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1. Inngangur
Í júní mánuði 2011 júní fengu Skógrækt ríkisins, Norðurlandsskógar, Skógræktarfélag
Eyfirðinga og Akureyrarbær úthlutað styrk úr Orkusjóði kr. 1.740.000.- til þessa að fara af
stað með verkefnið „Kynding með viðarpillum í Grímsey-hagkvæmniathugun.“
Megin tilgangur verkefnisins er sá að kanna hagkvæmni og tæknilega möguleika þess að
kynda byggðina í Grímsey með viðarkögglum eða kurli sem unnið er úr grisjunarvið, aðallega
úr fyrstu grisjunum. Bornir verða saman nokkrir mögulegir kostir þ.e. kynding með
viðarkögglum í miðlægri hitaveitu og kynding með kurli í miðlægri hitaveitu. Samfara verði
könnuð hagkvæmni þess að setja upp litla viðarkögglaverksmiðju hérlendis. Einnig verði
kannaðir möguleikar á því að gera tilraun með viðarköggla kyndingu í einu húsi í Grímsey til
að skapa reynslu af þessari gerð kyndingar en slík aðferð hefur ekki verið reynd hérlendis.
Í Grímsey er kynnt með olíu og því er kyndingarkostnaður hár og sömuleiðis niðurgreiðslur
vegna kyndingar frá hinu opinbera.
Kostir viðarkyndingar í samanburði við olíuna eru auk þess fjölmargir svo sem:
Gjaldeyrissparnaður, endurnýjanleg auðlind, lítil mengun, CO2 útblástur (hlutlaus), aukin
sjálfbærni og atvinnusköpun. Flest bendir til þess að olíuverð muni hækka í nánustu framtíð
en framboð á timburhráefni á Íslandi fer hins vegar ört vaxandi.
Á síðustu árum hefur grisjunarþörf í skóglendum skógarbænda, Skógræktar ríkisins og
Skógræktarfélags Eyfirðinga stóraukist. Hinsvegar er eftirspurn eftir grisjunarvið lítil hér
Norðanlands og kostnaðarsamt að flytja viðinn á suðvesturhornið þar sem eftirspurn eftir
grisjunarvið er næg. Í dag er stór hluti grisjunarviðar hér á svæðinu seldur til
kísilmálmverksmiðju Elkem á Grundartanga í Hvalfirði.
Því er æskilegt að koma á fót úrvinnslu grisjunarviðar hér á svæðinu svo hægt sé að nýta
þessa auðlind til atvinnusköpunar við grisjun, úrvinnslu og framleiðslu. Grímsey er ekki talin
eiga möguleika á vistvænni orku til upphitunar í formi jarðvarma eða rafmagns svo kynding
með viðarorku er líklegri framtíðarkostur þar en annars staðar á Íslandi. Það að þeir sem
útvega hráefnið (Norðurlandsskógar, Skógrækt ríkisins, Skógræktarfélag Eyfirðinga) ásamt
hugsanlegum notendum (íbúar Grímseyjar og Akureyrarbær) skoði þennan kost saman eykur
líkurnar á að skipt verði yfir í vistvænni orkugjafa í Grímsey ef skoðun leiðir í ljós að það sé
hagkvæmt fyrir bæði íbúa og samfélagið.
Ef verkefnið leiðir til þess að farið verður út í að kynda byggðina í Grímsey með
viðarkögglum eða kurli og samtímis hafinn framleiðsla hér innanlands t.d. á viðarkögglum
mun slíkt hafa í för með sér atvinnusköpun.
Atvinna mun einnig skapast við grisjun skóga hér á Miðnorðurlandi.

2. Staðhættir
Grímsey stendur á breiðu grunni milli Eyjafjarðaráls að vestan og Skjálfandadjúps að austan.
Hún myndar einskonar hlemm ofan á grunninu sem er helmingi lengra og þrefalt breiðara en
eyjan (Kristján Sæmundsson, 2001). Þar er nyrsta byggð á Íslandi með alls um 92 íbúa
(Hagstofan 2009) og um 25 til 30 íbúðarhús..
Eyjan er 5,3 km² að flatarmáli, 105 m há og liggur 41 km frá landi. Eyjan er gerð úr blágrýti,
nema hvað sandsteinn er að norðvestan. Hún er hömrum gyrt, nema að sunnan og stuðlaberg
víða. Hið efra er hún algróin og ber mest á valllendi, móa- og mosagróðri. Veðurfar er milt,
þótt heimskautsbaugurinn liggi um hana. Höfuðatvinnuvegur Grímseyinga er fiskveiðar og –
verkun en einnig er stundaður landbúnaður og nýting hlunnindi, svo sem fugla- og eggjatekja.
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3. Til skoðunar
Reynt verður að leggja mat á eftirfarandi atriði í þessari skýrslu:
Að kanna til hlítar möguleika þess að nýta íslenskt (norðlenskt) grisjunartimbur til upphitunar
byggðarinnar í Grímsey í stað olíukyndingar sem notuð er í dag. Skoðuð verða eftirtalin
atriði:
1. Hagkvæmni kyndingar með viðarkögglum, miðlæg hitaveita.
 Hráefni til framleiðslunnar og verð.
 Forvinnsla á efni og þurrkun.
 Framleiðsla á viðarkögglum hérlendis.
 Flutningar og geymsla.
 Uppbygging á miðlægri hitaveitu.
 Rekstur á miðlægri hitaveitu.
2. Hagkvæmni kyndingar með kurli, miðlæg hitaveita.
 Hráefni til framleiðslunnar og verð.
 Þurrkun á efni og framleiðsla á kurli.
 Flutningar og geymsla.
 Uppbygging á miðlægri hitaveitu.
 Rekstur á miðlægri hitaveitu.
3. Hagkvæmni þess að kynda stök hús með viðarkögglum.
 Kaup á nauðsynlegum viðbótarbúnaði sem tengdur er við hefðbundna
olíubrennara.
 Rekstarkostnaður.
4. Tilraun með viðarkögglakyndingu á einu húsi í Grímsey.
 Kaup á kyndibúnaði sem tengdur er við hefðbundinn olíubrennara.
 Kaup á viðarpillum erlendis frá eða kaup á ódýrum búnaði til
framleiðslu innanlands eða nýting á búnaði sem nú þegar er til staðar.
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4. Nokkur lykilatriði
4.1 Orkuþörf
Hámarksaflþörf hitaveitu reiknuð út frá flatarmáli og nýtingu þess húsnæðis sem fyrir er
áætluð um 500 kW, auk 100 kW til upphitunar sundlaugar. Orkuþörf ársins er metin um 2000
MWh, en taka verður fram, að mjög erfitt er að meta upphitunarþörf atvinnuhúsnæðis, auk
þess sem orkunotkun er háð verði á orku frá veitunni. Reiknað er með að um 5% orkunnar
tapist í dreifikerfinu (Frumhönnun og kostnaðaráætlun hitaveitu í Grímsey. Á.S.S og B.S.
Verkfræðistofa Norðurlands 2011).
Magn olíu sem þarf til að kynda hitaveitu sé miðað við 2000 MWh orkuþörf og 90% nýtingu
á olíu er um 224 þúsund lítrar.
Samkvæmt skýrslu um Varmadælur til kyndingar í Grímsey (Hrönn Brynjarsdóttir 2010) að
þá er orku notkun til íbúðarhúsnæðis í Grímsey á tímabilinu 2002 til 2009 um 110 þúsund
lítrar af olíu að meðaltali á ári. Samkvæmt skýrslu Iðnaðarráðuneytisins um (Sjálfbært
orkukerfi í Grímsey 2003) kemur fram að ársnotkun vegna kyndingar á atvinnuhúsnæði sé um
60 þúsund lítrar af gasolíu. Samtals gerir þetta því um 170 þúsund lítra. Sé reiknað með að
nýtingarhlutfall olíunnar sé um 85% þýðir þetta að orkuþörfin reiknuð út frá olíumagni til
kyndingar á öllu húsnæði í Grímsey sé um 1.435 MWh.
Inni í þetta dæmi vantar að öllum líkindum tvö búðarhús og eitt sumarhús ásamt sundlaug
sem hituð eru upp með því að nýta afgangsvarma frá díselvélum til raforkuvinnslu sem
samkvæmt skýrslu iðnaðarráðuneytisins frá 2003 nemur um 200 MWh á ári hverju.
Sé þetta allt tekið tekið saman er árs orkuþörfin því um 1.665 MWh.
Í meðfylgjandi útreikningum mun verða miðað við 2000 MWh ársorkuþörf.

4.2 Skilgreiningar á mælieiningum.
Rúmmeter fast (m³f) er mælieining sem notuð er til þess að reikna bolrúmmál stakra trjáa eða
skógarreita og er skilgreint sem heildarrúmmál trjábols frá felliskurði við rót með berki og
toppi en án greina og annarra galla.
Aðrar skilgreiningar:
1 m³f = 2,5 rúmmetar af kurli (m³kurl).
1 m³f = 0,78 rúmetrar af kögglum (m³kögglar).
1m³ kurl miðað við 30% rakastig = 850 kWh.
1m³ viðarkögglar miðað við 10% rakastig = 3.153 kWh.

5. Hráefnið til kyndingar
Eins og áður hefur komið fram verður orkugjafinn grisjunarviður aðallega úr fyrstu
grisjunum. Viðurinn yrði unnin í annað hvort kurl eða viðarköggla.
Kurlið yrði aðallega framleitt úr lerki og stafafuru en einnig úr öðrum trjátegundum svo sem
rauðgreni og ösp. Vinnslan fer í grófum dráttum þannig fram að eftir grisjun er viðnum staflað
í stórar stæður og hann þurrkaður þar í eitt til tvö sumur eða þannig að rakastig viðarins sé
komið niður í um það bil 30%.
Þegar því marki er náð er hægt að kurla viðinn í til þess gerðum kurlurum. Æskileg stærð á
kurlinu er 3-20 mm. Kurlað er á stóra vagna, í gáma eða stórsekki og það flutt að
kyndistöðinni til notkunar.
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Viðarkögglana er hægt að vinna úr sömu trjátegundum og vinnslan á grisjunarviðnum hefst á
því að kurla hann og og þurrka niður í 8 til 12% rakastig. Þar næst hefst kögglunin þar sem
kurlið er malað enn frekar niður þannig að það er ekki stærra en 3 til 4 mm. Því næst fer
kurlið í gegnum þar til gerða kögglunarvél sem pressar það í köggla sem eru staðlaðir að
stærð og orkuinnihaldi.
Eftir að búið er að kæla viðarkögglana eru þeir sekkjaðir og tilbúnir til notkunar.

Lerkikögglar

6. Magn grisjunarviðar
Ein af meginforsendum þess að hægt sé að fara í þetta verkefni er að nægt magn
grisjunarviðar sé til staðar í Eyjafirði og nærsveitum. Í tengslum við þessa skýrslu fór fram
úttekt á því magni grisjunarviðar sem gæti nýst sem hráefni í þetta verkefni. Þeim
skógareigendum sem mögulega geta útvegað grisjunarvið má skipta í fjóra flokka:
Skógarbændur sem eru með samninga við Norðurlandsskóga.
Skógrækt ríkisins.
Skógræktarfélag Eyfirðinga.
Aðrir aðilar sem eiga skóglendi svo sem sveitarfélög og einkaaðilar.

6.1. Mögulegt magn grisjunarviðar hjá skógarbændum (Norðurlandsskógar)
Í skýrslu eftir Benjamín Örn Davíðsson „The present and future resource situation in larch (
larix sukeczewii ) and lodgepole pine ( pinus contorta ) stands in eyjafjördur, northern
Iceland“(sjá fylgiskjal nr.1) kemur fram að miðað við hefðbundna grisjun í lerki og stafafuru
sé mögulegt grisjunarmagn á tímabilinu 2013 til 2032 um 8173 m³ sem gerir um 410 m³ á ári í
Eyjafirði og Fnjóskadal. Gera má ráð fyrir að árlegt grisjunarmagn aukist eftir því sem líður á
tímabilið og sé mögulega ekki nema 100-200 m³ á ári í byrjun tímabilsins. Mögulegt er að
auka grisjunarmagnið ef grisjunarviður væri einnig sóttur í Skagafjörð og í S-Þingeyjarsýslu
austan Fnjóskadals.

6.2 Skógrækt ríkisisins
Samkvæmt samantekt Lárusar Heiðarssonar (sjá fylgiskjal nr.2) frá árinu 2010 er árlegur
samanlagður vöxtur í gróðursettum skógi í skóglendum Skógræktar ríkisins á í Eyjafirði og
Fnjóskadal (skóglendin á Vöglum, Þórðarstöðum, Sigríðarstöðum og Vöglum á Þelamörk) um
970 m³ á ári. Óhætt er að höggva sem nemur 75 til 80% af árlegum vexti og samt sem áður
byggja upp viðarforðann í skógunum. Samkvæmt því ætti að vera hægt að höggva 700-750 m³
6

á ári. Við þetta má síðan bæta amk. 100m³ þar sem að inn í þessa útreikninga vantar ræktaða
skóginn í Skuggabjörgum, Grund og Kristnesi í Eyjafirði.
Í nýlegri úttekt sem gerð var haustið 2013 (unnin af Rúnari Ísleifssyni) þar sem skoðað var
mögulegt grisjunarmagn á svæðum S.r. á Norðurlandi á árunum 2014 til 2018 kemur í ljós að
magn grisjunarviðar er mun meira en áður var talið eða um 10 þúsund rúmmetrar (sjá töflu
nr.2). Munurinn í þessum tveim úttektum liggur fyrst og fremst í því að fleiri svæði eru tekin
með ásamt því að einstök svæði og reitir voru skoðaðir samfara mælingum á einstökum
reitum. Samkvæmt þessari úttekt er því hægt að grisja árlega meir en 1.000 m³f á ári næstu 10
árin því hafa verður í huga að inni í þessari úttekt eru ekki svæði sem verða grisjunarhæf undir
lok þessa 10 ára tímabils. Óhætt er því að áætla amk. 1.250 m³f grisjun á ári næstu 10 árin.
Tafla nr.1 Yfirlit yfir mögulega grisjun í m³f á svæðum S.r. á
Norðurlandi árin 2014 til 2018
Staður
Vaglaskógur
Sigríðarstaðaskógur
Þórðarstaðaskógur
Skuggabjörg
Vaglir Þelamörk
Reykjarhóll
Kristnes
Grund
Fellsskógur
Sandhaugar
Samtals:

Rúmmál í m³f Flatarmál í ha. Meðal rúmmál fellt á ha.
2.586
34,8
74,4
965
10,9
88,6
1.160
19,0
61,2
1.199
20,9
57,4
1.749
28,5
61,4
290
3,6
81,1
318
4,8
66,3
32
0,5
60,9
846
12,5
67,7
690
8,0
86,3
9.834
143,4

6.3 Skógræktarfélag Eyfirðinga
Samkvæmt útreikningum og samantekt Bergsveins Þórssonar (sjá línurit nr.1) er flatarmál
gróðursettra svæða á Eyjafjarðarsvæðinu sem eru í umsjá Skógræktarfélagsins um 634
hektarar. Niðurstaðan er sú að nauðsynlegt er að grisja árlega næstu 10 árin um 30 hektarar á
ári sem geta gefið af sér að jafnaði um 1.400 rúmmetra af grisjunarvið.

7

Skógræktarfélag Eyfirðinga.
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6.4 Einkaaðilar
Samkvæmt útreikningum og samantekt Bergsveins Þórssonar (línurit nr.2) er flatarmál
gróðursettra svæða á Eyjafjarðarsvæðinu í eigu einkaaðila 512 hektarar. Niðurstaðan er sú að
nauðsynlegt er að grisja árlega næstu 10 árin um 30 hektara á ári sem geta gefið af sér að
jafnaði um 1.000 rúmmetra af grisjunarvið.

Einkaaðilar

Hektarar

2.500

Rúmmetrar

Línurit nr.2 Möguleg grisjun og viðarmagn sem gæti fallið til við grisjanir.
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6.5 Samantekt
Samkvæmt ofantöldum samantektum er hægt að grisja um 90 hektara að meðaltali næstu tíu
árin, samtals um 3.850 rúmmetra á ári. Sennilega er þetta nokkuð ofmetið sérstaklega hvað
varðar einkaaðilana þar sem óljóst er hversu viljugir þeir eru að láta grisja sína skóga. Eins er
sennilega um nokkuð ofmat að ræða hvað varðar skóglendi Skógræktarfélags Eyfirðinga.
Ljóst er þó að örugglega er hægt að höggva 2.500 til 3.000 rúmmetra á ári og trúlega 500 til
1000 rúmmetra til viðbótar ef skóglendi í Þingeyjarsýslum (austan Fnjóskadals), Skagafirði
og austanverðum Húnavatnssýslum væru einnig grisjuð. Því er sennilega ekki óraunhæft að
gera ráð fyrir hægt sé grisja árlega úr skóglendum á Norðurlandi sem nemur um 3.500
rúmmetrum af við á næstu 10 árum.
Nægjanlegt magn grisjunarviðar er því að finna á Norðurland því áætluð hámarksþörf til
kyndingar mun vera áætluð um 659 m³f.
Tafla nr. 2 Möguleg magn grisjunarviða á Eyjafjarðarsvæðinu á tímabilinu 2013 til
2022.

Aðili
Norðurlandsskógar, skógarbændur
Skógrækt ríkisins
Skógræktarfélag Eyfirðinga
Einkaaðilar
Samtals

Fjöldi
ha./ári
9.6
20
30.0
30.0
89.6

Magn
grisjunarviðar
í m³/ári
150
1.250
1.400
1.000
3.850

7. Umfjöllun um helstu kostnaðarliði
7.1 Almennt
Kostnaðartölur sem notast er við eru oft reynslutölur sem höfundar þessarar skýrslu hafa aflað
eða fengið uppgefnar hjá aðilum sem betur þekkja til aðstæðna en við. Eins er í mörgum
tilfellum lagt mat á ákveðna kostnaðarliði og reiknaður út líklegur kostnaður. Allar
kostnaðartölur eru miðaðar við 1. janúar 2013 og reiknaðar í kr. á m³f.
Reiknað er út mögulegt verð á eldsneyti sem framleitt með þremur mismunandi aðferðum.
Þær eru með öllum kostnaðarliðum þessar:
1.










Viðarkögglar úr uppkvistuðum við.
Grisjun.
Útkeyrsla.
Lestun.
Flutningar á viði í kurlun, þurrkun/kögglun.
Aflestun á viði.
Kurlun.
Þurrkun á kurli.
Kögglun á kurli.
Lestun á kögglasekkjum vegna flutnings.

9







Flutningur Dalvík.
Flutningur Dalvík-Grímsey.
Umsjón og ófyrirséð.
Leiga á húsnæði v. geymslu á viðarkögglum.
Flutningur á viðarkögglum frá höfn að kyndistöð.

2.












Viðarkögglar úr óuppkvistuðum við.
Grisjun, útkeyrsla kurlun.
Flutningur á kurli í þurrkun/kögglun.
Aflestun á kurli.
Þurrkun á kurli.
Kögglun á kurli.
Lestun á kögglasekkjum vegna flutnings.
Flutningur Dalvík.
Flutningur Dalvík-Grímsey.
Umsjón og ófyrirséð.
Leiga á húsnæði v. geymslu á viðarkögglum.
Flutningur á viðarkögglum frá höfn að kyndistöð

3.








Kurl úr óuppkvistuðum við.
Grisjun, útkeyrsla kurlun.
Sekkjun á kurli.
Lestun á kurlsekkjum vegna flutnings.
Flutningur Dalvík, kurl sekkir.
Flutningur Dalvík-Grímsey.
Umsjón og ófyrirséð.
Flutningur á kurli frá höfn að kyndistöð.

Til skýringar að þegar fjallað er um uppkvistaðan við er um að ræða við þar sem búið er að
saga af allar greinar og trjátoppa. Óuppkvistaði viðurinn er með greinum og trjátoppum.

7.2 Grisjun
Kostnaður við grisjun er mjög breytilegur. Breytileikinn fer eftir stærð trjánna sem grisjuð
eru, þéttleika skógarins og hversu erfitt landslagið er til vinnu í reitunum. Meginmáli skiptir
þó hvort grisjunin er vélvædd eða unnin með mótorsög. Vélvædda grisjunin er amk. 30 til
40% ódýrari.
Samkvæmt okkar útreikningum og þeim reynslutölum sem við höfum útvegað má gera ráð
fyrir því að kostnaðurinn liggi á bilinu 3.500 til 14.000 kr. og sé að meðaltali í kringum 7.640
kr. á m³f. Gert er ráð fyrir að um helmingur grisjunarinnar sé vélvæddur.
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Grisjun í Vaglaskógi

7.3 Vélgrisjun, útkeyrsla og kurlun.
Í útreikningum á mögulegu eldsneytisverði er í tveimur verðdæmum af þremur reiknað með
því að notast sé við beltagröfu og þar til gerðar klippur til þess að grisja skóginn. Síðan er
grisjunarviðurinn fluttur út úr skóginum með greinum og toppum og allt kurlað. Þessi aðferð
þykir gefa mjög lágan grisjunarkostnað og er notuð á Hallormsstað þegar útvegað er kurl fyrir
kyndistöðina sem þar er. Verðið er gefið upp eftir grisjun, útkeyrslu og kurlun og áætlað vera
um 8.140 á m³f.

Vélgrisjun með klippum. Mynd: Þ.Þ.

7.4 Útkeyrsla
Gert er ráð fyrir að viðurinn sér fluttur úr skógi með dráttarvél og viðarvögnum. Kostnaðurinn
við útkeyrsluna er breytilegur og þar ræður mestu hversu rúmmálsmikill grisjunarviðurinn er,
fjarlægð frá grisjunarstað að geymsluplani og hversu greiðfærir flutningavegirnir eru.
Samkvæmt útreikningum og reynslutölum gæti þessi kostnaður verið í kringum 2.920kr. á
m³f.
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7.5 Lestun og aflestun, samantekt
Lestun og aflestun á uppkvistuðum við
Ekki er um að ræða stóran kostnaðarlið. Gert er ráð fyrir að um 3 tíma taki að lesta flatvagn
með trjábolum. Slíkur vagn gæti tekið allt að 100 m³. Hinsvegar er líklegt að ekki sé hægt að
lesta á hann nema um 75m³ af stöfluðum við (uppkvistaður og sagaður niður í ákveðnar
lengdir) eða rétt um 41 m³f. Þá er gert ráð fyrir að rakastig viðarins sé um 30% og þyngd á
m³f sé um 650 kg. Miðað við að tímagjaldið við lestun væri um 7.589 kr. þá yrði kostnaðurinn
um 560 kr. á m³f.
Aflestun á kurli vegna viðarkögglunar
Aflestun á kurli vegna kögglunar er tilkominn þar sem kurli er sturtað úr gámum á þeim stað
þar sem gert er ráð fyrir að köggla kurlið. Gert er ráð fyrir því að kostnaðurinn sé um 250 kr.
á m³f.
Lestun á viðarkögglasekkjum
Gert er ráð fyrir því að um 1 klst. taki að lesta einn 40 feta opinn gám með 30 sekkjum (1,5
m³) og áætlaður kostnaður um 130 kr. á m³f.
Lestun á kurlsekkjum
Gert er ráð fyrir því að um 1,5 klst. taki að lesta einn 40 feta opinn gám með um 40 sekkjum
(1,5 m³) og áætlaður kostnaður er því um 470 kr. á m³f.

7.6 Kurlun
Samkvæmt þeim reynslutölum sem við höfum aflað okkur er líklegur kostnaður á bilinu 1200
til 2600 kr. á m³f. Samkvæmt því gæti kostnaður verið í kringum 1.900 kr. á m³f.

Kurlun í Vaglaskógi

Það er margt sem getur haft áhrif á þessar kostnaðar tölur svo sem afkastgeta kurlarans,
beinleiki, sverleiki og rakainnihald viðarins sem á að kurla svo eitthvað sé nefnt.
Einnig verður að huga að því varðandi kurlun á óuppkvistuðum við að á einhvern hátt takist
að nýta það mikla magn greina og kvista sem brotnar af í kurluninni (á sérstaklega við um
lerki) og kurlast ekki. Þar getur verið um að ræða magn sem nemur allt að 10 til 15% af
heildarrúmmáli.
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7.7 Sekkjun á kurli
Reiknað er með því að um tvær vinnustundir með mann og vél fari í það að sekkja um 60 m³
af kurli þannig að það sé tilbúið til lestunar í 40 feta gám. Það þýðir kostnað upp á
630 kr. á m³f.

7.8 Þurrkun
Kostnaður við þurrkun á kurlinu vegna kögglunar er áætlaður um 5.040 kr. á m³f. Gert er ráð
fyrir því að kurlið sé þurrkað með nokkurs konar súgþurrkun þar sem heitu lofti er blásið upp
um ristar á gólfi og í gegnum kurlið. Gerð var tilraun með þurrkun á kurli í þurrkaðstöðu
(fyrir korn) sem staðsett er á Grund í Eyjafirði og í eigu Guðjóns Þ. Sigfússonar (sjá 8. kafla).

Þurrkun á kurli á Grund.

Tilraunin gekk að flestu leyti vel og ekki tók nema um sólarhring að fullþurrka kurlið. Eftir að
hafa ráðfært okkur við Guðjón Þ. S. og eftir reynsluna af þessari þurrkun, þá var það mat
okkar að kostnaðurinn við þurrkun á kurli úr um 35% rakastigi og niður í ca. 10 til 12% sé um
10 til 12 kr. á kg. þurrkað kurl. Við höfðum einnig samband við Ingvar Björnsson
jarðræktarráðunaut hjá Ráðgjafamiðstöð Landbúnaðarins. Hann taldi miðað við reynsluna af
þurrkun á korni að kostnaðurinn gæti legið á bilinu 8 til 13 kr. á kg. þurrkað kurl (úr 35%
niður í 10 til 12%) allt eftir því hversu mikið magn væri verið að þurrka í einu. Niðurstaðan
var því sú að miða kostnaðinn við 10 kr. á kg.

7.9 Kögglun
Það er mat okkar að kostnaðurinn við kögglunina á kurlinu sé um 6.160 kr. á m³f.
Upphaflega stóð til að gera athugun á hagkvæmni þess að fjárfesta í kögglunarverksmiðju til
framleiðslu á viðarkögglum fyrir þetta verkefni. Frá því var horfið þegar í ljós kom að hér á
svæðinu var til staðar kögglunarverksmiðja í eigu Stefnáns Þórðarsonar í Teigi. Stefán býr
yfir meiri þekkingu á kögglun en nokkur annar hérlendis og hefur auk þess áratuga reynslu af
kögglun.
Ákveðið var að gera tilraun með kögglun á lerki og furu í kögglunarverksmiðju Stefáns og
gekk sú tilraun mjög vel. Um þessa tilraun er fjallað nánar síðar í þessari skýrslu. Eftir þessa
reynslu að var það mat Stefáns að kostnaðurinn á kg. af kögglum gæti legið í kringum 12 til
18 kr. Þar sem kurlið telst vera einsleitara en t.d. hey eða hálmur sérstaklega hvað varðar
rakastig að þá á það að vera auðveldara í vinnslu og því var ákveðið að halda sig við kostnað í
lægri kantinum eða 12,20 kr. á kg.
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Stefán í Teigi við kögglunarverksmiðjuna.

7.10 Flutningar, samantekt
Flutningar á bolviði í kurlun, þurrkun og kögglun
Gert er ráð fyrir því að flutt sé í hverri ferð 40 rúmmetrar fast af bolviði þá gæti kostnaðurinn
(skv. upplýsingum frá Landflutningum og miðað við 45 km. hámarks flutningaleið) verið um
1.070 kr. á m³f.

Lestun á við í Vaglaskógi

Flutningur á kurli í þurrkun og kögglun
Þegar reiknað er með því að tré séu klippt og keyrð út í heilu lagi til útiþurrkunnar er
hagkvæmast að kurla þau beint í opna gáma og flytja kurlið síðan á þann stað þar sem það er
þurrkað og kögglað. Það eru ýmiss vandamál sem geta fylgt því að flytja heil tré ekki síst í
tengslum við lestun og aflestun. Ef gert er ráð fyrir því að hægt sé að flytja um 67 m³ af kurli í
hverri ferð gerir þetta kostnað upp á 1.600 kr. á m³f.
Flutningur til Dalvíkur á kurli í sekkjum
Um er að ræða flutning frá þeim stað sem grisjunarviðurinn var útiþurrkaður og kurlaður. Ef
gert er ráð fyrir því að hægt sé að flytja um 60 m³ kurli í sekkjum í hverri ferð þýðir þetta
kostnað upp á 2.660 kr. á m³f.
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Flutningur á kögglum til Dalvíkur
Gert er ráð fyrir að hægt sé að flytja um 30 sekki af viðarkögglum í hverri ferð. Þá er þetta
kostnaður upp á 730 kr. á m³f.
Flutningur á kurli frá Dalvík til Grímseyjar
Samkvæmt upplýsingum frá Landflutningum gæti kostnaðurinn við flutning í sekkjum verið
um 2.780 kr. á m³f.
Flutningur á viðarkögglum frá Dalvík til Grímseyjar
Samkvæmt upplýsingum frá Landflutningum gæti kostnaðurinn við flutning í sekkjum verið
um 2.330 kr. á m³f.
Flutningur á kurli í sekkjum frá höfn að kyndistöð
Reiknað er með að um 1 klst að meðaltali taki að flytja 20 kurlsekki frá höfn í Grímsey að
kyndistöð. Það þýðir kostnað upp á 640 kr. á m³f.
Flutningur á viðarkögglum í sekkjum frá höfn að kyndistöð
Reiknað er með að um 1,5 klst að meðaltali taki að flytja 20 kögglasekki frá höfn í Grímsey
að kyndistöð. Það þýðir kostnað upp á 300 kr. á m³f.

7.11 Leiga á húsnæði vegna geymslu á kögglum.
Gert er ráð fyrir að mánaðarleigan á 70 m² óupphituðu geymsluhúsnæði sé um 53 þúsund
krónur (upplýsingar frá Hvammur fasteignasala). Þetta gerir kostnað upp á um 1.100 kr. á
m³f.

7.12 Annað og ófyrirséð
Ákveðið að hafa þessa tölu 7,5% af heildarkostnaðinum. Sennilega er þessi tala í hærri
kantinum og því líklegt að hún nái að dekka allan annan og ófyrirséðan kostnað. Samkvæmt
útreikningum gerir þetta kostnað upp á 2.280 kr. á m³f fyrir viðarköggla úr uppkvistuðum
við. Fyrir viðarköggla úr óuppkvistuðum við 1.930 kr. á m³f og fyrir kurl úr óuppkvistuðum
við 1.150 kr. á m³f.

8. Tilraunir og mælingar
Eins og áður hefur komið fram stóð upphaflega til að athuga hagkvæmni þess að fjárfesta í
kögglunarverksmiðju til framleiðslu á viðarkögglum í þessu verkefni. Frá því var horfið þegar
í ljós kom að á Eyjafjarðarsvæðinu var til staðar kögglunarverksmiðja í eigu Stefáns
Þórðarsonar í Teigi í Eyjafjarðarsveit.
Ákveðið var að köggla stafafuruboli án greina, einnig lerkivið úr bolum annarsvegar og
heilum trjám með greinum hinsvegar. Þessar tegundir voru valdar vegna þess að þær eru
líklegastar til að gefa mesta hráefnið í framleiðslu af þessu tagi hér á svæðinu.
Starfsfólk Norðurlandsskóga og Skógræktar ríkisins í Gömlu-Gróðrarstöðinni sá um að
höggva þann við sem til þurfti í aprílmánuði 2012, ásamt því að lerki bolviðurinn var fenginn
að kostnaðarlausu frá Skógrækt ríkisins á Vöglum. Starfsfólk S.r. á Vöglum sá um kurlun og
sekkjun og S.r. lagði til allar vélar og tæki til kurlunarinnar ásamt því að sjá um flutningana á
kurlinu í Grund í Eyjafjarðarsveit allt verkefninu að kostnaðarlausu. Samtals voru grisjaðir um
6-7 m³f af við og kurlaðir um 5 m³f sem gáfu um 12 m³ af kurli. Grisjunin og kurlunin gekk
mjög vel fyrir sig.
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Kurlið var þurrkað í þurrkaðstöðu (fyrir korn) sem staðsett er á Grund í Eyjafirði og er í eigu
Guðjóns Þ. Sigfússonar, þurrkað með nokkurskonar súgþurrkun þar sem heitu lofti er blásið
upp um ristar á gólfi og í gegnum kurlið. Samtals voru þurrkaðir um 9,2 m³ af kurli úr
þrennskonar hráefni þ.e. stafafurubolum, lerkibolum og lerkibolum með greinum og
toppum.

Kurl í þurrkun. Talið frá vinstri, lerki m. greinum, stafafura, lerkibolir.

Þurrkunin gekk vel en markmiðið með henni var að þurrka kurlið niður í 8 til 12% rakastig
fyrir kögglunina. Reyndar voru vandræði með þurrkbúnaðinn í byrjun og hann virkaði ekki
sem skyldi en eftir að hann var kominn í lag tók rétt rúmlega sólarhring að fullþurrka nánast
ferskt efni. Stafafuran og lerkið með greinum stóð einhverjar 2 til 3 vikur í stæðum á plani eða
út í skógi áður en það var kurlað. Lerkibolirnir höfðu verið í stæðum einhverja mánuði áður
en þeir voru kurlaðir og því eitthvað búnir að þorna.
Í meðfylgjandi töflu sjáum við hvernig þurrkunin gekk fyrir sig á Grund.
Tafla nr.3 Rakastig í kurlsýnum við þurrkun á Grund
Rakastig m.v. þurrt efni
Rakastig m.v. blautt efni
Dagsetning Sýni tekið kl. Lerki uppkvistað Stafafura Rússlerki óuppkv. Lerki uppkvistað Stafafura Rússlerki óuppkv.
2.5.2012
12:00
62%
132%
77%
38%
57%
44%
4.5.2012
08:30
72%
42%
22.5.2012
08:30
54%
102%
35%
51%
22.5.2012
08:30
50%
103%
52%
33%
51%
34%
23.5.2012
10:30
13%
12%
24.5.2012
08:30
9%
9%
8%
9%
24.5.2012
08:30
11%
9%
10%
13.6.2012
16:00
8%
8%

Athugasemdir

Sett í gang 11:30
Mælt í Búsgarði
Slökkt á þurrkara 15:30
Mælt í Búsgarði
Mælt af Prómat.
Tekið eftir kögglun.

Rakastigið var mælt með því að vigta sýnin og nota örbylgjuofn til að þurrka þau. Til
viðmiðunar voru einnig þurrkuð sýni í þurrkaðstöðu í Búgarði (framkvæmt af Guðmundi
Helga Gunnarssyni) og einnig voru tvö sýni send til mælinga í Prómat á Akureyri (Sjá
fylgiskjal nr.3). Sýnin voru geymd í frysti þar til þau voru mæld.

16

Víðir Ágústsson ráðsmaður á Grundarbúinu aðstoðaði okkur varðandi meðhöndlun á kurlinu
og sá einnig um að flytja kurlið yfir í Akur í Eyjafjarðarsveit þar sem kögglunin fór fram.
Afnot af þurrkaðstöðu og vélum ásamt vinnuframlagi Víðis var verkefninu að kostnaðarlausu.
Kögglunartilraunin var gerð í júnímánuði 2012 á Akri hjá Hlyni Þórssyni sem aðstoðaði okkur
við þessa tilraun. Stefán í Teigi stjórnaði og stýrði þessari tilraun. Einhverjar breytingar þurfti
að gera á kögglunnarverksmiðjunni fyrir þessa tilraun en þær sneru aðallega að möluninni á
kurlinu og þá þannig að það næðist að mala það nægjanlega smátt fyrir kögglunina niður í 3
til 4 mm.

Hluti af kögglunarverksmiðjunni

Mötun á kurli

Kögglunin á lerkinu gekk mjög vel og kögglarnir virtust við fyrstu sýn vera vel heppnaðir.
Ekki gekk eins vel að köggla stafafuruna, kögglapressan hitnaði og virtist eiga í erfiðleikum
með að pressa hráefnið þannig að hún stíflaðist jafnvel. Stafafurukögglarnir reyndust lausir í
sér og molnuðu mjög auðveldlega í sundur og nánast ónothæfir. Ekki vildu þeir Stefán og
Hlynur gefast upp við svo búið. Daginn eftir var búið að setja inn vatnsúðara í mötunarkerfið
þannig að hægt væri að bleyta upp kurlið. Eftir að þetta var gert gekk kögglunin á stafafurunni
þokkalega og kögglarnir virtust vel nothæfi. Samtals voru í þessari tilraun framleiddir um 2
m³ af lerki- og furukögglum.

Stafafuru kögglar
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Líklegasta skýringin á því hversu illa gekk að köggla stafafuruna er sú að kurlið var orðið of
þurrt. Rakastigið gæti hafa verið komið niður í 5 til 6%. Ekki er æskilegt að rakastig kurls sé
undir 8% við kögglun. Of lágt rakastig veldur of mikilli mótstöðu í kögglapressunni þegar
kurlið er pressað í gegnum í hólkanna. Þetta veldur hita í pressunni ásamt því að kurlið
þjappast illa og kögglarnir verða lausir í sér. Möguleg ástæða fyrir því að það sama gerðist
ekki við kögglunina á lerkinu er sú að barkarinnihaldið í lerkikurlinu er hærra en í
stafafurukurlinu. Í berki er að finna meira af olíukenndum efnum en í bolvið. Einnig gæti
magn olíukenndra efna verið hærra í lerkiberki en furuberki.
Vegna þess hversu kögglunin þótti heppnast vel var ákveðið að láta rannsaka gæði kögglanna.
Sýni voru send til BELAB AB í Svíþjóð.
Eftirfarandi var atriði voru rannsökuð og lýsa gæðum kögglanna
Rakastig(moisture):
Uppgefið sem raki í % af þyngd viðaköggla.
Öskuinnihald(ash):
Gefið upp sem magn í % af vikt.
Orkuinnihald(net. Cal. Value):
Meðal annars uppgefið í MWst/tonn.
Hegðun öskunar við bruna:
Skreppihiti(shrinking Temp):
Lýsir því við hvaða hitastig í °C öskuhólkurinn(sýni) fer að skreppa saman.
Aflögunarhiti(Deformation Temp):
Lýsir því við hvaða hitastig öskuhólkurinn byrjar að aflagast.
Hálfkúluhiti(Hemisphere Temp):
Lýsir því við hvaða hitastig öskuhólkurinn sígur saman og aflagast í hálfkúlu.

Form á öskuhólki sem sýnir hálfkúluhitastigi er náð.

Bráðnunarhiti(Flow Temp):
Lýsir því við hvaða hitastig öskuhólkurinn hefur bráðnað í jafnt lag á prufufletinum.
Rúmmálsþyngd(Bulkdensity):
Gefið upp í kg/m³.
Ending(Mechanical Durability):
Gefið upp í %. Því hærri tala, því betra. Segir til um hversu vel kögglarnir þola
utanaðkomandi hnjask.
Hlutfall agna < 3,15 mm(Particle size (fines):
Gefið upp í %.
Efnainnihald:
Efnainnihald var ekki mælt í sýnunum en benda má á skýrslu Final report WP 4
Pelletizing and Combustion (sjá fylgiskjal nr. 3) þar sem meðal annars er fjallað um kögglun á
íslensku lerki og þar er einnig að finna mælingar á efnainnihaldi lerkiköggla.
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Niðurstöður úr rannsókn á gæðum kögglanna bornar saman við gæðastaðla.
Ef niðurstöðurnar (sjá fylgiskjöl nr 4, 5 og 6) eru bornar saman við sænska (fylgiskjal nr. 7)
og evrópska gæðastaðla fyrir viðarköggla ætlaða til kyndingar þá kemur eftirfarandi í ljós:
Kögglarnir eru flokkaðir í þrjá flokka en þeir eru A1, A2 og B. Kögglar í flokki A1 teljast
bestir en þeir eru unnir úr stofnviði (að mestu án barkar) eða viði sem ekki hefur verið
meðhöndlaður með kemískum efnum. Kögglar í flokki A2 geta verið unnir úr heilum trjám án
róta, stofnviði, greinum og öðrum afgangsviði sem fellur til við skógarhögg, berki t.d. frá
sögunarmyllum og öðrum við sem ekki hefur verið meðhöndlaður með kemískum efnum.
B flokkurinn telst síðan sá slakasti gæðalega séð.
Kögglar úr stafafurubolum
Kögglarnir unnir úr stafafurubolum standast alla staðla fyrir flokk A1 nema hvað varðar
endingu. Skýringin getur verið sú að kurlið hafi verið of þurrt þegar það var kögglað og
kögglarnir því lausir í sér. Þetta ætti að vera auðvelt að leysa tæknilega séð.
Kögglar úr lerkitrjám (bolir, greinar og toppar)
Kögglar úr heilum lerkitrjám lenda í flokki A2 og þá vegna hárrar öskuprósentu. Einnig ná
þeir ekki staðlinum hvað varðar endingu þótt litlu muni. Það ætti að vera hægt að leysa
tæknilega eins og fyrir stafafurukögglana.
Kögglar úr lerkibolum
Kögglar úr lerkibolum standast alla staðla fyrir flokk A1 þótt litlu muni varðandi
öskuinnihald.
Niðurstaðan að okkar mati er því sú að kögglunartilrauninn hafi heppnast vel og sýni fram á
það að við getum nú þegar framleitt fyrsta flokks viðarköggla til kyndingar hér innanlands.
Það að kögglunartilraunin hafi heppnast jafn vel og raun ber vitni má fyrst og fremst þakka
þekkingu og reynslu Stefáns Þórðarsonar en hann hefur um áratugaskeið kögglað hey fyrir
bændur.

9. Könnuð möguleg kaup og uppsetning á viðarkögglabrennara fyrir
stakt hús.
Í kjölfar þess að könnuð væri hagkvæmni þess að kynda stök hús í Grímsey með
viðarkögglum var ætlunin að gera tilraun með að kynda eitt hús í Grímsey með þessum
orkugjafa. Fljótlega beindust auga okkar að skólanum/félagsheimilinu Múla í Grímsey og var
Akureyrarbær sem er núverandi rekstaraðili húsnæðisins tilbúinn til samstarfs um þessa
tilraun. Ódýrasta lausnin var talinn sú að kaupa viðarkögglabrennara í stað olíubrennara og
nota olíuketilinn og annan búnað áfram. Haft var samband við allmarga söluaðila í Svíþjóð
varðandi kaup á viðarkögglabrennara fyrir þessa tilraun og þeim sendar upplýsingar sem
Kristján Snorrason hjá Akureyrarbæ útvegaði en þær eru þessar:
Ketillinn í Múla er frá HGV í Færeyjum gerð Rex 8 . http://www.hgv.fo/ og brennarinn er
Sænskur gerð B1 frá www.bentone.se afköst 80 kW. Þessi búnaður var settur upp árið 2008.
Innan málið á skorsteininum er 30*30 cm og nær 2,5 metra upp fyrir þakið þannig að
heildarhæð er um það bil 3,5-4 metrar.
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Ketillinn í Múla

Húsnæðið í Múla er 407fm² og gæti verið ca 1200 m³. Olíunotkunin er um 7700 lítar á árinu
2010 og kostnaðurinn það ár um 900.000 kr.
Þrír aðilar svöruðu og svör þeirra voru í stórum dráttum þessi:
A.
Samkvæmt Hans Andersson hjá Effecta Energy Solutions AB að þá hafa þeir
viðarkögglabrennara með nægjanlegri orkugetu (effect) til að hita upp húsið í Múla.
Hinsvegar telur hann að núverandi ketill sé of þröngur til að brenna viðarkögglumla í. Við
bruna á viðarkögglum þarf 2x meira magn af súrefni en við bruna á olíu. Þess vegna þurfi að
vera stærri loftraufar í katlinum til þess að koma í veg fyrir yfirþrýsting.
Samkvæmt verðlista Effecta kostar 30 kW brennari um 375.000 kr. án vsk. og með
fylgihlutum gæti verðið verið komið í amk. 700 þúsund kr.
Viðarkögglabrennari og ketill með nauðsynlegum fylgihlutum kostar hinsvegar um 1.600.000
kr. án vsk. (verð ársbyrjun 2012)
Inn í þessum tölum er ekki kostnaður við flutninga og uppsetningu né innflutningsgjöld.
Næsti aðili sem svaraði var Magnus Person hjá Biocomfort. Í megindráttum var svar þeirra
svohljóðandi:
Það gengur yfirleitt vel að nota olíuketill í brennslu á viðarkögglum þó má ekki gera ráð fyrir
því að ná sömu eldsneytisnýtingu og ef notast er við olíu eða gas. Það að nota olíukatla hefur
oft í för með sér óeðlilega mikið viðhald og umhirðu þar sem t.d. þarf að hreinsa ösku úr
katlinum eftir að búið er að brenna 150 til 250 kg af viðarpillum (reiknað á ketill fyrir
einbýlishús). Ef notast er við olíuketil sem gefinn er upp orkugeta upp á 25 til 30 KW þá er
mælt með að nota viðarpillubrennara með hámarks orkugetu upp á 10 til 16 KW til þess að
viðhalda þokkalegri eldsneytisnýtingu. Ef olíuketilinn er úr steypurjárni næst oftast ekki nema
60% eldsneytisnýting ef skipt er yfir í viðarköggla. Því er mun hagkvæmar að setja upp alvöru
viðarpilluketill sem þarfnast mun minna viðhalds og er með eldsneytisnýtingu(verkningsgrad)
upp á 90 til 93%.
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Helstu upplýsingarnar frá Johan hjá EnergiBiten voru þessar:
Almennt á ekki að vera neitt vandamál að hita um 250 m² hús með 18kW
viðarkögglabrennara og 400 m² hús með 30 kW brennara. Hátt hlutfall barkar í
viðarkögglum á ekki að vera vandamál. Við höfum kynt með barkarkögglum með góðum
árangri. Viðarkögglabrennarar frá okkur eru með sjálfvirkri aföskun með þrýstilofti.
Verða á 18 kW brennara er ca. 260.000 kr. án vsk og á 30 kW brennara um 300.000 kr. án
vsk.
Verð á kötlum er á bilinu 300 til 500 þúsund allt eftir því hvort loftraufar þarf að handhreinsa
eða hvort þeir eru með sjálfvirkri hreinsun. (innsk: inn í þessi verð vantar klárlega alla
nauðsynlega fylgihluti)
Það er hægt að brenna allar gerðir af viðarkögglum en er ekki viss með hvaða gerðir af
barkarkögglum er hægt að nota. Í kötlunum sem ég er að hugsa um fyrir ykkur er ekki hægt
að brenna hefðbundnum eldivið, en það eru til samnýtanlegir katlar fyrir slíkt.
Varðandi olíuketilinn í Grímsey virðist ekki vera neitt mál að setja viðarkögglabrenna í hann.
Ef það þarf um 7500 lítra af olíu á ári til upphitunar, þá þýðir það um 16 tonn af
viðarkögglum þarf til kyndingar. Þetta þýðir talsvert stóra birgðageymslu. Til eru
þrýstiflutningskerfi sem gera það kleift að staðsetja birgðageymslu allt að 30 metra frá
byggingunni sem sjúga til sín viðarkögglana. Það er nauðsynlegt ef gamli ketilinn er notaður
að sóthreinsa hann amk. tvisvar í viku þar sem slíkir katlar eru með frekar lítið öskurými.
Mat Johans er að það ætti ekki að vera neitt mál að hita skólann upp með 30 kW
viðarkögglabrennara í katlinum sem er til staðar. Það verður hinsvegar að vera alveg ljóst að
sá sem sér um kerfið verður að hreinsa öskuna úr katlinum amk. 2x í viku þar sem að
öskurýmið er ekki stórt. Það verður einnig að setja dragsúgsstýringu á skorsteininn þar sem að
hann er yfir 2 metrar á hæð og á mjög næðingssömu svæði.
Ef skorsteininn er steyptur þá þarf að vera vakandi yfir því að það myndist ekki raki í honum
þar sem að hitastig reyks sem myndast við bruna á viðarkögglum er lægri heldur en sá sem
myndast við olíubruna. Rakamyndun getur síðan leitt til þess að skorsteinninn getur frosið í
sundur í kuldaköflum yfir vetrartímann. Dragsúgsstýringin hjálpar til við að halda
skorsteininum þurrum og eykur eldsneytisnýtinguna.
Við mikla vatnsnotkun tekur olíubrennari strax við sér. Viðarkögglabrennari getur (ef hann er
ekki í gangi) verið allt að 10 mínútur að ná fullum afköstum í upphitun vegna lengri
kveikitíma.
Þetta er það helsta sem kom fram hjá þessum þremur sænsku aðilum sem svöruðu varðandi
kaup og uppsetningu á búnaði til kyndingar með viðarkögglum.
Niðurstöður
Það virðist vera tölverð tæknileg áhætta fólgin í því setja upp viðarkögglabrennara í
olíuketilinn í Múla og því var ákveðið að hætta við þá tilraun. Það væri ekki forsvaranlegt að
taka áhættuna á því að tilraunin mistækist. Þessi kyndiaðferð gæti fengið á sig óorð sem erfitt
gæti orðið að losna við ásamt því að rekstaraðilar og notendur skólans gætu orðið fyrir
verulegum óþægindum.
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Hinsvegar væri auðveldlega hægt að setja upp nýjan búnað með nýjum viðarkögglakatli og
brennara ásamt öðrum nauðsynlegum búnaði svo sem geymslu fyrir viðarköggla. Samkvæmt
upplýsingum frá Energibiten að þá gæti slíkur búnaður kostað:
Brennari f. viðarköggla 30kW:
Ketill pelletec 35 kW með nauðsynlegum aukabúnaði
Viðarkögglageymsla með flutningskerfi
Mötunarskrúfa f. geymslu

320.000 kr.
680.000 kr.
500.000 kr.
100.000 kr.
1.600.000 kr.

Þessar tölur eru án vsk. Inni í þessum tölum er ekki kostnaður við flutning á búnaði og
uppsetningu. Einnig þarf að reikna með kostnaði við uppsetningu á viðarkögglageymslunni
utanhúss ásamt nauðsynlegum framkvæmdum vegna þess. Trúlega er endanlegur kostnaður
ekki undir 3 miljónum króna. Niðurstaðan varð sú að okkur þótti þessi kostnaður of hár til að
fara út í tilraun af þessu tagi.
Allar kostnaðartölur í þessum kafla (nema annað sé tekið fram) má miða við verðlag í
ársbyrjun 2012.

9.1 Athugað með framleiðslu og kaup á viðarkögglum
Í tengslum við þetta var sérstaklega athugað með kaup viðarkögglum. Okkur var kunnugt um
að Fengur h.f. í Hveragerði framleiddu og seldu viðarköggla aðallega sem undirburð fyrir
hross. Þeir voru tilbúnir til þess að framleiða fyrir okkur viðarpillur á um 50 þúsund kr. tonnið
án vsk. og án flutnings til Grímseyjar. Miðað var við að þessir kögglar væru framleiddir úr
afgangstimbri.
Vinnsla á kögglum úr íslensku skógartimbri töldu þeir Fengsmenn tölvert kostnaðarsamari.
Gerð var tilraun hjá Feng h.f. með að framleiða viðarköggla úr íslenskum við. Var útveguð
stafafura frá Skógrækt ríkisins í Haukadalsskógi á Suðurlandi. Framleiðslan gekk mjög vel og
fengu íslensku viðarpillurnar hin bestu meðmæli hjá tékkneskum framleiðendum búnaðarins í
verksmiðjunni en þeir voru staddir þarna fyrir tilviljun þegar þessir kögglar voru framleiddir.

Viðarkögglar úr stafafuru úr Haukadalsskógi
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Eftir að hafa metið að kögglana komust við að þeirri niðurstöðu að þeir væru mjög vel
heppnaðir en hinsvegar mátti setja spurningamerki við hvort þeir séu nothæfir til kyndingar
þar sem að þeir standast ekki erlenda staðla til kyndingar t.d. varðandi þyngd á rúmmeter.
Sennilega dugar kögglapressa þeirra Fengsmanna ekki til að þjappa kögglana nægjanlega.
Þessir kögglar henta hinsvegar prýðilega sem undirburður enda má ekki pressa slíka köggla
eins mikið og köggla sem ætlaðir eru til kyndingar.
Einnig var skoðaður innflutningur á viðarkögglum frá Svíþjóð. Verðið þar á tonnið er um
29.700 kr. íslenskar án vsk. Ef við gerum ráð fyrir að flutningskostnaður verði í kringum
25.000 kr. (miðað við 40 feta gám og um 40 tonn af kögglum) er það um 55 000 kr. á tonnið
komið til Akureyrar. Þessir kögglar eru því vart samkeppnisfærir við íslenska viðarköggla.
Hafa skal í huga að öll verð í þessum kafla eru miðuð við ársbyrjun 2012.

Verðlisti frá Svíþjóð, ársbyrjun 2012

10.

Orkuverð til kyndingar.

Þegar kostnaðurinn á kWst er skoðaður kemur í ljós að hann er lægstur fyrir kyndinguna með
kurlinu kr. 8,61 kr. án vsk. Fyrir viðarkögglana er kostnaðurinn á kWst. Kr. 12,60 án vsk.
fyrir kögglana sem unnir eru úr óuppkvistaða viðnum og kr. 14.87 án vsk. fyrir það sem unnið
er úr uppkvistaða viðnum. Í samaburði við olíuna kr. 17,8 á kWst. án vsk. er kurlið og
kögglarnir að gefa mun lægra orkuverð. Þó skal hafa í huga að olían er miðuð við 85%
nýtingarhlutfall og viðarkögglarnir og kurlið er miðað við 90%.
Einnig verður að benda á að flutningskostnaðurinn á kurlinu og kögglunum vegur býsna þungt
í eldsneytisverðinu. Nánari upplýsingar um útreikninga á orkuverðum er að finna í
fylgiskjölum nr. 8, 9 og 10.
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Hafa skal í huga varðandi þessa útreikninga að kostnaður fyrir grisjun og útkeyrslu viðar úr
skógi er lágmarkskostnaður þ.e. sá kostnaður sem eigandi skógarins þarf að greiða fyrir
grisjun og útkeyrslu án þess að bera af því beinan kostnað, hvort sem hann vinnur verkið eða
fær verktaka til þess. Annar kostnaður svo sem fyrir flutninga o.fl. er sá kostnaður sem
viðkomandi aðilar telja sig þurfa fyrir sína starfsemi.

11.

Kostnaðaráætlun og hagkvæmniathugun fyrir hitaveitu
kynta með kurli og afgangsvarma frá rafstöð.

Almennt
Á áætluðu svæði hitaveitunnar eru 45 – 50 byggingar. Reiknað er með um það bil 30
íbúðarhús verði tengd veitunni, einnig um 10 aðrar byggingar, auk sundlaugar.
Tafla nr.4 Yfirlit yfir íbúðarhúsnæði
Fjöldi
Flatarmál
bygginga
m²
30
4.200
Íbúðarhúsnæði
10
3.000
Atvinnuhúsnæði

Rúmmál í
m³
13.000

Hámarksaflþörf hitaveitu er áætluð um 500 kW, auk 100 kW til upphitunar sundlaugar.
Orkuþörf ársins er metin 1800-2000 MWh, en taka verður fram, að mjög erfitt er að meta
upphitunarþörf atvinnuhúsnæðis, auk þess sem orkunotkun er háð orkuverði frá veitunni.
Reikna verður með að um 5% orkunnar tapist í dreifikerfinu.
Fjárfestingin
Kostnaður við dreifikerfi og varmaskipta var áætlaður skv. ofangreindum forsendum um 53
miljónir kr. Upplýsingar um efnisverð voru fengnar frá framleiðendum. Verktakakostnaður
er áætlaður skv. uppfærðum reynslutölum VN ehf og tekið mið af aðstæðum í Grímsey.
Tilboð var fengið í viðarkyndistöð frá Svedbo Bioenergy í Boden í Svíþjóð fyrir hvortveggja
köggla og kurl. Kostnaðurinn fyrir slíka stöð uppsetta og komna til Grímeyjar er rétt um 45
miljónir kr. Einnig var fengið tilboð í varaflstöð og kannað var verð á kælivatns- og
afgasvarmaskipti fyrir díselvélarnar sem framleiða rafmagn fyrir Grímsey, en verð á þessum
búnaði er samtals um 6 miljónir kr. Allt verð er án vsk.
Stofnkostnaður við hitaveitu í Grímsey er áætlaður um 130 miljónir kr. Þegar dregin er frá
eingreiðsla frá Iðnaðarráðuneytinu ásamt heimlagnargjöldum er fjárfestingin upp á um 85
miljónir kr. (sjá töflu nr. 5).
Árlegar tekjur af rekstri oghagkvæmni
Ef gert er ráð fyrir að hitaveitan selji orku sem nemur um 2.000 MWh á ársgrundvelli og af
því sé niðurgreidd orka til upphitunar íbúðarhúsnæðis 800 MWh. Þá er niðurstaðan fyrir
hitaveitu sem kynt er með kurli og orkuverði til notenda um 13 kr. á kWh. án vsk. sú að
árlegar tekjur af rekstri eru um 12 miljónir kr. (fyrir utan fjármagnsliði).
Miðað við 25 ára endingu á hitaveitunni gefur þetta innri vexti á framkvæmdinni upp á 13%
en ávöxtunarkrafan fyrir framkvæmd af þessu tagi er um 8%. Þessir háu innri vextir gætu
gefið svigrúm til þess að lækka orkuverðið til notenda. Miðað við gefnar forsendur ætti að
vera hægt að lækka orkuverðið niður í um 10 kr. á kWh og samt sem áður uppfylla skilyrðið
um 8% ávöxtun.
Frumniðurstöður sýna tæplega 8% innri vexti kyndingar með kögglum miðað við
sambærilegt orkuverð til notenda með kurlkyndingu. Augljóst er því að kynding með
viðarkögglum er ekki samkeppnisfær við kurlkyndingu í Grímsey.
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Niðurstöðurnar eru að sjálfsögðu mjög háðar gefnum forsendum og verður að ítreka fyrirvara
við ýmsar áætlaðar stærðir.
Ítarlegi umfjöllun um þessa liði er að finna í tveimur meðfylgjandi skýrslum þe. Frumhönnun
og kostnaðaráætlun hitaveitu í Grímsey og Hagkvæmni viðarkyndingar í Grímsey (sjá
fylgiskjöl nr.11 og 12).
Tafla nr.5 Áætlaður kostnaður vegna hitaveitu og árlegar tekjur
Helstu liðir

Upphæð
(án vsk)

Viðarkyndistöð með tilheyrandi varmaskiptum og varaafli

51 Mkr.

Stofn- og dreifilagnir hitaveitu ásamt tengigrindum og búnaði

53 Mkr.

Annað, ófyrirséð, hönnun og umsjón

26 Mkr.

Stofnkostnaður alls

130 Mkr.

Eingreiðsla frá iðn.ráðuneyti (65%)

29 Mkr.

Heimlagnagjöld (65%)

16 Mkr.

Fjárfesting

85 Mkr.

Tekjur af orkusölu og mælagjöldum

27 Mkr.

Orkukostnaður (kaup á kurli)

12 Mkr.

Annar rekstarkostnaður (um 2% af stofnkostnaði)
Árlegar tekjur af rekstri (f. utan fjármagnsliði)

3 Mkr.
12 Mkr.

11.1 Almennt um kostnaðaráætlun.
Eðlilegt er að í kostnaðaráætlun og hagkvæmiathugun af þessu tagi séu nokkrir óvissu þættir.
Varðandi kyndistöðina er í tilboðinu frá Svedbo einungis gert ráð fyrir geymslusílói sem tekur
um 18m³ sem ætti að duga vel fyrir kögglana en er sennilega full lítið fyrir kurlið þar sem
orkuinnihaldið er mun minna í kurlinu á rúmmeter heldur en í kögglunum. Þarna gæti fallið til
einhver aukakostnaður við stækkun á sílói.
Varðandi árlegar tekjur og gjöld er einn stærsti óvissu þátturinn orkusalan. Gert er ráð fyrir að
hún sé 2.000 MWh á ári og þar af er niðurgreidd orka til upphitunar íbúðarhúsnæðis 800
MWh. Það sem út af stendur er því húsnæði sem ekki á rétt á niðurgreiddri orku til upphitunar
þ.e. atvinnuhúsnæði, skólinn og félagsheimilið, sundlaug og sumarbústaðir m.m. Ef ekki tekst
að fá alla þessa aðila með verður rekstargrundvöllurinn erfiðari samfara minni orkusölu og
hærra orkuverði.
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Ein af megin forsendunum fyrir þessu öllu saman er þó sú að það fáist leyfi til að nýta án
endurgjalds kælivatns- og afgasvarman frá díselvélunum sem nú framleiða rafmagn fyrir
Grímsey. Gert er ráð fyrir sú orka sem þar megi nýta nemi allt að 700 MWh á ári. Hafa ber í
huga að raforkuframleiðslan í Grímsey er niðurgreidd og notkun afgangsvarmans myndi
lækka niðurgreiðslur vegna hitaveitunnar og þannig myndi ríkið hagnast á notkun hans.
Annar stór óvissuþáttur er hráefnisverðið. Á síðustu tveimur árum hefur eftirspurn eftir
grisjunarvið allstaðar á landinu aukist verulega sérstaklega með sölu til Elkem á
Grundartanga. Það hráefnisverð sem hér er reiknað með er ekki samkeppnisfært við það verð
sem Elkem borgar en mögulega er hægt að nýta þann við sem ekki hentar í Elkem í þetta
verkefni. Ef gert væri ráð fyrir því að hráefnisverðið myndi hækka um 2.000 kr. á m³f þá
myndi það þýða fyrir kurlhitaveitu að innri vextirnir lækkuðu úr 13% í 11% miðað við 25 ára
endingu og óniðurgreitt orkuverð 13 kr. á kWh.
Myndin hér að neðan sýnir hvernig innri vextir framkvæmdar breytast með hlutfallslegri
breytingu söluverðs, orkukostnaðar og seldrar orku.




Söluverð er verð óniðurgreiddrar orku (áætlað 13 kr/kWh).
Orkukostnaður er meðalverð orku til kyndistöðvar (áætlað 5,7 kr/kWh).
Seld orka er heildarorkusala hitaveitunnar (áætluð 2000 MWh/ári).
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12.

Niðurstöður og umræða

Þessi skýrsla fjallar fyrst og fremst um hvort hagkvæmt sé og tæknilega mögulegt að fara út í
að setja upp miðlæga hitaveitu í Grímsey sem kynt væri með kurli eða kögglum.
Út frá frá þessum útreikningum má álykta sem svo að hitaveita kynnt með kurli sé mjög
vænlegur kostur í Grímsey. Hún getur skilað af sér mun lægra orkuverði en olíukynding og
ætti að geta skilað af sér sambærilegu eða lægra orkuverði en óniðurgreitt rafmagnsverð og
samt sem áður uppfyllt allar hagkvæmniskröfur. Slík framkvæmd ætti að geta lækkað
niðurgreiðslur vegna húshitunar í Grímsey um amk. 3 til 4 miljónir kr. ár ári.
Kögglaveitan ætti einnig að geta verið hagkvæm en stenst þó kurlveitunni ekki samanburð.
Takist að fá styrki til þessarar framkvæmdar verður heildardæmið enn hagkvæmara.
Eitt af lykilatriðum við þessa framkvæmd er að leyfi fáist til þess að nýta varma frá kælivatni
og afgasi frá díselstöðvum sem framleiða rafmagn í eyjunni og það án endurgjalds. Eigandi og
rekstaraðili þessara stöðva er Rarik.
Síðan á eftir að kanna hug heimamanna til framkvæmdar af þessu tagi. Að sjálfsögðu fylgir
því kostnaður að taka inn hitaveitu en um leið er fólk laust við að reka eigin kyndingu ásamt
þeim auknu þægindum sem fylgja því að vera með miðlæga hitaveitu. Einnig ættu einhverjir
möguleikar að vera á því að lækka orkuverðið til þessara aðila.
Þetta ætti líka að vera mjög hagkvæmur kostur fyrir þá sem ekki eiga kost á niðurgreiðslum
vegna kyndingar á húsnæði og kynda í dag sitt húsnæði með olíu.
Einn kostnaðarsamasti liðurinn í þessu dæmi (fyrir utan hráefnið) eru flutningar á timbri, kurli
og/eða kögglum. Varðandi kögglana að þá er trúlega ekki miklu hægt að breyta til að gera
flutningana einfaldari eða ódýrari. Sennilega er best að kurla viðinn eftir útiþurrkun í gáma og
flytja í þeim á þurrkunar- og kögglunarstað. Eftir það væru kögglarnir fluttir í stórsekkjum og
geymdir í þeim þar til þeir væru notaðir.
Þegar notast er við kurl er gert ráð fyrir að kurlað verði beint í stórsekki og kurlið flutt í þeim
til Grímseyjar og geymt í þeim þar til það er notað. Þetta er sennilega ekki mjög hagkvæm
flutningsaðferð en varð fyrir valinu þar sem talið var óljóst hvernig væri að eiga við flutninga
á t.d. á gámum með Grímseyjarferjunni Sæfara og uppskipun og flutninga á staðnum.
Staðreyndin er hinsvegar sú að ferjan getur tekið 40 feta gáma og í Grímsey er til krani sem
gæti skipað slíkum gámi í land. Gámaflutningar eru því hugsanlega hagkvæmasta og
þægilegasta aðferðin við flutninga á kurli út í eyju.
Það er von okkar sem komið hafa að gerð þessarar skýrslu að hún geti nýst sem innlegg inn í
umræðu um orku- og kyndingarmál í Grímsey og mögulega auðveldað ákvarðanatöku um
hvaða leiðir skuli fara í framtíðinni í orkumálum Grímseyinga.

13.

Um gerð skýrslunnar.

Þessi skýrsla var unnin í nánu samráði og samstarfi við þá Brynjar Skúlasson hjá Skógrækt
ríkisins og Bergsvein Þórsson hjá Norðurlandsskógum. Starfsfólk Norðurlandsskóga og
Skógræktar ríkisins á Vöglum lagði fram efni, tæki og vinnu starfsfólks vegna
kögglunnartilraunar.
Þá fékkst aðstaða á Grundarbúinu í tengslum við þurrkun á kurli við og nutum við þar
aðstoðar Víðis Ágústssonar ráðsmanns á Grundarbúinu.
Síðast enn ekki síst þá lögðu þeir Stefán Þórðarson í Teigi og Hlynur Þórsson á Akri fram
vinnu og tæki ásamt þekkingu og reynslu í tengslum við kögglunartilraunina.
Kostnaðaráætlanir og hagkvæmniathuganir voru unnar af Verkfræðistofu Norðurlands.
Vill höfundur þessarar skýrslu hér með þakka framlag þessara aðila til þessa verkefnis.
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Abstract
The study took place at Eyjafjördur, Northern Iceland. In this area an afforestation project
called “Nordurlandsskogar” started in year 2000 comprising an area of 936.5 hectares.

There were three main objectives of the present study. The first was to estimate the present
standing volume and biomass of forests planted from 1983 to 2010. The second was to
estimate the future volume and biomass production of the same area. The third was to
estimate the wood supply for the next 60 years according to different assumptions for
treatments of the forest.

Based on a systematic forest inventory carried out in 2011, the present resource status was
determined. Three different simulation alternatives to estimate the future resource were
carried out with IceForest, a planning program applicable for even- and uneven-aged forests.
The planning period was 60 years divided into three 20-year growth periods for all
simulations. The first simulation, standard thinning, had similar treatments to those usually
done in Iceland over the years, i.e. thinning when basal area reaches 8, 21, 25, 26 or 27 m2/ha
for different site index classes with removal of 30 % of the standing volume. For the second
simulation, extensive thinning, thinning was applied at the same basal areas as the first, but 50
% of standing volume was removed. For the third simulation, few thinnings at high basal area,
thinnings were only allowed when basal area reaches 50 m2/ha in order to thin as little as
possible. 30 % of standing volume was removed.
Standing volume of the area today is 8161 m3. Total predicted production of the area over a
period of 60 years for the first simulation is 578480 m3 and cutting volume was 220258 m3.
Total predicted production for the second simulation was 515608 m3 and cutting volume was
283550 m3 while they were 426743 m3 and 4179 m3, respectively for the third simulation

Both the growth models and the IceForest management planning system seem to work well,
providing appropriate results regarding how different thinning programs affect total
production and cutting volume.

Keywords: Iceland, IceForest, Russian larch, Siberian larch, Larix sukeczewii, Lodgepole
pine, Pinus contorta, simulation, volume growth, production.
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Samantekt
Rannsóknin fór fram á starfssvæði Norðurlandsskóga í Eyjafirði og er flatarmál
rannsóknarsvæðisins 936,5 hektarar. Norðurlandsskógar voru stofnaðir árið 2000 og er megin
markmið þeirra að byggja upp skógarauðlind á Norðurlandi.
Í þessari rannsók voru þrjú megin markmið. Það fyrsta var að reikna út standandi viðarmagn
og lífmassa í lerki- og furuskógum sem var plantað á tímabilinu 1983-2010. Annað var að
leggja mat á framtíðar standandi viðarmagn og lífmassa sömu svæða. Það þriðja var að finna
hvernig skógarauðlind þessa svæðis myndi þróast næstu 60 árin miðað við þrjár mismunandi
meðferðir.
Núverandi skógarauðlind var reiknuð út og hermilíkön voru látin meta framtíðar
skógarauðlind svæðisins út frá mismunandi umhirðuaðgerðum. Hermilíkönin voru gerð í
forritinu IceForest sem er áætlanagerðarforrit fyrir skógrækt og Skógrækt ríkisins hefur
nýlega fest kaup á.
Með fyrsta hermilíkaninu, venjuleg grisjun var reynt að líkja eftir grisjun eins og hún er
framkvæmd í dag. Grisjað var þegar grunnflötur náði 8, 21, 25, 26 eða 27 m2/ha .
Grisjunarstyrkur var 30 % af standandi rúmmáli. Fyrir hermilíkan tvö, mikil grisjun, var
grisjað þegar grunnflötur náði 8, 21, 25, 26 eða 27 m2/ha og grisjunarstyrkur var 50 % af
standandi viðarrúmmáli. Markmiðið með þriðja hermilíkaninu, fáar grisjanir við háan
grunnflöt, var að grisja sem minnst. Grunnflöturinn þurfti að ná 50 m2/ha og
grisjunarstyrkurinn var 30 % af standandi viðarrúmmáli. Skipulagstímabilið var 60 ár, deilt
niður í þrjú 20 ára tímabil fyrir öll þrjú hermilíkönin. Úttektin var gerð haustið 2001.
Standandi rúmmál rannsóknarsvæðisins í dag er 8161 m3. Áætluð framtíðar heildarframleiðsla
svæðisins fyrir hermilíkan eitt er 578480 m3 og grisjunarmagn er 220258 m3. Áætluð
heildarframleiðsla svæðisins fyrir hermilíkan tvö er 515608 m3 og grisjunarmagn er 283550
m3. Áætluð heildarframleiðsla svæðisins fyrir hermilíkan þrjú af nýtanlegum viði er 426743
m3 og grisjunarmagn er 4179 m3.

Vaxtarmódelin og áætlanagerðarforritið IceForest virðast gefa raunhæfar niðurstöður fyrir
áhrif mismunandi grisjunar ferla á bæði heildarframleiðslu og grisjunarmagn.
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Lykilorð: Iceland, IceForest, Russian larch, Siberian larch, Larix sukeczewii, Lodgepole pine,
Pinus contorta, simulation, volume growth, production.
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Abstrakt
Forskningen ble gjennomført på skogreisningsprosjektet “Nordurlandsskogar” sitt
operasjonelle område. Studieområdet er 936,5 hektar. Nordurlandsskogar ble etablert i år
2000 med hovedmålsetning å bygge opp en skogressurs i området.
Det var tre hovedoppgaver som skulle utføres i denne forskningsoppgaven. Det første var å
beregne stående volum og biomasse av lerk- og contortafuru-bestander plantet mellom 19832010. Det andre var å estimere stående volum og biomasse for de samme bestandene. Det
tredje var å vurdere hvordan skogressursen på disse områdene vil utvikle seg over de neste 60
årene.
Dagens ressurser ble beregnet og framtidige ressurser ble estimert med simulasjon av tre
forskjellige behandlingsmetoder. Planleggingsprogrammet IceForest ble brukt til å utføre
simulasjonene. Planleggingsperioden var på 60 år, delt opp i tre 20 års vekstperioder for alle
tre simulasjonene.
Den første simulasjonen skulle være tilsvarende dagens behandlingsmetoder på Island.
Tynning ble gjort ved grunnflatemål 8, 21, 25, 26 eller 27 m2/ha. Tynningsstyrke var 30 % av
stående volum. Den andre simulasjonen innebærer tynning ved det samme grunnflatemål som
den første men med uttak av 50 % av stående volum. Den tredje simulasjonen innebærer få
tynninger. Tynninger ble bare foretatt når grunnflatemål nådde 50 m2/ha med uttak av 30 %
av stående volum.
Stående volum på arealet i dag er 8161 m3. Estimert totalproduksjon for arealet over 60 år i
den første simulasjonen ble 578480 m3 og uttak ble 220258 m3 . Total estimert produksjon i
den andre simuleringen ble 515608 m3 og uttak ble 283550 m3 mens de ble 426743 m3 og
4179 m3 respektivt, for den tredje simulasjonen.
Både tilvekstmodellene og planleggingsprogrammet IceForest ser ut til å virke godt i forhold
til oppnådde verdier for produksjon og uttak ved forskjellige forvaltningsregimer.
Nøkkelord: Iceland, IceForest, Russian larch, Siberian larch, Larix sukeczewii, Lodgepole
pine, Pinus contorta, simulation, volume growth, production.
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1

Introduction

Iceland has a short afforestation history and the country was almost treeless in the 18th century
after long time of sheep overgrazing, tree cutting and climate changes. Before human
settlements, Icelandic birch forests and woodlands are believed to have covered between 25
and 40 % of the land area (Eysteinsson 2009). In year 1899 three Danish foresters planted
“the Pine stand” at Þingvellir. This is considered to be the beginning of organized forestry in
Iceland (Eysteinsson 2009).

In 1908 the Icelandic forest service was established. The first years after establishment the
focus was on protecting the remaining of the birch forest (Betula pubescens) and on small
scale planting of exotic tree species. From 1950 the attention has been on afforestation by
planting trees (Eysteinsson 2009). Since 1990 annual planting in Iceland has amounted to
between 5 and 6 million plants (Eysteinsson 2009). For comparison, in Norway around 20
million plants were planted in 2010 (Statistics Norway 2012). Today 1.3 % of the land area is
covered with forest. Estimated planted forest area is 47319 hectares and native birch forest
covers around 85000 ha (Iceland forest service 2009; Traustason 2011).

The official Icelandic policy on afforestation from 1999, revised in 2006, was to increase
forest area to cover at least 5 % of the lowlands 40 years from now (Alþingi Íslands: Lög um
landshlutabundin skógræktarverkefni 2012; Eysteinsson 2009). This plan has now been set
aside due to lack of funds for afforestation projects from the Icelandic government.

In Iceland there are two larch species that have been planted most over the last 113 years,
Russian larch (Larix sukeczewii) and Siberian larch (Larix sibrica) (Norðurlandsskógar 2010;
Pétursson 2007; Snorrason 1986). In the early years of Icelandic afforestation history
experiments with both species and different provenances were established, and results of these
experiences showed no statistical difference between the growth of these two species
(Eysteinsson 2009; Sigurdsson & Snorrason 1990). All growth and volume equations are also
the same for the species. Because of the similarities, the two species will be handled as one,
referred to as larch or Russian larch, in this thesis.

In the year 1900, 300 larch trees were planted in northern Iceland on the farm Grund
(Snorrason 1986), which is about 20 km south of Akureyri (figure 2). This is considered to be
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the first larch planting in Iceland. Neither the species nor the provenance was known, but
these plantings are considered to be either L. sukeczewii or L. decidua (Snorrason 1986). The
first known provenance of larch (L. sukeczewii) seeds from Russia was seeded in
Hallormsstadur 1913. Larch (L.sukeczewii) has been the most planted tree species in Iceland
over the last decades and seeds have been imported to Iceland almost continuously from 1949.
This is due to the species capability to grow on infertile, poor and eroded land (Loftsson 1991;
Snorrason 1986). The origin of almost all seeds imported to Iceland over the last decades are
from Finnish seed orchards. The origin of these orchards is Raviola provenience, although
there has never been seed delivered directly to Iceland from the famous Raviola stand
(Pétursson 2007). In the inland of north- and east Iceland, larch is the most successful and
most important species and will have increasing commercial value in the coming years.

Lodgepole pine (Pinus contorta) has its origin from sea level up to 3900 m above sea level in
western North America. This makes the Lodgepole pine unique regarding altitudinal range
(Karlman 1981). That is one of the reasons why Lodgepole pine can survive under the tough
climate conditions in Iceland. The first Lodgepole pine (Contorta pine) stand was planted in
eastern Iceland in 1940. Most of the Lodgepole pine seeds used in Icelandic forestry is from
the Skagway area in southeast Alaska. Lodgepole pine is a popular tree to grow in Iceland
because of its ability to grow on poor sites and also because it is used much as a Christmas
tree (Loftsson 1991).

There are three main forests projects or organizations that have been planting and conserving
old forest remaining in the northern part of Iceland; Nordurlandsskogar (Regional
afforestation project), Skógræktarfelag Eyfirdinga (Forest associations of Eyjafjördur) and
Iceland Forest Service. They have all similar objectives, but have been established in different
periods.

Nordurlandsskógar (NLS) is a regional afforestation project founded in year 2000. The main
goal of the project is to create a new resource which in the future will make rural settlements
in Iceland stronger, and also to develop economic values in terms of forest
(Norðurlandsskógar 2010). Afforestation on farms in the northern part of Iceland began in
1983 and these areas were brought into the regional afforestation project in the year 2000.
NLS has made contracts for afforestation comprising 8400 ha on 156 farms. In the year 2010
they had planted about 3500 ha (Norðurlandsskógar 2010). Over 30 different tree species
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have been planted, but Russian larch is the most planted tree species (48 %), spruce is the
second (13 %), pine is the third (9 %) while the remaining species constitute 30 %.
(Norðurlandsskógar 2010).
Skógræktarfelag Eyfirdinga (Forest associations of Eyjafjördur) was established in 1930. For
the first 30 years the main goal of this project was to conserve the remaining of the birch
(Betula pubescens) forest, to plant birch (Betula pubescens) but also, on a smaller scale, to
plant exotic species (Guðleifsson 2000). They have planted about 850 ha since 1930 (Iceland
forest service 2012. Icelandic forest research 2012).

As previously mentioned the Icelandic forest service was founded in 1908. Their main goal
the first decades was to conserve the remaining of the old birch forest (Betula pubescens), but
since 1950 the effort has been on afforestation and planting trees (Eysteinsson 2009). They
have planted about 405 ha in the northern part of Iceland (Iceland forest service 2012.
Icelandic forest research 2012).

Some of the forests that have been developed under these projects have now reached the point
that they need to be treated and therefore it’s necessary to make a forest inventory to assess
the present situation of the forests of north Iceland. It is also important to know about the
future production of these forest and different products which may give the forestry industry
valuable information about future yield and different products. To do that we need to use tools
that can describe the dynamics and future developments of the forest based on the present
resource situation.

Recently the Icelandic Forest Service has bought the first forest management planning system
for use in Icelandic forestry. The system, called Monte, was originally developed in Finland
(Pukkala 2008), but are now developed for Icelandic conditions (Heidarsson, Larus, forest
consultant at Icelandic forest service, Email, 25.April 2012). The present work is the first
attempt to use the system to simulate the future growth of a larger forest area. Over the years
there have been a numbers of tools for this purpose developed in other Nordic countries. In
Norway there is a tool called Gaya-Sgis (Gobakken 2003; Hoen & Eid 1990; Hoen &
Gobakken 1997) and Avvirk2000 was a development from Avvirk3 in 1999 (Eid &
Hobbelstad 2000). Heureka was developed in Sweden in 2005 (Heureka Forestry DSS).
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There are therefore three main objectives of this research. The first objective is to estimate the
present volume and biomass of the larch and pine forests in northern Iceland. The second is to
estimate the future volume and biomass production. The third is to estimate the potential
supply of wood for the next 60 years according to different assumptions for treatments of the
forest.
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2
2.1

Material and Methods
Study area description

The study area is located in the northern part of Iceland, 65°N and 18°W, in Eyjafjördur and
Fnjóskárdalur (figures 1 and 2). Most of the plantings are located along Eyjafjördur, which is
one of the longest fjords in Iceland. Some other plantings are located in the valleys adjacent to
the fjord.

The biggest part of the terrain in Eyjafjördur and Fnjóskárdalur is Betula nana heath and
Kobresia myosuroides heath. Betula nana heath: More than 50 % of the species is Betula
nana other species that are often in this type of vegetation are Vaccinium uliginosum,
Kobresia myosuroides, Empetrum nigrum, grasses and willows. The soil is wetter than in
other heath types. Kobresia myosuroides heath: Usually more than 50% of the vegetation is
Kobresia myosuroides other species in this type of vegetation are Empetrum nigrum, Dryas
octopetala, Juncus trifidus and grasses. This type of vegetation is usually very dry and
infertile (Snorrason 1993). According to (Helgason 1981); Snorrason (1986) and the
Icelandic soil is relatively nutritious when considering the cold climate on the island.

The study area is 936.5 ha where 3.6 million trees have been planted since 1983
(Norðurlandsskógar 2010). Mean annual temperature between 1949- 2011 was 3.60°C, mean
annual rainfall was 509 mm and mean annual moisture content was 79.6 %. The
meteorological station that provides this weather data is inside the biggest town in north
Iceland, Akureyri, located at 65°41.135' N, 18°06.014' W (figure 2). The meteorological
station lays 23 m.a.s.l. Most of the rainfall comes in wintertime as both snow and rain. For the
last thirteen years weather conditions have both been warmer and wetter than the average
basic (Icelandic Met office 2012a). Rainfall measuring has been done from 1927 and
temperature measurements have been made from 1882 (Icelandic Met office 2012b)
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Figure 1. Study area.

2.2

Data collection

2.2.1 The distribution of the sample plots
Data collection was done between 24th and 28th October 2011. The measured forests (936.5
ha) are all parts of the regional forest project called Nordurlandsskogar, comprising areas
planted between 1983 and 2010.

Sample plots were distributed over the area and did cover 38 different farm forests. The
average forest stand is about 53 hectares in this area. The sample plot size was 100 m2. A
minimum of three sample plots was laid out for each age class (based on year of planting) and
species. First, 180 of the sample plots were distributed proportionally to the size of the area
planted with larch or Lodgepole pine for the different age classes (table 1). In addition, we
needed manually to add in more sample plots because some of the planted areas were too
small and therefore got zero or only one sample plot. All together 19 sample plots were
therefore manually added to the sample plots. After this action the lowest number of sample
plots per age class was three. The total number of sample plots was 199 with 163 sample plots
with larch and 36 sample plots with Lodgepole pine (table 1).

In some cases the distributed sample plots could not be measured in field. The reason for this
was mainly inaccurate registration of the location of the planted area. Therefore only 162
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sample plots with larch and 31 with Lodgepole pine, a total of 193 sample plots, were
measured.

Table 1. Distribution of the sample plots, age classes and species (S.P.Plan denotes the number of sample
plots that were distributed. S.P.M denotes the number of sample plots that actually were measured in
field. Ha denotes the number of hectares of forest in each of the age classes.

Age classes
1983-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1994
1995-1997
1998-2000
2001-2003
2004-2006
2007-2010
Total

Ha
8,5
9,5
19,1
137,3
111,9
58,1
109,7
187,6
168,5
810,0

Larch
S.P. Plan
3
3
3
27
22
11
22
38
34
163

S.P.M
3
4
3
26
22
14
21
38
31
162

Ha
6,1
4,8
3,6
3,7
9,8
12,0
10,4
29,3
46,9
126,5

Lodgepole Pine
S.P. Plan
S.P.M
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
3
3
6
6
9
7
36
31

Because of large variations in age, diameter and height in the study area, the age classes were
divided into two groups; older forest defined as sample plots with more than 50 % of the trees
larger than 3 cm in diameter and the younger forest defined as sample plots with 50 % of the
trees less than 3 cm in diameter. These two groups are then divided into nine different age
classes. Each age class includes three planting years. The first age class ranges from 19831985, the second age class 1986-1988 and etc. The last age class was planted between the
years 2007 and 2010.

The ArcGIS data program was used to distribute the sample plots randomly. To do that a layer
had to be made in the ArcGIS program that only contains the planting of larch. The next step
was to make nine layers for each age class and use the command “merge” to make one
polygon for each age class. The next step was to make a negative buffer approximately -5
meters around the whole polygon. The area of the polygon and the risk of sample plots
landing outside the planted area were thus reduced.
The program “ET GeoWizard “was used to put the right number of sample plots randomly for
each age class “random points in polygons”. This gave 163 sample plots for larch. The same
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method gave 36 sample plots for pine. In addition, the 19 previously described sample plots
were manually inserted.

The location data of the sample plots were loaded into a GPS device using a program called
GPSU, and the GPS was used to locate the sample plots on field. Figure 3 shows how the
sample plots were distributed in the area. For some sample plots the GPS coordinates did not
locate the plot center inside the planting. In such cases, we walked 30 steps inside the stand,
starting from the nearest edge of the plantation.

Figure 2. Sample plot distribution and location of Akureyri.
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2.2.2 The measurements
The sample plots were circular with a fixed radius of 5.64 m (i.e. the area of one plot is 100
m2) measured with forest worker tape. On all plots the following registration was done:

- Species registration was done by counting the total number of each species on every sample
plot.
- Soil depth was measured with metal stick especially made for that purpose. Soil depth was
divided into three classes; first class depth from 0-25 cm, second class depth from 26-50 cm
and third class depth 51 cm and more.
- Vegetation classification was checked and registered.

For sample plots defined as older forest diameter at breast height (d1.3) over bark for trees
larger than 3 cm was measured on every living tree to nearest cm. Trees with diameter less
than 3 cm were counted and registered. A tree was measured only if its midpoint was inside
the plot. When measuring the diameter it is important to not always measure in the same
direction. We therefore turned the handle of the instrument towards the center of the plot
when measuring.

On every plot height was measured for the basal area median tree and the smallest and the
three largest trees with respect to diameter. The height was measured with a height measuring
stick. The basal area was calculated from the diameter measurements and the tree nearest to
the middle basal area was measured as the basal area median tree.

For sample plots defined as younger forest all trees within the sample plot were counted,
species distribution registered and height was measured on every third tree. In all sample plots
the height of the highest tree was measured. This height was classified as dominant height of
the sample plot.

All data from the sample plots was put into the data program Excel and classified according to
age classes and species. Mean height, dominant height, mean diameter at breast height, basal
area and average trees per ha was calculated for the older forest. For the younger forest mean
height, dominant height and trees per ha was calculated.
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Mean height is average height of all measured trees of each species and age class. Dominant
height is the average height of the highest tree of all sample plots in each age and species
class. Mean diameter at breast height (d 1. 3) is the average diameter of all measured trees in
the sample plots for each age and species class. Basal area (m2) was calculated for each tree
with formula

. D stands for diameter (d 1. 3) and P is a factor 3.14159265.

After that basal area for each sample plot was found by summing up for all trees and divided
with 100 to get m2/ha. Then average m2/ha was calculated for each age and species class.

2.3

IceForest software and its history

To do the forecast of future timber resources a data program called IceForest was used.
IceForest is a calculation and planning program for even- and uneven-aged forests and was
developed in Finland by Prof. Timo Pukkala (Pukkala 2000).
The base of the software is a Finnish forest planning system called Monsu (Management
Planning Programme for Multiple-Use Forestry).

Monsu was originally developed for tree plantations in Malawi but have also been used in
many other countries. Other programs have been developed from Monsu for example Monte
and MMForest, which was used by Finnish forestry students to make a forest management
plan for a part of Hallormsstadur forest in eastern Iceland. IceForest is the Icelandic version of
Monte (figure 3). The program may calculate the present status of a forest area. However, the
main use of the program is to help in the compilation of management plans for forests. The
following description of the program is based on the user guide for Monte (IceForest)
(Pukkala 2008).

Figure 3. Development of IceForest.
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IceForest is suitable for even-aged and uneven-aged single-species stands or species mixtures.
In even-aged stands, one species is nominated or selected as the dominant species. The
development of a stands dominant height is simulated with the model of the dominant species.
When IceForest simulates management alternatives for stands, the instructions that guide the
simulation are selected on the basis of the main species, both in even-aged and uneven-aged
stands.

IceForest is an open system in the sense that the user can change the names of tree species and
their codes, models used in calculation, management instructions (which guide the simulation
of treatment schedules) and several other parameters. Therefore, IceForest can be easily
adapted to other countries (Pukkala 2008). The main functions of IceForest are:

Data input and Management
Calculation of current status of the forest
Planning (simulation and optimization)

Figure 4 shows the main features and data processes in IceForest.

Figure 4. Data process in IceForest.
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2.4

Data input

Which plot data that are required in IceForest depends on the variables used in growth
models. In this study the following data was required for every stand:

- Stand number
-Province number
-Area of the stand
-Main species
-Age
-Dominant height
-Management system
Even-aged management
Uneven-aged management
-Main use
Production forest
Recreation forest
-Distance to road
-Year and month of inventory
-Diameter distribution
Species code
Diameter
Number of trees per hectare in different diameter classes

The diameter measurements of every stand were grouped into diameter classes of 1 cm in this
study.

Calculation of present status is based on the empirical diameter distributions of different
stands. This way of computing results may be called the diameter distribution approach or tree
list approach (a list of trees represents the whole growing stock).

The data of each tree is computed as follows:

- The stand age is used as the age of every tree.
- Tree heights are calculated using a single tree height model.
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- The stem volume and assortment volumes are calculated with a taper function.
- Biomasses of various tree components (stem, branches, leaves, roots) are calculated with
expansion factors and from that information the carbon content is calculated.

From these characteristics, a set of stand level results is calculated in a straightforward way.
Mean diameter and mean height are calculated using tree basal area as a weight variable.

The simulation of treatment schedules uses treatment instructions specified by the user. The
instructions can be specified according to rotation length, thinning model, regeneration
method, planting density, thinning limit and thinning percentage. There can be up to ten
different treatment scenarios.

The growth models used to predict the future yield of larch were made by Pesonen et al.
(2009) and consist of a dominant height model, a single tree height model, a diameter
increment model and a bark thickness model. The taper models used to predict diameter at
any point along the tree stem were made by Heiðarsson and Pukkala (2011). From the taper
models volume and assortment structure can be calculated. These models were made for
Hallormsstadur eastern Iceland but the growing conditions in Eyjafjördur are similar, so the
growth models should give fairly accurate results.
The growth models used to predict the future yield of Lodgepole pine were made by Juntenen
(2010) and the sample trees were selected from different locations in Iceland. These growth
models consist of a dominant height model, a single tree height model, a diameter increment
model, a bark thickness model and a self-thinning model.

2.5

The simulations

The first step of the planning is to simulate treatment schedules for the stands. Different
treatment schedules are produced by varying the thinning limit and rotation length decided by
the user. Simulation of one treatment schedule for one stand proceeds as follows. If first year
of the plan is later then the inventory year the program up-dates the data to the first year of the
plan and stand variables are calculated. Then tree growth is simulated to the middle of the first
sub-period and the program checks if thinning limits are exceeded. If this being the case the
program simulates a thinning treatment and harvested volume is calculated. The remaining
trees are left to grow till the end of the sub-period and the stand characteristics are calculated
again. After simulating treatment schedules for stands one or several management plans at
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forest level may be specified. Choosing the best plan is done by defining goals related to
treatment and state of the forest. Possible goal variables related to the treatments that can be
specified by the user are:

Total harvest
Harvest of saw logs
Harvest of poles
Harvest of firewood
Net income
Cutting area
Regeneration area

Possible goal variables related to the state of the forest in a sub-period are:
Total volume
Volume of saw logs
Volume of poles
Volume of firewood
Stumpage value of the growing stock
Annual volume increment
Annual value increment

The user can put a special weight or goals on the above variables. The goals concern the
whole forest area under planning, not individual stands. This means that the optimal
treatments of stands are derived from forest-level goals. In figure 5 the first row gives the
current status of particular stand. These are standing volume, amount of different products,
growth, value today and the value growth. A special weight has been put on standing volume
in the forest in all sub-periods. That means that the user want to have high standing volume in
the forest in the future. If selecting sawlog in the line below means that the user wants to have
as much as possible sawlog production. In figure 6 the orange bar indicates that a special
weight has been put on total volume in the 3 sub-periods, in year 2072. That means that the
user is especially interested in high standing volume in the third sub-period and the program is
then aiming for that in the simulations. The light green bars on the right are the goal aiming
for and the dark green bar indicates if the goal can be reached. In this case it will be hard to
achieve in the 3 sub-period because the bar does not go very far to the right.
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Figure 5. Description of forest status.

Figure 6. Optimization of volume for the forest stands.

In the present work, three different simulations were done to get varying results according to
different treatments of the forest. Those are as follows;

1. Standard thinning. This alternative is similar to the treatments that usually have been done
in Iceland over the years. That is thinning when stand basal area reaches 8, 21, 25, 26 or 27
m2/ha and 30 % of the standing volume is removed. The planning period was 60 years divided
into three 20-year growth periods (table 2).
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2. Extensive thinning. For this alternative thinning was done when stand basal area reaches 8,
21, 25, 26 or 27 m2/ha while 50 % of standing volume was removed. The second alterative
had the same planning period as the first (table 2).

3. Few thinnings at high basal area. The aim for this alternative was too thin as little as
possible. The stand basal area threshold was therefore set to 50 m2/ha and 30 % of standing
volume was removed. Also the third alternative had the same planning period as the first
(table 2).

Table 2. Three different simulations.

Simulation
2

Standard thinning Extensive thinning Few thinning’s at high basal area

Basal area (m /ha)
8, 21, 25, 26 or 27
Thinning strenght (%)
30
Period (years)
3*20

8, 21, 25, 26 or 27
50
3*20

50
30
3*20

Figure 7 shows the settings for the standard thinning simulation. Recommended treatment
should be executed when stand basal area reaches certain amount on basal area (m2/ha) or
when the dominant height reaches certain height meters. Iceforest always choses the
alternative that reaches the target limit first. In this case Iceforest can recommend treatment in
five different basal area parameters and dominant height parameters. First if the basal area
reaches 8 m2/ha or dominant height reaches 4 meters. Second if the basal area reaches 21
m2/ha or dominant height reaches 9 meters. Third if the basal area reaches 25 m2/ha or
dominant height reaches 12 meters. Fourth if the basal area reaches 26 m2/ha or dominant
height reaches 15 meters and fifth if the basal area reaches 27 m2/ha or dominant height
reaches 18 meters. Settings for side index was set as showed in figure 7 in all sub-periods.
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Figure 7. Settings for thinning.

Table 3 shows the settings for the parameters that IceForest needs in order to classify the trees
to certain products. The Icelandic timber market is relatively small related to other countries
but demand of saw logs is higher than supply from Icelandic larch forests today. This is the
reason why the length of the larch saw logs is set to 1.2 meters, the minimum piece length
which the log saw can handle (Þorfinnson,Þór, Ranger at Iceland forest service, personal
communication by phone. 24.04.2012).

Table 3. Parameters for the products.

Species
Product
Length (M)
Top diameter (Cm)

Log
1,2
13

Larch
Pole
3
6

Tritu
3
2
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Log
2,4
13

Lodgepole pine
Pole
3
6

Tritu
3
2
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Results

3.1

The present resources

3.1.1 The older forest
Table 4 shows the present resources for the older larch stands. The areas planted were
relatively low in the early periods but increased considerably in the period from 1992 to 1997.
In general it can also be seen from the table that the stocking parameters (number of trees,
basal area, volume etc.) are highest for the stands planted first. Biomass, for example,
increases from 22 tons/ha for stand plated in 1998-2000 to 86 tons/ha for stand planted in
1983-1985.

The volume per ha is smaller in the age class 1992-1994 than in the age class 1995-1997 and
also the biomass in the same age class is smaller (table 4). The reason for that is possibly that
the stands planted in period 1992-94 had a lower number of trees than those planted in 19951997. The reason for that can be things such as plant quality, unsuitable provenance or frost in
the autumn which had led to higher mortality after planting for stands planted in period 199294. The age class 1998-2000 was the only age class that was measured both as old forest
classification and young forest classification. This age class is on the boundary of younger
and older forest classification and therefore around half the sample plots were classified as
older forest (tables 4, 7 and 9).

Table 4. Present situation of the older larch stands.

Year of planting
Area (ha)
Trees/ha
D(1,3) (cm)

1983-1985
8,5
1167
11,5

1986-1988
8,4
1700
9,7

1989-1991
19,1
1433
8,3

1992-1994
124,3
1609
5,8

1995-1997
111,9
2000
5,8

1998-2000
35,0
2000
5,0

Basal area (m2/ha)
Dom. height (m)
Height (m)

14,0
7,5
6,2

12,5
7,4
6,3

7,9
6,2
4,9

5,1
5,2
4,3

5,9
5,2
4,3

4,4
4,6
3,8

Volume (m3/ha)
Biomass (tons/ha)

65,0
86,0

46,0
61,0

29,0
38,0

17,0
23,0

22,0
29,0

17,0
22,0

Table 5 shows the present results for the older Lodgepole pine. It can also been seen from the
table that the stocking parameters (number of trees, basal area, volume etc.) are lower for the
age class 1983-1985 than for age classes 1986-1988. The reasons for that can be many for
example, the seedlings may have been of low quality or an unsuitable provenance has been
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used or the sample plots for Lodgepole pine were very few an gave not statistically
representable results (table 1).
Table 5 also shows that there is a higher volume in the age class 1992-1994 than the age class
1989-1991. The probable explanation for that is the density which is quiet larger in age class
1992-1994 than in age class 1989-1991.

Table 5. Present situation of the older Lodgepole pine stands.

Year of planting
Area (ha)
Trees/ha
D(1,3) (cm)

1983-1985
6,1
1733
7,6

1986-1988
4,8
1150
10,1

1989-1991
3,6
1036
6,3

1992-1994
3,7
1967
7,0

1995-1997
9,8
1800
5,1

Basal area (m2/ha)
Dom. height (m)
Height (m)

8,3
4,5
3,8

9,7
6,3
5,1

7,3
4,5
3,6

7,6
4,8
4,1

3,6
4,1
3,4

Volume (m3/ha)
Biomass (tons/ha)

15,0
14,0

37,0
35,0

24,0
23,0

26,0
25,0

13,0
12,0

Table 6 shows the present resources for the older mixed Lodgepole pine and larch stands.
Only two age classes 1986-1988 and 1992-1994 had sample plots with mixed stands (table 6).
This is because there are few mixed stands in northern Iceland and it was not planned
especially on the planning process to measure mixed stands. Table 6 shows that there is
higher density in the two mixed stands than in same age classes for larch (table 4) and
Lodgepole pine (table 5). The reason for that are the planting methods.

Table 6 Present situation of the mixed Lodgepole pine and larch stands.

Year of planting
Area (ha)
Trees/ha
D(1,3) (cm)

1986-1988
0,9
2200
8,5

1992-1994
13,0
2600
6,6

Basal area (m2/ha)
Dom. height (m)
Height (m)

13,9
6,8
5,2

10,1
6,3
4,0

Volume (m3/ha)
Biomass (tons/ha)

55,0
62,0

38,0
48,0
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3.1.2 The younger forest
Table 7 shows the present resources for the older larch stands. Table 6 shows also that planted
area increases rapidly from 35.5 hectares in age class 1998-2000 to 176.8 hectares in the age
class 2004-2006 and then declines again to 168.5 hectares in the age class 2007-2010. The
reason for that is lower economical budget from Icelandic government for planting in the
regional afforestation projects in Iceland. In general it can also be seen from the table that the
stocking parameters (number of trees, basal area, volume etc.) are highest for the stands
planted first. The period from 2004-2010 had too young forest to get any measured volume
(table 7).

Table 7. Present situation of the younger larch stands.

Year of planting
Area (ha)
Trees/ha
Dom. Height (m)
Height (m)

1998-2000
31,5
2367
3,6
2,1

2001-2003
109,7
1950
2,1
1,4

2004-2006
176,8
2446
1,3
0,9

2007-2010
168,5
2193
0,6
0,4

Volume (m3/ha)
Biomass (tons/ha)

6,0
7,0

2,0
2,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Table 8 shows the present resources for the younger Lodgepole pine stands. In table 7 is a
large difference in trees/hectare. The same table shows how planted area of Lodgepole pine
increases with younger stands although the total planting in Iceland over the period 20072010 has decreased after the finance crises. All the stands in table 8 were too young to
measure any volume or biomass. Very few measured sample plots support this data (table 1).

Table 8. Present situation of the younger Lodgepole pine stands.

Year of planting
Area (ha)
Trees/ha
Dom. Height (m)
Height (m)

2001-2003
10,4
2567
0,5
1,0

2004-2006
21,6
1560
0,5
0,7

2007-2010
46,9
1617
0,2
0,3

Volume (m3/ha)
Biomass (tons/ha)

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Table 9 shows the present resources for the younger mixed Lodgepole pine and larch stands.
There were only two age classes measured in table 8. The reason for that is an inaccurate
planting registration. The areas planted were larger or 18.5 hectares in age class 2004-2006
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than in the age class 1998-2000 or only 3.5 hectares. The age class 1998-2000 was measured
to a low volume but the age class 2004-2006 was too young to get any volume measured
(table 9).

Table 9. Present situation of the younger mixed Lodgepole pine and larch stands.

Year of planting
Area (ha)
Trees/ha
Dom. Height (m)
Height (m)

1998-2000
3,5
3300
2,4
3,8

2004-2006
18,5
1875
0,7
1,5

Volume (m3/ha)
Biomass (tons/ha)

4,0
0,0

0,0
0,0

3.2 The estimation of future resource situation
All results in this chapter is based on the total study area (936.5 ha) and summarized for both
species.

3.2.1 Simulation alternative: Standard thinning
Table 10 shows the development of the standing volume (divided into sawlogs, poles,
firewood and waste) and biomass for each sub-period over a period of 60 years for the
alternative with standard thinnings. It can be seen from the table that the volume is expected
to increase from a little more than 8000 m3 in 2012 to almost 360000 m3 in 2072. A similar
increase is seen for the biomass.

Table 10. Standard thinning: Expected development of standing volume and biomass over a period of 60
years.

Year

2012

2032

2052

2072

3

8161

149855

296920

358222

3

393

83938

271119

347012

1979

59230

17969

1751

4430

2073

6237

9193

1360
10614

4614
193156

1595
378138

266
455867

Volume (m )
Sawlogs (m )
3

Poles (m )
3

Firewood (m )
3

Waste (m )
Biomass (t)

Table 11 shows the expected cutting volumes divided into sawlogs, poles, firewood and waste
for each sub-period and in total. It can be seen from the table that the cuttings will increase
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considerable over time from about 8000 m3 in the period from 2013 to 2032 to almost 130000
m3 in the period from 2053 to 2072.

Table 11. Standard thinning: Expected drain and cuttings for the different periods.

Year
SawLog (m3)
3

Poles (m )
3

Firewood (m )

2053-2072 Total (m3)

2013-2032

2033-2052

1789

63045

122462

187296

5902

17068

3845

26815

53

795

3288

4136

3

429

1191

391

2011

3

8173

82099

129986

220258

Waste (m )
CutVol (m )

Table 12 shows the suggested treatment areas for thinnings in each of the sub-periods.

Table 12. Standard thinning: Thinnings treatment areas for the different periods.

Period

2013-2032

2033-2052

2053-2072

Normal low-thinning (ha)

191,1

889,5

936,4

Figure 8 shows as an example of development in one age class (planted in 1998-2000) of
larch over the 60-year period. The volume growth increases from 6 m3/ha/year to 18
m3/ha/year in the first sub-period (2012-2032). In sub-period 2032-2052 the volume growth
decreases from 18 m3/ha/year to 15 m3/ha/year and in the last sub-period 2052-2072 the
volume growth decreases from 15 m3/ha/year to 13 m3/ha/year. Total trees per ha decreases
over the whole period 2012-2072 from 2000 trees per hectare to 397 trees per hectare.
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Figure 8. Example of development: Standard thinning, age class 1998-2000, for older larch. The light
green columns under the forest picture show the same data as table 9 and a little bit more. The light
column in the bottom to the left shows the recommended treatments over the whole period.

3.2.2 Simulation alternative: Extensive thinning
Table 13 shows the development of the standing volume (divided into sawlogs, poles,
firewood and waste) and biomass for each sub-period over a period of 60 years for the
alternative with standard thinnings. It can be seen from the table that the volume is expected
to increase from a little more than 8000 m3 in 2012 to over 232000 m3 in 2072. A similar
increase is seen for the biomass.
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Table 13. Extensive thinning: Expected development of standing volume and biomass over a period of 60
years.

Year

2012

2032

2052

2072

3

8161

138198

211849

232058

3

393

74793

194387

225503

1979

56936

11518

91

4430

2025

4855

6404

1360
10614

4444
178226

1090
268649

60
295848

Volume (m )
Sawlogs (m )
3

Poles (m )
3

Firewood (m )
3

Waste (m )
Biomass (t)

Table 14 shows the expected cutting volumes divided into sawlogs, poles, firewood and waste
for each sub-period and in total. It can be seen from the table that the cuttings will increase
considerable over time from about 13000 m3 in the period from 2013 to 2032 to almost
150000 m3 in the period from 2053 to 2072.

Table 14. Extensive thinning: Expected drain and cuttings for the different periods.

Year

2013-2032

2033-2052

2053-2072

Total (m3)

3207

93640

141491

238338

9049

24459

3611

37119

SawLog (m3)
3

Poles (m )
3

Firewood (m )

78

985

4304

5367

3

608

1745

373

2726

3

12942

120829

149779

283550

Waste (m )
CutVol (m )

Table 15 shows the suggested treatment in each sub-period for the extensive thinning
simulation.

Table 15. Extensive thinning: Thinnings treatment areas for the different periods.

Period

2013-2032

2033-2052

2053-2072

Total (ha)

Clear felling (ha)

0

0,9

0

0,9

Heavy low-thinning (ha)

191,1

871,7

823,6

1886,4

Plowing (ha)

0

0,9

0

0,9

Planting (ha)

0

0,9

0

0,9

Young stand thinning (ha)

0

0

0,9

0,9

Figure 9 shows as an example of development in one age class (planted in 1998-2000) of
larch over the 60-year period. The volume growth increases from 6 m3/ha/year to 13
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m3/ha/year in the first sub-period (2012-2032). In sub-period 2032-2052 the volume growth
decreases from 13 m3/ha/year to 10 m3/ha/year and in the last sub-period 2052-2072 the
volume growth decreases from 10 m3/ha/year to 6 m3/ha/year. Total trees per ha decreases
over the whole period 2012-2072 from 2000 trees per hectare to 156 trees per hectare.

Figure 9. Example of development: Extensive thinning, age class 1998-2000, for older larch. The light
green columns under the forest picture show the same data as table 9 and a little bit more. The light
column in the bottom to the left shows the recommended treatments over the whole period.

3.2.3 Simulation alternative: Few thinnings at high basal area
Table 16 shows the development of the standing volume (divided into sawlogs, poles,
firewood and waste) and biomass for each sub-period over a period of 60 years for the
alternative with standard thinning. It can be seen from the table that the volume is expected to
increase from a little more than 8000 m3 in 2012 to almost 232000 m3 in 2072. A similar
increase is seen for the biomass. This simulation was an attempt to make the program wait as
long as possible with thinning.
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Table 16. Few thinnings at high basal area: Expected development of standing volume and biomass over a
period of 60 years.

Year

2012

2032

2052

2072

3

8161

155603

316821

422564

3

393

86146

284720

405158

1979

62576

24679

7785

4430

2056

5310

8737

1360
10614

4824
200481

2113
403814

885
538692

Volume (m )
Sawlogs (m )
3

Poles (m )
3

Firewood (m )
3

Waste (m )
Biomass (t)

Table 17 shows the expected cutting volumes divided into sawlogs, poles, firewood and waste
for each sub-period and in total. It can be seen from the table that the cuttings will increase
over time from about 717 m3 in the period from 2013 to 2032 to over 2000 m3 in the period
from 2053 to 2072.

Table 17. Few thinnings at high basal area: Expected drain and cuttings for the different periods.

Year
SawLog (m3)
3

Poles (m )
3

Firewood (m )

2013-2032

2033-2052

2053-2072

Total (m3)

152

1277

1946

3375

526

129

13

668

0

20

64

84

3

39

11

2

52

3

717

1437

2025

4179

Waste (m )
CutVol (m )

Table 18 shows the suggested treatment in each sub-period for the few thinnings simulation.

Table 18. Few thinnings at high basal area: Thinnings treatment areas for the different periods.

Period
2013-2032
Normal low-thinning (ha)
13

2033-2052
13

2053-2072
13

Figure 10 shows example of larch forest in age class 1998-2000. For this age class no
treatment is recommended and therefore is no removal of wood from this forest stand. Total
trees per ha decreases over the whole period 2012-2072 from 2000 trees per hectare to 634
trees per hectare. The differences between total trees/ha in the first sub-period and the last
sub-period of this example is 1464 trees/ha. All those trees are dead wood.
The volume growth increases from 6 m3/ha/year to 20 m3/ha/year in the first sub-period
(2012-2032). In sub-period 2032-2052 the volume growth decreases from 20 m3/ha/year to 18
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m3/ha/year and in the last sub-period 2052-2072 the volume growth decreases from 18
m3/ha/year to 16 m3/ha/year.

Figure 10. Example of development: Few thinnings at high basal area, age class 1998-2000, for older larch.
The light green columns under the forest picture show the same data as table 9 and a little bit more. The
light column in the bottom to the left shows the recommended treatments over the whole period.

Table 19 shows the summarized results from all three simulations alternatives at the end of
the whole period in 2072.
Standing volume in the end of the simulation period is highest for simulation alternative “ few
thinnings” with over 420000 m3 in 2072 but “standard thinning” gives almost 360000 m3 and
“extensive thinning” gives over 230000 m3 over the whole period. The “few thinnings”
alternative gives the lowest summarized cutting volume or only 4179 m3 over the whole
period but “standard thinning” gives over 220000 m3 and “extensive thinning” gives over
280000 m3 over the whole period.
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“Few thinnings” alternative gives the most biomass or almost 540000 tons over the whole
period but the simulation alternative “standard thinning” gives almost 460000 tons and
simulation alternative “extensive thinning” gives almost 300000 tons over the whole period.
The simulation alternative “standard thinning” gives highest total production (standing
volume + cutting volume) in the end of the simulation period or almost 580000 m3. Total
production is defined as “standing volume + cutting volume, excluding natural mortality of
the forest stands”. That’s because IceForest does not include dead wood in the volume
calculations. Simulation alternative “extensive thinning” gives over 515000 m3 in total
production and the simulation alternative “few thinnings” gives almost 430000 m3 in total
production for the same period. Using these numbers the “standard thinning” alternative gives
the highest average volume growth of all the three simulations alternatives or 10.3m3/ha/year
while simulation alternative “extensive thinning” gives 9.2 m3/ha/year and the simulation
alternative “few thinnings” gives the lowest volume growth or 7.6 m3/ha/year.

Table 19. Summarized results from all three simulation alternatives.
Simulation

Standard thinning

Extensive thinning

Few thinnings at high basal area

SawLog (m3) total cuttings in the period 2012-2072

187296

238338

3375

Poles (m3) total cuttings in the period 2012-2072

26815

37119

668

Firewood (m3) total cuttings in the period 2012-2072

4136

5367

84

Waste (m3) total cuttings in the period 2012-2072

2011

2726

52

CutVol (m3) summarized cut/vol from the 4 products above

220258

283550

4179

Standing volume (m3) in the period 2012-2072
Biomass (t) in the period 2012-2072

358222
455867

232058
295848

422564
538692

Total production (m3) in the period 2012-2072

578480

515608

426743

Avarage volume growth (m3/ha/year) in the period 2012-2072

10,3

9,2

7,6
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4.1

Discussion
Present resources

4.1.1 The older forest
In the older larch stands there was a significantly larger area planted in the period 1992-1994
and 1995-1997 followed by a significant decrease in the period 1998-2000. The density of the
age classes has a range from 1167 to 2000 trees/ha (table 4). This high variance between the
age classes should not be surprising. Some of the older stands have been thinned and also it is
known that the mortality level of young seedlings in Iceland is between 30 and 50 %
(Norðurlandsskógar 2010).
The volume (m3/ha) for larch is smaller in the age class 1992-1994 than in the age class 19951997 and also the biomass in the same age class is smaller (table 4). In this case the sample
plots measured were relatively many for both age classes, 26 sample plots for age class 19921994 and 22 sample plots for age class 1995-1997. The probable explanations for lower
volume and biomass in this age class is fewer trees/ha in 1992-1994 than in 1995-1997. The
age class 1998-2000 was the only age class that was measured both as old forest classification
and young forest classification. This age class is on the boundary of younger and older forest
classification and therefore around half the sample plots were classified as older forest.

The oldest Lodgepole pine age class has a smaller volume per hectare than age classes 19861988, 1989-1991 and 1992-1994, and almost the same volume per hectare as the youngest
Lodgepole pine stand in the older forest (table 5). The oldest age stand has lower height,
lower dominant height and smaller diameter than the next age class (table 5). Two
explanations are most likely to have caused these results. The first is very few sample plots
measured for Lodgepole pine (table 1) and second that some of the stands have been thinned
at an earlier stage. The sample plots are so few for the Lodgepole pine that the results could
be uncertain. For example no measurements were done in age class 1998-2000 even though
three sample plot measurements were planned for this class. The reason for this is inaccurate
location of the planting area. In such cases the sample plots lay outside the planting area.

Only a few measurements were done for mixed stands of larch and Lodgepole pine. In the
planning process it was not planned especially to measure mixed stands but we did know
there would be a few sample plots with mixed stands. Only two age classes were measured for
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mixed stand, 1996-1998 and 1992-1994 Mixed stands with larch and Lodgepole pine have not
been part of the planning process of Icelandic afforestation for a few years because both
species are light demanding (Forestry Commission 2012) and the experience have showed
that the larch shades out the Lodgepole pine (Skúlason, Brynjar, forest consultant at
Nordurlandsskogar, Email, 9 May 2012). The densities for mixed stands are a lot higher than
for both larch and Lodgepole pine stands. The reason for that is because the pine was often
planted year or two later then the larch and often it is difficult to see the small plants of larch.
Because there is a higher density in the mixed stands, there is also a higher volume (m3/ha)
and higher biomass (ton/ha) for both the age classes.

4.1.2 The younger forest
For younger larch stands the planted area increases for the first two age classes but decreases
in the last age class. The reason for this is the effect of the finance crises that struck Iceland in
2008, giving lower economical budget for planting in the regional afforestation projects. Two
of the age classes in the younger larch stands were too young to get any calculated volume
(table 7). The density varies between age classes and is almost 500 trees/ha more in the age
class with highest density than the age class with the lowest density. The probable
explanations for this are weather conditions and mortality of the seedlings. Since the mortality
measurements started with NLS in 2001, the highest mortality has been in the years 2003 and
2004 with only 62 % and 65 % of the seedlings surviving (Norðurlandsskógar 2010).

The younger Lodgepole pine (table 8) stands has large variations in density. In the same table
it shows how planted area of Lodgepole pine increases with younger age classes. In the last
age class the planting of Lodgepole pine is still increasing though total planting in Iceland
during that period declined very much from former age classes due to lower budget from the
government to afforestation projects. Very few sample plots were measured in the younger
Lodgepole pine stands and that might cause the data to be not representable (table 1). There
were no measurements of volume (m3/ha) or biomass (ton/ha) for the younger Lodgepole pine
stands. The probable explanations are young forest and small trees.

Measured sample plots for mixed stands in the younger forest were only done in two age
classes. The reason for few sample plots measured is low total planted area with these two
species mixed and the distribution of the sample plots which was not taken into account in the
planning process. To get more sample plots in the mixed stands we would have to measure
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more sample plots or distribute the sample plots manually. The age class 1998-2000 was
measured with little volume but the age class 2004-2006 was too young to get any volume
measured (table 9). There is a large variance in density between the two age classes, 3300
trees/ha in 1998-2000 and 1875 trees/ha in 2004-2006. Three explanations are the most
probable causes of high density in the 1998-2000 age class. First, very few sample plots
measured and those measured had very high density, second different planting methods by
local land owners and contractors which is a known factor in some areas an third mortality
rate of the seedlings. Unfortunately measurements for mortality don’t reach further back than
2001, therefore there is no information recorded for mortality rate of older stands.
(Norðurlandsskógar 2010)

4.2

Simulations and estimation of future resource situation

IceForest allows many different assumptions regarding forest status and treatments of the
forest. In this paper only a few options were used, and therefore only three different
simulations were made. In future research it might be possible to take a closer look at other
options and the effect they have on the results from the simulations. Because of very little
knowledge about the volume growth of the Icelandic forest stands, it was decided to put the
main effort in this thesis on observing the volume growth of Icelandic larch and Lodgepole
pine stands to be able to estimate the future resources. The three simulations had different
assumptions and accordingly gave different results.

The standard thinning alternative was supposed to simulate treatments similar to what have
been done in practice over the last decades. The results showed that the standing volume
increases rapidly over the tree sub-periods even though the cutting volume is relatively high
(table 19).
Standing volume increases in “extensive thinning” simulation but not as much as in “standard
thinning”. There is a 22 % higher cutting volume in the second simulation compared to the
first simulation. Quantities of different products from the forest are also larger in the second
simulation than in the first simulation (table 19).

In the third simulation alternative the attempt was to make a very few thinnings to see the
development of the forest if there is little or no treatments over long period. IceForest waited
with thinnings until the basal area reached 50 m2/ha and that reason way the cutting volume is
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the lowest of all three simulations or just 1.9 % of the cutting volume in the first simulation
and only 1.5 % of the cutting volume in the second simulation. The third simulation has the
highest level of standing volume and biomass among all three simulations (table 19).
Figure 10 shows how the larch forest planted in 1999 develops without thinning. Most of the
trees in this simulation dies (68 %) from self-thinning caused by lack of light and nutrition
(figure 10). Those trees will not become a part of the valuable production in form of for
example sawlogs or poles for the forest owner. The third simulation might be well suited if
the aim was to promote biodiversity because there is a lot of dead wood in stands with such
treatments and dead wood is very important for the survival of rare species and species in
danger of extinction (Blindheim et al. 2002). On the other hand it increases the risk of forest
fire.

In the first simulation the recommended treatment was normal low-thinning in all periods
(table 12). In the second simulation with 50 % thinning, the recommended treatment was clear
felling on a small area in period 2033-2052 and heavy low-thinning in all periods. Young
stand thinning in period 2053-2072 and planting and plowing in period 2033- 2052 all in
small scale (table 15). In the third simulation normal low thinning was recommended in all
periods but on a small scale or 13 hectares/period (table 18).

The results from the simulations of treatments of the forests stands were unsurprising.
IceForest recommended the same treatment for the first simulation and the third simulation
(tables 12 and 18). The only differences were the numbers of hectares recommended for
thinning, which was much more in the first simulation. In the second simulation IceForest
recommended a quite large range of treatments.

The average annual volume growth for total production over the 60 years simulation period
for both species is 10. 3 m3/ha/year for the first simulation. For the second simulation the
average annual volume growth is 9. 2 m3/ha/year and for the third simulation the average
annual volume growth is 7. 3 m3/ha/year.
One of reasons for this large variation between the alternatives “standard thinning” and “few
thinnings” is that IceForest excludes dead wood from the simulation alternatives. This applies
specially to the third alternative “few thinnings”.
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When the results from this paper are compared with the volume growth tables made by
Parviainen (2007) the volume growth for simulation 1 is higher than the average growth
measured in that study. For simulation 2 the growth is similar and for simulation 3 the growth
is 2 m3/ha/year lower than the average growth measured.

IceForest recommends different treatments in all the three simulations which give different
standing volumes in all the simulations and different amounts of products (table 19). In all the
simulations a special weight was set to the variable standing volume. That means the program
seeks to maximize standing volume in the simulations for the planning area.
The results of the different scenarios indicate a lot of thinnings in the future for the first and
second simulation. The thinnings are essential for good quality forests and continuing the
good growth.

4.3

Weaknesses

There are few weaknesses in this study that should be discussed, for example the assumptions
for the timber quality of the trees. For the calculations in this thesis there are no evaluations
on the tree timber quality added to IceForest. According to Birgisdóttir (2005) there are only
on average basis around 281 trees/hectare that are suitable as quality trees for final cutting in
large stands in eastern Iceland. This might mean that the amount of saw logs and high quality
timber in reality is lower than the results in this study. But Birgisdóttir (2005) also says that
the characterization of the trees might have been too harsh and given fewer trees per hectare
of high quality. This could mean that there are more than 281 quality trees in each hectare.
This is interesting because in standard simulation IceForest recommends 397 trees/ha at the
final year of the simulations in a larch stand planted in 1999 and then there is not much left of
the growth period. This stand will be 73 years old in 2072 or the final year of the simulations.
It’s important for Icelandic forest industry to make more studies to understand better the
relationship between total trees per hectare witch have suitable quality for final cutting and
the volume growth of those trees to know more about future economical advances of the
productions from the forest.

The growth models used to predict the future yield of larch were made by (Pesonen et al.
2009). However, it was recently discovered that these models may overestimate the growth of
dense stands and underestimate the growth variation between trees within a stand. The
average overestimate of the diameter growth are 0.93 cm in a 5 years growth period
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(Heiðarsson & Pukkala 2012). A new model has been made by Heiðarsson and Pukkala
(2012) but in order to write this paper in time the old formulas had to be used. That should not
give a difference between the simulations but a higher standing and cutting volume for the
simulations period than it will be in reality.

Sample plots for the Lodgepole pine stands are too few and that makes the Lodgepole pine
measurements not statistically representable (table 1). Even fewer sample plots are measured
in the older forest of Lodgepole pine which might give more inaccurate results than for the
younger Lodgepole pine stands.

Table 5 shows that the volume for the oldest Lodgepole pine age class is much lower than the
younger age classes except for the youngest age class. Thinnings and unstable provenance and
bad material of seedlings could explain some of the variance, but in this case most likely too
few sample plots gave the somewhat ambiguous results regarding this.

In this thesis prices for the timber are not presented but the program calculates the prices for
the wood in relationship to quality and use. Today the Icelandic timber market is quite young
and the prices are not reliable, which is why the prices and values were not presented in this
paper.

In table 3 the parameters for the top diameter and length of different products from the forest
stands are shown. Here the settings for saw logs are assuming a relatively short length. This
kind of log, however, can be sold in the timber market in Iceland today where the saw log can
saw minimum 1. 2 meter lengths. The market is very small compared to the other
Scandinavian timber markets and demand for Icelandic saw logs from larch is higher than
supply.

Today no forest industry exists in the study area. With the forest growing like this it might be
a good idea to establish companies that can produce from Icelandic forest. It might also be
good idea to make more studies like this to get more accurate results.
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Conclusion

Both the growth models and the IceForest management planning system seem to work well,
providing appropriate results regarding how different thinning programs affect total
production and cutting volume.

Although there are a few uncertainties related to the inventory, the results regarding the
present resources indicate that the forest is growing well in most areas. The present standing
volume in the study area is 8161 m3 and the present biomass is 10614 tons.

The simulation alternative “standard thinning” gave the highest predicted total production
(578480 m3) and the highest predicted average annual volume growth per hectare (10.3

m3/ha/year) over the 60 years simulation period. The simulation alternative “extensive
thinning” gave the highest predicted cutting volume (283550 m3), but a lower predicted total
production at the end of the period (515608 m3) than “standard thinning” over the 60 years
simulation period. The alternative “few thinnings” gave the lowest predicted total production
(426743 m3) over the 60 years simulation period and lowest predicted cutting volume (4179
m3), but this simulation gives the highest predicted values for standing volume (422564 m3)
and predicted biomass 538692 tons at the end of the planning period. This alternative might
be a good treatment to promote biodiversity because there is only a small amount of wood
removed.

In this study thinned forests give higher total predicted volume and higher predicted volume
suitable for cutting than forests with no or few thinnings.

The volume growth model applied probably overestimates the volume of the forest in this
paper, however the results are an indicator for future wood supply from larch and Lodgepole
pine stands in North-Iceland. More research is needed on this matter, especially with the new
models for volume growth of larch and simulations based only on larch stands, since larch is
the most planted species in North-Iceland or almost half of all seedlings in the area.

35

6

Acknowledgments

This thesis would not have been written without the efforts and high hopes of all the people
that made their contribution. I would like to give my gratitude to Tron Eid my supervisor for
all his input and ideas in the process, to Lárus Heiðarsson for all the time and energy he put in
regarding the program (Iceforest) and the whole process of this thesis, to Brynjar Skúlason for
participating in the field work and for reading the thesis, to Øyvind Kulseng for proofreading
this thesis, to all the staff at Nordurlandsskógar and Rúnar Ísleifsson for the field work and to
Orkusjodur for the grant supporting the work related to the thesis. I would also like to thank
Akureyrarbær, Arnór Snorrason, Björn Gunnlaugsson, Björn Traustason, Edda Oddsdóttir,
Einar Gunnlaugsson, Halla Hafbergsdóttir, Hlynur Gauti Sigurðsson, Icelandic forest service,
Jón Loftsson, Ragnar Finnur Sigurðsson, Skógræktarfélag Eyfirðinga, Teitur Arason and
Þröstur Eysteinsson for helping me in one or the other way with regards to the thesis.

36

7

References

Alþingi Íslands: Lög um landshlutabundin skógræktarverkefni (2012). Available at:
http://www.althingi.is/lagas/132a/1999056.html (accessed: 13.03.2012).
Birgisdóttir, B. A. (2005). Bestandstetthet og stammeform i 10 - 15 år gamle plantefelt av russisk lerk
(Larix sukaczewii) på Øst-Island. Egilsstaðir: UMB. 40 pp.
Blindheim, T., Heggland, A., Gaarder, G., Røsok, Ø., Hjermann, D. & Løvdal, I. (2002). Siste Sjanse
metoden: En systematisk gjennomgang av prinsipper og faglig begrunnelse. Oslo. p.
151+vedlegg.
Eid, T. & Hobbelstad, K. (2000). AVVIRK-2000: A large-scale forestry scenario model for long-term
investment, income and harvest analyses. Scandinavian Journal of Forest Research 15 (4). pp.
472-482.
Eysteinsson, Þ. (2009). Forestry in a treeless land 2009. (Updated from an article orginally published
by Lustgården 2004). 15.
Forestry Commission. (2012). Available at:
http://www.forestry.gov.uk/pdf/fcin063.pdf/$FILE/fcin063.pdf (accessed: 09.05.2012).
Gobakken, T. (2003). Brukerveiledning til SGIS - et Skoglig Geografisk Informasjonssystem, Ver. 2.1.
Manuscript. Dept. of Forest Sciences, Agric. Univ. of Norway. Ås. p. 26.
Guðleifsson, B. E. (ed.) (2000). Ásýnd Eyjafjarðar, skógar að fornu og nýju. Akureyri:
Skógræktarfélag Eyjafjarðar. 220 pp.
Heiðarsson, L. & Pukkala, T. (2011). Taper functions for lodgepole pina (Pinus contorta) and Siberian
larch (Larix sibirica) in Iceland. Available at:
http://www.landbunadur.is/landbunadur/wgsamvef.nsf/6d3d18e301de1f5e0025768c00561c33
/0fcf5cf3b6ca65ed00257945003444a5?OpenDocument.
Heiðarsson, L. & Pukkala, T. (2012). Models for simulating the development of Siberian larch (Larix
sibirica Ledeb.) plantation in Hallormsstaður Iceland. Unpublished manuscript.
Helgason, B. (1981). Molar um jarðvegsfræði og jarðveg á Íslandi. Náttúra Íslands: Almenna
Bókafélagið. 329 pp.
Heureka Forestry DSS. Available at: http://heureka.resgeom.slu.se/wiki/index.php?title=Main_Page
(accessed: 19.04.2012).
Hoen, H. F. & Eid, T. (1990). En modell for analyse av behandlingsalternativer for en skog ved
bestandssimulering og lineær programmering [A model for analysing forest treatments by
stand simulation and linear programming]: Ås-NLH. 35 pp.
Hoen, H. F. & Gobakken, T. (1997). Brukermanual for bestandssimulatoren GAYA v.1.20. Dept. of
Forest Sciences, Agric. Univ. of Norway. Ås.
Iceland forest service. (2009). Available at: http://www.skogur.is/um-skograekt-rikisins/frettir/nr/1602
(accessed: 12.04.2012).
Iceland forest service 2012. Icelandic forest research, M. (2012). Database for afforestation areas in
Iceland; Gagnagrunnur yfir ræktað skóglendi á Íslandi Iceland forest service 2012. Icelandic
forest research, M. (ed.). Reykjavík.
Icelandic Met office. (2012a). Available at: http://www.vedur.is/Medaltalstoflur-txt/Akureyri.txt
(accessed: 25.02.2012).
Icelandic Met office. (2012b). Available at: http://www.vedur.is/vedur/frodleikur/greinar/nr/2427
(accessed: 19.03.2012).

37

Juntenen, M. (2010). Modelling tree and stand characteristics of Lodgepole pine (Pinus contorta)
plantations in Iceland. Joensuu: University of Eastern Finland, Forest Planning and
Economics.
Karlman, M. (1981). The introduction of exotic tree species with special reference to Pinus contorta in
northern Sweden : review and background = Introduktion av främmande trädslag med
särskild hänsyn till Pinus contorta i norra Sverige : en litteraturöversikt / Margareta
Karlman. Studia forestalia Suecica, vol. 158. Uppsala: Swedish University of Agricultural
Sciences, College of Forestry. 25 s. pp.
Loftsson, J. (1991, c1993). Forest development in Iceland. Forest development in cold climates, New
York: Plenum. XIV, 566 s. pp.
Norðurlandsskógar. (2010). Framkvæmdir-Heildaryfirlit. Ársskýrsla Norðurlandsskóga 2010 og tíu
ára yfirlit. Akureyri. 54 pp.
Parviainen, H. (2007). Forest planning in Iceland:Forest management system and forest plan for larch
plantations in Hallormsstaður,east Iceland. Joensuu: University of Joensuu.
Pesonen, A., Eerikäinen, K., Maltamo, M. & Tahvanainen, T. (2009). Models for predicting tree and
stand development on larch plantations in Hallormsstaður, Iceland. Available at:
http://www.springerlink.com/content/8530tg28540v1066/.
Pétursson, J. (2007). Raivola, rússalerkið og Pétur mikli. Skógræktarritið 2007 ( 2. tbl): 66-72.
Pukkala, T. (2000). MMForest: Calculation and Planning Program for the Tree Plantations of
Malawi. User’s guide. Joensuu.
Pukkala, T. (2008). Monte:Calculation and planning program for even-aged and uneven-aged forests
User’s guide. Joensuu. p. 26.
Sigurdsson, B. & Snorrason, A. (1990). Skógur og skógarbúskapur í Arkhangelshéraði.
Skógræktarritið 1990.
Snorrason, A. (1986). Larix i Island: sammenligning av arter, provenienser og voksesteder. Ås:
Norges landbrukshøgskole. 124 pp.
Snorrason, A. (1993). Description of data collection for afforestation planning in Iceland: Iceland
forest service. 8 pp. Unpublished manuscript.
Statistics Norway. (2012). Available at: http://www.ssb.no/emner/10/04/20/skogkultur/ (accessed:
11.04.2012).
Traustason, B. (2011). Flatarmál skógræktar á Íslandi. In Iceland forest service, S. r. (ed.). Ársrit
skógræktar ríkisins 2011. Egilsstaðir.

38

Fylgiskjal nr.2
Samantekt á viðarmagni í nokkrum af þjóðskógunum
Lárus Heiðarsson S.r.
Inngangur
Á undanförnum misserum hefur orðið talsverð aukning á fyrirspurnum til skógræktar
ríkisins frá ýmsum aðilum sem vilja kaupa íslenskan við. Þrátt fyrir ungan aldur skóga
hér á landi hefur þó náðst að fullnægja þörfum innanlandsmarkaðarinns með arinvið,
hjallaspírur og kurl. Mikil ásókn er einnig í flettivið, en það er aðalega lerki og nær S.r.
ekki að anna þeirri eftirspurn enda eru skógar á aldri sem henta til flettingar takmörkuð
auðlind, ennþá.
Mikil verkefni eru framundan hjá S.r. í umhirðu skógana og vegagerð. Stæðstur hluti
umhirðunar er grisjun á ungskógi og er flatarmálið hundruðir hektara. Grisjun og
vegagerð eru mjög dýrar framkvæmdir og mikilvægt að geta selt þann við sem til fellur
við grisjunina til að standa undir kostnaði við nauðsynlegar framkvæmdir
Tillgangurinn með þessari skýrslu er að taka saman magntölur um það hvað hægt væri að
höggva árlega í skógum S.r. miðað við þær forsendur sem liggja fyrir.
Forsendur
Flestar jarðir í umsjá S.r. hafa verið kortlagðar og af þeim sökum liggur fyrir nokkuð
nákvæmt flatarmál gróðursetninga (Tafla 1). Ekki hefur tekist að klára áætlanir fyrir alla
þjóðskógana, þannig að nákvæmar upplýsingar um viðarmagn liggja ekki fyrir um
nokkuð mörg svæði. Til að áætla viðarmagnið voru notuð óbirt gögn frá Arnóri
Snorrasyni þar sem hann hefur gert vaxtarferla fyrir hinar ýmsu trjátegundir (Tafla 2).
Þessir vaxtarferlar sýna standandi rúmmál á hektara eftir tegundum og aldri. Út frá
þessum ferlum er hægt að reikna hlaupandi viðarvöxt á mismunandi aldri og meðalvöxt
yfir vaxtarlotuna. Inní þessum tölum er ekki meðtalinn sá viður sem til fellur við
grisjanir. Þannig að meðalvöxtur er eitthvað hærri en þessar tölur gefa til kynna, því
reikna má með að um helmingurinn af heildarframleiðslunni sé tekin út í grisjunum.
Gögnin sem notuð voru við gerð þessara ferla eru mælingar úr verkefninu “Mælingar á
skógræktarskilyrðum” og eru vaxtarferlarnir meðaltal fyrir allt landið. Ferlarnir voru
einnig bornir saman við mælingar sem höfundur hefur gert víða um land og var ágæt
samsvörum á þeim. Vaxtartölurnar fyrir lerki voru þó aðlagaðar að landshlutum, því að
vöxtur lerkis er eitthvað meiri á norður og austurlandi en hinum tveimur landshlutunum.
Fimm trjátegundir eru teknar með í þessum útreikningum, þær eru: Lerki (Síberíu- og
Rússalerki), Rauðgreni, Sitkagreni (og bastarður), Hvítgreni og Stafafura. Þessar tegundir
hafa vaxið best og eru á mestu flatarmáli. Þau svæði sem tekin eru með í þessari
samantekt eru:
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Tafla 1.
Austurland
Hallormsstaður, Buðlungavellir, Hafursá og Mjóanes

Flatarmál/hektarar
377

Norðurland
Vaglir, Þórðarstaðaskógur, Sigríðastaðaskógur og Vaglir Þelamörk

276

Vesturland
Stálpastaðir, Selskógur, Bakkakot, Stóra-Drageyri, Sarpur, Efstibær,
Norðtunga og Ytra-Fell

269

Suðurland
Haukadalur og Þjórsárdalur

430
Samtals

1352

Tafla 2.
Aldursflokkur
Lerki
0-9
0

Tegund og standandi viðarmagn/ha
Rauðgreni
Sitkagreni
Hvítgreni
0
0
0

Stafafura
0

10-19

30

10

25

25

27

20-29

60

25

79

55

58

30-39

126

46

120

72

109

40-49

152

88

198

90

160

50-59

175

115

296

120

210

60-69

225

140

350

140

260

Tafla 2. Tegundir notaðar í útreikningum og áætlað standandi viðarmagn á hektara.
Sitkagreni og sitkabastarður eru tekin sem ein tegund

Árlegur viðarvöxtur eftir tegundum og fyrir hvern landshluta var margfaldaður með
flatarmáli og fæst þá samanlagður árlegur viðarvöxtur.
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Austurland
Tegund

Flatarmál/ha

Lerki

Árlegur vöxtur m3

Samtals m3

259.7

6

1558

Rauðgreni

53,3

2

107

Sitkagreni

6,8

4

27

Hvítgreni

26,5

2

53

Stafafura

30,6

4

122

Samtals

377

1867

Árlegur viðarvöxtur á Austurlandi
1800
1600

Rúmmál/m3

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Lerki

Rauðgreni

Sitkagreni

Hvítgreni

Stafafura

Te gund

Tafla 3. Árlegur viðarvöxtur hjá mismunandi tegundum.
Allar tegundir Austurland
200
180
160

Flatarmál/ha

140
120
100
80
60
40
20
0
0-9

10-19

20-29

30-39
Aldursflokka r

3

40-49

50-59

60-69

Tafla 4. Flatarmál gróðursetninga eftir aldursflokkum á Austurlandi.
Norðurland
Tegund

Flatarmál/ha

Lerki

Árlegur vöxtur m3

Samtals m3

143.1

4

572

Rauðgreni

56,4

2

112

Sitkagreni

2,6

4

10

Hvítgreni

10,2

2

20

Stafafura

63,5

4

254

Samtals

276

970

Árlegur viðarvöxtur á Norðurlandi
700
600

Rúmmál/m3

500
400
300
200
100
0
Lerki

Rauðgreni

Sitkagreni

Hvítgreni

Stafafura

Te gund

Tafla 5. Árlegur viðarvöxtur hjá mismunandi tegundum
Allar tegundir Norðurland
100
90
80

Flatarmál/ha

70
60
50
40
30
20
10
0
0-9

10-19

20-29

30-39
Aldursflokka r

4

40-49

50-59

60-69

Tafla 6. Flatarmál gróðursetninga eftir aldursflokkum á Norðurlandi.
Vesturland
Tegund

Flatarmál/ha

Lerki

Árlegur vöxtur m3

0

Samtals m3

3,5

0

Rauðgreni

75,8

2

152

Sitkagreni

97

4

388

Hvítgreni

4,5

2

9

Stafafura

91,5

4

366

Samtals

269

915

Árlegur viðarvöxtur á Vesturlandi
450
400

Rúmmál/m3

350
300
250
200
150
100
50
0
Lerki

Rauðgreni

Sitkagreni

Hvítgreni

Stafafura

Te gund

Tafla 7. Árlegur viðarvöxtur hjá mismunandi tegundum
Allar tegundir Vesturland
90
80

Flatarmál/ha

70
60
50
40
30
20
10
0
0-9

10-19

20-29

30-39
Aldursflokka r

5

40-49

50-59

60-69

Tafla 8. Flatarmál gróðursetninga eftir aldursflokkum á Vesturlandi
Suðurland
Flatarmál/ha

Árlegur vöxtur m3

Samtals m3

107.6

3,5

377

Rauðgreni

93,7

2

187

Sitkagreni

92,4

4

370

Hvítgreni

0

2

0

Stafafura

136,0

4

544

Tegund
Lerki

Samtals

430

1478

Árlegur viðarvöxtur á Suðurlandi
600

Rúmmál/m3

500
400
300
200
100
0
Lerki

Rauðgreni

Sitkagreni

Hvítgreni

Stafafura

Te gund

Tafla 9. Árlegur viðarvöxtur hjá mismunandi tegundum
Allar tegundir Suðurland
140,00
120,00

Flatarmál/ha

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

Aldursflokka r

Tafla 10. Flatarmál gróðursetninga eftir aldursflokkum á Suðurlandi
6

50-59

60-69

Niðurstöður og umræður
Miðað við þær forsendur sem höfundur gefur sér er samanlagður árlegur viðarvöxtur á
þeim svæðum sem tekin eru með 5230 m3. Í skógrækt er venjulega reiknað með að
höggva árlegan vöxt og er þá ekki gengið á viðarbirðirnar heldur eru vextirnir teknir.
Árlegur vöxtur eftir tegundum
3000

Árlegur vöxtur m3

2500
2000
1500
1000
500
0
Lerki

Hvítgreni

Rauðgreni

Sitkagreni

Stafafura

Te gund

Tafla 11. Samanlagður árlegur vöxtur eftir tegundum og öllum svæðum.
Eins og sést í töflu 11 er lerki með langmestan samanlagðan heildarvöxt og er flatarmálið
510 hektarar. Þar á eftir kemur stafafura á 322 ha., rauðgreni á 279 ha., sitkagreni á 199
ha. og hvítgreni á 41 hektara.
Ef skoðuð er tafla 13 sést að mjög hefur dregið úr gróðursetningum hjá S.r.. Það er
svolítið áhyggjuefni því þetta leiðir til að í framtíðinni verða eingöngu gamlir skógar í
umsjón S.r.. Samkvæmt skógfræðinni er þetta ekki eftirsóknarvert að hafa
aldursdreifinguna yfir svona stutt tímabil, vegna umhirðuþáttarins, sérstaklega ef
flatarmálið er mikið.
Samanlagt standandi viðarmagn á sömu svæðum og hjá sömu tegundum er 108 719 m3.

7

Allar tegundir allt landið
45000
40000

Rúmmál/m3

35000
30000
25000
20000
15000
10000
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0-9
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40-49

50-59

60-69

50-59

60-69

Aldursflokka r

Tafla 12. Samanlegt rúmmál allra tegunda eftir aldursflokkum
Allar tegundir allt landið
500
450
400

Flatarmál/ha

350
300
250
200
150
100
50
0
0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

Aldursflokka r

Tafla 13. Samanlagt flatarmál allra gróðursetninga eftir aldursflokkum
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ProMat-rannsóknaþjónusta
Austursíðu 2, 603 Akureyri
Tel +354- 464 3810
Skógrækt ríkisins
Miðvangur 2-4
700 Egilsstaðir

Viðarkurl
Skógrækt ríkisins
Skógrækt ríkisins
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Móttekið:
Mæling hefst:
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Þurrkun *

Tegund sýnis:
Sýni tekið:
Sendandi:
Sýnið tók:

Vatn %

Aðferð

Sýni nr.
Lýsing
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Sýnanr.

Skál tóm g

1053
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Skál fyrir g Skál eftir g
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258,18

231,83

26,35
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Certificate of analysis

Sample#
Rapportdatum:
Arrival date
SampleID
Sample type
ID.nmbr
Marked

Pellets, lärk (akureyri)
Wood pellets

Cust#

1751

Skógrækt ríkisins

Pellets lärkstock

Gamla gróðrarstöðin, Krókeyri
600 Akureyri, Island
Island

Approved by
Albin Klint

Analysis
Moisture, 105◦ C
Ash, 550◦ C
Ash, 550◦ C ar
Hydrogen (H) db
Gross cal. value Const volume ar
Net cal. value Const press ar
Net cal. value Const press db
Net cal. value Const press db ashfree
Gross cal. value Const volume ar
Net cal. value Const press ar
Net cal. value Const press db
Net cal. value Const press db ashfree
Gross cal. value Const volume ar
Net cal. value Const press ar
Net cal. value Const press db
Net cal. value Const press db ashfree
AF - Shrinking Temp, ST
AF - Deformation Temp, DT
AF - Hemisphere Temp, HT
AF - Flow Temp, FT
Bulkdensity
Mechanical Durability, Pellets
Particle size (fines), pellets <3.15mm

4.4
0.7
0.6
6.1#
19.911
18.534
19.499
19.630
4755
4426
4656
4688
5.529
5.147
5.415
5.451
1100
1490
1500
>1500
705#
97.9
0.1

Unit
%
% ts
%
% ts
MJ/kg
MJ/kg
MJ/kg
MJ/kg
Kcal/kg
Kcal/kg
Kcal/kg
Kcal/kg
MWh/ton
MWh/ton
MWh/ton
MWh/ton
◦
C
◦
C
◦
C
◦
C
kg/m3
%
%

Customer reference
Rúnar Ísleifsson

Note

Beräknad

Laboratory
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab

Order nmbr

Norm
SS-EN 14774:2009/15414:2011
SS-EN 14775:2009/15403:2011
SS-EN 14775:2009/15403:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
prEN 15370:2007/15404:2010
prEN 15370:2007/15404:2010
prEN 15370:2007/15404:2010
prEN 15370:2007/15404:2010
SS-EN 15103:2010
SS-EN 15210:2010/15639:2007
SS-EN 15149:2010/15415:2011

Mätosäkerhet, se BILAGA TILL ANALYSRAPPORT.
ar = as received, db = dry basis, ∗ = water included, # = not accredited
This report may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.
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556608-0783
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Certificate of analysis

Sample#
Rapportdatum:
Arrival date
SampleID
Sample type
ID.nmbr
Marked

Pellets, lärk (akureyri)
Wood pellets

Cust#

1751

Skógrækt ríkisins

Pellets lärkstock+kvist

Gamla gróðrarstöðin, Krókeyri
600 Akureyri, Island
Island

Approved by
Albin Klint

Analysis
Moisture, 105◦ C
Ash, 550◦ C
Ash, 550◦ C ar
Hydrogen (H) db
Gross cal. value Const volume ar
Net cal. value Const press ar
Net cal. value Const press db
Net cal. value Const press db ashfree
Gross cal. value Const volume ar
Net cal. value Const press ar
Net cal. value Const press db
Net cal. value Const press db ashfree
Gross cal. value Const volume ar
Net cal. value Const press ar
Net cal. value Const press db
Net cal. value Const press db ashfree
AF - Shrinking Temp, ST
AF - Deformation Temp, DT
AF - Hemisphere Temp, HT
AF - Flow Temp, FT
Bulkdensity
Mechanical Durability, Pellets
Particle size (fines), pellets <3.15mm

5.5
1.1
1.0
6.1#
19.975
18.586
19.810
20.025
4770
4438
4731
4782
5.547
5.161
5.501
5.561
1050
1350
1380
1430
666#
97.3
0.2

Unit
%
% ts
%
% ts
MJ/kg
MJ/kg
MJ/kg
MJ/kg
Kcal/kg
Kcal/kg
Kcal/kg
Kcal/kg
MWh/ton
MWh/ton
MWh/ton
MWh/ton
◦
C
◦
C
◦
C
◦
C
kg/m3
%
%

Customer reference
Rúnar Ísleifsson

Note

Beräknad

Laboratory
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab

Order nmbr

Norm
SS-EN 14774:2009/15414:2011
SS-EN 14775:2009/15403:2011
SS-EN 14775:2009/15403:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
prEN 15370:2007/15404:2010
prEN 15370:2007/15404:2010
prEN 15370:2007/15404:2010
prEN 15370:2007/15404:2010
SS-EN 15103:2010
SS-EN 15210:2010/15639:2007
SS-EN 15149:2010/15415:2011

Mätosäkerhet, se BILAGA TILL ANALYSRAPPORT.
ar = as received, db = dry basis, ∗ = water included, # = not accredited
This report may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.
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Certificate of analysis

Sample#
Rapportdatum:
Arrival date
SampleID
Sample type
ID.nmbr
Marked

Pellets, Contoratall (akureyri)
Wood pellets

Cust#

1751

Skógrækt ríkisins

Pellets Contoratall

Gamla gróðrarstöðin, Krókeyri
600 Akureyri, Island
Island

Approved by
Albin Klint

Analysis
Moisture, 105◦ C
Ash, 550◦ C
Ash, 550◦ C ar
Hydrogen (H) db
Gross cal. value Const volume ar
Net cal. value Const press ar
Net cal. value Const press db
Net cal. value Const press db ashfree
Gross cal. value Const volume ar
Net cal. value Const press ar
Net cal. value Const press db
Net cal. value Const press db ashfree
Gross cal. value Const volume ar
Net cal. value Const press ar
Net cal. value Const press db
Net cal. value Const press db ashfree
AF - Shrinking Temp, ST
AF - Deformation Temp, DT
AF - Hemisphere Temp, HT
AF - Flow Temp, FT
Bulkdensity
Mechanical Durability, Pellets
Particle size (fines), pellets <3.15mm

6.6
0.6
0.6
6.2#
19.396
17.975
19.418
19.544
4632
4292
4637
4667
5.386
4.992
5.392
5.427
1050
1430
1450
1460
692#
93.6
0.8

Unit
%
% ts
%
% ts
MJ/kg
MJ/kg
MJ/kg
MJ/kg
Kcal/kg
Kcal/kg
Kcal/kg
Kcal/kg
MWh/ton
MWh/ton
MWh/ton
MWh/ton
◦
C
◦
C
◦
C
◦
C
kg/m3
%
%

Customer reference
Rúnar Ísleifsson

Note

Beräknad

Laboratory
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab
Belab

Order nmbr

Norm
SS-EN 14774:2009/15414:2011
SS-EN 14775:2009/15403:2011
SS-EN 14775:2009/15403:2011
SS-EN 15104:2011/15407:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
SS-EN 14918:2010/15400:2011
prEN 15370:2007/15404:2010
prEN 15370:2007/15404:2010
prEN 15370:2007/15404:2010
prEN 15370:2007/15404:2010
SS-EN 15103:2010
SS-EN 15210:2010/15639:2007
SS-EN 15149:2010/15415:2011

Mätosäkerhet, se BILAGA TILL ANALYSRAPPORT.
ar = as received, db = dry basis, ∗ = water included, # = not accredited
This report may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.
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Fylgiskjal nr.7

Fylgiskjal nr.8
Útreiknað verð á kurli úr óuppkvistuðum við.
Kostnaðarliður

Kostnaður í kr. í jan. 2013. Magn í m³f Heildarkostnaður kr.

Grisjun, útkeyrsla kurlun á m ³f.
Sekkjun á kurli á m ³f.
Lestun á kurlsekkjum vegna flutnings á m ³f.
Flutningur Dalvík, kurl sekkir á m ³f .
Flutningur Dalvík‐Grímsey á m ³f .
Flutningur á kurli frá höfn að kyndistöð á m ³f .
Annað og ófyrirséð 7,5% á m ³f.
Samtals á m³f.
Samtals á m³kurli.
Samtals á tonnið af kurli.
Heildarkostnaður
Kostnaður á kWh.
Viðarkögglar og kurl er miðað við 90% eldsneytisnýtingu.

8.140
630
470
2.660
2.780
640
1.150
16.470
6.590
27.550
10.850.820
8,61

659
659
659
659
659
659
659

5.362.824
415.059
309.647
1.752.471
1.831.529
421.647
757.647
10.850.824

Fylgiskjal nr.9
Útreiknað verð á viðarkögglum til kyndingar úr óuppkvistuðum við.
Kostnaðarliður
Grisjun, útkeyrsla kurlun á m ³f.
Flutningur á kurli í þurrkun/kögglun á m ³f.
Aflestun á kurli á m ³f .
Þurrkun á kurli á m ³f .
Kögglun á kurli á m ³f .
Lestun á kögglasekkjum vegna flutnings á m ³f .
Flutningur Dalvík á m ³f .
Flutningur Dalvík‐Grímsey á m ³f .
Leiga á húsnæði v. geymslu á viðarkögglum á m ³f .
Flutningur á viðarkögglum frá höfn að kyndistöð á m ³f.
Annað og ófyrirséð 7,5% á m ³f.
Samtals á m³f.
Samtals á m³ viðarkögglum.
Samtals á tonnið af viðarkögglum.
Heildarkostnaður
Kostnaður á kWh.
Viðarkögglar og kurl er miðað við 90% eldsneytisnýtingu.

Kostnaður í kr. í jan. 2013. Magn í m³f Heildarkostnaður kr.
8.140
1.600
250
5.040
6.160
130
730
2.330
1.100
300
1.930
27.710
35.740
54.980
15.870.560
12,60

573
573
573
573
573
573
573
573
573
573
573

4.662.085
916.380
143.184
2.886.598
3.528.064
74.683
418.227
1.334.479
630.000
171.821
1.105.384
15.870.905

Fylgiskjal nr.10
Útreiknað verð á viðarkögglum til kyndingar úr uppkvistuðum við.
Kostnaðarliður

Kostnaður í kr. í jan. 2013. Magn í m³f Heildarkostnaður kr.

Grisjun á m ³f .
Útkeyrsla á m ³f .
Lestun á m³f.
Flutningar á viði í kurlun, þurrkun/kögglun á m³f.
Aflestun á viði á m³f.
Kurlun á m³f.
Þurrkun á kurl á m³f.
Kögglun á kurli m³f.
Lestun á kögglasekkjum vegna flutnings m³f.
Flutningur Dalvík m³f.
Flutningur Dalvík‐Grímsey m³f.
Leiga á húsnæði v. geymslu á viðarkögglum m³f.
Flutningur á viðarkögglum frá höfn að kyndistöð m³f
Annað og ófyrirséð 7,5% m³f.
Samtals á m³f.
Samtals á m³ viðarkögglum.
Samtals á tonnið af viðarkögglum.
Heildarkostnaður.
Kostnaður á kWh.
Viðarkögglar og kurl er miðað við 90% eldsneytisnýtingu.

7.640
2.920
560
1.070
560
1.900
5.040
6.160
130
730
2.330
1.100
300
2.280
32.720
42.200
64.920
18.740.090
14,87

573
573
573
573
573
573
573
573
573
573
573
573
573
573

4.375.716
1.672.394
320.733
612.829
320.733
1.088.202
2.886.598
3.528.064
74.456
418.227
1.334.479
630.000
171.821
1.305.842
18.740.094

Fylgiskal nr.11
Verkfræðistofa Norðurlands ehf Hofsbót 4, 602 Akureyri, www.vn.is

Mars 2012

Frumhönnun og kostnaðaráætlun hitaveitu í Grímsey
Inngangur
Verkfræðistofa Norðurlands ehf hefur frumhannað dreifikerfi miðlægrar hitaveitu í Grímsey, í
tengslum við viðarkyndingarverkefni Skógræktar ríkisins.
Afl- og orkuþörf hitaveitu er metin, lagnaleiðir valdar í aðalatriðum og kostnaður áætlaður.

Forsendur
Reiknað er með að kyndistöð hitaveitunnar verði við núverandi rafstöð, enda verði öll
nýtanleg varmaorka frá rafstöðinni nýtt í hitaveitunni. Kyndistöð og búnaður hennar er að
öðru leyti utan þessarar áætlunar.
Gert er ráð fyrir að hitaveitan nái frá hafnarsvæði og Höfða að Sveinagörðum. Heildarlengd
stofnlagna er áætluð um 3.000 m (2x1500). Frá kyndistöðinni verður lagt tvöfalt kerfi,
framrás og bakrás, að hverju húsi. Stofnlagnir verða að hluta úr foreinangruðum stálpípum, en
að öðru leyti úr foreinangruðum PEX pípum og allar heimlagnir PEX lagnir.
Gert er ráð fyrir að út frá kyndistöð verði lagðar DN65 mm foreinangraðar stálpípur að
Vallargötu, en D40 mm PEX lagnir til vesturs, þ.e. á hafnarsvæðið. Við Vallargötu greinist
stofnlögnin í DN50 mm stálpípur til suðurs, að meginíbúðabyggðinni og D32 mm PEX að
sundlauginni og húsunum austan við hana.
Áætlað er að stofnlagnir til suðurs, DN50 mm stál verði lagðar í vesturkanti Vallargötu, á
milli klæðingar á götunni og lóðamarka. Stálpípurnar þurfa að ná um það bil að húsi nr 3 við
Vallargötu og í framhaldinu verði stofnlagnirnar D50 mm PEX sem nái að Sólbrekku. Þessar
lagnir koma í vesturkant Vallargötu suður að Múla. Þar verði þær lagðar austur fyrir Múla og
áfram til suðurs í túnum eða lóðum. Í framhaldi af 50 mm lögnunum komi D40 mm PEX að
kirkjunni og síðan D32 mm PEX suður undir Sveingarða. Sunnan við Sveintún verða
lagnirnar væntanlega við austurkant Hafnargötu. Lagnir við Höfða og á hafnarsvæði verða
að mestu utan gatna.
Gert er ráð fyrir að grafa þurfi fyrir öllum lögnum. Þar sem víðast er stutt á milli greininga út
frá stofnlögnum og heimlagnir eru tiltölulega stuttar, er ekki gert ráð fyrir að plæging lagna
komi til álita. Umræddar lagnaleiðir eru að sjálfsögðu aðeins fyrsta tillaga, sem getur breyst
meira eða minna við nánari hönnun.
Inntök í hús verða tekin inn úr vegg (þar sem kjallarar eru), eða upp úr gólfi, eftir því hvað
hentar á hverjum stað.
Dreifikerfið verður lokað kerfi, þ.e. allt vatn sem dælt er frá kyndistöð í framrásinni er tekið
til baka í bakrásarlögninni. Veitan mun leggja dreifikerfislagnirnar inn úr vegg, setja upp
tilheyrandi loka á framrás og bakrás, síu, orkumæli og enn fremur tengigrind, með
varmaskiptum fyrir hitakerfi og neysluvatn. Allar lagnir og nauðsynlegar breytingar á lögnum
innan við tengigrind þarf húseigandi að kosta og sjá um.

Verkfræðistofa Norðurlands ehf Hofsbót 4, 602 Akureyri, www.vn.is

Niðurstöður
Á svæði hitaveitunnar eru 45 – 50 byggingar. Reiknað er með um það bil 30 íbúðarhús verði
tengd veitunni, einnig um 10 aðrar byggingar, auk sundlaugar.
Fjöldi bygginga

Flatarmál

Rúmmál

30
10

4.200 m²
3.000 m²

13.000 m³

Íbúðarhúsnæði
Atvinnuhúsnæði

Hámarksaflþörf hitaveitu er áætluð um 500 kW, auk 100 kW til upphitunar sundlaugar.
Orkuþörf ársins er metin um 2000 MWh, en taka verður fram, að mjög erfitt er að meta
upphitunarþörf atvinnuhúsnæðis, auk þess sem orkunotkun er háð verði orku frá veitunni.
Reikna verður með að um 5% orkunnar tapist í dreifikerfinu.
Kostnaður
Kostnaður við dreifikerfi og varmaskipta var áætlaður skv. ofangreindum forsendum.
Upplýsingar um efnisverð voru fengnar frá framleiðendum. Verktakakostnaður er áætlaður
skv. uppfærðum reynslutölum VN ehf og tekið mið af aðstæðum í Grímsey.
Allt verð er án vsk.
Helstu liðir

Upphæð (án vsk.)
Stofnlagnir dreifikerfis

19 Mkr.

Heimlagnir og inntök

14 Mkr.

Tengigrindur m. varmaskiptum

16 Mkr.

Annað og ófyrirséð 15%

7 Mkr.

Hönnun, umsjón 10%

5 Mkr.

Stofnkostnaður

61 Mkr.

Í þessa áætlun vantar að sjálfsögðu allan kostnað við kyndistöð, eins og áður hefur komið
fram.
Frá stofnkostnaði dragast 65% eingreiðslu frá iðnaðarráðuneyti og heimlagnagjöld.
Eingreiðslan nemur rúmum 65 Mkr. skv. upplýsingum frá Orkustofnun (8 ára niðurgreiðslur),
þar af koma um 42 Mkr. í hlut veitunnnar, en 23 Mkr. í hlut íbúa (í flestum tilfellum 700 –
1100 þ. kr. pr. hús).
Þegar áætlun kostnaðar við kyndistöð og orkuöflun liggur fyrir, má áætla orkuverð og meta
hagkvæmni veitunnar.
Árni S. Sigurðsson
Bragi Sigurðsson
Verkfræðistofu Norðurlands
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Frumdrg hitaveitu Grmsey
Kyndist vi rafst
Mkv. 1:5000 (A4)

40 - 45 hœs tengd tvfldu kerfi
Stofnlgn um 2 x 1500 m
Heimlagnir um 2 x 950 m

Verkfristofa
Norurlands ehf
Hofsbt 4 600 Akureyri
Smi 412 6700
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Fylgiskal nr.11
Verkfræðistofa Norðurlands ehf Hofsbót 4, 602 Akureyri, www.vn.is

Mars 2012

Frumhönnun og kostnaðaráætlun hitaveitu í Grímsey
Inngangur
Verkfræðistofa Norðurlands ehf hefur frumhannað dreifikerfi miðlægrar hitaveitu í Grímsey, í
tengslum við viðarkyndingarverkefni Skógræktar ríkisins.
Afl- og orkuþörf hitaveitu er metin, lagnaleiðir valdar í aðalatriðum og kostnaður áætlaður.

Forsendur
Reiknað er með að kyndistöð hitaveitunnar verði við núverandi rafstöð, enda verði öll
nýtanleg varmaorka frá rafstöðinni nýtt í hitaveitunni. Kyndistöð og búnaður hennar er að
öðru leyti utan þessarar áætlunar.
Gert er ráð fyrir að hitaveitan nái frá hafnarsvæði og Höfða að Sveinagörðum. Heildarlengd
stofnlagna er áætluð um 3.000 m (2x1500). Frá kyndistöðinni verður lagt tvöfalt kerfi,
framrás og bakrás, að hverju húsi. Stofnlagnir verða að hluta úr foreinangruðum stálpípum, en
að öðru leyti úr foreinangruðum PEX pípum og allar heimlagnir PEX lagnir.
Gert er ráð fyrir að út frá kyndistöð verði lagðar DN65 mm foreinangraðar stálpípur að
Vallargötu, en D40 mm PEX lagnir til vesturs, þ.e. á hafnarsvæðið. Við Vallargötu greinist
stofnlögnin í DN50 mm stálpípur til suðurs, að meginíbúðabyggðinni og D32 mm PEX að
sundlauginni og húsunum austan við hana.
Áætlað er að stofnlagnir til suðurs, DN50 mm stál verði lagðar í vesturkanti Vallargötu, á
milli klæðingar á götunni og lóðamarka. Stálpípurnar þurfa að ná um það bil að húsi nr 3 við
Vallargötu og í framhaldinu verði stofnlagnirnar D50 mm PEX sem nái að Sólbrekku. Þessar
lagnir koma í vesturkant Vallargötu suður að Múla. Þar verði þær lagðar austur fyrir Múla og
áfram til suðurs í túnum eða lóðum. Í framhaldi af 50 mm lögnunum komi D40 mm PEX að
kirkjunni og síðan D32 mm PEX suður undir Sveingarða. Sunnan við Sveintún verða
lagnirnar væntanlega við austurkant Hafnargötu. Lagnir við Höfða og á hafnarsvæði verða
að mestu utan gatna.
Gert er ráð fyrir að grafa þurfi fyrir öllum lögnum. Þar sem víðast er stutt á milli greininga út
frá stofnlögnum og heimlagnir eru tiltölulega stuttar, er ekki gert ráð fyrir að plæging lagna
komi til álita. Umræddar lagnaleiðir eru að sjálfsögðu aðeins fyrsta tillaga, sem getur breyst
meira eða minna við nánari hönnun.
Inntök í hús verða tekin inn úr vegg (þar sem kjallarar eru), eða upp úr gólfi, eftir því hvað
hentar á hverjum stað.
Dreifikerfið verður lokað kerfi, þ.e. allt vatn sem dælt er frá kyndistöð í framrásinni er tekið
til baka í bakrásarlögninni. Veitan mun leggja dreifikerfislagnirnar inn úr vegg, setja upp
tilheyrandi loka á framrás og bakrás, síu, orkumæli og enn fremur tengigrind, með
varmaskiptum fyrir hitakerfi og neysluvatn. Allar lagnir og nauðsynlegar breytingar á lögnum
innan við tengigrind þarf húseigandi að kosta og sjá um.

Verkfræðistofa Norðurlands ehf Hofsbót 4, 602 Akureyri, www.vn.is

Niðurstöður
Á svæði hitaveitunnar eru 45 – 50 byggingar. Reiknað er með um það bil 30 íbúðarhús verði
tengd veitunni, einnig um 10 aðrar byggingar, auk sundlaugar.
Fjöldi bygginga

Flatarmál

Rúmmál

30
10

4.200 m²
3.000 m²

13.000 m³

Íbúðarhúsnæði
Atvinnuhúsnæði

Hámarksaflþörf hitaveitu er áætluð um 500 kW, auk 100 kW til upphitunar sundlaugar.
Orkuþörf ársins er metin um 2000 MWh, en taka verður fram, að mjög erfitt er að meta
upphitunarþörf atvinnuhúsnæðis, auk þess sem orkunotkun er háð verði orku frá veitunni.
Reikna verður með að um 5% orkunnar tapist í dreifikerfinu.
Kostnaður
Kostnaður við dreifikerfi og varmaskipta var áætlaður skv. ofangreindum forsendum.
Upplýsingar um efnisverð voru fengnar frá framleiðendum. Verktakakostnaður er áætlaður
skv. uppfærðum reynslutölum VN ehf og tekið mið af aðstæðum í Grímsey.
Allt verð er án vsk.
Helstu liðir

Upphæð (án vsk.)
Stofnlagnir dreifikerfis

19 Mkr.

Heimlagnir og inntök

14 Mkr.

Tengigrindur m. varmaskiptum

16 Mkr.

Annað og ófyrirséð 15%

7 Mkr.

Hönnun, umsjón 10%

5 Mkr.

Stofnkostnaður

61 Mkr.

Í þessa áætlun vantar að sjálfsögðu allan kostnað við kyndistöð, eins og áður hefur komið
fram.
Frá stofnkostnaði dragast 65% eingreiðslu frá iðnaðarráðuneyti og heimlagnagjöld.
Eingreiðslan nemur rúmum 65 Mkr. skv. upplýsingum frá Orkustofnun (8 ára niðurgreiðslur),
þar af koma um 42 Mkr. í hlut veitunnnar, en 23 Mkr. í hlut íbúa (í flestum tilfellum 700 –
1100 þ. kr. pr. hús).
Þegar áætlun kostnaðar við kyndistöð og orkuöflun liggur fyrir, má áætla orkuverð og meta
hagkvæmni veitunnar.
Árni S. Sigurðsson
Bragi Sigurðsson
Verkfræðistofu Norðurlands
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Frumhönnun og kostnaðaráætlun hitaveitu í Grímsey
Inngangur
Verkfræðistofa Norðurlands ehf hefur frumhannað dreifikerfi miðlægrar hitaveitu í Grímsey, í
tengslum við viðarkyndingarverkefni Skógræktar ríkisins.
Afl- og orkuþörf hitaveitu er metin, lagnaleiðir valdar í aðalatriðum og kostnaður áætlaður.

Forsendur
Reiknað er með að kyndistöð hitaveitunnar verði við núverandi rafstöð, enda verði öll
nýtanleg varmaorka frá rafstöðinni nýtt í hitaveitunni. Kyndistöð og búnaður hennar er að
öðru leyti utan þessarar áætlunar.
Gert er ráð fyrir að hitaveitan nái frá hafnarsvæði og Höfða að Sveinagörðum. Heildarlengd
stofnlagna er áætluð um 3.000 m (2x1500). Frá kyndistöðinni verður lagt tvöfalt kerfi,
framrás og bakrás, að hverju húsi. Stofnlagnir verða að hluta úr foreinangruðum stálpípum, en
að öðru leyti úr foreinangruðum PEX pípum og allar heimlagnir PEX lagnir.
Gert er ráð fyrir að út frá kyndistöð verði lagðar DN65 mm foreinangraðar stálpípur að
Vallargötu, en D40 mm PEX lagnir til vesturs, þ.e. á hafnarsvæðið. Við Vallargötu greinist
stofnlögnin í DN50 mm stálpípur til suðurs, að meginíbúðabyggðinni og D32 mm PEX að
sundlauginni og húsunum austan við hana.
Áætlað er að stofnlagnir til suðurs, DN50 mm stál verði lagðar í vesturkanti Vallargötu, á
milli klæðingar á götunni og lóðamarka. Stálpípurnar þurfa að ná um það bil að húsi nr 3 við
Vallargötu og í framhaldinu verði stofnlagnirnar D50 mm PEX sem nái að Sólbrekku. Þessar
lagnir koma í vesturkant Vallargötu suður að Múla. Þar verði þær lagðar austur fyrir Múla og
áfram til suðurs í túnum eða lóðum. Í framhaldi af 50 mm lögnunum komi D40 mm PEX að
kirkjunni og síðan D32 mm PEX suður undir Sveingarða. Sunnan við Sveintún verða
lagnirnar væntanlega við austurkant Hafnargötu. Lagnir við Höfða og á hafnarsvæði verða
að mestu utan gatna.
Gert er ráð fyrir að grafa þurfi fyrir öllum lögnum. Þar sem víðast er stutt á milli greininga út
frá stofnlögnum og heimlagnir eru tiltölulega stuttar, er ekki gert ráð fyrir að plæging lagna
komi til álita. Umræddar lagnaleiðir eru að sjálfsögðu aðeins fyrsta tillaga, sem getur breyst
meira eða minna við nánari hönnun.
Inntök í hús verða tekin inn úr vegg (þar sem kjallarar eru), eða upp úr gólfi, eftir því hvað
hentar á hverjum stað.
Dreifikerfið verður lokað kerfi, þ.e. allt vatn sem dælt er frá kyndistöð í framrásinni er tekið
til baka í bakrásarlögninni. Veitan mun leggja dreifikerfislagnirnar inn úr vegg, setja upp
tilheyrandi loka á framrás og bakrás, síu, orkumæli og enn fremur tengigrind, með
varmaskiptum fyrir hitakerfi og neysluvatn. Allar lagnir og nauðsynlegar breytingar á lögnum
innan við tengigrind þarf húseigandi að kosta og sjá um.

Verkfræðistofa Norðurlands ehf Hofsbót 4, 602 Akureyri, www.vn.is

Niðurstöður
Á svæði hitaveitunnar eru 45 – 50 byggingar. Reiknað er með um það bil 30 íbúðarhús verði
tengd veitunni, einnig um 10 aðrar byggingar, auk sundlaugar.
Fjöldi bygginga

Flatarmál

Rúmmál

30
10

4.200 m²
3.000 m²

13.000 m³

Íbúðarhúsnæði
Atvinnuhúsnæði

Hámarksaflþörf hitaveitu er áætluð um 500 kW, auk 100 kW til upphitunar sundlaugar.
Orkuþörf ársins er metin um 2000 MWh, en taka verður fram, að mjög erfitt er að meta
upphitunarþörf atvinnuhúsnæðis, auk þess sem orkunotkun er háð verði orku frá veitunni.
Reikna verður með að um 5% orkunnar tapist í dreifikerfinu.
Kostnaður
Kostnaður við dreifikerfi og varmaskipta var áætlaður skv. ofangreindum forsendum.
Upplýsingar um efnisverð voru fengnar frá framleiðendum. Verktakakostnaður er áætlaður
skv. uppfærðum reynslutölum VN ehf og tekið mið af aðstæðum í Grímsey.
Allt verð er án vsk.
Helstu liðir

Upphæð (án vsk.)
Stofnlagnir dreifikerfis

19 Mkr.

Heimlagnir og inntök

14 Mkr.

Tengigrindur m. varmaskiptum

16 Mkr.

Annað og ófyrirséð 15%

7 Mkr.

Hönnun, umsjón 10%

5 Mkr.

Stofnkostnaður

61 Mkr.

Í þessa áætlun vantar að sjálfsögðu allan kostnað við kyndistöð, eins og áður hefur komið
fram.
Frá stofnkostnaði dragast 65% eingreiðslu frá iðnaðarráðuneyti og heimlagnagjöld.
Eingreiðslan nemur rúmum 65 Mkr. skv. upplýsingum frá Orkustofnun (8 ára niðurgreiðslur),
þar af koma um 42 Mkr. í hlut veitunnnar, en 23 Mkr. í hlut íbúa (í flestum tilfellum 700 –
1100 þ. kr. pr. hús).
Þegar áætlun kostnaðar við kyndistöð og orkuöflun liggur fyrir, má áætla orkuverð og meta
hagkvæmni veitunnar.
Árni S. Sigurðsson
Bragi Sigurðsson
Verkfræðistofu Norðurlands
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Hagkvæmni viðarkyndingar í Grímsey
Inngangur
Verkfræðistofa Norðurlands ehf hefur áætlað stofnkostnað viðarkyndistöðvar í Grímsey ásamt
dreifikerfi og metið hagkvæmni þess að reka viðarkynta hitaveitu í eynni.
Verkefnið var unnið fyrir Skógrækt ríkisins og er hluti af viðarkyndingarverkefni Skógræktarinnar.
Í Grímsey byggist mestöll orkunotkun á olíu. Díselrafstöð sem Rarik rekur, sér fyrir allri raforkuþörf í
eynni og húsin í Grímsey eru hituð með olíukyndingu í hverju húsi, nema tvö íbúðarhús og eitt
sumarhús eru hituð með kælivatni frá rafstöðinni. Kælivatnið er auk þess notað til að hita upp
sundlaugarvatn að hluta.
Í verkefninu er miðað við að hitaveita verði kynt með viðarkyndistöð og varma úr kælivatni og afgasi
rafstöðvar, til að ná sem bestri orkunýtingu og halda þannig niðurgreiðslum í lágmarki án þess að
orkuverð notenda hækki. Reiknað er með olíukatli til að tryggja varaafl.
Orkuverð í Grímsey - niðurgreiðslur
Samkvæmt Landskrá fasteigna er heildarrúmmál þeirra íbúðarhúsa sem kynt eru með olíu um
13.800 m³ og heildarrúmmál atvinnuhúsnæðis tæpir 9.000 m³, [BG, Orkustofnun].
Orkustofnun hefur eingöngu beinar upplýsingar um olíunotkun þeirra íbúðareigenda sem njóta
niðurgreiðslu á húshitun en það eru 28 aðilar. Raunnotkun þeirra frá 2003 til og með 2011 er um
90.000 ltr/ári og ef hún er yfirfærð á allar íbúðir væri notkunin um 103.000 ltr/ári. Áætlað er að
70.000 ltr/ári af olíu séu nærri lagi fyrir atvinnuhúsnæði.

Verkfræðistofa Norðurlands | Hofsbót 4 | 600 Akureyri | Sími: 412 6700 | www.vn.is | vn@vn.is Bls. 1 af 5

Miðað við 9,92 kWh/l orkuinnihald í díselolíu og nýtnihlutfall 85% var meðalorkunotkun til hitunar
íbúðarhúsnæðis í Grímsey árið 2012 um 760 MWh eða 900 MWh á ári að meðaltali sé talan yfirfærð á
allar íbúðir á árunum 2010-2012.
Orkuverð olíukyndingar skv. þessum forsendum er um 17,8 kr./kWh án vsk. m.v. olíuverð
150 kr./l án vsk.
Skv. núgildandi lögum um niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar skal miða upphæð niðurgreiðslna á olíu
við að kostnaður notenda við hitun íbúðarhúsnæðis verði svipaður við olíuhitun og rafhitun. Upphæð
niðurgreiðslu ríkissjóðs til Grímseyinga er rúmar 90 kr./ltr eða um 8,2 Mkr. (m.v. 90.000 lítra) [BG].
Ríkissjóður niðurgreiðir því sem nemur 10,7 kr./kWh en mismuninn, 7,1 kr./kWh, borga
Grímseyingar.
Hitaveita – dreifikerfi og kyndistöð
Verkfræðistofa Norðurlands hefur metið kostnað við að koma upp hitaveitu í Grímsey (að
Sveinagörðum) [VN, mars 2012]. Gert er ráð fyrir að kerfið verði lokað hringrásarkerfi og að notaðir
verði varmaskiptar fyrir heitt neysluvatn. Hönnunarafköst eru um 600 kW og árleg orkuþörf um
2000 MWh (orkunotkun síðustu ára er sennilega nokkru minni, en áætluð heildarorkunotkun næstu
ára er tæpar 2000 MWh/ári). Tenging við hitaveitu kemur í stað olíuhitunarinnar og kallar í fæstum
tilfellum á stórtækar breytingar á hitakerfum húsanna. Settar verða upp inntaksgrindur með lokum,
mæli og þrýstijafnara ásamt öðru sem þarf til.
Frá stofnkostnaði dragast eingreiðsla frá iðnaðarráðuneyti og heimlagnagjöld. Eingreiðslan gæti
numið allt að 98 Mkr. skv. upplýsingum frá Orkustofnun (12 ára niðurgreiðslur), þar af kæmu um
64 Mkr. í hlut veitunnnar, en 23 Mkr. í hlut íbúa (í flestum tilfellum 700 – 1100 þ. kr. pr. hús). Hins
vegar liggur ekki fyrir að óniðurgreidd orka frá kyndistöð geti keppt við niðurgreidda olíukyndingu og
verður að reikna dæmið lengra áður en eingreiðsla er áætluð.
Hér er miðað við að miðlæg hitaveita verði kynt með viðarkyndingu, en að varmi frá dísilrafstöð verði
einnig notaður eins og kostur er. Hámarksafköst díselrafstöðvarinnar í Grímsey eru 250 kW,
meðalálagið er um 103 kW og mestu afltoppar um 170 kW. Með varmaskipti á kælvatn og
afgasvarmaskipti á útblástur má nýta afgangsvarma frá rafstöðinni til þess að hita upp vatn í
dreifikerfi hitaveitunnar og þannig draga úr notkun viðarköggla eða –kurls. Uppsetning varmaskipta
verður að vera í samvinnu við Rarik sem rekur rafstöðina og gæta verður þess að varmaskiptar komi
ekki niður á rekstraröryggi og rekstrarkostnaði rafstöðvar.
Skv. tæknilegum upplýsingum um varmaskipta og upplýsingum frá Rarik um raforkuframleiðslu í
Grímsey, má áætla að nýta megi 700 – 900 MWh/ári af varmaorku frá rafstöð. Taka þarf tillit til
dægursveiflna orkunotkunar sem og árstíðabundinna breytinga, valið er að miða við 700 MWh/ári frá
rafstöð, sem verður að teljast varlega áætlað.
Eins og áður kom fram, er árleg orkuþörf til upphitunar um 2000 MWh, skv. því er reiknað með að um
1300 MWh þurfi að fást með viðarkyndingu (auk taps í kerfinu).
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Um tvær megingerðir viðareldsneytis er að ræða, köggla og kurl.
Orkuverð á viðarkögglum og kurli er eftirfarandi [RÍ] (allt verð án vsk.):




Viðarkögglar úr uppkvistuðum viði:
Viðarkögglar úr óuppkvistuðum viði:
Kurl úr óuppkvistuðum viði:

14,87 kr./kWh
12,60 kr./kWh
8,61 kr./kWh

Orkuverðið úr kurli er umtalsvert lægra en úr viðarkögglum en viðarkögglarnir taka mun minna pláss í
flutningum og geymslu auk þess sem þeir eru þægilegri í allri meðhöndlun. Að öðru leyti vísast til
skýrslu Skógræktarinnar [RÍ] varðandi orkuverð og tæknilegar upplýsingar.
Þótt viðarkögglar séu einfaldari í meðhöndlun og þoli lengri geymslu, er hér miðað við viðarkurl vegna
verðmunar orkunnar.
Ekki er reiknað með beinum greiðslum hitaveitu fyrir 700 MWh afgangsorku frá rafstöð, en miðað við
ofangreint orkuverð 8,61 kr./kWh fyrir 1300 MWh úr viðarkurli. Meðalorkuverð til kyndistöðvar
verður þannig 5,7 kr./kWh.
Þetta er töluvert lægra en óniðurgreitt orkuverð olíukyndingar, (17,8 kr./kWh) en getur ekki keppt við
niðurgreidda olíukyndingu í Grímsey.
Til álita kemur að halda niðurgreiðslum til upphitunar íbúðarhúsa áfram, til að uppfylla skilyrði laga
um hitunarkostnað.
Ýmsir möguleikar koma til greina, reiknuð var hagkvæmni skv. neðangreindum forsendum:








Seld orka
2000 MWh/ári
Orkuverð
13 kr./kWh
Niðurgreidd orka
800 MWh/ári
Verð niðurgr. orku 7,1 kr./kWh
Tengd hús
40
Heimlagnagjöld
400 þ. kr./hús
Rekstrarkostnaður
2 % af stofnk.

sbr fyrri skýringar.
svipað og óniðurgr. raforka í dreifbýli.
áætlun
óbreytt orkuverð
áætlun
svipað og á Akureyri
áætlaður rekstrark. umfram eldsneytiskostn.

Heildarniðurgreiðslur orku til upphitunar verða þá 5,9 kr./kWh (í stað 10,7 kr./kWh), eða alls
4,7 Mkr./ári í stað 8,2 Mkr./ári nú. Mismunurinn til 12 ára myndar þá stofn til eingreiðslu, alls 44 Mkr.
Þar af renna 28,6 Mkr. (65%) til veitunnar, en 15,4 Mkr. (35%) til notenda.
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Samantekt
Í meðfylgjandi töflu eru niðurstöður teknar saman (allt verð án vsk.).
Helstu liðir

Upphæð
(án vsk)

Viðarkyndistöð með tilheyrandi varmaskiptum og varaafli

51 Mkr.

Stofn- og dreifilagnir hitaveitu ásamt tengigrindum og búnaði

53 Mkr.

Annað, ófyrirséð, hönnun og umsjón

26 Mkr.

Stofnkostnaður alls

130 Mkr.

Eingreiðsla frá iðn.ráðuneyti (65%)

29 Mkr.

Heimlagnagjöld (65%)

16 Mkr.

Fjárfesting

85 Mkr.

Tekjur af orkusölu og mælagjöldum

27 Mkr.

Orkukostnaður

12 Mkr.

Annar rekstarkostnaður (um 2% af stofnkostnaði)
Árlegar tekjur af rekstri (f. utan fjármagnsliði)

3 Mkr.
12 Mkr.

Skv. ofangreindum forsendum skilar fjárfestingin rúmlega 13% innri vöxtum (fyrir fjármagnsliði),
miðað við 25 ára endingu búnaðar. Til samanburðar var einnig reiknuð hagkvæmni kyndingar með
viðarkögglum í stað kurls. Eins og áður kom fram, eru kögglar nokkru dýrari en kurl, en auðveldari í
flutningum og geymslu. Frumniðurstöður sýna tæplega 8% innri vexti kyndingar með kögglum.
Niðurstaðan er að sjálfsögðu mjög háð gefnum forsendum og verður að ítreka fyrirvara við ýmsar
áætlaðar stærðir:
Reiknað er með því að nota viðarkurl fremur en köggla, með fyrirvara um tæknilega útfærslu.
Áætluð seld orka, 2000 MWh/ári, er metin út frá núverandi orkunotkun íbúðarhúsa, skóla, fyrirtækja
og sundlaugar og er að sjálfsögðu háð veðurfari og því að nánast allir notendur á veitusvæðinu tengist
veitunni. Einnig er reiknað með að orkunotkun aukist lítillega, fremur en minnki.
Gert er ráð fyrir að niðurgreiðslum upphitunar verði haldið áfram að hluta, en eingreiðslu sem svarar
til lækkunar niðurgreiðslna til 12 ára.
Heimlagnagjöld eru áætluð 400 þús. kr. pr. hús, en upphæð þeirra er að sjálfsögðu ákvörðun eiganda
veitunnar. Sama má segja um orkuverð.
Rekstrarkostnaður (f. utan orkukostnað) er gróflega áætlaður 2% af stofnkostnaði, forsenda er að
reka megi kyndistöð samhliða rafstöð og samnýta vöktun o.þ.h.
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Þar sem ýmsar forsendur eru áætlaðar og háðar nokkurri óvissu, er hér sýnd næmni nokkurra liða
fyrir breytingum.
Sýnt er hvernig innri vextir framkvæmdar breytast með hlutfallslegri breytingu söluverðs,
orkukostnaðar og seldrar orku.




Söluverð er verð óniðurgreiddrar orku (áætlað 13 kr/kWh).
Orkukostnaður er meðalverð orku til kyndistöðvar (áætlað 5,7 kr/kWh).
Seld orka er heildarorkusala hitaveitunnar (áætluð 2000 MWh/ári).

Verkfræðistofa Norðurlands
Árni S. Sigurðsson
Grétar Grímsson
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