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1. Inngangur 

Áhugi rannsakanda tengist skógrækt í íslenskri náttúru og hefur rannsakandi ákveðið að skrifa 

um afkomumöguleika í nytjaskógrækt á Austurlandi. Verkefni þetta hefur rannsakandi kosið 

að nefna „nytjaskógrækt sem búgrein í landbúnaði á Austurlandi“. Skógrækt á íslenskum 

bújörðum heyrir undir landshlutaverkefni sem Skógrækt ríkisins stendur fyrir og er styrkt með 

fjárframlögum frá hinu opinbera í hverjum landshluta. Þar sem þessi landshlutaverkefni eru 

hliðstæð í eðli sínu ætlar rannsakandi að taka mið af landshlutaverkefninu“ Héraðs- og 

Austurlandsskógar“. Rannsakandi mun í fræðilegum hluta verkefnisins lýsa ferli skógræktar 

allt frá því að væntanlegur skógarbóndi ákveður að taka þátt í verkefninu þar til nýting skógar 

getur átt sér stað. Þá verða tekin fyrir skilyrði sem þarf að uppfylla til þess að hafa möguleika 

á því að gera skógræktarsamning varðandi landshlutaverkefnið.  

Í verkefninu verður farið í atriði sem varða mögulegar tekjur og gjöld sem fylgja því að taka 

þátt í verkefninu og afkomumöguleikar skógarbóndans leiddir fram með núvirtu sjóðsstreymi 

í starfseminni. Þar sem búgrein þessi krefst lágmarks tækjabúnaðar mun rannsakandi leitast 

við að sýna fram á með útreikningum hvert sjóðstreymi verkefnisins er með tilliti til 

fjárfestinga og tekna. Sjóðstreymi mun ná frá upphafi framkvæmda til þess tíma sem 

lokahöggi lýkur. 

 Í verkefni þessu verður gengið út frá því að væntanlegur skógarbóndi leggi til land fyrir 

verkefnið og leitast við að sýna fram á hugsanlegan fórnarkostnað sem af því hlýst. Varðandi 

jarðvinnslu í skógrækt verður gengið út frá því að sú vinna verði aðkeypt. Gengið er út frá því 

að skógarbóndi hafi bíl til umráða varðandi skógræktarverkefnið og mið tekið af 

akstursgjaldi
1
 sem Fjármálaráðuneytið ákvarðar og á að þekja rekstrarkostnað bifreiðar á 

ekinn kílómeter. Í hverjum undirkafla skógræktarferlisins verða gefnar sem eðlilegastar 

forsendur fyrir hverjum og einum verkþætti sem byggja á nálgun á aðstæðum sem eru 

misjafnar milli skógarjarða.  

 

2. Gagnanotkun  

Í lokaverkefni þessu verður stuðst við hin ýmsu gögn sem lúta að skógrækt í íslenskri náttúru. 

Upplýsingar verða unnar úr þessum gögnum sem eru í formi fræðirita, kennslurita og 

                                                           
1
 (Fjármálaráðuneytið, 2010, Auglýsing nr. 4/2010) 
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tímaritsgreina. Sótt verða gögn á veraldarvefinn um rannsóknarefnið og upplýsingar unnar úr 

þeim. Talsvert verður stuðst við íslensk lög og reglugerðir sem lúta að skógrækt en slíkt mun 

verða sótt á vef Alþingis. Þá munu tölulegar upplýsingar verða sóttar til 

landshlutaverkefnisins Héraðs- og Austurlandsskóga til þess að fá sem raunhæfust viðmið 

sem ganga má út frá í verkefninu auk þess sem slíkar upplýsingar munu verða unnar úr 

gögnum frá gróðrarstöðinni Barra á Valgerðarstöðum við Egilsstaði. Við afkomumat verður 

stuðst við skýrslu skógræðinganna Brynjars Skúlasonar hjá Skógrækt ríkisins á Akureyri, 

Aðalsteins Sigureirssonar og Guðmundar Halldórssonar hjá rannsóknarstöð skógræktar á 

Mógilsá. 

 

3. Saga skógræktar á Austurlandi og upphaf Héraðsskóga 

Það má segja að árið 1971 marki upphaf skógræktar
2
 á Austurlandi en þá var hrundið af stað 

skógræktaráætlun sem síðan hefur verið kennd við Fljótsdal. Fljótsdalsáætlunin fól í sér 

samning Skógræktar ríkisins við nokkra jarðeigendur á Fljótsdalshéraði. Samningur þessi var  

tilkominn í kjölfar mikils rígs sem hafði myndast vegna skoðana þáverandi skógræktarstjóra 

Hákonar Bjarnasonar. Hann var þekktur af því að láta skoðanir sínar í ljós og sagði að 

skógareyðing væri ofbeit og ósjálfbæru skógarhöggi um að kenna. Þar með varð stór hluti 

bænda sem hafði hefðbundinn búskap að atvinnu mjög andsnúinn skógrækt. Rígur myndaðist 

á milli bænda og skógræktarfólks og fór svo að Skógrækt ríkisins átti erfitt með að fá land til 

skógræktar þar sem meiri hluti bænda var andvígur henni. Eftir að Landbúnaðarráðuneytið var 

stofnað árið 1965 var Skógrækt ríkisins sett undir það og var það mjög hornreka. Þó þótti það 

raunhæfasta nálgunin að hafa stofnunina undir því ráðuneyti frekar en t.d sjávarútvegs eða 

iðnaðarráðuneytinu. Fór því svo að margir vildu breytingar á þessu ástandi og hófst Skógrækt 

ríkisins handa við að girða af ákveðið svæði á jörðinni Víðivöllum í Fljótsdal og sá stofnunin 

alfarið um það verk. Í framhaldi sá stofnunin um gróðursetningu skógarplantna á svæðinu en 

þó eingöngu gróðursetningu á lerki. Skógarplöntur þessar voru ræktaðar af Skógrækt ríkisins 

á Hallormsstað. Fljótlega sáu menn að hægt var að gróðursetja lerki og furu án þess að hafa 

skjól af birkiskógum og þróuðust hlutirnir í þá átt að hætt var að planta skógi í 

birkiskógarkjarri sem fyrir var. Fleiri jarðeigendur á Héraði fóru að sýna áhuga á skógrækt og 

fóru að rækta skóg á jörðum sínum samfara styrkjum sem fengnir voru frá ríkinu. Árið 1984 

                                                           
2
 (Þröstur Eysteinsson, 2008) 
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var bætt við kafla í skógræktarlögum um að jarðeigendur á Íslandi gætu fengið styrk frá ríkinu 

til skógræktar en þó eingöngu ef skógræktarskilyrði væru mjög ákjósanleg. Megintilgangur 

þessarar lagagreinar var væntanleg viðarframleiðsla sem skógræktin gæti leitt af sér í 

framtíðinni og varð hin svonefnda Fljótsdalsáætlun útvíkkuð til annarra landshluta í því 

sambandi. Áhugi á skógrækt fór vaxandi og æ fleiri bændur fóru að rækta skóg. En 

fjárframlög ríkisins voru að skornum skammti og fengu færri en vildu. Eftirspurn var því 

orðin eftir því að fá að rækta skóg með styrkjum frá ríkinu. Smá saman jukust þessi framlög 

og fleiri bændur fóru að rækta skóg, bæði frístundaskógarbændur, eða bændur sem höfðu 

hefðbundinn landbúnað að lifibrauði. Sú hugsun landsmanna að skógar væru skemmtilegir til 

útivistar sbr. Ásbyrgi, Hallormsstaðaskógur, Vaglaskógur ofl. gerði það að verkum að skógar 

urðu sífellt vinsælli enda fremur sjaldgæfir hér á landi. Á níunda áratugnum þegar mikil 

aukning var orðin í bílasamgögnum fólks hér á landi fóru enn fleiri að aðhyllast skóga og ekki 

síst eftir að forseti Íslands Vigdís Finnbogadóttir lýsti því yfir mikilvægi skógræktar fyrir land 

og þjóð. 

Straumhvörf urðu í nytjaskógrækt á Austurlandi þegar lög voru sett um landshlutaverkefnið 

Héraðsskóga sem stofnað var árið 1991 og lögfest. Þá var landshlutaverkefni þetta fært frá 

Skógrækt ríkisins til Landbúnaðarráðuneytisins. Verkefni þetta var með ráðherraskipaða 

stjórn og sat þar m.a. einn fulltrúi skógarbænda. Við þessa breytingu jukust fjárheimildir til 

verkefnisins og var þá hægt að bjóða mun fleiri bændum þátttöku í verkefninu. Þessar 

breytingar leiddu af sér að Skógrækt ríkisins hafði meiri möguleika á að styrkja aðra 

landshluta til skógræktar að sama skapi. 

Árið 1999 voru samþykkt lög á alþingi sem kváðu á um landshlutaverkefni í skógrækt. Voru 

það Vesturlandsskógar, Austurlandsskógar, Norðurlandsskógar og Skjólskógar á 

Vestfjörðum. Árið 2006 voru sérlögin
3
 um Héraðsskóga frá 1991 og Suðurlandsskóga frá 

1997 afnumin með tilkomu nýrra og núgildandi laga um landshlutaverkefni í skógrækt. Eftir 

það hét verkefnið á Austurlandi Héraðs- og Austurlandsskógar. Áttu nú bændur hvarvetna á 

landinu jafna möguleika á að taka þátt í verkefninu svo framarlega að jarðir þeirra byðu upp á 

slíkt. 

Um Héraðs- og Austurlandsskóga segir: 

„Héraðs- og Austurlandsskógar eru stjórnunar og skipulagningaraðili við uppbyggingu 

skógræktar á Austurlandi sem sjálfstæðrar atvinnugreinar meðal bænda. Rækta skal 

                                                           
3
 (Lög nr. 95/2006, Alþingi Íslands, 2006) 
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fjölnytjaskóga með mismunandi trjátegundum og viðarframleiðslu að markmiði en möguleika 

til fleiri nytja og hvarvetna til landbóta. 

Meginmarkmið Héraðs- og Austurlandsskóga með ræktun nytjaskóga er að stuðla að þróun og 
viðhaldi byggðar á starfsvæði sínu. Þannig eru verkefnin hvortveggja í senn byggða- og 

skógræktarverkefni. Skógana skal rækta í landi bænda og annarra landeigenda á svæðinu og 
skulu þeir vera í umsjón landeigenda og tekjugjafi þeirra til framtíðar. Stefna verkefnanna er 

að færa alla verkþætti við skógrækt út í sveitirnar.“4 

Héraðs- og Austurlandsskógar eru með aðsetur á Egilsstöðum í sama húsnæði og Skógrækt 

ríkisins er. Þar starfa í dag 5 aðilar á ársgrundvelli þ.e. einn skógfræðingur, einn 

skrifstofustjóri, tveir verkefnastjórar og framkvæmdastjóri. Stjórn verkefnisins er í höndum 

þriggja aðila þ.e. einn frá sambandi sveitarfélaga á Austurlandi, einn frá félagi skógarbænda á 

Fljótsdalshéraði og einn frá Skógrækt ríkisins. 

 

4. Hvað er skógrækt og hver er tilgangur hennar 

Þegar talað er um skóg
5
 er það svæði vaxið trjám. En til þess að standa undir því nafni þurfa 

ákveðin skilyrði að vera fyrir hendi sem þessi helstu:  

„Trén verða að ná ákveðinni hæð. Trén verða að standa svo þétt, að þau hafi gagnvkæm áhrif hvert á 

annað. Svæðið verður að vera það stórt, að sérstakt veðurfar, örveður(mikroklima), verði innan þess.“
6
 

 

Þegar talað er um skóg er það einnig sett í samhengi sem eitt vistkerfi sem inniheldur öll þau 

dýr, jarðefni bæði lífræn og ólífræn. Í vistkerfi þessu vinna svo þessir fjölmörgu þættir saman 

sem ein heild og er síðan hluti af enn stærra vistkerfi sem er umhverfið og landið í heild sinni. 

Skógrækt er því ákveðið atferli sem maðurinn hefur tamið sér í tilgangi þeim að líkja eftir 

slíku vistkerfi. Atferli þetta felst í því að nýræktaðar plöntur framleiddar í gróðurhúsum eru 

látnar stækka þar til þær hafa náð ákveðnum þroska sem heppilegur er til gróðursetningar. 

Slíkar plöntur er hægt að fá í mismunandi stærðum sem ákvarðast af aldri þeirra. Mismunandi 

bakkastærðir
7
 eru notaðar við sáningu fræja allt frá 67 götum upp í það að vera pottaplöntur. 

Stærstu bakkaplöntur eru í 24 gata bökkum. Eftir því sem gatafjöldi bakka er meiri því minna 

er þvermál plönturótanna sem í bakkanum eru. Landshlutaverkefnin á Íslandi gera ráð fyrir að 

                                                           
4
 (Héraðs-og Austurlandsskógar,bein tilvitnun) 

5
 (Skógræktarfélag Íslands, 1990) 

6
 (Skógræktarbókin, bein tilvitnun , 1990, bls. 14) 

7
 (Héraðs- og Austurlandsskógar, 2010, bls. 11) 
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megintilgangur skógræktar á landinu sé með fjölnýtingu að markmiði þó svo að um leið sé 

verið að gróðursetja landbótaskóga.  

Með Kyoto
8
 samningnum sem Ísland er aðili að skuldbinda aðildarþjóðir sig til þess að draga 

úr losun koltvísýrlings sem hefur frumefnasambandið CO2. Í mörgum iðnaði er slík losun 

óhjákvæmileg og með því að rækta skóg í landinu leiðir það af sér kolefnisbindingu sem er 

efnafræðilega andstætt ferli samanborið við losun koltvísýrlings.Vegna smæðar íslenska 

hagkerfisins á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna var gefin sérstök heimild Íslandi til 

handa varðandi losun gróðurhúsaloftegunda, CO2. Heimildin er eftirfarandi: 

 

 

Heimildir Íslands
9
 

Á fyrsta skuldbindingartímabili Kyoto-bókunarinnar frá 2008 til 2012 nema losunarheimildir Íslands 

18.523.847 tonnum koldíoxíð-ígilda. Þetta jafngildir því að losun gróðurhúsalofttegunda megi á 

tímabilinu nema árlega að meðaltali rúmlega 3,7 milljónum tonna koldíoxíðígilda. Samkvæmt 

ákvörðun 14/CP.7 við Kyoto-bókunina (íslenska ákvæðið) er Íslandi þó heimilt að halda 

koldíoxíðlosun frá nýrri stóriðju eða stækkun stóriðjuvera, sem hefur starfsemi eftir 1990 og leiðir til 

meira en 5% aukningar í losun á fyrsta skuldbindingartímabili bókunarinnar, utan við 

losunarskuldbindingar sínar eftir að losunarheimildir hafa verið fullnýttar. Heildarmagnið sem halda 

má utan við losunarheimildirnar nemur samtals 8 milljónum tonna á fyrsta skuldbindingartímabilinu, 

eða að meðaltali 1,6 milljónum tonna á ári. Að auki verður mögulegt fyrir Ísland eins og önnur 

aðildarríki samningsins að kaupa heimildir á kolefnismörkuðum og að fá úthlutað sérstökum 

heimildum vegna þátttöku í verkefnum á sviði loftslagsvænnar þróunaraðstoðar og/eða vegna 

bindingar kolefnis með landgræðslu og skógrækt. 

 

Í ljósi þessa sérstaka ákvæðis má draga þá ályktun að með aukinni skógrækt og landgræðslu á 

Íslandi þá veiti það að sama skapi aukna heimild til losunar koltvísýrlings. 

 

5. Skógræktarferlið                                                                                                                                         

Þegar væntanlegur skógarbóndi tekur ákvörðun um að fara út í skógrækt er ljóst að uppfylla 

þarf mörg atriði sem slík starfsemi krefst. Atriði þessi eru bæði efnis- og óefnisleg sem 

uppfylla þarf frá þeim tímapunkti sem ákveðið er að fara út í starfsemina þar til grisjun skógar 

á sér stað. Augljóslega er ekki sama hvernig röð þeirra verkþátta er höfð í ferlinu þó 

                                                           
8
 (Vísindavefur Háskóla Íslands) 

9
 (Umhverfisstofnun, bein tilvitnun af vef stofnunarinnar) 
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sumstaðar kunni að vera hægt að velja hvaða verkþætti sé hægt að hafa í forgangi. Þá geta 

verkþættir einnig skarast með tilliti til tíma ef sjálfstæður verktaki er fenginn til þess að sinna 

ákveðnum verkþáttum. Oft eru verktakar
10

 fengnir til starfa ef um er að ræða kröfu á 

kostnaðarsamri fjárfestingu til verksins nema að skógarbóndi ætli að vinna verkið einn síns 

liðs. Ljóst er þó að viðkomandi landshlutaverkefni á síðasta orðið þegar skógarbóndi veltir 

fyrir sér forgangsröðun verkþátta. 

 

 

5.1. Mat landshlutaverkefnis og útgáfa ræktunaráætlunar 

Eftir að væntanlegur skógarbóndi ákveður að fara út í skógræktarverkefni þarf hann að setja 

sig í samband við viðkomandi landshlutaverkefni í skógrækt sem úthlutar honum 

umsóknareyðublaði
11

 sem útfylla þarf með tilliti til skógræktar. Á grundvelli þeirra 

upplýsinga sem á blaðinu koma frá umsóknaraðila mun skógræktarverkefnið meta stöðuna um 

hvort efni umsóknarupplýsinganna uppfylli atriði sem viðkomandi landslög krefjast. 

Starfsmenn viðkomandi skógræktarverkefnis vinna í takt við núgildandi lög nr.95 frá 13 júní 

2006. Að þeim ákvæðum þarf huga áður en verkefnið tekur ákvörðun um frekari rannsókn á 

aðstæðum væntanlegs ræktunarlands. 

Að uppfylltum tilsettum atriðum sem í umsókn verða sett setur skógræktarráðunautur sig í 

samband við umsækjanda og finnur að því loknu tíma með honum til að heimsækja 

viðkomandi landareign. Þar gerir ráðunauturinn úttekt á landinu ásamt öðrum aðila 

verkefnisins. Hjá Héraðs- og Austurlandsskógum starfa í dag umhverfisfræðingur og 

skógfræðingur og gera þeir í samvinnu við landeiganda úttekt á ræktunarskilyrðum með tilliti 

til umhverfisþátta. Reyna þeir að koma til móts við vilja væntanlegs skógarbónda ef skilyrði 

eru fyrir hendi eða leggja annað á ráðin ef skilyrði skortir. Úttekt fræðimanna á 

ræktunarskilyrðum helgast af gerð og lögun lands sem tilliti til plöntuvals á landinu. Þó að 

einn staður á landareigninni uppfylli skilyrði til ræktunar á ákveðinni plöntu er ekki sjálfgefið 

að önnur plöntutegund geti dafnað þar eðlilega. Jarðvegsþættir svo sem raki í jarðvegi, gróður 

sem fyrir er, frjósemi gróðurmoldar og frostlyftingarsvæði gróðurmoldar vega þungt í þessum 

athugunum þegar land er rannsakað. Skógfræðingur metur einnig hvaða trjátegundir geti verið 

nærri hverri annarri með tilliti til trjásjúkdóma sem geta borist á milli hvort heldur beint eða 
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með millihýsingu sjúkdómavalda.  Þá eru athugaðir þættir á ákveðnum stöðum 

landeignarinnar hvar eða hvort hugsanlegt er að frostskemmdir
12

 geti myndast. 

Ræktunaráætlun
13

 byggir síðan á loftmynd sem tekin er af viðkomandi gróðursetningarsvæði 

og eru teiknuð eru inn á myndina svæðin sem gróðursetja á í. Svæði þessi eru merkt með 

tölustöfum frá tölunni 1. Og upp í þá tölu sem fjöldi svæðanna er. Síðan er fylgiskjal með 

loftmyndinni sem segir til um hvernig plöntum skal gróðursetja á viðkomandi númer. Svæði 

þessi eru afmörkuð á loftmyndina á grundvelli GPS ferils(ferill staðsetningartækis). Því getur 

ráðunautur ávalt fundið viðkomandi svæði aftur með tilliti eftirlits og endurskoðunar sem er 

einn af starfsþáttum hans. 

Hvað varðar umhverfislega þætti eru að sjálfsögðu sjónrænir þættir athugaðir, þættir sem huga 

þarf að með tilliti til snjósöfnunar af völdun gróðursetningar og þættir sem geta orðið öðrum 

aðilum til vansa s.s. með skerðingu útsýnis ofl. Athugaðir eru þættir í samráði við landeiganda 

hvort viðkomandi staðsetning geti raskað aðgengi að ákveðnum landsvæðum sem komast þarf 

hindrunarlítið að. 

Til dæmis þar sem raf- eða símalínur eru yfir ræktunarlandi er augljóslega óheppilegt 

gróðursetja undir þeim með tilliti til væntanlegs aðgengis viðkomandi stofnunar að þeim. Þá 

þætti það óheppilegt ef tré næðu til þess að vaxa upp í þessar línur með tilliti til símatruflana 

og útleiðslu rafstraums til jarðar. Það er því sérstaða hverrar jarðeignar sem ráðunautur þarf að 

meta þar sem engar tvær jarðir eru nákvæmlega eins. Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 

106/2000
14

  kveða á um að meta þurfi hugsanleg umhverfisáhrif tilvonandi skógræktar ef 

skógræktarsvæðið nær 200 ha. lands eða meira.  

 

5.2. Samningur landshlutaverkefnis og skógarbónda 

Að lokinni úttekt fræðimanna á landareigninni er komið að skógræktarsamningi
15

 sem gera 

þarf á milli landshlutaverkefnisins og skógarbónda. Grundvöllur fyrir slíkum samningi byggir 

á því að úttekt fræðimanna hafi leitt af sér grundvöll fyrir slíkri samningsgerð með 

uppfyllingu tilskilinna skilyrða. Samningur þessi byggir á lögum nr. 95 frá 13 júní 2006 og er 
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 (Lanbúnaðarháskóli Íslands, 2006, Skógarbók grænni skóga bls.81) 
13

 (Héraðs- og Austurlandsskógar, ódagsett) 
14

 (Lög um mat á umhverfisáhrifum, 2000) 
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 (Héraðs-og Austurlandsskógar, samningsform) 
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í 13 ákvæðum. Eftir að samningsaðilar hafa undirritað slíkan samning er sá aðili sem gerir 

samninginn við landshlutaverkefnið kominn með heitið „skógarbóndi“ í skilningi laganna.  

Í samningnum skuldbindur skógarbóndi sig til þess að taka þátt í skógræktarverkefninu og er 

þar tilgreind tegund skógræktar. Þar kemur fram að skógurinn sé eign landeiganda þó meðferð 

hans sé háð ákvörðun landshlutaverkefnisins. Því væri hann eign íslenska ríkisins ef 

skógarbóndinn myndi rækta skóg á ríkisjörð sem hann hefði á leigu frá ríkinu. Það er því 

mikilvægt að væntanlegur skógarbóndi horfi til framtíðar þegar ákvörðun um skógrækt er 

tekin. Varðandi innihald samnings vísast í viðauka 1. 

Skógarbóndi getur skv. samningi sóttum skráningu á virðisaukaskattskrá og er 

ákvörðunarvald um skráningu í höndum skattstjóra skv.6.gr. reglugerðar nr. 515/1996
16

 um 

skráningu virðisaukaskattskyldra aðila. Á grundvelli skráningarinnar getur skógarbóndi fengið 

virðisaukaskatt, af aðföngum sem eingöngu varða umsamda nytjaskógrækt, endurgreiddan í 

formi innskatts með þeim takmörkunum sem leiða af lögum nr. 50/1988
17

, um virðisaukaskatt 

og reglugerð nr. 192/1993
18

 um innskatt. Ef breyting á sér stað á afnotum, eignarheimild 

umsamins lands til nytjaskógræktar, ber skógarbónda að tilkynna skattstjóra um slíkt áður en 

breyting á sér stað eða hún þinglýst. Ef skógarbóndi hættir nytjaskógrækt og tilkynnir sig af 

þeim sökum út af virðisaukaskattskrá ber að telja til skattskyldrar veltu vermæti véla, tækja og 

annarra rekstrarfjármuna. Einnig ef reksturinn er rekinn út af skrá á grundvelli úrskurðar 

skattstjóra. Miða ber verðmæti(skattverð) við almennt gangverð á þeim tíma sem starfsemi er 

hætt. Innskatt vegna framkvæmda á fasteignum, sem falla undir 2. tölul. 1. mgr.12.gr. 

reglugerðar nr. 192/1993 ber hinsvegar að leiðrétta(bakfæra) í samræmi við 14. gr. sömu 

reglugerðar, ef fasteign er seld, leigð eða tekin til annarra nota þar sem ekki heimilast 

innskattsfrádráttur eða minni innskattsfrádráttur. Leiðréttingarskyldan varir í 20 ár, talið frá og 

með þeim mánuði þegar framkvæmd fór fram. Grein þessi er háð breytingum á viðkomandi 

lögum og reglugerðum. 

Skylda hvílir á skógarbónda að tryggja för fólks um skógræktarland eftir að fyrstu stigum 

skógræktar er lokið og vísast þar í náttúruverndarlög 14. gr. nr.44/1999
19

. 

Skógræktarsamningur gildir til 40 ára. Önnur lög er varða skógrækt geta samningsaðilar 

einnig þurft að lúta eftir því sem við á. 
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 (Fjármálaráðuneytið, 1996) 
17

 (Alþingi Íslands, 1988) 
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 (Fjármálaráðuneytið, 1993) 
19

 (Alþingi Íslands, 1999) 
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5.3. Friðun samningssvæðis 

Eftir að samningur hefur verið undirritaður er næsta skrefið að friða svæðið fyrir óæskilegum 

ágangi manna og skepna. Það á sér stað með því að girðing er sett umhverfis samningsvæðið 

sem er hnitað niður skv. GPS staðsetningarpunktum. Kort af samningssvæðinu fylgir frumriti 

skógræktarsamnings til sýslumanns og er þinglýst um leið. Eftir það kallast girðingin 

löggirðing sem skógarbóndi má ekki breyta nema í samráði við viðkomandi 

landshlutaverkefni. Ráðunautur hjá landshlutaverkefninu hefur með girðingamál að gera og er 

hann skógarbónda til halds og trausts þegar girðingarframkvæmdir hefjast og meðan á þeim 

stendur. Girðingarvinna krefst þekkingar með tilliti til ýmissa þátta og aðstæðna og er 

mikilvægt að skógarbóndi þekki til verksins ætli hann að sjá sjálfur um framkvæmdina. Hjá 

hverju landshlutaverkefni eru skráðir aðilar sem gefa sig í slíka verktakavinnu og er það 

mögulegt að skógarbóndi komi ekki að þeirri vinnu. Skógarbóndinn fær hinsvegar styrk fyrir 

girðingaframkvæmdina sem komið verður að síðar í verkefninu með tilliti til tekjumöguleika 

skógarbóndans. Styrkur þessi nemur 97% af ákveðinni krónutölu sem áætlað er að hver 

girðingarkílómeter kosti. Er þá reiknað með efniskostnaði og vinnulaunum girðingarverktaka. 

Landshlutaverkefnið ákveður hvaða efni skuli notað í girðinguna og einnig hvaða tegund af 

girðingu skuli girða. Hjá Héraðs- og Austurlandsskógum tíðkast það að um rafmagnsgirðingar 

sé að ræða í þessu sambandi. Notagildi slíkra girðinga grundvallast af fælieiginleikum hennar 

þar sem rafstraumur hleypur í skepnur sem hana snerta. Hinsvegar þegar um er að ræða hinar 

hefðbundnu netgirðingar eru það burðar- og hindrunareiginleikarnir sem halda skepnum frá 

friðunarsvæðinu. Rafgirðingar teljast ódýrari kostur og því oftar notaðar til friðunar svæða.  

Við girðingargerð sem er upp undir 200 ha. lands er ljóst að hún verður upp undir 4,2 

kílómetra löng. Þó samningssvæðið sé 200 ha. lands getur girðing orðið talsvert lengri og fer 

það eftir landgerð hvar hægt er að planta og hvar má planta. Í votlendi(mýrlendi) í er erfitt og 

jafnvel illmögulegt að platna skógi og nú á tímum ekki eðlilegt að fara út í miklar 

framræsingar á slíkum svæðum þar sem víða á Íslandi er verið að leitast við að endurheimta 

framræst svæði með kostnaðarsömum aðgerðum. Sérstök nefnd, svokölluð Votlendisnefnd
20

 

er starfrækt á Íslandi í þeim tilgangi. Nefnd þessari er ætlað að finna úrræði til endurheimtar 

votlendis í tilgangi þeim að koma landinu í fyrra horf og auka jurta og dýralíf sem 

grundvallast á votlendi. 
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Áætla má það sama og Héraðs- og Austurlandsskógar gera
21

, 1 kílómeter af fullbúinni 

rafgirðingu má framkvæma á einni 8 stunda  vinnuviku. Að sögn Sigbjörns Sævarssonar 

ráðunautar hjá Héraðs- og Austurlandsskógum var miðað við þann tíma. 

En eins og fram hefur komið er girðingargerð ekki sjálfgefið fyrirbæri og þarf að huga að 

mörgum þáttum við gerð hennar. Eftir að girðing er uppsett þarf að leiða í hana rafmagn en 

það er gert með tveimur pólum sem eru plús og mínus. Neðsti strengur girðingar sem er einn 

af fimm strengjum er hafður straumlaus og er mínuspólinn tengdur við hann en plúspólinn er 

tengdur við hina fjóra sem ofar eru. Jarðskaut þarf að setja á neðsta vírinn því hann er sá sem 

gefur jarðsambandið. Rafmagnið er tekið úr spennugjafa sem er hafður innandyra t.d í útihúsi 

og leitt út í rafgirðinguna. Þar sem um háspennu er að ræða allt frá 6000 voltum upp í 13000 

volt þarf að setja aðvörunarskilti á girðinguna með hæfilegu millibili til þess að vekja athygli 

þeirra sem leið eiga um á hættunni. Mikið atriði er að raftengdu strengirnir séu vel einagnraðir 

frá jörðu með því að koma í veg fyrir að gras nái í miklum mæli að vaxa upp í næstneðsta 

strenginn. Við slíkar aðstæður kemur fram útleiðsla og girðingin missir afl sitt sífellt til jarðar 

og rýrir þar með gildi hennar  með minnkandi spennu. Skógarbændur geta til dæmis slegið 

undan girðingunni með bensínorfi, drepið grasið með graseyði eða saltað undir girðinguna þar 

sem grassöfnun er mikil. Við framkvæmd nýgirðingar þarf eftirfarandi búnað til verksins svo 

að verkið gangi eðlilega fyrir sig: Naglbít, hamar, staurasleggju og handborsveif til þess að 

skrúfa einangrara á tréstaurana. Til þess er fengið áhald sem fer í borsveifina og festist en hinn 

endi fer utan um einangarann þegar þeir eru skrúfaðir í. Tréskrúfgangur er á þeim enda 

einangraranna sem ganga inn í tréstaurinn. Einangrarar þessir eru lykkjurnar sem 

rafmagnsvírinn þræðist í að lokum. Þess ber að geta að til að náð beinni línu á milli horna er 

það gert með því að strengja neðsta vírinn eftir að hornstaurar eru komnir í jörðina. En áður 

þarf að grafa fyrir hornstögum sem eru tvö við hvern hornstaur ef gráðuhornið er krappara en 

35 gráður. Ef það er 35 gráður eða minna dugir að hafa eitt hornstag. Talsverð vinna er við að 

grafa þessi stög því þau þurfa að fara neðar en 90cm. niður fyrir yfirborð jarðar til að vera laus 

við að frost geti lyft þeim upp. Þegar rannsakandi gróf fyrir stögum fyrir girðingunni á 

Hrærekslæk í Hróarstungu N-Múlasýslu tók það einn dag að koma fyrir 4 stögum. Alls voru 

grafnar 14 holur fyrir stögum og tók verkið 3 ½ vinnudag. Þá er hægt að ganga á línuna og 

berja niður staurana með góðu móti. Gæta þarf þó að því að ekkert sé á jörðinni sem neðsti 

vírinn getur krækst í við strekkinguna sem getur leitt til þess að stauralínan skekkist. Eftir að 

rafstrengir eru dregnir á einangrarana þarf að viðhalda ákveðinni strekkingu á vírnum með þar 
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til gerðum strekkihjólum. Strekking þessi á að vera þannig að á eins metra kafla þarf 5 kg. 

átak til þess að hnika vírnum til um 1 sentimeter. 

Að loknum girðingarframkvæmdum kemur úttektaraðili frá landshlutaverkefninu sem hefur 

þekkingu á verkþættinum. Hann gengur meðfram girðingunni og tekur hana út. Þegar full sátt 

er um verkið skráist girðingin sem samþykkt hjá landshlutaverkefninu að lengdarmælingu 

lokinni. Í framhaldi þess fær skógarbóndinn greitt fjárframlag fyrir verkið. 

Varðandi viðhald á rafgirðingunni þá er það í höndum skógarbóndans. Slíkt á sér oftast nær 

stað á vorin eftir að snjóa leysir og greiða Héraðs-og Austurlandsskógar tímakaup skv. taxta 

fyrir þá vinnu auk þess sem efniskostnaður sem fellur til greiðist einnig af þeim. 

Rafmagnseftirlit ríkisins(RER) gaf út árið 1992 fyrirmæli um hvernig haga skuli uppsetningu 

á rafgirðingum. Um er að ræða orðsendingu frá RER nr.1/83
22

 sem er nokkurskonar 

minnislisti fyrir þá sem hyggja á rafgirðingarframkvæmdir. 

Gott er að nota ökutæki eins og fjórhjól eða sexhjól til þess að flytja staura, víra og hornstög á 

sína staði en á 8 km. girðingu tekur það um það bil 2 vinnudaga miðað við eðlilegan 

vinnuhraða. Slíkt farartæki er í raun ekki nauðsynlegt við frekari framkvæmdir og nokkuð 

kostnaðarsamt. Í kostnaðarhluta ritgerðar verður lagt upp með að slíkt tæki verði tekið á leigu 

meðan á  hluta girðingarframkvæmda stendur. 

Einnig verður í ritgerð þessari gengið út frá þeirri forsendu að um sé að ræða 200 ha. 

ræktunarland og að girðing verði 8 km. að lengd. Sú girðingarvegalengd mun verða notuð 

sem viðmið þegar kostnaður við framkvæmdir verður reiknaður.  

 

5.4. Jarðvinnsla og slóðagerð 

Þegar land er tekið út af sérfræðingum Héraðs- og Austurlandsskóga er tekið mið af landgerð 

og fyrirliggjandi landgróðri þegar tekin er ákvörðun um hvort jarðvinna skuli land eða ekki 

áður en plöntun hefst. Þar sem gróður er fyrir s.s .mikil grassöfnun hefur þótt nauðsynlegt að 

jarðvinna í tilgangi þeim að sporna við gróðursamkeppni
23

 við væntanlegar skógarplöntur. 

Tilgangur þess er að hinar plöntuðu skógarplöntur fái sem mesta og óskipta næringu úr 
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23

 (Landbúnaðarháskóli Íslands, Skógarbók Grænni skóga bls.137, 2006) 



Nytjaskógrækt sem búgrein í landbúnaði á Austurlandi 
__________________________________________________________________________________ 

15 
 

jarðvegi þeim sem er umhverfis þær. Einnig getur hávaxinn gróður hulið þær fyrir útgeislun 

sólar þannig að nauðsynleg ljóstillífun
24

 skerðist eða verði jafnvel ekki fyrir hendi. Því hafa 

plöntur sem plantað er í unninn jarðveg talsvert meira vaxtarforskot heldur en ef þær eru í 

samkeppni við nærliggjandi jurtir eða eru umluktar þeim. 

Helstu tæki til jarðvinnslu á svæði Héraðs- og Austurlandsskóga  eru plógar og 

vélflekkjarar
25

. Plógur er tæki sem tengt er við dráttarvél og eiga allar plógtegundir það 

sameiginlegt að þeir búa til lóðréttan vegg þegar hann skerst ofan í jörðu með fláa upp að 

yfirborði jarðar þeim megin sem hið skorna jarðstykki lendir á hvolfi. Því myndast skurður í 

jarðveginn þar sem hann sker en dýpt hans ákvarðast af stærð og tegund plógs. Plógar eru 

gjarnan notaðir þar sem graslendi er mikið. Þegar um skjólbeltaræktun er að ræða þarf að nota 

plóg því í þeim tilvikum þarf mjög stutt bil á milli plantna til þess að hafa vöxtinn sem 

þéttastan. Mikið er til af allskyns plógum á svæði Héraðs- og Austurlandsskóga þar sem 

bændur þurfa mikið á þeim að halda þegar þeir endurnýja ræktunarlönd sín. Þeir 

skógarbændur sem eiga slík tæki eru eða hafa verið með annan búskap og hafa átt slík tæki 

áður en skógarbúskapur hófst. Aflmiklar dráttarvélar þarf til að draga plóg og eru dýr 

fjárfesting ef farið er út í kaup á slíku. Því hefur það hentað hinum venjulega skógarbónda að 

fá verktaka í slík verk þar sem líklegt má þykja að slík fjárfesting yrði gerð út með tapi ef hún 

væri aðeins nýtt hjá einyrkja í skógarbúskap. Hinsvegar hafa verktakar á svæðinu gefið sig út 

í jarðvinnslu með plóg en það eru aðilar eins og framar er greint sem hafa átt þessi tæki eða 

eiga við hefðbundinn landbúnað og fara í verktakavinnu í hjáverkum. Verður farið út í 

tilheyrandi kostnaðarútreikninga síðar í ritgerðinni. 

Vélflekkjari er tæki sem dregið er af dráttarvél og nefnist einnig „Skógarstjarna“. Hún býr til 

flekkraðir í jarðveginn sem gerist með þeim hætti að hún losar um torf og færir það af þeim 

stað sem það var yfir á grasbakkann þannig að opið sár verður eftir á jörðinni. Um það bil 

20sm. hola myndast sem grynnist til endanna sem eru samsíða akstursstefnu dráttarvélarinnar 

þegar flekkjað er. Eftir að vélflekkjarar komu til sögunnar fyrir um 7 árum hafa þeir náð 

miklum vinsældum í jarðvinnslu þar sem jarðvinnsla þeirra þykir ekki eins stingandi fyrir 

augað og þegar um plægingu er að ræða. Varðandi vélflekkjara eru ekki dæmi um að 

skógarbændur hafi sem einyrkjar fjárfest í vélflekkjara og tækjabúnaði sem til þarf. Sömu 

sögu má segja og um plógana að mjög kröftugar dráttarvélar þarf til að draga slíkt tæki og er 
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samsetning þessi dýr fjárfesting. Það gildir sama með fjárfestingu í slíku tæki að bændur sem 

fyrir eiga dráttarvélar fyrir sín hefðbundnu landbúnaðarstörf hafa keypt slíkt tæki en hafa þá 

gefið sig út í verktakavinnu fyrir skógarbændur á svæðinu sem fást við plöntun. Verður því 

lagt hér upp með að sú vinna verði keypt af verktaka. 

Þegar land er jarðunnið er leitast við að gera það þvert á halla landsins ef svo ber undir. Á það 

aðeins við um plægingu þar sem plæging samsíða halla getur orsakað mikið vatnsrennsli á 

votviðristímum og skolað jarðvegi í burtu. Öðru máli gegnir um vélflekkjarann sem aðeins 

tekur torf og færir það til. Þar verður aldrei samfellt rof á yfirborði jarðar þannig að 

vatnsflaumur nær ekki að myndast. Hægt er að stilla skurðarhnífa vélflekkjarans þannig að 

mismunandi valið bil fáist á milli hola.  

Þess ber að geta að verktakar á svæði Héraðs- og Austurlandsskóga á sviði jarðvinnslu 

jarðvinna oftast á haustin eftir að fuglavarp í náttúrunni er yfirstaðið. Stundum hefur það 

borðið við að vélflekking eigi sér stað að vorlagi en þá áður en farfuglar koma til landsins og 

eftir að frost er farið úr yfirborði jarðvegsins á ræktunarsvæði. 

Fyrir utan hina fyrrnefndu minni grassamkeppni sem fæst með jarðvinnslu eru fleiri þættir 

sem vinnast. Í unninni jörð hitnar jarðvegur fyrr að vori og frost fer fyrr úr jörðu, minni hætta 

á gróðurkali þar sem útgeislun hita úr moldinni hindrar að planta kali á kaldri nóttu, loftun 

jarðvegs og aukinn hiti í jarðvegi eykur jarðvegsdýralíf og losun næringarefna úr gróðurhulu 

vegna hraðari rotnunar, betri afköst við gróðursetningu og betri stýring um 

gróðursetningarsvæðið þar sem plöntur sjást oft illa í ójarðunnu landi, auðveldara að ganga 

eftir röðum plantna síðar og að finna þær, betri rakaskilyrði myndast og meira skjól. 

Varðandi slóðagerð um samningssvæði ákvarðast leið þeirra um svæðið á mati ráðgjafa frá 

landshlutaverkefninu í samráði við skógarbónda. Slóðar þessir eru gerðir með mokstursskóflu 

og þarf til þess dráttarvél með ámoksturstækjum og sturtuvagn sem tengja má í dráttarvélina. 

Slóðar þessir eru gerðir úr möl sem finna má sem næst slóðagerðinni og greiðir 

landshlutaverkefnið ákveðið framlag fyrir hvern metra af slóða sem gerður er. Á svæði 

Héraðs- og Austurlandsskóga eru nokkrir verktakar sem gefa sig út í slíkar framkvæmdir. 

Eins og með aðrar framkvæmdir greiða Héraðs- og Austurlandsskógar 97%
26

 af slíkri 

framkvæmd og ber skógarbóndi 3% af kostnaði. Það er eins og með aðra framkvæmdaþætti 

innan samningssvæðisins sem Héraðs- og Austurlandsskógar greiða fyrir að skógarbóndi 
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getur ráðið til sín verktaka til verksins þó ábyrgðin á verklokum og verklagi hvíli á 

skógarbónda. Samningur er því aðeins á milli skógarbónda og verktaka þar sem skógarbóndi 

fær framlagið greitt frá Héraðs- og Austurlandsskógum og greiðir síðan verktaka að 

viðbættum þeim þeirri upphæð sem þessi 3% innihalda nema um annað semjist meðal 

skógarbónda og verktaka. 

Í verkefni þessu verður gengið út frá því að jarðunnið land verði 50% af samningssvæðinu eða 

100 hektarar lands. Ákvarðast það viðmið af því að þegar um haustgróðursetningu er að ræða 

má ekki planta í jarðunnið land vegna hættu á frostlyftingu. Því þarf að vera fyrir hendi 

óunnið land svo framkvæma megi plöntun að hausti.  

 

5.5. Val á skógarplöntum 

Þegar kemur að því að velja plöntur til niðursetningar ber að hafa í huga hvaða plöntur eiga 

best við aðstæður hverju sinni. Það er því eins og framar er ritað háð mati skóg- og 

umhverfisfræðinga landshlutaverkefnisins hvaða plöntur skal nota hverju sinni. Eftir að 

skógrækt hófst á Austurlandi hefur langmest verið sett niður af lerki og má sjá heilu 

breiðurnar í því sambandi þegar ekið er um sveitir. Þá hafa aðrar barrtrjátegundir eins og 

greni- og furutegundir  verið að sækja á í sig veðrið í seinni tíð. Um lauftré eru birkitegundir 

farnar að verða áberandi í skógrækt og einnig eldri, reynir og ösp. Þá eru víðitegundir notaðar 

í skjólbeltarækt. Plöntur þessar eru til í ýmsum bakkastærðum allt frá 67 götum niður í 24 göt. 

Þar á milli er bakkastærðin 40 göt. Það er því ekki sjálfgefið að hægt sé að staðla plöntuvalið 

með tilliti til ákveðinnar stærðar heldur getur það verið háð framboði á plöntum hverju sinni 

þ.e. hvaða stærð er til hverju sinni. Plöntur geta selst upp af ákveðinni tegund og þarf þá 

skógarbóndi jafnvel að huga að annarri tegund en þó í samráði við ráðgjafa 

landshlutaverkefnisins. Áður en skógarframkvæmdir hefjast að vori sendir  

landshlutaverkefnið skógarbændum lista af trjátegundum sem þeir eiga að krossa við með 

tilliti til magns sem þeir hyggjast gróðursetja. Að því búnu fær landshlutaverkefnið listann í 

hendur og metur stöðuna eftir vali skógarbónda og hvað hentar tiltekinni jörð best. 

Eftirfarandi  sýnishorn
27

 af vallista sem skógarbóndi fær sendan frá landshlutaverkefni má sjá 

í viðauka 2. 
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Flutningur skógarplantna frá gróðrarstöð er í höndum skógarbónda og þarf hann einnig að 

skila plöntubökkum til stöðvar að lokinni gróðursetningu. Flutningsleiðir geta verið 

mismunandi langar og ákvarðast af staðsetningu viðkomandi samningssvæðis. Í ritgerð 

þessari mun rannsakandi ganga út frá 30 km. vegalengd sem gefinni forsendu þegar komið 

verður að því að reikna út kostnað við flutning skógarplantna. Fyrir flutning þarf skógarbóndi 

að fjárfesta í lokaðri kerru því bann er við því að plöntur séu afgreiddar úr gróðrarstöð nema 

að þeim skilyrðum uppfylltum. Grundvallast bann þetta á vindkælingu sem plöntur geta orðið 

annars orðið fyrir sem getur valdið plöntudauða. 

Varðandi plöntuval fyrirsamningssvæði þarf að grundvalla það á hinu vænta nytjagildi í 

framtíðinni þar sem um nytjaskógrækt er að ræða. Við grisjun eftir um það bil 15-25  er 

fremur takmarkað hægt að nýta afurðirnar en eitthvað hefur verið gert af því að búa til 

girðingarstaura og einnig kurlað til húshitunar sbr. kyndistöð Sólarorku ehf. á Hallormsstað. 

 

5.6. Plöntun 

Þegar kemur að skógarplöntuninni hafa ráðgjafar landshlutaverkefnisins ákveðið í samráði við 

skógarbóndann hvaða plöntum skuli plantað og hvar. Þá er þegar búð að ákveða hvaða bil 

skal vera á milli plantna en hjá Héraðs- og Austurlandsskógum er algengt að það sé 1,6 metrar 

+/- 20%. Algeng afköst við skógarplöntun er frá 500 plöntum á dag allt upp í rúmar 3000 

plöntur hjá þeim hraðvirkustu.
28

 Sjálfur hefur rannsakandi ákveðið að velja töluna 1200 

plöntur sem daglega gróðursetningu. Það er í hámæli meðal skógarbænda að þegar talsvert 

fleiri plöntur eru settar í jörðina en hverjum og einum er eðlilegt þá getur það komið niður á 

næsta degi, þ.e. þreyta getur gert vart við sig og sem getur minnkað afköst og rýrt vandvirkni 

við niðursetningu. Plöntur skal hafa sem lóðréttastar þegar í jörðina er komið og þarf að 

handleika þær þannig að þær beri ekki skaða af. Þeim skal komið fyrir í jörðu eins og 

landshlutaverkefnið krefst. Við úttekt landshlutaverkefnisins á plöntuninni hefur það heimild 

til að skerða greiðslur til skógarbónda fyrir verkið ef meðaltalshalli við mælingu þeirra er yfir 

ákveðnu gráðuhorni skv. þeirra viðmiðunum.
29

 Sama gildir um bil á milli plantna og því 

áriðandi að það sé sem réttast og jafnast. Ef vanræksla er þeim mun meiri getur það látið 

framlag niður falla fyrir gróðursetninguna. 
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Við gróðursetningu þarf ákveðinn lágmarksbúnað svo að verkið gangi eðlilega hratt fyrir sig. 

Án þessa búnaðar er í raun illmögulegt að planta svo að vel geti verið. Eftirfarandi búnaður 

telst nauðsynlegur í þessu sambandi: Plönturör
30

 fyrir tilheyrandi plöntustærð og plöntubelti 

fyrir plöntubakkann. 

Plönturör er oftar kallað „geispa“ og samanstendur af röri sem er með yddaðan neðri enda. 

Endi sá er klofinn og hægt að opna og loka með fótstígi. Oddur þessi er ekki ósvipaður 

fuglsnefi. Plönturörinu er stunið niður í jarðveginn og síðan er stígið á þar til gert fótstíg til 

þess að opna leið niður úr rörinu og niður í þá holu sem endinn hefur mótað í jarðveginn. Eftir 

opnun er plantan sem tekin er látin detta niður í rörið með rótina á undan. Að því loknu er 

rörinu kippt upp með handföngum sem eru efst á rörinu. Síðan er þjappað að plöntunni annað 

hvort með því að stinga lokuðum oddi plönturörsins í jörðina rétt hjá plöntunni eða að þjappa 

að með fótum. Það er mikilvægt að vera með plöntubelti á líkamanum sem ber annaðhvort 

plöntubakka eða plöntukassa þar sem erfitt er að bera bakka eða kassa í hendi meðan verið er 

að beita plönturörinu. 

Plöntustafur er áhald sem hefur verið að hopa eftir tilkomu plönturörsins. Þar er um að ræða 

staf með spíss á neðri enda sem stungið er í jörðu. Við það myndast jafnstór keilulaga mótuð 

hola sem plöntunni er komið í. Að því búnu er þjappað að plöntunni með fótum. Munur 

þessara tveggja plöntuverkfæra þ.e. plönturörs og plöntustafs er sá að skógarbóndinn þarf að 

beygja sig niður að yfirborði jarðar í hvert skipti sem planta er sett niður. Uppréttur getur hann 

alltaf verið þegar plönturör er notað þar sem hann setur plöntuna ofan í rörið sem er í 

mittishæð miðað við meðalvaxinn aðila. Plönturörið er dýrara í innkaupum en plöntustafurinn. 

Hjá gróðrarstöðinni Barra við Egilsstaði er hægt að fá þessi verkfæri keypt auk þess sem hægt 

er að taka þau á leigu frá einum degi til ákveðins dagafjölda sem samið er um í hverju tilviki. 

Ljóst er þó að fjárfesting í slíkum búnaði er nauðsynleg þegar til lengri tíma er litið. 

 

5.7. Umsjón með skógræktarsvæði 

Umsjón með skógræktarsvæðum er í höndum skógarbónda og fær hann greitt framlag frá 

landshlutaverkefninu fyrir að hafa eftirlit með svæðinu. Eftirlit þetta grundvallast á greiðslu 

fyrir hverja plöntu sem sett hefur verið niður og greiðist með viðkomandi 
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gróðursetningarframlagi. Umsjónin felst í því að rétt sé að málum staðið þegar plöntun á sér 

stað, verndun skógræktarsvæðisins fyrir búfé, almennri umferð og öðrum ágangi sem kann að 

verða á svæðinu. Gróðursetningarframlag á einnig að dekka kostnað skógarbóndans við 

umsjónina svo og einnig kaup á verkfærum til gróðursetningar sem skógarbóndi þarf sjálfur 

að festa kaup á. Mörg dæmi eru um að skógarbændur fái verktaka til gróðursetningar sem fá 

greitt gróðursetningarframlag eftir að það berst skógarbóndanum. Skógarbóndinn heldur 

hinsvegar alltaf umsjónargjaldinu þar sem hann er ábyrgur fyrir því að plönturnar fari í jörðu 

og að umsjón sé höfð með þeim eftir það. Í raun getur skógarbóndinn samið við annan aðila 

um umsjón svæðisins en þá er það aðeins samningur þeirra á milli. Eftir sem áður er 

skógarbóndi formlegur umsjónaraðili og ábyrgur skv. skógræktarsamningi sem byggir á 

fyrrnefndum lögum um landshlutaverkefni í skógrækt. 

 

5.8. Skýrslugerð skógarframkvæmda 

Skógarframkvæmdum er skipt í vor og haustframkvæmdir og þarf að skila skýrslum um alla 

verkþætti hvors framkvæmdatímabils fyrir ákveðinn tíma
31

 að því loknu hvoru fyrir sig. 

Vorskýrsluskil þurftu t.d á árinu 2010 að verða fyrir 4 júlí og haustskil fyrir 10 nóvember. 

Skýrslueyðublaðið fæst á vef landshlutaverkefnisins og eftir að það er fyllt út endurspeglar 

það  upplýsingar sem greiðslur til skógarbónda ákvarðast af. Þegar plöntur eru sóttar í 

gróðrarstöðina Barra er fylltur út afhendingarseðill sem er í þríriti og er númeraður raðnúmeri. 

Skógarbóndinn fær frumritið en síðan fá landshlutaverkefnið og Barri afrit. Á bakhlið 

frumritsins eru reitir sem skógarbóndi fyllir inn í að lokinni gróðursetningu. Útfylling segir 

síðan til um tíma gróðursetningar, númer afhendingarseðils, staðsetningu 

gróðursetningarsvæðis (númer reitar skv. ræktunaráætlun), plöntutegund, plöntukvæmi, hvort 

áburður hafi verið notaður, bakkastærð og hlutfall jarðunnins ræktunarsvæðis. Þá er nafn 

gróðursetningarmanns tilgreint. 

Í lok gróðursetningartímabils er þessum frumritum safnað saman og gögn þeirra sett á eitt 

sambærilegt eyðublað
32

 sem sent er Héraðs- og Austurlandsskógum. Þetta eyðublað má 

nálgast á vef þeirra ásamt eyðublaði um viðhald girðinga. Skýrsla um girðingarviðhald 

endurspeglar dagsetningu framkvæmda, vinnustundir, vélakost við framkvæmdina og hvaða 
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verkþættir voru unnir. Þegar framkvæmdaskýrsla er gerð er því mjög áríðandi að frumritum 

þessum sé haldið til haga svo að hægt verði að gefa nákvæma framkvæmdaskýrslu til 

landshlutaverkefnisins. Ef hinsvegar frumrit glatast er hægt að nálgast upplýsingar um efni 

þess til Barra eða Héraðs og –Austurlandsskóga sem fá afrit þess. Því er það mjög 

tímasparandi að hafa frumrit þessi tiltæk við skýrsluskrifin. 

 

5.9. Áburðargjöf 

Skiptar skoðanir hafa verið um hvort áburðargjöf gróðursettra plantna þó nú sé það orðið að 

áburð
33

 skuli setja á allar nýgróðursetningar. Skv. starfsreglum Héraðs- og Austurlandsskóga 

eru 12,5 grömm af tilbúnum áburði sett í kringum plönturnar og skal þvermál 

áburðarsvæðisins í kringum hverja plöntu vera um 10 sm. Þegar um haustplöntun er að ræða 

er ekki settur áburður fyrr en vorið eftir þar sem planta í dvala á haustin nýtir ekki áburðinn 

auk þess sem hætta er á að snjór og votviðri skoli honum frá plöntunni. Á vorin þykir 

mikilvægt að setja áburð á plöntur innan viku frá gróðursetningu þar sem áburður flýtir fyrir 

rótarskoti plantna sem kemur í veg fyrir að hugsanleg frostlyfting í jörðu skemmi plöntuna í 

frostum næsta vetrar. Skv. vorbréfi Héraðs- og Austurlandsskóga skal bera á allar 

nýgróðursettar plöntur að vori og einnig á plöntur sem settar hafa verið niður haustið áður. 

Framlag fyrir áburðargjöf getur verið tvennskonar þ.e. venjuleg áburðargjöf með 10 sm. 

þvermál um plöntu og einnig áburðargjöf þar sem hola er gerð nærri plöntu og áburður settur 

ofan í hana. Slíkt er gjarnan gert þar sem ekki hefur verið jarðunnið til þess að koma í veg 

fyrir að gróður í kringum plöntuna njóti góðs af áburðargjöfinni með tilliti til 

gróðursamkeppni. 

Þau verkfæri sem gott er að hafa við áburðargjöf er svokallaður plöntupoki sem hægt er að 

kaupa hjá Barra. Einnig hefur gefist vel að nota plöntubelti fyrir plöntukassa(pappakassi fyrir 

frosnar plöntur). Þá er einfaldlega notaður tómur pappakassi undan frosnum plöntum og 

áburðurinn hafður í honum. Þar sem hætta er á að áburður geti lekið úr slíkum kassa er 

hentugt að hafa hann í plastpoka sem síðan er settur í kassann til þess að koma í veg fyrir leka. 

Á svæði Héraðs- og Austurlandsskóga fæst slíkur áburður hjá Barra. Mismunandi er hvenær 

áburður er settur á plöntur. Setja sumir áburðinn á strax að lokinni plöntun en aðrir gefa sér 

sérstakan dag í áburðargjöf eftir að plöntun hefur staðið yfir. Þeir verktakar sem mestum 
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 (Héraðs- og Austurlandsskógar, áburðargjöf) 
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hraða hafa náð í plöntun halda þessum tveimur verkþáttum aðskildum og virðist það gefa betri 

raun ef tekið er tillit til mögulegra afkasta rekstrarfræðilega séð. 

 

5.10. Skjólbeltagerð 

Skjólbeltagerð getur verið hluti af skógræktarsamningi og er ætlun skjólbelta er helst ætlað 

eins og nafnið gefur til kynna, að mynda skjól. Skjólbelti eru gjarnan sett meðfram 

ræktunarsvæðum áveðurs gegn ríkjandi vindáttum. Skjólbelti eru gerð með þeim hætti að 

plógskurður er settur meðfram skjólbeltalínunni og geta plógrásir verið fleiri en ein til þess að 

hafa skjólið sem þéttast. Dæmi eru um 4 skurði hver við hlið annars. Að því búnu er settur 

húsdýraáburður í skurðina og að því loknu er plast sett yfir skurðina og farg sett á jaðra þess 

til að vindar feyki því ekki í burtu. Að því búnu er græðlingum stunið í gegnum plastið með 

um það bil 50 sm. millibili. Algengt er að víðitegundir svo sem Alaskavíðir séu notaðar í 

skjólbelti. Þá er það einnig orðið algengt að lágplöntur séu hafðar í öðru hvoru plógfari þar 

sem víðir verður allhár og því verður skjólbeltið gisið að neðan. Fræðilega væri hægt að þétta 

beltið með því að klippa plöntur í öðru hverju plógfari í um eins og hálfs metra hæð. En þar 

sem skjólbelti geta verið mæld í kílómetrum er nánast hægt að útiloka slíka klippingu. Því 

hafa menn brugðið á það ráð að setja lágplöntur í aðra hverja plógrás sem geta til dæmis verið 

rifsplöntur eða eitthvað sambærilegt í vexti.  Lágplönturnar veita því skjól þar sem 

víðitegundirnar fara að grisjast nærri jörðu. 

Við skjólbeltagerð er notuð dráttarvél og við hana þarf áburðardreifingarvél sem dreifir 

húsdýraáburði. Dráttarvélin dregur slíkt tæki á meðfram plógrásum og dælir húsdýraáburði í 

þær úr tanki sem sambyggð er tækinu. Að því loknu dregur dráttarvélin plastklæðningarvél 

sem til þarf. Plastið er dregið yfir plógrásina og rótar vélin fargi úr jarðvegi yfir plastið til að 

halda því föstu. Á svæðinu eru verktakar sem eiga slík tæki og gefa sig út í slíkar 

framkvæmdir. Eftir að plast er komið yfir plógrásina er það í höndum skógarbónda að stinga 

græðlingum í gegnum plastið og niður í jörðina sem landshlutaverkefnið greiðir fyrir skv. 

plöntunartaxta. 

Fyrir framkvæmdaárið 2010 greiddu Héraðs- og Austurlandsskógar ekki framlög fyrir 

skjólbeltaframkvæmdir þar sem samdráttur varð í rekstri vegna minnkandi framlaga til 

verkefnisins frá hinu opinbera. 
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5.11. Vöxtur og grisjun skógar 

Fyrri grisjun skógar á sér stað eftir um það bil 15 - 25 ár en skv. rannsókn sem gerð var á 

svæði Héraðs- og Austurlandsskóga er vöxtur mismunandi eftir svæðum með tilliti til aldurs 

gróðursetninga. Í meistararitgerð
34

 sem Agnes Brá Birgisdóttir gaf út árið 2005 eru nokkrar 

tölulegar staðreyndir um vöxt rússalerkis kannaðar víðsvegar á svæðinu. Þar er meðalþvermál 

lerkisins mælt og meðalhæð. Einnig eru hæstu tré jarðanna einnig mæld. Eftirfarandi 

mælingar áttu sér stað á plöntum sem settar voru í jörðu frá árunum 1989-1994. Um er að 

ræða tvö kvæmi þ.e. Imatra og Lassinmaa. Niðurstöður mælinga voru eftirfarandi: 

         Tafla.1 

Jörð Hreppur Plöntunarár Kvæmi Þvermál(sm) Meðalhæð(m) 

Eyjólfsstaðir Vallahreppur 1991 Imatra 6,4 2,6 

Hafrafell Fellahreppur 1993 Lassinmaa 5,3 2,3 

Hrafnsgerði Fellahreppur 1994 Lassinmaa 3,4 1,5 

Hús Fljótsdalshreppur 1992/1994 Lass/Im 6,4 2,7 

Miðhús Egilsstaðakaupst. 1990/1992 Immatra 7,1 2,9 

Refsmýri Fellahreppur 1992/1994 Lass/Im 3,5 1,3 

Skeggjastaðir Fellahreppur 1992 Imatra 5 2,1 

Vallanes Vallahreppur 1989 Imatra  8,6 3,3 

Vað Skriðdalshreppur 1994 Lassinmaa 2,8 1 

Víðivellir Fremri Fljótsdalshreppur 1993 Lassinmaa 3,5 1,4 

            

 

Skv. töflunni virðist vöxtur vera mismunandi á milli staða en það sem skekkir mælinu 

meðaltals á stærðargildum er hinn mismunandi tími sem plönturnar hafa náð að vaxa. Ljóst 

má þykja að talsverður stærðarmunur er á 10 ára plöntu og 15 ára plöntu. Því hef ég ákveðið 

að reikna með tölunni 15(ár) og deila árafjölda plantna jarðsvæðanna upp í þá tölu til þess að 

búa til margfeldi fyrir mælistærðir sem fyrir eru á grundvelli rannsókna. Með því tel ég að 

nálgun náist að stærð plantna á jörðunum eftir 15 ára vaxtartímabil. Á jörðunum Húsum, 

Miðhúsum og Refsmýri voru svæði mismunandi plöntunarára mæld sem ein heild. Verður því 

í reikniforsendum þessum fundin meðaltímasetning á plöntunarári. Með umreikningi 

vaxtarára fást eftirfarandi tölugildi um þvermál og hæð trjáa: 
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Tafla.2 

Jörð Hreppur Vaxtarár 
Umreiknað þvermál 

(sm) 
Umreiknuð meðalhæð 

(m) 

Eyjólfsstaðir Vallahreppur 13 7,4 3,0 

Hafrafell Fellahreppur 11 7,2 3,1 

Hrafnsgerði Fellahreppur 10 5,1 2,3 

Hús Fljótsdalshreppur 11 8,7 3,7 

Miðhús Egilsstaðakaupst. 13 8,2 3,3 

Refsmýri Fellahreppur 11 4,8 1,8 

Skeggjastaðir Fellahreppur 12 6,3 2,6 

Vallanes Vallahreppur 15 8,6 3,3 

Vað Skriðdalshreppur 10 4,2 1,5 

Víðivellir Fremri Fljótsdalshreppur 11 4,8 1,9 

  Umreiknaðar meðaltalsstærðir 6,5 2,7 

Að þessu gefnu mun verða gengið út frá þvermálinu 6,5 sentimetrar og hæðinni 2,7 metrar í 

eftirfarandi útreikningum varðandi skógarafurðir mældar í rúmmetrum sem fást við fyrstu 

grisjun skógar. 

Þá hefur verið gerð rannsókn
35

 á svæðinu sem var um lifun skógarplantna. Rannsókn þessa 

gerði Valdimar Reynisson skógræðingur árið 2007. Þar kemur í ljós að lifun á svæðinu þykir 

góð að hans mati eða 73,1%. Hlutfall lífvænlegra plantna var 62,7%. Þar er átt við að hluti 

lifandi plantna geti drepist á næstu árum. Því verður hér gengið út frá því að 

nýtingarmöguleikar plantna miðist við hlutfall lífvænlegra plantna eða 62,7%. 

Í rannsóknarskýrslu Valdimars kemur fram að meðalþéttleiki gróðursettra plantna er 3005 

plöntur á hektara. Því er meðalfjöldi lífvænlegra plantna hvers hektara á svæði Héraðs- og 

Austurlandsskóga eftirfarandi: 3005 x 0,627 = 1884. 

Við rúmmálsreikninga á afurðum skógarins verður notuð formúla sem algengust er við 

trjámælingar. Hún byggir á því að þvermál og hæð trjáa sé fyrir hendi. Formúlan er 

eftirfarandi: Rúmmál trés  = ( (Þvermál/2) 
2
  x  π)  x Hæð x  Formtala. Formúlan ber táknin V 

= G x H x F 

Formtala
36

 er tala sem notuð er en getur aldrei orðið stærri en einn. Þar sem mæling trjáa er í 

raun svipuð og mæling sívalnings þá er þessi formtala sú tala sem dregur frá það sem upp á 

vantar til þess að tré sé sívalningur sem það er ekki auk þess til þess að mæta hugsanlegri 
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 (Valdimar Reynisson, skýrsla, bls.5, 2007) 
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 (Skógræktarfélag Íslands, skógræktarbókin, 1990, bls. 191) 
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skekkju sem lögun trjáa getur leitt af sér við rúmmálsmælingu.. Á Íslandi hefur formtalan 0,5 

verið notuð en getur ekki orðið stærri en 1 nema að tré séu minni en 2,6 metrar á hæð. Það 

sem grundvallar það er að þvermál trjáa er mælt í 1,3 metra hæð skv. venjulegum aðferðum 

við skógarmælingar. Ljóst er að þessi mæliaðferð er ekki algild með tilliti til skógarnýtingar í 

framtíðinni og má þar nefna í sambandi við kurlframleiðslu. Þar til gerð tæki krefjast þess t.d 

að mesta þykkt sé skyldgreind sem er í skurðhæð rétt yfir yfirborði jarðar. Er það vegna 

takmörkunar á inntaksopi trjákurlunarvélarinnar sem til þarf. Því þarf að mæla þykkt trjáa í 

skurðhæð þegar um er að ræða slíka trjánýtingu. Þess ber að geta að eðlisþéttleiki
37

 lerkis er 

5,71 kg/m
3
 og ber að hafa slíkt í huga þegar kemur að fyrri grisjun og flutningi plantna. Í 

fljótu bragði má ætla að ekki þarf stórvirk tæki til flutnings slíkra plantna frá grisjunarstað til 

hugsanlegs vinnslusvæðis efniviðar. 

Í ljósi meðalstærðar trjáa á svæðinu og hlutfalli lífvænlegra planta hvers hektara verða 

reiknaðir möguleikar á skógarnýtingu efniviðar í viðeigandi köflum sem á eftir koma í 

verkefninu.  

 

6. Tækjabúnaður í skógrækt 
 

Eins og fram hefur komið varðandi framangreinda verkþætti í skógræktarferlinu krefst 

starfsemin ákveðins búnaðar hvað varðar tæki og verkfæri. Hafa þau helstu verið talin upp í 

hverjum viðkomandi kafla. Í reikningum um mat á afkomu skógræktar munu þessi tæki og 

verkfæri verða tekin fram með tilliti til áætlaðs verðs á árinu 2010 sem lagt verður til 

grundvallar við útreikninga á sjóðstreymi sem starfsemin leiðir af sér. Tækja, verfæra- og 

efniskostnaður verður lagður fram sem áætlaður kostnaður þegar kemur að því að reikna út 

hreint núvirði
38

 sem skógræktarverkefnið kann að gefa af sér. 

 

7. Kostnaðarútreikningar og forsendur 
 

Í verkefni þessu mun út frá mismunandi forsendum verða leitast við að sýna fram á 

afkomumöguleika skógræktar skv. framanrituðu ferli. Reiknaðir verða hinir ýmsu þættir sem 
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 (Rannsóknarstöð Skógræktar, Mógilsá, 4. þing, 2007) 
38
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áhrif hafa á sjóðstreymisútreikninga sem notaðir verða í verkefninu út frá væntanlegum tekju 

og gjaldaliðum. Í útreikningum verður einnig tekið tillit til fjárfestinga sem mögulega geta 

komið við sögu þegar skógræktarferli á sér stað. Þar verður notast við útreikninga um hreint 

núvirði, net present value(NPV) sem grundvallast á núvirtu sjóðstreymi í 

skógræktarverkefninu með tilliti til fjárfestingar sem lögð er í verkefnið til þess að það geti 

gengið fyrir sig. Til þess að verkefnið borgi sig fjárhagslega þarf það að skila jákvæðu NPV. 

Jákvætt NPV er þegar núvirt sjóðstreymi til ákveðins tíma er meira en það sem nemur 

fjárfestingu sem til þarf að kosta í verkefninu. Formúla fyrir NPV er eftirfarandi:  

C0 = C1/(1+r)1 + C2/(1+r)2 + ................ 

 

Í formúlu þessari eru eftirfarandi tákn um eftirfarandi atriði: 

C0: Upphæð fjárfestingar að frádregnum gjöldum. 

C1,2...: Greiðslustreymi hvers tímabils. 

r: Ávöxtunarkrafa sem nota þarf í útreikningum skógræktarverkefnisins en það er ígildi þeirra 

vaxta sem hægt er að fá á fjármálamarkaði miðað við sömu áhættu og verkefnið hefur í för 

með sér. Einnig nefnast þessir vextir fórnarvextir. 

Reiknaðir verða svokallaðir innri vextir, internal rate of return sem eru þeir vextir sem 

verkefnið þarf að skila til þess að koma út á núlli. 

Þær tekjur sem skógræktarverkefni getur gefið af sér geta ýmist verið í formi fjárframlaga frá 

viðkomandi landshlutaverkefni eða frá skógarafurðum sem hefst eftir að grisjunartímabili er 

náð. Gjaldaliðir geta verið með ýmsu móti og ákvarðast af umfangi og eðli verkefnisins. 

Tekju og gjaldaliðir munu verða teknir fyrir í eftirfarandi útreikningum í hverjum verkþætti 

fyrir sig og notaðir til grundvallar á núvirtu sjóðstreymi verkefnisins í heild. 

 

7.1.Kostnaðarútreikningar vegna uppsetningar rafgirðingar og viðhalds 

Skv.vorbréfi Héraðs- og Austurlandsskóga fyrir gróðursetningarárið 2010 greiðir 

landshlutaverkefnið framlag
39

 sem miðar að því að greiða vinnu girðingarmanns og 

efniskostnað. Fyrir vinnu á hvern kílómeter greiðast kr. 100.044 en efniskostnaður á hvern 
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kílómeter er kr. 298.664.- Skv. orðum Sigbjörns Sævarssonar ráðunautar hjá Héraðs-og 

Austurlandsskógum er áætlað að það taki eina viku fyrir einn mann að girða 1 kílómeters 

rafgirðingu. Út frá þeirri forsendu að um 8 km. langa rafgirðingu sé að ræða tekur það verk 8 

vikur miðað við 8 tíma vinnudag 5 daga vikunnar. Til verksins þarf ákveðinn tækja og 

verkfærabúnað skv. töflu um sjóðstreymisútreikninga hér á eftir. Fyrir viðhald
40

 sem 

framkvæma þarf hvert vor greiðir landshlutaverkefnið kr. 2559.- fyrir unna klukkustund og kr. 

2135.- fyrir leigu
41

 á fjórhjóli/sexhjóli fyrir hverja klukkustund sem þarf til verksins. Til 

verksins þarf verkfæri sem fjárfesta þarf í og nýtast þau einnig í viðhaldi girðingar þegar fram 

í sækir.Til verksins þarf eftirfarandi hluti og skv. samtali við Elvar Vignisson verslunarstjóra 

Fóðurblöndunnar á Egilsstöðum er verð þessara verkfæra í neðangreindri töflu um 

sjóðstreymisyfirlit girðingarverkefnis. Þá er verð á sexhjóli einnig í töflunni en það verð  

fékkst hjá Skúla Karlssyni eiganda Storms ehf. í Reykjavík. Flutningskerru þarf einnig að  

fjárfesta í svo nota megi einnig á seinni tímum skógræktarferlisins.Verðin eru án  

virðisaukaskatts þar sem hann kemur inn sem innskattur vegna aðfangakaupa við næsta  

virðisaukaskattuppgjör. Varðandi girðingarviðhald er aðeins greiddur efniskostnaður og  

vinnulaun skv. reikningi og því ljóst að slíkt verkefni kemur út á núlli. Eftirfarandi tafla sýnir  

tekju og kostnaðarliði sem fylgja uppsetningu á rafgirðingu. 

Gengið verður út frá leigu sexhjóls í 4 vinnudaga eða 32 klukkustundir.  Því væru það kr. 

2135.- á klukkustund slík leiga skv. einingatöflu Héraðs- og Austurlandsskóga. 

Ganga má út frá að slíkt tæki eyði á milli 4 til 5 lítrum af bensíni í slíkum akstri að sögn Skúla 

Karlssonar eiganda Storms ehf. í Reykjavík. Því má bæta kr. 1000.- ofan á leiguverðið til þess 

að fá meiri nálgun að rekstrarkostnaði á hverja klukkustund. Því mundi kostnaður við slíka 

leigu vera kr. 100.320.- Taflan hér á eftir sýnir sjóðstreymið með tilliti til leigu á sexhjóli. 
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 (Héraðs- og Austurlandsskógar, Vorbréf 2010), bls. 3 
41

 (Héraðs- og Austurlandsskógar, Vorbréf 2010, bls. 14)  

Tafla 3 

  Kostnaðarútreikningar vegna uppsetningar 8 km. langrar rafgirðingar. 

      

      

Fjárfesting 
 

án vsk. 

Sexhjól, leiga í 32 klst.                                                     100.320      

Klaufhamar                          
                                       

1.783      

Skófla                              6.287                                          

Sleggja                                                              
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7.2. Kostnaðarútreikningar vegna plöntuflutninga 

Varðandi plöntuflutninga frá gróðrarstöð til plöntunarsvæðis mun sem fyrr segir verða gengið 

út frá 30 kílómetra vegalengd á milli. Héraðs- og Austurlandsskógar greiða framlag
42

 fyrir 

hvern ekinn kílómeter með tilliti til plöntubakkafjölda. Þar er kveðið á um fastagjald á bakka 

kr. 20,20.- og kr. 1,80 á hvern bakka fyrir ekinn kílómeter. Eins og fyrr er greint verður 

gengið út frá 1200 niðursetningum á dag. Þar sem ekki er hægt að hefja gróðursetningu fyrr 

en eftir að frost fer úr jörðu hefur verið miðað við 15 maí að vorplöntun hefjist en ljúki 30 

júní.
43

 Því má gera ráð fyrir að 30 vinnudagar verði unnir á því tímabili og gera það 36.000 

plöntur í lokin. Plöntubakkar rússalerkis eru fáanlegir í stærðunum 40 og 67 gata og verður 

gert ráð fyrir 40 gata bökkum að vori og 67 gata bökkum að hausti. Í haustplöntun sem er frá 

1 ágúst verður gengið út frá sömu plöntutölu og sömu bakkastærðum. Er því um að ræða 

72.000 plöntur á ári þar til samningssvæðið er fullmettað.  Í útreikningum varðandi 

plöntuflutninga verður gengið út frá því að 100 bakkar verði fluttir að gróðursetningarsvæði í 

                                                           
42

 (Héraðs- og Austurlandsskógar, Vorbréf 2010, bls. 12) 
43

 (Héraðs- og Austurlandsskógar, Vorbréf 2010, bls.4) 

3.099      

Járnkarl                         
                                    

8.765      

Naglbítur                          
                                    

1.324      

Skrúfjárn                        
                                    

1.992      

Efniskostnaður                              2.389.312      

Vinnulaun girðingarmanns                                818.880      

Flutningur girðingarefnis frá smásala 250km.                                  24.750      

Kaup á flutningskerru                                  350.000      

Víravinda 18.400                                  14.661      

  Samt.                            3.721.172      

Tekjuliðir     

Efnisframlag Héraðs- og Austurlandsskóga                            2.389.312      

Vinnuframlag Héraðs- og Austurlandsskóga                                818.880      

  Samt.                            3.208.192      

      

  Hagnaður -                             512.980      
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hverri ferð.Á móti tekjum þessum verður akstursgjald
44

 sem Ríkisskattstjóri ákvarðar fyrir 

árið 2010. Það gjald mun eiga að þekja þann kostnað sem akstur bifreiðar leiðir af sér og 

kemur það inn sem rekstrarkostnaður á móti tekjum af flutningum. Hver ekinn kílómeter er  

kostar kr.99.- Þá þarf einnig að gera ráð fyrir því að ekið sé sömu vegalengd til baka að 

plöntun lokinni og gera því ráð fyrir 60 km. vegna hvers plöntuflutnings..Eftirfarandi tafla 

sýnir tekjustraum fyrir árið 2010 með tilliti til aksturskostnaðar. Með því að flytja 100 bakka í 

hverri ferð er því um að ræða 8 ferðar með 40 gata bakka þar sem þeir eru alls 775 að tölu. 

Með 67 gata bakka að hausti væru ferðarnar 5 þar sem flytja þarf 463 bakka. Eftirfarandi tafla 

sýnir tekjustreymi ársins 2010 vegna plöntuflutninga með tilliti til rekstrarkostnaðar. 

 

Tafla 4 
      Bakkaflutningur með tilliti til aksturskostnaðar.     

Bakkagerð Plöntufjöldi Bakkafjöldi Fastagjald kr. 20,20 Kílómetragj.1,80 

              

40 gata bakkar 31000   775 15655 41850 

67 gata bakkar 31000   463 9346 24985 

              

        Samtals 25001 66835 

              

        Heildarinnkoma   91836 

              

        Aksturskostnaður =99 x 26*60 154440 

              

    Aksturstekjur að frádregnum aksturskostnaði -62604 

 

 

Skv. töflunni er ljóst að akstur á plöntum gróðursetningarársins gefur neikvæðan hagnað upp 

á kr. -62.604.- 

 

7.3. Kostnaðarútreikningar vegna plöntunar , umsjónar og áburðargjafar 

Þegar plöntun á sér stað er nauðsynlegt að fjárfesta í eftirfarandi verfærum sem eru: Plönturör, 

plöntustafur og plöntubelti. Tillit til verðs
45

 á þessum verkfærum mun verða tekið í 

                                                           
44

 (Fjármálaráðuneytið, 2010) 
45

 (Skúli Björnsson framkvæmdastjóri Barra hf., 2011) 
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eftirfarandi tekjustreymi. Einnig mun verða tekið tillit til launagreiðslu gróðursetningarmanns 

og verður notast við launataxta Héraðs- og Austurlandsskóga varðandi girðingarvinnu sem var 

kr. 2559.- árið 2010 sem taxtar eru miðaðir við. Þá verður tekið tillit gróðursetningarframlags, 

áburðargjafarframlags, umsjónarframlags áburðarframlags framlags til plöntukaupa (97%). 

Tekið verður mið af verði á rússalerki sem fengið er frá gróðrarstöðinni Barra. Eftirfarandi 

tafla sýnir tekjustreymi vegna ofangreindra verkþátta með tilliti til gjaldaliða að teknu tilliti til 

jarðvinnslu.  

Tafla 5 
     97% Framlag vegna jarðvinnslu á ári (12 hektarar)       

            

Landsvæði ha. Verð á ha.         

12 24.347     Samtals kr. 292164 

  

 
 
 
 
 
 
 

   Tafla 6 
     Framlag ársins 2010 vegna plöntunar, áburðargjafar og umsjónar     

            

Bakkagerð 40 Gróðursetn. Per pl. Áburðargjöf Umsjón Jarðvinnsluálag Samtals kr. 

Plöntufjöldi           

36000 11,6 4,9 4 0,38 751680 

            

Bakkagerð 67           

Plöntufjöldi           

36000 9,8 4,9 4   673200 

            

        Framlag alls kr. 1424880 

      Tafla 7 
     97% plöntuframlag frá Héraðs- og Austurlandsskógum.       

            

Plöntustærð Framlag á einingu Einingafjöldi     Heildarfr. 

            

40 gata 35,86 36000     1290992 

67 gata 25,31 36000     911289 

        Samtals kr. 2202281 
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Tafla 8 
     97% áburðarframlag frá Héraðs- og Austurlandsskógum.     

Einingarverð á pl. Plöntufjöldi Magn á pl.       

1,30 72000 12,5   Samtals kr. 93240 

      Tafla 9 
     Kostnaður vegna jarðvinnslu 12 hektara á ári.       

            

Landsvæði ha. Verð á ha.         

12 25100         

        Samtals kr. 301200 

  

 
 

   Tafla 10 
     Áburðarkaup           

Einingarverð á pl. Plöntufjöldi Magn á pl.       

1,34 72000 12,5   Samtals kr. 96124 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

    Tafla 11 
     Kostnaður vegna plöntukaupa ársins 2010. M.v 56,5% magnafslátt.     

            

Plöntustærð Einingarverð Plöntufjöldi        Heildarv. 

40 gata 36,97 36000     1330920 

67 gata 26,10 36000     939473 

            
        Samtals kr. 2270393 

 
 
 

      
 
 

     Tafla 12 
     Vinnulaun ársins 2010 vegna plöntunar, áburðargjafar og umsjónar.     

            

Taxti per klst. Vinnustundir       Laun alls 

2559 480       1228320 
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Tafla 13 
     Kostnaður vegna kaupa á plöntunarverkfærum.(Barri hf.)       

Plönturör 40 gata       23108 

Plönturör 67 gata       21912 

Plöntubelti 1st.       7331 

Plöntupúðar 1st.       11474 

        Samtals kr. 63825 

 
 
 
 
 

     Tafla 14 
     Árlegir tekjuliðir að frádregnum árlegum kostnaðarliðum.       

Plöntunar-           

Framlag         1424880 

            

Áburðarframlag         93240 

            

            

Framlag til           

plöntukaupa         2202281 

Kostnaður við           

plöntukaup         -2270393 

Kostnaður v/           

vinnulauna         -1228320 

Kaup á plönt-           

unarverkfærum         -63825 

Kostnaður            

v/áburðarkaupa         -96124 

Kostnaður vegna aksturs       -62604 

Kostnaður vegna jarðvinnslu       -9036 

Tekjustreymi vegna plöntunar ársins 2010 að frádregnum kostnaði kr.   -9901 

 

 

Skv. ofangreindu plöntunarferli er ljóst að verkið er að skila neikvæðum hagnaði ef tillit er 

tekið til ofangreindra forsendna. Næsta tafla á eftir mun sýna sjóðstreymi verkefnisins til 8,33 

ára en það er sá tími sem mun taka að setja niður 600.000.- plöntur skv. forsendum. 
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Tafla 15 
    Fjárfesting í rafgirðingu.   -512980   

Fjárfesting í plöntuverkfærum -63825   

Heildarfjárfesting vegna plöntunar árið 2010 -576805   

          

Ávöxtunarkrafa 7,54%       

Tímabil Sjóðstreymi       

0 -576805       

2010 -9901       

2011 -9901       

2012 -9901       

2013 -9901       

2014 -9901       

2015 -9901       

2016 -9901       

2017 -9901       

2018 -3300       

NPV -591.803,01 kr.       

 

 

Skv. töflu 15. er ljóst að plöntunarverkið til 8,33 ára er að skila neikvæðu núvirði sem nemur 

kr.   -591.803.- Í ljósi þess er það ekki að borga sig og því ekki rétt að ráðast í slíkt með 

fjárhagslegan ávinning að leiðarljósi. Í sjóðstreymi þessu er tekið mið af ávöxtunarkröfunni 

7,04% sem er meðalávöxtunarkrafa ríkisskuldabréfa til 20 ára með gjalddaga 24 janúar 2031. 

0,5% álag er sett á ávöxtunarkröfuna því telja má að skógræktarverkefni sem þetta sé nánast 

áhættulaust fyrir skógarbóndann. Því var endanleg ávöxtunarkrafa 7,54%. 

 

7.4. Kostnaðarútreikningar vegna grisjunar skógarplantna 

Í ritgerð þessari verður stuðst við tölulegar forsendur á grundvelli rannsóknarskýrslu
46

 þriggja 

skógfræðinga sem gerð var árið 2003. Aðilar þessir eru Brynjar Skúlason frá Skógrækt 

ríkisins á Akureyri, Aðalsteinn Sigurgeirsson og Guðmundur Halldórsson frá Rannsóknarstöð 

skógræktar, Mógilsá. Skýrsla þessi heitir “Arðsemi skógræktar á Íslandi“ og verður stuðst við 

forsendur sem notaðar eru í skýrslunni. Þar eru samanteknir tekju og kostnaðarliðir sem 

mynda verðmæti skógarins á hverju grisjunarstigi. Í skýrslunni er tekið fram að verforsendur 

séu fengnar frá norskum sögunarmyllum. Einnig sýnir rannsóknin hlutfall verðmætis í 

                                                           
46

 (Brynjar Skúlason, Aðalsteinn Sigurgeirsson, Guðmundur Halldórsson, rannsóknarskýrsla 2003) 
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hverjum fastrúmmetra af skógarafurðum eftir að þeim hefur verið komið að vegi þar sem 

sækja má afurðirnar. Hlutfall verðmætis í fastrúmmetra er það prósentuhlutfall af kurli, 

iðnviði og borðviði sem fastrúmmetrinn inniheldur. 

Þar sem tekju og kostnaðartölur eru fengnar árið 2003 en skýrslan var kynnt á 

ráðunautafundi
47

 á Hótel Sögu 6 febrúar 2003. Munu þær í ritgerð þessari verða látnar fylgja 

neysluvísitölu frá þeim tíma og umreiknaðar til júlímánaðar ársins 2010.  

Þar sem fyrr hefur komið fram er hlutfall lífvænlegra skógarplantna 62,7% verður tekið mið 

af því að þann hluta plantna megi verðmeta í grisjunarferlinu sem hlutfall af 3000 plöntum á 

hvern hektara lands á 200 hektara samsningssvæði. 

Miðað við meðalvöxt skóga á svæði Héraðs- og Austurlandsskóga sem er 2,6 metrar verður 

miðað við að grisjað verði við 4 metra meðalhæð og árafjöldinn því margfaldaður með sama 

hlutfalli. Þ.e. 4 / 2,6  = 1,54. Því verður fyrsta grisjun(bilun) framkvæmd eftir 23 ár þ.e. 15 ár 

verða margfölduð með tölunni 1,54. 

Skv. skýrslunni um arðsemi skógræktar á Íslandi er miðað við að grisjun eigi sér stað þegar 

plönturnar eru orðnar 7 til 10 metrar á hæð. Verður hér farið bil beggja og miðað við hæðina 

8,5 metra við grisjun. Tekið skal fram að á skógarmáli kallast fyrsta grisjun bilun þegar tré eru 

um 4 metra há en næsta ferli sama verkþáttar kallast grisjun en þá eru plöntur stærri. 

Skv. sömu vaxtarforsendum og hér að ofan má ganga út frá að meðalvexti upp á 8,5 metra 

plöntuhæð skv. eftirfarandi reikningi. 8,5 / 2,6 = 3,27. Því má ganga út frá að grisjun nr.2 

verði eftir 49 ár frá plöntun með því að margfalda 15 ár með tölunni 3,27. Þvermál slíkra 

planta ætti því skv. töflu 2  að verða 6,5 sentimetrar margfaldað með 3,27. Þ.e. 6,5 x 3,27 = 

21,25 sentimetrar.  

Skv. skýrslunni um arðsemi skógræktar á Íslandi er gengið út frá að hver planta muni dvelja í 

jörðu í 100 ár frá gróðursetningu og er því um 108,33 ára verkefni að ræða. Í þessu verkefni 

mun verða stuðst við sama vaxtartíma og plöntustærð reiknuð að þeim tíma loknum með tilliti 

til verðmæta eftir lokahögg. 

Því verður ætlað að meðalhæð trjáa við lokahögg verði 17,35 metrar  og meðalþvermál trjáa 

43,36 sentimetrar. Hæðin er reiknuð með sömu vaxtarforsendum og á milli 1 bilunar og  

grisjunar. Þ.e. 100 / 49 = 2,04. 2,04 er því margfaldað með hæðinni við 1 grisjun, 8,5 og 

verður því áætluð 17,35 metrar. Þvermál þ.e.( 100 / 49) x 21,25 = 43,36 sentimetrar.  

                                                           
47

 (Rannsóknarstofnun landbúnaðarins, 2003) 
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Til þess að finna grunnflatarmál trésins í mælihæðinni 1,30 metrum þarf að finna hlutfall 

mælihæðarinnar af heildarhæð trésins. Þá tölu þarf að draga frá tölunni 1 og margfalda síðan 

með þvermáli grunnflatar í skurðhæð. Í töflu 17 verður reiknað út frá þeim forsendum. 

Í útreikningum verður gengið út frá því að við bilun, grisjun og lokahögg verði á ári hverju 

felldar jafnmargar plöntur og áætlað er að verði plantað á ári skv. plöntuferlinu. 

Skv. skýrslunni er gert ráð fyrir 2750 plöntur séu gróðursettar að meðaltali á hvern hektara í 

gras og mólendi en ritgerð þessi gerir ráð fyrir 3000 plöntum á hektara. Því munu 

rúmmálstölur og verðmæti skógar á hektara verða margfölduð með tölu sem fæst með 

eftirfarandi deilingu: 3000 / 2750 =  1,091. 

Skv. skýrslunni munu kostnaðar og tekjutölur við 1 grisjun(bilun), 2 grisjun og 3 grisjun 

verða leiddar fram í ritgerðinni fyrir árið 2003 og framtíðarvirtar til ársins 2010 með tilliti til 

breytingar á neysluvísitölu milli þeirra tímapunkta. Miðað verður við neysluverðsbreytingu
48

 

frá janúar 2003(224,7 stig) til desember 2010(366,7 stig). Tafla 16 sýnir verðmæti afurða en 

tafla 17 sýnir rúmmál þeirra trjábola sem höggnir eru. 

Töluarnar í eftirfarandi töflu um kostnað og tekjur byggja á skýrslunni frá 2003 sem miðast 

við rúmmálseiningu í hverri grisjun. Á grundvelli vaxtaráætlunar í töflu 2. var fundið áætlað 

rúmmál við hverja grisjun skv. töflu 17 og verðmæti skógar eftir hverja grisjun reiknað út frá 

því með því að margfalda rúmmál grisjaðra plantna með kostnaði við grisjun og verðmæti 

afurðanna. 

                                                           
48

 (Hagstofa Íslands, 2011) 

Tafla.16 

     Verðmæti skógarafurða    Fyrir högg Kostn. við högg Verðmæti 

     Vísitala 2003  Vísitala 2010    eftir högg  

    224,7 336,7     

1 grisjun 
Hlutfall verðmæta í 
bol  Verðmæti  Verðmæti     

Kurl 100%             501.521                  818.459               1.707.955      -            889.496      

     Samtals kr.              818.459        -            889.496      

2 grisjun           

Kurl 40%         3.567.119              5.821.372            15.549.444      -         9.728.072      

Iðnviður 40%       16.214.175            26.460.783            15.549.444              10.911.339      

Borðviður 20%       14.592.758            23.814.705               7.774.722              16.039.983      

    Samtals kr.       56.096.860            38.873.611              17.223.249      

Lokahögg           

Kurl 25%       22.585.091            36.857.823            83.067.849      -      46.210.026      

Iðnviður 50%     205.319.008          335.071.118          166.135.698           168.935.420      

Borðviður 25%     184.787.107          301.564.006            83.067.849           218.496.157      

    Samtals kr.     673.492.948          332.271.397           341.221.551      

    Ónúvirt verðmæti skógar(bolviðar) eftir lokahögg.      357.555.305      
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Það er ljóst að þar sem hver planta mun dafna í 100 ár frá gróðursetningu mun hvert 

grisjunartímabil standa yfir jafnmörg ár og plöntutímabil var sem var 8,33 ár. Því mun fyrsta 

grisjunartímabil standa yfir frá og með ári 24 til og með ári 32,33. Annað tímabil mun standa 

frá og með ári 50 til og með ári 58,33. Lokahöggstímabil mun standa yfir frá og með ári 101 

til og með ári 108,33. Þar er því miðað við að 24 hektarar af skógi verðir felldur á hverju 

grisjunartím 

Með útreikningi á NPV, net present value skógræktarverkefnisins í heild var notast við 

ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa
49

 með gjalddaga 24 janúar 2031 sem er 7,04% auk 

áhættuálags 0,5%. Tafla 18 sýnir sjóðstreymi verkefnisins að teknu tilliti til fjárfestinga sem 

eru í formi girðingar, plöntunar og kaupa á landi. Skv. upplýsingum frá Ævari Dungal 

sölustjóra á fasteignasölunni Domus
50

 á Egilsstöðum mun áætlað kaupverð 400ha. 

landareignar vera kr. 15.000.000.- án húsakynna. Eftirfarandi sjóðstreymi byggir því á 

fjárfestingu í jarðeign, girðingu og kostnaði við plöntun. Kostnaður við girðingu og plöntun 

var kr. 591.803.- skv. töflu nr. 15, samtals kr. 15.591.803.- 

 

Tafla 18 
   Núvirt sjóðstreymisyfirlit  fyrir verkefnið í heild.   

Ár Sjóðstreymi     

0 -                15.591.803      Fjárfesting í skógræktarverkefni. 

1 0 Ávöxtunarkrafa 7,54% 

2 0 
Innri 
vextir(IRR) 3,19% 

                                                           
49

 (Seðlabanki Íslands, 2011, ávöxtun á fjármagnsmarkaði) 
50

 (Samtal við Ævar Dungal þann 31.mars. 2011) 

Tafla 17 
   

 Ha.  Meðalrúmmál á pl.       Fjöldi pl. Heildarrúmmál  

  V = G x H x F   grisjaðra trjáa 

                     200                        0,003             300.000                       912      

                     200                          0,11             150.000                  16.214      

                     200                          1,10             150.000                164.255      

                     181.381      
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3 0     

4 0    Núvirtar tekjur.  

5 0   404.248 kr. 

6 0     

7 0    Núvirði verkefnis  

8 0   -                             15.187.555      

9 0     

10 0     

11 0     

12 0     

13 0     

14 0     

15 0     

16 0     

17 0     

18 0     

19 0     

20 0     

21 0     

22 0     

23 0 
 

24 -                      106.739      

25 -                      106.739      

26 -                      106.739      

27 -                      106.739      

28 -                      106.739      

29 -                      106.739      

30 -                      106.739      

31 -                      106.739      

32 -                         35.580      

33 0 

34 0     

35 0     

36 0     

37 0     

38 0     

39 0     

40 0     

41 0     

42 0     

43 0     

44 0     

45 0     

46 0     

47 0     

48 0     
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49 0     

50                     2.066.790      Tekjur af grisjun nr. 2 

51                     2.066.790          

52                     2.066.790          

53                     2.066.790          

54                     2.066.790          

55                     2.066.790          

56                     2.066.790          

57                     2.066.790          

58                        688.930          

59 0     

60 0     

61 0     

62 0     

63 0     

64 0     

65 0     

66 0     

67 0     

68 0     

69 0     

70 0     

71 0     

72 0     

73 0     

74 0     

75 0     

76 0     

77 0     

78 0     

79 0     

80 0     

81 0     

82 0     

83 0     

84 0     

85 0     

86 0     

87 0     

88 0     

89 0     

90 0     

91 0     

92 0     

93 0     

94 0     
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95 0     

96 0     

97 0     

98 0     

99 0     

100 0     

101                   40.946.586      Tekjur af lokahöggi. 

102                   40.946.586          

103                   40.946.586          

104                   40.946.586          

105                   40.946.586          

106                   40.946.586          

107                   40.946.586          

108                   40.946.586          

109                   13.648.862          

 

 

Í ljósi reikniforsendna í töflu 18 má draga þann lærdóm að verkefni sem þetta er að skila 

neikvæðu núvirtu sjóðstreymi sem nemur kr.15.187.555.- miðað við að ávöxtunarkrafan 

7,54% sé notuð. Innri vextir verkefnisins eru rétt undir 3,19% en það eru þeir vextir sem koma 

verkefninu út á núlli. Við þá ávöxtunarkröfu væri NPV núll. 

Á grundvelli niðurstaðna þyrfti upphafleg fjárfesting í verkefninu að nema lægri upphæð en 

sem nemur núvirtu tekjustreymi verkefnisins til 108,33 ára þ.e. kr. 404.248.- 

Í sjóðstreyminu er ekki gert ráð fyrir hrakvirði jarðeignarinnar þar sem ætla má að hún verði 

verðlaus eftir nýhöggvinn skóg þar sem ekki fæst séð hvað hægt væri að nota hana að því 

loknu. Ljóst er að við sömu forsendur verður hún ekki freistandi fjárfestingarkostur með tilliti 

til skógræktar og mörg ár gætu hugsanlega liðið áður en rætur trjánna og stubbar sem upp úr 

jörðinni standa rotna niður. Ætla má að mörg ár taki að gera hana grösuga á ný þar sem 

skuggsæla vegna trjánna hefur hindrað grasvöxt og ljóstillífun því verið lítil. Ætla má að 

jarðvinnsla í þeim tilgangi verði torveld sökum trjáróta og trjástubba. 

8. Rekstrarform skógræktarstarfsemi  

Væntanlegur skógarbóndi þarf að gera það upp við sig hvaða rekstrarformi hann vill að 

skógræktarrekstur sinn tilheyri þar sem hann þarf að fá virðisaukaskattskráningu.
51

 

                                                           
51

 (lög nr. 50/1988 um virðisaukaskatt) 
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Virðisaukaskattskráning er nauðsynleg þar sem aðföng eru virðisaukaskattskyld svo og einnig 

sala skógarafurða þegar fram í sækir. Þar sem í verkefni þessu er gengið út frá því að rannsaka 

afkomumöguleika skógarbóndans mun verða gengið út frá því að um sé að ræða 

einstaklingsrekstur. Í slíkum rekstri ber aðili ótakmarkaða ábyrgð á gjörðum og 

skuldbindingum starfseminnar sbr. eftirfarandi atriði frá fyrirtækinu Endurskoðun & Ráðgjöf 

ehf.í Reykjavík.  

         „ Reksturinn er á kennitölu einstaklingsins  

Einstaklingurinn ber persónulega ábyrgð  

Ekkert lágmarkshlutafé  

Óhagstæðari skattlagningarprósenta miðað við önnur rekstrarform  

Óljósari mörk yfir í persónulegan kostnað;engir dagpeningar  

Seldar fjárfestingar í tekjuskatti en ekki fjármagnstekjuskatti  

Maki ber ábyrgð á öðrum sköttum en vörslusköttum“
52

 

 

Skógarbóndi getur einnig haft reksturinn á sérstakri kennitölu en þá þarf hann að skrá það í 

firmaskrá skv. lögum nr. 4/1903.
53

 

 

9. Fórnarkostnaður 

Á grundvelli heildarsjóðstreymisins í töflu 18 má draga þá ályktun að ekki skuli verða ráðist í 

verkefni sem þetta með það að leiðarljósi að skógarhöggið er ekki að skila jákvæðum hagnaði 

miðað við framanritaðar forsendur. Fjárfesting í slíku verkefni er því ekki að skila jákvæðum 

tekjum og ljóst að aðra fjárfestingakosti væri vænlegra að skoða. 

Fjárfesting í jarðeign út af fyrir sig kann að vera vænn fjárfestingarkostur með tilliti endursölu 

en markaðsaðstæður geta verið á ýmsa vegu á hinum ýmsu tímum og því ekki hægt að spá 

fyrir um hversu góður kostur það yrði til lengri tíma. 

Miðað við að skógræktarverkefni þetta sé á núlli þurfa innri vextir verkefnis að vera rétt um 

3,19% og því augljóst að kaup á ríkisskuldabréfum  með ávöxtunarkröfuna 7,04% er vænlegri 

kostur en fjárfesting í umræddu verkefni.  

Með því að bera saman þessa kosti þ.e. verkefni sem þetta og kaup á ríkisskuldabréfum fæst  

fórnarkostnaður sem nemur 7,04% – 3,19% = 3,85%. Sú prósentutala eru þeir vextir sem hægt 

                                                           
52

 (Endurskoðun & Ráðgjöf ehf.) 
53

 (Sigríður Logadóttir, 2003, Lög á bók, bls.305) 
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væri að fá á upphæð fjárfestingarinnar að auki með því að fara ekki út í skógræktarverkefnið 

og kaupa ríkisskuldabréf til 20 ára. 

Einnig gætu aðrir kostir verið í stöðunni með kaup á jarðeignum. Hægt væri að leigja jörðina 

undir búrekstur, skipuleggja sumarhúsareiti á henni, leigja hana til hagabeitar osfrv. En slíkt 

er að sjálfsögðu háð aðstæðum hvert heppilegasta ráðstöfunin kann að vera og einnig 

markaðsaðstæðum á hverjum tíma. 

 

10. Niðurstöður 

Ofangreindar forsendur sýna að núvirt verðmæti skógarins að undanskilinni jarðeign er kr. 

404.248.- Fjárfesting varðandi skógræktarverkefnið var kr. 15.591.803..- og því var núvirt 

sjóðstreymi neikvætt eða kr. -15.187.555- Notast var við ávöxtunarkröfuna 7,54% en hún 

byggðist á því að teknir voru ríkisskuldabréfavextir til 20 ára sem voru 7,04% og miðað var 

við þá. Þar sem ætla má að fremur lítil áhætta fylgi skógrækt var áhættuálag haft 0,5% og bætt 

við ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa. 

Innri vextir verkefnisins voru um 3,19% en það eru þeir vextir sem hefðu sett verkefnið í að 

koma út á núlli. 

Til þess að verkefni þetta hefði getað staðið undir sér hefði fjárfesting í verkefninu þurft að 

vera minni en kr. 404.248.- 

Miðað við að hlýnun jarðar sé að aukast ár frá ári er líklegt að vaxtarhraði trjáa muni aukast 

þegar fram í sækir og því líkur á því að verkefni sem þetta gæti tekið styttri tíma. Því er 

möguleiki á að verkefni sem þetta gæti borið sig síðar. 

Í næmigreiningu verkefnisins kom í ljós að miðað við að grisjun 1 hæfist á 12 ári, grisjun 2 á 

29 ári og lokahögg á 63 ári kom í ljós að verkefnið myndi skila jákvæðu núvirtu sjóðstreymi 

upp á kr. 935.256.- 

Skv. framanritaðri skýrslu skógræðinganna Brynjar Skúlason, Aðalstein Sigurgeirsson og 

Guðmundar Halldórssonar fæst ekki séð gert sé ráð fyrir fjárfestingu í jarðeign þegar farið er 

út í skógræktarverkefni heldur aðeins taldar til þær tekjur sem skógarbóndinn kann að afla 
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meðan á plöntuferli stendur. Ef gefnar væru sömu forsendur í verkefni þessu er ljóst að 

núvirtar tekjur verkefnisins væru kr. 404.248.- 

Niðurstaða þessa verkefnis er sú að ekki skuli verða ráðist í verkefni sem þetta miðað við 

fyrirliggjandi forsendur. 

 

11. Lokaorð 

Í ritgerð þessari var lagt upp með að kanna afkomumöguleika skógarbænda á svæði Héraðs- 

og Austurlandsskóga. Gengið var út frá töxtum sem landshlutaverkefnið greiðir skógarbónda 

fyrir hina ýmsu verkþætti meðan á verkefninu stendur og fjárfesting fyrir verkefnið einnig 

tekin með í reikninginn. Gengið var út frá 200 ha. samningssvæði varðandi verkefnið. 

Varðandi skógarhöggið var gengið út frá tölulegum forsendum úr skýrslu Brynjars 

Skúlasonar, Aðalsteins Sigurgeirssonar og Guðmundar Halldórssonar um arðsemi skógræktar 

á Íslandi. Gengið var út frá meðalvexti lerkitrjáa á grundvelli rannsókna sem gerðar hafa verið 

á svæði Héraðs- og Austurlandsskóga. Að lokum var hið áætlaða tekjustreymi að teknu tilliti 

til fjárfestingar núvirt til 108,3 ára og núvirt verðmæti verkefnisins metið. 

Miðað við svæði Héraðs- og Austurlandsskóga er ljóst að með fyrirliggjandi forsendum er 

skógrækt ekki arðbær atvinnugrein og þyrfti því verkefnið í heild að taka mun skemmri tíma 

ef gengið er út frá rannsókn um vaxtarhraða. Því er það á valdi skógfræðinga að reikna út 

vaxtarhraða miðað við hinar ýmsu náttúrulegu aðstæður sem ráða trjávexti s.s. hitastigi, 

rakastigi, loftþrýstingi og væntanlega fleiru.  

Skv. framanritaðri skýrslu skógfræðinga frá árinu 2003 er talað um að innan 

Evrópusambandsins sé í umræðunni að verðmeta losunarheimildir koltvísýrlings á 

þyngdareiningu . Því er það mögulegt að skógarbændur fái greitt fyrir bindingu að sama 

skapi. En þar sem Ísland er ekki aðili að ESB og þessir þættir aðeins á umræðustigi er tæpast 

hægt að leggja í skógarbúskap með það einnig að leiðarljósi. 

Áhugi fólks á skógrækt hefur að mínu áliti farið vaxandi síðustu ár án tillits til fjárhagslegra 

sjónarmiða. Skógur hefur að margra áliti fegrað land og sveitir þó skiptar skoðanir sé um það 

eins og annað. En fræðin hafa sýnt það og sannað að skógrækt eykur CO2 bindingu í 

andrúmslofti og því verður aldrei neitað að slíkt er til bóta fyrir land og þjóð. 
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Viðauki 1. Samningsform um skógrækt 

 

 

 Samningur um þátttöku í landshlutaverkefni í skógrækt  
samkvæmt lögum nr. 95/2006 um landshlutaverkefni í skógrækt  

Héraðs- og Austurlandsskógar kt. 600290-2749 skv. l. nr. 95/2006, Miðvangi 2-4 Egilsstöðum 

Suður-Múlasýslu.  

heimilisfang og  

xxxx. kt. xxx  
skógarbóndi gera með sér svofelldan samning um skógrækt á lögbýlinu  

xxx (landnr. xxxx)  
með eftirfarandi skilmálum og takmörkunum.  

1. gr.  
Skógarbóndi skuldbindur sig til að taka til skógræktar x ha. lands. Samningi þessum fylgir 

kort er sýnir afmörkun hins umsamda svæðis.  

Á landinu verður stunduð nytjaskógrækt og/eða landbótaskógrækt og/eða skjólbeltarækt.  

Skógurinn er eign landeigenda og ber að haga meðferð skógarins samkvæmt samningi 

þessum og eftir leiðbeiningum Héraðs- og Austurlandsskóga.  

2. gr.  
Héraðs- og Austurlandsskógar skulu hafa eftirlit með að allar framkvæmdir séu unnar 

samkvæmt landshlutaáætlun í skógrækt sbr. 4. gr. laga nr. 95/2006.  

Héraðs- og Austurlandsskógar skulu vinna skógræktaráætlun í samráði við skógarbónda. 

Henni skal fylgja verklýsing á hverjum verkþætti, s.s. jarðvinnslu, slóðagerð, gróðursetningu og 

áburðargjöf.  

Heimilt er að áfangaskipta verkefnum á skógræktarsvæðinu og fer það eftir samkomulagi 

skógarbónda og Héraðs- og Austurlandsskóga hversu mikið land er tekið til skógræktar í hverjum 

áfanga. Samningsaðilar geta, ef aðstæður breytast, t.d. við fjárlagagerð, farið fram á endurskoðun 

skógræktaráætlunar, m.a. um framkvæmdahraða.  

Héraðs- og Austurlandsskógar skulu gera gæðaúttektir á plöntum sem keyptar eru í 

plöntustöðvum og ráðstafað er til skógarbænda.  

Héraðs- og Austurlandsskógar veita leiðbeiningar varðandi tilhögun og frágang allra verka 

og ber skógarbónda að fara eftir þeim.  

3. gr.  
Að loknum framkvæmdum vor og haust skal skógarbóndi skila framkvæmdaskráningu til 

Héraðs- og Austurlandsskóga. Fjárhagslegt uppgjör til skógarbónda vegna 

skógræktarframkvæmda hvers árs er háð skilum á framkvæmdaskráningu á formi sem Héraðs- og 

Austurlandsskógar leggja til. Uppgjörið skal fara fram eins fljótt og unnt er og ekki síðar en 

þremur mánuðum eftir að skógarbóndi lagði fram fullnægjandi framkvæmdaskráningu.  

1  
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Héraðs- og Austurlandsskógar skulu framkvæma úttekt á unnum verkum í samráði við 

skógarbónda eftir þörfum hverju sinni. Við úttektina skulu framkvæmdir yfirfarnar og skráðar 

samkvæmt úttektarkerfi sem í gildi er hjá Héraðs- og Austurlandsskógum hverju sinni.  

Sé framkvæmdum að einhverju leyti áfátt skal gefa skógarbónda tækifæri til að hlutast til 

um úrbætur ef þess er kostur. Halda má eftir greiðslum meðan á úrbótum stendur. Ekki skal greitt 

fyrir framkvæmdir sem ekki eru inntar af hendi.  

4. gr.  
Héraðs- og Austurlandsskógar greiða allt að 97% af kostnaði við fyrirfram samþykktar 

framkvæmdir í samræmi við skógræktaráætlun á lögbýlinu. Til kostnaðar teljast eftirfarandi 

framkvæmdir:  

a) varsla skógræktarlands,  

b) slóðagerð,  

d) jarðvinnsla,  

e) plöntukaup,  

f) gróðursetning,  

g) áburðargjöf,  

h) umhirða og grisjun á samningstímanum,  

i) skjólbeltagerð,  

j) aðrar sambærilegar framkvæmdir sem einnig eru tilgreindar í skógræktaráætlun.  

5. gr.  
Skógarbóndi sér alfarið um vörslu skógræktarlandsins samkvæmt reglum Héraðs- og 

Austurlandsskóga.  

6. gr.  
Bannað er að leggja eld í skógræktarlandið eða brenna þar sinu. Þar er einnig óheimilt að 

beita búfé. Héraðs- og Austurlandsskógum er þó heimilt að veita undanþágu frá þessu ákvæði ef 

sérstakar ástæður mæla með, t.d. við nýtingu beitarskóga og þá eftir þar til gerðri beitaráætlun.  

7. gr.  
Skógarbónda er heimilt að fengnu samþykki Héraðs- og Austurlandsskóga að nýta hið 

samningsbundna land einnig til annarra nota enda stafi skógræktarframkvæmdum ekki hætta af 

nýtingunni.  

8. gr.  
Skógarbónda er með öllu óheimilt að ráðstafa plöntum eða trjám sem samningur þessi 

tekur til nema með samþykki Héraðs- og Austurlandsskóga.  

9. gr.  
Óski skógarbóndi eða landeigandi eftir því að losa land í heild eða að hluta til undan 

kvöðum samkvæmt samningi þessum áður en samningstíma er lokið skal hann endurgreiða 

framlög ásamt verðbótum samkvæmt vísitölu neysluverðs. Endurgreiðslufjárhæðin lækkar 

hlutfallslega út samningstímann og fyrnist um 2,5% á almanaksári, hafi samningur verið virkur í 

a.m.k. 10 ár, og fellur skuldin niður eftir 40 ár. Framlög sem veitt eru síðustu 10 ár fyrir uppsögn 

fyrnast þó ekki.  

Óski stjórn Héraðs- og Austurlandsskóga eftir því að losna undan skuldbindingum 

samnings þessa skal skógarbónda og landeiganda tilkynnt um það með sannanlegum hætti. 

Uppsögn samkvæmt þessari málsgrein skal tilkynnt fyrir 1. október og tekur gildi frá og með 

næstu áramótum. Ekki skal endurgreiða samningsbundin framlög vegna uppsagnar samkvæmt 

þessari málsgrein.  
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10. gr.  

Komi til verulegra vanefnda á samningi þessum og/eða skógræktaráætlun af hálfu Héraðs- 

og Austurlandsskóga er skógarbónda heimilt að rifta samningnum að hluta til eða í heild. 

Skógarbóndi og/eða landeigandi á ekki rétt á skaðabótum kjósi hann að rifta samningum.  

Komi til verulegra vanefnda af hálfu skógarbónda á skyldum hans samkvæmt samningi 

þessum og/eða skógræktaráætlun ber samningsaðilum að leita leiða til úrbóta. Til verulegra 

vanefnda telst t.d. ef skógarbóndi skýrir rangt frá staðreyndum sem máli skipta eða vanefnir að 

öðru leyti skyldur sínar ítrekað, eða í veigamiklum atriðum. Ef skógarbóndi grípur ekki til úrbóta 

að áliðnum tímabundnum fresti sem Héraðs- og Austurlandsskógar setja honum, þá er Héraðs- og 

Austurlandsskógum heimilt að rifta samningnum og krefjast endurgreiðslu framlaga með sama 

hætti og greinir í 1. mgr. 9. gr. þessa samnings. Áður en tekin er ákvörðun um riftun skal 

skógarbónda og landeiganda gefinn kostur á að koma sjónarmiðum sínum skriflega á framfæri. 

Ákvörðun um riftun skal rökstudd og má skjóta henni til landbúnaðarráðherra innan 30 daga frá 

því að hún var kynnt hlutaðeigandi. Kæra frestar því að ákvörðun verði virk.  

11. gr.  
Skógarbóndi samkvæmt samningi þessum getur sótt um skráningu á virðisaukaskattsskrá 

skv. 6. gr. reglugerðar nr. 515/1996 um skráningu virðisaukaskattskyldra aðila. Ákvörðunarvald 

um skráningu er í höndum skattstjóra, sem leggur mat á það hvort öll skilyrði til skráningar eru 

uppfyllt. Á grundvelli þeirrar skráningar getur skógarbóndi fengið virðisaukaskatt, af aðföngum er 

eingöngu varða umsamda nytjaskógrækt, endurgreiddan í formi innskatts með þeim takmörkunum 

sem leiða af lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt og reglugerð nr. 192/1993, um innskatt.  

Verði breyting á notum, eignarheimild eða afnotarétti umsamins lands til nytjaskógræktar, 

ber skógarbónda að tilkynna skattstjóra þar um áður en not breytast eða þinglýst er eignarheimild 

eða leigusamningi. Skógarbónda sem hættir nytjaskógrækt, og tilkynnir sig af þeim sökum út af 

virðisaukaskattsskrá eða er tekinn af grunnskrá á grundvelli úrskurðar skattstjóra, ber að telja til 

skattskyldrar veltu verðmæti véla, tækja og annarra rekstrarfjármuna.  

Miða ber verðmæti (skattverð) við almennt gangverð á þeim tíma þegar starfsemi er hætt. 

Innskatt vegna framkvæmda á fasteignum, sem falla undir 2. tölul. 1. mgr. 12. gr reglugerðar nr. 

192/1993, ber hins vegar að leiðrétta (bakfæra) í samræmi við ákvæði 14. gr. sömu reglugerðar, ef 

fasteign er seld, leigð eða tekin til annarra nota þar sem ekki heimilast innskattsfrádráttur eða 

minni innskattsfrádráttur. Leiðréttingarskyldan varir í 20 ár, talið frá og með þeim mánuði þegar 

framkvæmd fór fram.  

Grein þessi er háð breytingum á viðkomandi lögum og reglugerðum.  

12. gr.  
Skógarbónda ber að tryggja almenningi frjálsa för um skógræktarland eftir að fyrstu 

stigum skógræktar er lokið með reglum sem hann setur sbr. 14. gr. náttúruverndarlaga nr. 

44/1999.  

Ákvæði þessa samnings taka til alls skógræktarsvæðisins, sbr. 1. gr. Samningur þessi 

gildir til 40 ára.  

Að öðru leyti en greinir í samningi þessum fer um ræktun og meðferð skógarins á landinu 

eftir skógræktarlögum og öðrum lögum eftir því sem við á.  
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13. gr.  

Af samningi þessum eru gerð þrjú samhljóða frumrit og heldur skógarbóndi einu. Afrit af 

samningnum skal senda til viðkomandi sveitarfélags og til landbúnaðarráðuneytisins.  

Samningi þessum skal þinglýst sem kvöð á jörðina ... er skuldbindur landeiganda og þá 

sem síðar kunna að öðlast réttindi yfir jörðinni, þ.m.t. leigurétt. Héraðs- og Austurlandsskógar 

annast þinglýsingu og greiða kostnað sem af henni leiðir. Héraðs- og Austurlandsskógar senda 

skógarbónda ljósrit af þinglýstum samningi.  

Rísi mál út af samningi þessum skal það rekið fyrir dómþingi héraðsdóms Reykjavíkur 

nema samkomulag verði um annað.  

___________________________________ _____________________________________  

Staður dags. Staður dags.  

___________________________________ _____________________________________  

F.h. Héraðs- og Austurlandsskóga Skógarbóndi skv. samningi þessum  

_____________________________________  

Skógarbóndi skv. samningi þessum  

Vitundarvottar: Vitundarvottar:  

___________________________________ _____________________________________  

Nafn kt. Nafn kt.  

___________________________________ _____________________________________  

Nafn kt. Nafn kt.  

Samþykki jarðareiganda, sé hann ekki jafnframt 

skógarbóndi samkvæmt samningi þessum  

_____________________________________  

Staður dags.  

_____________________________________  

Eigandi jarðar  

Vitundarvottar:  

_____________________________________  

Nafn kt.  

_____________________________________  

Nafn kt. 
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Viðauki 2. Spurningalisti yfir framkvæmdir 

Framkvæmdir ársins 2011 
 
Nafn jarðar:_____________________________________ 
Nafn þess sem svarar:___________________________________________________ 
Sími: _________________________ email: ______________________________ 
Tengiliður (ef einhver): _________________________________________________ 
Sími:__________________________ email: ______________________________ 
Gróðursetningar: 
1 
Hver sér um gróðursetningu? 

Sjálf(ur) 

Óska eftir gróðursetningafólki 
Er á þinni jörð land sem búið er að jarðvinna en á eftir að gróðursetja í? 

Já. ____ha. 

Nei 
Er áhugi á haustgróðursetningu ef hún stendur til boða: 

Já Nei 
Hve mikið vilt þú gróðursetja í vor af hverri tegund? 

Alaskaösp 24 fj.pl.__________í reiti nr:___________ 

Selja 24 fj.pl.__________í reiti nr:___________ 

Ilmbjörk 24 * fj.pl.__________í reiti nr:___________ 

Ilmbjörk 40 fj.pl.__________í reiti nr:___________ 

Ilmbjörk 67 fj.pl.__________í reiti nr:___________ 

Hengibirki 24 fj.pl.__________í reiti nr:___________ 

Hengibirki 40 fj.pl.__________í reiti nr:___________ 

Reyniviður 24/35 fj.pl.__________í reiti nr:___________ 

Gráelri 40 fj.pl.__________í reiti nr:___________ 

Sitkaelri 40 fj.pl.__________í reiti nr:___________ 

Kjarrelri 40 * fj.pl.__________í reiti nr:___________ 

Stafafura 67 fj.pl.__________í reiti nr:___________ 

Lindifura 40 fj.pl.__________í reiti nr:___________ 

Skógarfura 40 * fj.pl.__________í reiti nr:___________ 

Sitkagreni 24 fj.pl.__________í reiti nr:___________ 

Sitkagreni 40 fj.pl.__________í reiti nr:___________ 

Blágreni 40 fj.pl.__________í reiti nr:___________ 

Rússalerki 40 fj.pl.__________í reiti nr:___________ 

Rússalerki 67 fj.pl.__________í reiti nr:___________ 
Framkvæmdir ársins 2011 
2 
Skjólbeltaplöntur 

Alaskavíðir 24 * fj.pl.__________í reiti nr:___________ 

Hreggstaðavíðir 24 * fj.pl.__________í reiti nr:___________ 

Lensuvíðir 24 * fj.pl.__________í reiti nr:___________ 

Loðvíðir 24 * fj.pl.__________í reiti nr:___________ 

Viðja 24 * fj.pl.__________í reiti nr:___________ 

Dúnyllir 24 * fj.pl.__________í reiti nr:___________ 

Sólber 24 * fj.pl.__________í reiti nr:___________ 
*Mjög takmarkað framboð 
Áburðargjöf: 
Reiknað verður með áburði á alla nýgróðursetningu. 
(Áburðarskammtur: 12,5 gr. á plöntu. Á 80 plöntur fer 1 kg af áburði.) 
Er óskað eftir áburði á eldri gróðursetningar? 
(Áburðarskammtur: 25 gröm á plöntu. Á 40 plöntur fer 1 kg. af áburði.) 

Eldri gróðursetningar 
Tegundir________________________________________________________ 
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fj.pl.__________ í reiti nr:_________________________________________ 
- Vakin er athygli á greni sem var gróðursett 2009, æskilegt er að bera á það aftur í ár. 
- Ekki verður greitt fyrir áburðargjöf á eldri gróðursetningar, nema með samþykki 
ráðunauts. 
Umhirða: 

Vilt þú (láta) grisja skóg á þinni jörð? Já. 

Vilt þú (láta) bila skóg á þinni jörð? Já. 

Vilt þú klippa tvítoppa á þinni jörð? Já. 
Girðingar: 
Er þörf á nýgirðingum vegna skógræktar á þinni jörð? 

Já. Lengd:________ metrar. 
Þetta á fyrst og fremst við um ógirt samningsbundin skógræktarsvæði. 
Hver sér um viðhald girðinga á þinni jörð? 

Sjálf(ur). Sinnir þú girðingarviðhaldi á fleiri jörðum? 
__________________________________________________________________ 

Verktaki. Nafn: 
__________________________________________________________________ 
Framkvæmdir ársins 2011 
3 
Jarðvinnsla: 
Þarft þú að láta jarðvinna land til skógræktar? 

Já. Vélflekking vegna gróðursetninga:_________ ha. Reitir nr:____________ 

Já. Plæging vegna gróðursetninga:_________ ha. Reitir nr:____________ 
Slóðagerð: 
Hefur þú hug á því að fara í slóðagerð á þínu skógræktarsvæði á þessu ári? 

Já. Lengd slóða:________ km. 
Er þörf á ræsum? 

Já. Fjöldi ræsa: _______stk. 
Hvar á skógræktarsvæðinu er ætlunin að leggja þessa slóða? 
________________________________________________________________ 
Ætlar þú að sjá sjálf(ur) um slóðagerð? 

Sjálf(ur) 

Verktaki 
Skjólbelti: 
Þarf að bæta plöntum inn í eldri skjólbelti? 

Já:____________ plöntur í belti nr:____________ 

Nei 
Verktaka: 
Hafið þið áhuga á að skrá ykkur á lista sem verktaka í skógrækt? 

Gróðursetningar 

Áburðargjöf 

Jarðvinnsla 

Slóðagerð 

Skjólbelti 

Girðingar 

Grisjun/bilun 
Nafn og símanúmer þess sem hefur áhuga: 
__________________________________________________________________ 
Athugasemdir: 
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Viðauki 3. Töflur 

Tafla 1. Niðurstöður skógarmælinga bls. 23 

Tafla 2. Umreiknaðar mælingastærðir bls. 24 

Tafla 3. Kostnaðarútreikningar vegna rafgirðingar bls.27- 28 

Tafla 4. Kostnaður við bakkaflutning bls. 29 

Tafla 5. Framlag HASK vegna jarðvinnslu bls. 30 

Tafla 6. Framlag HASK vegna plöntunar, áburðargjafar og umsjónar bls. 30 

Tafla 7. Framlag HASK til plöntukaupa bls. 30 

Tafla 8. Framlag HASK til áburðarkaupa bls. 31 

Tafla 9. Kostnaður vegna jarðvinnslu bls. 31 

Tafla 10. Kostnaður vegna áburðarkaupa bls. 31 

Tafla 11. Kostnaður vegna plöntuflutninga bls. 31 

Tafla 12. Vinnulaun bls. 31 

Tafla 13. Kaup á plöntuverkfærum bls. 32 

Tafla 14. Árlegir tekju og kostnaðarliðir bls. 32 

Tafla 15. Yfirlit vegna fjárfestingar fyrir plöntun bls. 33 

Tafla 16. Verðmæti skógarafurða, ónúvirt bls. 35 

Tafla 17. Rúmmál trjábola eftir högg bls. 36 

Tafla 18. Núvirt heildarsjóðstreymisyfirlit bls. 36-39 

 

 

 

 

 


