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Umhverfis- og auðlindaráðuneytið veitti Landgræðslunni styrk í lok árs 2020 til verkefnisins 

„Hagræn áhrif og loftslagsáhrif áburðarnotkunar (HagLoft)“. Um er að ræða samvinnuverkefni 

Landgræðslunnar og verkfræðistofunnar EFLU. Meginmarkmið verkefnisins var að öðlast 

skilning á loftslagsáhrifum áburðarnotkunar og tengja við hagræna þætti. Gert var reiknilíkan 

sem reiknar út kolefnisspor mismunandi áburðartegunda, lífrænna og ólífrænna, og setur í 

samhengi við innihald næringarefna, fjarlægðir á nýtingarstað, dreifingartækni og reiknar út 

kostnað við nýtinguna. 

Reiknivélin nýtist stjórnvöldum og stofnunum við ákvarðanatöku um breytingar á áherslum í 

áburðarnotkun t.d. um að auka nýtingu á lífrænum áburðarefnum. Kostnaður og kolefnisspor 

eru sundurliðuð eftir framleiðslu, innkaupum, flutningi og dreifingu.  

Almennt má segja að niðurstöður reiknilíkansins sýni að kolefnisspor vegna nýtingar á tilbúnum 

áburði til uppgræðslu er oft stærra en þegar lífrænn áburður er notaður. Þar vegur þyngst 

kolefnisspor framleiðslunnar á tilbúna áburðinum, en kolefnisspor flutnings og dreifingar hans 

vega sáralítið í samanburði við framleiðsluna. Kolefnislosun vegna lífræna áburðarins er hins 

vegar aðallega fólgin í losun vegna flutnings og dreifingar og ræðst af auknum massa og þeim 

fjarlægðum sem flytja þarf efnið.  

Sú kolefnislosun sem á sér stað eftir að dreifingu er lokið er nokkuð há, bæði fyrir tilbúinn og 

lífrænan áburð, enda er hún reiknuð út í réttu hlutfalli við heildarmagn N sem borið er á land. 

Aðferðafræðin við þessa útreikninga byggist á stuðlum sem fengnir eru erlendis frá og eru 

háðar óvissu. Raunveruleg gögn um þessa losun við íslenskar aðstæður liggja ekki fyrir en þau 

myndu bæta reiknivélina til muna.  

Kostnaður við nýtingu áburðarefnanna er breytilegur eftir efnum og hefur flutningsfjarlægðin 

mest áhrif, sérstaklega á þau efni sem eru með lágan styrk N. Þegar saman fara lítið kolefnisspor 

og lágur kostnaður við nýtingu lífrænu efnanna m.v. tilbúinn áburð, er einboðið að auka nýtingu 

þess lífræna og minnka kolefnisspor áburðarnotkunar. 

Við gerð reiknivélarinnar kom í ljós að gögn skortir um ýmsa þætti sem tengjast nýtingu lífrænna 

efna við íslenskar aðstæður. Sérstaklega má nefna gögn um losun gróðurhúsalofttegunda eftir 

dreifingu áburðar (bæði lífræns og tilbúins), losun vegna meðhöndlunar úrgangsefna og 

bindingu kolefnis við notkun mismunandi áburðartegunda.
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Umhverfis- og auðlindaráðuneytið veitti Landgræðslunni 6,5 m.kr. styrk þann 18. nóv. 2020 til 

verkefnisins „Hagræn áhrif og loftslagsáhrif áburðarnotkunar (HagLoft)“. Meginmarkmið 

verkefnisins var að öðlast skilning á loftslagsáhrifum áburðarnotkunar og tengja við hagræna 

þætti. Gert var reiknilíkan sem reiknar út kolefnisspor mismunandi áburðartegunda, lífrænna 

jafnt sem ólífrænna, og setur í samhengi við innihald næringarefna, fjarlægðir á nýtingarstað, 

dreifingartækni og reiknar út kostnað við nýtinguna. Það er þekkt að við framleiðslu tilbúins 

áburðar losnar mikill koltvísýringur (CO2) vegna aðferða við framleiðslu hans, en vegna þess 

hve mikið framboð er af lífrænum úrgangi sem oft er ekki nýttur, þótti mikilvægt að bera saman 

kolefnisspor hans og tilbúins áburðar. Reiknilíkanið má nota til þess að bera saman mismunandi 

gerðir áburðar m.t.t. ofangreindra þátta. Meginmarkmið reiknilíkansins er að auðvelda 

ákvarðanatöku um áherslubreytingar í áburðarnotkun fyrir stór jafnt sem smá ræktunar- eða 

uppgræðsluverkefni og ekki síður fyrir stjórnvöld til að byggja á í stefnumótun um áburðarmál 

til framtíðar. Reiknilíkanið og hugmyndafræðin sem það byggir á fellur vel að áherslum 

umhverfis- og auðlindaráðherra eins og þær birtust í stefnu hans í úrgangsmálum „Í átt að 

hringrásarhagkerfi“ (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2021). Þá er ótalið hve mikilvægt er að 

nýta þann fosfór sem til fellur í ýmsum úrgangsstraumum, þar sem fosfór er óendurnýjanleg 

auðlind og afar mikilvæg við endurheimt vistkerfa og í allri ræktun. 

Þátttakendur 

Þátttakendur í verkefninu voru Alexandra Kjeld, Haukur Ásberg Hilmarsson og Ragnhildur 

Gunnarsdóttir frá verkfræðistofunni EFLU og frá Landgræðslunni Gústav M. Ásbjörnsson og 

Magnús H. Jóhannsson sem stýrði verkefninu.  
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Heildarmarkmið áburðargjafar í landgræðslu er endurheimt og uppbygging vistkerfa. 

Áburðargjöf á réttum tíma og í hæfilegu magni, flýtir fyrir og stýrir framvindu gróðurs. Hún veitir 

plöntum næringu og með tímanum byggist upp forði næringarefna og kolefnis í jarðvegi, en 

gott framboð næringarefna og kolefnisríkur jarðvegur eru undirstöður heilbrigðra vistkerfa. 

Hægt er að ná markmiðum endurheimtar vistkerfa hvort sem er með lífrænum eða tilbúnum 

áburði því næringarefnin eru þau sömu þó að styrkur þeirra í áburðinum sé misjafn.  

Notkun áburðar, hvort sem hann er tilbúinn eða lífrænn, hefur í för með sér losun kolefnis, hvort 

sem er við framleiðslu áburðarins, verkun, flutning, dreifingu eða eftir að honum hefur verið 

dreift. Almennt er mikilvægt að finna leiðir til að minnka kolefnislosun til að takmarka neikvæð 

áhrif á loftslag. Kolefni er nokkuð sérstakt þar sem það hefur jákvæð og neikvæð áhrif, allt eftir 

því hvar það er að finna. Í andrúmslofti veldur of mikið magn þess gróðurhúsaáhrifum og hlýnun, 

en í jarðvegi getur aldrei orðið of mikið af því. Það bætir gæði jarðvegs, eykur vatnsheldni, og 

eflir líf bæði í jarðvegi og á yfirborði. Uppsöfnun kolefnis í jarðvegi er því lykilatriði við 

endurheimt vistkerfa og er í beinu samhengi við áburðargjöfina. Mælingar hafa sýnt að 

kolefnisbinding á hefðbundnum uppgræðslusvæðum er um 2,1 tonn/ha/ári (Keller o.fl. 2021) og 

heldur sú binding áfram um áratuga skeið svo fremi sem gróðurfari hnignar ekki. Þetta er 

mikilvægt að hafa í huga þegar fjallað er um kolefnislosun vegna áburðargjafar, því talsvert 

meira kolefni mun bindast í kjölfar áburðargjafarinnar heldur en tapaðist við notkun áburðarins. 

Það breytir þó ekki þeirri þörf að finna leiðir til að minnka kolefnisspor áburðarnotkunar almennt, 

sem er grunnstefið í þessari skýrslu. 

Tilbúinn áburður  

Mikil reynsla er af notkun tilbúins áburðar hér á landi og eru kostir hans margir. Hann er léttur 

og þægilegur í flutningum og dreifingu og jafnframt er úrval tegunda breitt svo auðvelt er að 

velja áburð sem hentar hverju verkefni fyrir sig. Tilbúinn áburður leysist auðveldlega upp og 

efnin verða fljótt aðgengileg plöntum, sem er kostur þegar plöntuþéttleiki er mikill, en getur 

verið ókostur þegar plöntur eru strjálar og/eða jarðvegur er gljúpur og næringarefnin eiga á 

hættu að skolast út. Vegna þessa má ekki bera of mikið á í einu sem þýðir jafnframt að það þarf 

að fara oftar yfir land með smærri skammta af tilbúnum áburði en þann lífræna. Einnig er ókostur 

að flytja þarf áburðinn inn enda engin áburðarframleiðsla hér á landi. Jafnframt getur 
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framleiðsluferli áburðarins verið íþyngjandi fyrir kolefnisspor þess sem flytur hann inn, þar sem 

ekki er notast við sjálfbæra orkugjafa í öllum áburðarverksmiðjum.  

Í heildina voru flutt inn til Íslands um 54,2 þús. tonn af áburði árið 2020 sem var nokkur aukning 

frá árinu áður sem var þá 46,4 þús. tonn (MAST, 2020). Hlutfall lífræns áburðar í innflutningi var 

vart greinanlegt.  

Lífrænn áburður 

Lífrænn úrgangur hér á landi kemur að mestu frá landbúnaði, sláturhúsum, fiskeldi- og vinnslu, 

en einnig frá stofnunum og fyrirtækjum. Húsdýraskítur sem fellur til á býlum landsins er í 

mörgum tilfellum nýttur sem áburður við rekstur þeirra en það er þó misjafnt eftir uppruna 

skítsins. Kúamykja er til dæmis vel nýtt sem áburður en svínaskítur aftur á móti minna. Það 

verður þó að geta þess að upplýsingar um raunverulega nýtingu lífræns úrgangs eru ekki mjög 

áreiðanlegar.  

Ef horft er til heimila, stofnana og vinnustaða, eru tveir megin straumar úrgangs frá þessum 

stöðum: almennt sorp og skólp. Í flestum sveitarfélögum hér á landi er til skilgreint ferli fyrir 

lífræna hluta sorpsins og á höfuðborgarsvæðinu stendur til að allt lífrænt sorp fari í jarðgerðar- 

og gasstöð. Hinn úrgangsstraumurinn frá heimilum, skólpið, fer aftur á móti í langflestum 

tilfellum ónýttur til sjávar. Seyra sem losuð er úr rotþróm og hreinsistöðvum er í einstaka tilfellum 

nýtt til uppgræðslu.  

Nýting lífræns áburðar til uppgræðslu hefur ýmsa kosti. Segja má að nýting lífræns áburðar hafi 

tvöfaldan umhverfislegan ávinning: 1) að koma í veg fyrir óvistvæna förgun og mengun og 2) að 

nýta verðmæt næringarefni þar sem þau eru velkomin við endurheimt vistkerfa. 
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Árið 2020 kom út skýrsla frá Landgræðslunni um notkun lífrænna efna til uppgræðslu 2009-

2019 (Magnús H. Jóhannsson 2020). Þar kom fram að árið 2009 var einungis um 2% 

áburðarnotkunar með lífrænum efnum á vegum Landgræðslunnar auk samstarfsverkefna, sé 

miðað við magn niturs (N) í áburðinum. Árið 2019, 11 árum síðar, hafði hún aukist jafnt og þétt 

og var þá komin í um 12%. Tekið skal fram að hér er átt við notkun Landgræðslunnar í sínum 

verkefnum og í verkefnum sem hún styrkir með einum eða öðrum hætti (BGL, Landbótasjóður 

og samstarfsverkefni). Heildarmagn lífrænna efna sem notuð voru á þessu tímabili auk 2020 

má sjá á mynd 1. Þar sést þessi aukning mjög vel og hefur magn efna sem notuð eru aukist hratt 

og örugglega síðan 2015. 

 

Mynd 1. Magn lífræns áburðar í tonnum, sundurliðað eftir tegundum, sem notaður var til uppgræðslu á árunum 2009-
2020. 

Lífrænn áburður hentar almennt mjög vel til uppgræðslu. Hann er seinleystur sem þýðir að 

næringarefnin losna smátt og smátt samhliða niðurbroti lífrænu efnanna. Nýlegar rannsóknir 

hafa sýnt að flestar tegundir lífræns úrgangs hafa góð áhrif á gróðurframvindu (Magnús H. 

Jóhannsson 2017). Í þessum rannsóknum kom t.d. fram að áhrif þess að nota kjötmjöl eða 

kjúklingaskít voru í engu frábrugðin því að nota tilbúinn áburð nema hvað áhrif lífræna 

áburðarins voru lengur að koma fram. Hefðbundinn tilbúinn áburður er hinsvegar auðleystur og 

næringarefnin losna hratt. Þetta er einmitt ástæðan fyrir því að ekki er skynsamlegt að bera of 

mikið á af tilbúnum áburði í einu þar sem hættan á útskolun næringarefna er talsverð ef lítill 
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gróður er til staðar til að nýta hann. Fyrir langtímamarkmið endurheimtar vistkerfa, hentar lífrænn 

áburður því mjög vel.  

Lífrænn áburður er af mörgum gerðum og yfirleitt ekki mjög næringarríkur, en þrátt fyrir lágan 

styrk, eru efnin dýrmæt. Til þess að ná að dreifa nægilega miklu magni næringarefna á land þarf 

því að bera meira á af viðkomandi áburði en tilbúnum. Þetta gerir auðvitað notkun hans þyngri 

í vöfum en að nota tilbúinn áburð. Þess má einnig geta að lífrænn áburður hefur ýmsa eiginleika 

sem tilbúinn áburður hefur ekki. Þegar hann er borinn á í miklu magni stuðlar hann að samloðun 

jarðvegsagna og árangursríkri uppgræðslu (Gústav Ásbjörnsson 2010), getur dregið úr 

frostlyftingu og skapað örugg set fyrir fræ (Ásrún Elmarsdóttir o.fl. 2003). 

Lífrænn áburður, sérstaklega húsdýraskítur og seyra, inniheldur mikið magn örvera og er 

smithætta talsverð af þeim völdum. Því þarf að huga að því að sumar tegundir lífræns áburðar 

þarf að hreinsa fyrir notkun. Til eru ýmsar aðrar leiðir til að hreinsa og meðhöndla lífrænan 

úrgang sem nýta á í áburðarskyni, svo sem hitun, jarðgerð og notkun íblöndunarefna eins og 

þvagefnis (e. urea) sem hækka sýrustig í úrganginum (Fidjeland o.fl. 2015; Nordin o.fl. 2018).  

 

Hvaða losun er innan kerfismarka?  

Svokölluð kerfismörk (e. system boundaries) eru skilgreining á því hvaða þættir virðiskeðjunnar 

eru teknir með í greiningu og hvaða þættir falla utan greiningar. Yfirleitt þegar dregin eru 

kerfismörk þarf að skilgreina vel hvert meginmarkmið með framleiðslunni er og svo er línan 

dregin eftir t.d. fjárhagslegu virði, magni eða prótíninnihaldi á aðalafurð og aukaafurðum. 

Kerfismörk þeirrar samanburðargreiningar sem stuðst er við í reiknivélinni má sjá á mynd 2, 

annars vegar fyrir lífrænan áburð og hins vegar fyrir tilbúinn áburð. 
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Mynd 2. Kerfismörk kolefnissporsútreikninga í reiknivél fyrir lífrænan áburð annars vegar og tilbúinn áburð hins vegar. Þeir þættir vistferilsins sem falla innan 
brotalínunnar eru teknir með í reiknivélinni, en þær þættir sem falla utan brotalínu eru ekki innan hennar.  
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Í kerfismörkum þessarar greiningar er litið svo á að þegar tekið er við lífrænum úrgangi frá 

landbúnaði, heimilum eða fyrirtækjum, sé úrgangurinn verðlaus og án umhverfisáhrifa. Þannig 

tekur verðlaus úrgangurinn ekki á sig umhverfisáhrif sem til koma vegna tilurðar hans, t.d. 

framleiðsluafurða í landbúnaði eða matvælaiðnaði. Litið er svo á að öll umhverfisáhrif tilheyri 

þessari meginframleiðslu og hliðarafurða hennar, þ.e. framleiðslu kjöt- eða dýraafurða, enda er 

úrgangsmyndunin afleiðing framleiðslunnar, en ekki forsenda. Með öðrum orðum má t.d. segja 

að ekki sé verið að framleiða svínakjöt vegna skítsins, heldur vegna kjötsins, og eðlilegt er að 

líta svo á að öll umhverfisáhrif innan býlisins tilheyri afurðinni, þar á meðal geymsla skítsins. 

Þetta er í samræmi við viðmið Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna (FAO, 

2017), nýútgefnar leiðbeiningar Wageningen háskólans í Hollandi til að meta umhverfisáhrif 

garðyrkju (Helmes o.fl., 2020) og vöruflokkaleiðbeiningar (e. Product Category Rules, PCR) fyrir 

kornrækt og grænmetisræktun (EPD International, 2020). Styðjast má við ofangreindar 

forsendur að því gefnu að úrgangurinn sé verðlaus. Um leið og greiða þarf fyrir úrganginn þá 

er hann orðinn að hliðarafurð, og þá þarf að skipta umhverfisáhrifum niður (e. allocation) meðal 

framleiðsluafurða, en algengast er að gera það á grundvelli fjárhagslegs virðis (e. economic 

allocation).  

Hvað tilbúinn áburð varðar, sem er ekki úrgangur annars framleiðsluferlis heldur hrein 

framleiðsluafurð, ber að líta til allrar virðiskeðjunnar, sbr. mynd 4. Losun gróðurhúsalofttegunda 

á sér einnig stað þegar áburður er fluttur sem og þegar honum er dreift, en nánar er fjallað um 

kolefnisspor framleiðslu í köflunum hér á eftir.  
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Losun frá ti lbúnum áburði  

Ætla má að kolefnisspor áburðarinnflutnings til Íslands árið 2020 hafi verið um 51,5 þús. 

tonnCO2, sé miðað við losunarstuðul tilbúins áburðar frá meginlandi Evrópu (0,95 kg CO2:1 kg 

af tilbúnum áburði) (Hoxha og Christensen, 2019). Í losunarbókhaldi Íslands er kolefnisspor 

framleiðslu tilbúins áburðar ekki fært til bókar, enda á framleiðslan sér stað utan landsteinanna, 

en losun N2O eftir að búið er að dreifa áburðinum er metin í bókhaldinu í formi 

koltvísýringsígilda. Fyrir árið 2019 var þessi losun metin 49 þúsund tonn CO2-ígilda sem er 8% 

af allri losun vegna landbúnaðar eða um 1% af losun Íslands (án losunar vegna landnotkunar og 

breytinga á landnotkun, LULUCF). Á heimsvísu var losun vegna framleiðslu og notkunar tilbúins 

áburðar talin valda um 2% af allri losun frá landbúnaði í heiminum (IPCC, 2007).  

Samkvæmt kolefnisreiknivél Eimskips (Eimskip, 2021) er kolefnisspor sjóflutnings (miðað við 

sjóflutninga frá Rotterdamhöfn) um 0,07 kg CO2-ígildi fyrir hvert kg áburðar og um 0,2 g CO2-

ígildi/kg/km fyrir landflutning eða 0,02 kg CO2-ígildi/kg sé gert ráð fyrir um 100 km landflutning 

á meginlandinu. Mynd 3 sýnir með skýrum hætti að framleiðsla og notkun tilbúins áburðar vegur 

mun meira en flutningar hvað losun gróðurhúsalofttegunda varðar.   

 

Mynd 3. Áætluð losun gróðurhúsalofttegunda vegna framleiðslu, flutnings og notkunar tilbúins áburðar árið 2019 (vinstri 
ás) miðað við innflutt magn til Íslands (MAST, 2020), gefið upp í þús. tonn CO2-ígilda, sem og kolefnisspor tilbúins áburðar 
á hvert innflutt kg áburðar, gefið upp í kg CO2-ígildi/kg áburðar.  

Í reiknivélinni er gert ráð fyrir að kolefnisspor framleiðslunnar innifeli í sér landflutninga á 

meginlandinu og sjóflutninga tilbúins áburðar til hafnar í Reykjavík, og er því gert ráð fyrir 0,95 

+ 0,07 + 0,02 = 1,05 kg CO2-ígildi/kg tilbúins áburðar. Í þessari tölu er þannig ekki gert ráð fyrir 

landflutningum á Íslandi.  
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Vert er að benda á að kolefnisspor af framleiðslu tilbúins áburðar er verulega háð orkugjöfum 

hjá hverjum framleiðanda og á orkufrek niturframleiðsla stóran hlut í kolefnissporinu. 

Kolefnisspor tilbúins áburðar er auk þess misjafnt eftir samsetningu áburðarins og skv. 

upplýsingum tveggja innflutningsaðila hér á landi getur verið á bilinu 0,47-3,58 kg CO2/kg 

áburðar fyrir blandaðan áburð af ýmsu tagi. Samtök evrópskra áburðarframleiðenda (Fertilizers 

Europe) hafa útbúið reiknivél fyrir sína félagsmenn, þar sem búið er að reikna kolefnisspor 

framleiðslunnar skv. viðurkenndri og staðlaðri aðferðafræði vistferilsgreiningar (e. life cycle 

assessment, LCA). Með reiknivélinni er búið að sundurliða framleiðslu eftir heimssvæðum og 

hafa þessar niðurstöður verið birtar á vegum Alþjóðlegra samtaka áburðarframleiðenda 

(International Fertilizer Association, IFO) (mynd 4, Hoxha og Christensen, 2019). Áburður er 

fluttur inn til Íslands frá Evrópu, en árið 2019 komu 60% frá ESB, 27% frá Bretlandi og 13% frá 

öðrum löndum Evrópu (Hagstofa Íslands, 2020). Lang stærstur hluti áburðarins er nýttur í 

landbúnaði til korn- og heyframleiðslu, en til uppgræðslu árið 2020 voru notuð 3.145 tonn eða 

5,8% af heildarinnflutningi þess árs. Þar af voru innkaup Landgræðslunnar 626 tonn eða 19,9% 

af heildarnotkun tilbúins áburðar til uppgræðslu á landsvísu. 

 

 

Mynd 4. Áætlað kolefnisspor áburðarframleiðslu (CAN, 27-0-0) eftir heimssvæðum og tilheyrandi orkugjöfum (Hoxha og 
Christensen, 2019).  
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Losun frá l í frænum áburði  

Flokka má lífrænan úrgang eftir uppruna og eftir því hvort eða hvernig hann er meðhöndlaður 

fyrir notkun (tafla 1). Annars vegar er um að ræða nokkuð hreinan úrgang eða skít frá húsdýrum 

sem þarfnast svo til engrar meðhöndlunar eftir að hann er sóttur frá býlum, og hins vegar úrgang 

sem þarf að meðhöndla á einhvern hátt, ýmist efnafræðilega eða vélrænt, áður en hann er 

reiðubúinn til notkunar.  

Tafla 1. Samanburður á meðhöndlun mismunandi tegunda lífræns úrgangs. Meðhöndlun úrgangsins fer eftir uppruna og 
eðli hans. Gerjun, þurrkun, hökkun, hitun og íblöndun ýmissa efna eru dæmi um mismunandi meðhöndlun.  

Ómeðhöndlaður úrgangur Meðhöndlaður úrgangur 
Hrossatað Bokashi 
Hænsnaskítur Kjötmjöl 
Kjúklingaskítur Fiskeldisúrgangur  
Kúamykja Fiskislóg 
Sauðatað Molta 
Svínaskítur Seyra 
Gor Svartvatn 

 

Í tilfelli lífræns áburðar í fyrri flokknum má segja sem svo að það á sér stað losun 

gróðurhúsalofttegunda á býlinu þar sem húsdýrarækt eða framleiðsla dýraafurða fer fram. Sú 

losun kemur m.a. til vegna iðragerjunar, notkunar eldsneytis og áburðar við rekstur býlis og 

vegna meðhöndlunar og notkunar skíts. Litið er svo á að öll sú losun sem á sér stað innan 

býlisins tilheyri meginframleiðslunni og aukaafurða hennar, t.d. kjöt- og mjólkuframleiðslu, og 

eftir atvikum vinnslu á húðum og gærum. Búið er t.d. að reikna út kolefnisspor sauðfjárræktar 

(Environice, 2017) og nautgriparæktar (EFLA, 2019) þar sem þessir þættir eru dregnir fram fyrir 

greinarnar í heild sinni, og er þá stuðst við alþjóðlega aðferðafræði við gerð loftslagsbókhald 

atvinnugreina (GHG Protocol).  

Í tilfelli lífræns áburðar í seinni flokknum, þá er um að ræða önnur lífræn úrgangsefni sem falla 

til frá heimilum og fyrirtækjum sem þurfa á sértækri meðhöndlun að halda áður en þau eru 

komin á nýtanlegt form til landgræðslu, t.a.m. með hakkara, þurrkara og/eða með viðbót annarra 

efna til þess að bæta úr efnafræðilegum eiginleikum eða draga úr skaðsemi. Meðhöndlunin er 

mjög misjöfn milli áburðartegunda og getur ýmist verið mjög einföld í sniðum, allt frá einfaldri 

Bokashi gerjun yfir í að vera vélræn hökkun, hitun og þurrkun sláturúrgangs til framleiðslu á 

kjötmjöli (tafla 2).  
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Tafla 2. Kolefnisspor meðhöndlaðs lífræns úrgangs sem nýttar eru í reiknivélinni, auk tilvísunar í þær heimildir sem stuðst 
er við.  

Tegund lífræns úrgangs Kolefnisspor lífræns áburðargjafa Heimild 

Ómeðhöndlaður áburðargjafi (kg CO2-ígildi/kg lífrænn áburðargjafi)  

Hrossatað, hænsnaskítur, 

kjúklingaskítur, kúamykja, sauðatað, 

svínaskítur og gor. 

0 Helmes o.fl (2020), FAO (2017) 

Meðhöndlaður áburðargjafi   

Bokashi 0,026 Bosch o.fl. (2019) 

Kjötmjöl 0,143 
Spångberg o.fl. (2011), Orkugerðin 

(2020) 

Fiskeldisúrgangur 0,0226 Lopez o.fl. (2015), IFFO (2007) 

Fiskislóg 0,0226 Lopez o.fl. (2015), IFFO (2007) 

Molta 0,057 Cuhls o.fl. (2015) 

Seyra 0,08 Yoshida o.fl. (2018) og EFLA (2020) 

Svartvatn 0,08 Yoshida o.fl. (2018) og EFLA (2020) 
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Molta 

Losunarstuðull moltu í loftslagsbókhaldi Íslands er 0,172 tonn CO2-ígildi/tonn lífræns úrgangs, 

og er sú tala áætluð með svokallaðri Tier 1 aðferð, þ.e. gert er ráð fyrir að öll molta sé framleidd 

í opnum múgum og notaðir eru alþjóðlegir stuðlar til útreiknings. Fullyrða má að óvissan sé 

mjög mikil í þessum Tier 1 útreikningum, enda er ekki öll molta framleidd með sömu aðferð auk 

þess sem losunin mjög háð því lífrænu hráefni sem verið er að brjóta niður. Aðrir þættir skipta 

einnig miklu máli í niðurbrotsferlinu og gasmynduninni, s.s. hitastig, raki, loftun, sýrustig og C/N 

hlutfall úrgangsins og hvort metangasinu er safnað sérstaklega. Í samantekt Walling og 

Vaneeckhaute (2020) má sjá gríðarlega breidd í losunarstuðli fyrir moltuframleiðslu, allt frá 

0,003 tonn CO2-ígildi/tonn skíts og sláturúrgangs, yfir í 0,3 tonn CO2-ígildi/tonn blandaðs lífræns 

úrgangs. Í mörgum löndum, t.d. Ástralíu, Austurríki, Belgíu, Þýskalandi, Ítalíu og í Hollandi er búið 

að reikna út lægri sértæka stuðla fyrir moltugerð sem byggðir eru á mælingum, eða um 0,032 

– 0,057 tonn CO2-ígildi/tonn úrgangs (Walling og Vaneeckhaute, 2020 og Jeong et al., 2019).  

Í þessu verkefni er stuðst við þýska losunarstuðla fyrir moltugerð, 0,057 kg CO2-ígildi/kg lífræns 

úrgangs (frá heimilum, auk garðaúrgangs) en í losunarbókhaldi Þýskalands er byggt á 

niðurstöðum rannsóknar Cuhls o.fl. (2015) sem unnin var fyrir þýsku Umhverfisstofnunina.  

 

Kjötmjöl 

Ekki eru til íslenskar tölur um kolefnisspor kjötmjölsframleiðslu. Hér er því stuðst við niðurstöður 

sænskrar rannsóknar sem reiknaði kolefnisspor kjötmjöls- og olíuframleiðslu frá því að 

sláturúrgangur var fluttur frá sláturhúsi að kjötmjölsverksmiðju (Spångberg o.fl., 2011). 

Kolefnisspor framleiðslunnar reyndist vera 150g CO2-ígildi fyrir 0,59kg sláturúrgangs sem 

samsvarar 0,25kg CO2-ígildi/kg sláturúrgangs. Kolefnisspori framleiðslunnar var ekki skipt eftir 

afurðum hennar, annars vegar kjötmjöli og hinsvegar olíu eða lífdísil, en því væri yfirleitt skipt 

eftir fjárhagslegu virði afurðanna. Hér er því gerð sú einföldun að báðar vörur séu jafn 

verðmætar og að 14% hráefnisins sé fita og 18% mjöl, í samræmi við sambærilega framleiðslu 

hér á landi (Orkugerðin, 2020). Gert er ráð fyrir að um 70% þunga hráefnisins gufi upp. Þannig 

er metið að kolefnisspor kjötmjölsins sé 18/32 x 0,25 = 0,143 kg CO2-ígildi/kg kjötmjöl. Hér er 

gert ráð fyrir meðalraforkuvinnslu á Norðurlöndunum og má því ætla að þetta kolefnisspor sé 

ofmat í samanburði við íslenska kjötmjölsvinnslu sem nýtir íslenska raforku með lágt 

kolefnisspor.  
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Þetta er í ágætu samræmi við útreikninga Kyttä o.fl. (2021), þar sem metið var að kolefnisspor 

fyrir framleiðslu kjötmjölsáburðar væri um 0,376 kg CO2-ígildi/kg áburðar, en áburðurinn innihélt 

um 78% kjötmjöl. Ætla má að kolefnisspor kjötmjölsins sé lægra, áður en bætt er við öðrum 

hráefnum eða orku nýtt til að fullvinna áburðarköggla. Eftir stendur sem áður að í reiknivélinni 

er um mat að ræða, að öllum líkindum ofmat, og kolefnisspor kjötmjölsframleiðslu ekki þekkt 

hér á landi.  

 

 

 

Fiskeldisúrgangur og fiskislóg 

Ekki eru til íslenskar tölur um kolefnisspor fiskeldisúrgangs og/eða fiskislógs sem 

meðhöndlaður er til áburðarnotkunar. Töluvert af upplýsingum er að finna um umhverfisáhrif 

vegna framleiðslu fiskimjöls, en minna fyrir vinnslu úrgangs eða slógs til áburðarnýtingar. Í grein 

Lopes o.fl. (2015) er kolefnisspor áburðargjafa sem nýttur er úr fiskúrgangi 5,14 kg CO2-

ígildi/tonn úrgangs.  Í einu kg af fiskimjöli má gera ráð fyrir um 4,39 kg fisk eða fiskúrgangs 

(IFFO, 2007) sem þýðir að ætla má að kolefnisspor afurðarinnar sem framleidd er úr 

fiskúrganginum sé með kolefnisspor í námunda við 5,4 x 4,39 = 22,6 kg CO2-ígildi/tonn 

fiskimjöls eða 0,0226 kg CO2-ígildi/kg fiskimjöls sem nýta má til áburðar. Líkt og fyrir kjötmjölið 

er hér um mat að ræða og kolefnisspor fiskeldisúrgangs og fiskislógs, sem unnin eru til 

áburðarnýtingar, er ekki þekkt hér á landi.  
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Seyra og svartvatn  

Gerð var vistferilsgreining á mismunandi meðhöndlun seyru og voru niðurstöður birtar í grein 

Yoshida o.fl. (2018). Þar kemur fram að kolefnisspor fyrir kalkmeðhöndlaða seyru er 9,2 kg CO2-

ígildi/PE (PE: persónueining). Magn seyru á persónueiningu er metið um 26 – 35 kg/PE (EFLA, 

2020) eða 104 – 140 kg blautrar seyru á hverja persónueiningu, m.v. 25% þurrefnainnihald. Ef 

stuðst er við miðgildi seyru á hverja persónueiningu samsvarar þetta kolefnisspori upp á 0,08 

kg CO2-ígildi/kg blautrar seyru og innan þeirra kerfismarka er meðhöndlun seyrunnar, 

meðhöndlun seyruvatns og flutningur hans. Stuðst er við þetta mat á kolefnisspori fyrir seyru 

og svartvatni í reiknivélinni.   

 

Bokashi 

Samkvæmt óbirtum útreikningum Bosch o.fl. (2019) er kolefnisspor Bokashi aðferðarinnar 

0,026 kg CO2-ígildi/kg lífræns úrgangs. Rúmlega helmingur losunar vegna Bokashi var vegna 

eldsneytisnotkunar, en í rannsókninni var slegið gras eina lífræna efnið sem var meðhöndlað. 

Lágt kolefnisspor Bokashi aðferðarinnar má rekja til þess að með þeirri aðferð er lífrænu efni 

breytt í mjólkursýru með loftfirrtu niðurbroti í stað koldíoxíðs eða metans með loftháðu 

niðurbroti, líkt og í hefðbundinni moltugerð. Þá tapast nitur ekki sem hláturgas í Bokashi 

aðferðinni. Þó að um óritrýnda heimild sé að ræða þá má gera ráð fyrir að kolefnissporið sé í 

námunda við þessa tölu, þ.e. mjög lágt.  
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Losun vegna flutnings og dreif ingar  

Sé miðað við reiknilíkan fyrir vörubílaflutning (Euro 5, 22t vörubíll með eftirvagni og 80% 

meðalnýtingu farms, dísel olíu og dreifbýlisakstur) má áætla að losun sé 1,19 kg CO2-ígildi fyrir 

hvern ekinn kílómetra. Tölurnar eru fengnar með GaBi LCA-líkaninu frá Sphera (GaBi ts, 2021). 

Losunin felur fyrst og fremst í sér brennslu olíunnar, en einnig bætist við framleiðsla olíunnar. 

Þessu til viðbótar er gert ráð fyrir að bíll aki tómur til baka. 

Samkvæmt reynslutölum frá Landgræðslunni má gera ráð fyrir að 140 hestafla dráttarvél eyði 

fjórum lítrum af olíu á klst í dreifingu á lífrænum áburði, og er miðað við losunarstuðul dísilolíu 

2,72 kg CO2-ígildi/l (Umhverfisstofnun, 2020), sem gerir áætlaða losun 10,84 kg CO2-ígildi/klst. 

 

Losun vegna notkunar 

Bæði tilbúinn og lífrænn áburður innihalda töluvert magn af köfnunarefni sem losnar í formi 

glaðlofts (N2O) eftir að áburðinum hefur verið dreift. Til þess að reikna þessa losun er stuðst við 

sama losunarstuðul og nýttur er í losunarbókhaldi Íslands, þ.e. 0,01 kg N2O-N/kg N. Þessi stuðull 

er tekinn er úr IPCC leiðbeiningunum frá 2006 (vol. 4 AFOLU) og er talinn fram í kafla 5.7.3 í 

losunarbókhaldinu (UST, 2021). 

Gera má ráð fyrir að hluti áburðar sem borinn er á land skolist burt og nýtist ekki gróðri og/eða 

falli út í formi NH3 og NOx . Þar af leiðandi losnar minna af glaðlofti í andrúmsloftið (losunarstuðull 

0,0075 kg N2O-N/kg N) en í losunarbókhaldi Íslands er talið að um 30% köfnunarefnis skolist 

burt með þessum hætti. Í þessari reiknivél eru útreikningar hins vegar varúðarmegin og reiknað 

er með að allur áburður nýtist gróðri. Þetta getur þýtt að um hógvært ofmat sé að ræða á 

þessum losunarþætti.  

Samanlögð óvissa útreikninga í loftslagsbókhaldinu vegna þessarar losunar er því metin 

töluverð, annars vegar vegna óvissu í magntölum (frá 5% fyrir tilbúinn áburð upp í 56% fyrir 

búfjáráburð), og hins vegar vegna óvissu í losunarstuðli (óvissa metin 233%) (UST, 2021). 
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Hugmyndafræðin við gerð reiknivélarinnar var að taka saman allan kostnað og alla 

kolefnislosun við notkun þeirra íslensku lífrænu áburðartegunda sem einhver gögn lágu fyrir 

um. Við gerð reiknivélarinnar þurfti að fara í víðtæka gagnasöfnun og mikilvægt að hún væri 

eins nákvæm og kostur var á. Skipta má gagnasöfnuninni í þrennt: 

1) Næringarinnihald mismunandi áburðarefna,  

2) beinn kostnaður við innkaup, flutning og dreifingu á uppgræðslusvæði og  

3) losunartölur vegna framleiðslu áburðarefnanna, flutnings þeirra, dreifingar og notkunar. 

Næringarinnihald efnanna byggðist á efnagreiningum sem Landgræðslan lét gera í tengslum 

við rannsóknir á áhrifum lífrænna efna á gróðurframvindu (óbirt gögn), en einnig var stuðst við 

útgefið efni (Naylor o.fl. 1999). Kostnaðartölur um flutning og dreifingu áburðar voru fengnar úr 

verðskrá Landgræðslunnar 2020. Kolefnislosun byggist á gagnaöflun sem rakin er hér að 

framan.  Í töflu 3 er að finna lýsingu á þeim gögnum voru nýtt við gerð reiknivélarinnar. 

Tafla 3. Lýsing á gögnum sem lögð voru til grundvallar við gerð reiknilíkansins. 

Gögn Lýsing 

Innkaupakostnaður tilbúins áburðar 
Lægsta verð áburðar sem Landgræðslan fékk að undangengnu útboði 
árið 2020. 

Innkaupakostnaður kjötmjöls Verð skv. samningi Landgræðslunnar og Orkugerðarinnar frá 4.11.2016. 

Launakostnaður 
Miðast við útseldan taxta vélamanna skv. verðskrá Landgræðslunnar 
2020. 

Vélakostnaður Miðast við útseldan taxta skv. verðskrá Landgræðslunnar 2020. 

Flutningskostnaður 
Miðast við vélakostnað og km gjald skv. verðskrá Landgræðslunnar 
2020. 

Dreifingarkostnaður og afköst 
Miðast við raunmælingar á aksturshraða mismunandi véla við 
hefðbundnar aðstæður á uppgræðslusvæðum auk upplýsinga frá 
bændum og verktökum. 

Næringarinnihald áburðar 
Miðast við uppgefin gildi áburðarsala auk mælinga sem Landgræðslan 
hefur látið gera. 

Kolefnislosun vegna áburðar 
Miðast við bestu fáanlegu heimildir í dag fyrir hverja áburðartegund, sjá 
umfjöllun að ofan. 

Kolefnislosun vegna flutnings 
Miðast við útreikninga í flutningslíkani út frá aðferðafræði 
vistferilsgreiningar.  

Kolefnislosun vegna dreifingar Miðast við .reynslu Landgræðslunnar og brennslu eldsneytis. 

Kolefnislosun vegna notkunar 
Miðað er við aðferðafræði IPCC, þeirri sömu og notuð er í 
losunarbókhaldi Íslands. 
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Forsendur, skýringar og leiðbeiningar fyrir  reiknivél  

Allir útreikningar voru gerðir í Excel töflureikni og er reiknilíkanið því byggt á þeim grunni. 

Byggja útreikningarnir á þeim gögnum sem safnað var og fjallað var um hér á undan. Við notkun 

reiknivélarinnar, velur notandinn gildi fyrir fimm mismunandi breytur sem lýsa þeim aðstæðum 

sem skoða skal. Breyturnar eru: 

1. Tegund lífræns áburðar. Notandi getur valið að skoða 14 mismunandi tegundir lífræns 

áburðar í reiknivélinni: Bokashimoltu, fiskeldisúrgang, fiskislóg, gor, hrossatað, 

hænsnaskít, kjúklingaskít, kjötmjöl, kúamykju, moltu, sauðatað, seyru, svartvatn og 

svínaskít. 

2. Stærð uppgræðslusvæðis. Notandi færir inn stærð uppgræðslusvæðis (ha).  

3. Viðmið fyrir nitur. Notandi færir inn það magn niturs sem hann vill dreifa á viðkomandi 

uppgræðslusvæði (kg N/ha).  

4. Flutningsfjarlægð fyrir lífrænan áburð. Notandi færir inn hversu marga kílómetra þarf að 

aka með lífrænan áburð frá uppruna áburðarins að uppgræðslusvæði (km). 

5. Flutningsfjarlægð fyrir tilbúinn áburð. Notandi færir inn hversu marga kílómetra þarf að 

aka með tilbúinn áburð frá uppskipunarhöfn að uppgræðslusvæði (km). 
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Niðurstöður um kostnað og losun þeirrar áburðartegundar sem er valin, eru bornar saman við 

kostnað og losun ef tilbúinn áburður væri notaður. Skipta má þeim útreikningum sem reiknivélin 

framkvæmir í þrjú mismunandi skref: 

1. Fyrsta skrefið snýst um að ákvarða hversu mikið magn af áburði þarf, hver kostnaðurinn 

er við innkaup á því magni áburðar og hver losun er vegna framleiðslu á því magni af 

áburði.  

 

Magn áburðar er fall af þremur 

breytum: tegund áburðar, stærð 

uppgræðslusvæðis og viðmið fyrir 

nitur. Hver tegund áburðar inniheldur 

forsendur um hlutfallslegt innihald 

niturs í áburðinum. Út frá hlutfallslegu 

innihaldi niturs og því viðmiði sem 

notandi reiknivélarinnar skilgreinir má 

finna hve mikið magn áburðar þarf á 

hvern hektara til að uppfylla viðmið 

um nitur. Út frá stærð 

uppgræðslusvæðis er svo 

heildarmagn áburðar fundið.  

Skjáskot af reiknivélinni er sýnt á 

mynd 5. Til þess að velja forsendur er 

notaður felligluggi fyrir tegund lífræns 

áburðar og stikur fyrir töluleg gildi. 

 

Mynd 5. Skjáskot af reiknivélinni þar sem ýmsar forsendur 
útreikninganna eru valdar. 
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2. Annað skrefið í útreikningunum snýr að flutningskostnaði og losun vegna þess aksturs 

sem nauðsynlegur er til að koma áburði að uppgræðslusvæði. Sá fjöldi kílómetra sem 

aka þarf er fall af heildarmagni sem reiknað var í fyrsta skrefi, flutningsmáta og 

innfærðum fjölda kílómetra. Flutningsmáti ræðst af tegund áburðar, en í grófum dráttum 

er gert ráð fyrir að fljótandi efni séu flutt í tanki (haugsugu) dregnum af dráttarvél en 

þurrari efni séu flutt á vörubíl. Fyrir hvorn flutningsmáta kemst ákveðið magn af hverri 

tegund áburðar fyrir í hverri ferð, eftir því sem magnið af áburði er meira þarf því að aka 

fleiri ferðir og kostnaður og losun vegna flutnings eykst. Kostnaður og losun vegna 

flutnings eru því reiknuð út frá fjölda kílómetra sem aka þarf í hverju tilviki og þeim 

forsendum um kostnað/km og losun/km sem fjallað var um hér á undan. 

3. Þriðja skrefið í útreikningunum snýr að kostnaði og losun vegna dreifingar. 

Aðferðarfræðin hér byggir á því að reikna hversu langan tíma tekur að meðaltali að 

dreifa því magni áburðar sem fundið var í skrefi eitt á þann fjölda hektara sem notandi 

skilgreinir. Fjórir mismunandi dreifingamátar eru til staðar í reiknivélinni, en 

dreifingarmáti í hverju tilviki ræðst af tegund áburðar. Tilbúnum áburði er dreift með 

kastdreifara, kjötmjöli er dreift með kjötmjölsdreifara, blautum lífrænum áburði er dreift 

með haugsugu og þurrari lífrænum áburði er dreift með skítadreifara. Fyrir hvern 

dreifingarmáta eru forsendur um dreifibreidd og meðalhraða, út frá þeim stærðum er 

tíminn reiknaður sem tekur að dreifa áburðinum á hvern hektara,. Fyrir hvern 

dreifingarmáta eru einnig forsendur um magn af efni sem kemst á tæki en gert er ráð 

fyrir að það taki 10 mínútur að meðaltali að fylla á tæki að nýju. Heildartími sem dreifing 

tekur er því tíminn sem tekur að aka yfir landssvæðið og dreifa á það áburði að 

viðbættum tímanum sem fer í að fylla á dreifarann. 

Út frá þeim tíma sem tekur að dreifa áburði á landið er kostnaður við dreifingu fundinn. 

Hér er tímakaup starfsmanna, kostnaður við leigu á dráttarvél og kostnaður við leigu á 

dreifara margfaldað með fjölda klukkustunda sem dreifing tekur. Að lokum bætist við 

kostnaður vegna ámoksturs fyrir lífrænan áburð. Losun vegna dreifingar er fundin út frá 

eldsneytisnotkun dráttarvélar sem nauðsynleg er til að draga og knýja viðkomandi 

dreifara. Miðað er við eldsneytisnotkun í lítrum á klukkustund (m.v. akstur á gefnum 

meðalhraða) og stuðla Umhverfisstofnunar um losun vegna bruna á díselolíu (UST, 

2020). Einfaldað flæðirit af útreikningum reiknivélarinnar má sjá á mynd 6 og á myndum 

7 og 8 má sjá dæmi um niðurstöður reiknivélarinnar á súluritum. 
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Mynd 6. Flæðirit af útreikningum reiknivélarinnar sýnir þá liði sem notandinn getur valið og breytt og einfalda lýsingu á þeim ferlum sem eiga sér stað innan reiknivélarinnar. 
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Mynd 7. Framsetning gagna í reiknivélinni um kostnað. Kostnaður er sundurliðaður eftir innkaupum (grátt), flutningi (svart) 

og dreifingu (gult). Í dæminu sem hér er lýst er gert ráð fyrir að lífræna áburðinum sé dreift í einni umferð, en að tilbúna 

áburðinum sé dreift á þriggja ára tímabili, 200kg/ha í hvert sinn. Þetta eru sömu forsendur og notaðar eru í dæmi 1 bls. 26. 

 

 

 

Mynd 8. Framsetning gagna í reiknivélinni um kolefnisspor. Kolefnisspor er sundurliðað eftir framleiðslu (grátt), flutningi 
(grænt) og dreifingu (gult) sem á þessari mynd sést illa þar sem kolefnisspor dreifingar er örlítið miðað við 
heildarkolefnisspor. Þetta eru sömu forsendur og notaðar eru í dæmi 1 bls. 26.  
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Tvö tæknileg atriði varðandi dreifinguna er vert að taka fram:  

a) Miðað er við að þegar lífrænu efnunum er dreift sé það gert í einni ferð, en tilbúna 

áburðinum er dreift í minni skömmtum, 50kg N/ha í einu. Sé magn N t.d. sett 150kg 

N/ha, þá er farið þrisvar yfir landið með tilbúnum áburði með 50kg N/ha í hvert sinn 

á jafnmörgum árum. Þetta er gert þar sem tilbúinn áburður leysist hratt upp og gæti 

skolast út úr kerfinu án þess að hann nýttist plöntum. Lífræni áburðurinn brotnar hins 

vegar hægt niður og það losnar um næringarefnin á lengra tímabili. Taka skal fram 

að þrátt fyrir að dreifingin eigi sér stað t.d. með eins árs millibili, er kostnaður ekki 

núvirtur heldur er kostnaður reiknaður líkt og hann sé allur greiddur á sama tíma.  

b) Flestir núverandi skítadreifarar sem notaðir eru á Íslandi eru einungis með eina 

hraðastillingu og enga stillingu fyrir það magn áburðar sem dreift er. Því er ekki hægt 

að stjórna því magni sem dreift er á landið á annan hátt en með því að breyta 

aksturshraða dráttarvélarinnar sem dregur skítadreifarann, sem er sjaldnast hægt 

vegna færðar um landið. Í útreikningum reiknivélarinnar er gert ráð fyrir að 

meðalhraði sé alltaf sá sami en gert ráð fyrir að hægt sé að stjórna magninu sem 

dreift er líkt og hægt er á nýjustu dreifingartækjum erlendis. Því kann að vera að 

dreifingarkostnaður og kolefnislosun séu vanmetin fyrir sum tilvik, sérstaklega fyrir 

efni sem eru með háan styrk niturs eða þegar niturviðmið á hvern hektara er lágt.  

Að lokum, þegar kostnaður vegna innkaupa, flutnings og dreifingar og losun vegna framleiðslu, 

flutnings og dreifingar hefur verið reiknaður, er niðurstaðan sett fram. Niðurstöður lífræna 

áburðarins, sem notandinn valdi, eru bornar saman við samskonar niðurstöður fyrir tilbúinn 

áburð. Settar eru fram tölur um kostnað og losun bæði í töflu og á súluriti. Síðast er framkvæmd 

einföld næmnigreining sem sýnir kostnað og kolefnislosun allra efna á sömu forsendum og ef 

þau væru öll fáanleg á sama stað. 

Þegar hönnunarferli reiknivélarinnar var lokið og rýni hafði farið fram var netútgáfa af 

reiknivélinni hönnuð. Voru útreikningar reiknivélarinnar endurgerðir í forritunar- og 

tölfræðimálinu R á notendavænan hátt. Reiknivélin var að lokum hýst á vefsvæði 

Landgræðslunar og má finna hana hér: https://land.is/reiknivel-lifraenn-aburdur/. 
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Reiknivélin gerir samanburð á lífrænum áburðarefnum og tilbúnum til nýtingar við uppgræðslu. 

Þessi samanburður er mikilvægur til þess að skilja tengsl kostnaðar og kolefnisspors og til þess 

að taka betri ákvarðanir um stefnu til framtíðar um áburðarnotkun. Reiknivélin er þannig úr garði 

gerð að það má t.d. bera saman allar áburðartegundir út frá sömu forsendum s.s. ef þær væru 

allar til reiðu á sama stað og draga þannig fram mun á milli áburðartegundanna 

(næmnigreining). Þetta er sýnt á mynd 9. 

 

Mynd 9. Samanburður á kostnaði og kolefnisspori við notkun allra áburðartegunda væru þær allar fengnar á sama stað. Í 
þessu dæmi er gert ráð fyrir 150 kg N/ha og 50km flutningsfjarlægð. 

 

Á mynd 9 sést að talsverður munur er á milli áburðartegundanna hvað varðar kostnað og 

kolefnislosun. Því hærra sem áburðartegundirnar eru staðsettar á myndinni, því hærri verður 

kostnaðurinn við nýtingu þeirra. Á sama hátt stækkar kolefnisspor þeirra til hægri á myndinni. 

Hér má t.d. sjá að kostnaður við notkun tilbúins áburðar er ríflega 40% meiri en að nota 

kjúklingaskít, sem skv. þessari greiningu er hagkvæmasti kosturinn, en kolefnisspor tilbúna 

áburðarins er næstum 80% stærra. Kúamykja myndi kosta mest í þessu dæmi en seyra væri 

með hæsta kolefnissporið. Skýringarnar á þessu eru í raun mjög einfaldar því þær 

áburðartegundir sem eru með hærri styrk N, raðast neðarlega til vinstri, á meðan tegundir með 

lægri styrk N og oft vatnsmiklar, raðast ofarlega til hægri.  
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Ekki má gleyma að raunveruleikinn er aldrei svona einfaldur því framboð lífrænu 

áburðarefnanna er misjafnt eftir landshlutum og því er ekki hægt að fá hvaða efni sem er hvar 

sem er. Eins eru uppgræðslusvæðin dreifð um allt land og fæst þeirra í alfaraleið. Þessvegna, 

til að fá raunverulegt mat á kostnað og kolefnisspor mismunandi áburðartegunda, er mikilvægt 

að skoða einstök svæði og reikna kostnað og kolefnisspor hvers þeirra í reiknivélinni út frá 

staðbundnu framboði efna. 
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Samanburður á mil l i  áburðartegunda, tvö dæmi  

Hér að neðan eru sýnd tvö raunveruleg dæmi til útskýringar. Þau eru fengin með því að slá inn 

forsendur um fjarlægðir, stærð uppgræðslusvæðis og viðmið um niturmagn á hektara. Dæmin 

byggja á raunverulegum stórum uppgræðslusvæðum og raunverulegum 

flutningsvegalengdum fyrir mismunandi staðbundin áburðarefni. Nauðsynlegt er að geta þess 

að gert er ráð fyrir að lífrænu efnin séu borin á í einum skammti, en tilbúni áburðurinn sé borinn 

á í þremur skömmtum á jafnmörgum árum. Þessi aðferðafræði dugar við flestar aðstæður á 

uppgræðslusvæðum og nægir til að koma gróðri vel af stað. Stundum þarf meiri áburð, en það 

er látið liggja á milli hluta í þessum samanburði. 

Dæmi 1. Uppgræðslusvæði A er 100 ha að stærð og miðað er við að dreifa 150 kg N/ha. Gert er ráð fyrir að lífræna 

áburðinum verði dreift í einni ferð, en tilbúni áburðurinn sé borinn á í þremur skömmtum á jafnmörgum árum. Fjarlægðir 

miðast við raunveruleg landgræðslusvæði og mismunandi flutningsvegalengdir fyrir hverja tegund áburðar. Fyrri hluti 

töflunnar sýnir losun CO2 (kg/ha) vegna mismunandi þátta og síðari hlutinn sýnir kostnað (kr./ha). 

 
 

Tilb. áburður 
(25% N) 
110km 

Kjötmjöl  
(9,35% N) 

75km 

Kjúklingaskítur 
(3,58% N) 

30km 

Seyra  
(0,88% N) 

70km 
Losun vegna framleiðslu (kg CO2/ha) 630 229 0 1.364 
Losun vegna flutnings (kg CO2/ha) 5 14 20 407 
Losun vegna dreifingar (kg CO2/ha) 2 8 5 6 
Losun eftir dreifingu (kg CO2/ha) 702 702 702 702 
Losun alls (kg CO2/ha) 1.339 954 727 2.480 
Innkaupakostn. (kr./ha) 38.535 43.316 0 0 
Flutningskostn. (kr./ha) 2.596 7.080 9.912 141.246 
Dreifingarkostn. (kr./ha) 4.629 19.279 14.308 30.850 
Kostnaður alls (kr./ha) 45.760 69.675 24.220 172.096 

 

Dæmi 2. Uppgræðslusvæði B er líka 100 ha að stærð og stefnt að 150 kg N/ha, en flutningsfjarlægðir fyrir áburðinn eru 

mismunandi. Gert er ráð fyrir að lífræna áburðinum verði dreift í einni ferð, en tilbúni áburðurinn sé borinn á í þremur 

skömmtum á jafnmörgum árum. Fjarlægðir miðast við raunveruleg landgræðslusvæði og mismunandi flutningsvegalengdir 

fyrir hverja tegund áburðar. Fyrri hluti töflunnar sýnir losun CO2 (kg/ha) vegna mismunandi þátta og síðari hlutinn sýnir 

kostnað (kr./ha).  

 
 

Tilb. áburður 
(25% N) 

5km 

Kjötmjöl 
(9,35% N) 

40km 

Kjúklingaskítur 
(3,58% N) 

55km 

Seyra  
(0,88% N) 

15km 
Losun vegna framleiðslu (kg CO2/ha) 630 229 0 1.364 
Losun vegna flutnings (kg CO2/ha) 0,2 8 37 87 
Losun vegna dreifingar (kg CO2/ha) 2 8 5 6 
Losun eftir dreifingu (kg CO2/ha) 702 702 702 702 
Losun alls (kg CO2/ha) 1.334 947 744 2.160 
Innkaupakostn. (kr./ha) 38.535 43.316 0 0 
Flutningskostn. (kr./ha) 118 3.776 18.172 30.267 
Dreifingarkostn. (kr./ha) 4.629 19.279 14.308 30.850 

Kostnaður alls (kr./ha) 43.282 66.371 32.480 61.117 
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Dæmin sýna að aukin flutningsvegalengd eykur heildarkostnað, en áhrif flutningsvegalengda 

eru mest á efni sem eru með lágan styrk N sbr. seyru. Í dæmi 1 er kostnaðurinn við notkun seyru 

nánast þrisvar sinnum meiri en að nota kjötmjöl, en í dæmi 2 er kostnaðurinn við seyruna orðinn 

lægri. Aukin flutningsvegalengd hefur aftur á móti sáralítil áhrif á kostnað við notkun tilbúins 

áburðar. Hvað kolefnisspor varðar, þá stækkar kolefnissporið með aukinni flutningsvegalengd 

en flutningsvegalengd hefur minnst áhrif á kolefnisspor tilbúna áburðarins.  

Þessi dæmi draga skýrt fram mun á mismunandi áburðartegundum og tengir kostnað, 

kolefnisspor, og framboð efna við staðsetningu uppgræðslusvæða og þar með raunverulega 

nýtingarmöguleika. Það fer ekki fram hjá neinum að seyra yrði ekki valin til uppgræðslu í dæmi 

1, en í dæmi 2 væri hún álitlegur kostur og fyllilega samanburðarhæf við t.d. kjötmjöl hvað 

kostnað varðar, en kolefnisspor seyrunnar væri tvöfalt hærra. Svona má því nýta niðurstöðurnar 

til að forgangsraða mismunandi möguleikum. Skýrustu skilaboðin hér eru þó að notkun 

kjúklingaskíts er í báðum dæmunum ódýrasti kosturinn og losar minnsta kolefnið.  

Tæknilegar áskoranir  

Það kemur vissulega á óvart hvað kjúklingaskíturinn kemur vel út úr þessum útreikningum og 

er mjög áhugavert í því ljósi að verið er að bera saman efni með mjög ólíkt niturinnihald (25% í 

tilbúna áburðinum og 3,6% í kjúklingaskít). Tilbúni áburðurinn kostar talsvert og veldur mikilli 

losun á meðan kjúklingaskíturinn kostar ekki neitt og losar lítið. Þetta væri auðvitað 

draumastaða ef raunveruleikinn og útreikningar í Excel færu saman. Útreikningar í dæmum 1 og 

2 gera ráð fyrir að hægt sé að dreifa kjúklingaskítnum í svona lágum skömmtum (4,2 tonn/ha) 

en raunveruleikinn er aðeins annar. Hefðbundnir skítadreifarar eru þannig úr garði gerðir að 

þeir geta ekki dreift svona litlu magni á hektarann og til að ná magninu neðar, þyrfti dráttarvélin 

að keyra nokkuð hratt. Við mjög góðar aðstæður væri hugsanlega hægt að dreifa um 7 tonn/ha 

(250 kg N/ha), en þá myndi kostnaður og kolefnisspor auðvitað hækka. Í samtölum við bændur 

um þessi mál sagðist einn þeirra hafa dreift 5 tonnum á hektara af kjúklingaskít á sléttum akri 

við bestu aðstæður. Það er því mikilvægt að hafa í huga að setja niðurstöður reiknivélarinnar í 

raunverulegt samhengi og skoða bæði dreifingartæknina og hvort landið henti fyrir umferð 

þungra tækja t.d. vegna landslags og færðar.  

Við gerð þessarar skýrslu var ekki farið djúpt í að kanna aðra dreifingartækni, en lausleg skoðun 

sýndi að á markaðnum megi fá skítadreifara sem dreifi allt niður í 4 tonn/ha og með talsvert 

meiri dreifibreidd en hjá hefðbundum dreifurum og mikilvægt er að kanna þá kosti frekar. 
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Kolefnisspor og kolefnisbinding áburðardreif ingar  

Reiknivélin sýnir að kolefnisspor af notkun tilbúins áburðar er í flestum tilfellum talsvert stærra 

en kolefnisspor af notkun lífræns áburðar og bendir eindregið til þess að draga megi verulega 

úr kolefnisspori áburðargjafar með því að auka nýtingu lífræns áburðar. Þetta eru mikilvægar 

niðurstöður og nokkuð afgerandi skilaboð. Hinsvegar, þegar fjallað er um kolefnisspor 

áburðarnotkunar, er mikilvægt að hafa í huga þá kolefnisbindingu sem á sér stað í kjölfar 

áburðargjafarinnar, því bindingin er fljót að vega upp losunina (mynd 10). Sé miðað við að 

meðaltal kolefnisbindingar á uppgræðslusvæðum sé 2,1 tonn CO2/ha/ári (Keller o.fl. 2021) þá er 

augljóst að það tekur ekki langan tíma að vega upp á móti losun t.d. vegna tilbúins áburðar sem 

í dæmum 1 og 2 hér að ofan var um 1,3 tonn CO2/ha, hvað þá losun vegna kjúklingaskíts upp á 

0,7 tonn CO2/ha í sömu dæmum. Til viðbótar má gera ráð fyrir að binding af þessari 

stærðargráðu haldi áfram í fjöldamörg ár. Enn vantar þó nánari upplýsingar um kolefnisbindingu 

í kjölfar notkunar á hinum ýmsu lífrænu efnum, því margt bendir til þess að hún sé breytileg sbr. 

rannsóknir á áhrifum mismunandi lífrænna efna á gróðurframvindu (Magnús H. Jóhannsson 

2020).  

 

 

Mynd 10. Áætluð losun gróðurhúsalofttegunda sett í samhengi við áætlaða bindingu til eins árs, miðað við 150 kg N/ha.  
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Óvissa og áreiðanleiki  

Við þróun og gerð reiknivélarinnar hefur markmiðið ætíð verið að meta kostnað og kolefnisspor 

áburðarnýtingar á faglegan hátt og nota til þess bestu fáanleg gögn. Á sama tíma hefur verið 

ljóst að gæði gagna eru misjöfn og í nokkrum tilfellum hefur þurft að nota gróf gögn og almenna 

stuðla. Þar sem óvissan er svipuð í öllum tegundum áburðarins, er hægt að ganga út frá því að 

samanburður á milli mismunandi tegunda sé raunsær. Reiknivélin hefur verið prófuð af fjölda 

aðila sem þekkja til áburðarmála og uppgræðslu og eru sammála því að hún sýni raunverulegan 

kostnað og eins rétta kolefnislosun og mögulegt er á þessum tímapunkti. Líkt og bent hefur 

verið á hér að framan er kolefnisspor meðhöndlaðs lífræns úrgangs ekki þekkt stærð á Íslandi 

og hefur ekki verið reiknuð út. Er því stuðst við erlendar rannsóknir og útreikninga með þeim 

annmörkum sem þeim fylgja. Finnist skekkjur í reiknivélinni eða rangar forsendur, munu þær að 

sjálfsögðu verða leiðréttar. 

Þekkingargöt 

Við gerð reiknivélarinnar kom í ljós að gögn skortir um ýmsa þætti sem tengjast nýtingu lífrænna 

efna. Nokkur af þeim atriðum sem snerta nýtingu lífræns úrgangs sem rannsaka þarf betur eru 

eftirfarandi: 

• Losun gróðurhúsalofttegunda, einkum glaðlofts, eftir dreifingu áburðar (bæði lífræns og 

tilbúins) við íslenskar aðstæður.  

• Binding kolefnis við notkun mismunandi tegunda lífræns áburðar við íslenskar 

aðstæður. 

• Kolefnisspor lífræns áburðar. Æskilegt væri að reikna kolefnisspor mikilvægra strauma 

lífræns úrgangs sem meðhöndlaður er hér á landi og kemur til greina að nýta, t.d. fyrir 

moltu, seyru, svartvatn, kjötmjöl, fiskeldisúrgang og fiskislóg og Bokashimoltu. 
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Reiknivélinni sem hér hefur verið lýst tekur saman kostnað og kolefnisspor við nýtingu á 

tilbúnum áburði og 14 mismunandi tegundum af lífrænum áburði. Reiknivélin nýtist stjórnvöldum 

og stofnunum við ákvarðanatöku um breytingar á áherslum í áburðarnotkun t.d. um að auka 

nýtingu á lífrænum áburðarefnum. Kostnaður og kolefnisspor eru sundurliðuð eftir framleiðslu, 

innkaupum, flutningi og dreifingu.  

Almennt má segja að niðurstöður reiknilíkansins sýni að kolefnisspor vegna nýtingar á tilbúnum 

áburði til uppgræðslu er oft stærra en þegar lífrænn áburður er notaður. Þar vegur þyngst 

kolefnisspor framleiðslunnar á tilbúna áburðinum, en kolefnisspor flutnings og dreifingar vega 

mjög lítið hlutfallslega. Kolefnislosun vegna lífræna áburðarins er hins vegar aðallega fólgin í 

losun vegna flutnings og dreifingar og ræðst af þeim fjarlægðum sem flytja þarf efnið, en þau 

efni sem hafa verið meðhöndluð eða unnin í afurð t.d. seyra, svartvatn, molta og kjötmjöl bera 

að auki kolefnisspor vegna vinnslunnar. 

Kolefnislosun eftir dreifingu, eftir að áburðarefnin eru komin á jörðina, er nokkuð há bæði fyrir 

tilbúinn og lífrænan áburð, en hún er reiknuð út frá heildarmagni N í áburðinum sem borið er á 

land. Í reiknivélinni er því kolefnislosun eftir dreifingu jafn mikil fyrir lífrænan áburð og tilbúinn. 

Aðferðafræðin við þessa útreikninga byggist á stuðlum sem fengnir eru erlendis frá en 

raunveruleg gögn um þessa losun við íslenskar aðstæður liggja ekki fyrir. Því myndu mælingar 

á losun mismunandi lífrænna efna eftir dreifingu við raunverulegar aðstæður á Íslandi bæta 

reiknivélina til muna. Að sama skapi myndu rannsóknir á kolefnisbindingu eftir dreifingu með 

mismunandi lífrænum efnum bæta þekkingargrunninn verulega og auðvelda forgangsröðun og 

ákvarðanatöku um nýtingu. 

Kostnaður við nýtingu áburðarefnanna er eins og kolefnislosunin, talsvert breytilegur eftir 

efnum og hefur flutningsfjarlægðin mest áhrif, sérstaklega á þau efni sem eru með lágan 

styrk N. Reiknivélina má því nota til að skipuleggja hagkvæmari nýtingu efnanna og 

forgangsraða nýtingu þeirra með bæði kostnað og kolefnisspor í huga. Í þeim tilfellum þar sem 

kostnaður við nýtingu og kolefnislosun lífræns áburðar eru lægri en við nýtingu tilbúins áburðar, 

er einboðið að nýta lífrænu efnin eins og kostur er. En framboð efna, gott aðgengi, góð færð 

um landgræðslusvæði og viðeigandi tækjakostur þurfa að fara saman til að þetta gangi upp.  

Birting reiknivélarinnar, sem hér hefur verið fjallað um, er mikilvægt skref til þess að greina kosti 

og galla við endurnýtingu lífrænna efna og það er ljóst að sum þeirra verða ekki nýtt með 

hagkvæmum hætti nema til komi einhverskonar þróun á þeim. Þróun á meðhöndlun lífræns 
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úrgangs, frekari vinnsla og mælingar á kolefnislosun einstakra efna getur orðið til þess að hann 

verði hreinni, næringarríkari og auðveldari í meðhöndlun og þar með hagkvæmari og eftirsóttur 

kostur við áburðargjöf. Slíkar aðgerðir væru beinlínis í anda hringrásarhagkerfisins, þar sem 

fundnar eru leiðir til fara vel með auðlindir jarðar og þeim fundinn hentugur farvegur þar sem 

verðmæt næringarefni á borð við nitur og fosfór nýtast sem best. Segja má að vart verði fundinn 

betri farvegur fyrir þessi næringarefni en í landgræðslu, þar sem næringarefnin styrkja vistkerfin 

og stuðla að bindingu gróðurhúsalofttegunda. 

Til að bregðast við vaxandi þörf á betri lífrænum áburði sem uppfyllir kröfur um næringarinnihald 

og aðra efniseiginleika, hófust umfangsmiklar rannsóknir í ársbyrjun 2021 sem leita leiða til að 

bæta næringarefnum í ýmsan lífrænan úrgang og gera hann verðmætari sem áburð. Í 

verkefninu er framboð lífrænna efna kortlagt, en meginmarkmið verkefnisins byggist á nýrri 

tækni við niturframleiðslu sem nýsköpunarfyrirtækið Atmonia hefur þróað. Fari svo að hægt 

verði að beita þessari tækni á stórum skala er kominn grundvöllur fyrir innlendri niturframleiðslu 

sem gæti orðið til þess að bæta lífrænan úrgang, auka nýtingu hans, niturs og fosfórs, og draga 

þar með úr innflutningi tilbúins áburðar. Þess má geta að kolefnisspor þessarar tækni er ekki 

nema um 1/10 af kolefnisspori á framleiðslu niturs með Haber Bosch aðferðinni og því mjög 

spennandi í samhengi við áherslur ríkisstjórnarinnar um samdrátt í losun kolefnis. Verkefnið var 

styrkt af Markáætlun Rannís og er unnið í samstarfi Landgræðslunnar, Matís, Atmonia, LbhÍ og 

Hafró.  

Það er von okkar sem hafa unnið að þróun reiknivélarinnar að hún nýtist vel til áætlanagerðar 

og greiningar á notkun lífrænna efna til uppgræðslu. Við teljum að hún muni auðvelda 

stjórnvöldum að fylgja eftir áherslum umhverfis- og auðlindaráðherra í úrgangsmálum „Í átt að 

hringrásarhagkerfi“  sem birtust nýlega. Ákveðið hefur verið að Landgræðslan hafi frumkvæði 

að uppfærslu og endurskoðun á forsendum reiknivélarinnar a.m.k. árlega t.d. vegna 

verðbreytinga eða hugsanlegra tækniframfara. Reiknivélin er aðgengileg almenningi á vefsíðu 

Landgræðslunnar, https://land.is/reiknivel-lifraenn-aburdur/. 
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