skógræktarmál á
landinu. Með lögunum var stofnað til Skógræktar ríkisins og Agner F. Kofoed-Hansen
ráðinn skógræktarstjóri, en hann tók til starfa í febrúar 1908. Skógrækt ríkisins var
meðal fyrstu ríkisstofnana Íslands sem hafði fengið heimastjórn aðeins tæpum fjórum
árum áður og fékk hún í vöggugjöf umsjón með Hallormsstaðaskógi, Vaglaskógi,
Furulundinum á Þingvöllum og Grundarreit (Sigurður Blöndal og Skúli Björn
Gunnarsson, 1999).
Gerðar voru tilraunir með innfluttar trjátegundir fyrstu árin en afföll urðu og
erfiðleikar að fá fræ af heppilegum uppruna. Kofoed-Hansen hafði þó alltaf trú á
Síberíulerki, en hann taldi íslenskan jarðveg henta því vel og Lerkitré úr sáningu 1913 á
Hallormsstað og Vöglum eru nú meðal glæsilegustu trjáa landsins. Árið 1914 fékk
Skógrækt ríkisins umsjón með skógum í Vatnaskógi í Svínadal og Laugarvatnsbrekkum
sem voru báðir friðaðir sama árið. Gróðrarstöðvar Skógræktar ríkisins á Hallormsstað og
Vöglum fjölguðu birki, reynivið, gulvíði og blæösp á árunum 1919-1928 og seldu
einkum til garðeigenda í þéttbýli sem markaði upphafið að garðmenningu Íslendinga.
Kofoed-Hansen hvatti einnig til þess að trjágörðum yrði komið upp á lóðum opinberra
bygginga í Reykjavík og nokkrar birkihríslur standa enn við Menntaskólann í Reykjavík
frá þessum tíma (Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 1999). Skógrækt ríkisins
eignaðist og friðaði Ásbyrgi og Sigríðarstaðaskóg í Ljósavatnsskarði árið 1927. Sama ár
fékk Skógræktin umsjón með Þórsmörk og Goðalandi inn af Þórsmörk.
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1927-1940: Á árunum 1927-1933 lagði Kofoed-Hansen skógræktarstjóri út ellefu
birkisáðreiti á vestanverðu landinu. Besta útkoman var að Haukagili í Vatnsdal og
stendur þar nú glæsilegur birkiskógur. Einnig náðist sæmilegur árangur í Hjarðarholti í
Laxárdal en á öðrum stöðum heppnaðist sáningin ekki jafnvel. Árið 1930 var
Skógræktarfélag Íslands stofnað á Þingvöllum. Á næstu árum voru skógræktarfélög
stofnuð víða um land. Með tilkomu þeirra varð til vettvangur fyrir fjölda fólks með
áhuga á skógrækt sem var ómetanlegt framfaraskref. Árið 1933 var Hákon Bjarnason
ráðinn framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Íslands, nýútskrifaður skógfræðingur frá
Danmörku og stofnsetti hann gróðrarstöðina í Fossvogi sem var í rekstri á vegum Skógræktarfélags Íslands og síðan Skógræktarfélags Reykjavíkur í um 70 ár. Meirihluti trjáa
á höfuðborgarsvæðinu kom þaðan en stöðin í Fossvogi, var líka mikilvæg uppeldisstöð
fyrir ungt skógræktarfólk. Hákon Bjarnason tók síðan við af Kofoed-Hansen sem
skógræktarstjóri árið 1935. Með honum jókst áhugi á nýskógrækt með gróðursetningum.
Árin 1937 og 1938 bárust því ungplöntur allmargra tegunda til landsins, en hann lagði
áherslu á að fá plöntur og fræ frá Noregi og Alaska þar sem voru svipuð loftslagsskilyrði
og á Íslandi (Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 1999).
Árið 1940 voru sett ný skógræktarlög. Í þeim fólst engin breyting á markmiðum
upphaflegu laganna, en Skógræktin var færð undir hið nýstofnaða atvinnuráðuneyti. Árið
1939 keypti Skógrækt ríkisins jörðina Jafnaskarð við Hreðavatn og sama ár eignaðist
Skógræktin Sauðhússkóg þar skammt frá. Kofoed-Hansen hafði starfað talsvert á
Vesturlandi, m.a. með því að koma upp sáðreitum birkis á bújörðum og með því að
semja við KFUM um gróðursetningu gegn afnotum þeirra af Vatnaskógi en þó var engin
starfstöð þar sem var sambærileg við Hallormsstað eða Vagli. Haukadalur í
Biskupstungum komst í vörslu Skógræktarinnar í júní 1940 og varð hann fyrsta stóra
landsvæðið sem Skógrækt ríkisins eignaðist fyrst og fremst til nýskógræktar en ekki
skógverndar (Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 1999)..
1940-1950: Á stríðsárunum barst allmikið sitkagrenifræ og nokkuð fræ af öðrum
tegundum frá Alaska ásamt fyrstu græðlingum alaskaaspar. Sitkagrenið var einkum
ætlað til skógræktar á Suðurlandi auk þess sem mikil þörf var á plöntum til
gróðursetningar í Haukadal. Því keypti Skógræktin jörðina Tumastaði í Fljótshlíð 1944 í
þeim tilgangi að stofna þar til gróðrarstöðvar. Hún varð síðan um árabil stærsta
gróðrarstöð landsins. Í tilefni af stofnun lýðveldisins 1944 var Landgræðslusjóður
stofnaður að frumkvæði Hákonar skógræktarstjóra sem var jafnframt helsti talsmaður
skógræktar á þessum tíma. Markmið sjóðsins var að veita styrki til verkefna sem juku
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nýskógrækt, uppgræðslu lands og stöðvuðu sandfok. Sala birki eldiviðar hafði verið
tekjulind fyrir Skógrækt ríkisins frá upphafi. Með tilkomu hitaveitu og rafmagns í flest
hús var sú sala úr sögunni í lok fimmta áratugarins. Birki var þó selt áfram í litlu magni
til smíða og reykingar (Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 1999).
Skógrækt ríkisins eignaðist nokkrar jarðir fyrir og eftir 1950, bæði jarðir með
skógi til friðunar og nýskógræktarsvæði. Má nefna Straum við Hafnarfjörð, Stálpastaði í
Skorradal, Norðtunguskóg, Vagli á Þelamörk og Skuggabjörg, Þórðarstaði, Belgsá og
Bakkasel í Fnjóskadal. Skógræktin leigði Hvamm í Skorradal og hluta Reykjarhóls við
Varmahlíð í Skagafirði, þar sem reist var gróðrarstöðin Laugarbrekka (Sigurður Blöndal
og Skúli Björn Gunnarsson, 1999).
1950-1960: Á árunum eftir 1950 jókst plöntuframleiðsla og gróðursetning mjög á
vegum

Skógræktar

og

skógræktarfélaga

m.a.

vegna

tilkomu

styrkja

frá

Landgræðslusjóði. Mest var gróðursett á Hallormsstað, í Haukadal, á Stálpastöðum og í
Vaglaskógi en nokkur gróðursetning fór fram í flestum löndum Skógræktar ríkisins.
Gróðursetning nýttist einnig til að efla félagsleg tengsl og hvetja fólk til skógræktar.
Skiptiferðir skógræktarfélaga milli Íslands og Noregs voru farnar þar sem Íslendingar
gróðursettu í Noregi en Norðmenn á Íslandi. Kennaraskólanemar gróðursettu í Haukadal
á hverju ári og vinnustaðahópar og átthagafélög á Þingvöllum, svo dæmi séu nefnd.
Tegundavalið helgaðist af því fræi sem hægt var að fá og hvernig ræktun plantna gekk í
gróðrarstöðvum. Frá Sovétríkjunum barst mikið fræ af síberíulerki en minna af
rússalerki. Lerkirækt gekk best á Hallormsstað, í Ásbyrgi og í Eyjafirði. Best gekk
ræktun rauðgrenis og skógarfuru og var því mest gróðursett af þeim tegundum. Skógarverðir störfuðu nú á Austurlandi, í Norður-Þingeyjarsýslu, Fnjóskadal, Eyjafirði, á
Norðurlandi vestra, Vesturlandi og Suðurlandi. Jafnframt styrktist þekkingargrunnur
Skógræktar ríkisins með heimkomu háskólamenntaðra skógfræðinga erlendis frá.
Stofnað var til skógarvarðarnáms sem var fyrsta skógfræðimenntun sem boðið var uppá
hérlendis. Hákon skógræktarstjóri var ötull talsmaður þess að Íslendingar ættu að koma
sér upp skógarauðlind þannig að þjóðin gæti sjálf framleitt það sem hún þyrfti af timbri.
Til að sýna fram á möguleikana fékk hann smiði til að framleiða húsgögn úr íslensku
birki. Stólar úr þeirri framleiðslu eru t.d. í fundarsalnum á Mógilsá, orðnir fimmtíu ára
gamlir og standa fullkomlega fyrir sínu (Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson,
1999).
Ný skógræktarlög voru sett 1955. Markmið þeirra voru enn þau sömu og í
upphafi, að vernda skóg sem fyrir er, að rækta nýja skóga og að leiðbeina um skóga og
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skógrækt. Hins vegar voru í lögunum ýtarleg ákvæði um girðingar og ákvæði sem
bannaði vetrarbeit í skóglendi. Ekki verður með vissu sagt að það ákvæði hafi haft mikil
áhrif. Hins vegar dró verulega úr vetrarbeit á þessum áratug vegna aukinnar túnræktar og
betri meðvitundar um velferð búfjár. Við það minnkaði álagið á birkiskógana (Sigurður
Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 1999).
1960-1970: Meðal jarða sem Skógræktin eignaðist um og eftir 1960 voru
Skriðufell í Þjórsárdal, Stóra-Drageyri í Skorradal, Ytra-Fellsreitur og Hjarðarholtsreitur
í Dalasýslu, Hafursá á Héraði og Jórvík í Breiðdal (Sigurður Blöndal og Skúli Björn
Gunnarsson, 1999)..
Fyrir 1960 var ljóst að skógarfuran var öll meira eða minna að drepast vegna
furulúsar. Þetta var mikið áfall því miklar vonir höfðu verið bundnar við hana. Síðast var
skógarfura gróðursett í nokkru magni 1960. Annað áfall kom svo í apríl 1963 þegar
gerði óvenjulegt hret eftir langan hlýindakafla sem olli miklum skemmdum á trjám á
Suðurlandi. Nokkrir bændur voru m.a. farnir að rækta skjólbelti og notuðu til þess
þingvíði. Hann kól allur og afleiðingin varð sú að áhugi á skjólbeltarækt nánast hvarf á
þessum tíma. Af sitkagreni í gróðrarstöðinni á Tumastöðum í Fljótshlíð lifðu aðeins hinir
svokölluðu Íslendingar, plöntur komnar upp af fyrsta fræinu sem þroskast hafði á fyrsta
sitkagreninu frá 1937. Íslendingarnir vaxa nú í skjólbeltum og í brekkunni á
Tumastöðum og hefur það fræ (þriðja kynslóð á Íslandi) verið uppistaðan í
sitkagrenirækt flest árin síðan 1995. Önnur afleiðing hretsins 1963 var sú að haustið eftir
var safnað græðlingum og fræi á fleiri stöðum í Alaska en áður hafði verið gert.
Furulúsin og aprílhretið höfðu samt þau áhrif að verulega dró úr gróðursetningu.
Gróðursetningu lerkis var haldið áfram á Hallormsstað og stafafura kom að einhverju
leyti í staðinn fyrir skógarfuru en ekki í sama magni. Rauðgreni lifði vel en óx hægt.
Sitkagreni var erfitt í uppeldi og menn trúðu ekki á alaskaösp sem skógartré. Í kjölfar
þessara atburða var ákveðið að efla rannsóknir í þágu skógræktar á Íslandi og var
rannsóknastöð Skógræktar ríkisins reist á Mógilsá í Kollafirði árið 1967 fyrir þjóðargjöf
frá Norðmönnum í tilefni af heimsókn Ólafs V. Noregskonungs til Íslands árið 1961
(Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 1999)..
Ágreiningur um landnýtingu, gróðureyðingu og meinta ofbeit sauðfjár í gegnum
aldirnar skapaði tortryggni milli skógræktarfólks og bænda, þó svo að margir bændur
væru einnig meðlimir í skógræktarfélögum. Ein afleiðing var sú að meirihluti
landeigenda tók engan þátt í skógrækt og mjög erfitt reyndist að fá land til skógræktar.
Skógrækt ríkisins hafði verið flutt til landbúnaðarráðuneytisins þegar það var stofnað
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1965 og var þar hornreka, enda litu fæstir á skógrækt sem landbúnað. Hún átti bara enn
síður heima í sjávarútvegsráðuneytinu eða iðnaðarráðuneytinu. Fjárveiting fékkst hins
vegar á þessum tíma til að bjóða nokkrum bændum, á því svæði landsins þar sem
skógræktarskilyrði voru talin best, að rækta nytjaskóga á jörðum sínum. Verkefnið var
kallað Fljótsdalsáætlun og hófst með gróðursetningu á Víðivöllum í Fljótsdal í
sumarbyrjun 1970. Skógrækt ríkisins sá um verkefnið að öllu leyti, samdi við bændur,
lét girða skógræktarsvæðin, framleiddi plönturnar og sá um gróðursetningu. Eingöngu
var gróðursett lerki (Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 1999).
1970-1980: Almennt var gróðursetning þó áfram í lægð eftir áföllin um og eftir
1960 og tíðar kalskemmdir á trjám á hafísárunum. Framfarir urðu þó í plöntuuppeldi
með tilkomu lítilla gróðurhúsa sem bættu mjög árangur sáningar. Menn voru einnig að
átta sig á því að hægt var að rækta skóg í algjörlega skóglausu landi og það gekk meira
að segja betur með ljóselskar tegundir eins og lerki og furu. Smám saman minnkaði
gróðursetning í birkiskógana. Úr rauðgrenigróðursetningum frá sjötta áratugnum hófst
grisjun jólatrjáa og skapaði hún fyrstu tekjur Skógræktar ríkisins úr ræktuðum skógum.
Fyrsta framleiðsla á borðviði úr gróðursettum skógi á Íslandi átti sér stað þegar
lerkiviður var sagaður niður í panel sem var síðan notaður til að klæða fundarherbergi
Kaupfélags Héraðsbúa á Egilsstöðum og þótti mikil auglýsing fyrir skógrækt. Árið 1977
tók Sigurður Blöndal við af Hákoni Bjarnasyni sem skógræktarstjóri og hafði Hákon þá
gegnt starfinu í 42 ár. Árið 1979 var eitt kaldasta ár tuttugustu aldar á Íslandi og miklar
skemmdir urðu á trjám, einkum á norðanverðu landinu (Sigurður Blöndal og Skúli Björn
Gunnarsson, 1999).
1980-1990: Miklar framfarir urðu í ræktunartækni með tilkomu stórra
gróðurhúsa og fjölpottabakka á níunda áratugnum. Fyrstu fjölpottaplönturnar voru
framleiddar á Mógilsá og gróðursettar 1982 á nokkrum stöðum. Sú tilraun tókst svo vel
að á fáum árum í framhaldi þess breyttist skógarplöntuframleiðslan í landinu alfarið yfir
í fjölpottaframleiðslu. Byggt var stórt gróðurhús við hlið rannsóknastöðvarinnar á
Mógilsá til að þróa aðferðir við fjölpottarækt og framleiðslu plantna í miklu magni. Með
fjölpottaræktun náðust fyrst góð tök á að framleiða sitkagreni og blágreni. Fyrstu
gróðursetningar Fljótsdalsáætlunar fóru að setja svip sinn á land og samskipti við
bændur tókust ágætlega. Nokkrar fleiri jarðir í Fljótsdal hófu skógrækt og áhugi bænda
kviknaði víðar um land á að taka þátt í skógrækt með styrkjum frá ríkinu. Einkum var sá
áhugi mikill í Eyjafirði. Árið 1984 var kafla um nytjaskógrækt á bújörðum bætt við
skógræktarlög. Á grundvelli hans var Skógrækt ríkisins heimilt að veita styrki til
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skógræktar á bújörðum á bestu skógræktarsvæðum landsins. Markmið skógræktarinnar
skyldi einkum vera viðarframleiðsla. Segja má að þetta hafi verið útvíkkun á
Fljótsdalsáætlun yfir á önnur svæði þar sem skógræktarskilyrði voru hvað best. Því voru
aðeins jarðir í inndölum austan-, norðan- og vestanlands og í uppsveitum sunnanlands
gjaldgengar. Í framhaldinu hófu nokkrar jarðir á Norður-, Vestur- og Suðurlandi, auk
jarða á Héraði utan Fljótsdals þátttöku í nytjaskógrækt og námu styrkirnir 80% af
stofnkostnaði. Fáar jarðir komust þó að, eða færri en 10 til að byrja með. En þetta var þó
byrjun og áhugi á skógrækt meðal bænda jókst. Um leið voru fyrstu ræktunaráætlanir
gerðar fyrir skógrækt á bújörðum (Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 1999)..
Mikilvægi skóga til útivistar fyrir almenning jókst á þessum árum. Atlavík,
Ásbyrgi og Vaglaskógur höfðu lengi verið náttúrulegir staðir fyrir mannamót en önnur
nýting skóga til útivistar hafði verið lítil. Með aukinni velmegun og bílaeign þjóðarinnar
varð breyting á. Ferðalög fólks um landið jukust og þar með heimsóknir í skógana.
Vinna við rekstur tjaldsvæða Skógræktar ríkisins varð stærri hluti starfsins og tekjur af
tjaldstæðaleigu jukust (Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 1999). Forseti
Íslands, frú Vigdís Finnbogadóttir, var mikill stuðningsmaður skógræktar. Með
einföldum gróðursetningarathöfnum og alþýðlegum málflutningi gerði hún meira en
nokkur annar til að sýna fram á ágæti og mikilvægi skógræktar fyrir land og þjóð. Fimm
Íslendingar útskrifuðust með háskólagráður í skógfræði á 6. áratugnum en aðeins tveir,
auk fimm skógtækna, næstu tuttugu árin. Hins vegar útskrifuðust alls fimmtán íslenskir
skógfræðingar og fimm skógtæknar á árunum 1980-1995. Þessi mikla endurnýjun í
skógfræðingastétt átti eflaust mestan þátt í þeim gríðarlegu framförum í skógrækt sem
áttu sér stað á tíunda áratugnum (Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 1999).
1990-2000: Árið 1990 tók Jón Loftsson við af Sigurði Blöndal sem
skógræktarstjóri og

aðalskrifstofa Skógræktar ríkisins var færð frá Reykjavík til

Egilsstaða með lagasetningu. Sama ár hófst verkefnið Landgræðsluskógar á vegum
Skógræktarfélags Íslands, Skógræktar ríkisins og Landgræðslu ríkisins. Verkefnið var
hugarfóstur Sigurðar Blöndals skógræktarstjóra og fólst í því að safna peningum frá
fyrirtækjum svo hægt væri að auka plöntuframleiðslu. Plönturnar voru síðan afhendar
samkvæmt samningum til skógræktarfélaga og annarra aðila sem önnuðust
gróðursetningu. Með Landgræðsluskógum var íslenskt birki aftur tekið í sátt skógræktarfólks en það hafði lítið verið gróðursett síðan um 1950. Landgræðsluskógaverkefnið
hefur verið starfrækt allar götur síðan og hefur fyrirkomulag þess þróast eftir þörfum.
Nytjaskógrækt á bújörðum styrkt af Skógrækt ríkisins gekk vel en Skógræktinni tókst
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ekki að sannfæra stjórnvöld um að auka fjárveitingar til þess þrátt fyrir augljósan áhuga
bænda á þátttöku. Árið 1991 voru sett lög um Héraðsskóga en undirbúningur þess
verkefnis hafði staðið yfir í þrjú ár. Með Héraðsskógum var umsjón með ríkisstyrkjum
til nytjaskógræktar á bújörðum færð frá Skógrækt ríkisins til verkefnis sem heyrði beint
undir landbúnaðarráðuneytið. Þessi breyting á fyrirkomulagi skipti öllu máli og strax var
hægt að bjóða tugum bænda framlög til skógræktar á eigin jörðum (Sigurður Blöndal og
Skúli Björn Gunnarsson, 1999).
Með tilkomu Héraðsskóga losnaði um fjármagn hjá Skógrækt ríkisins, sem gat
aukið styrkveitingar í öðrum landshlutum. Skógræktarráðunautar voru ráðnir til starfa í
öllum landshlutum og fleiri jarðir komust að í skógrækt, flestar á nytjaskógasvæðum á
Norður- og Suðurlandi. Einnig komu styrkir til skjólbeltaræktar til sögunnar.
Suðurlandsskógar urðu síðan til með lögum árið 1997. Stjórnarfyrirkomulagið var það
sama og hjá Héraðsskógum en áherslan var ekki eingöngu á nytjaskógrækt heldur einnig
á landbótaskógrækt og skjólbeltarækt. Með tilkomu þessara verkefna jókst árleg
gróðursetning í landinu úr um milljón plöntum árið 1989, í ríflega þrjár og hálfa milljón
árið 1998. Mest var gróðursett af rússalerki öll árin, með birki í öðru sæti og stafafuru í
því þriðja. Aukin gróðursetning kallaði á meira öryggi í fræöflun. Flest var hægt að flytja
inn en ekki þó fræ af íslensku birki og sum árin var skortur á því. Kynbætur og frærækt
hófst á birki og lerki. Settar voru út viðamiklar klónatilraunir með alaskaösp og
víðitegundir og framleiðsla græðlinga í miklu magni hófst. Þá varð sú þróun að
einkareknar gróðrarstöðvar tóku við skógarplöntuframleiðslu en Skógrækt ríkisins dró
sig smám saman út úr þeim rekstri. Skógarnir voru opnaðir almenningi betur með
merkingum, stígagerð og úrbótum á tjaldsvæðum. Haldnir voru skógardagar,
listviðburðir og trjásafn var formlega opnað í Mörkinni á Hallormsstað 1993, á 90 ára
afmæli gróðrarstöðvarinnar. Samstarf við aðrar þjóðir á sviði skógræktar jókst verulega,
einkum vísindasamstarf við Norðurlöndin. Íslendingar tóku einnig þátt í ráðherrafundum
um vernd skóga í Evrópu og evrópsku vísindasamstarfi á sviði skógræktar. Fyrsta
alþjóðlega vísindaráðstefnan á sviði skógræktar var haldin á Laugarvatni 1991 og fleiri
fylgdu í kjölfarið. Þetta samstarf var í senn símenntun fyrir íslenska skógfræðinga og
kynning á íslenskri skógrækt út á við (Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson,
1999)..
2000: 2008: Árið 2000 voru sett lög um landshlutaverkefni í skógrækt og voru
Norðurlandsskógar,

Vesturlandsskógar,

Skjólskógar

á

Vestfjörðum

og

loks

Austurlandsskógar stofnaðir á grundvelli þeirra. Þá áttu loks bændur um land allt kost á
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að fá ríkisframlög til skógræktar á sínum jörðum. Skógrækt ríkisins hafði með
verkefninu nytjaskógrækt á bújörðum og með ráðningu skógræktarráðunauta lagt
grunninn að landshlutaverkefnunum en nú tóku þau við sem aðalvettvangur
nýskógræktar í landinu. Lögin um landshlutaverkefni í skógrækt voru síðan endurskoðuð
2006 og voru þá sérlög um Héraðs- og Suðurlandsskóga afnumin. Hekluskógaverkefnið
hófst árið 2006 í sameiginlegri umsjón Landgræðslu ríkisins og Skógræktar ríkisins og
varð sjálfstætt verkefni 2008. Er það metnaðarfyllsta einstaka nýskógræktarverkefni
hingað til, með það að markmiði að koma upp birkiskógi á um 90.000 hekturum
eyðilands í nágrenni Heklu til að draga úr foki eftir öskufall (Sigurður Blöndal og Skúli
Björn Gunnarsson, 1999).
Hugtakið þjóðskógar var tekið upp yfir skóga í eigu og umsjá Skógræktar
ríkisins árið 2008 og hefur áhersla á þjónustu við útivist almennings í þeim aukist. Borð,
bekkir og skýli voru smíðuð úr grisjunarviði og viðarkurl úr skóginum hefur verið notað
í stígagerð í auknum mæli. Rannsóknir á væntingum fólks til útivistar í skógum hófust.
Allan áratuginn jókst aðsókn að tjaldsvæðunum. Mesta breytingin í þjóðskógunum var
þó aukin áhersla á grisjun. Eftirspurn eftir arinviði jókst stöðugt og birki varð fyrir vikið
nytjatré á ný. Vaglaskógur og Þórðarstaðaskógur stóðu að mestu undir framleiðslunni.
Eftispurn eftir borðum og plönkum úr lerki var svo mikil að biðlisti myndaðist og ýtti
það mjög undir grisjun á eldri lerkireitum í Hallormsstaðaskógi. Farið var að nota
innlenda greniboli í að reisa fiskihjalla. Útboð á grisjun í þjóðskógunum hófst í smáum
stíl og til urðu verktakar í skógarhöggi (Skógrækt ríkisins, 2009).
Árið 2008 hafði álit á alaskaösp sem nytjatré aukist. Stafafura var loks farin að
sanna sig, a.m.k. sem jólatré, viðarmassaframleiðandi og til arinviðar ef ekki sem efni í
borð og planka. Það gerðist einnig að rauðgreni grænkaði og tók til við að vaxa
almennilega um land allt, svipað og sitkagreni hafði gert tíu árum áður. Nytjategundirnar
voru því orðnar fjórar, rússalerki, sitkagreni, stafafura og rauðgreni og nokkuð örugglega
er sú fimmta að bætast við, ösp (Skógrækt ríkisins, 2009).
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4 Núverandi staða skógræktar
Skógrækt ríkisins starfar samkvæmt lögum nr. 3/1955 um skógrækt. Þar segir meðal
annars að Skógrækt ríkisins skuli rekin með það að sjónarmiði að:
–

vernda friða og rækta skóga og skógarleifar, sem eru í landinu

–

græða upp nýja skóga, þar sem henta þykir

–

leiðbeina um meðferð skóga og kjarrs og annað það, sem að skógrækt og
skóggræðslu lýtur (Skrifstofa Alþingis, 2009).

Á aldarafmæli Skógræktar ríkisins (2008) var gerð breyting á ráðuneytaskipan og
Skógræktin sett undir umhverfisráðuneytið. Landshlutaverkefnin í skógrækt urðu þó eftir
í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu og var skógrækt þar með skipt upp milli
tveggja ráðuneyta auk umhverfisráðuneytis. Skipurit skógræktarinnar má sjá á mynd 4-1
(Skógrækt ríkisins, 2009).

Mynd 4-1. Skipurit Skógræktar ríkisins

Frá árinu 1990 hefur aðalskrifstofa Skógræktar ríkisins verið á Egilsstöðum undir
forsvari Jóns Loftssonar núverandi skógræktarstjóra. Auk þess er rekin skrifstofa á
Akureyri og Rannsóknastöð Skógræktar ríkisins er staðsett á Mógilsá á Kjalarnesi.
Jafnframt eru skógarverðir í öllum landshlutum (Skógrækt ríkisins, 2010a). Samkvæmt
ársriti skógræktarinnar 2008 voru starfsmenn samtals 81 talsins það ár.
Hugtakið Þjóðskógar var tekið upp yfir skóga í eigu og umsjá Skógræktar ríkisins árið
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2008. Þeir samanstanda meðal annars af elstu og stærstu gróðursettu skógum landsins
ásamt miklu landi sem bíður eftir skógi (Skógrækt ríkisins, 2009).
Þegar horft er yfir farinn veg er ljóst að Skógrækt ríkisins hefur náð miklum
árangri, e.t.v. ekki svo miklum mældum í auknu flatarmáli nýskóga en skógeyðingu
hefur verið snúið við og birkiskógunum bjargað. Mestur árangur mælist í formi vitundarvakningar meðal almennings, en Íslendingar vita nú að hér geta vaxið skógar til viðarnytja. Þekking og færni á sviði skógræktar hefur byggst upp á síðustu öld og úrvinnsla
afurða úr grisjunarviði er hafin. Allar forsendur eru til að nú sé hægt að byggja hér upp
skógarauðlind til hagsbóta fyrir Ísland og Íslendinga (Skógrækt ríkisins, 2009).
Landshlutaverkefnin, svonefndir Héraðsskógar er skilgreining á nytjaskógrækt
meðal bænda á jörðum sínum. Skógarbændur starfrækja jafnframt landssamband skógareigenda sem gætir hagsmuna þeirra og skógræktarinnar (Skógrækt ríkisins, 2010b).
Ekki má gleyma starfsemi skógræktarfélaganna, en Skógræktarfélag Íslands er
landsamband þeirra og hefur það að markmiði að vinna að framgangi skógræktar og
trjáræktar í landinu og stuðla að hvers konar umhverfisbótum. Einnig eru ýmis verkefni í
gangi eins og Landgræðsluskógar og Hekluskógar sem eru samstarfsverkefni
skógræktarfélaga í samstarfi við Landgræðslu ríkisins, Skógrækt ríkisins og ráðuneyti.
Margir garð-, sumarbústaðar- og jarðeigendur stunda skógrækt án sérstakrar
félagsþátttöku en flestir eru meðlimir skógræktarfélaga sem starfrækt eru víða um land.
Að lokum má geta þess að menntaðir skógfræðingar hafa einnig með sér
félagasamtök, Skógfræðingafélag Íslands. (Skógrækt ríkisins, 2010b). Hér á eftir verður
fjallað betur um mismunandi þætti skógræktar á Íslandi, Skógrækt ríkisins, Þjóðskóga,
Héraðsskóga og starfsemi skógræktarfélaganna auk afurða sem framleiddar eru og seldar
á vegum Skógræktar ríkisins.

4.1 Skógrækt ríkisins
Fyrir utan það sem þegar hefur komið fram um starfsemi Skógræktar ríkisins má nefna
að í stefnumótun Skógræktar ríkisins er hlutverk og skipulag stofnunarinnar skilgreint
nánar og þar kemur meðal annars fram að skógrækt sé þáttur í mótun búsetuskilyrða á
Íslandi og hafi mikil áhrif á sviði umhverfismála og auðlindasköpunar í landinu.
Ennfremur segir þar að Skógrækt ríkisins sé þekkingar- þróunar- og þjónustuaðili sem
vinnur með og fyrir stjórnvöld, almenning og aðra hagsmunaaðila að rannsóknum,
ráðgjöf og þekkingarmiðlun á sviði skógræktar. Þá er stofnunin í forsvari fyrir Íslands
hönd í erlendu samstarfi á sviði skógræktar (Ríkisendurskoðun, 2004).
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4.2 Þjóðskógar
Hugtakið þjóðskógar var tekið upp árið 2008 yfir skóga í eigu og umsjá Skógræktar
ríkisins og voru það alls 57 jarðir og jarðarpartar. Skilgreiningin er skóglendi eða önnur
lönd í eigu ríkisins þar sem skógvernd eða skógrækt er helsta tegund landnýtingar, ekki
þó ríkisjarðir í ábúð eða leigu samkvæmt ábúðarlögum né það skóglendi sem með lögum
er falið öðrum til umsjár. Mynd 4-2 sýnir landfræðilega staðsetningu helstu þjóðskóga
landsins (Skógrækt ríkisins, 2010c).

Mynd 4-2. Staðsetning helstu þjóðskóga landsins

Meirihluti skóglendis innan þjóðskóganna er friðaður birkiskógur eða kjarr en einnig eru
þar elstu og stærstu gróðursettu skógar landsins og mikið land sem bíður eftir skógi.
Skógarnir eru opnir öllum, um allt land að undanskildum Vestfjörðum (Skógrækt
ríkisins, 2010c).
Helstu þjóðskógar landsins á Suðurlandi eru: Haukadalsskógur, Laugarvatnsskógur, Múlakot, Skógarreitur á Kirkjubæjarklaustri, Furulundurinn á Þingvöllum,
Þjórsárdalur, Þórsmörk og Tumastaðir (Skógrækt ríkisins, 2010c).
Helstu þjóðskógar landsins á Vesturlandi eru: Vatnshornsskógur, Mógilsá í
Kollafirði, Norðtunguskógur, Selskógur, Stálpastaðaskógur og Jafnaskarðsskógur við
Hreðavatn (Skógrækt ríkisins, 2010c).
Helstu þjóðskógar landsins á Norðurlandi eru: Ásbyrgi, Grundarreitur í Eyjafirði,
Kristnesskógur í Eyjafirði, Mela- og Skuggabjargaskógur, Reykjarhólsskógur,
Sigríðarstaðaskógur í Ljósavatnsskarði, Þórðarstaðaskógur, Belgsá og Bakkasel,
Vaglaskógur og Vaglir á Þelamörk (Skógrækt ríkisins, 2010c).
Helstu þjóðskógar landsins á Austurlandi eru: Arnardalsstaðaskógur í Fljótsdal,
Hallormsstaðarskógur og Jórvík í Breiðdal (Skógrækt ríkisins, 2010c).
Áhersla hefur verið lögð á þjónustu við útivist almennings í þjóðskógunum með það að
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markmiði að útivistarmöguleikar og fræðsla í Þjóðskógum verði markaðssett í tengslum
við náttúru-og menningartengda ferðaþjónustu. Hin síðari ár hefur aukin áhersla verið
lögð á grisjun trjáa í Þjóðskógunum og hefur Skógrækt ríkisins haft nokkar tekjur í
tengslum við þær framkvæmdir (Skógrækt ríkisins, 2009).

4.3 Héraðsskógar – Skógrækt bænda
Upphaf nytjaskógræktar á Íslandi má rekja til ársins 1969 er Alþingi samþykkti að veita
fé til svokallaðrar Fljótsdalsáætlunar og voru fyrstu plönturnar gróðursettar árið 1970 á
bújörðum þar. Þar með var grunnur lagður að ræktun skóga í eigu einstaklinga með það
að markmiði að skapa arðsama auðlind. Árið 1984 var gerð sú breyting á lögum um
skógrækt að sett voru sérstök ákvæði um að ríkissjóður styrkti nytjaskógrækt á bújörðum
eftir heimildum fjárlaga hverju sinni (sjá nánar IV. kafla laganna). Skógrækt ríkisins
fylgdi eftir þessum ákvæðum um skógrækt til timburframleiðslu í um 15 ár eða þar til
landshlutabundnu skógræktarverkefnin tóku við þessu verkefni í hverjum landshluta
fyrir

sig.

Landshlutaverkefnin,

Austurlandsskóga,

eða

Suðurlandsskóga,

Héraðsskógar

skiptast

Vesturlandsskóga,

í

Héraðs-

og

Norðurlandsskóga

og

Skjólskóga á Vestfjörðum. Landfræðilega skiptingu þeirra má sjá á mynd 4-3 (Skógrækt
ríkisins, 2010b). Verkefnið nytjaskógrækt á bújörðum í umsjón Skógræktar ríkisins náði

Mynd 4-3. Landfræðileg skipting landshlutaverkefna í skógrækt

aldrei til margra jarða vegna takmarkaðra fjárveitinga en ákvæði IV. kafla laganna eru
þó enn í gildi (Ríkisendurskoðun, 2004). Verkefnið gekk í sjálfu sér vel en ekki tókst
ekki að sannfæra stjórnvöld um að auka fjárveitingar til þess þrátt fyrir augljósan áhuga
bænda á þátttöku. Árið 1991 voru sett lög um Héraðsskóga en undirbúningur þess
verkefnis hafði staðið yfir í þrjú ár. Með Héraðsskógum var umsjón með ríkisstyrkjum
til nytjaskógræktar á bújörðum færð frá Skógrækt ríkisins til landshlutaverkefnis sem
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heyrði beint undir landbúnaðarráðuneytið og var auk þess með ráðherraskipaða stjórn
sem í sat m.a. fulltrúi skógarbænda. Þessi breyting á fyrirkomulagi skipti miklu máli og
strax var hægt að bjóða tugum bænda framlög til skógræktar á eigin jörðum. Með
tilkomu Héraðsskóga losnaði um fjármagn hjá Skógrækt ríkisins, sem gat aukið
styrkveitingar í öðrum landshlutum. Skógræktarráðunautar voru ráðnir til starfa í öllum
landshlutum og fleiri jarðir komust að í skógrækt, flestar á nytjaskógasvæðum á Norðurog Suðurlandi. Einnig komu styrkir til skjólbeltaræktar til sögunnar (Sigurður Blöndal
og Skúli Björn Gunnarsson, 1999).

4.4 Skógræktarfélög
Skógræktarfélag Íslands er landsamband skógræktarfélaganna sem eru yfir sextíu talsins
um allt land og mynda ein fjölmennustu frjálsu félagasamtök á landinu. Landssambandið
stundar öfluga fræðslu- og útgáfustarfsemi, og gefur m.a. árlega út tímaritið Skógræktarritið. Einnig veitir félagið ýmsa ráðgjöf varðandi skógrækt og hefur það að markmiði að vinna að framgangi skógræktar og trjáræktar í landinu og stuðla að hvers konar
umhverfisbótum (Skógræktarfélag Íslands, e.d.a).
Margir garð-, sumarbústaða- og jarðeigendur stunda skógrækt án félagsþátttöku
en flestir eru í skógræktarfélögum sem starfrækt eru víða um land. Skógræktarfélögin
eru styrkt af ríki og sveitarfélögum og félagsaðild opnar leiðir til þátttöku í þróttmiklu
starfi og félagsmenn njóta margvíslegra hlunninda (Skógrækt ríkisins, 2010a).

4.5 Núverandi afurðir og markaðir
Núverandi framleiðsluvörur skógræktarinnar eru nokkrar. Afurðir sem flokkast undir
við, sem er tæpur helmingur seldra afurða eru meðal annars:
1. Börkur,
2. Bolviður,
3. Borðviður,
4. Bök,
5. Eldiviður,
6. Girðingarstaurar,
7. Hjallaefni,
8. Kurl,
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9. Plattar,
10. Reykingarviður
11. Viðarkyndlar.
Alls voru 5.243 m3 timburs felldir í þjóðskógunum árið 2009. Í töflu 4.1 og mynd 4.4 má
sjá hlutfallskiptingu sölu afurða og þjónustu frá Þjóðskógum árið 2009.
Tafla 4-1. Sala afurða úr þjóðskógum 2009

Vörur

Hlutfall

Millj. kr

Fræ og græðlingar (0,7)

1%

0,7

Hnausplöntur (2,7)

4%

2,7

Veiðiréttindi (8,8)

12%

8,8

Jólatré og greinar (11,1)

16%

11,1

Tjaldsvæða og hjólhýsaleiga (13,1)

19%

13,1

Viður (34,3)

48%

34,3

100%

70,7

Samtals

Sala afurða þjóðskóga 2009 (milljónir kr. innan sviga)
48%
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Mynd 4-4. Hlutfallsskipt sala afurða og þjónustu þjóðskóganna árið 2009

Frekari upplýsingar um framleiðslu, afurðir og markaði má finna í viðauka 3 og 4.

4.6 Virðiskeðja skógræktarinnar
Virðiskeðjan er samansett af verkefnum skipulagsheildar í þróun, framleiðslu og
markaðssetningu á þjónustu og framleiðsluvörum. Fyrirtæki velja mismunandi skipulag,
verkefni og aðferðir og þróa því mismunandi auðlindir og getu eftir þeim verkefnum
sem þau fást við. Skipulag Skógræktar ríkisins svo dæmi sé nefnt, er hannað með það í
huga að tryggja samhæfingu einstakra sviða og starfseininga, auka og auðvelda sam-
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vinnu þvert á ólík svið starfseminnar og koma sem best til móts við breytt hlutverk og
nýja stefnu í þeim tilgangi að bæta þjónustu stofnunarinnar (Skógrækt ríkisins, 2009).
Með því að skoða skilvirkni hverrar einingar virðiskeðjunnar og þá fjárbindingu sem í
henni felst geta fyrirtæki og stofnanir náð hagræðingu í rekstri og greint og fundið
mögulegar auðlindir og getu sem nýtist í samkeppni, sjá mynd 4-5 (Porter, 1985),
(Barney and Hesterly, 2008), (Bjarni Jónsson, 2007).

Grunnstarfsemi

Stoðstarfsemi

Virðiskeðjan er samansett af verkefnum skipulagsheildar í þróun, framleiðslu og markaðssetningu á
þjónustu og framleiðsluvörum. Greining hennar getur leitt til rekstrarhagræðingar eða uppgötvunar
nýrra auðlinda eða hæfni.
Yfirstjórn
Fjármál og upplýsingatækni
Starfsmannamál

Rannsóknir og þróun
Hagnaður

Innkaup og
vörustjórnun

Framleiðsla

Dreifing

Sölu og
markaðsmál

Eftirþjónusta

Mynd 4-5. Virðiskeðja skipulagsheildar

Hafa verður þó í huga að skógræktin sem slík er ekki eingöngu á vegum Skógræktar
ríkisins heldur einnig skógræktarfélaga, landssambands þeirra og landshlutaverkefna í
skógrækt auk annarra samvinnuverkefna á sviði skógræktar. Sem dæmi má nefna
Landgræðsluskógaverkefnið

sem

er

unnið

í

samvinnu

Skógræktar

ríkisins,

Skógræktarfélags Íslands, Landgræðslunnar og ráðuneytis (Skógrækt ríkisins, 2010b).
Virðiskeðjugreining sem fer hér á eftir miðast við umfjöllun um skógræktina sem
ákveðna skipulagsheild sem samanstendur af mismunandi hagsmunaaðilum.
4.6.1

Yfirstjórn

Umhverfisráðherra fer með yfirstjórn skógræktarmála samkvæmt lögum og skipar skógræktarstjóra til fimm ára. Skógræktarstjóri ræður skógarverði, eigi færri en einn í
hverjum landsfjórðungi. Skógarverðir starfa samkvæmt fyrirmælum skógræktarstjóra og
aðstoða hann í hvívetna við skógrækt og skóggræðslu í landinu. Þeir eru settir yfir
skógarjarðir ríkisins og annast framkvæmdir þar og hafa enn fremur hafa eftirlit um
meðferð skóga og kjarrs á þeim svæðum, sem þeim eru falin. Störf og starfssvið
skógræktarstjóra og skógarvarða eru ákveðin með reglugerð, sem ráðherra setur
(Lagasafn, 2009). Aðalstöðvar Skógræktar ríkisins eru á Egilsstöðum á Fljótsdalshéraði
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(Skógrækt ríkisins, 2009).
Skógræktarfélögin eru samtök áhugafólks um skógrækt og Skógræktarfélag Íslands er
landssamband þeirra. Það starfar sjálfstætt, er málsvari félaganna, gætir hagsmuna þeirra
og kemur fram fyrir þeirra hönd þegar þörf krefur. Stjórn er kosin af aðalfundi og annast
rekstur félagsins og tekur ákvarðanir fyrir hönd þess milli ársfunda. Framkvæmdastjóri
félagsins situr stjórnarfundi og skógræktarstjóri hefur þar rétt til setu (Skógræktarfélag
Íslands, e.d.b).
Landshlutaverkefnin í skógrækt, Héraðsskógar heyra undir Landbúnaðarráðuneytið og fá fjárheimildir sínar þaðan. Aðilar þeirra, skógareigendur hafa einnig
með

sér

félagsskap,

Landssamtök

skógareigenda

sem

er

málsvari

þeirra

(Skógræktarfélag Íslands, e.d.c). Landbúnaðarráðherra skipar þriggja manna stjórn fyrir
hvert landshlutaverkefni til fjögurra ára í senn. Skal einn stjórnarmanna tilnefndur af
félagi skógarbænda á viðkomandi svæði, annar af Skógrækt ríkisins og sá þriðji skipaður
án

tilnefningar.

Stjórnin

hefur

á

hendi

yfirstjórn

verkefnisins

og

ræður

framkvæmdastjóra sem annast daglegan rekstur. Skógrækt ríkisins veitir aðstoð og
faglegar

leiðbeiningar

við

verkefnin.

Landbúnaðarráðherra

setur

stjórnum

landshlutaverkefnanna starfsreglur (Norðurlandsskógar, 2006).
4.6.2

Fjármál, upplýsingatækni og starfsmannamál

Aðalskrifstofa Skógræktar ríkisins er á Egilsstöðum og yfirstjórn fjármála og
starfsmannamála fer fram þar undir stjórn fjármálastjóra. Stofnunin nýtur fjárheimilda
frá ríkinu, auk ýmissa rannsóknarstyrkja og hefur einnig tekjustofn af sölu grisjunarviðar
og afurða tengdum honum og rekstri útivistarsvæða. Árið 2008 voru heildartekjur tæpar
454 milljónir kr. (Skógrækt ríkisins, 2009).
Skógræktarfélag Íslands (Landssamband skógræktarfélaga) fær líka styrk frá
ríkissjóði til reksturs. Fyrir 1990 má segja að skógrækt hafi verið skipt til helminga milli
Skógræktar ríkisins og skógræktarfélaga. En eftir 1990 hefur hún margfaldast vegna
landshlutaverkefnanna (Þorbergur Hjalti Jónsson, munnleg heimild, 9. apríl 2010).
Einstök skógræktarfélög njóta einnig ríkisstyrkja og mörg einnig frá sveitarfélögum á
sínu starfssvæði. Þau reka einnig útivistarsvæði sem þau geta haft tekjur af.
Landshlutaverkefnin í skógrækt eru rekin á vegum landbúnaðarráðuneytis.
Þriggja manna stjórn hvers landshlutaverkefnis samþykkir starfs- og fjárhagsáætlanir
þess.
Ýmislegt sem snýr að upplýsingatæknimálum og skráningu er unnið í
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rannsóknarstöð Skógræktar ríkisins að Mógilsá. Hægt er að nefna landupplýsingar og
utanumhald um landshlutaverkefnin. Rannsóknarsviðið sér um íslenska skógarúttekt,
gagnavinnslu um skógrækt á Íslandi á vegum allra, og tvö sjálfstæð rannsóknarverkefni.
Kortlagning og tölfræði felst í því að mælt er upp í skógum um allt land á vísindalegan
hátt, aflað upplýsinga um tré og gróðurfar sem gefur möguleika á tölfræðilegri úrvinnslu
fyrir bókhald (Björn Traustason, munnleg heimild, 9. apríl 2010). Tölvukerfi Skógræktar
ríkisins er ekki samtengt við starfsstöðvar um landið, sitthvort staðarnetið er í
höfuðstöðvunum á Egilsstöðum og á Rannsóknarstöðinni á Mógilsá (Gunnlaugur
Guðjónsson, munnleg heimild, 16. apríl 2010) og má vera að það sé ákveðinn galli með
tilliti til aðgengis að innri upplýsingum og upplýsingamiðlun. Hins vegar er vefsíða
stofnunarinnar, sjá mynd 4-6, vel úr garði gerð og býr yfir miklu og vönduðu magni
upplýsinga sem snerta starfsemina, rannsóknir, kynningarstarf, útgáfur, verkefni og
tengla á aðrar síður sem tengjast skógrækt. Einnig má benda á vefsíðu Skógræktarfélags
Íslands sem góðan upplýsingabrunn um skógrækt, sjá mynd 4-6.

Mynd 4-6. Heimasíður Skógræktar ríkisins og Skógræktarfélags Íslands

Skógræktarfélag Íslands hefur leitast við að ná utan um framleiðsluþáttinn, hve mikið er
gróðursett og hvað mikið framleitt, grisjað. Þær tölur eru birtar í Skógræktarritinu,
tímariti Skógræktarfélags Íslands (Þorbergur Hjalti Jónsson, Björn Traustason, Munnleg
heimild, 9. Apríl 2010).
Í alþjóðlegu samstarfi þarf Ísland að skila ákveðnum upplýsingum, gögnum um
skógrækt, skýrslum til FAO matvæla og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og
gögnum vegna lofslagssamnings. Sambærilegar skýrslur eru til fyrir öll lönd hjá FAO.
Einnig er um samstarf að ræða við hin Norðurlöndin (Þorbergur Hjalti Jónsson, Björn
Traustason, munnleg heimild, 9. Apríl 2010).
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4.6.3

Rannsóknir og þróun

Rannsókna og þróunarstarf fer fram á Mógilsá, en reyndar hafa þjóðskógarnir verið
skilgreindir

sem

þróunarsvið

í

skipuriti

líka.

Undir

Þjóðskógasviðið

falla

skógarvarðaumdæmin fjögur eftir landshlutum. Yfir hverju umdæmi eru skógarverðir,
einnig starfa þar aðstoðarskógarverðir og verkstjórar sem hafa eftirlit með skógum á sínu
svæði, lagalegt og með eignum. En verkefni á forræði Þjóðskóganna samkvæmt skipuriti
eru skógarumsjón, árangursmat og fræðsla ásamt ráðgjöf og kortagerð, en þess má
reyndar geta að kortagerðin fer fram í Rannsóknarstöðinni á Mógilsá (Þorbergur Hjalti
Jónsson, Björn Traustason, munnleg heimild, 9. Apríl 2010).
Að lokum má benda á að Rannsóknarstöðin á Mógilsá er ekki bara rannsóknarstöð Skógræktar ríkisins, heldur fyrir alla sem stunda skógrækt á landinu. Einnig á
rannsóknarstöðin gott samstarf við erlenda kollega, sérstaklega á Norðurlöndunum.
(Þorbergur Hjalti Jónsson, Björn Traustason, Munnleg heimild, 9. apríl 2010).
4.6.4

Innkaup og vörustjórnun

Innkaup og vörustjórnun Skógræktar ríkisins heyrir undir fjármálastjórnun á
aðalskrifstofu á Egilsstöðum. Skógarverðir sjá um rekstur sinna eininga, birgðahald og
sölu afurða úr sínum umdæmum, innan ramma sinnar fjárhagsáætlunar. Sama á við um
aðrar starfsstöðvar (Þorbergur Hjalti Jónsson, Björn Traustason, Munnleg heimild, 9.
apríl 2010).
Landshlutaverkefni og skógræktarfélög eru sjálfstæð hvað varðar innkaup og
vörustjórnun og mótast þarfir af aðstæðum og áherslum á hverjum stað. Um góða
samvinnu

er að ræða á milli, landshlutaverkefna, skógræktarfélaga landsins og

Skógrækt ríkisins.
4.6.5

Framleiðsla

Framleiðsla felst í gróðursetningu og skógarhöggi eða grisjun og úrvinnslu í afurðir.
Skógarhögg í formi grisjunar fer aðallega fram í þjóðskógum enn sem komið er.
Meirihluti grisjunarinnar er unnin af verktökum í kjölfar útboða á vegum Skógræktar
ríkisins. Fyrsti hluti framleiðslu felst hins vegar í því að tína fræ fyrir sáningu og
plöntuframleiðslu, Skógrækt ríkisins sér um fræsöfnun og önnur innkaup á fræi.
Upplýsingar um frætekju fást í skýrslum Skógræktarinnar. Fræ eru síðan notuð til að búa
til plöntur í gróðurstöðvum. Fram til 1987 voru allar gróðrarstöðvar hjá Skógrækt
Ríkisins og skógræktarfélögum. Þá komu einkastöðvar til sögunnar og Skógrækt ríkisins
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hætti framleiðslu. Hvað nýræktun varðar var, skóg-græðsla á vegum Skógræktar ríkisins
og skógræktarfélaga fram undir 1990. Nú fer nýræktun að mestu, eða 90% fram í
landshlutaverkefnum,

(einkavædd,

þó

fjármagnið

komi.

úr

ríkissjóði).

Framleiðsluafurðir úr grisjunarvið Þjóðskóga eru nokkrar, (sjá viðauka 3 og 4). Grisjað
er vegna þess að gróðursett eru fleiri tré en þarf í upphafi til þess að tréin njóti stuðnings
hvert af öðru í uppvexti. Síðan er grisjað á ákveðnu árabili til að ná sem mestum gæðum,
eftir því sem skógurinn stækkar, þannig að greina og rótakerfi trjánna nái að vaxa
eðlilega. Starfsmenn Skógræktar ríkisins grisja, setja í sölupakkningar og semja við
flutningafyrirtæki. Gagnasöfnun um framleiðslu fer fram hjá Skógræktarfélögum, en
einnig eru til gögn hjá Skógrækt ríkisins. Skógarverðir hjá Skógrækt ríkisins skrifa
ársskýrslu þar sem starfið er tíundað, framleiðsla á öllum afurðum og skógarafurðasala.
Yfirmaður Þjóðskóga hefur umsjón með þeim gögnum á aðalskrifstofu(Þorbergur Hjalti
Jónsson, munnleg heimild, 9. apríl 2010).
4.6.6

Dreifing, sala, markaðsmál og eftirþjónusta

Grisjunarviður er nýttur eins og fyrr sagði í ýmiskonar vörur. Starfsmenn
Skógræktarinnar grisja og setja í sölupakkningar og semja við flutningafyrirtæki og
verktaka eftir þörfum um innanlandsflutning. Skógrækt ríkisins hefur umsjón með
frædreifingu og sölu til gróðrarstöðva.
Töluverðar tekjur af rekstrarfé eru vegna eigin sölu sem felst í sölu á fræi og
afurðum skógarins hjá Skógrækt ríkisins. Staðan er þannig að engir aðilar eru til staðar
sem eiga skóga og geta keppt á markaði nema e.t.v. skógræktarfélögin. Það hefur fallið í
hlut Skógræktar ríkisins hingað til, að sinna og leysa úr þeim fyrirspurnum um vörur
sem berast og vinna söluhæfar vörur fyrir markaðinn. Síðar munu landshlutaverkefnin,
Héraðsskógar taka við þessum þætti að stórum hluta.
Sölu og markaðsmál hafa yfirleitt alfarið verið í höndum skógarvarða eða annara
aðila sem leitað er til innan Skógræktar ríkisins eftir eðli verkefna (Þorbergur Hjalti
Jónsson, Munnleg heimild, 9. Apríl 2010). Kynningarstjóri fyrir almenna starfsemi
skógræktar ríkisins er hins vegar staðsettur á aðalskrifstofunni á Egilsstöðum (Skógrækt
ríkisins, 2010a), en sé litið til markaðmála sem þáttar í að móta viðhorf almennings með
fræðslu má nefna verkefnið: Lesið í skóginn, sem skiptist í tvo hluta: Lesið í skóginn tálgað í tré, sem eru almenn námskeið um samþætt verkefni í ferskum skógarnytjum,
skógarhirðu og tálgutækni. Hins vegar er að um að ræða: Lesið í skóginn með skólum,
sem felst í kynningu og fræðslu í skólum landsins. Þetta verkefni er undir umsjón
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sérstaks verkefnastjóra hjá Skógræktinni og nokkurra samstarfsaðila (Skógrækt ríkisins,
2010d).
Eftirfylgni með sölu á þjónustu og vörum sem slík er ekki mikil en brugðist er við
athugasemdum sem berast. Hinsvegar mætti e.t.v. skilgreina fyrrnefnd kynningarmál og
fræðslu sem fram fara í skógum og skólum landsins á vegum Skógræktar ríkisins og
samstarfsaðila sem einskonar eftirþjónustu, t.d. við þá sem hafa notið útivistar í skógum
landsins (Þorbergur Hjalti Jónsson, Munnleg heimild, 9. Apríl 2010).
4.6.7

Hagnaður

Afstætt er að tala um hagnað af starfsemi skógræktarinnar, enn sem komið er, enda njóta
Skógrækt ríkisins og skógræktarfélög ásamt landshlutverkefnum, fjárheimilda og styrkja
frá ríkinu. Enn er nokkur tími í það að landshlutaverkefnin fari að skila vinnanlegum
afurðum í miklu magni. Þó er hægt að benda á það að sala afurða stendur undir
talsverðum hluta af rekstri Skógræktar ríkisins. Árið 2008 nam sala afurða um 20% af
rekstrarkostnaði hennar eða 83,4 millj.kr (Skógrækt ríkisins, 2009). Í raun, samkvæmt
skilgreiningu á stefnu og hlutverki Skógræktar ríkisins er það ekki hlutverk hennar að
vera framleiðslu og söluaðili, heldur að vinna fyrir stjórnvöld, almenning og aðra
hagsmunaaðila að rannsóknum, ráðgjöf og þekkingarmiðlun á sviði skógræktar. Þannig
veitir hún þjónustu við hagsmunaðila og sinnir þróun starfseminnar í takt við þarfir
íslensks samfélags (Skógrækt ríkisins, 2009).
Hægt er þó að benda á það að í framleiðslu og sölu afurða felist ákveðin auðlind
fyrir Skógrækt ríkisins sem getur með því styrkt rekstrargrundvöll sinn og þróunarstarf á
tímum minnkaðra fjárheimilda. Það gæti því verið íhugunarefni hvort stofnunin ætti að
skilgreina þá auðlind betur í stefnu sínu og hlutverki. Hinsvegar gæti það síðarmeir leitt
til árekstra við hagsmunaðila eins og skógarbændur vegna samkeppni sem kynni að
myndast.
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5 Sviðsmyndagreining
Þessi kafli snýst um sviðsmyndagerðina og þær rannsóknir, gagnaöflun, greiningar og
aðferðafræði sem liggja að baki henni.

5.1 Rannsóknaraðferð
Til að ná markmiðum verkefnis var sett upp sviðsmyndagreining (e. scenario analysis)
miðað við ákveðnar forsendur og stöðu greinarinnar í dag, þar sem skoðað var hvernig
skógrækt hérlendis geti mögulega þróast og hvaða afurðir væri hugsanlega hægt að
vinna og markaðssetja á komandi árum innanlands eða erlendis.
Í kjölfar sviðsmyndagreiningar var leitast við að tengja fræðilega umfjöllun um
breytingastjórnun við mögulega framtíðarþróun samkvæmt ákveðinni sviðsmynd.
Nýttir voru gagnabankar með fyrirliggjandi gögnum við rannsókn á hugsanlegum
mörkuðum heima og erlendis.
Skoðaðir voru núverandi markaðir fyrir afurðir sem sviðsmyndagreining leiddi í ljós að
kynnu að skapast í framtíðinni og rannsakað hvaða markaðir séu vænlegastir til árangurs
í markaðssókn erlendis, hvaða inngönguaðferð á markað hentaði miðað við gefnar
forsendur niðurstöður sviðsmyndagreiningar og fræðilega umfjöllun.
Send var út vefrannsókn til lykilaðila innan skógræktarinnar sem leitaði eftir
mögulegum framtíðarafurðum, ásamt mögulegum áherslum í breytingastjórnun og
rannsakaði ytri tækifæri og ógnanir og innri styrkleika og veikleika sem nýttust til
frekari greiningar á drifkröftum við sviðsmyndagerð.
Að lokum var fundað með fulltrúum Rannsóknastöðvar Skógræktarinnar á
Mógilsá þar sem leitað var eftir frekari upplýsingum og gögnum til að greina núverandi
stöðu skógræktarinnar og til stuðnings við forsendur sviðsmyndagerðar.
5.1.1

Þátttakendur í vefrannsókn

Vefrannsóknin var send til 60 lykilaðila innan skógræktarinnar, hjá Skógrækt ríkisins,
Skógræktarfélagi Íslands, og Héraðsskógum.
Í samráði við tengiliði hjá Skógrækt ríkisins var könnunin send til aðila sem hafa bæði
sérfræðimenntun og sérfræðiþekkingu á faginu eða hafa öðlast reynslu vegna starfa við
greinina.

Alls svöruðu 40 einstaklingar könnunninni og svörun var 67%. Kynjaskipting þeirra sem
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svöruðu var þannig að samtals 30% voru konur en samtals 70% voru karlar,
kynjahlutfall úrtaksins sem könnunin var send til var það sama. Aldursskiptingu
þátttakenda í könnuninni má sjá á mynd 5.1. Fjölmennasti aldurshópurinn
Spurning 20: Aldursskipting í rannsókn - heildarfjöldi þeirra sem svöruðu var samtals 40
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Mynd 5-1. Aldursskipting í rannsókn (spurning 20)

var á bilinu 40-49 ára. Tæpur helmingur svarenda var fimmtíu ára eða eldri.
5.1.2

Mælitæki

Notast var við vefkönnunarkerfið Createsurvey (www.createsurvey.com). Spurningar
voru fyrst settar upp í Word ritvinnslu og síðan settar upp í Createsurvey kerfinu og
sendar út á vefnum. Þegar svör lágu fyrir voru þau lesin yfir í Excel forritið til úrvinnslu
á niðurstöðum. Ekki voru notaðir spurningalistar eftir aðra, heldur frumsamdar
spurningar af höfundi skýrslu, fyrir utan spurningar 16, 17 og 18 er beindust að því að
skoða mögulegar áherslur í breytingastjórnun, en stuðst var að nokkru leyti við staðlaðar
spurningar í Createsurvey kerfinu þegar þær spurningar voru samdar.
Könnunin skiptist í fimm hluta, 1. hluti sneri að mögulegum söluvörum og
drifkröftum í þróun skógræktar. 2. hluti sneri að tækifærum í ytra umhverfi
skógræktarinnar. 3. hluti sneri að ógnunum í ytra umhverfi skógræktarinnar. 4. hluti að
styrkleikum eða veikleikum í innra umhverfi skógræktarinnar og 5. og síðasti hluti sneri
að áherslum sem tengjast breytingastjórnun og bakgrunnsbreytum.
Spurningar voru bæði opnar og lokaðar, þ.e. í fyrsta og fjórða hluta voru
eingöngu opnar spurningar sem svara þurfti skriflega en í hinum liðunum voru lokaðar
spurningar með fyrirfram ákveðna svarkosti. Þó var einn liður í lokuðu spurningunum í
öðrum og þriðja hluta þar sem hægt var að skrá stutt skriflegt svar, einnig var hægt að
skrá stutt skriflegt svar þar sem spurt var um vinnuumhverfi í fimmta hluta.
Spurningalistann er að finna í viðauka 1. Svör úr rannsókn er að finna í viðauka 2.
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5.1.3

Framkvæmd

Safnað var frumgögnum, (e. primary information) með því að gera megindlega
könnunarrannsókn þar sem sendar voru spurningar á tiltekinn hóp. Saminn var
spurningalisti sem gæfi lýsandi svör sem nýttust við sviðsmyndagerð og til að svara
rannsóknarspurningum.
Könnunin var nafnlaus, þ.e. nöfn eða netföng svarenda voru ekki skráð, þannig
að ekki var hægt að tengja niðurstöður við einstaklinga. Lýsandi niðurstöður fyrir hverja
spurningu eru settar fram í viðauka 2 í samsettum myndum með töflum, og súluritum.
Spurningarnar sjálfar er að finna í viðauka 1. Fyrirmælin sem þátttakendur fengu voru
eftirfarandi:
Ég heiti Valgeir Stefánsson og er að vinna að lokaverkefni í MS námi í Markaðsfræði og
alþjóðaviðskiptum við Háskóla Íslands. Hluti af verkefninu er þessi könnun sem send er til
nokkurra aðila sem tengjast skógrækt á Íslandi. Um er að ræða netkönnun og tekur það nokkrar
mínútur fyrir þátttakendur að svara einföldum spurningalista, sem er aðgengilegur á eftirfarandi
vefslóð: http://cs.createsurvey.com/c/15/9415/survey/12159-Jun4Gu.html
Tengiliður minn hjá Skógræktinni vegna verkefnisins er Þröstur Eysteinsson. Ef einhverjar
spurningar vakna er hægt að senda fyrirspurn á tölvupósti til mín á vas15@hi.is.
Könnunin skiptist í fimm hluta, 1. hluti snýr að mögulegum söluvörum og drifkröftum í þróun
skógræktar. 2. hluti snýr að tækifærum í ytra umhverfi skógræktarinnar. 3. hluti snýr að ógnunum
í ytra umhverfi skógræktarinnar. 4. hluti snýr að styrkleikum eða veikleikum í innra umhverfi
skógræktarinnar. 5. og síðasti hluti snýr að áherslum sem tengjast breytingastjórnun.
Athugið að svara verður öllum spurningum til að geta haldið áfram með og sent könnunina.
Spurningum sem krefjast skriflegra svara á að svara í mjög stuttu máli. Hægt er að skrifa "ekkert
svar" ef af einhverjum ástæðum ekki er kosið að svara slíkri spurningu í könnuninni.
Þegar búið er að svara könnunninni er smellt á hnapp sem er neðst á síðustu síðu til að senda
svörin. Könnunin er nafnlaus og ekki er hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda, farið verður
með öll gögn sem trúnaðarmál.
Ef könnunin opnast ekki sjálfkrafa þegar smellt er á vefslóðina hér fyrir ofan, þá vinsamlega
afritið textann og setjið í slóðina á þeim vafra sem þið notið.
Ég yrði mjög þakklátur fyrir þína aðstoð.
Með fyrirfram þökkum.
-------------------------------------------------------------------------------Bestu kveðjur,
Valgeir Stefánsson

Könnunin var unnin og send út á tímabilinu 1 – 12 apríl. Sendur var út
tölvupóstur með áminningu um að svara könnun einum degi eftir að hún var send og
síðan hringt daginn eftir í þá þáttakendur sem náðist í til að fylgja eftir svörun. Svörin
voru svo lesin rafrænt úr vefkönnunarkerfinu yfir í Excel forrit til frekari vinnslu á
lýsandi niðurstöðum sem voru nýttar við sviðsmyndagerð og breytingastjórnunarumræðu
og til að finna hugsanlega vöru fyrir erlendan markað.
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5.2 Aðferðafræði við sviðsmyndagerð
Við gerð sviðsmynda er árangursríkt að beita skilgreindu vinnuferli við að ákveða drifkrafta breytinga og óvissuþætti sem nýtast síðan við sviðsmyndagerðina, útfæra sögur
um mismunandi mögulega framtíð (Eiríkur Ingólfsson o. fl., 2007).
Með sviðsmyndunum er ætlunin að að búa til eins konar lýsingar á mögulegu
umhverfi skógræktar í framtíðinni sem nýtast við ákvarðanatöku eða stefnumótun ásamt
því að svara rannsóknarspurningum þessa verkefnis. Skoðað er hvaða þættir hafa áhrif á
starfsumhverfi og þróun skógræktar í framtíðinni. Hvaða ytri þáttum (jákvæðum og
neikvæðum) má búast við og hvaða afleiðingar hafa þeir? Hverjir eru innri styrk- og
veikleikar skipulagsheildar skógræktarinnar? Hvaða þættir eru háðir mestri óvissu og
gætu komið á óvart? Mikilvægt er að sviðsmyndirnar fjalli um þá þætti sem ekki er hægt
að hafa stjórn á eða ráða yfir eins og t.d. veðurfar eða náttúruhamfarir ásamt þáttum sem
hægt er að hafa áhrif á eins og stefnumótun, stjórnvaldsákvarðanir ásamt laga- og
reglugerðarsetningum, landbúnaðarstefnu og markaðssetningu.
Í kjölfar sviðsmyndagerðarinnar er síðan hægt að skoða hvernig ákveðnar
aðgerðir geta mætt mismunandi hugsanlegri þróun og hvaða breytinga eða
viðbragðsáætlana slíkar aðgerðir krefjast (Johnson & Scholes, 1999).
Til að byrja með er gott að setja saman skýra lýsingu á sviðsmyndaverkefninu.
Hver er tilgangurinn og markmiðið? Ef ætlunin er að afla þekkingar er nauðsyn á
rannsóknarvinnu, ef það á að bæta samskipti og sameiginlegan skilning þeirra sem koma
að verkefninu er nauðsyn á öflugu hópstarfi. Hverjir munu notfæra sér sviðsmyndirnar
og hvaða áhrif hefur það á hvernig sviðsmyndirnar eru gerðar? Af hverju var
sviðsmyndaaðferðin valin? Skýringin á því gæti verið að vafi leiki á um ákveðna þróun
og þá geta sviðsmyndir hjálpað til við að skýra óvissuþætti og styrkja áætlanagerð eða
framtíðarspár. Hver er áætluð niðurstaða úr sviðsmyndagerðinni? Þetta getur verið
einhver almenn eða sértæk niðurstaða, til dæmis vekja athygli á ákveðnum málefnum,
eða styðja tilteknar fjárfestingarákvarðanir eða bæta frammistöðu vinnuhóps (Johnson
and Scholes, 1999), (Eiríkur Ingólfsson o. fl., 2007)
Í þessu verkefni er ætlunin að sviðsmyndirnar veiti sýn á hvort eða hvernig
framtíð nytjaskógrækt eigi fyrir sér. Einnig sýn á einhverja framleiðsluvöru eða vörur
sem gætu orðið burðarás í nytjaskógrækt framtíðarinnar miðað við ákveðna þróun
samkvæmt sviðsmyndagreiningu eða sýn á sértækar vörur sem nýtast til útflutnings. Að
sama skapi mætti nýta þær til að rökstyðja þörf fyrir auknar fjárfestingar eða
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fjárheimildir frá hinu opinbera til að sú þróun á tækjabúnaði, afurðum eða
framleiðsluvörum sem nauðsynleg er samkvæmt niðurstöðum sviðsmyndagreiningar geti
orðið að veruleika.
Í þessu verkefni verður beitt svokallaðri stefnumiðaðri sviðsmyndagerð þar sem
beitt er framrýni (e. forecasting) sem tekur mið af stöðu dagsins í dag og skoðað hvað
gæti hugsanlega gerst ef ákveðinn þáttur, þættir þróast í ákveðna átt í nokkrum þrepum
líkt og skákmaður skoðar nokkra leiki fram í tímann, sjá mynd 5-2 (Eiríkur Ingólfsson o.
fl., 2007).
Hugsanleg þróun

Hvað getur svo
gerst

Framrýni við sviðsmyndagerð
skoðuð út frá núverandi
ástandi og hugsanlegum
breytingum

Hugsanleg framtíð

Mynd 5-2. Framrýni við sviðsmyndagerð

Til að greina helstu drifkrafta og mögulega framtíðarþróun var byggt á svokallaðri
PESTLE greiningu sem greinir ytri tækifæri og ógnanir og innri styrk og veikleika.
Leitað var til sérfræðinga og lykilaðila innan skógræktarinnar varðandi greininguna.
Send út var vefkönnun, haft var samband við sérfræðinga hjá Skógrækt ríkisins og ýmsa
aðila sem tengjast skógræktarfélögum og Héraðsskógum ásamt því að fundað var með
fulltrúum Rannsóknastöðvar Skógræktarinnar á Mógilsá. Niðurstöðurnar gáfu skýra
mynd af helstu ógnunum og tækifærum ásant styrk- og veikleikum sem voru flokkaðir
saman og nýttir við sviðmyndagerðina og fer umfjöllun um þá hér á eftir:
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5.3 SVÓT greining – PESTLE greining
Svót greining nýtist vel við gerð framtíðarsagna en notkunin er frábrugðin að því leyti að
dregin eru skarpari skil á milli þeirra þátta sem snúa að skipulagsheildinni (Styrkur og
veikleikar) og þeirra sem snúa að umhverfinu (Ógnanir og tækifæri). Mynd 14 sýnir
hlutverk svótgreiningarinnar, það er við höldum styrknum, bætum veikar hliðar, nýtum
tækifærin og upprætum, aðlögum og bregðumst við ógnunum (Eiríkur Ingólfsson o. fl.,
2007).
Innri greining

Sterkar hliðar

Ytri greining

Tækifæri

+
Nýta

Halda

Ógnun

Veikar hliðar

Bæta

Uppræta og
aðlaga

Mynd 5-3. SVÓT-greining. Greining á styrk, veikleikum, ógnunum og tækifærum

Atriðin sem talin eru sterk í innri greiningu og tækifæri í ytri greiningu eru nýtt til
fullnustu og jafnvel styrkt enn frekar. Atriði sem talin eru veik í rekstrinum eða ógna
honum á einn eða annan hátt eru löguð eða reynt að koma í veg fyrir að þau rætist í
framtíðarspám sviðsmynda. Við greiningarvinnuna eru innri þættir skoðaðir út frá
stöðunni eins og hún er í dag en ytri þættir skoðaðir út frá mismunandi
framtíðarlýsingum og kannað fyrir hverja sögu hvaða ógnanir og tækifæri geta falist þar.
Þannig má segja að þriðju víddinni sé bætt við hina hefðbundnu SVÓT greiningu.
5.3.1

Ytri greining – Tækifæri og ógnanir

Helstu niðurstöður svótgreiningar fara hér á eftir þar sem búið er að gefa viðeigandi
þáttum ákveðið hlutfallsvægi eftir svörun þátttakenda í könnun. Heildarniðurstöður má
sjá í svörum rannsóknar í viðauka 2.
Samfélagslegir þættir - tækifæri og ógnanir
Í stuttu máli kom í ljós að helstu samfélagsleg tækifæri í skógrækt felast í myndun nýrra
atvinnugreina, tækifærum sem felast í heilsu og útivist í skóglendi auk jákvæðra
viðhorfa í samfélaginu til skógræktar, einnig má nefna lífstílsbreytingar sem líklega
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tengist heilsu og útivist, sjá töflu 5-1.
Tafla 5-1. Helstu samfélagsleg tækifæri og ógnanir í tengslum við skógrækt

Skógrækt

Svót-greining - Ytri þættir
Tækifæri

Samfélagslegt
umhverfi
Samfélagslegt
umhverfi
Samfélagslegt
umhverfi
Samfélagslegt
umhverfi
Samfélagslegt
umhverfi
Samfélagslegt
umhverfi
Samfélagslegt
umhverfi
Samfélagslegt
umhverfi
Samfélagslegt
umhverfi

Nýjar atvinnugreinar
Heilsa og útivist
Viðhorf í samfélaginu, vörumerki og
ímynd
Lífstílsbreytingar
Annað, skrifið frekari skýringar við
þetta svar í reitinn hér við hliðina:
Kaupgeta og kauphegðun, aðgengi að
vörum
Þróun lýðfræðilegs umhverfis,
mannfjöldabreytingar, (mannfjöldi,
Menntun
Þróun í húsbyggingum,
innanhússhönnun

Svót-greining - Ytri þættir
Vægi

Ógnanir

Viðhorf í samfélaginu, vörumerki og
35% ímynd
25% Skortur á menntun tengdri skógrækt
Annað, skrifa verður skýringar við
15% þetta svar í reitinn hér við hliðina:
Þróun lýðfræðilegs umhverfis,
8% mannfjöldabreytingar, (mannfjöldi,
Kaupgeta og kauphegðun, aðgengi að
5% vörum

Vægi
58%
28%
8%
5%
3%

5%
3%
3%
3%

Helstu samfélagslegar ógnanir voru metnar vera neikvæð viðhorf í samfélaginu og
neikvætt viðhorf til vörumerkis og ímyndar. Einnig skortur á menntun tengdri skógrækt.
Fleiri ógnanir voru nefndar undir liðnum annað, sem sjá má í viðauka 2.
Hagrænt og efnahagslegt umhverfi – tækifæri og ógnanir
Helstu tækifæri með tilliti til hagræns og efnahagslegs umhverfis, sjá töflu 5-2, voru
metin vera atvinnusköpun tengd skógrækt, gott ástand á hagkerfinu í landinu og fjárheimildir til skógræktar ásamt tækifærum í framleiðslu tengdri skógræktarafurðum.
Tafla 5-2. Hagræn og efnhagsleg tækifæri og ógnanir í tengslum við skógrækt

Skógrækt

Svót-greining - Ytri þættir
Tækifæri

Svót-greining - Ytri þættir
Vægi

Ógnanir

Vægi

Hagkerfi landsins, fjárheimildir til
35% skógræktar

83%

28% Þróun viðskipta á alþjóðavettvangi

5%

23% Þróun markaða og dreifileiða

5%

Hagrænir þættir Þróun viðskipta á alþjóðavettvangi

8%

5%

Hagrænir þættir Annað

5%

Hagrænir þættir Verðbólga, vextir og gengisþróun

3%

Hagrænir þættir Atvinnusköpun tengd skógrækt
Hagkerfi landsins, fjárheimildir til
Hagrænir þættir skógræktar
Framleiðsla tengd
Hagrænir þættir skógræktarafurðum

Annað
Skattamál sem tengjast ákveðnum
vörum eða þjónustu

3%

Helsta ógnun var talin vera slæmt ástand á hagkerfinu í landinu og þar af leiðandi
minnkandi fjárheimildir, en mikill meirihluti taldi þetta vera aðal ógnun við skógrækt í
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landinu með tilliti til hagrænna sjónarmiða.
Stjórnmála og lagaumhverfi – tækifæri og ógnanir
Helstu tækifæri í skógrækt með hliðsjón af stjórnmála og lagaumhverfi, sjá töflu 5-3,
voru talin felast í stjórnvaldsákvörðunum og viðhorfi stjórnvalda til greinarinnar ásamt
tækifærum í uppbyggingu og skipulagi og áherslum í stefnumörkun og forystu.
Tafla 5-3. Stjórnmála- og lagaumhverfi, tækifæri og ógnanir í tengslum við skógrækt

Skógrækt

Svót-greining - Ytri þættir
Tækifæri

Stjórnmála og
lagaumhverfi
Stjórnmála og
lagaumhverfi
Stjórnmála og
lagaumhverfi
Stjórnmála og
lagaumhverfi
Stjórnmála og
lagaumhverfi
Stjórnmála og
lagaumhverfi
Stjórnmála og
lagaumhverfi

Svót-greining - Ytri þættir
Vægi

Ógnanir

Vægi

Stjórnvaldsákvarðanir, viðhorf
stjórnvalda

Stjórnvaldsákvarðanir, viðhorf
38% stjórnvalda

Uppbygging og skipulag

28%

Stefna, forysta

20% Samtök, þrýstihópar og áróðursfólk
Breytingar á uppbyggingu og
15% skipulagi

Ýmis tengsl, viðhorf innanlands

10% Kosningar

3%

Samtök, þrýstihópar og áróðursfólk

8%

Innri pólitísk málefni

3%

Laga og reglugerðarbreytingar

5%

Laga og reglugerðarbreytingar

3%

Annað

5%

Annað

3%

58%

5%

Helstu ógnanir við skógrækt í landinu voru sömuleiðis taldar vera stjórnvaldsákvarðanir
og viðhorf stjórnvalda ásamt áhrifum ýmissa samtaka, þrýstihópa og áróðursfólks.
Einnig kom fram ótti við breytingar á uppbyggingu og skipulagi.
Tæknilegt umhverfi – tækifæri og ógnanir
Helstu tækifæri sem í tengslum við tæknilegt umhverfi, sjá töflu 5-4, voru talin
Tafla 5-4. Tæknilegt umhverfi, tækifæri óg ógnanir í tengslum við skógrækt

Skógrækt

Svót-greining - Ytri þættir
Tækifæri

Tæknilegt
umhverfi
Tæknilegt
umhverfi
Tæknilegt
umhverfi
Tæknilegt
umhverfi
Tæknilegt
umhverfi
Tæknilegt
umhverfi
Tæknilegt
umhverfi
Tæknilegt
umhverfi

Svót-greining - Ytri þættir
Vægi

Ógnanir

Rannsóknir og fjármögnun í tengslum
við þær
Tækniþróun og nýjungar í
atvinnugreininni sem geta leyst
Upplýsingatækni til að auka
samvinnu/samstarf

Skortur á fjármagni í tengslum við
40% rannsóknir
Lítil tækniþróun og nýjungar í
28% greininni
Vöntun á upplýsingatækni til að auka
8% samvinnu/samstarf

Líftækni og erfðafræði

8%

Alþjóðleg samskipti

8%

Flutningar / Flutningatækni

5%

Breytingar á hugbúnaði

3%

Annað

3%

Vægi
75%
23%
3%

rannsóknir og fjármögnun í tengslum við þær ásamt tækniþróun og nýjungum í greininni
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sem geta leyst. eldri tækni af hólmi. Einnig kom fram áhersla á upplýsingatækni til að
auka samvinnu eða samstarf ásamt tækifærum í líftækni og erfðafræði og alþjóðlegum
samskiptum.
Helstu ógnanir voru taldar vera skortur á fjármagni í tengslum við rannsóknir og lítil
tækniþróun og nýjunar í greininni.
Umhverfissjónarmið – tækifæri og ógnanir
Helstu tækifæri með tilliti til umhverfissjónarmiða, sjá töflu 5-5, voru talin vera hlýnandi
veðurfar og umhverfismál almennt, einnig var nefnd markaðssetning tengd
umhverfismálum.
Tafla 5-5. Umhverfissjónarmið, tækifæri og ógnanir í tengslum við skógrækt

Skógrækt

Svót-greining - Ytri þættir
Tækifæri

Veðurfar og
umhverfissjónarmið -

Vægi

Ógnanir

Vægi

Veðurfar

38% Umhverfismál

50%

Umhverfismál
Markaðssetning tengd
umhverfismálum

33% Náttúruhamfarir af einhverju tagi

25%

20% Annað

18%

Annað

10% Veðurfar

8%

Helstu ógnanir með tilliti til umhverfissjónarmiða, sem rannsóknin sýndi fram á, voru
neikvæð þróun umhverfismála, náttúruhamfarir af einhverju tagi auk veðurfars og
ýmissa annarra þátta.
5.3.2

Innri greining – Styrk- og veikleikar

Hér á eftir fer umfjöllun um innri styrk- og veikleika samkvæmt niðurstöðum
rannsóknar. Flokkaðar niðurstöður fyrir styrk- og veikleika má sjá í töflum í
niðurstöðum rannsóknar í viðauka 2.
Mannauðsmál – styrk- og veikleikar
Helstu atriði sem rannsóknin leiddi í ljós varðandi styrkleika í mannauðsmálum skógræktarinnar reyndust vera menntun og reynsla ásamt góðu og áhugasömu starfsfólki sem
býr yfir brennandi áhuga og mikilli þekkingu, bæði fræðilegri og verklegri, á faginu og
staðháttum á landinu. Þá voru nefnd erlend tengsl skógfræðinga sem menntast hafa
erlendis, almennt vaxandi þekking í greininni og möguleikar í námi hérlendis við
Landbúnaðarháskóla Íslands. Undir öðrum þáttum voru einnig nefndir möguleikar í
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fjölbreyttri atvinnusköpun og jákvæð áhrif tengd útivist í skógum landsins.
Hvað veikleika snerti þá var mest áhersla lögð á fámenni í greininni, bæði almennt og
einnig bent á að fagstétt sérfræðinga í skógrækt væri fámenn og vantaði meiri nýliðun og
meiri samvinnu ýmissa hópa sem tengjast skógrækt. Þá var nefnt að vantaði langa
iðnaðarhefð og þekkingu á viðarvinnslu. Á eftir fámenni í greininni var það helst nefnt
sem veikleikar að það vantaði fleira fólk með þekkingu í greinina og þá sérstaklega
skógtæknimenntað og að meiri sérhæfingu vantaði við skógarvinnslu og við það sem
snertir verklega þætti greinarinnar. Að síðustu var nefnt sem veikleikar í
mannauðsmálum, en þó með minna vægi en það sem þegar hefur verið nefnt, skortur á
fjármagni til uppbyggingar og að ýmsa almenna upplýsingagjöf vantaði.
Fjármál – styrk og veikleikar
Helstu styrkleikar í fjármálum skógræktarinnar voru taldir vera þeir að skógrækt skilar
arði á einhvern hátt til lengri tíma. Það er að fjármunum sem varið er í skógrækt sé vel
varið og séu örugg langtímafjárfesting sem skili tekjum í fyllingu tímans. Einnig voru
nefnd mikil margföldunaráhrif vegna fjárfestingar í skógrækt sem felst í ferðaþjónustutengdum útivistarsvæðum og landgræðslu. Aðrir helstu styrkleikar sem nefndir voru,
reyndust vera jákvætt viðhorf stjórnvalda til greinarinnar og tekjumyndun sem skapaðist
af framleiðslu viðarafurða. Einnig var nefnt að lágt gengi stuðlaði að hærra verði fyrir
innlendar afurðir skógarins.
Yfirgnæfandi meirihluti taldi helsta veikleika skógræktarinnar vera minnkandi
fjárheimildir frá stjórnvöldum til framkvæmda og rannsókna og það hversu greinin væri
í raun háð fjárheimildum og handahófskenndum ákvörðunum hins opinbera. Í raun
vantaði meira fé inn í greinina bæði í ýmis verkefni og til Skógræktar ríkisins. Einnig var
nefnt sem veikleiki smæð iðnaðarins og hversu langur tími liði þar til skógrækt skilaði
arði.
Vöruúrval – styrkleikar og veikleikar
Þegar helstu styrkleikar í vöruúrvali voru metnir kom í ljós að fjölbreytni og vaxandi
úrval í tegundum og afurðum var talin vera helsti styrkleiki greinarinnar. Þar á eftir voru
nefndi möguleikar í vöruþróun og aukningu vöruúrvals með hugviti og hæfni þeirra sem
að því koma.
Þegar helstu veikleikar voru skoðaðir töldu flestir að ungir skógar, smæð þeirra
og þar af leiðandi skortur á iðnvið til vinnslu væru meðal helstu veikleika skógræktar í
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dag með tilliti til vöruúrvals. Næst á eftir því var nefnt að of lítil vöruþróun væri í
greininni og að um of litla framleiðslu væri að ræða. Meðal annars sem var nefnt var of
lítil áhersla á fullvinnslu og að mætti leggja meiri áherslu á markaðssetningu á vörum úr
íslenskum við. Í viðtali kom fram að eftirspurn væri í raun meiri en framboðið á ýmsum
sviðum og að hægt væri að framleiða meira.
Þjónusta – styrkleikar og veikleikar
Þeir sem svöruðu, álitu að helstu styrkleikar með tilliti til þjónustu væru góð útivistarsvæði fyrir almenning og að ekkert kostaði inn á þau var einnig nefnt. Næst var nefnt að
skógar væru dreifðir um landið og því aðgengilegir víða. Þá var það nefnt sem styrkleiki
að möguleikar væru í aukinni þjónustu. Þá var nefnd þjónusta í tengslum við
jólatrjáasölu og þjónusta við umhverfið, skógar væru umhverfisvænir fyrir vistkerfið.
Meðal helstu veikleika var nefnt að fáir starfsmenn væru til að veita þjónustu og
því væri þjónusta ekki fullnægjandi því starfsfólk þyrfti að sinna mörgum hlutverkum og
væri dreift á milli stofnana og starfseiningar væru smáar. Annað sem var nefnt sem
veikleiki í tengslum við þjónustu var að það mætti bæta aðgengi að skógum á ýmsan
hátt, bæði aðstöðu, gönguleiðir og stígagerð til að gera sum svæði enn meira aðlaðandi
fyrir almenning. Þá var og nefnt of lítið fjármagn til að byggja upp þjónustu, að bæta
mætti miðlægar upplýsingar, ráðgjöf, rannsóknir og kynningu.
Framleiðsla – styrkleikar og veikleikar
Þeir sem svöruðu til um styrkleika skógræktar með tilliti til framleiðslu töldu styrkleika
felast í möguleikum á fjölbreyttri framleiðslu úr afurðum skógarins og uppbyggingu á
starfsemi tengdri úrvinnslu og framleiðslu. Jafnframt voru ört vaxandi skógar og
tækifæri sem felast í aukinni framleiðslu á komandi árum metin sem styrkleikar. Annað
sem var nefnt var efling á upplýsingagjöf eða gagnagrunni um vöruframboð. Einnig var
nefnt sem styrkleiki að framleiðsla ætti sér stað víða um land og að framleiðslan gæti
aukist verulega. Einnig voru nefndir nýir möguleikar í vöruþróun og að nýir markaðir
væru að opnast fyrir afurðir. Almennt var talið mikill styrkleiki hversu mikil tækifæri
felast á ýmsum sviðum í atvinnugreininni með tilliti til framleiðslunnar.
Til helstu veikleika varðandi framleiðslu var talið hversu langan tíma tekur að
byggja upp skóga sem hægt er að nýta iðnvið úr. Smæð og ungur aldur núverandi skóga
var nefndur í því sambandi ásamt því að iðnaðurinn væri í raun á byrjunarstigi og ennþá
skorti auðlindir, bæði efni og tækjabúnað til framleiðslu og því ekki hægt að anna
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eftirspurn. Einnig var nefnt að það skorti fjármagn til uppbyggingar og fjárfestinga í
tækjabúnaði. Aðrir framleiðslutengdir veikleikar sem voru nefndir voru einhæf
framleiðsla og lítið vöruúrval og skortur á rannsóknum og vöruþróun. Þá var einnig
nefnt að vantaði markaðstengsl, þ.e. tengsl á milli hagsmunaaðila, þeirra sem kaupa og
selja, einskonar viðarmiðlun.
Skipulag og upplýsingamiðlun – styrkleikar og veikleikar
Meðal helstu styrkleika í tengslum við skipulag og upplýsingamiðlun var nefnt gott
skipulag, m.a. með tilliti til landshlutabundnu verkefnanna og skýrrar verkaskiptingar
milli, rannsókna, þróunar, eftirlits og framkvæmda. Annað sem var nefnt sem helsti
styrkleiki voru stuttar boðleiðir og góð samskipti. Einnig var nefnd góð fagþekking og
vilji til að fylgjast með nýjungum í upplýsingamiðlun, góð vefsíða og góð skráning á
landfræðilegum upplýsingum.
Helstu veikleikar með tilliti til skipulags og upplýsingamiðlunar sem komu fram
voru að það þyrfti betra samstarf við skipulagsyfirvöld og meiri almannatengsl, umfjöllun í fjölmiðlum. Einnig þyrfti meiri áróður fyrir greinina í ráðuneytum og hjá embættis- og stjórnmálamönnum, bæði almennt og til að vinna á móti slæmu umtali um
greinina. Einnig var nefnt skortur á fjármunum og þyrfti virkari tengsl og upplýsingamiðlun innan greinarinnar, til að mynda sameiginlegan talsmann og sameiginlega
vefsíðu fyrir öll málefni, verkefni, hagsmunaðila, félög og stofnanir skógræktar.

5.4 Sviðsmynd 1 - Björt framtíð
Út frá niðurstöðum Pestle greiningar, sjá mynd 5-5 og 5-4, rannsóknar sem send var á
lykilaðila innan skógræktarinnar, hjá Skógrækt ríkisins, Skógræktarfélagi Íslands, og
PESTLE greining Helstu tækifæri

Samfélag -Nýjar
atvinnugreinar
0,5
35%
0,4
0,3

Umhverfi - Veðurfar 38%

0,2

35%

Hagrænt Atvinnusköpun tengd
skógrækt

Umhverfi Umhverfismál

50%

0,1

Stjórnmála og
lagaumhverfi 38%
Stjórnvaldsákvarðanir,
viðhorf
stjórnvalda

Tæknilegt - Rannsóknir 40%
og fjármögnun í
tengslum við þær

Tæknilegt - Skortur á
75%
fjármagni í tengslum
við rannsóknir

Mynd 5-5 – Helstu tækifæri Pestle greining

Héraðsskógum

voru

aðaldrifkraftar

Samfélag - Viðhorf í
samfélaginu,
vörumerki og ímynd
0,9
0,8 58%
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

58%

PESTLE greining Helstu ógnanir

Hagrænt - Hagkerfi
83%landsins, fjárheimildir
til skógræktar

Stjórnmála og
lagaumhverfi Stjórnvaldsákvarðanir,
viðhorf
stjórnvalda

Mynd 5-4 – Helstu ógnanir Pestle greining

taldir

tengjast

hagrænu

umhverfi,

og

umhverfisþáttum. Fleiri mikilvæga drifkrafta má nefna, t.d. viðhorf stjórnvalda og
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samfélagsleg viðhorf, þ.e. viðhorf almennings til skógræktar, vörumerkis og ímyndar.
Eftir endanlegt mat á rannsóknarniðurstöðum, fundi ásamt samtölum við fulltrúa
Skógræktar ríkisins var ákveðið að vinna út frá tveimur drifkröftum sem
aðaláhrifavöldum á framtíð skógræktar á komandi áratugum: Í fyrsta lagi hagrænum
áhrifum, fjárheimildum stjórnvalda ásamt öðru fjármagni sem fæst til skógræktar og í
öðru lagi umhverfislegum áhrifum, þ.e. þróun veðurfars sem getur verið mjög afdrifarík
fyrir gróðursetningu og vöxt. Með þróun veðurfars er einnig átt við önnur umhverfisáhrif
sem hafa áhrif á veðurfar. Út frá þessum drifkröftum voru gerðar nokkrar sviðsmyndir
en endanleg niðurstaða varð þrjár sviðsmyndir sem miða við bjarta framtíð, hægfara
þróun eða svarta framtíð skógræktar.
5.4.1

Helstu áhrifavaldar fyrir jákvæðri þróun

Sviðsmynd 1, sjá mynd 5-6 gerir ráð fyrir bestu útkomu, mjög jákvæðri þróun

Sviðsmynd 1 - Björt framtíð
a Fjárheimildir stjórnvalda stórauknar
a Önnur styrktarframlög aukast einnig
a Hröð aukning vel menntaðs vinnuafls
a Umhverfisáhrif – hlýnandi loftslag
a Þróun í samskipta- og tölvutækni stuðlar
að betra samstarfi
a Stöðug framþróun í gróðursetningu
og tækjabúnaði til grisjunar og vinnslu
skógarafurða.
a Raunhæfur iðnaður myndast, fyrirtæki í
tengslum við fullvinnslu skógarafurða
komast á fót.

Hlýnandi veðurfar

skógræktar og bjartri framtíð á komandi áratugum.

Minnkandi fjárframlög til skógræktar

Kólnandi veðurfar

Aukin fjárframlög til skógræktar

Mynd 5-6. Sviðsmynd 1 – Jákvæð þróun – Björt framtíð skógræktar

Miðast við bestu útkomu (e. Best case scenario): Nokkur atriði valda því að skilyrði til
skógræktar hafa aldrei verið betri:
1. Fjárheimildir stjórnvalda til Skógræktarinnar og skógræktarverkefna eru stórauknar.
2. Aukin umhverfisvitund almennings og í markaðssetningu fyrirtækja leiðir af sér að
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fjárframlög frá innlendum og einnig erlendum aðilum stóraukast þegar líður á öldina,
einnig hefur árangursrík markaðssetning skógræktar áhrif á aukin fjárframlög.
3. Umhverfisáhrif – hlýnandi loftslag fer að hafa merkjanleg áhrif.
4. Þróun í samskipta- og tölvutækni stuðlar að öflugum þekkingargrunni í skógrækt og
enn betra samstarfi milli hagsmunaðila og áhugamanna en áður.
5. Mikil framþróun í gróðursetningu og tækjabúnaði til grisjunar, skógarhöggs og
úrvinnslu afurða.
6. Raunhæfur iðnaður myndast, fyrirtæki í tengslum við vinnslu skógarafurða komast á
fót.
Hér á eftir verður fjallað betur um ofangreind atriði.
Fjárheimildir stjórnvalda eru stórauknar.
Hagkerfi landsins nær sér á strik á seinni hluta annars áratugs aldarinnar og stendur
styrkum fótum og framlög til skógræktar aukast og meiri stöðugleiki færist í þau milli
ára. Ný metnaðarfull stefnumótun Skógræktarinnar og vel heppnaður áróður og almannatengsl með áherslu á nytjaskógrækt sem stóriðju framtíðarinnar stuðlar að jákvæðu viðhorfi stjórnvalda. Það endurspeglast síðan í endurnýjaðri lagasetningu skógræktarlaga og stórauknum fjárheimildum frá stjórnvöldum til nýræktarverkefna, landshlutabundinna verkefna í Héraðsskógum og viðhalds Þjóðskóga í öllum landshlutum á
fyrstu áratugum 21. aldarinnar. Til að stuðla að skilvirkari ráðstöfun aukinna fjárheimilda er samhliða þessu farið í gagngerar breytingar á uppbyggingu og skipulagi
skógræktarinnar þar sem farið er vandlega í gegnum ferli breytingastjórnunar með góðum árangri. Afraksturinn stuðlar að betra samstarfi allra hagsmunaðila innan greinarinnar með einfaldara skipulagi og samþættingu stofnana og skipulagsyfirvalda sem
tengjast skógræktarmálum.
Aukinn matvælainnflutningur á sér stað í kjölfar inngöngu Íslendinga í alþjóðlegt
ríkjasamstarf eftir 2015. Afleiðingarmar fyrir landbúnað er að búum fækkar enn meira
en orðið er og stækka jafnframt til að bregðast við samkeppni (Eiríkur Ingólfsson o.fl.
2009). Í kjölfarið bregða margir bændur búi en til mótvægis leggur ríkið fram aukin fjárframlög í Héraðsskóga, landshlutaverkefni, samninga við bændur um skógrækt á
bújörðum.
Fjárframlög innlendra og erlendra stórfyrirtækja stóraukast
Á öðrum áratug aldarinnar fást aukin fjárframlög/styrkir frá fyrirtækjum heima og erlendis í gegnum markaðssetningarátök þar sem fyrirtæki fá að tengja nafn sitt við
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skógana í sinni markaðssetningu og hafa aðgang að útivistaraðstöðu og ferðaþjónustu.
Auk þess fjölgar erlendum stórfyrirtækjum í fjármálum og framleiðslu með
starfsemi hér á landi vegna skattaívilnana sem stjórnvöld hafa gripið til, en á móti hafa
verið gerðir samningar við hlutaðeigandi fyrirtæki um styrki til umhverfismála hérlendis.
Í kjölfarið fjölgar vel menntuðu fólki í greininni, bæði starfskröftum með fræðilega
þekkingu og verk- og tæknimenntuðum starfskröftum sem ýtir enn frekar undir
framþróun skógræktar og stuðlar að auknu framboði á námi sem tengist öllum sviðum
skógræktar.
Þessi fjárframlög stuðla m.a. að því að Hekluskógaverkefnið, (sjá mynd 5-7), fær byr

Hekla

Mynd 5-7. Innrauð gervitunglamynd af landssvæði Hekluskóga, rautt sýnir gróður

undir báða vængi og gróðursetning með stórvirkum vinnuvélum hefst af fullum krafti á
því svæði á öðrum áratug aldarinnar, (sjá stærra kort og umfjöllun um Hekluskóga í
viðauka 6). Sömuleiðis hefur gróðursetning með nýræktun í landshlutaverkefnum aldrei
verið meiri í sögunni.
Umhverfisáhrif – hlýnandi loftslag fer að hafa merkjanleg áhrif
Veðurfar er mjög hagstætt, hlýnar meira en hagstæðustu spár gera ráð fyrir út öldina.
Samkvæmt skýrslu Vísindanefndar um loftslagsbreytingar er líklegast að hlýnun við
Ísland á næstu áratugum verði rúmlega 0,2 °C á áratug og um miðja öldina hafi hlýnað
um 1°C, miðað við núverandi meðalhita. Nokkur óvissumörk eru á þessu mati, en líklegast verður hlýnunin á bilinu 0 til 2 °C. Við lok aldarinnar má ætla að hlýnunin geti
numið um 1,4 til 2,4 °C en ef fullt tillit er tekið til óvissu liggur hlýnunin á bilinu 0 til
3,6°C (sjá mynd 5-8). Þó miklar líkur séu á hlýnun til lengri tíma halda áratugasveiflur
áfram og valda því að skeið verulegrar hlýnunar og skeið hægfara hlýnunar eða jafnvel
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kólnunar munu skiptast á. Líklegast er að hlýnunin verði meiri að vetri til en að
sumarlagi. Heyfengur eykst með hlýnun auk þess sem veðurfar verður hagstæðara fyrir
kornrækt. Á sama hátt hafa aðstæður til skógræktar og landgræðslu batnað mjög þó
dæmi séu um að vetrarhlýindi hafi valdið skemmdum á trjágróðri og bætt skilyrði fyrir
meindýr og plöntusjúkdóma. Skógarmörk halda áfram að færast ofar í landið og
gróðurþekja eykst. En fyrir hverja 1°C sem meðalhiti sumars og hausts hækkar má gera
ráð fyrir því að skógarmörk birkis færist ofar um 150 metra í landinu. Mynd 5-8 sýnir
spá um hlýnun (Halldór Björnsson, Árný E. Sveinbjörnsdóttir, Anna K. Daníelsdóttir,
Árni Snorrason, Bjarni D. Sigurðsson, Einar Sveinbjörnsson, Gísli Viggósson, Jóhann
Sigurjónsson, Snorri Baldursson, Sólveig Þorvaldsdóttir, 2008)..
Hlýnun á Íslandi á 21. öld m iðað við 3 sviðsmyndir Vísindanefndar um
loftslagsbreytingar. Sýnd er hlýnun frá væntigildi ársins 2008. 50% af
reikniniðurstöðum líkanna liggur innan þeirra marka sem kassarnir sýna, en
90% liggur innan þeirra marka sem línurnar afmarka

Mynd 5-8. Hlýnun á 21. öld á Íslandi m. v. þrjár sviðsmyndir (A2, A1B, B1

Í takt við heilsufarstengdar lífstílsbreytingar þjóðarinnar og hlýnandi veðurfar öðlast
íslenskir skógar aukinn sess sem heilsu og útivistarsvæði. Öflug uppbygging á
útivistarsvæðum í skógum um allt land stuðlar að auknu þjónustuframboði og þar af
leiðandi meiri tekjumyndun og ferðaþjónustuiðnaði í tengslum við útivistarsvæðin.
Þó gangur náttúruafla hafi sinn gang á Íslandi og í umheiminum eiga engar stórkostlegar náttúruhamfarir sér stað á öldinni sem valda skógrækt umtalsverðu tjóni.
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Tækni á öllum sviðum eykur samstarf og þróun í greininni
Þróun í samskipta- og tölvutækni á fyrri hluta aldarinnar stuðlar að öflugum
þekkingargrunni í skógræktun sem leiðir af sér enn betra samstarf milli hagsmunaðila og
áhugamanna en áður, öflugra markaðsstarf, rannsóknir og tengsl við erlenda
samstarfsaðila. Þannig eykst samstarf, samvinna, þjónusta og þróunarstarf allra stofnana
og verkefna sem tengjast skógrækt, landgræðslu, landbúnaði og umhverfismálum til
mikilla muna. Þetta skapar ný sóknarfæri og stuðlar að betri árangri ásamt meiri
samhæfingu og uppbyggingu í greininni eftir því sem líður á öldina.
Aukið fjármagn fæst til rannsókna og nýjar uppgötvanir í líftækni og erfðafræði leiða af
sér harðgerðari og hraðvaxnari trjátegundir sem skila arði á styttri tíma.
Aukin fjárfesting í greininni hefur orðið til þess að endurnýjun og mikil framþróun hefur
orðið á tækjabúnaði til grisjunar og trjáfellingar og búnaði til frekari fullvinnslu og
einnig flutninga skógarafurða.
Árangursrík leiðtogaþjálfun hjá stjórnendum skapar öfluga talsmenn skógræktar á öllum
sviðum og öflugt innra og ytra starf í markaðssetningu og almannatengslum veldur því
að viðhorf í samfélaginu til skógræktar, vörumerkis og ímyndar eru mjög jákvæð.
Niðurstöður rannsóknar sýndu meðal annars að tækifæri gæti falist í að efla
leiðtogaþjálfun en stór hluti svarenda var hlutlaus í afstöðu sinni til leiðtoga innan
skógræktarinnar, sjá mynd 5-9.
Spurning 18.1 - Hversu ánægð(ur) ertu með leiðtoga á ýmsum sviðum
starfseminnar sem jákvæðar fyrirmyndir? Heildarfjöldi svara var 40.
Mjög óánægður

8%

Óánægður

13%

Hlutlaus

45%

Ánægður

30%

Mjög ánægður

5%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Mynd 5-9. Ánægja með leiðtoga á ýmsum sviðum,( spurning 18.1)

Vöruþróun færist í vöxt og fjölbreyttari afurðir og fullvinnsla skapast eftir því sem
framleiðsla eykst. Eftir því sem framboð á afurðum úr íslenskum iðnvið eykst komast á
fót sölusamtök skógræktarinnar sem sjá um tengsl og samskipti milli kaupenda og
seljenda og halda saman upplýsingum um birgðahald og framboð.
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Framþróun í gróðursetningu og tækjabúnaði til grisjunar og skógarhöggs.
Stöðugar nýjungar, þar á meðal nýr tækni- og vélbúnaður í gróðursetningu á stórvirkan
hátt ásamt nýjum tækja- og vélbúnaði tengdum grisjun og skógarhöggi stuðlar að sífellt
hraðvirkari og betri nýtingu í úrvinnslu skógarauðlindarinnar sem leiðir af sér meiri
framleiðni, tekjur og arðsemi í greininni.
Stórir nytjaskógar eru staðreynd á seinnihluta aldarinnar sem afleiðing af mikilli
nýskógrækt

og

markvissri

uppbyggingu

og

stefnumörkun

frá

upphafi

landshlutaverkefna. Ofangreind þróun hefur í för með sér að verktakaiðnaður tengdur
grisjun og úrvinnslu skógarafurða blómstrar sem aldrei fyrr árið 2050.
Raunhæfur iðnaður myndast, ný iðnfyrirtæki komast á fót.
Afleiðingar af öllum ofantöldum atriðum er að nytjaskógrækt hefur aukist umtalsvert um
allt land. Á seinni hluta aldarinnar eða um og eftir 2050 hefur grundvöllur fyrir iðnaði og
nýjum atvinnugreinum tengdum fullvinnslu skógarafurða nytjaskóga í ýmsar
timburafurðir styrkst, (sjá borðvið úr íslenskum skógi á mynd 5-10). Innlendar
framleiðsluvörur hafa leyst af hólmi eða eru orðnar umtalsverður hluti af

þeim

timburvörum sem áður voru fluttar inn.

Mynd 5-10. Afurðir úr lerkivinnslu úr íslenskum skógi

Markvisst hefur verið unnið að því að staðsetja nytjaskóga í grennd við helstu
þéttbýlisstaði til að hámarka hagræðingu við innkaup, vörustýringu og flutningskostnað
á markaði. En færanlegar vinnslustöðvar gera einnig kleift að vinna úr skógarafurðum
víðs vegar um landið eftir því sem þörf krefur. Eftir miðja öldina er kominn grundvöllur
fyrir starfrækslu ýmissa timburvinnslufyrirtækja allan ársins hring í grennd við þessa
byggðakjarna. Eitt af fyrirtækjunum sem komist hefur á legg, felst í tilraunaverkefni með
endurvinnslu dagblaða, prent- og skrifpappírs samhliða nýtingu trjáviðar til framleiðslu á
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pappírsafurðum. Hluti af afurðum þess er seldur á erlendan markað. Það timbur sem ekki
nýtist til iðnvinnslu er nýtt til brennslu við kísiliðnað.
Atvinnusköpun tengd skógrækt er mikil og þúsundir sumarstarfa hafa skapast í
tengslum við iðnaðinn um miðja öldina og uppfylla m.a. atvinnuþarfir skólafólks sem
lítur á það sem forréttindi að vinna við störf sem tengjast umhverfismálum og krefjast
útivistar yfir besta tíma ársins. Framsýni ráðamanna sem tóku ákvarðanir um umtalsverða eflingu skógræktar, nýræktun og nytjaskóga á öðrum áratug aldarinnar er lofuð.
Miðað við hagstæðustu spár um hlýnun annar framleiðsla árið 2050 á milli 10 - 15.000
tonnum af eftirspurn markaðar eftir söguðum viðararafurðum og hefur farið fram úr
bjartsýnustu spám. Ræktaður skógur sem var 30.000 hektarar 2010 er talsvert meiri en
170.000 hektarar árið 2050, en gróðursetning með nýræktun hefur aukist að meðaltali
þannig að hún hefur verið í kringum 2.625 hektarar á ári frá árinu 2010, en breytilegt er
milli ára hvað mikið magn er gróðursett (sjá forsendur í viðauka 5).
Árlegur kostnaður er áætlaður nálægt 980 milljónum kr. miðað við þetta magn
gróðursetningar og fjárfesting árið 2050 er því orðin um 39 milljarðar kr á núverandi
verðlagi, (sjá forsendur í viðauka 5) Séu þessar tölur settar í samhengi við fjárfestingar í
orkufrekum iðnaði fram til ársins 2017, þá eru þær fjárfestingar áætlaðar tífalt hærri eða
400 milljarðar (Iðnaðarráðuneytið, 2010).
Árið 1933 er í raun búið að gróðursetja það magn þarf til að anna 45 þúsund
tonna eftirspurn eftir söguðum viðarafurðum árið 2090. Árið 2050 hafa verið ræktaðir
105.000 hektarar af nýjum skógi og ræktaðir skógar landsins því orðnir 135.000 hektarar
alls.
Miðað við sama kraft í gróðursetningu er heildar ræktaður skógur árið 2090
orðinn alls 240.000 hektarar og búið að rækta upp alls 210.000 hektara af nýjum skógi.
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5.5 Sviðsmynd 2 - Hægfara þróun
Sviðsmynd 2 gerir ráð fyrir hægfara þróun skógræktar á næstu áratugum, sjá mynd 5-11.

Hlýnandi veðurfar

Drifkraftar verða sveiflukennd, minnkandi fjárframlög en tiltölulega jákvætt veðurfar.

aLítið um önnur styrktarframlög
a Hægfara nýliðun menntaðs vinnuafls
a Umhverfisáhrif – hlýnandi loftslag
a Þróun í samskipta- og tölvutækni stuðlar
að betra samstarfi
a Hæg framþróun í gróðursetningu og
tækjabúnaði til grisjunar og vinnslu
skógarafurða.
a Iðnaður myndast í litlum stíl, fyrirtæki í
tengslum við vinnslu skógarafurða
komast á fót.

Minnkandi fjárframlög til skógræktar

Kólnandi veðurfar

Aukin fjárframlög til skógræktar

Sviðsmynd 2 - Hægfara þróun
a Fjárheimildir stjórnvalda sveiflukenndar

Mynd 5-11. Sviðsmynd 2 –Hægfara þróun skógræktar

5.5.1

Helstu áhrifavaldar fyrir hægfara þróun

Miðað við hægfara þróun: Miðast við neikvæð hagræn og samfélagsleg skilyrði en
jákvæða umhverfisþætti.
1. Fjárheimildir stjórnvalda til málefna skógræktarinnar dragast saman og eru
sveiflukenndar milli ára.
2. Umhverfisvitund almennings og í markaðssetningu fyrirtækja er lítil þegar líður á
öldina og ekki tekst til fulls að markaðssetja skógræktina þannig að það hafi
umtalsverð áhrif á aukin fjárframlög.
3. Umhverfisáhrif – hlýnandi loftslag hefur áhrif, þó bjartsýnustu spár rætist ekki.
4. Þróun í samskipta- og tölvutækni stuðlar að öflugum þekkingargrunni í skógræktun
og góðu samstarfi milli hagsmunaðila og áhugamanna.
5. Framþróun í gróðursetningu og tækjabúnaði til grisjunar, skógarhöggs og úrvinnslu
afurða er hægfara.
6. Eftir því sem líður á öldina myndast iðnaður í tengslum við greinina, en ekki í
stórum stíl. Umfjöllun um ofangreind atriði fer hér á eftir.
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Fjárheimildir stjórnvalda til málefna skógræktarinnar dragast saman
Hagkerfi landsins nær sér ekki fyllilega á strik og framlög til skógræktar dragast saman
og eru sveiflukennd milli ára frameftir öldinni.
Umhverfisvitund almennings og í markaðssetningu fyrirtækja er lítil þegar líður á
öldina og ekki tekst að markaðssetja skógræktina þannig að það hafi umtalsverð áhrif á
aukin fjárframlög frá stjórnvöldum. Ekki er farið í endurskoðun laga um skógrækt né
miklar breytingar á uppbyggingu og skipulagi sem verður til þess að skógræktarverkefni
festast í ákveðnu fari og þróast lítið áfram.
Matvælainnflutningur eykst ekki umtalsvert og ekki verður af inngöngu
Íslendinga í alþjóðlegt ríkjasamstarf á öðrum áratug aldarinnar (Eiríkur Ingólfsson o.fl.
2009). Landbúnaðarframleiðsla helst því stöðug sem veldur því einnig að ekki er mikið
framboð á bújörðum til skógræktar.
Afleiðing ofangreindra atriða verður að landshlutabundnu verkefnin í skógrækt
standa í stað, þ.e. ekki bætast margir aðilar við þau frá því sem nú er heldur er lögð
áhersla á að sinna þeim verkefnum sem þegar eru farin af stað. Framkvæmdir í
Þjóðskógum haldast sömuleiðis í horfinu og ekki verður umtalsverð aukning á grisjun
eða skóg-græðslu í þeim.
Fjárframlög einkaaðila standa í stað
Sökum lítilla fjárframlega til skógræktarinnar og að ekki tekst að auka umtalsverð
fjárframlög frá einkaaðilum nógu mikið er afleiðingin sú að nýliðun vel menntaðs
vinnuafls á öllum sviðum er hægfara og því á sér ekki stað mikil uppbygging í greininni.
Þetta orsakar hægfara framþróun skógræktarinnar og námsframboð á námi hérlendis sem
tengist öllum sviðum skógræktar stendur í stað.
Lögð er áhersla á að uppbygging Hekluskógaverkefnis (sjá viðauka 6) þróist
eðlilega áfram, en það kemur niður á fjárveitingum til nytjaskógræktar, þar sem
Hekluskógar snúast meira um landgræðslu heldur en nytjaskógrækt.
Umhverfisáhrif – hlýnandi loftslag hefur áhrif
Veðurfar er mjög hagstætt og hefur hlýnað um 1°C við lok aldarinnar. Þó yfirgnæfandi
líkur séu á hlýnun til lengri tíma halda áratugasveiflur áfram og valda því að skeið
verulegrar hlýnunar og skeið hægfara hlýnunar eða jafnvel kólnunar munu skiptast á. En
fyrir hverja 1°C sem meðalhiti sumars og hausts hækkar má gera ráð fyrir því að
skógarmörk birkis færist ofar um 150 metra í landinu (Halldór Björnsson o.fl. 2008), sjá
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mynd 5-8 og umfjöllun um hlýnun og veðurfar fyrir sviðsmynd 1.
Í takt við heilsufarstengdar lífstílsbreytingar þjóðarinnar þróast íslenskir skógar
áfram sem heilsu og útivistarsvæði. Öflug uppbygging á útivistarsvæðum í skógum um
allt

land

stuðlar

að

auknu

þjónustuframboði

og

meiri

tekjumyndun

og

ferðaþjónustuiðnaði í tengslum við útivistarsvæðin.
Þó gangur náttúrunnar hafi sinn gang eiga engar stórkostlegar náttúruhamfarir sér
stað sem valda skógræktinni umtalsverðu tjóni.
Tækni á öllum sviðum eykur samstarf og þróun í greininni
Þróun í samskipta- og tölvutækni á fyrri hluta aldarinnar stuðlar að öflugum
þekkingargrunni í skógræktun sem leiðir af sér gott samstarf milli hagsmunaðila og
áhugamanna. Rannsóknir og þróun og tengsl við erlenda samstarfsaðila styrkjast. Þannig
eykst samstarf, samvinna, þjónusta og þróunarstarf ýmissa stofnana og verkefna sem
tengjast skógrækt, landgræðslu, landbúnaði og umhverfismálum. Þetta skapar ný
sóknarfæri og stuðlar að betri árangri ásamt meiri samhæfingu og uppbyggingu í
greininni eftir því sem líður á öldina en skortur á fjármagni hefur hamlandi áhrif eftir
sem áður. Nýjar uppgötvanir í líftækni og erfðafræði leiða af sér harðgerðari og
hraðvaxnari trjátegundir sem skila arði á styttri tíma.
Talsmenn skógræktarinnar er einna helst að finna innan raða sérfræðimenntaðra
starfsmanna í greininni, en þar sem þeim hefur fjölgað hægt er þörf á meiri
markaðssetningu og almannatengslum til að styrkja jákvæð viðhorf stjórnmálamanna og
almennings.
Vöruþróun styrkist smátt og smátt og fjölbreyttari afurðir og fullvinnsla skapast
eftir því sem framleiðsla eykst. Eftir því sem framboð á afurðum úr íslenskum iðnvið
eykst er líður á öldina komast á fót sölusamtök skógræktarinnar sem sjá um tengsl og
samskipti milli kaupenda og seljenda og halda saman upplýsingum um birgðahald og
framboð.
Framþróun í gróðursetningu og tækjabúnaði til grisjunar og skógarhöggs.
Endurnýjun og framþróun á tækjabúnaði til grisjunar og trjáfellingar ásamt búnaði til
frekari fullvinnslu og einnig flutninga skógarafurða gengur hægt fyrir sig og þróast
hægfara í takt við þarfir þeirrar nytjaskógræktar sem fyrir hendi er.
Nytjaskógar í vinnanlegu magni eru orðnir staðreynd á seinnihluta aldarinnar
sem

afleiðing af nýskógrækt

og markvissri

uppbyggingu og stefnumörkun

- 79 -

landshlutaverkefna sem hófust árið 1990. Ofangreind þróun hefur í för með sér að
verktakaiðnaður tengdur grisjun og úrvinnslu er orðinn talsverður árið 2050
Iðnaður við fullvinnslu skógarafurða myndast
Afleiðingar af ofantöldum atriðum er að þrátt fyrir takmarkaðar fjárheimildir hefur
nytjaskógrækt aukist talsvert um allt land. Á seinni hluta aldarinnar, um og eftir 2050
hefur grundvöllur fyrir iðnaði og nýjum atvinnugreinum tengdum fullvinnslu
skógarafurða nytjaskóga í ýmsar timburafurðir styrkst. Innlendar framleiðsluvörur eru
byrjaðar að leysa af hólmi hluta af þeim timburvörum sem áður voru fluttar inn.
Markvisst hefur verið unnið að því að staðsetja nytjaskóga í grennd við helstu
þéttbýlisstaði til að hámarka hagræðingu við innkaup, vörustýringu og flutningskostnað
á markaði. En færanlegar vinnslustöðvar gera einnig kleift að vinna úr skógarafurðum
víðs vegar um landið eftir því sem þörf krefur. Eftir miðja öldina er kominn grundvöllur
fyrir starfrækslu lítilla timburvinnslufyrirtækja allan ársins hring í nytjaskógum í grennd
við stærstu byggðakjarna. Talsverður fjöldi sumarstarfa hafa skapast í tengslum við
iðnaðinn um miðja öldina og uppfyllir m.a. ákveðnar atvinnuþarfir skólafólks sem lítur á
það sem forréttindi að vinna við störf sem tengjast umhverfismálum og krefjast útivistar
yfir besta tíma ársins.
Þrátt fyrir minni fjárframlög hefur náðst að halda gróðursetningu í sama horfi og
hún er í dag (1.750 hektarar árlega) og árið 2050 hafa verið ræktaðir upp 70.000 hektarar
af nýjum skógi og heildar ræktaður skógur er 100.000 hektarar. Hægt er að framleiða um
7.500 - 10.000 tonn af söguðum viði árlega.
Árið 1945 er búið að gróðursetja nægilegt trjámagn til að skila yfir 45.000
tonnum af söguðum viði árið 2090, en árið 2090 er flatarmál ræktaðra skóga alls orðið
170.000 hektarar.
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5.6 Sviðsmynd 3 - Svört framtíð
Sviðsmynd 3 gerir ráð fyrir neikvæðri þróun skógræktar á næstu áratugum, sjá mynd 5-

Hlýnandi veðurfar

12. Neikvæð drifkraftaáhrif eru minnkandi fjárframlög og mjög neikvætt veðurfar.

Aukin fjárframlög til skógræktar

Minnkandi fjárframlög til skógræktar

Kólnandi veðurfar

Sviðsmynd 3 - Svört framtíð
a Fjárheimildir stjórnvalda minnka
a Umhverfisáhrif – kólnandi loftslag Náttúruhamfarir hafa neikvæð áhrif
a Lítil þróun í samskipta- og tölvutækni
a Vanhugsaðar sameiningar stofnana hafa
neikvæð áhrif, atgervisflótti í greininni
a Dregur úr rannsókna og þróunarstarfi
a Lítil framþróun í gróðursetningu og
tækja búnaði til grisjunar og vinnslu
skógarafurða.
a Iðnaður myndast mjög hægfara vegna
lítilla fjárfestinga í greininni

Mynd 5-12. Sviðsmynd 3 – Neikvæð þróun – Svört framtíð skógræktar

5.6.1

Helstu áhrifavaldar fyrir neikvæðri þróun

Miðað við neikvæða þróun, verstu útkomu (e. Worst case scenario):
1. Fjárheimildir stjórnvalda til málefna skógræktarinnar dragast umtalsvert saman
frameftir öldinni og önnur fjárframlög aukast ekki.
2. Umhverfisvitund almennings og í markaðssetningu fyrirtækja er mjög lítil þegar
líður á öldina og dregur úr fjárframlögum einkaaðila.
3. Umhverfisáhrif: Loftslagssveiflur og náttúruhamfarir sem leiða af sér kólnandi
veðurfar hafa slæm áhrif, jákvæðar spár um þróun veðurfars rætast ekki.
4. Þróun í samskipta- og tölvutækni nær ekki að styrkja þekkingargrunn í skógræktun
frekar en orðið er og samstarf hagsmunaðila og áhugamanna þróast til hins verra.
5. Framþróun í gróðursetningu og tækjabúnaði til grisjunar, skógarhöggs og úrvinnslu
afurða er lítil og mjög hægfara.
6. Eftir því sem líður á öldina myndast einhver iðnaður í tengslum við greinina, en í
mjög litlum mæli.
Umfjöllun um ofangreind atriði fer hér á eftir.
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Fjárheimildir stjórnvalda til málefna skógræktarinnar dragast saman
Hagkerfi landsins nær sér ekki á strik og langvarandi efnahagskreppa veldur því að
fjárframlög til skógræktar dragast mikið saman frameftir öldinni sem veldur mun minni
nýræktun á öðrum og þriðja áratugnum og samdrætti í skógrækt almennt.
Umhverfisvitund almennings og í markaðssetningu fyrirtækja er lítil þegar líður á
öldina og ekki tekst að markaðssetja skógræktina þannig að það hafi jákvæð áhrif á
aukin fjárframlög frá stjórnvöldum. Ekki er farið í endurskoðun laga um skógrækt né
miklar breytingar á uppbyggingu og skipulagi sem verður til þess að skógræktarverkefni
festast í ákveðnu fari og þróast lítið eða ekkert áfram.
Matvælainnflutningur eykst ekki umtalsvert og ekki verður af inngöngu
Íslendinga í alþjóðlegt ríkjasamstarf á öðrum áratug aldarinnar (Eiríkur Ingólfsson o.fl.
2009). Landbúnaðarframleiðsla helst því stöðug sem veldur því einnig að ekki er mikið
framboð á bújörðum til skógræktar.
Afleiðing ofangreindra atriða verður fækkun starfsmanna í stofnunum
skógræktarinnar, landshlutabundnu verkefnin í skógrækt standa í stað, þ.e. ekki bætast
margir aðilar við þau frá því sem nú er heldur er lögð áhersla á að sinna þeim verkefnum
sem þegar eru farin af stað og dregur því úr nýræktun. Framkvæmdir í Þjóðskógum
dragast saman og ekki verður umtalsverð aukning á grisjun eða skóg-græðslu í þeim eða
þróun á útivistarsvæðum frameftir öldinni.
Fjárframlög einkaaðila standa í stað
Sökum mikils samdráttar í fjárheimildum stjórnvalda til skógræktarinnar og að lítið er
um fjárframlög frá einkaaðilum er afleiðingin sú að nýliðun vel menntaðs vinnuafls á
öllum sviðum er mjög hægfara og því er lítil sem engin uppbygging í greininni. Þetta
orsakar litla framþróun skógræktarinnar og námsframboð á námi hérlendis sem tengist
öllum sviðum skógræktar þróast á neikvæðan hátt.
Lögð er áhersla á að uppbygging Hekluskógaverkefnis (sjá viðauka 6) þróist
eðlilega áfram, en það kemur niður á fjárveitingum til nytjaskógræktar á öðrum áratug
aldarinnar, þar sem Hekluskógar snúast meira um landgræðslu heldur en nytjaskógrækt.
Umhverfisáhrif –kólnandi loftslag og náttúruhamfarir hafa neikvæð áhrif
Veðurfar er mjög óhagstætt og hefur kólnað um 1°C við lok aldarinnar. Spár um
jákvæða þróun, hlýnun hafa ekki gengið eftir af ýmsum ástæðum
Þrátt fyrir spár um hlýnun til lengri tíma, kólnar veðurfar á öldinni. Miklar
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sveiflur í veðurfari hefjast þegar langt er liðið á annan áratug aldarinnar. Stutt skeið
hægfara hlýnunar eða mikillar kólnunar skiptast á. Hafís kemur upp að landinu nokkur ár
bæði á fyrri- og seinnihluta aldarinnar sem veldur köldum vorum og lélegri sprettu trjáa.
Einnig eiga sér stað breytingar á sjávarhita við landið sem hafa neikvæð áhrif á veðurfar
og hlýnun og skordýraplágur herja á skóga án þess að gripið sé til nægilegra
fyrirbyggjandi aðgerða.
Kötlugos á fyrrihluta þriðja áratugsins hefur tímabundið mjög neikvæð áhrif á
þróun Hekluskóga m.a. vegna mikils öskufalls á landssvæðinu, (sjá kort með landssvæði
og gróðurfari í viðauka 6). Hluta af áhrifum kólnandi veðurfars má rekja til mikilla
eldgosa víðsvegar um heiminn með vissu millibili alla öldina, verstu áhrifin eiga sér stað
á fjórða áratug aldarinnar þegar stór eldfjöll í Bandaríkjunum og Kína gjósa hrikalegum
öskugosum á sama tíma, sem hafa sambærileg eða verri áhrif á loftslag á heimsvísu en
gosin í Lakagígum í Skaftáreldum 1783-1784 (Umhverfisstofnun, 2005). Afleiðingarnar
á Íslandi eru mjög kaldir vetur í nokkur ár samfleytt og frekar köld sumur sem hefur
mikil áhrif á sprettu og sú litla nýræktun sem fyrir hendi var leggst nánast af á tímabili í
kjölfarið. Gróðursetning með nýræktun hefst þó aftur eftir miðja öldina en nær sér ekki á
strik fyrr en eftir fjölda ára þar sem veðurfarsskilyrði eru ekki hagstæð.
Uppbygging á útivistarsvæðum í skógum um allt land er af þessum sökum, auk
fjárskorts, hægfara alla öldina þar sem Íslendingar leita frekar til hlýrri landa í sumafrí
og afþreyingu.
Sökum kólnandi veðurfars hafa skógamörk birkis færst tugi metra neðar í landinu
um 2090. Fyrir hverja 1°C sem meðalhiti sumars og hausts hækkar má gera ráð fyrir því
að skógarmörk birkis færist ofar um 150 metra í landinu (Halldór Björnsson o.fl. 2008),
Því er reiknað með að kólnun veðurfars hafi samskonar neikvæð áhrif.
Tækni á öllum sviðum þróast lítið áfram
Þróun í samskipta- og tölvutækni er lítil á fyrri hluta aldarinnar. Dregið hefur úr
rannsóknum og þróun sökum fjárskorts og tengsl við erlenda samstarfsaðila eru ekki
mikil. Stirt samstarf er milli ýmissa stofnana og verkefna sem tengjast skógrækt,
landgræðslu, landbúnaði og umhverfismálum. Afleiðingin er að ný sóknarfæri myndast
ekki og það dregur úr árangri og uppbyggingu í greininni eftir því sem líður á öldina.
Engar nýjar uppgötvanir í líftækni og erfðafræði eiga sér stað.
Vöruþróun er hægfara, afurðir eru fábreyttar og erfitt er að nálgast upplýsingar um
birgðahald og framboð. Talsmenn skógræktarinnar er einna helst að finna innan raða
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sérfræðimenntaðra starfsmanna í greininni, en þar sem þeim hefur lítið fjölgað og
markaðssetning og almannatengsl eru ekki mikil næst ekki að styrkja jákvæð viðhorf
stjórnmálamanna og almennings skógræktar.
Tækjabúnaður til grisjunar og skógarhöggs af skornum skammti
Endurnýjun og framþróun á tækjabúnaði til grisjunar og trjáfellingar ásamt búnaði til
frekari fullvinnslu og einnig flutninga skógarafurða gengur hægt fyrir sig og þróast í takt
við þarfir þeirrar litlu nytjaskógræktar sem fyrir hendi er.
Á seinnihluta aldarinnar eru nytjaskógar sem til staðar eru fyrst og fremst þeir
sem sáð var til á fyrstu þremur áratugunum eftir að landshlutaverkefnin hófust 1990.
Verktakaiðnaður tengdur grisjun og úrvinnslu miðast við stærð þeirra árið 2050 en
vöxtur nytjaskóga er ekki í samræmi við áætlanir, sökum þeirra sveiflna sem átt hafa sér
stað í veðurfari.
Iðnaður við fullvinnslu skógarafurða myndast
Afleiðingar af ofantöldum atriðum er að nytjaskógrækt hefur nánast staðið í stað frá því í
lok annars áratugsins. Á seinni hluta aldarinnar, um og eftir 2050 er grundvöllur fyrir
iðnaði og nýjum atvinnugreinum tengdum fullvinnslu skógarafurða nytjaskóga í ýmsar
timburafurðir ekki sterkur og framleiðsla einhæf. Innlendar framleiðsluvörur koma
einungis í stað lítils hluta af þeim timburvörum sem áður voru fluttar inn.
Vinnslan byggist helst upp á færanlegum vinnslustöðvum Skógræktar ríkisins,
sem fjármagnar hluta af rekstrinum með útleigu þeirra. Atvinnusköpun í tengslum við
iðnaðinn og skógrækt almennt er engan veginn í samræmi við áætlanir sem gerðar voru á
fyrstu áratugum aldarinnar. Ræktaður skógur árið 2050 er alls um 54.000 hektarar
(einungis um 600 ha. árleg gróðursetning að meðaltali) og framleiðsla sagaðs viðar er
einungis lítið brot af markaðnum 1-4.000 tonn. Árið 2090 er ræktaður skógur alls 94.000
hektarar og einungis hefur tekist að rækta upp 64.000 hektara (800 ha. árleg
gróðursetning að meðaltali). Framleiðsla uppfyllir einungis þarfir hluta markaðarins.
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5.7 Samandregnar niðurstöður sviðsmyndagreiningar
Settar voru fram þrjár sviðsmyndir, sjá mynd 5-13, sú fyrsta miðast við bestu útkomu (e.
best case scenario), bjarta framtíð þar sem skógrækt eykst í miklum mæli og hagrænar
og umhverfis aðstæður eru mjög jákvæðar. Timburiðnaður annar um 10-15.000 af
innlendri eftirspurn um miðja öldina fyrir sagaðan við og nær allri árið 2090.

Jákvæð þróun

Sviðsmynd 1 - Björt framtíð
a Fjárheimildir stjórnvalda stórauknar
a Önnur styrktarframlög aukast einnig
a Hröð aukning vel menntaðs vinnuafls
a Umhverfisáhrif – hlýnandi loftslag
a Þróun í samskipta- og tölvutækni stuðlar
að betra samstarfi
a Stöðug framþróun í gróðursetningu
og tækjabúnaði til grisjunar og vinnslu
skógarafurða.
a Raunhæfur iðnaður myndast, fyrirtæki í
tengslum við fullvinnslu skógarafurða
komast á fót.

Hlýnandi veðurfar

Jákvæð þróun

Aukin fjárframlög til skógræktar

Sviðsmynd 2 - Hægfara þróun
a Fjárheimildir stjórnvalda sveiflukenndar
aLítið um önnur styrktarframlög
a Hægfara nýliðun menntaðs vinnuafls
a Umhverfisáhrif – hlýnandi loftslag
a Þróun í samskipta- og tölvutækni stuðlar
að betra samstarfi
a Hæg framþróun í gróðursetningu og
tækjabúnaði til grisjunar og vinnslu
skógarafurða.
a Iðnaður myndast í litlum stíl, fyrirtæki í
tengslum við vinnslu skógarafurða
komast á fót.

Minnkandi fjárframlög til skógræktar

Kólnandi veðurfar

Neikvæð þróun

Sviðsmynd 3 - Svört framtíð
a Fjárheimildir stjórnvalda minnka
a Umhverfisáhrif – kólnandi loftslag Náttúruhamfarir hafa neikvæð áhrif
a Lítil þróun í samskipta- og tölvutækni
a Vanhugsaðar sameiningar stofnana hafa
neikvæð áhrif, atgervisflótti í greininni
a Dregur úr rannsókna og þróunarstarfi
a Lítil framþróun í gróðursetningu og
tækja búnaði til grisjunar og vinnslu
skógarafurða.
a Iðnaður myndast mjög hægfara vegna
lítilla fjárfestinga í greininni

Neikvæð þróun
Mynd 5-13. samandregnar niðurstöður sviðsmyndagreiningar

Önnur sviðsmynd miðast við hægfara þróun þar sem ekki verður um aukningu á
skógrækt frá því sem hún er í dag, hagræn þróun er neikvæð en umhverfisaðstæður eru
jákvæðar. Timburiðnaður kominn af stað um miðja öldina (7-10.000 tonn af
söguðum við) og annar stórum hluta eftirspurnar árið 2090
Sú þriðja miðast við verstu útkomu (e. worst case scenario), þar sem hagrænar og
umhverfisaðstæður eru mjög neikvæðar ásamt öðrum áhrifavöldum. Timburiðnaður er
lítill um miðja öldina og annar aðeins hluta eftirspurnar 2090.
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6 Breytingastjórnun og sviðsmyndir
Þegar niðurstöður sviðmynda eru skoðaðar með hliðsjón af bestu útkomu, vaknar
spurningin: Hvaða breytinga er þörf til að þessi sviðsmynd rætist eða að framtíð mála
þróist í þessa átt? Hér verður ekki sagt til um hvaða ákvarðanir þarf að taka eða hvaða
aðgerðir þarf að framkvæma, enda væri það efni í aðra ritgerð, heldur leitast við að
tengja fræðilega umfjöllun þessarar ritgerðar við hugsanlegar aðgerðir, ákvarðanir, og
verkefni sem þarf að fara í gegnum til að sviðsmyndin eigi möguleika á að rætast. Í því
samhengi

verður

fjallað

um

breytingastjórnun

miðað

við

bestu

útkomu

sviðsmyndagreiningarinnar.

6.1 Breytingastjórnun miðað við bestu útkomu – Bjarta framtíð
Þegar fræðileg umfjöllun er skoðuð, er hægt að nýta ferli þeirra Herolds og Fedors
(2008), (sjá mynd 2-2), sem hjálpartæki við að svara fyrrnefndri spurningu um hvaða
breytinga er þörf til að sviðsmyndin rætist eða atburðir þróist í þá átt sem hún gefur til
kynna. Sömuleiðis kemur 8 skrefa breytingarferli Kotters (1996) að góðum notum, (sjá
töflu 2-1). Þó skal á það bent að Herold og Fedor telja að ferli Kotters tryggi ekki
árangurinn heldur sé nauðsynlegur hluti í öllu breytingaferlinu.
Ef ferli, eða flæðiritsteikning Herolds og Fedors (2008) er skoðuð nánar, sést að
til að byrja með þarf að leggja fram stefnumörkun eða þörf fyrir breytingar. Segja má að
þörfin hafi verið skilgreind með þeirri sögu um hugsanlega framtíð sem varpað er fram í
sviðsmynd 1. Engu að síður er einnig þörf á stefnumörkun sem er í samræmi við þessa
hugsanlegu framtíð sviðsmyndar 1 og skipuleggja þarf vandlega ráðstöfun viðbótarfjármagns. Sem dæmi er hægt að nýta ferlið sem bent er á í fræðilegri umfjöllun þessarar
skýrslu, sjá mynd 2.1, til að þróa stefnumörkun út frá niðurstöðum sviðsmynda (Moyer,
1996).
Fyrir liggur skýrsla um stefnumótun Skógræktar ríkisins árið 2003-2007 sem er
ákveðinn grunnur að stefnumörkun við breytingastjórnun og einnig er til skýrsla
starfshóps landbúnaðarráðherra frá árinu 2006 um kosti breytts skipulags í landgræðslu
og skógrækt og um eflingu rannsókna á þeim sviðum. Þar var fjallað um möguleika á
sameiningu stofnana Landgræðslu ríkisins og Skógræktar ríkisins ásamt styrkleikum og
veikleikum slíkrar sameiningar. Landgræðsla og Skógrækt ríkisins heyra undir
umhverfisráðuneyti en landshlutabundnu nytjaskógaverkefnin heyra hinsvegar undir
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landbúnaðar- og sjávarútvegsráðuneyti, sem er reyndar í dag eitt og sama ráðuneytið og
fá fjárheimildir sínar þaðan.
Ef ráðist er í svo viðamikið verkefni sem efling skógræktar í þeim stíl sem fram kemur í
sviðsmynd 1 er, miðað við bjarta framtíð, má álykta sem svo að skilvirkast væri að
verkefnið væri á forræði einnar sterkrar stofnunar sem heyrði undir eitt ráðuneyti og
þyrfti þá alveg nýja stefnumörkun. Í þessu felst engin gagnrýni á núverandi fyrirkomulag
en álykta má að betri stýring og samskipti næðust með styttri boðleiðum og að sameinuð
stofnun fengi meiri fjárheimildir á fjárlögum (Starfshópur landbúnaðarráðherra, 2006).
Sé litið til flæðirits Herolds og Fedors (2008) og þeirra liða sem koma fram undir
„Persónuleg túlkun“, (sjá mynd 2-2), þá er komið inn á þessa þætti í skýrslu starfshóps
landbúnaðarráðherra þar sem rætt er um vandaða uppbyggingu nýrrar stofnunar:
„Ef sameiningarleiðin verður fyrir valinu leggur starfshópurinn áherslu á að
sameiningin fari ekki fram með því að önnur stofnunin verði lögð undir hina og
völdin færð yfir á aðrar höfuðstöðvar. Málaflokkum S.r. og L.r. verði ekki
deildarskipt í landgræðsluverkefni og skógræktarverkefni í yfirstjórn, heldur ættu
verkefnin að skiptast á nýjar deildir og stjórnendur sem kæmu frá báðum
stofnununum, í nýju skipuriti stofnunarinnar. Þar með væru meiri líkur á að
sameining yrði ekki einungis í orði heldur jafnframt á borði. Jafnframt ætti að verða
minni líkur á togstreitu milli deilda innan nýrrar stofnunar ef þessi leið yrði fyrir
valinu. Skiptar skoðanir voru innan starfshópsins um skipan starfsstöðva víða um
land og er ljóst að þar þarf að fara að öllu með gát“.

(Starfshópur landbúnaðarráðherra, 2006)
Sé síðan haldið áfram í ferlinu og skoðað hvað talið er þurfa breytinga við til að koma
eflingu skógræktar af stað er í raun að vissu leyti búið að skilgreina það í texta hér fyrir
ofan, en þá er næst í ferlinu hvernig er haldið áfram með breytingarnar?
Í eðli sínu er alltaf ljóst að þegar upp er staðið verður alltaf um pólitískar
ákvarðanir að ræða, en ef litið er til fræðlegar umfjöllunar er skýring Herolds og Fedors
(2008) á því að svo mörg breytingaverkefni mistakast, að í breytingum sé farið of hratt í
gegnum ferlið, fyrst og fremst farið í gegnum, HVAÐ og HVERNIG þættina (sjá mynd
2-2) og síðan beint í innleiðingarþáttinn, en þættirnir sem snúa að leiðtoga, og fylgjendaþættinum, (HVERJIR) og innri og ytri samhengisþáttum, (SAMHENGI) séu vanræktir.
Ástæðan fyrir misheppnuðum verkefnum sé meðal annars skortur á greiningu á þessum
atriðum, greiningu á aðstæðum, samhengi, fyrirtækja/stofnanamenningu, forsögunni
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skipulagsheildarinnar (Herold og Fedor, 2008). Því leggja þeir félagar til betra mat á
aðstæðum, með því að skoða breytingar frá fleiru en einu sjónarhorni og skoða
samhengið sem breytingarnar eiga sér stað í áður en farið er í framkvæmdir. Að því
loknu eru breytingarnar endurskoðaðar, farið aftur í gegnum ferlið þar til réttri
niðurstöðu er náð og innleiðing breytinga framkvæmd.
Við slíka naflaskoðun gæti jafnvel komið út að betra væri að fara aðra leið en að
sameina landshlutaverkefnin undir forræði einnar sameinaðrar stofnunar undir einu
ráðuneyti. En með tilliti til þess að hér í þessu verkefni er miðað við að þeirri aukningu
nytjaskógræktar sem fram kemur í sviðsmynd 1 verði best náð á forræði einnar öflugrar
stofnunar undir einu ráðuneyti, þá þarf, ef litið er aftur til ferlis Herolds og Fedors
(2008) að skoða hverjir innan stofnunarinnar eiga að leiða breytingarnar áfram og hverjir
eiga að fylgja. Væntanlega fellur það í hlut hóp lykilstarfsmanna og stjórnenda sem fá
það hlutverk að keyra breytingar sem felast í aukinni nytjaskógrækt áfram og hrífa aðra
starfsmenn með sér.
Sé innra samhengi skoðað, þá þarf að skoða hvernig skipulagi stofnunarinnar er
best háttað til að ná þeim markmiðum sem lagt er upp með í stefnumörkuninni og
hvernig samvinna mismunandi deilda skilar bestum árangri, þannig að landnýting,
skipulag og samvinna við skógarbændur verði sem best. Ef til vill þarf að taka
ákvarðanir um gróðursetningu nytjaskóga í landi skógræktarinnar ef nægilegt land fæst
ekki frá skógarbændum. Í því samhengi gæti þurft að skoða hvort hægt sé að fá fjárfesta
til að taka þátt í verkefnum.
Í ytra samhengi þarf að hugleiða samskipti stofnunarinnar við ráðuneyti,
embættis-, og stjórnmálamenn, sveitarfélög og skipulagsyfirvöld auk tengsla við
skógræktarfélög og aðra hagsmunaaðila skógræktarinnar sem koma ekki beint að
nytjaskógrækt.
Í tengslum við ofangreint getur breytingarferli Kotters, sem ætlað er að tryggja
skilvirkni og árangur við að koma varanlegum breytingum á innan skipulagsheilda, nýst
vel. Fyrsti liðurinn í því liggur í raun fyrir, að skapa nauðsyn eða þörf á breytingum, en
hún er sú að það á að auka nytjaskógrækt umtalsvert með tilheyrandi stefnumörkun.
Annað skrefið er að búa til breytingaaflið, hópinn sem er í forsvari fyrir
breytingunum. Væntanlega yrði það valinn hópur lykilaðila eins og nefnt var hér fyrir
ofan, (þeir sem leiða breytingar), leiðtogar innan stofnunar og þess ráðuneytis sem hefði
yfirumsjón með málum. Sá hópur fengi það verkefni að drífa breytingarnar áfram og
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hrífa aðra starfsmenn með sér í verkin, (þá sem fylgja). Rétt er að benda á það að slíkir
leiðtogar þurfa ekki endilega að vera æðstu yfirmenn (Senior and Fleming, 2006). Í
fræðilegri umfjöllun þessarar ritgerðar kom fram að á margar rannsóknir hafa gefið til
kynna að skipulagsheildir sem veita starfsfólki viss völd og hvetja til teymisvinnu sem
hluta af menningu stofnunarinnar nái betri árangri við stefnumótun en fyrirtæki sem ekki
gera slíkt (Barney og Hesterly, 2008). Í því samhengi er ljóst að teymisvinna og
valddreifing er mikilvæg þegar fengist er við breytingastjórnun. Í niðurstöðum
rannsóknar kom fram að teymisvinna innan skógræktarinnar væri í nokkuð góðu horfi
sjá mynd 6-1, þannig að þar er að finna styrkleika sem hægt er að efla og byggja á við
stefnumörkun og breytingastjórnun.

Spurning 17. Hvernig metur þú gæði hópvinnu í málefnum/verkefnum
skógræktarinnar: (Heildarfjöldi svara var 40)
Veit ekki
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Mynd 6-1. Gæði hópvinnu í málefnum skógræktarinnar, (spurning 17)

Þriðja skrefið felst í að þróa framtíðarsýn og stefnu, það væri þá leiðtogahópurinn sem á
að drífa breytingarnar áfram sem kæmi að því verki ásamt tilfallandi ráðgjöfum.
Fjórða skrefið að upplýsa starfsfólkið um framtíðarsýnina er mjög mikilvægt,
sem og það fimmta að taka á mótspyrnu og gera frekari breytingar þannig að allir séu
örugglega að spila í sama liði.
Sjötta skrefið, að búa til og ná áfangasigrum í breytingum getur falist í því að
vera með skýr mælanleg markmið og tímasett um hvaða árangri er ætlað að ná í
breytingaferlinu eða verkefnum sem það snertir.
Sjöunda skrefið, að lýsa ekki yfir sigri of snemma, hafa úthald, felst í því að hafa
þrautseigju til að koma breytingum í framkvæmd og meta rétt hvort sá árangur sem
stefnt var að, hafi náðst, sem og að hafa fullvissu um að ekkert vanti í vinnuumhverfið til
að fylgja eftir breytingum, allir starfsmenn séu að spila með, að ekki sé kraumandi
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óánægja eða mótstaða við breytingar á bak við tjöldin. Í svörum rannsóknar kom fram að
meirihluti starfsmanna taldi að eitthvað vantaði í vinnumhverfi sitt til að stuðla að betri
frammistöðu, þannig að þar leynist sóknarfæri við uppbyggingu og eftirfylgni í
breytingastjórnun, sjá mynd 6-2, (svör þeirra sem svöruðu já, er að finna í viðauka 2).

Spurning 16: Vantar eitthvað í vinnuumhverfi þitt sem gæti stuðlað að betri
frammistöðu þinni eða skógræktarinnar í heild? Heildarfjöldi svara var 40
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Mynd 6-2. Afstaða til vinnuumhverfis í tengslum við frammistöðu, (spurning 16)

Áttunda og síðasta skrefið, að festa breytingarnar, breytt skipulag og stefnumörkun í
menningu stofnunarinnar er mjög mikilvægt með tilliti til þess hvað menningin er
mikilvægur þáttur (Schein, 1995). Það er til dæmis hægt að gera með öflugri innri
kynningarherferð á markmiðum og verkefnum meðal starfsmanna eða með
samkomum/hópefli innan stofnunar þar sem farið er yfir breytingar, árangur, skipulag og
markmið. Einnig er hægt að styrkja slíkt hópefli með ráðstefnum sem öllum
starfsmönnum væri boðið til og í raun hvattir til að mæta á og vera í forsvari fyrir
stofnunina. Þetta gæti t.d. verið árlegar ráðstefnur fyrir alla hagsmunaðila
skógræktarinnar og væri það þá hluti af ytri kynningu með jákvæðri fjölmiðlaumfjöllun
líka. Í svörum rannsóknar var einnig nefnd sameiginleg vefsíða fyrir öll málefni og
hagsmunaaðila skógræktarinnar, sem gæti þjónað þessum tilgangi. Þá er einnig hægt að
nýta innanhúss fréttabréf eða fagtímarit í þessu skyni.
Í öllu þessu ferli er hægt að benda á að rannsóknir, fyrirliggjandi gögn, sýna að
mestu áskoranir felast í hinum svokölluðu mjúku málum, mannlegum þáttum eins og
breytingum á hugarfari og viðhorfum, fyrirtækjamenningu, vanmati á flækjustigi, ónógri
tileinkun yfirstjórnar og skorti á hvatningu til starfsmanna, (sjá mynd 2-4), (Jørgensen
o.fl. 2009). Einnig þurfa leiðtogar og breytingastjórar á öllum stigum að hafa skýr ferli
til að vinna að breytingaverkefnum, en hafa samt í huga að það eru ekki ferlin eingöngu
sem tryggja velgengni heldur einnig skýr heildarmynd (Herold and Fedor, 2008).
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7 Markaður
Í þessum kafla verður fjallað um afurðir úr nytjaskógum sem eru líklegar til árangurs og
möguleika á innlendum og erlendum markaði, inngönguaðferð á erlendan markað og
eftirfylgni með stýringu markaðsáætlunar og tengsl hennar við aðrar áætlanir.

7.1 Afurðir sem eru líklegar til árangurs
Niðurstöður könnunar sem send var til lykilstarfsmanna skógræktarinnar sýndu fram á
að langflestir töldu að borðviður til smíða af einhverju tagi yrði helsta afurð
skógræktarinnar. Næst á eftir var nefndur iðnviður af einhverju tagi til kyndingar í
heimahús eða til iðnaðar eða þá sem kurl til undirburðar fyrir húsdýr. Einnig var nefndur
iðnviður sem spænir eða pressaðir spænir í plötur, trjákvoða og fleira. Hann nýtist einnig
í framleiðslu pappírs, spónaplatna, kurls, eldiviðar og smíða-/renniviðar, sjá svör við
rannsókn í viðauka 2.
Fyrir erlendan markað var nefnt minjagripir, handverk og sérvörur. Auk þess má
nefna húsgögn sem væru hönnuð sem dýr hönnunarvara. Einnig gætu falist tækifæri í
pappírsafurðum. Sökum fjarlægðar við erlenda markaði, mikils framboðs og harðrar
samkeppni á heimsmarkaði með lítilli vöruaðgreiningu (Datamonitor Europe, 2010),
smæðar íslenska framleiðslumarkaðarins auk nægrar eftirspurnar eftir slíkum afurðum
hérlendis í framtíðinni, er ályktað án frekari rannsóknar að lítt unninn viður muni ekki
henta til útflutnings á komandi árum. Undantekning frá því gæti verið einhver sérstök
tegund trjáviðar sem hentar fyrir ákveðna vinnslu (Þorbergur Hjalti Jónsson, munnleg
heimild, 9. apríl 2010).
Tækifæri gætu hinsvegar falist í vörum þar sem hægt er að ná vöruaðgreiningu,
eins og hönnunarvörum eða jafnvel hágæða pappírsvörum. Í samtali við þáttakanda í
könnun sem hafði starfað við skógrækt erlendis kom fram álit hans um að tækifæri gæti
falist í framleiðslu pappírs til hreinlætisnota með samblandi af endurvinnslu
dagblaðapappírs, sem í dag er fluttur til endurvinnslu erlendis (sjá viðauka 7) og
úrvinnslu skógarafurða. Slíkt gæti hentað hér á landi, því hægt væri að ná ákveðinni
vöruaðgreiningu með slíkri framleiðslu fyrir erlendan markað og ákveðin tækifæri gætu
falist í endurvinnslu dagblaðapappírs. Út frá þessum forsendum var ákveðið að skoða
markað fyrir slíkar vörur nánar í landi sem er með litla menningarlega fjarlægð frá
Íslandi. Ákveðið var að skoða frekar markað í Danmörku og hvaða inngönguaðferð á
markað hentaði fyrir pappír til hreinlætisnota.
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7.2 Markaðir fyrir afurðir
Skoðaður var annarsvegar markaður fyrir trjáafurðir á innanlandsmarkaði og hins vegar
markaður fyrir pappír til hreinlætisnota á erlendan markað.
7.2.1

Innlendur markaður

Við athugun hjá Hagstofu Íslands kom í ljós að innflutningur fyrir árið 2008 fyrir
trjávörur undir vöruflokkunum viðarspænir; viðarúrgangur, Trjábolir, óunnir eða
kantaðir, Trjáviður, sagaður o.þ.h. er samtals 48.823 tonn og 3,6 milljarðar að CIF2
verðmæti, sjá töflu 7-1. Mannfjöldaspá Hagstofunnar fyrir Ísland fyrir árið 2050 er
408.835 einstaklingar. Árið 2008 var heildarfjöldi Íslendinga alls 313.376. sem gerir um
það bil 30% fjölgun Íslendinga fram til ársins 2050. Ef við til gamans setjum þessa
Tafla 7-1. Innflutningur trjáafurða árin 2000- 2008 - (Hagstofa Íslands, 2010)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Meðaltal
Innflutningur/vöruflokkum 1999-2009 Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn
246 Viðarspænir; viðarúrgangur

1.034 1.404 1.815 1.386 1.011 2.411 2.336 4.105 3.146

247 Trjábolir, óunnir eða kantaðir

2.774

741

240

590

500

515 1.324

885

2.072

814

931

248 Trjáviður, sagaður o.þ.h.

52.297 44.986 44.425 50.975 58.391 67.619 60.961 68.891 44.863

54.823

Samtals:

56.105 47.131 46.481 52.951 59.902 70.545 64.621 73.880 48.823

57.826

aukningu á fjöldanum í samhengi við við innflutning á trjáafurðum árið 2008, er uppreiknað magn árið 2050 samtals 63.695 tonn miðað við sömu prósentuaukningu. Þess má
geta að talsverðar sveiflur eru í timburinnflutningi milli ára. Árið 2007 voru t.d. flutt inn
73.880 tonn af sömu afurðum. Meðaltals innflutningur frá árinu 2000 til ársins 2009 var
57.826 tonn á ári. Meðaltals CIF einingaverð frá 2000 – 2008 er kr. 44.935 pr tonn á
þessum afurðum en síðustu þrjú árin hækkar einingaverðið talsvert, vafalaust vegna
hærra gengis en ekki hærra verðs á heimsmarkaði.
Fyrir utan þessar lítt unnu trjáafurðir er síðan innflutningur á ýmsum unnum
trjáafurðum en meðaltalsinnflutningur þeirra árin 2000 – 2008 er 2.180 tonn og 8.4
milljarðar að meðaltali (Hagstofa Íslands, 2010).
Í raun er mjög erfitt eða ekki hægt að spá nákvæmlega fyrir um stærð, magn eða
núvirði á verðmæti innlenda markaðarins árið 2050 eða við lok aldarinnar, enda er ekki
til nein slík tölfræði fyrir framtíðina í gagnabönkum, en þessar tölur eru settar fram til að
gefa einhver viðmið. Hægt er að setja upp ræktunarlíkön sem gefa hugmyndir um stærð

2

CIF stendur fyrir Cost, Insurance, Freight, þ.e verðið inniheldur kostnaðarverð vöru, verð á tryggingum
og flutningskostnaði til landsins (Skv. Incoterms 2000 flutningaskilmálum) (International Chamber of
Commerce, 2010)
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skóga og hægt er að finna núvirði fjárfestingar á einhverjum tímapunkti miðað við
tiltekna ávöxtunarkröfu, en sé tekið tillit til óvissu sem snertir gengi, vaxtaþróun, þróun
fasteignamarkaðar o.fl. auk umhverfisþátta (Eiríkur Ingólfsson o. fl., 2007) má álykta að
fjárfesting í nytjaskógum snúist fyrst og fremst um frumkvæði, vilja og tilraunir
stjórnvalda til að búa í haginn fyrir atvinnusköpun framtíðarinnar.
Séu núverandi innlendir markaðir fyrir trjáafurðir og pappír lagðir saman, (sjá
töflu 7-2), skiptir velta þeirra milljörðum, eða yfir 16,7 milljarðar kr (Hagstofa Íslands,
2010). Söluverðsálagning er ekki inni í þessum tölum, né trjáafurðir sem tilheyra
Tafla 7-2. Magntölur og verðmæti innflutnings í vöruflokkum timburs og pappírs

Vöruflokkur
641 Pappír og pappi
642 Pappírs- og pappavörur
246 Viðarspænir; viðarúrgangur
247 Trjábolir, óunnir eða kantaðir
248 Trjáviður, sagaður o.þ.h.
634 Spónn, krossviður, spónaplötur
635 Unnar vörur úr trjáviði

Tonn
33.690
15.026
3.146
814
44.863
19.817
8.577
125.932

CIF verð milljónir kr.
3.296
4.760
136
39
3.436
1.863
3.176
16.706

hugsanlega öðrum vöruflokkum, Því er ljóst að markaðurinn er mun stærri og að gnægð
tækifæra fyrir framleiðsluafurðir nytjaskóga er á innlendum markaði svo ekki sé minnst
á önnur margföldunaráhrif og atvinnusköpun sem innlend framleiðsla skilar í
þjóðarbúið.
Upplýsingar sem koma fram í texta hér á undan eru byggðar á tölum af vef
Hagstofu Íslands yfir utanríkisverslun.
7.2.2

Erlendur Markaður

Þegar fyrirliggjandi upplýsingar um samkeppni á heimsmarkaði fyrir pappírs- og
skógarafurðir voru skoðaðar kom í ljós að samkeppnin er mjög hörð í þessum
vöruflokki, meðal annars vegna lítillar vöruaðgreiningar (Datamonitor Europe, 2010).
Því er lagt til að reynt sé að ná vöruaðgreiningu með framleiðslu hágæða
hreinlætispappírs sem hafi gæði á við það sem best gerist á markaðnum. Sömuleiðis
verði lögð áhersla á markaðsfærslu með tilliti til umhverfissjónarmiða með því að leggja
áherslu á að um umhverfisvænan pappír úr endurunnum pappír og íslenskum
nytjaskógum sé að ræða.
Til að finna heildarmarkað í Danmörku fyrir notkun salernispappírs og
eldhúspappírs var notast við tölur um notkun Íslendinga frá Hagstofu Íslands með því að
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skoða innflutningstölur. En miðað er við að hægt sé að yfirfæra notkunartölur hér á landi
yfir á nágrannalönd sem hafa ekki mikla menningarlega fjarlægð eins og Danmörku.
Innflutningstölur til Íslands yfir samtals magn og verðmæti (FOB3 verð) fyrir tvö
eftirfarandi tollskrárnúmer yfir pappír til hreinlætisnota má sjá í töflu 7-3:
 Tollskrárnr: 4818.1000 - Salernispappír
 Tollskrárnr: 4818.2000 - Vasaklútar, hreinsi- eða andlitsþurrkur og handþurrkur: *
Tafla 7-3. Innflutningur (FOB) á pappírsvörum til hreinlætisnota til Íslands árið 2009

Vara
Salernispappír
Hreinlætispappír *

Kg
1.406.268
1.336.468

Ísl. kr
444.360.054
475.619.290

Samtals

2.742.736

919.979.344

Reiknuð var meðaltalsnotkun pr. Íslending á ársgrundvelli4

og færð yfir á heildar

5

mannfjölda í Danmörku sem gaf heildarmarkaðsstærð í Danmörku sem sjá má í töflu 74. Alls 48.137 tonn og 16,146 milljarðar ísl. kr.
Tafla 7-4 – Áætlaður markaður í Danmörku út frá notkunartölum á Íslandi

Vara
Salernispappír
Annar hreinlætispappír

Kg
24.681.131
23.456.085
48.137.215

Millj. kr
7.798.875.144
8.347.499.793
16.146.374.936

Fyrir innlenda markaðinn má sjá að umfangið er umtalsvert en innflutningur nemur
tæpum milljarði kr. að verðmæti, sjá töflu 7-3. Söluverðmæti er væntanlega mun meira
enda vantar flutningskostnað til landsins og söluálagningu inn í þessar tölur.

3

FOB stendur fyrir „Free on board“, þ.e. verðið inniheldur kostnaðarverð vöru og flutningskostnað

erlendis um borð í flutningsfar en ekki flutningskostnað erlendis frá til landsins (Skv. Incoterms 2000
flutningaskilmálum) (International Chamber of Commerce, 2010)
4

Miðað við mannfjölda á Íslandi sem 313.376 þús. talsins samkvæmt Hagstofu Íslands.

5

Miðað við mannfjölda í Danmörku sem 5,5 milljónir (Datamonitor Europe, 2010)
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7.3 Inngönguaðferð á erlendan markað
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir inngönguaðferð á erlendan markað fyrir
framtíðarafurð nytjaskógræktar. Einnig er fjallað um eftirfylgni sem felst í stjórnun og
eftirliti alþjóðlegrar markaðsáætlunar og tengsla hennar við aðrar áætlanir fyrirtækja.
7.3.1

Forsendur

Í sviðsmynd 1 var gert ráð fyrir stofnun framleiðslufyrirtækis með pappírsafurðir. Gefnar
forsendur eru að markaðslegur styrkur fyrirtækisins felst í framleiðsluuppgötvun sem
sameinar lágkostnaðar framleiðsluaðferð á gæða hreinlætispappír úr endurvinnslupappír,
dagblöðum o.fl. og afurðum nytjaskóga. Framleiðsluaðferðin gerir fyrirtækið
samkeppnishæft, en helsti veikleiki þess er lítið fjármagn. Fyrirtækið hefur ekki
framkvæmt neina formlega markaðsrannsókn og samræmist það því að flest minni og
meðalstór fyrirtæki framkvæma enga alþjóðlega markaðsrannsókn áður en þau fara inn á
erlendan markað (Hollensen, 2008).
7.3.2

Inngönguaðferð á markað fyrir hágæða hreinlætispappír

Inngönguaðferð sem mælt er með, er að farið verði inn á markaðinn með því að leggja
áherslu á ytri uppbyggingu og beita útflutningsaðferð sem felur í sér að
framleiðslufyrirtækið sjái um útflutningsaðgerðirnar og hafi beint samband við fyrsta
millilið erlendis (e. direct export mode), sem veiti aðgang að markaðsþekkingu erlendis
sem hægt er að styðjast við og samböndum við við viðskiptavini. Varan sem um ræðir er
ætluð fyrir smásölumarkað. Til að hafa sem stystar boðleiðir og nálægð við markaðinn er
lagt til að ná tengslum við verslunarkeðju sem er með dreifð útibú um landið og gæti
virkað sem dreifingaraðili (e. distributor) sem hagnast á mismuni söluverðs og
innkaupsverðs. Í kjölfarið, ef vel gengur í Danmörku, væri hægt að sækja á aðra markaði
á Norðurlöndunum. Best væri ef verslunarkeðjan sem um ræðir væri einnig með útibú á
hinum Norðurlöndunum og að hægt væri að nýta þau tengsl til að dreifa og selja vöruna
á þá markaði. Ef hægt væri að komast í samband við verslunarkeðju með tengsl við
landfræðilega nálæg lönd eins og Eistland og Litháen gæti það jafnframt opnað tækifæri
til sóknar fyrir vörur íslenska framleiðslufyrirtækisins á markaði í Austur-Evrópu.
Kosturinn við þessa aðferðafræði væri að um litla áhættu væri að ræða, stutta
dreifingarkeðju og að ekki þyrfti að afla þekkingar á markaðnum né eyða miklum tíma
eða fyrirhöfn í þróun markaða, þar sem dreifingarkerfi verslunarkeðjunnar myndi
sjálfkrafa sjá um það. Það sem réði úrslitum um velgengni væri hagstætt verð og gæði
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vörunnar sjálfrar, vörumerkið, hugrenningatengsl og ímynd þess í hugum neytenda við
þessar aðstæður (Keller, Apéria, and og Georgson, 2008).
7.3.3

Stjórnun - eftirlit og samningsgerð

Stjórnun alþjóðamarkaðsáætlunar felst meðal annars í því að hafa eftirlit með ákveðnum
frammistöðuþáttum og leiðrétta ef þörf krefur (Hollensen, Global Marketing, 2007). Þar
sem starfað verður með umboðsaðila er þörf á virku eftirliti með þróun markaðarins og
eftirfylgni við markaðsáætlun fyrir erlendan markað. Ef umfang alþjóðlegu
markaðsstarfseminnar breytist verður haft í huga að breyta skipulagsheildinni til
samræmis við verkefni, tækni og ytra umhverfi. Skipulagsgerð fyrirtækja á
alþjóðamarkaði ræðst meðal annars af því á hvaða stigi alþjóðavæðing fyrirtækisins er,
mikilvægi alþjóðlegra aðgerða fyrirtækisins, flækjustigi alþjóðaviðskipta fyrirtækis og
úrvali hæfra stjórnenda (Hollensen, 2007). Alþjóðlega markaðsstjórnunarkerfið miðast
við sívirkt endurmat (sjá mynd 7-1) og samanstendur af því að ákvarða markmið fyrir
markaðssetninguna, setja frammistöðustaðla og grípa til réttra leiðréttinga- eða
stuðningsráðstafana. Frammistöðuþættirnir sem lagt er til að verði metnir eru:
 Staða pantana miðað við áætlanir um pöntunarmagn og sölu
 Sala á skilgreindum markaðssvæðum miðað við söluáætlun
 Stjórnunar og sölukostnaður við útflutning og markaðssetningu

Mynd 7-1. Sívirkt endurmat sem nýtist í feedforward markaðs-stjórnkerfi

Þegar um „after-the-fact“ stjórnkerfi er að ræða, bíða stjórnendur þangað til í lok
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skipulagstímabils til að grípa til leiðréttingaraðgerða. Þegar um „feedforward“
stjórnkerfi er að ræða er gripið til leiðréttingaraðgerða á meðan skipulagstímabilinu
stendur með því að fylgjast strax með frammistöðumælingum og stýra fyrirtækinu aftur
að upphaflegum markmiðum ef eitthvað er að fara úrskeiðis (Hollensen 2008).
Lagt er til að notað verði „feedforward“ stjórnkerfi og fylgst verði jafnóðum með
frammistöðumælingum

með

reglulegu

millibili

sem

gefur

kost

á

sívirku

frammistöðumati, sjá mynd 7-1 (Shinkle, Gooding, og Smith, 2004), og aðlögun að
markaðsaðstæðum samkvæmt niðurstöðum þess.
Alþjóðamarkaðsáætlunin þarf að vera samofin annarri áætlanagerð fyrirtækisins og þarf
því að taka mið af stefnumótun og viðskiptaáætlun. Þessu er best lýst í mynd 7-2 (Karl
Friðriksson og Sævar Kristinsson, 2003).

Mynd 7-2. Yfirlit yfir tengsl milli áætlana fyrirtækis

Þar sem íslenska framleiðslufyrirtækið verður ekki með starfsmenn erlendis, heldur
dreifingaraðila (e. distributor), snýst samningsferlið fyrst og fremst um það að semja við
samstarfsaðilann á hvaða kjörum hann tekur að sér að selja framleiðsluvörunar ásamt því
hvaða árangri stefnt er að í markaðssetningunni.
Að síðustu er bent á að mikilvægt samningsatriði gæti verið að tengja
frammistöðumælingarnar á einhvern hátt við samninginn sem gerður er við
umboðsmanninn.
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8 Niðurstöður
Markmið verkefnisins var að skýra stöðu skógræktar á Íslandi og varpa ljósi á
framtíðarhorfur hennar. Rannsóknarspurningarnar snerust í fyrsta lagi um hvort
nytjaskógrækt ætti framtíð fyrir sér og ef svo er hvaða afurðir væru líklegar til árangurs
og hvernig væri best að haga inngöngu á erlendan markað og í öðru lagi um hvaða
breytinga væri þörf til að styðja við framtíð nytjaskógræktar og fylgja eftir niðurstöðum
sviðsmyndagreiningar.
Til að svara rannsóknarspurningunni var gerð vefkönnun sem greindi m.a.
styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri í skógrækt á Íslandi. Niðurstöðurnar voru síðan
nýttar til að varpa upp þremur sviðsmyndum sem sýndu mismunandi framtíð skógræktar,
miðað við þróun helstu drifkrafta. Út frá gögnum úr vefkönnun, voru aðaldrifkraftar
metnir vera fjármagn sem fæst til skógræktar á komandi árum og þróun veðurfars.
Þegar reynt er að spá fyrir um framtíðina með þessum hætti er í raun ekki hægt
að gera rannsókn sem sannar með tölfræðilegum hætti að þróunin verði á einn eða annan
hátt. Sviðsmyndinar sýna líklega þróun, með mismunandi sögum um komandi framtíð,
sem studdar eru greiningum úr vefkönnun og fyrirliggjandi gögnum frá Skógrækt
ríkisins og gögnum um þróun veðurfars.
Út frá niðurstöðum sviðsmynda 1 og 2 og tengdri rannsóknarvinnu telst nytjaskógrækt á Íslandi eiga framtíð fyrir sér og fyrirséð að úrvinnsla afurða úr íslenskum
skógum muni aukast stöðugt á næstu áratugum. Sviðsmynd 2 gerir ráð fyrir hægfara
þróun, jákvæðu veðurfari, en dragi úr fjármagni til gróðursetningar. Þrátt fyrir það gætu
núverandi nytjaskógar sem þegar eru til staðar, nægt til framleiðslu allt að 10.000 tonna
af söguðum við árið 2050.
Rannsókn og fyrirliggjandi gögn benda til að aðalafurðir verði svokallaður
borðviður til ýmiskonar timburvinnslu og iðnviður sem nýtist í framleiðslu pappírs,
spónaplatna, kurls, eldiviðar og smíða-/renniviðar. Afurðir geta verið mjög fjölbreyttar
samkvæmt niðurstöðum rannsóknar. Til að kanna hvaða inngönguaðferð hentaði á
erlendan markað var valin afurðin pappír til hreinlætisnota, þar sem hægt væri að ná
ákveðinni vöruaðgreiningu með þeirri afurð í markaðssókn. Mælt var með að beita
útflutningsaðferð með beinum útflutningi (e. direct export mode), sem hafi litla áhættu í
för með sér þar sem ekki væri um miklar fjárfestingar að ræða og felur í sér að
framleiðslufyrirtækið sjái um útflutningsaðgerðirnar og hafi beint samband við fyrsta
millilið erlendis með aðgang að markaðsþekkingu og dreifingarkerfi. Bent var á leiðir til
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að stýra og hafa eftirlit með alþjóðlegri markaðsáætlun með stöðugu eftirliti á
skipulagstímabili og öflugri áætlanagerð.
Í samhengi við fræðilega umfjöllun um breytingastjórnun var fjallað um
breytingar og stefnumörkun sem gætu reynst nauðsynlegar ef farið væri í gegnum
breytingaferli í tengslum við sviðsmynd 1. Miðað var við að forræði skógræktarmála
yrði á hendi einnar sterkrar stofnunar undir umsjón eins ráðuneytis og í raun byggt á
vinnu starfshóps landbúnaðarráðherra sem unnin hefur verið í tengslum við hugsanlega
sameiningu Landgræðslunnar og Skógræktar ríkisins.
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9 Takmarkanir og lokaorð
Takmörkuð fyrirliggjandi gögn lágu fyrir um markað fyrir hreinlætispappír á
Norðurlöndum og voru ekki aðgengileg í þeim gagnagrunnum sem Háskólinn hefur
aðgang að. Því voru notkunartölur frá Íslandi notaðar til að áætla heildarmarkað.
Bent er á að fjöldi þáttakenda í vefkönnun var takmarkaður, en þó var um
lungann úr fagfólki í íslenskri skógrækt að ræða. En leitað var til sérfræðinga hjá
Skógrækt ríkisins, Skógræktarfélagi Íslands og Héraðsskógum. Hugsanlega hefði mátt
leita til sérfræðinga hjá Landgræðslu ríkisins einnig og til landbúnaðarháskólans á
Hvanneyri. Þá hefði mátt leyta til ráðuneytis eða ráðuneyta eftir frekari upplýsingum til
dæmis varðandi upplýsingar um þróun fjárheimilda á næstu árum, en forræði
skógræktarmála

er

á

höndum

Umhverfisráðuneytis

og

Landbúnaðar-

og

Sjávarútvegsráðuneytis.
Spurningalistinn í vefrannsókn byggðist að nokkru leyti á opnum spurningum sem gerir
úrvinnslu erfiðari, en hægt hefði verið að notast við staðlaðan lista eftir aðra að meira
leyti. En einnig má benda á að opnu svörin hefðu fengist ef gerð hefði verið eigindleg
könnun með rýnihóp eða djúpviðtölum. Reyndar var upplýsingum líka safnað þegar
hringt var í þáttakendur könnunar til að fylgja eftir svörun. Einnig var haldinn fundur
með fulltrúum Skógræktar Ríkisins á Mógilsá þar sem upplýsingum var safnað.
Til eru ýmis gögn og vandaðar rannsóknir hjá Skógrækt Ríkisins yfir vöxt og
þróun nytjaskóga en eflaust mætti gera fleiri rannsóknir á því hvernig úrvinnsla afurða,
timburiðnaður og tilheyrandi tækjabúnaður á landinu muni þróast og hvernig hann verði
best styrktur þannig að tækifæri á því sviði nýtist en fari ekki forgörðum.
Miðað við bjartsýnustu forsendur um þróun nytjaskógræktar, má álykta að
nytjaskógrækt sé stóriðja framtíðarinnar og verði iðnaður sem komi til með að velta
milljörðum og stuðla að mikilli atvinnusköpun í framtíðinni.

- 100 -

Viðauki 1 – Spurningar í vefkönnun
1. Að því gefnu að skógrækt stóraukist og búi við hagstæð skilyrði næstu áratugina,
hvaða unnar skógræktarafurð/ir úr trjávið úr nytjaskógum telur þú að verði líklegar
til árangurs sem helsta söluvara á Íslandi eða á erlendan markað í framtíðinni?
(skriflegt svar, nefnið eitt til þrjú atriði, raðið eftir mikilvægi)

2. Úr hvaða trjátegundum væri hægt að vinna slíkar afurðir sem væru líklegar til
árangurs sem söluvara?

3. Hverja telur þú vera helstu drifkrafta í þróun skógræktar á komandi áratugum? (Með
drifkröftum er átt við óvissuþætti sem geta haft mikil áhrif á þróun skógræktar á
jákvæðan eða neikvæðan hátt. - Nefnið a.m.k 2 - 4 atriði raðað eftir mikilvægi).

4. Hver eru helstu ytri tækifæri sem felast í skógrækt á Íslandi með tilliti til
samfélagslegra þátta? (Einungis hægt að velja eitt atriði, -Veldu það sem þú telur mikilvægast):
o Þróun lýðfræðilegs umhverfis, mannfjöldabreytingar, (mannfjöldi, aldur,
o þjóðfélagshópar)
o Heilsa og útivist
o Lífstílsbreytingar
o Menntun
o Viðhorf í samfélaginu, vörumerki og ímynd
o Kaupgeta og kauphegðun, aðgengi að vörum
o Þróun í húsbyggingum, innanhússhönnun
o Nýjar atvinnugreinar
o Annað, skrifið frekari skýringar við þetta svar í reitinn hér við hliðina: [ ]

- 101 -

5. Hver eru helstu ytri tækifæri sem felast í skógrækt á Íslandi með tillit til
hagræns,efnahagslegs umhverfis? (Einungis hægt að velja eitt atriði, -Veldu það sem þú telur
mikilvægast):

o Hagkerfi landsins, fjárheimildir til skógræktar
o Verðbólga, vextir og gengisþróun
o Þróun viðskipta á alþjóðavettvangi
o Þróun markaða og dreifileiða
o Framleiðsla tengd skógræktarafurðum
o Atvinnusköpun tengd skógrækt
o Skattamál sem tengjast ákveðnum vörum eða þjónustu
o Annað, skrifa verður skýringar við þetta svar í reitinn hér við hliðina: [ ]

6. Hver eru helstu ytri tækifæri sem felast í skógrækt á Íslandi með tilliti til stjórnmálaog lagaumhverfis? (Einungis hægt að velja eitt atriði,-Veldu það sem þú telur mikilvægast):
o Kosningar
o Stefna, forysta
o Stjórnvaldsákvarðanir, viðhorf stjórnvalda
o Uppbygging og skipulag
o Samtök, þrýstihópar og áróðursfólk
o Alþjóðlegir þrýstihópar
o Ýmis tengsl, viðhorf innanlands
o Innri pólitísk málefni
o Laga og reglugerðarbreytingar
o Annað, skrifa verður skýringar við þetta svar reitinn hér við hliðina: [ ]
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7. Hver eru helstu ytri tækifæri sem felast í skógrækt á Íslandi með tilliti til tæknilegs
umhverfis? (Einungis hægt að velja eitt atriði, - Veldu það sem þú telur mikilvægast)
o Tækniþróun og nýjungar í atvinnugreininni sem geta leyst núverandi tækni af
hólmi
o Upplýsingatækni til að auka samvinnu/samstarf
o Breytingar á hugbúnaði
o Intenetið og tækifæri tengd því
o Flutningar / Flutningatækni
o Líftækni og erfðafræði
o Alþjóðleg samskipti
o Rannsóknir og fjármögnun í tengslum við þær
o Annað, skrifa verður skýringar við þetta svar í reitinn hér við hliðina: [ ]

8. Hver eru helstu ytri tækifæri sem felast í skógrækt á Íslandi með tilliti til umhverfissjónarmiða? (Einungis hægt að velja eitt atriði, -Veldu það sem þú telur mikilvægast)
o Umhverfismál
o Veðurfar
o Markaðssetning tengd umhverfismálum
o Annað, skrifa verður skýringar við þetta svar í reitinn hér við hliðina: [ ]

9. Hverjar eru helstu ytri ógnanir við skógrækt á Íslandi með tilliti til samfélagslegra
þátta? (Einungis hægt að velja eitt atriði, - Veldu það sem þú telur mikilvægast):
o Þróun lýðfræðilegs umhverfis, mannfjöldabreytingar, (mannfjöldi, aldur,
o þjóðfélagshópar)
o Skortur á menntun tengdri skógrækt
o Viðhorf í samfélaginu, vörumerki og ímynd
o Kaupgeta og kauphegðun, aðgengi að vörum
o Lífstílsbreytingar
o Annað, skrifa verður skýringar við þetta svar í reitinn hér við hliðina: [ ]
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10. Hverjar eru helstu ytri ógnanir við skógrækt á Íslandi með tillit til hagræns,
efnahagslegs umhverfis? (Einungis hægt að velja eitt atriði, -Veldu það sem þú telur
mikilvægast)

o Hagkerfi landsins, fjárheimildir til skógræktar
o Verðbólga, vextir og gengisþróun
o Þróun viðskipta á alþjóðavettvangi
o Þróun markaða og dreifileiða
o Skattamál sem tengjast ákveðnum vörum eða þjónustu
o Annað, skrifa verður skýringar við þetta svar í reitinn hér við hliðina: [ ]

11. Hverjar eru helstu ytri ógnanir við skógrækt á Íslandi með tilliti til stjórnmála- og
lagaumhverfis? (Einungis hægt að v elja eitt atriði, - Veldu það sem þú telur mikilvægast):
o Kosningar
o Stjórnvaldsákvarðanir, viðhorf stjórnvalda
o Breytingar á uppbyggingu og skipulagi
o Samtök, þrýstihópar og áróðursfólk
o Innri pólitísk málefni
o Laga og reglugerðarbreytingar
o Annað, skrifa verður skýringar við þetta svar í reitinn hér við hliðina: [ ]

12. Hverjar eru helstu ytri ógnanir við skógrækt á Íslandi með tilliti til tæknilegs
umhverfis? (Einungis hægt að velja eitt atriði, - Veldu það sem þú telur mikilvægast)
o Lítil tækniþróun og nýjungar í greininni
o Vöntun á upplýsingatækni til að auka samvinnu/samstarf
o Skortur á fjármagni í tengslum við rannsóknir
o Annað, skrifa verður skýringar við þetta svar í reitinn hér við hliðina: [ ]
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13. Hverjar eru helstu ytri ógnanir við skógrækt á Íslandi með tilliti til
umhverfissjónarmiða? (Einungis hægt að velja eitt atriði, -Veldu það sem þú telur mikilvægast)
o Umhverfismál
o Veðurfar
o Náttúruhamfarir af einhverju tagi
o Annað, skrifa verður skýringar við þetta svar í reitinn hér við hliðina: [ ]

14. Hverjir eru helstu innri styrkleikar skógræktar á Íslandi? Skriflegt svar:
Með tilliti til mannauðsmála:
Með tilliti til fjármála:
Með tilliti til vöruúrvals:
Með tilliti til þjónustu:
Með tilliti til framleiðslu:
Með tilliti til skipulags og upplýsingamiðlunar:
Almennt, annað en ofangreint:
Almennt, annað en ofangreint: (ath. að það verður
að skrifa eitthvað til að geta haldið áfram með
könnun):

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

15. Hverjir eru helstu innri veikleikar skógræktar á Íslandi? Skriflegt svar:
Með tilliti til mannauðsmála:
Með tilliti til fjármála:
Með tilliti til vöruúrvals:
Með tilliti til þjónustu:
Með tilliti til framleiðslu:
Með tilliti til skipulags og upplýsingamiðlunar:
Almennt, annað en ofangreint (ath. að það verður
að skrifa eitthvað til að geta haldið áfram með
könnun):

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

16. Vantar eitthvað í vinnuumhverfi þitt sem gæti stuðlað að betri frammistöðu þinni eða
skógræktarinnar í heild?
o Nei
o Já (Hvað? (skriflegt svar í reit hér við hliðina) [ ]
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17. Hvernig metur þú gæði hópvinnu í málefnum/verkefnum skógræktarinnar?
o Mjög árangursrík/gagnleg
o Frekar árangursrík/gagnleg
o Ekki mjög árangursrík/gagnleg
o Ekki árangursrík/gagnleg
o Veit ekki

18. Hversu ánægður ertu með:
Mjög
ánægður
Leiðtoga á ýmsum sviðum
starfseminnar sem jákvæðar
fyrirmyndir?
Næsta yfirmann sem
jákvæða fyrirmynd?
Starfsandann meðal
samstarfsmanna þinna?
Fagmennsku hjá
samstarfsmönnum þínum?

Ánægður

Hlutlaus

Óánægður

Mjög
óánægður

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

19. Hvert er kyn þitt?
o Karlkyn
o Kvenkyn

20. Hver er aldur þinn?
o 20-29 ára
o 30-39 ára
o 40-49 ára
o 50-59 ára
o 60-69 ára
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Viðauki 2 – Niðurstöður vefkönnunar
1.
Að því gefnu að skógrækt stóraukist og búi við hagstæð skilyrði næstu áratugina, hvaða
unnar skógræktarafurð/ir úr trjávið úr nytjaskógum telur þú að verði líklegar til árangurs sem
helsta söluvara á Íslandi eða á erlendan markað í framtíðinni? (skriflegt svar, nefnið eitt til þrjú
atriði, raðið eftir mikilvægi)
a. Ýmis hönnun úr íslenskum við, t.d. húsgögn
b.

Eldiviður, kurl, borðviður.

c.

Kolefnisbinding, borðviður, iðnviður

d.

Fyrst verður ekkert mál að selja allan iðnvið (bæði innanlands og utan) næst mun koma smíðavíður
fyrir glugga og hurðir

e.
f.

biomassi til brennslu eða annarar úrvinnslu, girðingarstaurar og klæðningar á hús og palla
Hús, húsgögn og lífmassi. Ef þú ert bara að hugsa um skógræktarafurðir sem hráefni þá:
byggingatimbur, smíðaviður, lífmassi

g.

Timbur til nota í byggingariðnaði og ýmsu því tengdu, Iðnviður.

h.

Minjagripir á erlendan markað, kurl, bolviður

i.

X Ekkert svar

j.

Borðviður, Iðnviður

k.

Klósettpappír (það hafa allir not af honum), Etanól-framleiðsla og borðviður

l.

Efni í glugga (lerki), burðarbitar, panill

m. Trjákurl, Beðmi(trjámassi),
n.

Timbur til smíða Trjákurl

o.

spænir, borðviður (timbur), viður sem kolefnisgjafi fyrir járn/ál iðnað

p.

Borðviður til smíða. Trjákurl til notkunar sem undirlag fyrir búfé og fiðurfé auk sölu á iðnaðarkurli í
verksmiðjur

q.

1)iðnviður fyrir: a) innlendan kísiliðnað, b) lífeldsneyti, c) framleiðslu undirburðar fyrir skepnur. 2)
almennt byggingatimbur (borð og plankar) 3) sérunninn gæða harðviður úr reynivið í húsgögn, þiljur,
spón, parket o.þ.h.

r.

borðviður, kurl og timburkol til iðnaðar,

s.

Iðnviður, borð/vilmarkspanel inni/úti, Hönnunarafurðir- úr stuttum lengdum

t.

Biomassi, timbur til serstakranota

u.

Spónn (iðnviður)til viðarhvoðuframleiðslu -pappír Smíðaviður úr hægvaxta trjám -hugsanlega lítmrtés
efniviður. Gæðaviður (smíðaviður eða spónn til spónlagningar)úr eðal-laufrtjám

v.

Veggklæðningar viðarkurl

w. Vilmarkspanill inni sem úti, handverk og húsgögn inni og úti
x.

1) Borðviður og hvað sem fólki dettur í hug að búa til úr honum, 2) kurl, 3) handverk. Fyrir erlendan
markað - handverk og sérvörur.

y.

1.lífmassi til málmiðnaðara, 2. lífmassi til framleiðslu fljótandi eldsneytis, 3. timbur

z.

kurl (til kyndingar, undirburður), borðviður

aa. 1. húsgögn 2. gólf/veggefni 3. smáhlutir (minjagripir, renndir munir ofl)
bb. Næstu árin verður þetta kurl, arinviður, utanhúsklæðningar. Smá saman munu aðrar viðarafurðir koma
inn s.s. gólfborð, parket, panill osfrv. Ég sé ekki Íslandi útflutningi á viðarafurðum á næstu áratugum.
cc. Kurl, spænir og pressaðir spænir í plötur
dd. Borðviður og klæðningar
ee. Veggskífur,eldiviður,sérviður ýmiss konar
ff. Borðviður,spænir,arinviður
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gg. Borðviður. Arinviður
hh. 1.Kurl 2.Eldiviður 3.Borðviður
ii.

Smíðaviður, arinviður, viðarkurl, girðingarstaurar, ýmis föndur vara.

jj.

Borðviður,plankar

kk. Húsgögn og innréttingar, klæðningar á hús bæði inni og úti, orkugjafi/varmagjafi
ll.

mm.

1. Bundið kolefni (sem söluvara á innlendum, sam-evrópskum eða alþjóðlegum markaði með
losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda). Verði slíkur markaður að veruleika, fer binding kolefnis í
skógi að skila ávinningi fyrir skógareigandann og þjóðarbúið um leið og uppsöfnun kolefnis hefst,
jafnvel þótt skógurinn sé ungur að árum, og halda áfram að skila verðmætaaukningu í marga áratugi og
e.t.v. fram á 22. öld. 2. Mikil eftirspurn er þegar eftir iðnvið fyrir kísiliðnað í landinu. Markaður fyrir
grisjunarvið úr skógum landsins er því þegar fyrir hendi en gæti margfaldast á næstu árum og
áratugum, ef sú stefna yrði tekin að iðnaði eða stjórnvöldum að skipta út jarðefnaeldsneyti (kolum og
koksi) fyrir trjávið. Þar með yrði möguleiki á að gera verðmæti úr trjávið úr tiltölulega ungum
grisjunum. 3. Borðviður úr eldri skógum. Íslenskur skógur sem kominn er á þann aldur að hægt sé að
nýta hann til borðviðarframleiðslu er enn afar lítill að flatarmáli, en mun fara vaxandi á næstu
áratugum.
Timbur til flettingar, iðnviður (kurl, spænir oþh)

nn. Iðnviður (kurl, hefilspænir, kolefnisgjafi í iðnferla), eldiviður, borðviður
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2.
a.

Úr hvaða trjáteg. væri hægt að vinna slíkar afurðir sem væru líklegar til árangurs sem söluvara:
Reyniviður, birki

b.

Birki, lerki og fleiri tegundum.

c.

Öllum teg. Lerki, greni, fura

d.

Iðnviðurinn: ösp, greni. Smíðaviður: Lerki

e.

biomassan úr hvaða viðartegund sem er, girðingarstaura og klæðningar úr lerki o.fl.

f.

Byggingatimbur úr sitkagreni, lerki, ösp og stafafuru, smíðaviður úr lerki, furu, birki, hlyn, reyni og álmi

g.

Sitkagreni/bastarði, Stafafuru, Lerki og Rauðgreni.

h.

Birki, Aski, Lerki, Ösp

i.

Ekkert svar

j.

Lerki, Sitkagreni, Alaskaösp,

k.

Öllum. sem tæmi- Lerki,greni,ösp,víðir,fura,reynir,hengibirki,elrir alveg yfir í hegg eða/og gullregn.

l.

Lerki, sitkagreni, stafafuru, alaskaösp

m. Flestum tegundum tæktaðra trjaá
n.

Sitkagreni, Stafafura, Lerki

o.

(hægt = hagkvæmt?) sitkagreni, alaskaösp, hraðvaxta víðitegundir,

p.

Úr lerki, sitkagreni og alaskaösp

q.

1)iðnviður: alaskaösp, stafafura og grisjanir og afskurður allra tegunda, 2) sitkagreni, 3) reyniviður.

r.

sitkagreni og ösp. Ekki útilokað með lerki og furu

s.
t.

Lerki, greni, fura
Biomassi allt, timbur allt

u.

Iðnviður: Ösp-grenitegundir
Ilmreynir, gráelri Ilmbjörk

v.

Sitkagreni lerki

Smíðaviður: Lerki, fura, grenitegundir, -rauðgreni í límtré Eðalaluftré:

w. vilmarkspanill greni fura og lerki, í handverki og húsgögnum birki og lerki og fl.
x.

Fyrir borðvið - greni, lerki, ösp og aðrar há-og beinvaxnar tegundir. Fyrir kurl og handverk - hvað sem er, sérstaklega
hvað handverkið varðar.

y.

1. ösp, 2. sitkagreni, 3. stafafuru, 4. lerkitegundum

z.

greni, lerki, birki

aa. t.d. greni, reyni, birki, lerki
bb. Lerki, greni, fura, ösp
cc. Greni , ösp ,fura lerki
dd. Lerki greni fura
ee. lerki, greni, lindifura, elri og birki
ff. greni,furu,lerki
gg. Sitkagreni.Stafafuru.Lerki.Alaskaösp
hh. Greni, birki, Lerki.........
ii.

Lerki, Fura, Birki

jj.

Sitkagreni, Alaskaösp, stafafura

kk. Íslneskur reyniviður, fura og greni, birki og ösp
ll.

mm.

Öllum þeim trjátegundum sem vaxa hratt og örugglega á landinu. Á Suður- og Vesturlandi: sitkagreni, stafafura og
alaskaösp. Á Norður- og Austurlandi: sömu trjátegundir auk rússalerkis. Með aukinn hlýnun á næstu áratugum mun
fjölga þeim tegundum sem vaxið geta til nytja hér á landi.

Sitkagreni, rauðgreni, hvítgreni, lerki, stafafura og ösp

nn. Sitkagreni, rússalerki, stafafura, alaskaösp, birki
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a.

3.
Hverja telur þú vera helstu drifkrafta í þróun skógræktar á komandi áratugum? (Með
drifkröftum er átt við óvissuþætti sem geta haft mikil áhrif á þróun skógræktar á jákvæðan eða
neikvæðan hátt. - Nefnið a.m.k 2 - 4 atriði raðað eftir mikilvægi).
Fjármagn til skógræktar, veðurfar, skipulagsmál/landnýting, ímynd

b.

Fjármögnun, efnahagsástand, kynning.

c.

Loftslagsmál, orkumál

d.

1. Þörf á fjármagni til nýskógræktar (ríkisstyrkir vegna þess að hér er um langtímafjárfestingu að ræða) 3.
Umhverfissamtök sterk oft á móti skógrækt 2. Almenningsálit, hvað vilja íslendingar mikla skóga. Flestir
vilja meiri skóga samkvæmt skoðanakönnunum en einhverstaðar er þröskuldinum náð. Setja verður upp
raunhæf markmið t.d 5-7% af láglendi, um það er sátt

e.

fjárveitingar alþingis til landshlutaverkefna í skógrækt og veðurfarsþróun

f.

Loftslagsmál - þ.e. nauðsyn þess að við framleiðum okkar eigið timbur til að vernda aðra skóga og fækka
kolsporum. Hlýnun andrúmslofsins gerir Ísland líka að auðveldari stað til að rækta fjölbreyttari skóglendi
og einnig getur Ísland orðið hæli fyrir tegundir sem verða fyrir auknum skaða vegna sjúkdóma "heima hjá
sér", amk tímabundið. Sé horft þrengra er álit almennings og þar með vilji stjórnvalda og fjárframlög
mikilvægur þáttur. Aukning birkiskógaþekju virðist njóta almennrar velvildar. Hætturnar liggja fyrst og
fremst í þeirri einangrunarstefnu sem íslenskir skógræktarmenn hafa tileinkað sér gagnvart öðrum
fræðimönnum og bændum sem stunda hefðbundinn búskap. Hætt er við því að önnur sjónarmið gagnvart
landnýtingu verði ofan á við þær aðstæður og skógrækt verði aftur viðfang fárra sérvitringa. Tækifæri
liggur aftur á móti í fjölda áhugasamra skógarbænda um land allt.

g.

Almenningsálitið, Fjármagn, Að skógrækt verði settar þröngar lagalegar skorður.

h.

Veðrátta, umgengi manna og viðhorf

i.

X Ekkert svar

j.

Lágt gengi krónunnar, Áhrif kolefnisbindingar á fjárveitingavaldið.

k.

Ástand krónunar (eins og staðan er í dag), hlýnandi loftslag (eins og staðan verður á morgun), Aukin
menntun ((bein eða óbein) í formi komandi kynslóða), Aukinn skilningur almennings á mikilvægi
heilnæms umhverfis, Ósýkt náttúra (sem hamla trjávöxt (hjálpa í sumum tilvikum)enn sem komið er),
Almennur skilningur á mikilvægi sjálfbærrar þrjóunar,

l.

Kolefnisbindingu, framleiðslu á iðnaðarhráefni, til útivistar (og þar með bættrar lýðheilsu), til
jarðvegsverndar, til vatnsverndar, til að auka fiskgengd í ár og vötn

m.

framlög til nýskógræktar og rannsóknir

n.

veit ekki

o.

Pólitík, loftslag,

p.

Vantanlega er kolefnisbinding og spurning um gjaldeyrissparandi hvata sem munu ráða hvað mestu

q.

1) þróun framboðs og verðs á jarðefnakolefni, 2) reglur um losun gróðurhúsalofttegunda, gjaldtaka af
losun og greiðslur fyrir bindingu, 3) hagþróun í heiminum einkum í þróunarlöndum.

r.

+ vöntun á hreinu hráefni til iðnaðar, binding á kolefni í skógum - öfganáttúruvernd og öfgalandstjórnun í
gegnum skipulag

s.

Fjármagn frá hinu opinbera, kolefnisbinding

t.

Náttúruvernd sem takmarkar notkun erlendra tegunda og svæði sem má taka til skógræktar Skortur á
skilningi hjá fjárveitingayfirvöldum. Samstarf með öðrum stofnunum eins og landgræðslu þar sem
markmið eru ekki eins

u.

Þekking, fjármagn v. stofnkostnaðar. Skipulag Umhverfismála umræða

v.

Ríkisframlag stöðugt, auknar rannsóknir

w.

Neikvæðir - eldgos, breiting á hitafari, skortur á fjarmagni jákvæðir - hitafar

x.

1) Stuðningur hins opinbera (lagalegur, pólitískur og fjárhagslegur) 2) Viðhorf almennings til skógræktar hefur m.a. áhrif á afstöðu hins opinbera. 3) Staða markaðar (gengi krónu, framleiðsla erlendis o.s.frv.) 4)
Umhverfi - hlýnun eða kólnun veðurfars, sjúkdómar, plágur.
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y.

1. Eftirspurn eftir afurðum, 2. hlýnandi loftslag, 3. hækkandi orkuverð

z.

Umhverfisvitund fólks (um beina og óbeina þjónustu skóga), veðurfar/vaxtarskilyrði, fjárstreymi

aa.

1.hlýnun jarðar mun hafa áhrif á vöxt og viðgang þeirra tegunda sem við erum að rækta í dag. Á sumar
tegundir mun hlýnunin hafa jákvæð áhrif en neikvæð áhrif á aðrar. Því er mikilvægt að huga að réttu vali á
tegundum/kvæmum. Að auki mun hlýnun jarðar hafa áhrif á skaðvalda á trjám, líklegt er að skordýra og
sveppaplágum fjölgi og afleiðingarnar verði alvarlegri. 2.afstaða almennings 3.fjármagn

bb.

Fjárveitingar haldist óbreyttar eða hækki, mjög mikilvægt að auka gróðursetningu til að ná settum
markmiðum. Samvinna atvinnulífs og ríkisins um þróunarverkfefni í úrvinnslu. Ný einka fyrirtæki í
skógrækt eða tengdri starfsemi.

cc.

landslagsáhrif, markaðsmöguleikar

dd.

Auknar fjárveitingar rannsóknir skipulag

ee.

Orkuverð, flutningskostnaður,hnattræn mengun,upprunatenging viðar og umhverfisáhrif

ff.

Jákvæðni frá samfélaginu,styrki frá hinu opinbera,veðurfar

gg.

Hlýnandi veðurfar,nægt fjármagn.Neikvætt, kólgnandi veðurfar,takmarkað landrími.

hh.

Fjármagn!!! Ræktun Rannsóknir

ii.

Veðurfar, Gos, Aska.

jj.

Veðurfar, náttúruhamfarir, aðgengi að landi.

kk.

Landshlutabundnu
skógræktarverkefnin,
jarðar/náttúruhamfarir.

ll.

1. Alþjóðaþróun í viðbrögðum gegn hlýnun loftslags af mannavöldum og viðurkenning (innanlands og á
alþjóðavettvangi) á hlutverki skóganna við að stemma stigu við þeim loftslagsbreytingum. 2. Aðild Íslands
að Evrópusambandinu sem mun opna á stuðning ESB við nýskógrækt á Íslandi í gegnum
dreifbýlisþróunarsjóði sína. 3. Skógræktarrannsóknir og upplýsingamiðlun.

rannsóknarstarf,

markaðsetning/ímynd,

hlýnun

mm. Það jákvæða er að skógarauðlindin er orðin það stór að skógrækt ríkisins getur skaffað iðnaðinum á
Íslandi visst magn á ári. Fagleg þekking mætti vera meiri. Skortur á grisjunarmönnum.
nn.

ríkisframlög, loftslagsmál
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4.

Hver eru helstu ytri tækifæri sem felast í skógrækt á Íslandi með tilliti til samfélagslegra
þátta: (Einungis hægt að velja eitt atriði, - Veldu það sem þú telur mikilvægast)
Fjöldi Hlutfall
Svör
Nýjar atvinnugreinar
14
35%
Heilsa og útivist
10
25%
Viðhorf í samfélaginu, vörumerki og ímynd
6
15%
Lífstílsbreytingar
3
8%
Kaupgeta og kauphegðun, aðgengi að vörum
2
5%
Annað, skrifið frekari skýringar við þetta svar í reitinn hér við hliðina:
2
5%
Þróun lýðfræðilegs umhverfis, mannfjöldabreytingar, (mannfjöldi, aldur, þjóðfélagshópar)
1
3%
Menntun
1
3%
Þróun í húsbyggingum, innanhússhönnun
1
3%
40 100%
Svör undir liðnum annað voru: 1) Nýjar atvinnugreinar og þróun í húsbyggingum og annari framleiðslu sem nýtir timbur –
2) Erfitt að velja eitt þar sem þetta spilar allt saman. Tel þó að það sé óplægður akur í borgarskógræktarmálum og því freistandi að velja
heilsu og útivist / lífstílsbreytingar

Spurning 4 - Hver eru helstu ytri tækifæri sem felast í skógrækt á Íslandi með tilliti
til samfélagslegra þátta:
Nýjar atvinnugreinar
Heilsa og útivist
Viðhorf í samfélaginu, vörumerki og ímynd
Lífstílsbreytingar
Annað, skrifið frekari skýringar við þetta svar í …
Kaupgeta og kauphegðun, aðgengi að vörum
Þróun í húsbyggingum, innanhússhönnun
Menntun
Þróun lýðfræðilegs umhverfis,…
0%

35%
25%
15%
8%
5%
5%
3%
3%
3%
5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
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5.

Hver eru helstu ytri tækifæri sem felast í skógrækt á Íslandi með tillit til hagræns, efnahagslegs
umhverfis: (Einungis hægt að velja eitt atriði, - Veldu það sem þú telur mikilvægast)
Svör
Fjöldi Hlutfall %
Þróun markaða og dreifileiða
0
0%
Skattamál sem tengjast ákveðnum vörum eða þjónustu
0
0%
Verðbólga, vextir og gengisþróun
1
3%
Annað, skrifa verður skýringar við þetta svar í reitinn hér við hliðina:
2
5%
Þróun viðskipta á alþjóðavettvangi
3
8%
Framleiðsla tengd skógræktarafurðum
9
23%
Hagkerfi landsins, fjárheimildir til skógræktar
11
28%
Atvinnusköpun tengd skógrækt
14
35%
Heildarfjöldi
40
100%
Svör undir liðnum annað voru:
1) Binding kolefnis fyrir fjársterk erlend ríki –
2) Nýr atvinnuvegur -ný auðlind

5. Hver eru helstu ytri tækifæri sem felast í skógrækt á Íslandi með tillit til
hagræns, efnahagslegs umhverfis:
Framleiðsla tengd skógræktarafurðum
Þróun viðskipta á alþjóðavettvangi
Annað, skrifa verður skýringar við þetta svar í …
Verðbólga, vextir og gengisþróun
Skattamál sem tengjast ákveðnum vörum eða …
Þróun markaða og dreifileiða
0%

5%

10%

15%

20%

25%
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6.

Hver eru helstu ytri tækifæri sem felast í skógrækt á Íslandi með tilliti til stjórnmála- og
lagaumhverfis:

Svör
Laga og reglugerðarbreytingar
Annað, skrifa verður skýringar við þetta svar reitinn hér við hliðina:
Samtök, þrýstihópar og áróðursfólk
Ýmis tengsl, viðhorf innanlands
Stefna, forysta
Uppbygging og skipulag
Stjórnvaldsákvarðanir, viðhorf stjórnvalda

Fjöldi
2
2
3
4
6
8
15
40

Hlutfall %
5%
5%
8%
10%
15%
20%
38%
100%

Svör undir liðnum annað voru:
1) Ekkert svar - 2) Skógrækt er sú leið sem einna líklegust er til þess að, allt í senn, auka
framleiðsluverðmæti af landi með sjálfbærum hætti, draga úr nettólosun á
gróðurhúsalofttegundum, fjölga atvinnutækifærum í dreifbýli og vinna gegn helsta
umhverfisvandamáli sem Íslendingar glíma við: jarðvegs- og gróðureyðing.

Spurning 6 - Hver eru helstu ytri tækifæri sem felast í skógrækt á Íslandi með tilliti
til stjórnmála- og lagaumhverfis:
Stjórnvaldsákvarðanir, viðhorf stjórnvalda

38%

Uppbygging og skipulag

20%

Stefna, forysta

15%

Ýmis tengsl, viðhorf innanlands

10%

Samtök, þrýstihópar og áróðursfólk

8%

Annað, skrifa verður skýringar við þetta svar…
Laga og reglugerðarbreytingar

5%
5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35% 40%
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7.

Hver eru helstu ytri tækifæri sem felast í skógrækt á Íslandi með tilliti til tæknilegs umhverfis:
(Einungis hægt að velja eitt atriði, - Veldu það sem þú telur mikilvægast)
Svör
Fjöldi
Hlutfall %
Intenetið og tækifæri tengd því
0
0%
Breytingar á hugbúnaði
1
3%
Annað, skrifa verður skýringar við þetta svar í reitinn hér við hliðina:
1
3%
Flutningar / Flutningatækni
2
5%
Upplýsingatækni til að auka samvinnu/samstarf
3
8%
Líftækni og erfðafræði
3
8%
Alþjóðleg samskipti
3
8%
Tækniþróun og nýjungar í atvinnugreininni sem geta leyst núverandi tækni af hólmi
11
28%
Rannsóknir og fjármögnun í tengslum við þær
16
40%
40
100%
Svör undir liðnum annað voru: 1) Ekkert svar

7. Hver eru helstu ytri tækifæri sem felast í skógrækt á Íslandi með tilliti til
tæknilegs umhverfis:
Rannsóknir og fjármögnun í tengslum við þær
Tækniþróun og nýjungar í atvinnugreininni sem …
Alþjóðleg samskipti
Líftækni og erfðafræði
Upplýsingatækni til að auka samvinnu/samstarf
Flutningar / Flutningatækni
Annað, skrifa verður skýringar við þetta svar í …
Breytingar á hugbúnaði
0%

40%
28%
8%
8%
8%
5%
3%
3%
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
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8. Hver eru helstu ytri tækifæri sem felast í skógrækt á Íslandi með tilliti til umhverfissjónarmiða:
(Einungis hægt að velja eitt atriði, - Veldu það sem þú telur mikilvægast)
Svör
Fjöldi
Hlutfall %
Annað, skrifa verður skýringar við þetta svar í reitinn hér við hliðina:
4
10%
Markaðssetning tengd umhverfismálum
8
20%
Umhverfismál
13
33%
Veðurfar
15
38%
40
100%
Svör undir liðnum annað voru:

1) Allt það sem nefnt er að ofan -2) Verndun jarðvegs og vatns -3) Ekkert svar –
4) Timburiðnaður í heimabyggð- beint frá býli
Spurning 8. Hver eru helstu ytri tækifæri sem felast í skógrækt á Íslandi með
tilliti til umhverfissjónarmiða: (Heildarfjöldi svara var 40)
Veðurfar

38%

Umhverfismál

33%

Markaðssetning tengd umhverfismálum

20%

Annað, skrifa verður skýringar við þetta svar í …
0%

10%
5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

9. Hverjar eru helstu ytri ógnanir við skógrækt á Íslandi með tilliti til samfélagslegra þátta: (Einungis hægt
að velja eitt atriði, - Veldu það sem þú telur mikilvægast)
Svör
Fjöldi Hlutfall %
Lífstílsbreytingar
0
0%
Kaupgeta og kauphegðun, aðgengi að vörum
1
3%
Þróun lýðfræðilegs umhverfis, mannfjöldabreytingar, (mannfjöldi, aldur, þjóðfélagshópar)
2
5%
Annað, skrifa verður skýringar við þetta svar í reitinn hér við hliðina:
3
8%
Skortur á menntun tengdri skógrækt
11
28%
Viðhorf í samfélaginu, vörumerki og ímynd
23
58%
40
100%
Svör undir liðnum annað voru:
1) Skortur á akademísku námi í náttúrufræðum, m.ö.o. það nám sem fyrir er, er ekki á akademískum grundvelli, heldur í formi
pólitískrar innrætingar - 2) Eyðimerkurdýrkun- svört náttúruvernd
3) Sumir íslendingar vilja hafa landið hrátt og nakið og markaðssetja það sem slíkt.

Spurning 9. Hverjar eru helstu ytri ógnanir við skógrækt á Íslandi með tilliti til
samfélagslegra þátta: (Heildarfjöldi svara var 40)
Viðhorf í samfélaginu, vörumerki og ímynd

58%

Skortur á menntun tengdri skógrækt

28%

Annað, skrifa verður skýringar við þetta svar í…
Þróun lýðfræðilegs umhverfis,…
Kaupgeta og kauphegðun, aðgengi að vörum

8%
5%
3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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60%

10. Hverjar eru helstu ytri ógnanir við skógrækt á Íslandi með tillit til hagræns, efnahagslegs umhverfis:
(Einungis hægt að velja eitt atriði, - Veldu það sem þú telur mikilvægast)
Svör
Fjöldi
Hlutfall %
Verðbólga, vextir og gengisþróun
0
0%
Skattamál sem tengjast ákveðnum vörum eða þjónustu
1
3%
Þróun viðskipta á alþjóðavettvangi
2
5%
Þróun markaða og dreifileiða
2
5%
Annað, skrifa verður skýringar við þetta svar í reitinn hér við hliðina:
2
5%
Hagkerfi landsins, fjárheimildir til skógræktar
33
83%
40
100%
Svör undir liðnum annað voru:
1) Engar – 2) Ríkjandi skammtímahugsun í samfélaginu (sem metur lítils þann ávinning sem verður til á mörgum árum eða
áratugum)

Spurning 10. Hverjar eru helstu ytri ógnanir við skógrækt á Íslandi með tillit
til hagræns, efnahagslegs umhverfis: (Heildarfjöldi svara var 40)
Hagkerfi landsins, fjárheimildir til skógræktar

83%

Annað, skrifa verður skýringar við þetta svar …

5%

Þróun markaða og dreifileiða

5%

Þróun viðskipta á alþjóðavettvangi

5%

Skattamál sem tengjast ákveðnum vörum eða…

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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11. Hverjar eru helstu ytri ógnanir við skógrækt á Íslandi með tilliti til stjórnmála- og lagaumhverfis:
(Einungis hægt að velja eitt atriði, - Veldu það sem þú telur mikilvægast)
Svör
Fjöldi Hlutfall %
Kosningar
1
3%
Innri pólitísk málefni
1
3%
Laga og reglugerðarbreytingar
1
3%
Annað, skrifa verður frekari skýringar við þetta svar í reitinn hér við hliðina:
1
3%
Breytingar á uppbyggingu og skipulagi
2
5%
Samtök, þrýstihópar og áróðursfólk
11
28%
Stjórnvaldsákvarðanir, viðhorf stjórnvalda
23
58%
40
100%
Svör undir liðnum annað voru:
1)Skammsýn skammtímasýn og tækifærismennska stjórnmálastéttarinnar í landinu

11. Hverjar eru helstu ytri ógnanir við skógrækt á Íslandi með tilliti til stjórnmálaog lagaumhverfis: (Heildarfjöldi svara var 40)
Stjórnvaldsákvarðanir, viðhorf stjórnvalda

58%

Samtök, þrýstihópar og áróðursfólk

28%

Breytingar á uppbyggingu og skipulagi

5%

Annað, skrifa verður frekari skýringar við þetta …

3%

Laga og reglugerðarbreytingar

3%

Innri pólitísk málefni

3%

Kosningar

3%
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12. Hverjar eru helstu ytri ógnanir við skógrækt á Íslandi með tilliti til tæknilegs umhverfis: (Einungis
hægt að velja eitt atriði, - Veldu það sem þú telur mikilvægast)
Svör
Fjöldi
Hlutfall %
Annað, skrifa verður skýringar við þetta svar í reitinn hér við hliðina:
0
0%
Vöntun á upplýsingatækni til að auka samvinnu/samstarf
1
3%
Lítil tækniþróun og nýjungar í greininni
9
23%
Skortur á fjármagni í tengslum við rannsóknir
30
75%
40
100%
Spurning 12. Hverjar eru helstu ytri ógnanir við skógrækt á Íslandi með tilliti til
tæknilegs umhverfis: (Heildarfjöldi svara var 40)

Skortur á fjármagni í tengslum við rannsóknir

75%

Lítil tækniþróun og nýjungar í greininni

23%

Vöntun á upplýsingatækni til að auka
samvinnu/samstarf

3%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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13. Hverjar eru helstu ytri ógnanir við skógrækt á Íslandi með tilliti til umhverfissjónarmiða:
(Einungis hægt að velja eitt atriði, - Veldu það sem þú telur mikilvægast)
Svör
Fjöldi Hlutfall %
Veðurfar
3
8%
Annað, skrifa verður skýringar við þetta svar í reitinn hér við hliðina:
7
18%
Náttúruhamfarir af einhverju tagi
10
25%
Umhverfismál
20
50%
40
100%
Svör undir liðnum annað voru:
1. Dýrkun á auðnum ("ósnortnum", manngerðum "víðernum") og það sjónarmið að varðveita verði útsýni frá hverjum
lófastórum bletti á Íslandi
2. Nýir innfluttir plöntuskjúkdómar/plágur
3. Sé engar ytri ógnanir í hinu náttúrulega umhverfi
4. Skipulagsmál, af því umhverfismál formgerast á þeim vettvangi
5. Ræktarland henti betur til annarra nota í landb.
6. Við höfum þegar orðið þess áskynja á síðasta áratug, að um leið og farið var lítillega að auka skógrækt í landinu,
risu ýmis skammsýn öfl upp á afturlappirnar og fóru að agnúast út í þá litlu skógrækt sem stunduð hefur verið í
landinu ("að verið væri að drekkja landinu í skógi", "að verið væri að eyða búsvæðum mófugla", "að skógrækt væri
ógnun við hefðbundinn landbúnað og þar með matvælaöryggi Íslendinga", "að verið væri að eyðileggja allt útsýni",
o.s.frv.
7. Innfluttir skaðvaldar (skordýr)

13. Hverjar eru helstu ytri ógnanir við skógrækt á Íslandi með tilliti til
umhverfissjónarmiða: (Heildarfjöldi svara var 40)
Umhverfismál

50%

Náttúruhamfarir af einhverju tagi

25%

Annað, skrifa verður skýringar við þetta svar í …
Veðurfar

18%
8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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Samandregnar niðurstöður PESTLE greiningar á helstu tækifærum (sp.4-8)
Radarkort sem sýnir hve hátt hlutfall af 100% þeir liðir sem skoruðu hæst fengu í niðurstöðum rannsóknar
Samfélag -Nýjar
atvinnugreinar
0,5
35%

PESTLE greining Helstu tækifæri

0,4
0,3
Umhverfi - Veðurfar 38%

Hagrænt Atvinnusköpun tengd
35%
skógrækt

0,2
0,1

Tæknilegt - Rannsóknir 40%
og fjármögnun í
tengslum við þær

Stjórnmála og
lagaumhverfi
38%
Stjórnvaldsákvarðanir,
viðhorf
stjórnvalda

Samandregnar niðurstöður PESTLE greiningar á helstu ógnunum (sp.9-13)
Radarkort sem sýnir hve hátt hlutfall af 100% þeir liðir sem skoruðu hæst fengu í niðurstöðum rannsóknar

Umhverfi Umhverfismál

50%

Samfélag - Viðhorf í
samfélaginu,
vörumerki og ímynd
0,9
0,8 58%
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Tæknilegt - Skortur á
75%
fjármagni í tengslum
við rannsóknir

58%

PESTLE greining Helstu ógnanir

83%

Hagrænt - Hagkerfi
landsins, fjárheimildir
til skógræktar

Stjórnmála og
lagaumhverfi Stjórnvaldsákvarðanir,
viðhorf
stjórnvalda
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14.

(1) Hverjir eru helstu innri styrkleikar skógræktar á Íslandi: Með tilliti til mannauðsmála:
Svót-greining - Innri þættir

Skógrækt
Styrkleikar
Starfsmanna mannauðsmál

Styrkleikar
Starfsmanna mannauðsmál

Vægi

fjöldi

Styrkur

1 Menntun og reynsla

40%

2 Menntun og reynsla

Aukin menntun (skógfræði LBHÍ) Opnun skóga og aukin umferð almenings um skóganna
Fjöldi menntaðra einstaklinga , og hátt hlutfall þeirra, sem hlotið hefur framhaldsmenntun
erlendis.

3 Menntun og reynsla

Góð menntun þeirra sem í faginu og ekki síst mikil reynsla

4 Menntun og reynsla

Góð sérfræðiþekking, góð fagmenntun

5 Menntun og reynsla

Margvísleg þekking

6 Menntun og reynsla

menntun og þjálfun starfsfólks

7 Menntun og reynsla

menntun skógarfólks erlendis , víðsýni

8 Menntun og reynsla

Miðið af velmenntuðu og reynslumiklu fólki í geirnanum.

9 Menntun og reynsla

10 Menntun og reynsla

Mikil fagleg þekking
Skógfræðingar hafa hingað til sótt menntun til útlanda og hafa menntast í ólíkum löndum, hafa
tengsl í þessum löndum, hræðast ekki samstarf við útlendinga og eru læsir, talandi og skrifandi á
tungumál námslandsins sem eru flest mjög þróuð skógræktarlönd.

11 Menntun og reynsla

skógfræðingar menntaðir víða um heim

12 Menntun og reynsla

Töluverð reynsla

13 Menntun og reynsla

Úrval af menntuðu fólki

14 Menntun og reynsla

Vaxandi þekking og reynsla þeirra sem starfa við málaflokkinn

15 Menntun og reynsla

vel menntað starfsfólk, mikil verkþekking og staðháttaþekking

16 Menntun og reynsla

Þeir sem starfa við skógrækt á Íslandi eru ekki mjög margir en menntun þeirra er hlutfallslega góð .

1 Gott starfsfólk

Styrkleikar
Starfsmanna mannauðsmál

Styrkleikar
Starfsmanna mannauðsmál

30%

30%

Styrkleikar

2 Gott starfsfólk

að skógrækt starfar bæði hæft og áhugasamt fólk.
Almennt starfar fólk við skógrækt af brennandi áhuga og hugsjón um að bæta umhverfið og tryggja
hag komandi kynslóða - "helgun" (e. dedication) er því mikil í atvinnugreininni .

3 Gott starfsfólk

Áhugi starfsfólks á málaflokknum

4 Gott starfsfólk
5 Gott starfsfólk

Fámenn stofnun og fólk hefur áhuga á því sem það er að gera
Fólk innan skógræktargeirans eru eldheitir áhugamenn, svo þetta er meira áhugamál fólks heldur
en vinna.

6 Gott starfsfólk

Gott fagfólk, mikil tengsl innan geira og við aðra geira s .s. landgræðslu, umhverfisvernd o.fl.

7 Gott starfsfólk

Gott og velmenntað starfsfólk

8 Gott starfsfólk

Mikil starfsreynsla

9 Gott starfsfólk

nokkir traustir starfsmenn

10 Gott starfsfólk

starfsfólk sem vinnur að skógrækt að einstakri elju og dugnaði

11 Gott starfsfólk

Ungt hugsjónafólk með sæmilega menntun.
Virkir skógarbændur með þekkingu á landinu. Skógfræðingar menntaðir víða og með innsýn í
marga þætti skógræktar.Flinkir rannsóknaraðilar.

12 Gott starfsfólk
1 Annað

Atvinnuaukandi og stuðlar að aukinni útivist

2 Annað

Hægt að skapa atvinnu

3 Annað
4 Annað

Í raun allt
Mörg skóg- og útivistarsvæði landsins í nágrenni þéttbýlis eru gífurlega mikið nýtt. Þannig þekkja
þúsundir manna kosti þessara svæða .

5 Annað

Vil ekki svara

6 Annað

Skógrækt skapar fjölbreitt störf, Störf dreifð um landið

7 Annað

Útivistar

8 Annað

Vil ekki svara

9 Annað

Vil ekki svara

10 Annað

vistvæn,fegurð,

11 Annað

Vil ekki svara

12 Annað

Vil ekki svara
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14 (2) Hverjir eru helstu innri styrkleikar skógræktar á Íslandi: Með tilliti til fjármála:
Svót-greining - Innri þættir

Skógrækt
Styrkleikar
Með tilliti til
fjármála:

Vægi

fjöldi
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Styrkleikar
Með tilliti til
fjármála:

Styrkleikar
Með tilliti til
fjármála:

Styrkleikar
Með tilliti til
fjármála:

Styrkleikar
Með tilliti til
fjármála:

Styrkleikar
Með tilliti til
fjármála:
Styrkleikar
Með tilliti til
fjármála:
Styrkleikar
Með tilliti til
fjármála:

10
28%

25%

10%

10%

8%

5%

5,00%

2,50%
2,50%
2,50%

100%

Styrkleikar
Viður í íslenskum skógum er bundið fjármagn sem ber vexti til langs tíma og kemur til með að skila
arði á endanum
Aukin reynsla veldur betri nýtingu fjármuna . Timburverð fer líklega hækkandi eins og á öðrum
vistvænum afurðum vegna aukinnar eftirspurnar í menguðum heimi .
Getur stuðlað að eflingu gjaldeyris
Það fjármagn sem sett er í skógrækt kemur til baka .
fé er bundið í skógi og þeir fjármunir hverfa ekki við bankahrun !
Mikil arðsemi til langs tíma Kolefnisbynding hugsanlega verðlögð
Mikil margföldunaráhrif af fjárfestingum í skógrækt (útivist, ferðaþjónusta, landgræðsla o.fl.),
fjárfesting tapast ekki þótt bankar fari á hvolf...
Góðir möguleikar á miklum sértekjum(sjálfbærni)
vöxtur, verð
Getur orðið arðbær en tekur langan tíma
Skógrækt er hér á landi sem annarsstaðar öruggasta langtímafjárfesting sem völ er á . Innri
arðsemi skógræktar til lengri tíma er ámóta og innri arðsemi sjávarútvegs t.a.m. (2-3%).

1 Ekkert svar

Veit ekki.

2 Ekkert svar

Enga skoðun

3 Ekkert svar

Ekkert svar

4 Ekkert svar

Ekkert svar

5 Ekkert svar

Ekkert svar

6 Ekkert svar

Ekkert svar

7 Ekkert svar

Ekkert svar

8 Ekkert svar

Ekkert svar

9 Ekkert svar

Ekkert svar

10 Ekkert svar

Ekkert svar

1 Jákvæðni stjórnvalda

Hefð fyrir opinberum styrkjum

2 Jákvæðni stjórnvalda

Stjórnvöld velviljuð skógrækt og tilbúin að verja fé til skógræktar .
Sjáanlegur árangur landshlutaverkefna í skógrækt hefur skapað jákvæðni stjórnvalda sem
endurspeglast í fjárframlögum

3 Jákvæðni stjórnvalda

2,50%

Styrkleikar
Með tilliti til
fjármála:

11

Styrkur
Fjárfesting sem skilar
arði á einhvern hátt til
Fjárfesting sem skilar
arði á einhvern hátt til
Fjárfesting sem skilar
arði á einhvern hátt til
Fjárfesting sem skilar
arði á einhvern hátt til
Fjárfesting sem skilar
arði á einhvern hátt til
Fjárfesting sem skilar
arði á einhvern hátt til
Fjárfesting sem skilar
arði á einhvern hátt til
Fjárfesting sem skilar
arði á einhvern hátt til
Fjárfesting sem skilar
arði á einhvern hátt til
Fjárfesting sem skilar
arði á einhvern hátt til
Fjárfesting sem skilar
arði á einhvern hátt til

4 Jákvæðni stjórnvalda
Tekjumyndun með
1 framleiðslu
Tekjumyndun með
2 framleiðslu
Tekjumyndun með
3 framleiðslu
Tekjumyndun með
4 framleiðslu
Lágt gengi stuðlar að
1 hærra verði fyrir
Lágt gengi stuðlar að
2 hærra verði fyrir
Lágt gengi stuðlar að
3 hærra verði fyrir

Verulegur opinber stuðningur við greinina a .m.k. s.l. aldarfjórðung.

1 Ekki styrkur

óvissar fjárveitingar

2 Ekki styrkur
Fjármagn, góð
1 fjármálastjórn
Fjármagn, góð
2 fjármálastjórn

Vöntun á fjarmagni

1 Sveigjanleiki
Nýir markaðir að
1 Lagasetningar
myndast
sem
styðja við
1 skógræktarverkefni

Sveigjanleiki

1 Innlend auðlind

Auðlind sem er tryggt hér á landi

Skapar nýja auðlind. Sala á viðarafurðum skapar t.d sértekjur fyrir SR.
framleiðsla á skógarafurðum
Tekjur af afurðum hafa verið að aukast
afurðir eru farnar að seljast
Lágt raungengi krónunnar hefur gert það að verkum, að sala á grisjunarviði stendur undir kostnaði
við grisjun.
hátt timburverð
að loksins fæst verð fyrir vöruna (vegna slæms gengis á innfluttri vöru).

góð fjármálastjórn
Peningar

"Nýjir" markaðir með kurl til verksmiðja
Flest stærri skógræktarverkefni sem stofnuð hafa verið á síðustu árum styðjast við lög sem ætla
mætti að væri styrkur

40
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14 (3) Hverjir eru helstu innri styrkleikar skógræktar á Íslandi: Með tilliti til vöruúrvals:
Svót-greining - Innri þættir

Skógrækt
Styrkleikar
Með tilliti til
vöruúrvals:

Vægi

fjöldi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Styrkleikar

16

Með tilliti til vöruúrvals : 43%

17

Styrkleikar
Með tilliti til
vöruúrvals:

25%

Styrkur
Fjölbreytni í tegundum
og afurðum
Fjölbreytni í tegundum
og afurðum
Fjölbreytni í tegundum
og afurðum
Fjölbreytni í tegundum
og afurðum
Fjölbreytni í tegundum
og afurðum
Fjölbreytni í tegundum
og afurðum
Fjölbreytni í tegundum
og afurðum
Fjölbreytni í tegundum
og afurðum
Fjölbreytni í tegundum
og afurðum
Fjölbreytni í tegundum
og afurðum
Fjölbreytni í tegundum
og afurðum
Fjölbreytni í tegundum
og afurðum
Fjölbreytni í tegundum
og afurðum
Fjölbreytni í tegundum
og afurðum
Fjölbreytni í tegundum
og afurðum
Fjölbreytni í tegundum
og afurðum
Fjölbreytni í tegundum
og afurðum

Styrkleikar
Með tilliti til
vöruúrvals:
Styrkleikar
Með tilliti til
vöruúrvals:

Eftirspurn er eftir fjölbreyttum afurðum.
Fjölbreytileiki
Fjölbreytni
Fjölbreyttir skógar margra tegunda .
Hægt að útvega flest
Margar tegundir hafa verið gróðursettar og eru að byrja að skila afurðum í formi grisjunarviðar .
margar trjátegendir
nýtum okkur þann breytileika sem fyrir hendi er
tegundir, kvæmi
Trjátegundafjöldi
Úr skóginum fást ótalmargar afurðir sem sumar ganga kaupum og sölu á markaði (D: timbur,
jólatré), en aðrar sem hafa ekki beint markaðsverðmæti (kolefnisbinding, verndun jarðvegs og
úrvalið fer vaxandi en þörf er á fleirrum rannsóknum á sviði skógræktar
vaxandi vöruúrval
Ekkert svar

2 Ekkert svar

Ekkert sérstakt

3 Ekkert svar

Ekkert svar

4 Ekkert svar

Ekki til staðar

5 Ekkert svar

Enga skoðun

6 Ekkert svar

Ekkert svar

7 Ekkert svar

Veit ekki.

8 Ekkert svar

Vil ekki svara

9 Ekkert svar

Ekkert svar

10 Ekkert svar

Ekkert svar

2 Vöruþróun
8%

Að hér ríkja engar kvaðir á því hvaða tegundir má nota til skógræktar
aldur skóga á Íslandi býður ekki upp á mikla fjölbreytni í afurðum en smæð markaðarins vinnur
aftur á móti að því að auka fjölbreytni .
Aukin skógrækt og aukið skógarskjól auðveldar ræktun fleiri tegunda og þar með fjölbreyttara
vöruúrvals. Tækniframfarir auka möguleika á úrvinnslu fjölbreyttra afurða
Aukinn áhugi á hönnun skilar sér líka í notkun skógarefnis , vöruúrval hér eykst með aukinni
fjölbreytni skógviða hér og stækkun/hækkun skóga.

1 Ekkert svar

1 Vöruþróun
Styrkleikar
Með tilliti til
vöruúrvals:

Styrkleikar

Hægt að setja af stað samkeppni um meira vöruúrval heldur en til er í dag
Mikil vöruþróun hefur átt sér stað hjá S.r. á síðustu árum, styrkleikinn nú er að nýjir aðilar eru að
koma inn á markaðinn og þróa nýjar viðarafurðir .
Möguleikar á að auka vöruúrval

5%

3 Vöruþróun
Hugvit og hæfni í
1 afurðavinnslu
Hugvit og hæfni í
2 afurðavinnslu
Hægt að auka sölu
1 með markaðssetningu
Hægt að auka sölu
2 með markaðssetningu

3%

1 Fjölbreyttari atvinna

Fjölbreyttari atvinna

3%

1 Gæði

gæðin

3%

1 Hráefnisskortur

Skortur á hráefni

3%

1 Lítið vöruúrval
Mikill markaður fyrir
1 smávið
Sjálfbærni í
1 vöruflokkum

Vöruúrval er í eðli sínu fábrotið enda framboð takmarkað og þróun viðarafurða lítt komin á veg

5%

3%
3%

frjótt ímyndunarafl þeirra sem vinnur úr afurðunum, listmunir
hugvit og hæfni
Hægt að auka sölu með markaðssetningu
Nú þegar eru ýmsar viðarafurðir seldar úr íslenskum skógum, með markaðssetningu mætti fjölga
þeim verulega

Mikið af smávið framleitt, eldiviður, spónn -trefjar.
Gætum orðið sjálfbær í sem flestum vöruflokkum sem unnir eru úr skógi

100%
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14 (4) Hverjir eru helstu innri styrkleikar skógræktar á Íslandi: Með tilliti til þjónustu:
Svót-greining - Innri þættir

Skógrækt
Vægi
Með tilliti til
þjónustu:

fjöldi

Styrkur

1 Góð útivistarsvæði

gott aðgengi að skógum - ókeypis.

2 Góð útivistarsvæði

Í skógum landsins eru víða útivistarsvæði sem eru dýrmæt samfélagsþjónustusvæði .

3 Góð útivistarsvæði

Landsmenn sækja í þá þjónustu sem skógarnir veita

4 Góð útivistarsvæði

Möguleiki á útivist í skógum er til staðar, tjaldstæði, gönguleiðir, mikið um sveppatínslu.

5 Góð útivistarsvæði

Bjóða upp á góð útivistarsvæði

6 Góð útivistarsvæði

Opnir skógar sem almenningur getur nýtt sér.
Skógar almennt vinsælir til útivistar, eykur fjölbreytni í ferðaþjónustu, margvísleg
umhverfisþjónusta (vatnsmiðlun, landgræðsla o.fl.).

7 Góð útivistarsvæði
8 Góð útivistarsvæði

10 Góð útivistarsvæði

Skógur til útivistar vinsæll .
Skógur veitir vistfræðilega þjónustu af mörgu tagi : hreinsar vatn, loft, jarðveg og bindur kolefni og
er búsvæði fjölmargra tegunda. Einnig er skógurinn staður fyrir ferðaþjónustu og útivist.
Skógur þekur aðeins um 1% landsins. Því er öll aukning kærkomin viðbót við þá
samfélagsþjónustu, sem skógur veitir, svo sem áður er nefnt.

11 Góð útivistarsvæði

Skógurinn veitar margs konar þjóuntu bæði vistfræði og mannlegt

12 Góð útivistarsvæði

Þjóðin sækir í skóga

13 Góð útivistarsvæði

Þjónusta við ferðafólk sem sækjir í skógana

14 Góð útivistarsvæði

Þjónusta við viskerfi , þjónusta við ferðaþjónustu

9 Góð útivistarsvæði

Styrkleikar
Með tilliti til
þjónustu:

Styrkleikar
Með tilliti til
þjónustu:

Styrkleikar
Með tilliti til
þjónustu:

Styrkleikar
Með tilliti til
þjónustu:

Styrkleikar
Með tilliti til
þjónustu:
Með tilliti til
þjónustu:
Með tilliti til
þjónustu:
Með tilliti til
þjónustu:
Með tilliti til
þjónustu:
Með tilliti til
þjónustu:
Með tilliti til
þjónustu:

35%

25%

10%

8%

Styrkleikar

1 Ekkert svar

Ekkert svar

2 Ekkert svar

Ekkert sérstakt

3 Ekkert svar

ekkert svar

4 Ekkert svar

Enga skoðun.

5 Ekkert svar

enginn

6 Ekkert svar

Ekkert svar

7 Ekkert svar

veit ekki

8 Ekkert svar

Vil ekki svara

9 Ekkert svar

Ekkert svar

10 Ekkert svar
Skógrækt í öllum
1 landshlutum
Skógrækt í öllum
2 landshlutum
Skógrækt í öllum
3 landshlutum
Skógrækt í öllum
4 landshlutum
Möguleikar í aukinni
1 þjónustu
Möguleikar í aukinni
2 þjónustu
Möguleikar í aukinni
3 þjónustu

Ekkert svar
á fjölbreyttum stöðum
dreifing skóga
Erum á öllum landshlutum
Skógar víða á landinu
Þjónusta er væntanlega það sama og atvinna .
Þjónusta gæti aukist verulega
Aukin vinna

1 Fjölbreytni

fjölbreytni
Fjölbreyttir skógar margra tegunda .

3%

2 Fjölbreytni
Auðvelt að nálgast
1 faglega þjónustu

3%

1 Góð þjónustulund

Þjónustulund

3%

1 Hugvit og hæfni

3%

1 Jólatrjáasala
Reynslumikið
1 starfsfólk
Vistfræðileg þjónusta,
1 umhverfisstyrkjandi
Ýmis tækifæri í
1 þjónustu

hugvit og hæfni
Á sama hátt er þjónusta ekki langt komin en þar hafa skógræktarfélög á síðustu árum boðið
almenningi t.d. að kaupa jólatré í skógum á þeirra vegum og lengi hægt að halda áfram að bæta þá

5%

3%
3%
3%

100%

Auðvelt að nálgast faglega þjónustu

að við fagið starfar fólk með reynslu
Þjónusta skóga er sérlega mikil þegar kemur að þætti vistfræðilegrar þjónustu (binding kolefnis,
binding jarðvegs, hreinsun og temprun vatns ). Slík þjónusta yrði þó öllu meiri ef stærri hluti
Skógrækt býður upp á mikið af ónotuðum tækifærum

40

- 124 -

14 (5) Hverjir eru helstu innri styrkleikar skógræktar á Íslandi: Með tilliti til framleiðslu:
Svót-greining - Innri þættir

Skógrækt
Styrkleikar
Með tilliti til
framleiðslu:

Vægi

fjöldi

Styrkur

Styrkleikar

1 Ekkert svar

Ekkert svar

2 Ekkert svar

Ekkert sérstakt

3 Ekkert svar

Ekkert svar

14 (6) Hverjir eru4 Ekkert
helstu
innri styrkleikar
skógræktar á Íslandi: Með tilliti til skipulags og
svar
Ekkert svar
upplýsingamiðlunar:

Styrkleikar
Með tilliti til
framleiðslu:

Styrkleikar
Með tilliti til
framleiðslu:

30%

18%

Styrkleikar
Með tilliti til
framleiðslu:

10%

Styrkleikar
Með tilliti til
framleiðslu:

5%

Styrkleikar
Með tilliti til
framleiðslu:
Styrkleikar
Með tilliti til
framleiðslu:

5%

5 Ekkert svar

Ekkert svar

6 Ekkert svar

Enga skoðun

7 Ekkert svar

Ekkert svar

8 Ekkert svar

Ekkert svar

9 Ekkert svar

veit ekki

10 Ekkert svar

Vil ekki svara

11 Ekkert svar

Ekkert svar

12 Ekkert svar
Tækifæri í
1 fjölbreyttari
Tækifæri í
2 fjölbreyttari
Tækifæri í
3 fjölbreyttari
Tækifæri í
4 fjölbreyttari
Tækifæri í
5 fjölbreyttari
Tækifæri í
6 fjölbreyttari
Tækifæri í
7 fjölbreyttari
Tækifæri í ört vaxandi
1 skógum
Tækifæri í ört vaxandi
2 skógum
Tækifæri í ört vaxandi
3 skógum
Tækifæri í ört vaxandi
4 skógum
Efling upplýsinga um
1 vöruúrval
Efling upplýsinga um
2 vöruúrval
Framleiðsla á sér stað
1 um allt land
Framleiðsla á sér stað
2 um allt land

Ekkert svar
fjölbreytni
Fjölbreyttari framleiðsla
Í skógum má framleiða fjölmargar afurðir, bæði efnislegar og óefnislegar. Fjölbreytni
framleiðslunnar er í raun ótakmörkuð.
Stuttar flutningsleiðir, jákvæðni gagnvart íslenskum efniviði , fjölbreytt hráefni .
verið að koma upp verktakahópum til að sjá um framleiðsluþætti s .s. grisjun
það eru góðir möguleika í framleiðslu, þurfum að huga að gæðum
Þar sem markaður er í raun vonþróað hér er sveignleika fagfólks til að profa eitt og annað stórt
plus
Skógar landsins eru litlir í dag, en fara ört vaxandi þar sem þeir eru ungir og verða nýttir frekar
sem borðviður á komandi áratugum.
Skógrækt býður upp á mikið af ónotuðum tækifærum
Uppvaxandi skógar landsins verða uppspretta hráefnis fyrir fjölbreytta framleiðslu .
vaxtargeta íslenskra skóga er sambærileg öðrum skógum á norðlægum slóðum
Nauðsynlegt er að samræma og koma á stofna upplýsingarbanka um hvað er á boðstólum af
viðarafurðum og halda áfram að þróa eins og Skógrækt ríkisins hefur gert undanfarna áratugi , t.d.
Betri upplýsingar um vöruframboð
sem víðast á landinu
Starfsstöðvar í hverjum landsfjórðungi sem geta framleitt flestallar vörur sem SR býður upp á .

1 Meiri framleiðsla

Framleiðsla gæti aukist verulega

5%

2 Meiri framleiðsla

framleiðslugetan er góð og tækifæri leynast víða

3%

1 Góður vöxtur í trjám
Hár
1 flutningskostnaður á

trén vaxa vel, náttúrleg framleiðni er há

bætt gæði
Aukin framleiðsla með betra veðurfari . Kostnaður við framleiðslu er minnkandi á hverja einingu
afurða.

3%

1 Meiri gæði
Minni
1 einingakostnaður
Möguleikar í
1 vöruþróun
Nýir markaðir að
1 myndast

3%

1 Samkeppni

samkeppni

3%

1 Styrkir atvinnulíf

Kærkomin viðbót við fábreytt atvinnulíf.

3%

1 Sveigjanleiki

Sveigjanleiki

3%

1 Tækni og vöruþekking Tækni og vara þegar þekkt,
Ung atvinnugrein
1 mikil tækifæri
Ung atvinnugrein- nýjar leiðir

3%
3%
3%
3%

3%

100%

Hár flutningskostnaður á trjávörum til íslands

Miklir möguleikar í vöruþróun
Nýir markaðir hafa opnast fyrir viðarafurðir á Íslandi

40
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14 (6) Hverjir eru helstu innri styrkleikar skógræktar á Íslandi: Með tilliti til skipulags og
upplýsingavinnslu
Skógrækt

Svót-greining - Innri þættir
Vægi

Með tilliti til
skipulags og
upplýsingamiðlunar:

fjöldi

Styrkur

Styrkleikar

43%

1 Ekkert svar

Ekkert svar

43%

2 Ekkert svar

Ekkert svar

43%

3 Ekkert svar

Ekkert svar

43%

4 Ekkert svar

Ekkert svar

43%

5 Ekkert svar

Ekkert svar

43%

6 Ekkert svar

Enga skoðun

43%

7 Ekkert svar

enginn

43%

8 Ekkert svar

engir sérstakir

43%

9 Ekkert svar

Ekkert svar

43%

10 Ekkert svar

Ekkert svar

43%

11 Ekkert svar

Veit ekki

43%

12 Ekkert svar

veit ekki

43%

13 Ekkert svar

veit ekki

43%

14 Ekkert svar

Vil ekki svara

43%

15 Ekkert svar

Ekkert svar

43%

16 Ekkert svar

Ekkert svar

43%

17 Ekkert svar

Ekkert svar

15%

1 Gott skipulag

15%

2 Gott skipulag

15%

3 Gott skipulag

15%

4 Gott skipulag

15%

5 Gott skipulag

Skipulag ætti að aukast á nytjaskógum
Skógargeirinn er innbyrðis ágætlega skipulagður allt frá rannsóknarfólki til skógarbænda . Líklega
er þó hægt að auka skilvirkni með sameiningu ýmissa stofnana og verkefna . Upplýsingamiðlun
hefur tvo fasta farvegi ; skógræktarritið og fagráðstefnu. Enn sem komið er eru þó svo fáir sem fást
við fagið að upplýsingar berast óformlega .
Skógrækt almennt með jákvæða ímynd hérlendis , geiri ekki það stór að hægt er að hafa yfirlit yfir
og eftirlit með skipulagi .

15%

6 Gott skipulag

Skipting milli rannsókna , þróunar og eftirlits og sem framkvæmda . Mjög mikilvægt.

15%

1 Stuttar boðleiðir

Geirinn er lítill og samskipti auðveld.

15%

2 Stuttar boðleiðir

Boðleiðir stuttar

15%

3 Stuttar boðleiðir

Gott samskipti milli starfsfólks

15%

4 Stuttar boðleiðir

Lítið samfélag og allar upplýsingar til frá upphafi skógræktar

15%

5 Stuttar boðleiðir

Lítil land- einföld uppbygging

15%

6 Stuttar boðleiðir

Allir þekkja alla

8%

1 Góð fagþekking

menntun

8%

2 Góð fagþekking

Fagþekking á líffræðisviði og staðfræði (topograpy)

8%

að þeir sem starfa við skógrækt eru fúsir að fylgjast með nýjunum hvað þetta varðar .

5%

3 Góð fagþekking
Góð skráning á land1 fræðilegum
Góð skráning á land2 fræðilegum

5%

1 Góð vefsíða

Góð heimasíða

5%
3%

2 Góð vefsíða
Jákvæð viðhorf
1 almennings

Góð vefsíða.
Skógrækt hefur um langt skeið notið velvildar hjá almenningi og svo er enn . Með bættri miðlun
upplýsinga úr kraftmiklum rannsóknum má halda við þeirri velvild .

3%

1 Ónotuð tækifæri

Skógrækt býður upp á mikið af ónotuðum tækifærum

3%

1 Vandaðar áætlanir
vandaðar skógræktaráætlanir
Öflug félagasamtök og
1 stofnanir
Sterk félagasamtök ásamt opinberum stofnunum

5%

3%

Skipulag lansdshlutabundnu skógræktarverkefnanna er í ágætu lagi og eru góð fyrimynd
Skipulag og upplýsingamiðlun er í ágætum farvegi innan skógræktargeirans og mikil tækifæri til að
vera í fararbroddi í þeim málum hér innanlands .

Er að tiltölulega miklu leyti skráð í landfræðilegum stafrænum grunni .
Landfræðilegar upplýsingar vel skráðar
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14(7) Hverjir eru helstu innri styrkleikar skógræktar á Íslandi: Almennt, annað en ofangreint
Svót-greining - Innri þættir

Skógrækt
Vægi

Annað

fjöldi

Styrkur

Styrkleikar

1

Aðalstyrkleiki skógræktar á íslandi er hugsjónaeldur og framtíðarsýn um betra ísland skógi vaxið .
Sterkt félagskerfi skógræktar er nær einstakt a .m.k. miðað við lönd í Evrópu og N. Ameríku.

2

Aukin eftirspurn, hlýnandi loftslag,

3

áhugi fólks í starfi , hefur áhuga á faginu

4

Ekkert sérstakt

5

Ekkert svar

6

Ekkert svar

7

Ekkert svar

8

Ekkert svar

9

Ekkert svar

10

Ekkert svar

11

Ekkert svar

12

Ekkert svar

13

Ekkert svar

14

Ekkert svar

15

Ekkert svar

16

Ekkert svar

17

Ekkert svar

18

Ekkert svar

19

Ekkert svar

20

Ekkert svar

21

Ekkert svar

22

Ekkert svar

23
24

Enga skoðun
Fagið hefur vaxið mikið s .l. 20 ár og loksins er farið að glíma við þau verkefni sem nágrannar okkar
tókust á við á síðustu öld, þ.e. að auka skógarþekju skipulega .

25

Fólk hefur áhuga á því sem það er að gera

26
27

hef ekki hugmynd
Helsta ógnun í umhverfismálum mannkyns er hlýnun loftslags af mannavöldum. Skógrækt á Íslandi
er síður en svo ógnað þótt hiti aukist hér, en skógrækt er áreiðanlega skilvirkasta og hagkvæmasta

28

Lítill en samheldin menningarkimi , þar sem innbyrðis upplýsingamiðlun er talsvert mikil .

29

Lítill geiri, góðir fagmenn
margt af ofangreindu er í lagi en tækifærin nýtast ekki vegna þess að ekki finnast peningar í
verkefnin.

30
31
32

Mikill og almennur áhugi
Mikill velvilji gagnvart skógrækt, tengsl við endurheimt landgæða , atvinnusköpun í dreifbýli , stór
svæði enn "ónumin" þannig að getur enn vaxið töluvert.

33

ókjör af landi sem nýta mætti í skógrækt

34

rétt skráð gengi íslensku krónunnar

35
36

Skapar störf um allt land.
Skógrækt á sér marga stuðningsmenn og viðhorf almennt jákvætt en þetta kemur fram í könnunum
sem gerðar hafa verið.

37

Veit ekki.

38

Ýmislegt....

39

Það er svo mikið að það þýðar ekkert að reyna að lista það hér

40

Þörf fyrir skógarafurðir
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15. (1) Hverjir eru helstu innri veikleikar skógræktar á Íslandi: Með tilliti til mannauðsmála:
Svót-greining - Innri þættir

Skógrækt
Veikleikar
Starfsmanna mannauðsmál

Veikleikar
Starfsmanna mannauðsmál

Vægi

28%

Veikleikar
Starfsmanna mannauðsmál

Veikleikar
Starfsmanna mannauðsmál

Veikleikar
Starfsmanna mannauðsmál

Veikleikar
Starfsmanna mannauðsmál
Starfsmanna mannauðsmál

28%

23%

10%

10%
3%

fjöldi

Veikleikar

Veikleikar

1 Fámenni í greininni

Ekki mikil nýliðun í greininni

2 Fámenni í greininni
3 Fámenni í greininni

Fáir skógræktarmenntaðir einstaklingar og talsvert sundurlyndi í hópnum
Fámenn fagstétt, afar fáir með fullnægjandi fagmenntun fyrir viðfangsefni sín og ófullburða innlent
skógræktarnám.

4 Fámenni í greininni

Fámenn fagstétt, vantar langa iðnaðarhefð og þekkingu bak við viðarvinnslu.

5 Fámenni í greininni

Fámenn sétt, lítil sérhæfing

6 Fámenni í greininni

Fámenn stofnum

7 Fámenni í greininni
8 Fámenni í greininni

Fámenni í geiranum
Fámenni þeirra sem vinna við skógrækt og sem hafa menntun í greininni . Sérstaklega er tilfinnanlegt
vandamál hversu fámennur sá hópur er í samanburði við þá fag- og fræðihópa sem hér á landi virðast

9 Fámenni í greininni

Fátt starfsfólk

10 Fámenni í greininni

Of fáir með reynslu

11 Fámenni í greininni

Of fáir sem fjalla um skógrækt og of einangruð fagþekking. Ekki nógu mikil þverfagleg samvinna.

1 Annað

Almennt þröngt sjónarhorn menntaðs fólks úr HÍ hvað varðar nýtingu lands ,

2 Annað

Ekkert svar

3 Annað

Ekkert svar

4 Annað

Ekkert svar

5 Annað

Ekkert svar

6 Annað

Ekkert svar

7 Annað

Ekkert svar

8 Annað

Ekkert svar

9 Annað

Ekkert svar

10 Annað

Ekkert svar

11 Annað
Vantar fleira fólk með þekkingu í
1 greinina
Vantar fleira fólk með þekkingu í
2 greinina
Vantar fleira fólk með þekkingu í
3 greinina
Vantar fleira fólk með þekkingu í
4 greinina
Vantar fleira fólk með þekkingu í
5 greinina
Vantar fleira fólk með þekkingu í
6 greinina
Vantar fleira fólk með þekkingu í
7 greinina
Vantar fleira fólk með þekkingu í
8 greinina
Vantar fleira fólk með þekkingu í
9 greinina
Vantar meiri upplýsingagjöf,
1 menntun og þjálfun starfsfólks
Vantar meiri upplýsingagjöf,
2 menntun og þjálfun starfsfólks
Vantar meiri upplýsingagjöf,
3 menntun og þjálfun starfsfólks
Vantar meiri upplýsingagjöf,
4 menntun og þjálfun starfsfólks

Ekkert svar
Erfitt að fá gott fólk vegna lélegra launa,fáir íslendingar hafa þekkingu á viðfangsefninu
lítil endurnýjun meðal skógfræðinga og þeirra sem eru menntaðir í tengslum við skógrækt.
Nýliðun lítil
Skortur á fagfólki
Skortur á tæknimenntuðu fólki , og/eða að skógtæknimenntað fólk fer ekki í þau störf, sem það er
menntað til.
Skortur á þekkingu og reynslu skógræktenda -tæknimanna.
Takmörkuð reynsla í alvöru skógrækt.
Vantar fleira fagfólk í ráðuneytið
Vantar sérhæft starfsfólk í geiranum og meiri fagmennsku í verktakageiranum
lítil þekking almennings á skógarmenningu
menntun og þjálfun starfsfólks
Upplýsingagjöf og skortur á aðgengi skóga , stígar o.fl
Vantar meiri upplýsingar

1 Fjármagn til uppbyggingar

ekki er fjármagn til að ráða nógu marga til að sinna verkefnum og nýjungum

2 Fjármagn til uppbyggingar

helst ill á góðu fólki

3 Fjármagn til uppbyggingar

Skórts á penningar til að standa sér eins og æskilegt er

4 Fjármagn til uppbyggingar

Það eru ekki nógu margir fáanlegir til að vinna við skógrækt
Nokkrir af þeim sem eiga að vera í forustusveit íslenskra skógræktarmanna eru óhæfir til að sinna
sínum störfum. Hefur beinlínis staðið skógrækt á Íslandi fyrir þrifum síðastliðin ár .

1 Óhæfir stjórnendur

- 128 -

15. (2) Hverjir eru helstu innri veikleikar skógræktar á Íslandi: Með tilliti til fjármála:
Svót-greining - Innri þættir

Skógrækt
Veikleikar
Með tilliti til
fjármála:

Veikleikar
Með tilliti til
fjármála:

Veikleikar
Með tilliti til
fjármála:

Veikleikar
Með tilliti til
fjármála:

Veikleikar
Með tilliti til
fjármála:

Veikleikar
Með tilliti til
fjármála:
Veikleikar
Með tilliti til
fjármála:

Vægi

45%

fjöldi

Veikleikar

Veikleikar

1 Minnkandi fjárheimildir

Fjármagn til skógargeirans fer ört minnkandi og þá um leið umfang gróðursetninga

2 Minnkandi fjárheimildir

Lág fjárframlög.

3 Minnkandi fjárheimildir
4 Minnkandi fjárheimildir

Fjármagn til skógræktar hefur verið skorið mikið niður síðustu árin. Bæði til framkvæmda og rannsókna
afurðir skila sér seint í skógrækt og helsti veikleikinn tel ég vera hversu háðir skógarbændur eru
fjárframlögum, þ.e að atvinnugreinin ber sig ekki fyrr en í fyrsta lagi eftir ca 25 ár.

5 Minnkandi fjárheimildir

Fjárveitingar frá ríkinu eru of lágar til hvortveggja verkefna og S.r.

6 Minnkandi fjárheimildir

Vantar alltaf pening

7 Minnkandi fjárheimildir

minnkandi fjárveitingar - stofnunum refsað fyrir sértekjuöflun sem hægir á þróun viðarnytja

8 Minnkandi fjárheimildir

of lítið fjármagn

9 Minnkandi fjárheimildir

Skortur á fjármagni

10 Minnkandi fjárheimildir

Skortur á skilningi á meðal fjárveitingaraðila

11 Minnkandi fjárheimildir

vantar peninga

12 Minnkandi fjárheimildir

Skortur á fjármagni

13 Minnkandi fjárheimildir

Minnkandi framlög ríkisins.

14 Minnkandi fjárheimildir

að niðurskurður hefur verið viðvarandi í nokkuð mörg ár .

15 Minnkandi fjárheimildir

Vantar opinbera viðurkenningu á mikilvægi þróunarstarfs á sviði skógarnytja /viðarnytja og fjármagn

16 Minnkandi fjárheimildir

Niðurskurður frá ríkinu

17 Minnkandi fjárheimildir

skógrækt er svelt, Ríkið þarf að gera betur.

18 Minnkandi fjárheimildir

Of litlar fjárveitingar

1 Ekkert svar

Ekkert svar

2 Ekkert svar

Ekkert svar

3 Ekkert svar

Ekkert svar

4 Ekkert svar

Ekkert svar

5 Ekkert svar

Ekkert svar

6 Ekkert svar

Ekkert svar

7 Ekkert svar

Ekkert svar

1 Of háð fjárheimildum

Ótryggar fjárveitingar og engar langtímaáætlanir sem hægt er að treysta

2 Of háð fjárheimildum
3 Of háð fjárheimildum

sveiflur í fjárveitingum
Skógrækt er algjörlega komin upp á fjárframlög frá hinu opinbera þar til fyrstu afurði fara að líta
dagsins ljós.

4 Of háð fjárheimildum

Erfitt að fjármagna það sem ekki er ætlað skila arði í áratugi . = skortur á stofnfé.

5 Of háð fjárheimildum

Skógrækt mjög háð opinberu fjármagni á meðan verið er að byggja upp skógarauðlindina .

6 Of háð fjárheimildum

Er um of háð fjárveitingum úr ríkissjóði .

7 Of háð fjárheimildum

Vantar meira fjármagn inn í greinina

1 Háð ákvörðunum stjórnvalda

erfitt vinnuumhverfi sem virðist vera háð dyntum pólitíkusa og misviturra embættismanna

2 Háð ákvörðunum stjórnvalda

Stjórnmálin
Háðir duttlungum ráðherra

8%

3 Háð ákvörðunum stjórnvalda
Langur tími þangað til skógrækt
1 skilar arði
Langur tími þangað til skógrækt
2 skilar arði
Langur tími þangað til skógrækt
3 skilar arði

3%

1 Of dreift skipulag / stofnanir

Dreift skipulag, margar stofnanir og eða betri samþætting

1 Verðlækkun á afurðum

Verðfall á afurðum

18%

18%

8%

3%
100%

Líklegast yrði skógrækt ekki sjálfbær ennþá
Smæð íslensks skógariðnaðar. Því er ennþá lítil eiginfjármögnun innan greinarinnar (fer þó vaxandi).
Skógrækt skilar ekki skjótfengnum gróða. Ávinningur og gróði af skógrækt byggist á löngum tíma .
Íslendingar hafa almennt ekki áhuga á öðru en skyndigróða og skyndilausnum.

40
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15. (3) Hverjir eru helstu innri veikleikar skógræktar á Íslandi: Með tilliti til vöruúrvals:
Svót-greining - Innri þættir

Skógrækt
Veikleikar
Með tilliti til
vöruúrvals:

Vægi

fjöldi
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Veikleikar
Með tilliti til
vöruúrvals:

Veikleikar
Með tilliti til
vöruúrvals:

Veikleikar
Með tilliti til
vöruúrvals:

Veikleikar
Með tilliti til
vöruúrvals:
Veikleikar
Með tilliti til
vöruúrvals:

10
28%

11

Veikleikar
Ungir skógar, ekki
timburvinnslu
Ungir skógar, ekki
timburvinnslu
Ungir skógar, ekki
timburvinnslu
Ungir skógar, ekki
timburvinnslu
Ungir skógar, ekki
timburvinnslu
Ungir skógar, ekki
timburvinnslu
Ungir skógar, ekki
timburvinnslu
Ungir skógar, ekki
timburvinnslu
Ungir skógar, ekki
timburvinnslu
Ungir skógar, ekki
timburvinnslu
Ungir skógar, ekki
timburvinnslu

Veikleikar
nóg til af iðnvið til
Ekkert til
nóg til af iðnvið til
Ekki nóg í bili
nóg til af iðnvið til En eru skógar landsins svo ungir, að vöntun er á þroskuðum skógum, þar sem til fellur timbur til t.d.
húsbygginga.
nóg til af iðnvið til
fáar tegundir í ræktun og skógar almennt smaír í sniðum
nóg til af iðnvið til
fáar trjátegundir
nóg til af iðnvið til
Litið vöruúrval, úrvinnsla úr skógum er rétt á byrjunarstigi .
nóg til af iðnvið til
Of lítið enn af nægilega gömlum skógi svo úrval afurða verði til , = of lítið vöruúrval
nóg til af iðnvið til
skortur á hráefni
nóg til af iðnvið til
Skógarnir enn ungir
nóg til af iðnvið til
Skógarnir enn ungir
nóg til af iðnvið til
Það er allt of lítið til að vörum og þær sem til eru eru of dýrar

1 Ekkert svar

Ekkert svar

2 Ekkert svar

Ekkert svar

3 Ekkert svar

Ekkert svar

4 Ekkert svar

Enga skoðun

5 Ekkert svar

pass

6 Ekkert svar

Skil ekki spurninguna

7 Ekkert svar

Ekkert svar

8 Ekkert svar

Ekkert svar

9 Ekkert svar

Ekkert svar

1 Lítil vöruþróun

Fámennið sem starfar hefur í greininni gerir það að verkum að afar lítill hópur vinnur að vöruþróun .

2 Lítil vöruþróun

Lítil markviss vöruþróun í gangi

3 Lítil vöruþróun

Lítil vöruþróun í gangi

4 Lítil vöruþróun

vantar fleiri einkaaðila í vöruúrvinnslu og þróun

5 Lítil vöruþróun

1 Of lítil framleiðsla

vantar vöruþróun
Vöruþróun kostar sitt, ekki til enn nógu mikið magn af efni til að standa undir framleiðslu á öllum
mögulegum vörum.
Norrænir skógar bjóða ekki upp á margar trjátegundir. Smæðin býður ekki upp eins á hagkvæmar
úrvinnsluaðferðir.

2 Of lítil framleiðsla

Reynir lítið á þetta, en eins og áður hefur komið fram er frumframleiðsluvörur af skornum skammti

3 Of lítil framleiðsla

Of lítil framleiðsla á viðarafurðum
Of lítil framleiðsla á timbri (borðviði).

5%

4 Of lítil framleiðsla
Skortur á fjármunum og fámenni í
1 greininni
Skortur á fjármunum og fámenni í
2 greininni

3%

1 Ekki nógu góð gæði

Gæði

3%

1 Óréttlát samkeppni

óréttlát samkeppni

3%

1 Sjúkdómar og plágur

sjúkdómar og plágur

3%

1 Smæð auðlindar og markaðar

Smæð auðlindarinnar og innlends markaðar.

3%

1 Vantar lager

vantar lager

3%

1 Vantar meiri áherslu á fullvinnslu

Vöruúrval er mest sala á hráefni , mætti leggja meiri áherslu á fullvinnslu.

3%

1 Vantar meiri fjölbreytni í trjátegundir Vantar meiri fjölbreyttni í trjáegundir Auka fjármagn í rannsóknir
Vantar meiri framleiðslu og
1 markaðssetningu
Mætti framleiða fleira úr íslenskum viði og markaðsetja sem slíkt.

23%

15%

10%

3%
100%

6 Lítil vöruþróun

Peningaleysi og fámenni
vegna fjárskorts er ekki hægt að uppfylla allar kröfur

40
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15. (4) Hverjir eru helstu innri veikleikar skógræktar á Íslandi: Með tilliti til þjónustu:
Svót-greining - Innri þættir

Skógrækt
Veikleikar
Með tilliti til
þjónustu:

Veikleikar
Með tilliti til
þjónustu:

Veikleikar
Með tilliti til
þjónustu:

Veikleikar
Með tilliti til
þjónustu:

Veikleikar
Með tilliti til
þjónustu:
Veikleikar
Með tilliti til
þjónustu:

Vægi

35%

fjöldi

Veikleikar

Veikleikar

1 Ekkert svar

Ekkert svar

2 Ekkert svar

ekkert svar

3 Ekkert svar

ekkert svar

4 Ekkert svar

ekkert svar

5 Ekkert svar

Enga skoðun

6 Ekkert svar

Engin þjónusta

7 Ekkert svar

Ekkert svar

8 Ekkert svar

Ekkert svar

9 Ekkert svar

Ekkert svar

10 Ekkert svar

veit ekki

11 Ekkert svar

Veit ekki

12 Ekkert svar

Veit ekki

13 Ekkert svar

Ekkert svar

14 Ekkert svar

Ekkert svar

1 Of fáir starfsmenn

Fámenni starfseminnar gerir að verkum að þjónusta við almenning í skógum landsins er ónóg.

2 Of fáir starfsmenn

Fækkun starfsmanna

3 Of fáir starfsmenn

Mannfæð. Fátt fólk þarf að sinna mjög mörgum hlutverkum.

4 Of fáir starfsmenn

Smæð starfseininga og skortur á fagfólki .

5 Of fáir starfsmenn

starfskraftar of dreifir milli stofnana

6 Of fáir starfsmenn

Vantar fl. ráðunauta í skógrækt
Vantar fleiri sérmenntaða og fagmenntað fólk sem sinnir þeim mikla fjölda sem heimsækir skóga
landsins

7 Of fáir starfsmenn
20%

13%

8%

8 Of fáir starfsmenn
1 Má bæta aðgengi að skógum

Þjónustan er ekki nógu góð vegna mannskapsleysis
Aðgengi að skógum til útivistar ekki alltaf til fyrirmyndar, Það þarf að bæta aðstöðu, koma upp
gestastofum, bæta tjaldstæði og gönguleiðir.

2 Má bæta aðgengi að skógum

Ekki byggt nægjanlega upp til að taka á móti gestum í skógunum

3 Má bæta aðgengi að skógum

Ekki nóg gert í stígagerð og þjónustu við gesti útivistarskóga .

4 Má bæta aðgengi að skógum

Margir skógar sem eru annað hvort ekki opnir eða aðstöðu til útvistar skortir . Fullt af tækifærum.
Mörg skógræktarsvæði eru erfið yfirferðar vegna skorts á grisjunum, mætti gera sum svæði enn meira
aðlaðandi fyrir þá sem um skógana fara .

5 Má bæta aðgengi að skógum
Vantar meira fjármagn til að byggja
1 upp þjónustu
Vantar meira fjármagn til að byggja
2 upp þjónustu
Vantar meira fjármagn til að byggja
3 upp þjónustu

skortur á fjármagni til uppbyggingar
skortur á fjármagni til uppbyggingar
vegna fjárskorts er ekki hægt að uppfylla allar kröfur

1 Of lítil þjónusta

lítil þjónusta

2 Of lítil þjónusta
Aukin skógarþekja hefur neikvæð
1 áhrif á sumar tegundir

Þeir sem þjónusta skógargeirann gera sitt besta en hann er kannski ekki kominn á hátt þjónustustig
Aukin skógarþekja mun hafa áhrif á þær tegundir sem eru háðar opnu landi og lággróðri . Þessi
staðreynd verður dregin frá vistfræðilegri þjónustu skóganna .
Stórt land og dreifð starfsemi

3%

1 Dreifð starfsemi
Má bæta miðlægar upplýsingar og
1 ráðgjöf

3%

1 Meiri rannsóknir og kynning

Rannsóknir og kynning

3%

1 Menntun og hæfni

menntun og hæfni starfsfólks

3%

1 Skógareldur
Uppbygging útivistar háð opinberu
1 fjármagni

bruni
Bakland (viðarvinnslutæki, vanir skógarvinnumenn o.þ.h.) varla til hér (mikið fengið erlendis frá) og
tekur tíma að byggja upp. Uppbygging útivistar töluvert háð opinberu fjármagni , því lítil/engin hefð fyrir

1 Vantar fleiri fyrirtæki á markaðinn

vantar fleiri fyrirtæki inn á markaðinn

5%
3%
3%

3%
3%
100%

Betri miðlægar upplýsingar og ráðgjöf

40
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15. (5) Hverjir eru helstu innri veikleikar skógræktar á Íslandi: Með tilliti til framleiðslu:
Svót-greining - Innri þættir

Skógrækt
Veikleikar
Með tilliti til
framleiðslu:

Vægi

fjöldi

Veikleikar

Veikleikar
Ekki löng viðarvinnsluhefð - tekur tíma að byggja upp þekkinguna, enn töluvert í að skógar hér séu nógu
1 Tekur tíma að byggja upp nytjaskóga stórir til að magn efniviðar standi undir meiriháttar framleiðslu
2 Tekur tíma að byggja upp nytjaskóga Iðnðurinn enn á byrjunarstigi
Íslenskir nytjaskógar eru ungir og því ekki farnir að skila þeirri framleiðslu sem síðar er von á .
3 Tekur tíma að byggja upp nytjaskóga Íslendingar eru hins vegar óþolinmóð og skammsýn þjóð og vilja að afurð líti dagsins ljós sama dag og
4 Tekur tíma að byggja upp nytjaskóga Smæð og ungur aldur nytjaskóga
5 Tekur tíma að byggja upp nytjaskóga Skortur á magni
6 Tekur tíma að byggja upp nytjaskóga Skortur á magni timburs af mismunandi grófleika .
Skógarnir eru enn það umfangslitlir að í þá er ekki hægt að sækja nægjalegt magn viðar til að standa
7 Tekur tíma að byggja upp nytjaskóga undir umfangmiklum iðnaði .
Skógarnir eru ungir og þeir vaxa hægt. Því er ekki ennþá hægt að gera fullnægjandi líkön sem spá fyrir
8 Tekur tíma að byggja upp nytjaskóga um uppskeru í framtíðinni .
9 Tekur tíma að byggja upp nytjaskóga Smæð og ungur aldur auðlindarinnar (trén fá og smá ennþá) og að hún er mjög dreifð í litlum einingum.

10 Tekur tíma að byggja upp nytjaskóga Þar sem skógar landsins eru litlir í dag þá eru framleiðslumöguleikar ekki miklir í dag.
11 Tekur tíma að byggja upp nytjaskóga Hefur á síðustu misserum ekki annað eftirspurn.
12 Tekur tíma að byggja upp nytjaskóga Of lítið magn timburs
Veikleikar
Með tilliti til
framleiðslu:

Veikleikar
Með tilliti til
framleiðslu:

Veikleikar
Með tilliti til
framleiðslu:
Veikleikar
Með tilliti til
framleiðslu:
Veikleikar
Með tilliti til
framleiðslu:
Veikleikar
Með tilliti til
framleiðslu:
Veikleikar
Með tilliti til
framleiðslu:
Veikleikar
Með tilliti til
framleiðslu:

13 Tekur tíma að byggja upp nytjaskóga Of lítil framleiðsla á borðviði .
35%

20%

8%

5%

5%

14 Tekur tíma að byggja upp nytjaskóga of margt undir
1 Ekkert svar

Ekkert svar

2 Ekkert svar

Ekkert svar

3 Ekkert svar

Ekkert svar

4 Ekkert svar

Ekkert svar

5 Ekkert svar

veit ekki

6 Ekkert svar

Veit ekki

7 Ekkert svar

Ekkert svar

8 Ekkert svar

Ekkert svar

1 Lítið fjármagn til uppbyggingar

Minna fjármagn frá ríkinu

2 Lítið fjármagn til uppbyggingar

skortur á peningum til fjárfestingar í úrvinnslutækni

3 Lítið fjármagn til uppbyggingar

vegna fjárskorts er ekki hægt að uppfylla allar kröfur

1 Einhæf framleiðsla

Einhæft í dag, afurðir skóganna fara að mestu í iðnvið.

2 Einhæf framleiðsla

Framleiðsla er of fátækleg ennþá

1 Lítið vöruúrval

Skortur á vöruúrvali

2 Lítið vöruúrval

Það sama og vöruúrval .

1 Náttúruhamfarir, veðurfar sjúkdómar Náttúruhamfarir
5%

2 Náttúruhamfarir, veðurfar sjúkdómar hætta á áföllum v/veðurfars eða sjúkdóma
1 Skortur á rannsóknum og vöruþróun vantar vöruþróun

5%

2 Skortur á rannsóknum og vöruþróun Rannsóknir - vöruþróun
1 Vantar tækjabúnað

Erfitt að vélvæða skógana sökum smæðar og brattlendis

5%

2 Vantar tækjabúnað

vantar tækjabúnað

3%

1 Samkeppni á röngum forsendum

samkeppni á röngum forsendum

3%

1 Skortur á fagfólki

Skorts á fagfólki

3%

1 Vantar framleiðslufyrirtæki
Vantar markaðstengsl framleiðenda
1 og kaupenda
Vantar meira fjármagn til
1 gróðursetningar

Vanntar framleiðslufyrirtæki
Vantar tengsl á milli hagsmunaaðila þ.e. framleiðenda/viðarbyrgja og þeirra sem vilja
nota..viðarmiðlun

3%
3%
100%

Auka þarf fjármagn til gróðursetninga

40
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15. (6) Hverjir eru helstu innri veikleikar skógræktar á Íslandi: Með tilliti til skipulags og
upplýsingamiðlunar:
Svót-greining - Innri þættir

Skógrækt
Veikleikar
Með tilliti til
skipulags og
upplýsingamiðlunar:

Vægi

Veikleikar
Með tilliti til
skipulags og
upplýsingamiðlunar:

43%

Veikleikar

1 Ekkert svar

Ekkert svar

2 Ekkert svar

Ekkert svar

3 Ekkert svar

Ekkert kemur í huga

4 Ekkert svar

ekkert svar

5 Ekkert svar

ekkert svar

6 Ekkert svar

ekkert svar

7 Ekkert svar

enga skoðun

8 Ekkert svar

engar upplýsingar

9 Ekkert svar

engir sérstakir

10 Ekkert svar

Ekkert svar

11 Ekkert svar

Ekkert svar

12 Ekkert svar

veit ekki

13 Ekkert svar

veit ekki

14 Ekkert svar

Veit ekki

15 Ekkert svar

Ekkert svar

16 Ekkert svar

Ekkert svar

17 Ekkert svar
Þarf betra samstarf við
1 skipulagsyfirvöld
Þarf betra samstarf við
2 skipulagsyfirvöld

Ekkert svar
Gott land oft ekki notað í skógrækt og ekki nægjanlegt mark tekið á niðrstöðum rannsókna
Krafa um samhæft dýrt skógræktarskipulag sem skilar litlu.
Mennta þarf þá sem fara með skipulagsmál sveitarfélag um jákvæð áhrif skógarins

Þarf betra samstarf við
4 skipulagsyfirvöld
Þarf betra samstarf við
5 skipulagsyfirvöld

skipulagsyfirvöld þurfa ekki að fara eftir lögum - sjálftökuákvarðanir semskipulagsyfirvalda
Þarf að auka samvinnu og bæta samskipti milli skipulagsyfirvalda og skógræktargeirans . Auka þarf
upplýsingaflæði til almennings um þjónustu skóga landsins .

1 Meiri almannatengsl

Mætti komast meira að í fréttum.

2 Meiri almannatengsl

Vantar meiri umfjöllun í fjölmiðlum

3 Meiri almannatengsl

Það þarf að bæta upplýsingaráðgjöf frá rannsóknageiranum til almennings

1 Skortur á fjármagni

Minna fjármagn frá ríkinu

2 Skortur á fjármagni

skortur á fjármagni

3 Skortur á fjármagni

vegna fjárskorts er ekki hægt að uppfylla allar kröfur

1 Of frumstæð upplýsingamiðlun
2 Of frumstæð upplýsingamiðlun

Upplýsingamiðlun er of frumstæð ennþá
Skipulagið er mjög mannfrekt, að hluta til vegna nýrra stórra verkefna . Of mikið er ennþá treyst á
óformlega upplýsingagjöf. Ekki nógu mikið samband út fyrir landsteinana .

1 Virkari tengsl

Afmarkaður hópur fagfólks, stjórnenda

5%

2 Virkari tengsl

Virkari tengsl og betra skipulag

3%

1 Dreifð starfsemi

Stórt land og dreifð starfsemi

3%

1 Gamalt lagaumhverfi
Gamalt lagaumhverfi
Samræma upplýsingamiðlun, ein
Samræma þyrfti betur upplýsingamiðlun, t.d. með eina miðlæga upplýsingasíðu fyrir alla skógrækt (S.r.,
1 vefsíða fyrir allt sem tengist skógrækt skógræktarfélög, verkefni og skógareigendur).

13%

8%
Veikleikar
Með tilliti til
skipulags og
upplýsingamiðlunar:

Veikleikar

Þarf betra samstarf við
3 skipulagsyfirvöld

Veikleikar með tilliti
til skipulags og
upplýsingamiðlunar:

fjöldi

8%

5%

3%
3%
3%
3%
3%
3%
100%

1 Skortir sameiginlegan talsmann
Skógrækt í stórum stíl ung
1 atvinnugrein vantar meiri áróður hjá
Togstreita milli stofnana og
1 starfseininga

Skortir einn sterkan sameiginlegan talsmann, sem kemur fram fyrir greinina oftar en nú tíðkast.
Skógrækt á stórum skala tiltölulega ung og enn í mótun - því ekki til eins sterkt "lobbí" eins og í
sjávarútvegi eða landbúnaði , málaflokkukr nú skiptur á milli tveggja ráðuneyta .
Stofnanir eru illa skipulagðar þannig að innan þeirra verður lamandi togstreita milli hópa og eininga .
Barnaleg leyndarhyggja um málefni sem eðli máls samkvæmt eiga að vera opin almenningi . Málefnum

1 Vantar meiri menntun
Vantar meiri upplýsingamiðlum til
1 að svara áróðri

menntun
Rógburður afar fámenns hóps á nokkrum ríkisstofnunum virðist hafa töluverð áhrif í þá átt að vekja upp
tortryggni skipulagsyfirvalda og stjórnvalda í garð skógræktar . Þetta lýsir veikleika skógræktargeirans í

40
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15. (7) Hverjir eru helstu innri veikleikar skógræktar á Íslandi: Almennt, annað en ofangreint
Svót-greining - Innri þættir

Skógrækt
Vægi

Annað

fjöldi

Veikleikar

Veikleikar

1

Almennt er fámenni og balkanísering helsti veikleiki íslenskrar skógræktar .

2

Ekkert svar

3

Ekkert svar

4

Ekkert svar

5

Ekkert svar

6

Ekkert svar

7

Ekkert svar

8

Ekkert svar

9

Ekkert svar

10

Ekkert svar

11

Ekkert svar

12

Ekkert svar

13

Ekkert svar

14

Ekkert svar

15

Ekkert svar

16

Ekkert svar

17

Ekkert svar

18

Ekkert svar

19

Ekkert svar

20

Ekkert svar

21

Ekkert svar

22

Ekkert svar

23

Ekkert svar

24

Ekkert svar

25

Ekkert svar

26

Ekkert svar

27

erfitt veðurfar

28

Hef ekki hugmynd

29

Íslendingar þekkja ekki skóga og skógarbændur eru byrjendur í faginu.

30

löggjöf sem virkar kvetjandi

31

Minna fjármagn frá ríkinu

32

34

Of litlu fé varið til rannsókna og þróunar.
Rannsóknum á undirstöðum skógræktar, hefur ekki verið sinnt af nægilega miklum krafti og þarf að efla
hann og margfalda til að byggja upp skógrækt
Skipulag félagskefisins er gott en opinberi geiri starfseminnar er ekki skipulagður miðað við þarfir og
tækifæri 21. aldar.

35

Skortur á skilningi meðal almennings á mikilvægi skógræktar

36

skortur á upplýsingum til almennings um skógrækt

37

Ung atvinnugrein en vaxandi

38

Vantar almennilega heildstæða stefnu fyrir skógrækt - dálítið klofin þrátt fyrir hlutfallslega smæð geira .

39

vegna fjárskorts er ekki hægt að uppfylla allar kröfur
Þarf að nota of mikið púður, m.a. við rannsóknir, til að svara órökstuddum neikvæðum áróðri illa
menntaðra náttúrufræðinga.

33

40
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Samandregnar niðurstöður SVÓT greiningar á helstu styrkleikum (sp.14.-15.)
Radarkort sem sýnir hve hátt hlutfall af 100% þeir liðir sem skoruðu hæst fengu í niðurstöðum rannsóknar

Innri styrkleikar skógræktar
Mannauðsmál: Menntun
og reynsla
0,5
40%

0,4
Skipulag og
upplýsingamiðlun: Gott
skipulag og stuttar
boðleiðir

0,3
30%

0,2

28%

Fjármál: Fjárfesting í
nytjaskógum skilar arði
til lengri tíma

0,1
0,0

Framleiðsla: Fjölbreytt
tækifæri og ört vaxandi
skógar

28%

Vöruúrval: Fjölbreytni í
tegundum og afurðum
43%

35%
Þjónusta: Góð
útivistarsvæði

Samandregnar niðurstöður SVÓT greiningar á helstu veikleikum (sp.14.-15.)
Radarkort sem sýnir hve hátt hlutfall af 100% þeir liðir sem skoruðu hæst fengu í niðurstöðum rannsóknar

Innri veikleikar skógræktar
Mannauðsmál: Fámenni í
greininni
0,5
28%
Skipulag og
upplýsingamiðlun: Þarf
betra samstarf við
skipulagsyfirvöld og 21%
meiri almannatengsl

0,4
0,3
0,2

Fjármál: Minnkandi
fjárheimildir
45%

0,1
0,0

Framleiðsla: Tekur 35%
langan tíma að byggja
upp nytjaskóga

20%

28% Vöruúrval: Ungir skógar,
ekki nóg til af iðnvið til
timburvinnslu

Þjónusta: Of fáir
starfsmenn
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16. Vantar eitthvað í vinnuumhverfi þitt sem gæti stuðlað að betri frammistöðu þinni eða
skógræktarinnar í heild:
Svör
Fjöldi Hlutfall %
Nei
12
30%
Já (Hvað? (skriflegt svar)
28
70%
40
100%
Svör þar merkt var við já:
1. Meira fjármagn
2. Stefna til framtíðar um fjármögnun
3. Fjármagn til rannsókna
4. Aukin endurmenntun.
5. Betri upplýsingamiðlun
6. Jákvæð viðhorf stjórnvalda til málaflokksins
7. Margt
8. Tíma
9. Meira fjármagn
10. Skógræktarlögin frá 1955 eru úrelt...
11. Faglegri stjórnendur
12. Aðstaða og sérþekkingu vantar
13. leiðtoga með framtíðarsýn og skilning á eðli árangurs í stjórnun
14. Ný lög um skógrækt á Íslandi
15. Betri tækjabúnað , meira fjármagn, þróunarvinnna
16. Landupplýsingar, náttúrufarsupplýsingar
17. Ekkert svar
18. Tryggari fjármögnun - skógrækt er langtímaverkefni
19. Fleiri hugmyndaríka og kraftmikla samstarfsmenn
20. Fé til að vinna vinnuna
21. Fjármagn
22. Meiri samvinnu
23. Aðstöðuhús til vöruvinnslu og viðhalds tækja
24. Tæki
25. Rannsóknir og úrvinnsla þeirra á mannamáli
26. "Krítískan massa" vel menntaðs og metnaðargjarns fólks (hópurinn sem starfar í skógrækt er alltof
fámennur og ósamstæður).
27. Meiri fagmennska
28. Fleira fólk í geirann

Spurning 16: Vantar eitthvað í vinnuumhverfi þitt sem gæti stuðlað að betri
frammistöðu þinni eða skógræktarinnar í heild? Heildarfjöldi svara var 40

Já (Hvað? (skriflegt svar)

70%

Nei

30%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
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17. Hvernig metur þú gæði hópvinnu í málefnum/verkefnum
skógræktarinnar:
Svör
Mjög árangursrík/gagnleg
Frekar árangursrík/gagnleg
Ekki mjög árangursrík/gagnleg
Ekki árangursrík/gagnleg
Veit ekki

Fjöldi
8
24
5
2
1
40

Hlutfall %
20%
60%
13%
5%
3%
100%

Spurning 17. Hvernig metur þú gæði hópvinnu í málefnum/verkefnum
skógræktarinnar: (Heildarfjöldi svara var 40)
Veit ekki

3%

Ekki árangursrík/gagnleg

5%

Ekki mjög árangursrík/gagnleg

13%

Frekar árangursrík/gagnleg

60%

Mjög árangursrík/gagnleg

20%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

18.1 Hversu ánægður ertu með:
Leiðtoga á ýmsum sviðum starfseminnar sem jákvæðar fyrirmyndir
Svör
Mjög ánægður
Ánægður
Hlutlaus
Óánægður
Mjög óánægður

60%

70%

Fjöldi
2
12
18
5
3
40

Hlutfall %
5%
30%
45%
13%
8%
100%

Spurning 18.1 - Hversu ánægð(ur) ertu með leiðtoga á ýmsum sviðum
starfseminnar sem jákvæðar fyrirmyndir? Heildarfjöldi svara var 40.
Mjög óánægður

8%

Óánægður

13%

Hlutlaus

45%

Ánægður

30%

Mjög ánægður

5%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%
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18.(2) Hversu ánægður ertu með:
Næsta yfirmann sem jákvæða fyrirmynd
Svör
Mjög ánægður
Ánægður
Hlutlaus
Óánægður
Mjög óánægður

Fjöldi
6
15
11
6
2
40

Hlutfall %
15%
38%
28%
15%
5%
100%

Spurning 18.2 - Hversu ánægð(ur) ertu með næsta yfirmann sem jákvæða fyrirmynd?
(Heildarfjöldi svara var 40)
Mjög óánægður

5%

Óánægður

15%

Hlutlaus

28%

Ánægður

38%

Mjög ánægður

15%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

°
18.(3) Hversu ánægður:
Starfsandann meðal samstarfsmanna þinna
Svör
Mjög ánægður
Ánægður
Hlutlaus
Óánægður
Mjög óánægður

Fjöldi
14
17
3
3
3
40

Hlutfall %
35%
43%
8%
8%
8%
100%

18.(3) Hversu ánægður ertu með starfsandann meðal samstarfsmanna þinna:
(Heildarfjöldi svara var 40)
Mjög óánægður

8%

Óánægður

8%

Hlutlaus

8%

Ánægður

43%

Mjög ánægður

35%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%
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45%

18.(4) Hversu ánægður ertu með:
Fagmennsku hjá samstarfsmönnum þínum
Svör
Mjög ánægður
Ánægður
Hlutlaus
Óánægður
Mjög óánægður

Fjöldi
15
13
5
6
1
40

Hlutfall %
38%
33%
13%
15%
3%
100%

18.(4) Hversu ánægður ertu með fagmennsku hjá samstarfsmönnum þínum:
(Heildarfjöldi svara var 40)
Mjög óánægður

3%

Óánægður

15%

Hlutlaus

13%

Ánægður

33%

Mjög ánægður

38%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

19. Hvert er kyn þitt:
Svör
Karlkyn
Kvenkyn

35%

40%

Fjöldi
28
12
40

Hlutfall %
70%
30%
100%

Spurning 19. Hvert er kyn þitt: (Heildarfjöldi svara var 40

Kvenkyn

30%

Karlkyn

70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
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20. Hver er aldur þinn:
Svör
20-29 ára
30-39 ára
40-49 ára
50-59 ára
60-69 ára

Fjöldi
1
8
12
11
8
40

Hlutfall %
3%
20%
30%
28%
20%
100%

Spurning 20. Aldursskipting í rannsókn: (Heildarfjöldi svara var 40)
60-69 ára

20%

50-59 ára

28%

40-49 ára

30%

30-39 ára

20%

20-29 ára

3%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
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Viðauki 3 - Íslenskar skógarafurðir og markaður
1. Fræ
 Trjáfræ af flestum skógartrjám sem bera fræ á Íslandi
 Trjáteg:

Birki,

sitkagreni,

stafafura,

sitkaelri,

reyniviður o.fl.

 Framleidd og keypt inn aðallega af Skógrækt ríkisins,
skógræktarfélögum

og

seld

frá

Vöglum

til

gróðrarstöðva.

2. Börkur
 Trjáviður: Spænir til uppkveikju, eru aðallega unnir úr
birki og framleiddir og seldir í Vaglaskógi og
Hallormsstað á vegum Skógræktar ríkisins.

 Framleitt og selt í Vaglaskógi og Hallormsstað af
Skógrækt ríkisins. Salan er ekki umtalsverð.

3. Bolviður
 Trjáviður: úr greni, lerki, stafafuru, selt sem bolviður,
nýttir í kurl, undirburð undir húsdýr, sem kolefnisgjafi
í málmbræðslu, einnig sem eldsneyti í kyndistöð á
Hallormsstað.

 Framleiddur í flestum eldri ræktuðum skógum af Skógrækt ríkisins og skógræktarfélögum. Víða seldur, sala
frá Skógrækt ríkisins var rúmlega 1000 m3 árið 2009.

4. Borðviður
 Trjáviður: Lerki, birki, greni, selt til einstaklinga, notað
sem smíðaviður, klæðning, sólpallaefni.


Framleiddur einkum á Hallormsstað, en einnig á
Vöglum, í Haukadal, á Stálpastöðum og á Tumastöðum
af Skógrækt ríkisins, einnig nokkrum skógræktarfélögum. Sala var um 20 m3 árið 2009.
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5. Bök
 Afskurður af bolvið
 Trjáviður:

Lerki

og

birki

(afgangar

af

borðviðarframleiðslu).
 Framleiddur á Hallormsstað af Skógrækt ríkisins. Mjög
lítill markaður.

6. Eldiviður
 - Sagaður eldiviður, bæði klofinn og óklofinn, af ýmsum
tegundum
 Trjáviður: Birki, stafafura, lerki, nýttur til að elda pizzur
og sem arinviður.
 Framleitt á Vöglum, Hallormsstað, Tumastöðum af
Skógrækt ríkisins, skógræktarfélög eru byrjuð að fikra sig
inn á markaðinn. Seldur í gegnum bensínstöðvar, sala frá
Skógrækt ríkisins tæpir 500 m3 árið 2009

7. Girðingastaurar
 Yddaðir og afbirktir staurar úr lerki
 Trjáviður: Lerki.
 Framleiddir mest á Hallormsstað af Skógrækt ríkisins og
skógarbændum. Selt beint frá framleiðendum, oftast innan
við 1000 staurar á ári.

8. Græðlingar
 Trjáviður: Víðitegundir og Alaskaösp
 Mest framleitt á Tumastöðum af Skógrækt ríkisins og
gróðrarstöðvum Selt frá Tumastöðum til gróðrarstöðva.

9. Hjallaefni
 Grenispírur í fiskihjalla
 Trjáviður: Rauðgreni og Hvítgreni.
 Hjallaefni er framleitt víða um land, aðallega af Skógrækt
ríkisins og selt samkvæmt pöntunum til fiskverkenda. Ekki
stór markaður.
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10. Hnausplöntur
 Allt að 2 m háar plöntur úr skóginum
 Hvaða trjátegund? Margar tegundir.
 Hnausplöntur eru framleiddar víða um land af Skógrækt
ríkisins seldar víða, til einstaklinga og gróðrarstöðva til
endursölu.

11. Jólatré
 Bæði heimilis- og torgtré
 Hvaða trjátegund Stafafura, rauðgreni, blágreni, fjallaþinur
 Jólatré eru framleidd víða um land af skógræktarfélögum,
Skógrækt ríkisins, skógarbændum. Alls seld um 8000 tré á
ári.

12. Kurl
 Trjáviður: Lerki, greni, fura, birki.
 Kurl er framleitt víða um land af Skógrækt ríkisins og
skógræktarfélögum og selt um allt land.

13. Könglar
 Trjáviður: Greni, fura, lerki, selt sem jólaskraut
 Könglum er safnað á Hallormsstað, Tumastöðum af
Skógrækt ríkisins, skógræktarfélögum og seldir til
blómaverslana. Salan er frekar lítil.
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14. Plattar
 Sneiðar úr birki og lerki
 Trjáviður: Mest lerki, selt til föndurs.
 Plattar, sneiðar úr birki og lerki er framleitt á Vöglum af
Skógrækt ríkisins og selt í gegnum blómaverslanir.
Salan er frekar lítil.

15. Reykingarviður
 Óklofið birki í stórsekkjum
 Trjáviður: Birki.
 Reykingarviður er framleiddur á Vöglum af Skógrækt
ríkisins og seldur aðallega til kjötvinnslustöðva.
Talsverður markaður.

16. Stiklur
 Lerkistiklur í göngustíga og plön
 Trjáviður: Lerki
 Nánast aldrei aldrei selt, notað í stígalagningu á vegum
Skógræktarinnar og skógræktarfélaga um landið.

17. Viðarkyndill
 Kyndill til notkunar úti
 Trjáviður: Lerki

 Framleitt og selt frá Hallormsstað. Mjög lítil sala.
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1.

Íslenskur markaður með skógarafurðir
Auður I. Ottesen - Þröstur Eysteinsson: Fyrirlestur á fagráðstefnu skógræktar 2009
Stór hluti af þeim skógarafurðum sem fluttar eru inn koma frá Rússlandi, ýmist beint eða eftir úrvinnslu í
öðrum löndum. Til dæmis er pappír að mestu fluttur inn frá Finnlandi, Svíþjóð eða Noregi en hráefnið til
framleiðslu á honum hefur að miklu leiti komið frá Rússlandi. Meðan við erum nánast algjörlega háð
innflutningi á viði erum við um leið háð verðsveiflum og duttlungum stjórnvalda erlendis sem og
heimatilbúnum gjaldeyrisvandamálum.
Framtíðarmarkmið skógræktar hér á landi er að anna innlendri eftirspurn eftir viðarafurðum. Markaður
með íslenskar skógarafurðir einkennist nú fyrst og fremst af smæð sinni, sem helgast af ungum en
vaxandi skógum hér á landi. Enginn gróðursettur skógur á Íslandi hefur enn náð þeim aldri að komið sé að
lokafellingu.
Regluleg grisjun hefur átt sér stað undanfarin ár í þjóðskógunum (skógum Skógræktar ríkisins) og hjá
sumum skógræktarfélögum, sem samtals nemur þó aðeins fáum tugum hektara á ári.
Tuttugu ár er frá fyrstu skipulögðu skógrækt með starfsemi Héraðsskóga. Hvergi er lokahögg hafið í
landshlutaskógunum, en framboð á grisjunarvið eykst ár frá ári. Það efni sem fellur til í ár og á næstu árum
hæfir fryst og fremst í massa-og kurlframleiðslu og virðist vera nægur markaður fyrir þá vöru.
Lokafelling á sér eingöngu stað í birkiskógum og aðeins á tveimur stöðum á landinu í teljandi magni: í
Hallormsstaðaskógi og í Fnjóskadal. Þar til nýlega var um að ræða svo kallaða skermfellingu, þar sem
birkið var fellt eftir að búið var að stofna til næstu kynslóðar skógar með gróðursetningu á öðrum
trjátegundum undir birkiskermi.
Til að standa undir nýrri arðbærri atvinnusköpun er brýnt að umfang skóganna aukist sem hraðast. Á
Íslandi er til staðar það sem þarf til, áhugi landeigenda, landrými, hagstætt veðurfar, landgæði og þekking
til að geta uppfyllt eigin þörf fyrir timbur.
Vöxtur og form sitkagrenis, rauðgrenis, hvítgrenis og blágrenis hér á landi eru með slíkum ágætum að ekki
er vafi á að þessar tegundir eiga eftir að standa undir úrvinnsluiðnaði en er vart hagkvæmur fyrr en
auðlindin er orðin allmikið stærri.
Vöxturinn er fyllilega sambærilegur við vöxt timburskóga á Norðurlöndum þar sem skógariðnaður er
mikilvæg atvinnugrein og gefur góð fyrirheit.
Til að skógariðnaður nái að gefa arð þarf ákveðið lágmarks umfang af hráefni til að standa undir úrvinnslu
og flutningskostnaður þarf að vera í lágmarki.Hvergi í heiminum er fyrsta grisjun arðbær og er hún víða
háð ríkisstyrk. Önnur grisjun gefur arð en hún á sér stað þegar trén hafa náð 30-50 ára aldri og trén um 810 m há. Framboð á íslensku timbri mun því smám saman aukast og viðarmagnið margfaldast á næstu
árum.
Framboð á grisjunarviði eykst ár frá ári. Það efni sem fellur til nú og á næstu árum hæfir fyrst og fremst í
framleiðslu á kurli og viðarspæni og er nægur markaður fyrir þá vöru.
Meðal þess sem unnið er úr grisjunarviði skógarins eru fiskihjallaspírur, spænir í undirburð fyrir húsdýr,
kurl til að setja í beð og til reykinga á matvælum, eldiviður og ýmislegt í handverki. Þegar skógurinn
verður eldri eykst hlutdeild verðmætari afurða eins og borðviðar.
Grisjun í 40-60 ára gömlum lerkilundum í Hallormsstaðaskógi skilar árlega nokkru magni af borðum og
plönkum sem unnið er í girðingastaura, skjólgirðingar, sólpalla, klæðningar á hús, panil, parket og
húsgögn. Biðlistar hafa myndast eftir lerkiborðum og plönkum og er varan seld háu verði.
Alaskaösp hefur verið prófuð til ýmissa nota og gefist ágætlega en þar sem hún var ekki gróðursett í
skógrækt að neinu marki fyrr en um og eftir 1990, þá eru nánast engir asparskógar hérlendis komnir á
grisjunaraldur. Þeir munu þó verða tilbúnir á næstu áratugum.
Sitkagreni hefur verið flett í litlum mæli en eftirspurnin eftir greniborðum hefur verið lítil enn sem komið
er. Það efni hefur því einkum verið nýtt í tengslum við útivist í skógunum. þ.e. við smíðar á borðum,
bekkjum og skýlum
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Salurinn í Kópavogi er að hluta til klæddur að innan með sitkagreni úr þjóðskóginum að Stálpastöðum í
Skorradal og utan á húsinu eru flettir grenibolir. Hversu mikið er flett af greni fer eingöngu eftir
pöntunum, sem eru yfirleitt litlar eða engar.
Skógrækt er hlekkur í matvælaframleiðslu hérlendis.
Mikið er flutt inn af hefilspónum sem notaðir eru sem undirlag undir hross, svín og kjúklinga. Mesta
notkunin er í kjúklingaeldi, þar sem miklu máli skiptir að efnið sé fínlegt og hreint.
Innflutningur á þessu efni var 3.373 tonn árið 2007 en 2.050 tonn
fyrstu 11 mánuði ársins 2008.
Frá árinu 2000 hefur fyrirtækið Hestalist í Mosfellsbæ framleitt hefilspæni úr ösp flutt inn frá Rússlandi
þar til árið 2006, þegar umtalsverð hækkun varð á timburverði frá Rússlandi og flutningskostnaðurinn
hækkaði einnig. Fyrirtækið hóf því innflutning á viði frá Danmörku, en síðan krónan féll í apríl 2008
hefur Hestalist eingöngu keypt innlendan grisjunarvið frá Skógrækt ríksins og Skógræktarfélagi Íslands.
Efniviðinn fær það nú eingöngu úr íslenskum skógum, Heiðmörk, Haukadal, Skorradal, Þjórsárdal og úr
Brynjudal. Framleiðslugeta verksmiðjunnar er eitt hundrað rúmmetrar á viku og ársframleiðslan er um
5.000 rúmmetrar, og þar af fara 60% af framleiðslunni í kjúklingaeldi. Sá spænir þarf að vera fínn og án
ryks og sótthreinsaður með þurrkun í heitum ofni. Skógrækt ríkisins mun leitast við að auka grisjun og
sinna þessum markaði eftir bestu getu, en þörfin fyrir þessa einu afurð er þó meiri en skógarnir okkar geta
annað til lengdar, svo takmörkuð er auðlindin.
Um árabil hefur verið grisjað og felldur bolviður úr íslensku þjóðskógunum, í skógum skógræktarfélaga
og hjá einkaaðilum. Árið 2008 voru afurðir úr íslenskum skógum um 3.000-4.000 rúmmetrar af viði en
eftirspurnin er langt umfram þetta magn. Rauðgreni, sitkagreni og hvítgreni sem orðið er a.m.k. 10 m hátt
en ekki mjög svert, er notað í fiskihjallaspírur og hefur sá markaður verið umtalsverður undanfarin ár.
Aukningin á sölu greni-og furubolviðar 2008 er vegna sölu til hefilspónaframleiðslu .
Sala borða og planka er einnig mjög lítil og tiltölulega miklar sveiflur því ekki merkingarmiklar. Athygli
vekur hversu stöðug salan ábirkiborðum er og endurspeglar hún litla en stöðuga eftirspurn.Sala
lerkiborðviðar fer frekar eftir því hversu mikið flettanlegtefni fellur til við grisjun. Hámark hjá lerki 1997
er eftir síðustu stóru grisjun í Guttormslundi og aukningin síðustu tvö ár er eftir grisjun í tveimur stórum
lundum sem gróðursettir voru um og uppúr 1950.
Sala á íslenskum fiskihjallaspírum var fyrst merkjanleg árið 2002 í kjölfar mikilla verðhækkana á
samskonar spírum sem fram að því höfðu verið fluttar inn frá Noregi. Íslendingar eru orðnir sjálfbærir í
fiskihjallaspírum, sem hljómar e.t.v. ekki merkilega en hafa ber í huga að fyrir 20 árum gátum við ekki
sinnt þeim markaði af því að þá voru svo fá tré hérlendis orðin nægilega há.
Sala á kurli jókst nokkuð stöðugt og náði hámarki árið 2006. Það ár keypti eitt sveitarfélag mikið magn af
kurli vegna átaks í stígagerð. Minni kurlsala síðustu tvö ár (sérstaklega 2008) gæti stafað af því að viður
sem annars hefði verið kurlaður var seldur sem bolviður eða arinviður í staðinn. Sömu sögu er að segja um
við úr fyrstu grisjunum gróðursettra skóga, mjög lítill hluti þess hentar sem smíðaviður. Fyrir utan
girðingarstaura úr lerki fer hann því mest í kurl eða brenni. Við bilun (snemmgrisjun) á ungum
lerkiskógum eru felldu trén yfirleitt skilin eftir í skóginum því það svarar ekki kostnaði að draga þau út.
Járnblendiverksmiðjan á Grundartanga notar 18.000 tonn af fersku viðarkurli á ári sem kolefnisgjafa í
hluta vinnslunnar. Verksmiðjan flytur inn meginhluta orkugjafans en hluti hans er endurnýtt timbur frá
Sorpu. Innfluttur bolviður er árlega um 9000 rúmmetrar en íslensk framleiðsla er aðeins brot af þörfinni.
Kannað hefur verið hvort kurl úr grisjunarvið úr skógum á Suður-og Vesturlandi myndi henta sem
kolefnisgjafi í brennsluofna járnblendi-verksmiðjunnar. Þarna er möguleiki á að selja árlega um 10.000
tonn af fersku viðarkurli.
Tæknivædd kurlkyndistöð á Hallormsstað
Á Hallormsstað hefur hlutafélagið Skógarorka ehf unnið að tilraunaverkefni með kyndistöð með
fjárstuðningi fráríkinu. Hráefnið kemur úr Hallorms-staðarskógi og nálægum bændaskógum er það brennt
í kyndistöð þar sem vatn er hitað til kyndingar á Hallormsstaðarskóla, hússtjórnarskólanum, sundlauginni
og íþróttahúsinu.
Þörf kyndistöðvarinnar er talin verða árlega um 600 rúmmetra af timbri eða sem svarar 1.400 rúmmetra af
viðarkurli. Slíkar kyndistöðvar gætu skapað markað fyrir timburafurðir skógarbænda.
Girðingarstaurar frá Skógrækt ríkisins eru einkum unnir úr lerki. Sala þeirra er mjög sveiflukennd, enda
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markaðshlutdeild þeirra lítil samanborið við innflutta staura og innlenda staura úr rekaviði og plasti.
Salan fer eingöngu eftir því hvort einhverjum dettur í hug að nota íslenska lerkistaura frekar en eitthvað
annað.
Sala arinviðar hefur aukist stöðugt undanfarin ár, sérstaklega þó síðan 2003. Aukningin endurspeglar
aukna eftirspurn vegna fjölgunar sumarhúsa og breyttra matarvenja.
Birki fer langmest í framleiðslu á arinviði og síðari ár hefur hann einnig verið unnin úr furu og lerki.
Arinviður er seldur í handhægum neytendapakkningum og einnig fer stór hluti framleiðslunnar á
pizzastaði sem eldbaka pizzur.
Birkikurl er einnig selt til reykingar fyrir birkireykt hangikjöt og viðarkol úr birki eru seld gullsmiðum
sem nota þau við sína iðju.
Handverksmenn hafa lengi unnið úr birki og
lerki auk þess að nýta sér reynivið, hlyn,
gullregn og fleiri tegundir sem falla til í
görðum.
Annað sem framleitt er eru plattar úr bolviði
til föndurgerðar, viðarkyndlar úr lerki og
fánastangir úr greni
Stóraukin sala arinviðar 2008 stafar af
aukinni
framleiðslu
með
tilkomu
arinviðarvinnslu úr furu og lerki. Öll
aukningin seldist og er líklegt að þar hafi
innlend framleiðsla komið í staðinn fyrir innfluttan arinvið/eldivið.
6 tegundir eru seldar sem jólatré, stafafura, rauðgreni, blágreni, sitkagreni, fjallaþinur og síberíuþinur.
Hlutur innlendrar framleiðslu í sölu jólatrjáa gæti aukist til mikilla muna en flutt eru inn 20.000 tré árlega.
Tré sem komu í sölu frá Skógrækt ríkisins, skógræktarfélögum og skógarbændum voru 8.275 árið 2008.
Skógarbændur eru að byrja að selja jólatré og vænta má að hlutur þeirra á þessum markaði aukist á
komandi árum. Jólatrjáasala Skógræktar ríkisins hefur dregist saman á undanförnum 15 árum. Skýrist það
fyrst og fremst af minni sölu rauðgrenis. Aukin jólatrjáasala af hálfu skógræktarfélaga hefur að hluta
komið í staðinn en hefur þó ekki nægt til að viðhalda hlutfalli innlendrar framleiðslu samanborið við
innflutning. Þrátt fyrir minnkandi fjölda trjáa hafa tekjur Skógræktar ríkisins af jólatrjáasölu ekki dregist
saman að sama skapi því aukin áhersla hefur verið á sölu stórra trjáa (torgtrjáa). Minni jólatrjáasala hjá
Skógrækt ríkisins frá 2001 er bein afleiðing af minni gróður-setningu til jólatrjáa eftir 1990.
Stafafura hefur tekið við af rauðgreni sem mest selda innlenda jólatréð og er helsta von okkar í samkeppni
við hinn innflutta norðmannsþin, þar sem hún stendur honum fullkomlega jafnfætis hvað varðar
barrheldni. Með markaðskynningugæti blágreni orðið vinsælt tré en æ fleiri kjósa sér það sem jólatré.
Sitkagreni er einkum selt sem torgtré og eru þau frá 3-14 metra há. Það kemur mörgum á óvart að flest
torgjólatré á Íslandi eru innlend og þau hæstu eru nú töluvert hærri en þau innfluttu. Hinar tegundirnar eru
mest seldar sem stofutré og eru þau 0,70-2,5 m há. Innflutningur á jólatrjám hefur þá hættu í för með sér
að með trjánum berist skordýr og sveppir sem valdið geta skaða í íslenskri skógrækt. Sitkalúsin barst til að
mynda með jólatrjám til landsins.
Hugleiðing um arð af útvistarsvæðum
Gjaldið fyrir að fara í Fjölskyldugarðinn og Húsdýragarðinn í Reykjavík er kr 450.-. Að meðaltali eru
farnar 14 skógarferðir á ári. Íslendingar eru um 300.000 manns og eru skógarferðirnar um 4.200.000. Ef
tekið er kr 450 gjald fyrir aðgengi að skóginum þágera það kr1.890 milljónir. Er ekki þess virði að gera
skógana það aðlaðandi að menn reiði fram 450 kr með bros ávör.
Hugmyndaflugið eitt takmarkar hvað hægt er að vinna úr afurðum úr íslenskum skógum og eftirspurnin
allra síðustu ár er langt umfram framboð.
Af hverju er ekki selt meira af afskornum greinum af lauf og sígrænum greinum en gert er? Af hverju
ræktum við ekki meira af berjarunnum og framleiðum okkar sultu sjálf?
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Viðauki 4 – Grisjun og viðarsala hjá Skógr. ríkisins 2009
Þröstur Eysteinsson forstöðumaður þjóðskóga (óútgefin samantekt)
Inngangur
Gengi íslensku krónunnar lækkaði allt árið 2008 og hrapaði síðan í kjölfar hruns fjármálageirans í október.
Þetta hafði þær afleiðingar að verð á innfluttum vörum jókst verulega. Meðal afleiðinga þessa ástands var
að eftirspurn eftir sumum innlendum viðarafurðum jókst. Sala arinviðar tæplega tvöfaldaðist milli áranna
2007 og 2008 og sala óunnins bolviðar var fjórfallt meiri en hún hafði nokkru sinni verið áður. Sala fletts
viðar og kurls dróst lítillega saman (Þröstur Eysteinsson 2009).
Aukin sala arinviðar skýrist einkum af því að markaðssetning á furu- og lerkiarinviði hófst fyrir alvöru
árið 2008 og kom hann að einhverju leyti í staðinn fyrir innfluttan arinvið. Á árinu 2008 náðust góð
viðskiptasambönd við fyrirtækið Hestalist, sem framleiðir hefilspæni til að nota sem undirburð undir
húsdýr. Hestalist flutti áður inn bolvið í sína framleiðslu, en fall krónunnar varð til þess að fyrirtækið gat
boðið verð fyrir innlendan bolvið á Suður- og Vesturlandi sem stóð undir kostnaði við grisjun og
útkeyrslu, þ.e.a.s. þar sem tré voru sæmilega stór og ekki var langt að vegi.
Í þessu umhverfi hófst árið 2009: Arinviður seldist sem aldrei fyrr og Hestalist vildi kaupa allan bolvið
sem féll til á Suður- og Vesturlandi. Auk þess lá fyrir stór pöntun á fiskihjallaspírum, fyrirséð var að
viðarkynnt hitaveita mundi rísa á Hallormsstað og fyrirspurn hafði komið frá járnblendiverksmiðju Elkem
á Grundartanga um viðarkurl sem kolefnisgjafa í framleiðslu þeirra á kísilmálmi.
Ljóst var að eftirspurn eftir grisjunarviði yrði talsvert meiri en áður hafði þekkst og jafnljóst að það yrði
umtalsvert átak fyrir Skógrækt ríkisins að auka grisjun verulega. Það átak fól m.a. í sér stórfellda fjölgun
útboða á grisjunarverkefnum, ráðningu skógarhöggsmanna af atvinnuleysisskrá, kaup á timburvögnum og
kurlara, mikla vinnu við mælingar á skógum, gerð grisjunaráætlana og heilmikinn lærdóm. Tölulegar
niðurstöður sem hér birtast eru fengnar úr bókhaldi Skógræktar ríkisins, niðurstöðum útboða og mælingum
á skógum og viðarmagni.
Grisjun eftir skógum
Ákvarðanir um hvar skuli grisja voru einkum teknar á grundvelli þess hvar: 1) markaðir voru fyrir hendi,
2) aðgengi var gott þannig að ekki þurfti að fjárfesta í mikilli vegagerð, 3) trén voru komin í þá stærð sem
gerði grisjun hagkvæma og 4) grisjunarþörfin var mest. Mest var grisjað á Stálpastöðum í Skorradal, eða
1796 m3 af timbri, og var það mest á haustmánuðum vegna tilvonandi sölu til Elkem (1 mynd). Næst mest
var grisjað á Hallormsstaðarsvæðinu, eða alls 1393 m3 af timbri, sem að mestu var til undirbúnings á sölu
á kurli til kyndistöðvar Skógarorku. Í þriðja sæti var svo Haukadalur með 1026 m3 timburs, einkum vegna
sölu til Hestalistar (2. mynd).
Alls voru 5243 rúmmetrar timburs felldir í grisjun á tæpum 63 hekturum skógar (3 mynd). Þetta er rúm
tvöföldun á grisjuðum hekturum skógar og u.þ.b. fjórföldun á felldum rúmmetrum timburs miðað við árið
2008. Þessi aukni afrakstur af hverjum hektara stafar einkum af því að grisjun á þéttum sitkagreni- og
stafafurureitum varð fyrst meirihluti grisjunar árið 2009, en einnig af því að ákveðið var að auka
grisjunarstyrk, bæði til að nýta þetta tækifæri til grisjunar, sem enginn veit hversu lengi mun endast, og til
að freista þess að auka hagkvæmni.
Grisjun og úrvinnsla viðar hefur frá upphafi verið talsverður hluti af starfsemi Skógræktar ríkisins á
Norðurlandi og Austurlandi, en mun minni þáttur í starfinu á Suðurlandi og Vesturlandi. Árið 2009 fór
62% af allri grisjun fram á Suður- og Vesturlandi. Breytingin á áherslum í starfi hjá skógarvörðunum á
Suður- og Vesturlandi var því mjög mikil og þurfti umtalsvert átak til.
Grisjun eftir trjátegundum
Grisjun sitkagrenis, stafafuru og lerkis nam 90% af allri fellingu Skógræktar ríkisins árið 2009 (4. mynd).
Eins og fyrr sagði var áhersla lögð á að grisja þétta greni- og furureiti sem sjaldan eða aldrei höfðu verið
grisjaðir áður. Til þessa hefur ekki verið eftirspurn eftir grisjunarviði þessara tegunda og aldrei fengist
framlög til grisjunar, en nú kom tækifærið.
Sitkagreni hefur verið í miklum vexti víða um land undanfarin 20 ár og því ætti ekki að koma neinum á
óvart að það sé afurðamikil trjátegund. Öðru máli gegnir um stafafuruna, en ýmsir hafa haft efasemdir um
ágæti hennar til timburframleiðslu. Nú er hins vegar mest eftirspurn eftir viði sem er kurlaður eða heflaður
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niður (oft kallaður iðnviður), þar sem form trjánna og grófleiki kvista skiptir tiltölulega litlu máli. Auk
þess hefur komið í ljós að stafafura gefur bestan arinvið af þeim barrtrjám sem hér eru ræktuð í einhverju
magni. Því má segja að nú hafi stafafuran sannað sig sem viðarframleiðandi, auk þess að vera afbragðs
jólatré, ágæt landgræðslutegund, fín fóstra og góður kolefnisbindari (5. mynd).
Álíka mikið var fellt af þremur tegundum lerkis og af stafafuru. Til stendur að kurla megnið af lerkinu til
orkuframleiðslu í kyndistöð Skógarorku á Hallormsstað. Þó eru allir flettingarhæfir bolir flokkaðir frá, því
eftirspurn eftir lerki borðviði er einnig mikil. Þess má geta að Guttormslundur var grisjaður í 12. sinn og
stærsti evrópulerkilundur landsins, sem kenndur er við Graubünden, var grisjaður í annað sinn. Þá fór fram
fyrsta grisjun á lindifuruskógi á Íslandi.
Skógrækt ríkisins hefur frá upphafi (1908) selt birki sem eldivið og smíðavið og þótt merkilegt megi
virðast þá var meira fellt af birki á ári hverju en nokkurri annarri trjátegund allt til ársins 2002 (sjá 8.
mynd). Álíka mikið var fellt af birki árið 2009 og árið 2001, en það fór úr því að vera meira en 50% af
felldum viði niður í aðeins 5% á þessum átta árum. Þetta er bæði til marks um að gróðursettu skógarnir séu
nú að skila sér inn í framleiðslu og hvað birkiauðlindin til viðarframleiðslu er lítil.
Rauðgreni og hvítgreni námu saman um 5% af fellingu. Þær tegundir þekja mun meira land en það
sitkagreni sem nú er verið að grisja, en þær vaxa hægar og eru því ekki enn farnar að skila sér í miklu
magni grisjunarviðar. Hlutfall þeirra mun þó aukast á komandi árum. Sama er að segja um alaskaösp, en
lítið var gróðursett af henni í skógrækt fyrr en eftir 1990 og því er hún lítið farin að skila sér í grisjun.
Felling aspar fór einkum fram í skjólbeltum á Tumastöðum.
Hver grisjaði?
Starfsmenn Skógræktar ríkisins felldu um 1300 m3 timburs árið 2009 og er það meira viðarmagn en
starfsmenn Skógræktarinnar hafa nokkru sinni áður fellt á einu ári, þótt það hafi aðeins verið 25% af því
viðarmagni sem grisjað var í þjóðskógunum. Starfsmenn Skógræktarinnar unnu einkum við stakfellingu á
birkiskógi, fellingu á fiskihjallaefni, grisjun nálægt útivistarsvæðum og grisjun eldri reita. Á meðal
skógarhöggsmanna Skógræktar ríkisins voru alls 8 einstaklingar sem ráðnir voru af atvinnuleysisskrá í
sérstöku átaksverkefni með Vinnumálastofnun.
Alls fóru fram útboð á grisjun 16 svæða á vegum Skógræktar ríkisins árið 2009. Þau voru á Stálpastöðum,
Haukadal, Þjórsárdal, Hallormsstað og Þórðarstöðum. Í hvert verk bárust tilboð frá 2-5 verktökum og
þegar upp var staðið var samið við alls 10 mismunandi verktaka á árinu (6. mynd). Í fimm tilvikum var
tilboðum tekið í útkeyrslu viðar auk grisjunar. Ávallt var hagstæðasta tilboðinu tekið.
Alls var samið við fjóra verktaka án útboða og nam sú grisjun 18% af heildinni. Langstærsta verkið í þeim
flokki var samningurinn við danska verktakan Vedskov um að klára grisjun í Skorradal vegna sölu til
Elkem á Grundartanga. Vedskov tók við af JBVerki, sem neyddist til að segja sig frá verkinu sökum þess
að ekki tókst að finna nógu marga skógarhöggsmenn til að hægt væri að klára á réttum tíma. Tilboð
Vedskov án útboðs var talsvert hagstæðara en tilboð JBVerks að undangengnu útboði. Í öðrum tilvikum
var samið við innlenda verktaka um að ganga í verk annarra sem gátu ekki klárað eða að taka að sér
frekari verk á grundvelli verða sem urðu til í útboðum.
Kostnaður
Alls námu greiðslur til grisjunarverktaka um 23,5 milljónum króna árið 2009. Kostnaður við grisjun var
misjafn eftir landshlutum, trjátegund og aðstæðum á hverjum stað og var hæsta tilboð þrefallt hærra en
það lægsta miðað við fellingu á hverjum rúmmetra timburs. Mestur var kostnaður á rúmmetra þar sem
stafafura kom við sögu en minnstur að jafnaði í lerki (7. mynd). Þennan mun má að hluta rekja til
mismunandi eiginleika tegundanna, en það er á ýmsan hátt þægilegra að vinna með lerki samanborið við
greni og furu og því nást þar meiri afköst. Hitt er að samkeppni á milli hæfra verktaka er nokkur á Héraði
en lítil í öðrum landshlutum. Sérstaklega er ástandið bagalegt á Vesturlandi, en af þeim þremur verktökum
sem sáu um grisjun á Stálpastöðum voru tveir af Austurlandi og einn frá Danmörku. Tilboð í útkreyslu
viðar úr skógi voru mun jafnari en tilboð í fellingu. Samt munaði 62% á hæsta og lægsta tilboði.
Meðalverð útkeyrslu var 1758 kr á rúmmetra (án vsk.).
Viðarsala 2009
Viðarsala frá Skógrækt ríkisins tvöfaldaðist á milli áranna 2008 og 2009 og fór í fyrsta skipti yfir 2000
rúmmetra (8. mynd). Sala bolviðar af greni og furu skýrir í raun alla aukninguna. Sala viðarkurls jókst
einnig verulega á milli ára en náði þó ekki sama magni og var árið 2006. Aukningin skýrist af því að undir
árslok hófst sala á lerkikurli til kyndistöðvar Skógarorku á Hallormsstað (9. mynd).
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Sala arinviðar dróst lítillega saman eftir metárið 2008, sem skýrist af því að fleiri innlendir
viðarframleiðendur komu inn á arinviðarmarkaðinn á árinu. Til þessa hefur Skógrækt ríkisins verið ein um
arinviðarmarkaðinn, eða því sem næst.
Sala efnis í fiskihjalla varð sú næstmesta frá upphafi slíkrar sölu 2003, en nokkuð af slíku efni selst á
hverju ári. Alls seldust 586 girðingarstaurar og er það mjög svipað og 2008. Sala borða og planka var
svipuð og árið áður en nokkru minna en 2007. Í rúmmetrum talið er sala fletts viðar lítil, enda er hann
eingöngu seldur jafnóðum skv. pöntun og eru kaupendur yfirleitt einstaklingar.
Sé sala einstakra vöruflokka skoðuð eftir trjátegundum kemur í ljós að sala bolviðar var nánast eingöngu í
greni og furu (10. mynd). Sala viðarkurls skiptist mest milli lerkis, grenis og furu, en einnig var selt
nokkuð af birkikurli til reykingar. Birki er enn mikilvægasta tegundin í arinviðarsölu en fura og lerki
sækja á og alaskaösp er komin á blað. Í borðviði er lerki mikilvægasta tegundin, en greni sækir á og alltaf
selst nokkuð af birki til handverksmanna. Loks má nefna að lerki er eina efnið sem notað er í
girðingarstaura og greni í fiskihjallaspírur, ekki síst rauðgreni og hvítgreni.
Söluverðmæti viðarafurða árið 2009 nam 34,3 milljónum króna og er viðarsala þar með orðin stærsti
liðurinn í sértekjuöflun þjóðskóganna (11. mynd). Þegar bornar eru saman magntölur fellds viðar (5200
m3) og selds (2000 m3) er ljóst að verulegt magn timburs var óselt um áramótin 2009-2010. Stafar það
einkum af því að afhending timburs til Elkem á Grundartanga fór fram strax eftir áramótin og timbur til
kurlunar fyrir kyndistöð Skógarorku er fellt með árs fyrirvara og látið þorna í stæðum í skóginum. Þá voru
stæður tilvonandi arinviðar á nokkrum stöðum.
Lærdómur
Af þessari miklu aukningu á grisjun og sölu timburs hlaust talsverður lærdómur. Það er ekki síst hlutverk
Skógræktar ríkisins að miðla af reynslu sinni til annarra skógræktenda, eða eins og segir í þriðja markmiði
skógræktarlaga „að leiðbeina um meðferð skóga og kjarrs og annað það, sem að skógrækt og skóggræðslu
lýtur“. Ekkert af því sem lærðist var beinlínis nýstárlegt og flest þurfti ekki að koma mönnum á óvart.
Ýmsir þættir voru þó sannreyndir, sem áður var að mestu aðeins hægt að áætla, og söfnun tölulegra
upplýsinga jók þekkingu okkar á ýmsum hagrænum og skógfræðilegum þáttum.
Hagræn atriði
Á hagræna sviðinu safnaðist mikið magn rauntalna um kostnað við grisjun, útkeyrslu og flutning á timbri.
Í heildina var meðalgreiðsla til verktaka án vsk. kr. 4.467 fyrir fellingu og kr. 1.758 fyrir útkeyrslu, á
hvern rúmmetra viðar. Tilboð í fellingu lerkis voru öll lægri og tilboð í greni/furu voru öll hærri en
meðaltilboð. Þetta verð myndaðist í gegnum útboð og er því markaðsverð miðað við stöðu mála. Staða
mála felur m.a. í sér að flestir verktakar og starfsmenn þeirra eru reynslulitlir í skógarhöggi, þeir hafa
fæstir getað fjárfest í vélum og tækjum til að auka afköst og fákeppni ríkir á markaðnum (nema e.t.v. á
Héraði). Verktaka í skógarhöggi er m.ö.o. vanþróuð atvinnugrein hér á landi, sem er eðlilegt þar sem
útboð á verkum í grisjun eru ný af nálinni. Greinin á eftir að þroskast, hagkvæmni og afköst að aukast og
verð að lækka. Það er líka nauðsynlegt því verðið sem fæst nú fyrir óunninn bolvið (6000-9000 kr/m3) er í
hámarki vegna nýlegs hruns krónunnar og á eftir að lækka að raunvirði. Til þess að greinin fái tækifæri til
að þroskast þurfa skógareigendur (einkum Skógrækt ríkisins til að byrja með) að halda áfram að bjóða út
grisjunarverk.
Auk greiðslna til verktaka má ætla að kostnaður Skógræktarinnar vegna grisjunar verktakanna hafi numið
u.þ.b. kr. 2000 á hvern m3 viðar (ca. eitt ársverk ráðunautar sem gerði fátt annað en að skipuleggja og
fylgjast með grisjun, vinna skógarvarða og annarra starfsmanna, vegagerð o.fl.). Sá kostnaður er einnig
mjög hár og helgast það m.a. af óhagræði vegna skorts á nýtingaráætlunum og reynsluleysi flestra
starfsmanna í trjá- og viðarmagnsmælingum auk þess sem laga þurfti vegi og timburstæði og sjá um
margskonar reddingar. Skógrækt ríkisins á einnig eftir að þroskast sem verkkaupi.
Tæknileg atriði
Útboðslýsingar þróuðust talsvert á árinu og voru í árslok orðnar allítarlegar þannig að verktakar áttu ekki
að þurfa að velkjast í vafa um til hvers væri ætlast. Tölulegar upplýsingar um reitina urðu sæmilega
staðlaðar, ásamt margskonar viðmiðum og ákvæðum um frádrátt frá greiðslum vegna vanefnda.
Flatarmáls- og viðarmagnsmælingar á reitum fóru ávallt fram fyrir útboð en stundum reyndist erfitt að
mæla viðarmagnið sem kom út. Það er hægt ýmist með því að mæla standandi viðarmagn í skóginum eftir
grisjun og draga það frá niðurstöðum mælinga fyrir grisjun eða með því að mæla magn í stæðum.
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Síðarnefnda aðferðin getur verið erfiðleikum háð því oft er verið að keyra í stæður og taka úr þeim á sama
tíma og freistuðust menn því til að miða við vigtun á timbrinu eftir að það var komið á bíl og síðan áætla
rúmmetrafjölda út frá því. Það hefur þann galla að viðurinn er misþurr og til að fá réttan stuðul til að
umreikna þyngd í rúmmal þarf að mæla eðlisþyngd hvers viðarhlass. Það hefur einnig þann galla að
treysta þarf kaupandanum/flytjandanum til að vigta rétt. Slíkt er óásættanlegt og því er sú krafa gerð að
afhent rúmmál viðar verði undantekningalaust mælt af starfsfólki Skógræktarinnar.
Viðarmagnsmælingar, hvort sem er í skógi eða timburstæðum, eru ávallt byggðar á úrtökum. Mikilvægt er
að mælingar séu annars vegar dæmigerðar fyrir það sem verið er að mæla og hins vegar endurteknar nógu
oft til að fá sem réttasta niðurstöðu. Hér þurfa Íslendingar ekki að finna upp hjólið, því skóg- og
timburmælingar eru vel þróað fag. Hins vegar þarf að ákveða og staðla tilteknar aðferðir svo allir séu að
mæla eins. Talsvert var rætt um mælingar árið 2009 en stöðlun bíður ársins 2010.
Mikilvægi þess að fella og raða timbri upp með tilliti til útkeyrslu kom skýrt fram á árinu. Þrír nýjir
timburvagnar voru keyptir til Skógræktarinnar vorið 2009 og eftir komu þeirra varð útspilun viðar að
miklu leyti úr sögunni. Þar með var orðið hagkvæmara að hluta bolina niður í skóginum og stafla þeim í
litla kesti fyrir timburvagninn. Felling og réttur frágangur bolanna má kosta aðeins meira ef það sparar
tíma við útkeyrslu.
Þegar vélar eru að keyra um skóginn er ávallt hætta á skemmdum á eftirstandandi trjám, einkum að börkur
sé skrapaður af trjánum (12. mynd). Talsvert var um það á árinu og sumstaðar voru skemmdirnar
óásættanlega miklar. Þetta stafar alfarið af reynsluleysi og klaufaskap þess sem stjórnar vélinni. Á þessu
atriði verður að taka af talsverðri hörku því slíkar skemmdir eru helsta innkomuleið fúasveppa og trén
verða því ónýt sem timburtré.
Sú stefna var tekin snemma árs að grisja yfirleitt talsvert mikið úr hverjum reit. Við það jókst hagkvæmni
grisjunar, en hugsunin var einnig sú að núverandi staða (að grisjun standi undir sér) myndi hugsanlega
ekki vara til margra ára og því væri gott að nýta tækifærið þannig að ekki þyrfti að grisja sömu reiti aftur
fyrr en eftir 2-3 áratugi. Hörð grisjun opnar skógana mikið, hættan á stormfalli eykst og mikið magn
greina og toppa í skógarbotninum hamlar för gangandi fólks um skóginn og getur skapað eldhættu í
framtíðinni. Einungis tíminn mun leiða það í ljós hvort þessi stefna hafi verið rétt.
Tæknilega erfiðustu svæðin til grisjunar reyndust vera plægðar fyrrverandi mýrar. Þar þurfti að leggja í
nokkurn aukakostnað við gerð útkeyrslubrauta auk þess sem sæta þurfti færis vegna bleytu í jarðvegi. Í
bröttum brekkum þurfti einungis að sýna útsjónarsemi við að ákveða staðsetningu brauta. Á stöku stað
reyndist erfitt að leggja útkeyrslubraut nógu nálægt til að hægt væri að taka viðinn upp. Frá slíkum stöðum
þarf því áfram að spila bolina að brautunum, ellegar sleppa því að grisja þar. Það gerir skóginn fjölbreyttan
og er t.d. jákvætt fyrir fuglalíf að skilja eftir ógrisjaða bletti.
Skógarvegir skemmdust bæði í Haukadal og á Stálpastöðum þegar verið var að vinna í vætutíð eða
aurbleytu, en slíkt getur hentað hvenær sem er að vetrarlagi og því ekki hægt að skipuleggja verkefni með
löngum fyrirvara til að forðast það. Vegabætur, ýmist fyrir eða eftir grisjun, valda aukakostnaði við hluta
grisjunarverka sem verður að reiknast með í heildarkostnaði grisjunar.
Mannleg atriði
Af þeim 20 grisjunarverkum sem Skógrækt ríkisins samdi um við verktaka gengu 16 eftir eins og til var
ætlast eða því sem næst. Í sumum þeirra tilvika þurfti að fá verktakann til að leiðrétta smávægilega galla á
verkunum, svo sem að lækka stubba, og í nokkrum tilvikum lagði verktaki til breytingar á verkinu sem
fallist var á. Oftast voru samskipti við verktaka mjög góð, enda er nauðsynlegt að svo sé.
Í fjórum tilvikum (20% verka) gekk þó ekki eins og ætlast var til. Í eitt skipti hætti verktaki við áður en
hann hóf verkið. Í öðru var um verktaka að ræða sem hafði reynslu af fellingu trjáa í görðum en ekki
skógarhöggi, sem hann réði síðan ekki við þegar til kom. Hann sagði sig frá hálfkláruðu verki. Í þriðja
tilvikinu var um mjög stórt grisjunarverk að ræða og verktakinn náði aldrei að ráða til sín nógu marga
skógarhöggsmenn til að klára á réttum tíma. Hann sagði sig frá grisjun en hélt útkeyrslunni áfram.
Í fjórða tilvikinu var samið við verktaka um grisjun gegn því að hann fengi að hirða timbrið sem greiðslu.
Hann gekk rösklega til verks, tók út meira magn timburs en áætlun gerði ráð fyrir, grisjaði of breiðar
brautir og of stór rjóður og tók of mikið af stórum trjám en skildi þau minni eftir. Greiðslufyrirkomulagið
leiddi til þess að hagsmunir verktakans/timburkaupandans réðu för en ekki góðar grisjunarvenjur. Þá var
ómögulegt að beita refsiákvæðum (í formi lægri greiðslu) vegna brota á skilmálum. Af þessu varð ljóst að
Skógræktin þarf að hafa miklu strangara eftirlit með verktökum en var árið 2009. Í því skyni var kerfi sett
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upp þar sem hvert grisjunarverk fær umsjónarmann, sem bæði fylgist með og leiðbeinir verktökum
jafnóðum skv. gátlista. Eftirlit með verktökum var hert og þar að auki mun Skógræktin ekki semja um
greiðslu í timbri fyrir grisjun aftur á næstunni.
Lokaorð
Ekki ætti að fara framhjá þeim, sem nennt hafa að lesa þessa samantekt, að tímamót urðu í íslenskri
skógrækt árið 2009. Liðinn er sú tíð þegar hugtakið „skógrækt“ merkti einungis „að gróðursetja tré“. Þótt
skógarauðlindin sé lítil og hvergi sé komið að lokafellingu, þá stóð grisjun skóga á Íslandi undir
umtalsverðri kröfu um framleiðslu þegar kallið kom (13. mynd). Starfsfólk allra sviða Skógræktar ríkisins
lagði mikið á sig til að láta hlutina ganga og ekki síður verktakarnir og starfsfólk þeirra. Metnaður til að
standa sig og gera vel var almennur og ekki síður stolt yfir því að taka þátt í ævintýrinu. Fólk var stolt af
því að geta bjargað málunum í kreppunni, af allri starfseminni í skógunum, af stóru timburstæðunum við
skógarveginn og stóru flutningabílunum hlöðnum timbri, af viðarmagnstölunum í hundruðum og
þúsundum rúmmetra en ekki bara tugum, stolt af skógunum okkar. Með orðum Sigurðar Blöndal – „þetta
getur Ísland“!
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Bergrún Arna Þorsteinsdóttir, Þór Þorfinnsson, Margrét Guðmundsdóttir, Sigurður Skúlason og Birgir
Hauksson fá öll kærar þakkir fyrir upplýsingaveitu í þessa skýrslu.
Heimildir
Þröstur Eysteinsson. 2009. Sala skógarafurða undanfarin ár. Skógrækt ríkisins 1908-2008 Ársrit 2008.
Skógrækt ríkisins: 95 bls.
Skýrslur skógarvarða á www.skogur.is
Bókhald Skógræktar ríkisins 2008 og 2009
Samanteknar upplýsingar skógræktarráðunauta og skógarvarða um grisjun ársins 2009
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Myndir

Grisjun í þjóðskógunum 2009 (m3)
Þórðarstaðaskógur
(426)
8%
Mjóanes (176)
Vaglaskógur (160)
3%
3%
Hafursá (328)
6%
Hallormsstaður (663)
13%

Stálpastaðir (1796)
35%

Buðlungavellir (226)
5%
Tumastaðir (32)
1%
Haukadalur (1026)
20%

Þjórsárdalur (337)
6%

3. mynd. Grisjun eftir skógum. Alls voru 5243 m3 timburs felldir í þjóðskógunum árið
2009.
Grisjun Skógræktar ríkisins 2009 eftir trjátegundum (m3)
Evrópulerki (83)
2%

Hvítgreni (35)
1%
Alaskaösp (23)
0%

Rauðgreni (218)
4%

Lindifura (2)
0%

Ilmbjörk (248)
5%
Sitkagreni (2093)
40%

Síberíulerki (586)
11%

Rússalerki (638)
12%

Stafafura (1289)
25%

4. mynd. Grisjun eftir trjátegundum.
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Grisjun mismunandi aðila fyrir Skógrækt ríkisins 2009
Helgi Bragason
2%
Suðurnesjasláttur
3%
Sveinn Ingimarsson
3%

Egill Gestsson
1%
Kristinn Björnsson
1%

Skógrækt ríkisins
25%

Bergur Björnsson
5%
Vedskov
9%
Hestalist
10%

JBVerk
25%

Skógráð
16%

6. mynd. Grisjun í þjóðskógunum skiptist milli alls 10 verktaka auk starfsmanna
Skógræktar ríkisins.

Kostnaður á fellingu hvers m3 viðar hjá verktökum
7000
6000

Kr/m3

5000
4000
3000
2000
1000
0
Fura Norðurland

Greni/fura
Suðurland

Greni/fura
Vesturland

Lerki Austurland

Greni Vedskov

Tegund og landshluti

7. mynd. Meðalupphæð tilboða (á rúmmetra viðar, án vsk.) sem tekin voru í grisjun eftir
landshlutum og trjátegundum. Til samanburðar er grisjun danska verktakans Vedskov
með skógarhöggsvél í greniskógi á Stálpastöðum, en í þeim kostnaði er innifalinn
flutningur á vél og manni fram og til baka á milli Danmerkur og Íslands.
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Viðarsala frá Skógrækt ríkisins 1997-2009
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20
08
20
09

0

Ár

8. mynd. Viðarsala Skógræktar ríkisins 1997-2009.
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Sala afurða eftir ættkvíslum (m3 fasts viðar innan sviga)
100%
90%
80%
70%

Alaskaösp

60%

Birki

50%

Lerki

40%

Fura
Greni

30%
20%
10%
0%
Bolviður (1034)

Kurl (394)

Arinviður (494)

Borðviður (19)

Afurð

10. mynd. Sala mismunandi afurða eftir ættkvíslum trjáa.
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Viðauki 5 -Forsendur fyrir skógastærð í sviðsmyndum
Sviðsmynd 1:






Stærð skóga miðast við 2.625 hektara árlega gróðursetningu.
Forsendur fyrir 10-15.000 tonna framleiðslu árið 2050: Miðað við núverandi skóga og árlega
gróðursetningu um 5 milljón trjáa (um 1600 ha á ári) og óbreytt vaxtarskilyrði (0°C hlýnun) gæti
framleiðslan numið um 4.900 tonnum árlega um 2050. Hlýni um 1°C til 2050 og hlýnunin er stöðug
(línuleg) gæti framleiðslan aukist í 6.600 tonn á ári um 2050 miðað við núverandi umsvif í skógrækt.
Hlýni um 2°C til 2050 og umfang plöntunar helst um 5 milljón tré á ári gæti framleiðslan farið í
um 10.000 tonn árlega.
Forsendur f. 980 milljóna kr. árl. kostnaði pr ár : Kóstnaður pr hektara: 374.000 kr * 2.625 hektarar=
981,750 millj.
Forsendur fyrir því að gróðursett magn 1933 nægi til að uppfylla 45.000 tonna eftirspurn árið 2090
eru: Miðað v. 0°C hlýnun frá núverandi hitafari þarf að gróðursetja í alls 58.000 hektara samkvæmt
upplýsingum frá Skógrækt ríkisins.
58.000 ha / 2.625 ha árleg gróðursetning = 22 ár. Sé m.v. árið 2011 er takmarkinu náð árið 2033.

Upplýsingar frá Skógrækt ríkisins.:
Hér fylgir svar okkar við fyrirspurn þinni um mögulega borðviðarframleiðslu úr íslenskum skógum árin
2050 og 2090 út frá mismunandi forsendum. Fyrirspurn þín er áhugaverð og mikilvæg. Til að svara henni
svo vel megi kallast þarf töluverða vinnu og líkansmíð. Við skoðuðum möguleika á vandaðri líkangerð til
að svara þessum spurningum en tíminn sem þú gafst til svara er of skammur fyrir þá vinnu. Við gerum
samt ráð fyrir að líta frekar á þetta mál í framhaldi. Svar okkar er því byggt á einfaldari nálgun. Allan
fyrirvara verður af hafa á þessu mati.
Í þessari greiningu er ekki reynt að finna bestu lausn heldur miðað við hvað þurfi að auka
núverandi skógrækt eins og hún er nú stunduð til að hún skili þeim viðarafla sem um er spurt. Í
reynd væri hægt að komast af með verulega minna land og meiri árangur ef ræktuninni er beint
alfarið að gefnum markmiðum um framleiðslu. En tímamörk eru of knöpp fyrir þá greiningu.
Til grundvallar var lögð greining þeirra Arnórs Snorrasonar og Ólafs Eggertssonar:
Ólafur Eggertsson and Arnór Snorrasson 2006. Forecasting of growing stock and the removals in
plantation forests during the next 100 years in Iceland. The northern Woodheat symposium, August 21-23,
2006, Hallormsstadur, Iceland, 15.
Greining þeirra á mögulegum viðarafla er sköluð að nýjustu upplýsingum. Gert er ráð fyrir að við síðari
grisjanir og lokahögg nýtist um 40% viðaraflans í sagaðar viðarafurðir og viðarmagnið fært í tonn þannig
að gert er ráð fyrir 12% rakainnihaldi og rúmþyngd grenis (um 0,35).
Áhrif loftslags eru metin út frá mun á vexti sitkagrenis milli Íslands og Skotlands. Um þriggja gráða
hitamunur er milli landanna og spár um hlýnandi loftslag benda til að veðurfar hér á landi muni líkjast
meir skosku veðurfari. Gert er ráð fyrir að vaxtaraukinn sé línulegt fall af hitastigsaukningu.
Spurningar og svör (spurningar skáletraðar):
“Ef við miðum við núverandi eftirspurn þá er innflutningur skv. Hagstofutölum 2008, tæp 45 þúsund tonn
af söguðum trjávið.
1. Hvað þarf mikið land, hve stóra skóga þarf til að hægt sé að vinna timburvörur sem anna helmingi af
þeirri eftirspurn, 22.500 tonn af söguðum trjávið í kringum 2050?
Spurt er hve mikið land og hve stóra skóga þurfi til að hægt sé að vinna timburvörur sem nemi 22.500
tonn af söguðum trjávið í kringum árið 2050? Framleiðsluferillinn er langur frá plöntun og til þess tíma að
trén hafa náð þeirri stærð og þeim gæðum að þau nýtist í sagaðan trjávið. Þessi tími er lengri en svo að
raunhæft sé að auka framleiðslu sagaðs trjáviðar fyrir árið 2050 (of seint að planta árið 2010 fyrir
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timburnytjar 2050). Hins vegar væri innan þessara marka hægt að auka verulega framleiðslu trjáviðar sem
iðnaðarhráefnis (spænir, kolefnisgjafi o.þ.h.).
Að vísu er svarið við þessari spurningu flóknara því alaskaösp mætti rækta til þess að fá sagaðan trjávið á
innan við 40 árum. En til að ná því marki þyrfti verulegar rannsóknir og þróunarstarf (t.d. er óvíst að
núverandi ræktunarefni sé nægilega gott í þessa framleiðslu, afmörkun raunhæfs ræktunarsvæðis er einnig
álitaefni og markaðsforsendur eru einnig óvissar, o.fl.). Til að leggja mat á möguleika þessa valkosts þarf
viðameiri greiningavinnu en kostur er á innan gefinna tímamarka. Hið raunhæfa svar er að þeim skógi
hefur þegar verið plantað sem getur gefið sagaðan við árið 2050. Hér að neðan er lagt mat á hve mikill
þessi viðarafli gæti orðið miðað við þá sviðsmynd um loftslagsbreytingar fram til 2050 sem þú kynntir
okkur.
Miðað við núverandi skóga og árlega gróðursetningu um 5 milljón trjáa (um 1600 ha á ári) og óbreytt
vaxtarskilyrði (0°C hlýnun) gæti framleiðslan numið um 4.900 tonnum árlega um 2050. Hlýni um 1°C til
2050 og hlýnunin er stöðug (línuleg) gæti framleiðslan aukist í 6.600 tonn á ári um 2050 miðað við
núverandi umsvif í skógrækt. Hlýni um 2°C til 2050 og umfang plöntunar helst um 5 milljón tré á ári gæti
framleiðslan farið í um 10.000 tonn árlega.
Núverandi ræktaður skógur er um 30.000 ha (sjá skýrslu Íslands á vef Matvælastofnunar Sameinuðu
þjóðanna FAO. GLOBAL FOREST RESOURCES ASSESSMENT 2010 stytt: FRA2010): sjá:
http://www.fao.org/forestry/62318/en/
Þar
á
meðal
er
skýrsla
Íslands.
sjá:
http://www.fao.org/forestry/20262-1-127.pdf. FAO er búið að gefa út lykilatriði (e: key findings) fyrir
FRA2010 sjá: http://www.fao.org/forestry/fra/fra2010/en/). Núverandi gróðursetning um 1.750 ha ári (sjá
FAO-skrslu). Hér er gert ráð fyrir skóggræðslu um 1.600 ha ári. Þá er verður skógurinn um 2050 = 30.000
+ 40 x 1.600 = 94.000 ha.
2. Hvað þarf mikið land, hve stóra skóga til að sinna henni nánast allri (45.000 tonn) í kringum 2090?
Líklega verður eftirspurnin orðin meiri þá, en hér verður miðað við þessar tölur í útreikningum.
Innan þessara tímamarka (80 ár) er unnt að auka framleiðslu sagaðs viðar að 45 þúsund tonnum eða meira
með t.d. ræktun sitkagrenis. Taflan hér að neðan gefur áætluð gildi miðað við þrjár forsendur um
loftslagsbreytingar:
A

B

C

D: Samtals

E: Samtals

Hlýnun

Núverandi

Aukning

Aukning

Skógrækt

Skógur 2090

°C

Tonn ár-1

Tonn ár-1

Ha ár-1

Ha ár-1

Ha

0

12.400

32.600

4.200

5.800

494.000

1,9

20.700

24.300

2.600

4.200

366.000

3,6

36.400

8.600

500

2.100

198.000

A: Áætluð framleiðsla borðviðar (sagaðs viðar) mælt í tonnum (12% raki, rúmþyngd grenis 0,35) miðað
við núverandi skóga (skógrækt til 2010) og árlega gróðursetningu um 1.600 ha (brúttótala, um 5.000.000
tré gróðursett á ári) og þrjá valkosti fyrir hlýnun, þ.e. engin hlýnun (0°C), hlýni um 1,9°C og að hlýnunin
verði 3,6°C (s.k.v. uppgefnum sviðsmyndum).
B: Nauðsynleg framleiðsluaukning umfram væntanlegan viðarafla frá núverandi skógrækt (45.000 tonn –
gildi í dálki A).
C: Nauðsynleg aukning gróðursetningar í hekturum umfram núverandi umsvif til að ná 45.000 tonna
markinu árið 2090 (árleg gróðursetning frá 2010, miðað við að haldið verði áfram jafnri árlegri
gróðursetningu a.m.k. fram undir miðja öldina).
D: Núverandi gróðursetning 1.600 ha + gildi í dálki C.
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E: Núverandi ræktaður skógur (30.000 ha) + 80 ár x gildi í dálki D (samtals árleg gróðursetning)
Athugið að í þessum útreikningum er gert ráð fyrir núverandi ræktunarárangri og ræktunaráherslum. Ef
reynt væri að hámarka árangur og beina allri ræktuninni að framleiðslumarkmiðinu þyrfti verulega minni
gróðursetningu árlega. Eins og áður hefur komið fram var ekki unnt að greina það dæmi innan settra
tímamarka.
3. Hver þarf árleg gróðursetning að vera fram til 2050 og fram til 2090 til að stærð slíkra skóga náist og
hver er kostnaður við hana, árlegur? - og uppreiknaður til 2050 og 2090?
Sjá töflu að ofan og svar við spurningum 1 og 2.
Hér er heildarkostnaður reiknaður þannig: Heildarkostnaður við Suðurlandsskóga árið 2008 var 125
milljónir og það ár var heildargróðursetning á þeirra vegum 1.044.000 plöntur (sjá ársskýrslu:
http://www.sudskogur.is/AiconUploads/data/MediaArchive/arsskyrsla_2008.pdf). Miðað við að fimm
milljón plöntur gefi 1.600 ha (forsendur að ofan) er meðalfjöldi á hektara 3125 plöntur og umfang ræktun
á vegum Suðurlandsskóga svarar til 334 ha (dæmið er svolítið flóknara en þetta er brúkleg nálgun).
Meðalkostnaður á hektara er þá kr. 374.000. Innifalinn í þessari tölu er allur kostnaður við ræktun, vörslu,
umsjón og stjórnun. Kostnaður er gefinn í dálki B hér að neðan (hektarar í dálki A (sama og dálkur D í
töflu að ofan) x 374.000 kr. ha-1). Samtals kostnaður í 80 ár er þá kostnaður á ári (dálkur B) x 80 ár (dálkur
C).
A

B

C

Hlýnun

Skógrækt

Kostnaður

Kostnaður

°C

Ha ár-1

Millj. kr ár-1

Millj. Kr

0

5.800

2.169

173.536

1,9

4.200

1.571

125.664

3,6

2.100

785

62.832

Athugið að ekki þarf að planta nema í áratug eða svo með fullum afköstum til að ná markmiðinu um
45.000 tonn af borðviði árið 2090.
4. Eru til einhverjir arðsemisútreikningar, íslensk skýrsla fyrir nýræktun skóga sem hægt er að vísa til?
Einar Gunnarsson, Edgar Guðmundsson og Ragnar Árnason (1987). Framtíðarkönnun ríkisstjórnarinnar.
Skógrækt. Hagkvæmni nytjaskógræktar. Sérprent úr ritinu Auðlindir um aldamót. Sérrit 3. Skógræktarrit
10, Ágúst 1987. 50 bls.
Fleiri greiningar eru til en þær eru flestar óbirtar eða námsritgerðir.
5. Hver gæti áætluð stærð skóga verið um 2050 og 2090 miðað við að gróðursett verði í sama magni og
undanfarin ár?
2050: Núverandi flatarmál ræktaðra skóga 30.000 ha + 40 ár x 1.750 ha á -1r = 100.000 ha
2090: Núverandi flatarmál ræktaðra skóga 30.000 ha + 80 ár x 1.750 ha á -1r = 170.000 ha
Vonandi koma þessi svör að gagni.
Kveðja,
Þorbergur Hjalti Jónsson
sérfræðingur Rannsóknastöð skógræktar,
Mógilsá, 116 Reykjavík
s. 515-4505 / 661-9431 www.skogur.is
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Viðauki 6 – Um Hekluskóga
Upplýsingar af vefsíðu Hekluskóga: http://www.hekluskogar.is/um_hekluskoga.htm

Um Hekluskóga
Hugmyndir um Hekluskóga eru nokkra ára gamlar. Sú hugmynd að endurheimta
birkiskóglendin í þeim tilgangi að stöðva vikurfok komin frá Úlfi Óskarssyni
skógfræðingi hjá Landgræðslu ríkisins sem unnið hefur að rannsóknum á ræktun birkis á
vikrum í nágrenni Heklu. Vorið 2005 tóku nokkrir aðilar sig saman og skipuðu
samstarfshóp til að vinna málinu framgang. Í hópnum eru fulltrúar frá landeigendum á
svæðinu, Skógræktarfélagi Rangæinga, Skógræktarfélagi Árnesinga, Landgræðslusjóði,
Suðurlandsskógum, Landgræðslu ríkisins og Skógrækt ríkisins. Hópurinn hefur á
undanförnum mánuðum unnið að undirbúningi ýmissa verkþátta Hekluskóga, þar á
meðal gagnaöflun og áætlanagerð.

Áætlað er að rúmlega 90 þúsund hektarar lands í nágrenni Heklu verði innan
Hekluskógasvæðisins eða nálægt 1% af Íslandi. Um 70% þess lands er nú lítið gróið og á
hluta þess er sandfok og mikið rof. Gert er ráð fyrir að verkefnið verði unnið í þremur
meginþrepum: (1) að stöðva sandfok og græða upp illa farið land til að bæta skilyrði
fyrir trjágróður, og (2) gróðursetja birki, gulvíði og loðvíði í lundi þaðan sem þessar
tegundir geta (3) sáð sér út á nokkrum áratugum yfir allt svæðið. Rannsóknir og reynsla
hafa sýnt að með uppgræðslu illa farins lands er hægt að skapa góð skilyrði fyrir
landnám þessara tegunda. Þannig miða aðgerðir á svæðinu fyrst og fremst að því að örva
gróðurframvindu, fremur en að um samfellda ræktun verði að ræða.

Sjá stærra kort sem sýnir landsvæði og gróðurfar á næstu síðu: >
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Kort af landssvæði Hekluskóga og gróðurfari

- 161 -

Viðauki 7 Endurvinnsla dagblaðapappírs
Endurvinnsla pappírs
Af heimasíðu Landverndar: http://www.landvernd.is/vistvernd/page3.asp?ID=1283
Endurvinnsla á pappír er mörgum hugleikin og sýnist þar sitt hverjum. Oft heyrast efasemdarspurningar
eins og.... mengar endurvinnslan ekki meira en frumvinnsla? Mengar flutningurinn til Svíþjóðar ekki svo
mikið? Fer ekki allt sem við flokkum að endingu í sama hauginn og er urðað? Þessum spurningum verður
leitast við að svara í þessari grein ásamt fleirum, og koma meðal annars fram nákvæmar leiðbeiningar um
flokkun.
Pappír hefur lengi verið til sem dýrmæt og sjaldgæf lúxusvara. Nú á tímum flýtur heimurinn hins vegar í
pappír. Við erum flest orðin svo vön pappírnum að við tökum ekki eftir því sem flýtur framhjá okkur.
Hann kemur inn um póstlúguna, hann er í peningunum okkar, hann er utanum frosnu matvöruna úti í búð,
hann er alltaf innan seilingar. Á síðari hluta tuttugustu aldarinnar jókst pappírsnotkun í heiminum um
helming.
Framleiðsla á pappír er mjög auðlinda- og orkukrefjandi. Eitt tonn af pappír krefst tveggja til þriggja tonna
af trjám auk mikils af vatni og orku. Á heimsvísu er pappírsiðnaður fimmti orkufrekasti iðnaðurinn og
notar meira af vatni fyrir hvert framleitt tonn en nokkur annar iðnaður. Pappírsverksmiðjur geta verið
slæmir nágrannar, vondri lykt getur lagt af, ásamt mikilli loft og vatnsmengun og sorpi.
Pappírsverksmiðjur í iðnvædda hluta heimsins hafa tekið nokkur framfaraskref í mengunarvörnum en
annarsstaðar í heiminum heldur losun eiturefna áfram.
Einstaklingar og stofnanir geta hjálpað til við að minnka álagið á umhverfið á ýmsan hátt.
·

Betri nýting á pappír, prenta t.d. báðum megin á blöð eða rífa niður í minnismiða og nýta gamlar

hálftómar stílabækur.
·

Setja upp límmiða frá Íslandspósti um að við afþökkum fjölpóst.

·

Senda tölvupóst í stað bréfpósts þegar hægt er.

·

Draga úr notkun á pappírsservíettum og eldhúsrúllum. Nota tauservíettur og tuskur (t.d. úr gömlum

bolum og sængurverum) í staðinn.
·

Kaupa vörur sem eru lítið innpakkaðar.

·

Kaupa umhverfismerktar eða endurunnar pappírsvörur, t.d. klósettpappír, eldhúsrúllur, stílabækur

og prentpappír.
·

Skila pappír til endurvinnslu.

Er endurvinnsla æskileg?
Endurvinnsla sparar meira en tré. European Topic Center for Waste hefur gefið út skýrslu þar sem komist
er að þeirri niðurstöðu að almennt séð sé endurvinnsla á pappír betri fyrir umhverfið en frumvinnsla.
Samkvæmt upplýsingum frá SORPU hefur endurvinnslutækni fleygt mikið fram á síðustu árum og á
heimasíðu California Integrated Waste Mangement Board kemur fram að með því að nota endurunnið
hráefni í stað nýrra trefja til að framleiða pappír verður til 74% minni loftmengun og 35% minni
vatnsmengun. Í skýrslunni Pappírsfjallið sem er að finna á heimasíðu SORPU er sagt frá því að
endurvinnsla á 1 tonni af pappír spari 900 kg af CO2. Þar kemur einnig fram að fjárhagslegur kostnaður á
höfuðborgarsvæðinu vegna urðunar pappírs er hærri en við endurvinnslu. Niðurstaðan er því sú að það er
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hvorutveggja hagkvæmt og umhverfislegur ávinningur af endurvinnslu pappírs.
Nytjaskógar
Einhverjir hafa spurt að því hvort ekki sé jákvætt að nota nýjan pappír þar sem hann er fenginn úr
nytjaskógi. Það er rétt að pappírinn sem Íslendingar nota er í flestum tilfellum framleiddur úr nytjaskógum
í Skandinavíu. Nytjaskógar eru þannig að þar er plantað nýjum trjám fyrir þau sem höggvin eru. Hinsvegar
ber að hafa í huga að svæðin sem notuð eru undir nytjaskóga voru upprunalega náttúrulegum skógi vaxin
og þar ríkti meiri líffræðilegur fjölbreytileiki en óhjákvæmilega verður í nytjaskógi. Því er ekki hægt að
tala um kosti þess að plantað sé fleiri trjám vegna nytjaskóga.
Flutningur til endurvinnslu
Stór hluti þess pappír sem skilað er til endurvinnslu á Íslandi er fluttur til Svíþjóðar til endurvinnslu. En
hvað með um menginuna við flutninginn?
Þannig er að Íslendingar flytja inn mun meira af vörum frá Svíþjóð en þeir flytja út. Því væru
flutningaskip að sigla tóm til baka ef ekki væri í þeim pappír frá Íslandi. Það er því ekki verið að auka
skipaumferð með flutningnum.
Að lokum er þó vert að benda á að á sama hátt og vinnsla pappírs er mismengandi eftir verksmiðjum er
einnig misvel staðið að endurvinnslu pappírs eftir verksmiðjum. Þess vegna tryggir neytandinn minnsta
mengun með því að kaupa bæði endurunninn og umhverfismerktan pappír. Ein prentsmiðja á Íslandi
prentar einungis á Svansmerktan pappír og er sjálf með Svansvottun á starfsemi sinni en það er
Prentsmiðjan Hjá Guðjón Ó HF. (Svanurinn er umhverfisvottun Norðurlanda.)
Hvernig flokkum við pappír?
Á starfssvæði SORPU og víðar á landinu er hægt að flokka pappír í nokkra flokka og skila til
endurvinnslu, ýmist í grenndargáma eða á endurvinnslustöðvar. Flokkarnir eru mismargir eftir stöðum á
landinu og ekki endilega skilgreindir á sama hátt. Hver og einn verður því að kynna sér flokkunarreglur
síns sveitarfélags á heimasíðu þess eða sorpsamlags heimabyggðarinnar. Ástæða þessarar ólíku flokkunar
er fjölþætt en miðast alltaf við það hvaða flokki pappírinn tilheyrir þegar honum er að lokum komið til
endurvinnsluverksmiðju erlendis. Þar eru pappírstegundir verðlagðar mishátt eftir gæðum og samsetningu.
Ekki er algilt að pappír sem safnað er sé sendur til útlanda því sumstaðar á landinu er hagkvæmara og
vistvænna að nota t.d. bylgjupappa og dagblaðapappír á staðnum t.d. undir hesta eða til brennslu og
upphitunar þar sem ekki er hitaveita.
Á árinu 2003 voru send út til endurvinnslu 5.188 tonn af pappír. Það magn dugar til framleiðslu á yfir 20
milljón klósettrúllum sem eru 67 rúllur á mann á Íslandi. Við erum því að verða sjálfbær í
klósettpappírsneyslu.
Fernur og umbúðir úr sléttum pappa
Íslendingar henda árlega 76 milljónum ferna í ruslið en tæpar 6 milljónir fara í endurvinnslu. Í
ruslatunnum íbúa höfuðborgarsvæðisins leynast yfir 3.000 tonn af umbúðum úr sléttum pappa á ári hverju.
Í þennan flokk mega allar fernur fara, líka fernur undan mýkingarefni og plasttappinn má vera með.
Fernurnar mega hvort sem er vera með plastfilmu eða álfilmu. Í þennan flokk má ekki fara neitt annað en
fernur og borgar sig að skola þær til að koma í veg fyrir lykt úr eldhússkápnum. Í flokkinn fara einnig
sléttar pappaumbúðir utan af morgunkorni, ýmsum skyndiréttum, kexi, þvottefni og óteljandi öðrum
vörum.
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Hráefnið (pappinn) þarf að vera ómengað af öðrum efnum til þess að hægt sé að endurvinna það og þess
vegna er mikilvægt að fjarlægja allar matarleifar og plast sem kunna að vera inni í umbúðum.
Fyrirtækið Fiskeby í Svíþjóð sérhæfir sig í framleiðslu kartons og nýtir til þess umbúðir úr sléttum pappa
og fernur. Fiskeby sendir kartonið til viðskiptavina víðsvegar um heiminn, þar á meðal á Íslandi, og eru
t.d. búnar til nýjar umbúðir úr því. Úr hverjum fimm kössum er hægt að búa til fjóra nýja.
Bylgjupappi
Íslendingar nota árlega um 3,5 milljónir pitsukassa. Á höfuðborgarsvæðinu falla til hátt í 20.000 tonn af
bylgjupappaumbúðum á ári en á árinu 2003 fóru aðeins tæp 2.000 tonn af bylgjupappa til endurvinnslu.
Allur bylgjupappi, t.d. pappakassar og pitsukassar mega fara í gáminn. Bylgjupappa er hægt að þekkja af
bylgjum sem sjást ef brúnir hans eru skoðaðar. Það er í lagi að bylgjupappinn sé áprentaður, plasthúðaður
og litsterkur. Hins vegar má ekki setja í gáminn morgunkornspakka, skókassa, klósettrúllur, eggjabakka og
ýmsar aðrar umbúðir undan matvælum. Það er einnig mikilvægt að ekki fylgi matarleifar eða aðrir
aðskotahlutir en fitublettir og smá mylsna í pitsukössum sleppur.
Fyrirtækið IL recycling í Svíþjóð tekur við pappanum og sendir hann til nokkurra fyrirtækja í Svíþjóð til
endurvinnslu. Þar ber helst að nefna Kappa Kraftliner Piteå en þeir framleiða nýja pappakassa/umbúðir úr
endurunnum bylgjupappa. Það má endurvinna pappakassa allt að 7 sinnum. Vert er að benda á að
Gámaþjónustan býður höfuðborgarbúum upp á ,,endurvinnslutunnu" fyrir ýmsar tegundir flokkanlegs
sorps. Í hana er meðal annars hægt að setja allar tegundir pappírs og pappa og fyrirtækið tæmir tunnuna
mánaðarlega.
Að lokum
Nú vitum við að endurvinnsla á pappír borgar sig umhverfislega. En endurvinnsla er ekki allsherjarlausn
og má ekki nota sem réttlætingu á óhóflegri pappírsnotkun. Það er alltaf besti kostur að komast hjá
pappírsnotkun.
Heimildir:
Dave Tilford, Center for a New American Dream úr bókinni State of the world 2004 frá Worldwatch
Institude
Heimasíða SORPU www.sorpa.is
Heimasíða California Integrated Waste Management Board, www.ciwmb.ca.gov/RMDZ/WhyUse.htm
Þóra Bryndís Þórisdóttir tók greinina saman,
verkefnisstjóri Vistverndar í verki, umhverfisverkefnis fyrir heimili www.landvernd.is/vistvernd
síðast uppfært 30. jan. 2007
*****************************************************************
Upplýsingar af heimasíðu Sorpu:
http://www.sorpa.is/Endurvinnsla/Flokkun-urgangs/Pappir-og-umbudir-ur-slettum-pappa/

Pappír og umbúðir úr sléttum pappa
Hvernig á að flokka?
Í þennan flokk má setja öll dagblöð, tímarit, auglýsingapóst, prentpappír, hreinar og tómar umbúðir úr
sléttum pappa, fernur, morgunkornspakka, eggjabakka og pakkningar utan af matvælum s.s kexi og pasta..
Ekki má setja þykkan kartonpappír sem er mikið ámálaður (skólar og leikskólar) né harðspjaldabækur.
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Aðskotahlutir rýra endurvinnslugildi pappírsins. Athugið að umbúðum úr bylgjupappa skal skilað í
bylgjupappagám á endurvinnslustöð þar sem sá pappi fer í annarskonar endurvinnslu en umbúðir úr
sléttum pappa.
Endurvinnsla – hvað er gert við hráefnið?
Pappír og umbúðir úr sléttum pappa sem skilað hefur verið í grenndargáma eða á endurvinnslustöðvar er
fluttur til móttöku- og flokkunarstöðvar SORPU í Gufunesi. Þar er hann pressaður saman undir miklum
þrýstingi og vírbundinn í 400 - 500 kg. bagga. Hann er síðan sendur til Svíþjóðar í 40 feta stórum gámum
þar sem fyrirtækið Il recycling tekur við honum. Þeir flokka pappírinn enn frekar og senda pappírinn t.d.
áfram til SCA í Lilla Edet, www.scahygieneproducts.com. Þar er t.d. framleiddur salernispappír og
eldhúspappír (vörumerkin Edet og Tork). Hér má sjá myndband um endurvinnslu á dagblöðum. Il
recycling sendir einnig pappír frá okkur til Hylte mill sem er hluti af stærri keðju sem heitir Stora Enso. Á
heimasíðu þeirra kemur fram að dagblaðapappírinn sem þeir framleiða er að stórum hluta úr endurunnum
dagblöðum eða 64%. Einnig senda þeir umbúðir úr sléttum pappa til Fiskeby sem að sérhæfir sig í
framleiðslu kartons. Fiskeby sendir kartonið til viðskiptavina víðsvegar um heiminn, þar á meðal á Íslandi,
og eru t.d. búnar til nýjar umbúðir úr því. Úr hverjum fimm kössum er hægt að búa til fjóra nýja
Þessi síða var síðast uppfærð þann 08. janúar 2010
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