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Á fundi skógarvarða og ráðunauta Skógræktar 

ríkisins, sem haldinn var á Egilsstöðum 22. ágúst 

2013, var ákveðið að gera áætlun til 5 ára um 

það magn timburs sem mögulegt væri að höggva 

í þjóðskógunum. Áætlanagerð er komin mislangt 

á veg og eru áætlanir um magn grisjunarviðar 

því ekki til fyrir alla þjóðskógana. Ákveðið var að 

nota þær upplýsingar sem lágu fyrir í stað þess 

að gera heildarúttekt á þeim skógum sem komnir 

eru á grisjunaraldur. Eins og staðan er í dag er 

markaður fyrir allan við sem felldur er í grisjunum 

og fyrir meira magn ef næðist að grisja meira. 

Stærsti kaupandinn er Elkem á Grundartanga. 

Á sama tíma og markaður fyrir timbur hefur 

aukist hefur Skógrækt ríkisins fengið nokkrar 

fyrirspurnir frá aðilum sem hafa áhuga á að 

festa kaup á sérhæfðum skógarhöggsvélum. 

Þeir vilja vita hversu mikið magn væri hægt að 

grisja í þjóðskógunum á næstu árum. Þess vegna 

var einnig metið hversu aðgengilegt svæðið væri 

skógarhöggsvélum og áætlað það magn sem 

mögulegt væri að grisja með þeim.

Mikil verkefni eru fram undan hjá Skógrækt 

ríkisins, skógræktar félögum og öðrum skógar-

eigendum í umhirðu skóga og vegagerð. 

Stærstur hluti um hirð unnar er grisjun á ungum 

og miðaldra skógi og er samanlagt flatar mál reita 

í þjóð skógunum sem þarfnast grisjunar á næstu 

fimm árum um 525 hektarar. Grisjun og vega-

gerð eru mjög dýrar framkvæmdir og mikilvægt 

að geta selt þann við sem til fellur við grisjunina 

til að standa undir kostnaði.

Tilgangurinn með þessari skýrslu er að taka 

saman magntölur um hvað hægt væri að grisja 

árlega í þjóð skógunum næstu 5 ár miðað við þær 

forsendur sem liggja fyrir og áætla það magn sem 

grisja mætti með vélum. 

Efni og aðferðir

Til að geta áætlað magn viðar úr grisjunum þurfa 

að liggja fyrir upplýsingar um þvermál, hæð og 

trjá fjölda fyrir viðkomandi reit. Eins og áður sagði 

er áætlana gerð mislangt á veg komin og af þeim 

sökum liggja þessar upplýsingar ekki fyrir um 

alla reiti sem komnir eru að grisjun. Auk þess er 

hluti upp lýsinganna orðinn 6-8 ára gamall og því 

þurfti að uppfæra gögnin. Fyrir ómælda reiti voru 

notaðar upplýsingar úr mældum reitum gróður-

settum á sama tíma. Fyrir Norður- og Suður land 

voru út reikn ingar nir gerðir í Excel fyrir hvern reit 

en fyrir Vestur- og Austur land var notað áætlana-

gerðar forritið IceForest. Fyrir hvern reit var skráð 

hversu aðgengi legur hann væri fyrir skógar höggs-

vél. Það er þó vandkvæðum bundið því t.d.  er 

mis jafnt eftir teg undum og stærð vél anna hversu 

auð velt þær eiga með að komast um í bratt  lendi 

og hér á landi skortir reynslu í þeim efnum.
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Yfirlit yfir magn

Staður Rúmmál Flatarmál Meðalrúmmál 

  í m³f   í ha fellt á ha

Hafursá-Mjóanes 2.274 54,4 42

Hallormsstaður 2.134 39,3 54

Skriðuklaustur 210 4,6 46

Samtals: 4.618 98,3  

Yfirlit yfir aðgengi

Aðgengi Í hekturum Í % Í m3

Greiðfært (1) 98 100 4.618

Illfært (2) 0,0 0 0

Ófært (3) 0,0 0 0

Yfirlit yfir magn

Staður Rúmmál Flatarmál Meðalrúmmál 

  í m³f   í ha fellt á ha

Vaglaskógur 2.586 35 74

Sigríðarstaðaskógur 965 11 89

Þórðarstaðaskógur 1.160 19 61

Skuggabjörg 1.199 21 57

Vaglir Þelamörk 1.749 28 61

Reykjarhóll 290 4 81

Kristnes 318 5 66

Grund 32 1 61

Fellsskógur 846 13 68

Sandhaugar 690 8 86

Samtals: 9.834 143  

Yfirlit yfir aðgengi

Aðgengi Í hekturum Í % Í m3

Greiðfært (1) 89,0 62 6.097

Illfært (2) 30,0 21 2.065

Ófært (3) 24,4 17 1.672

Niðurstöður

Í töflum sem hér fylgja er yfirlit um það viðarmagn 

sem fá mætti við grisjun í gróðursettum reitum 

í hverjum landshluta á næstu fimm árum eða til 

og með árinu 2018. Í flestum reitunum er þegar 

orðið tímabært að grisja en í einstaka tilvikum 

er ekki gert ráð fyrir að til grisjunar komi fyrr 

en undir lok tímabilsins, t.d. í Mosfelli. Umfang 

grisjunar er miðað við að 30% af rúmmáli timburs 

séu fjarlægð og tillit er tekið til útkeyrslubrauta. 

Grisjunarumfang verður þó talsvert misjafnt eftir 

reitum. Til dæmis verða mjög þéttir reitir líklega 

grisjaðir meira en e.t.v. þarf minna að grisja 

suma aðra þar sem áður hefur verið grisjað. 

Þá eiga skógarnir eftir að vaxa á næstu fimm 

árum, þannig að undir lok tímabilsins verður 

meira timbur í þeim en nú er. Skekkja gæti því 

orðið nokkur þegar upp er staðið og líklega 

er þessi áætlun fremur varfærin hvað varðar 

grisjunarmagn.

Erfiðara var að áætla aðgengi að reitum fyrir 

skógarhöggsvél þar sem lítil reynsla er til staðar 

í þeim efnum. Tiltölulega auðvelt er að dæma 

þau svæði sem eru annars vegar greiðfær og hins 

vegar ófær. Svæði sem flokkast sem illfær eru 

erfiðari viðureignar og er nánast útilokað að segja 

til um hvort þau eru véltæk nema vita hvers konar 

vél er meiningin að nota. Að sama skapi er erfitt 

að meta hversu véltækar trjátegundirnar eru. 

Ætla má að flestar skógarhöggsvélar ráði vel við 

greni og lerki en stafafura gæti t.d. verið erfiðari.

Austurland

Á Austurlandi er samkvæmt þessari áætlun 

mögulegt að fella um 900 m3 á tæpum 20 ha 

árlega næstu 5 árin. Öll svæðin eru greiðfær 

en á sumum eru fremur smáir reitir sem óvíst 

er að borgi sig að senda skógarhöggsvél í. 

Við þetta bætist svo felling birkiskógar til 

arinviðarframleiðslu sem á undanförnum árum 

hefur numið 100-200 m3 viðar árlega.

Norðurland

Á Norðurlandi er samkvæmt þessari áætlun 

mögulegt að fella um 9.834 m3 næstu 5 árin 

eða að meðaltali 1.960 m3 á ári. Af því magni 

eru 6.097 m3 á greiðfærum svæðum sem gefa 

árlega meðalgrisjun upp á 1.219 m3. Af illfærum 

svæðum er áætlað að þriðjungur sé véltækur sem 

er tæplega 690 m3 alls og bætast þá tæplega 

140 m3 við árlega grisjun. Samanlagt gerir 

þetta um 1.360 m3 á um 20 hekturum sem 

mögulegt væri að grisja með skógarhöggsvél 

árlega. Við þetta bætist svo felling birkiskógar 

til arinviðarframleiðslu sem á undanförnum árum 

hefur numið 200-300 m3 viðar árlega.
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Yfirlit yfir magn

Staður Rúmmál Flatarmál Meðalrúmmál 

  í m³f   í ha fellt á ha

Stálpastaðir 4.060 61,5 62

Arnbjargarlækur 330 1,3 264

Norðtunguskógur 696 10,7 65

Selskógur 120 5,2 23

Jafnaskarð 573 4,6 126

Samtals: 5.779 83,1  

Yfirlit yfir aðgengi  

Aðgengi Í hekturum Í % Í m3

Greiðfært (1) 50,0 60 3.467

Illfært (2) 28,5 34 1.965

Ófært (3) 4,6 6 347

Yfirlit yfir magn

Staður Rúmmál Flatarmál Meðalrúmmál 

  í m³f   í ha fellt á ha

Hrauntún 119 1,8 65

Laugarvatn 982 13,7 71

Þjórsárdalur 2.491 50,3 49

Haukadalur 3.482 55,1 63

Mosfell (2015-2020) 2.100 70,0 30

Tumast./Tunga/Kollab. 834 9,5 88

Samtals: 10.008 200 

Yfirlit yfir aðgengi     

Aðgengi Í hekturum Í % Í m3 

Greiðfært (1) 114,8 57 5.705 

Illfært (2) 47,5 24 2.402 

Ófært (3) 38,1 19 1.901 

Yfirlit yfir magn

Staður Rúmmál Rúmmál  Flatarmál Meðalrúmmál 

 í m³f  fellt árlega í m3  í ha fellt á ha

Austurland 4.617 924 98 47

Norðurland 9.834 1.967 143 69

Vesturland 5.779 1.142 83 69

Suðurland 10.008 2.002 200 50

Samtals: 30.238 6.035 525

Yfirlit yfir aðgengi

Aðgengi Í hekturum Í % Í m3 Í m3 árlega

Greiðfært (1) 352 67 20.214 4.043

Illfært (2) 106 20 6.034 1.207

Ófært (3) 67 13 3.922 784

Vesturland

Á Vesturlandi er samkvæmt þessari áætlun 

mögulegt að fella um 5.779 m3 næstu 5 árin 

eða að meðaltali 1.150 m3 á ári. Af því magni 

eru alls 3.467 m3 á svæðum sem eru greiðfær 

og gefa árlega meðalgrisjun upp á 693 m3. Á 

illfærum svæðum er reiknað með að þriðjungur 

sé véltækur sem er 655 m3 alls og bætast þá 

tæplega 130 m3 við árlega. Samanlagt gerir þetta 

um 824 m3 á um 12 hekturum sem mögulegt 

væri að grisja með skógarhöggsvél árlega.

Suðurland

Á Suðurlandi er samkvæmt þessari áætlun 

mögulegt að fella um 10.008 m3 næstu 5 árin 

eða að meðaltali 2.000 m3 á ári. Af því magni eru 

alls 5.705 m3 á greiðfærum svæðum sem gefa 

árlega meðalgrisjun upp á 1.141 m3. Af illfærum 

svæðum er reiknað með að þriðjungur sé 

véltækur, um 800 m3 alls, og bætast þá rúmlega 

160 m3 við árlega. Samanlagt gerir þetta rúmlega 

1.300 m3 á um 26 hekturum sem mögulegt væri 

að grisja með skógarhöggsvél árlega.

Allt landið
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Umræður

Samkvæmt þessari áætlun er uppsöfnuð 

grisjunarþörf næstu 5 árin í þjóðskógunum 

rúmlega 30.000 m3 eða um 6.000 m3 árlega 

að meðaltali. Flatarmál þessara svæða er 525 

ha. Greiðfær svæði ættu samanlagt að gefa 

af sér um 20.000 m3 eða 4.000 m3 árlega. Um 

33% svæðanna eru hins vegar ill- eða ófær. Ef 

áætlað er að um þriðjungur illfærra svæða verði 

vélgrisjaður bætast við alls um 2.140 m3 eða um 

400 m3 árlega og er magn grisjunarviðar næstu 5 

árin þá komið í um 4.400 m3 sem gera má ráð fyrir 

að mögulegt sé að grisja með skógarhöggsvél. 

Samanlagt flatarmál þessara svæða er 387 ha. 

Þar við bætast rúmlega 130 ha illfærs og ófærs 

lands sem á eru alls um 8.000 m3 grisjunarviðar, 

en grisjun þeirra með keðjusögum gæti bætt við 

allt að 1.600 m3 timburs árlega næstu fimm árin.

Eins og sést á mynd 3 er mesta magnið af 

tiltækum grisjunarviði á Suður- og Norðurlandi, 

tæplega 20.000 m3 af rúmlega 30.000 m3, enda 

er flatarmál þeirra skóga sem grisja þarf mest í 

þeim fjórðungum (mynd 4). Stafar þessi munur 

að hluta til af mismunandi flatarmáli ræktaðra 

skóga eftir landshlutum, að hluta af mismunandi 

aðferðum við að reikna rúmmál og að hluta af 

því að tiltölulega mikið hefur verið grisjað á 

undanförnum árum í Hallormsstaðaskógi og á 

Stálpastöðum. 

Lokaorð

Í þessari skýrslu er gerð áætlun um það magn sem 

mætti grisja í helstu þjóðskógunum næstu 5 árin. 

Er þetta í fyrsta sinn sem slíkt er reynt á Íslandi. 

Ein af ástæðunum fyrir þessari samantekt nú er 

áhugi einstaklinga á að fjárfesta í sérhæfðum 

skógarhöggsvélum. Ef af því verður mun magn 

grisjunarviðar aukast. Margir óvissuþættir gætu 

þó breytt forsendunum, t.d. gerð vélar. Flatarmál 

skógarsvæða skiptir einnig máli vegna kostnaðar 

við að flytja vélina á staðinn og stærð trjáa 

hefur áhrif á afköst vélarinnar og hagkvæmni 

grisjunarinnar. Loks ber að geta þess að munur 

er á „skógfræðilegu“ viðarmagni í skógi og 

magni viðar sem er í réttri stærð og nógu beinn 

til flutnings, úrvinnslu og sölu til mismunandi 

kaupenda. Tölur sem hér koma fram ber að 

túlka sem grisjunarþörf eða mögulega grisjun. 

Hver möguleg afhending til mismunandi nota 

reynist, t.d. til Elkem, á eftir að koma í ljós. 

Fylgst verður með því og útkoman notuð við 

gerð viðarmagnsáætlana í framtíðinni.

Að lokum vilja höfundar skýrslunnar þakka Þresti 

Eysteinssyni og Pétri Halldórssyni fyrir yfirlestur 

á handriti og gagnlegar ábendingar. Takk fyrir.

Áætluð árleg grisjun í m3

Hér er sýnt áætlað magn grisjunar-
viðar og hvernig hlutföllin á milli 
vél- og keðjusaga grisjunar eru eftir 
landshlutum.
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