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Ágrip 

Forgangsverkefni í formennskuáætlun Íslands 2014-2016 í Norrænu 

ráðherranefndinni var áhersla á Norræna lífhagkerfið (NordBio). Sem hluta af þessu 

verkefni fékk Landgræðsla ríkisins styrk til að kanna hagkvæmni þess að nýta 

lífrænan úrgang til landgræðslu. Styrkirnir urðu þrír, og í grunninn var verkefnið því 

þrískipt: 1) að gera kostnaðargreiningu á nýtingu lífræns úrgangs og tengja við 

hentug landgræðslusvæði, 2) að taka saman grunn upplýsingar sem sveitarfélög 

gætu nýtt sér við koma á nýtingu á seyru til uppgræðslu og 3) að kanna leiðir til þess 

að efna til samstarfs sveitarfélaga um nýtingu á seyru til uppgræðslu. Síðasti hluti 

verkefnisins er skemmst á veg kominn þar sem verkefni af þessu tagi þurfa talsvert 

langa meðgöngu og undirbúning, lengri en rúmast innan þess tímaramma sem lagt 

var upp með í upphafi. 

Niðurstöður verkefnisins varpa ljósi á tækifærin sem felast í aukinni notkun lífræns 

úrgangs til landgræðslu, kostnaðinn við hana, nauðsynleg tæki, tól og innviði auk 

mögulegs samstarfs sveitarfélaga um þessi mál. Að auki eru gerðir útreikningar á 

fosfórjöfnuði Íslands. Útreikningar á fosfórjöfnuði landsins skipta máli til að setja 

verðmæti fosfórs í hagrænt íslenskt samhengi sem og alþjóðlegt. Sýnt er fram á 

hversu mikill fosfór er fluttur inn, hvernig honum reiðir af í íslenska lífhagkerfinu og 

hversu mikils virði það er að meðhöndla hann á sjálfbæran hátt.  
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Abstract 

The Nordic bio-economy initiative (NordBio) was a priority program under the 

Icelandic chairmanship of the Nordic Council of Ministers in 2014-2016. A part of 

this initiative focused on organic waste and possible utilization. The Soil 

Conservation Service of Iceland received grants from Nordbio to study the feasibility 

of using bio-degradable waste for land reclamation. Three projects were identified: 

1) cost analysis of using bio-degradable waste for reclamation, 2) collection of 

information for municipalities that would help them in using sewage for 

reclamation and 3) assessment of opportunities in forming cooperation among 

municipalities in using sewage for reclamation. The third part has only been 

intitiated since it is  in essence a long-term project and doesn´t fit well within the 

scope of this short-term report.  

The results from these projects show the potential for using bio-degradable waste 

for reclamation, the associated costs, the necessary tools and infrastructure and 

possibilities for cooperation among municipalities in this field. Additionally, the 

phosphorus balance for Iceland is calculated. Calculating the phosphorus balance is 

important to shed light on the economical importance and value of phosphorus 

nationally and internationally. The amount of imported phosphorus and it´s fate in 

the Icelandic bio-economy is discussed and the worth of using it in a sustainable 

fashion. 
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Inngangur 

Mikil vitundarvakning á sér stað meðal þjóða heims um úrgang og hvaða áhrif hann 

hefur til framtíðar á lífsskilyrði lífvera almennt. Uppsöfnun úrgangs er eitt af stóru 

umhverfisvandamálum okkar jarðarbúa, ef ekki það stærsta. Á Íslandi höfum við 

gengið full frjálslega um umhverfi okkar hvað varðar urðun úrgangs og skólpmál, og 

regluverk um förgun úrgangs hefur ekki verið mjög íþyngjandi. Breytingar hafa þó 

orðið til hins betra og hafa stjórnvöld t.a.m. tekið upp ýmsar reglugerðir 

Evrópusambandsins um umhverfismál og skrifað upp á fjölda alþjóðasamninga um 

umhverfismál sem skuldbinda Ísland til að taka á þeim af festu og ábyrgð. Það virðist 

þó vera að þrátt fyrir alþjóðasamninga og Evrópureglugerðir, höldum við áfram að 

fara full frjálslega með auðlindir sem hægt væri að nýta betur. Markmið þessarar 

skýrslu er að draga fram leiðir sem gætu hæglega breytt þessu hvað varðar lífrænan 

úrgang og seyru og stuðla að vistvænni nýtingu auðlindar í stað þess að henda 

henni. 

Lífrænn úrgangur 

Samkvæmt skilgreiningu í reglugerð (nr. 

737/2003) um meðhöndlun úrgangs er 

lífrænn úrgangur eða lífbrjótanlegur 

úrgangur skilgreindur sem sá úrgangur 

sem er niðurbrjótanlegur af örverum 

með eða án tilkomu súrefnis, t.d. 

matarleifar, garðúrgangur, slátur-

úrgangur, fiskúrgangur, ölgerðarhrat, 

húsdýraúrgangur, timbur, lýsi, garðyrkjuúrgangur, pappír og pappi, og seyra. Ekki er 

allur lífrænn úrgangur auðnýtanlegur til áburðargjafar s.s. timbur og pappi, en allur 

lífrænn úrgangur úr t.d. dýraeldi, fiskveiðum eða matjurtaræktun er nýtanlegur án 

mikillar fyrirhafnar. Þessi auðnýtti lífræni úrgangur er kolefnisríkur en oft 

vatnsblandaður. Hann er næringarríkur, og í honum eru mjög mikilvæg næringarefni 

sem hægt er að nýta. Næringarefnin eru fjölmörg og öll nýtast þau plöntum. Tvö 

þeirra eru sérstaklega mikilvæg, nitur (N) og fosfór (P), einkum þó fosfór enda 

Mynd 1   Lífrænn úrgangur af ýmsu tagi 
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framboð hans mjög takmarkað. Fosfór finnst í öllum lífrænum úrgangi og viljum við 

fara betur með og endurnýta fosfór, liggur beinast við að endurnýta lífrænan 

úrgang.  

Lífrænn úrgangur úr hefðbundnum búskap hefur verið nýttur til ræktunar um langt 

skeið og dregur úr þörf á tilbúnum áburði. Lífrænn úrgangur hefur einnig verið 

nýttur til uppgræðslu bæði af Landgræðslu ríkisins sem og fjölda annarra aðila 

(Magnús H. Jóhannsson o.fl. 2017). Þar sem lífrænn úrgangur er oftast vatnsmikill, 

er kostnaðurinn talsverður við að nýta hann sem áburð og því ákjósanlegast að nota 

hann nálægt þeim stöðum þar sem hann fellur til, í sem næst sínu upprunalega 

formi.  

Myndun úrgangs og endurnýting 

Með iðnbyltingunni og nútímavæðingu allra þátta í samfélagi manna hefur orðið til 

meiri úrgangur á mann en nokkru sinni áður í heimssögunni, ekki síst á 

vesturlöndum (The World Bank 2013). Úrgangur hefur verið illa meðhöndlaður og 

oftast er lögð meiri áhersla á að koma honum úr augsýn en að endurnýta. Þetta 

hefur þó breyst síðustu ár og er flokkun sorps að verða algengari, bæði hér á landi 

og erlendis. Segja má að með aukinni vitundarvakningu um verðmætin sem felast í 

úrganginum hafi þjóðir smátt og smátt breytt hegðan sinni og skipulagi til að minnka 

úrgang og nýta hann sé þess kostur. Þetta á við bæði um ólífrænan úrgang sem 

lífrænan.   

Nýting lífræns úrgangs til ræktunar er stunduð um allan heim. Markmiðin eru 

allsstaðar þau sömu, að nýta áburðarefni í úrganginum til ræktunar. Lífrænn 

úrgangur sem borinn er á land, bætir lífsskilyrði og vöxt plantna og annarra lífvera í 

jarðvegi og er að mörgu leyti betri áburðargjafi en tilbúinn ólífrænn áburður. Öllu 

má þó ofgera og eru flest lönd í Evrópu með skilgreint hámark á næringarefnum 

(N eða P, á lífrænu jafnt sem ólífrænu formi) sem má dreifa á land. Ástæðan er 

hætta á ofauðgun vistkerfa, vatnavistkerfa sérstaklega (Amery og Schoumans 2014). 

Miklar skorður eru á nýtingu seyru til ræktunar, sérstaklega vegna ræktunar á 

afurðum til manneldis. Við slíka nýtingu seyru, verður að gæta sérstaklega að 
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sýrustigi jarðvegs, því við lágt sýrustig losnar um þungmálma í seyrunni sem geta 

borist í plöntur og þaðan í fæðu manna og dýra. Sérstaklega á þetta við um 

síendurtekna notkun á seyru þar sem þungmálmar gætu hlaðist upp í jarðveginum 

(Singh og Agrawal 2008). Þrátt fyrir ofangreindar takmarkanir á nýtingu seyru felast 

miklir möguleikar í nýtingu hennar. Til að setja þessa hluti í stóra samhengið, þá er 

talið að ef tækist að ná saman allri seyru og þvagi manna, myndi það samanlagt 

nægja til að uppfylla um 22% þarfa heimsins á fosfór til landbúnaðar (Mihelcic o.fl. 

2011). 

Endurnýting lífræns úrgangs á Íslandi 

Mikilvægt er í allri umfjöllun um lífrænan úrgang er að þekkja hversu mikill lífrænn 

úrgangur fellur til á landinu, hversu stór hluti af honum er nýtilegur og hversu 

hagkvæmt er að nýta hann. Í gögnum sem Hagstofan tekur saman árlega, má sjá 

hvert árlegt framboð lífræns úrgangs er í landinu (Hagstofa Íslands 2017). Í 

samantekt Hagstofunnar til FAO árið 2015 um magn lífræns úrgangs og nýtingu sést 

að nýtingarhlutfallið er áætlað, þar sem ekki liggja fyrir gögn um það (Questionnaire 

on Agricultural Resources 2011-2014, Jón Guðmundsson, Hagstofa Íslands, munnl. 

uppl.). Gert er ráð fyrir að nýting búfjáráburðar á bæjum sé 100%, en 

nýtingarhlutfall svínaskíts og alifuglaskíts er óþekkt. Þar kemur einnig fram að nýting 

seyru sé engin (tafla 1). Rangárþing eystra hefur þó síðan 1993 plægt niður seyru til 

skjólbeltaræktunar í samstarfi við Skógræktina (Skógræktarfélag Íslands 1994) og á 

seinni árum í landbúnaðarland, en sveitarfélagið er með 2. stigs skólphreinsun 

(Ísólfur Gylfi Pálmason, sveitarstjóri, munnl. heimild). Nýjasta dæmið um verkefni af 

þessu tagi er samstarfsverkefni Bláskógabyggðar, Flóahrepps, Grímsnes- og 

Grafningshrepps, Hrunamannahrepps og Skeiða- og Gnúpverjahrepps um verkun og 

nýtingu seyru til uppgræðslu sem nánar er fjallað um á bls. 22.  
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Tafla 1 Magn og nýting lífræns úrgangs sem féll til á Íslandi 2011-2014 (tonn). 

  2011 2012 2013 2014 

Kúamykja 1.184.910 1.164.400 1.175.200 1.241.600 
Nýting (%) 100 100 100 100 

Hrossatað 21.200 21.200 21.200 21.200 
Nýting (%) 100 100 100 100 

Svínaskítur 82.486 79.720 81.314 82.170 
Nýting (%) óþekkt óþekkt óþekkt óþekkt 

Sauðatað 189.904 190.500 190.800 190.800 
Nýting (%) 100 100 100 100 

Kjúklinga- og 
hænsnaskítur 

33.594 34.130 33.450 34.100 

Nýting (%) óþekkt óþekkt óþekkt óþekkt 

Molta óþekkt óþekkt 3.372 3.500* 
Nýting (%) óþekkt óþekkt óþekkt óþekkt 

Seyra* 240 óþekkt 261 250 
Nýting (%) 0 0 0 0 

* Seyra sem barst móttökustöðvum. Heildarmagn er a.m.k. 20.000 tonn árlega. 

Förgun lífræns úrgangs 

Förgun lífræns úrgangs t.d. seyru, er til fyrirmyndar í mörgum löndum. Sem dæmi 

eru um 90% skólps í Bandaríkjunum og 66% í Evrópu meðhöndlað í tveggja og 

þriggja þrepa skólphreinsunarstöðvum (World resources Institute, 2017). Hvort sem 

litið er til Bandaríkjanna eða meginlands Evrópu er meðhöndlun skólps í þeim 

löndum fyrir löngu komin langt fram úr því sem gerist hér á landi. Það verður þó að 

taka fram að árið 2014 bjuggu 74 % íbúa á Íslandi við einhverskonar skólphreinsun 

(Umhverfisstofnun 2017), en hreinsunin felst í að sigta frá ólífrænt efni úr skólpinu 

sem fer í urðun, en lífræni hlutinn fellur ómeðhöndlaður til sjávar. Ísland á hinsvegar 

langt í land með að uppfylla skuldbindingar um skólphreinsun vegna aðildar að 

Evrópska efnahagssvæðinu (Ingólfur Bender og Margrét Kristín Sigurðardóttir, 

2017). 
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Sé staða skólphreinsunar í Svíþjóð borin saman við Ísland, þá má segja að um miðbik 

sjöunda áratugarins á síðustu öld, hafi skólphreinsun í Svíþjóð verið á svipuðum stað 

og Ísland er nú, en hér á landi er megnið af skólpi einungis grófsíað og ólífrænt rusl 

fjarlægt, en allur lífræni hlutinn fer í hafið ómeðhöndlaður (Swedish Environmental 

Protection Agency 2014, Umhverfisstofnun 2017). Það er t.d. algjör undantekning ef 

skólp- og fráveitumál eru ekki í lagi í Svíþjóð, sem víðast hvar reka 3ja þrepa 

skólphreinsunarstöðvar (Swedish Environmental Protection Agency 2014). 

Uppgræðsla með lífrænum úrgangi 

Landgræðslan hefur notað húsdýra-

áburð til uppgræðslu í nokkrum mæli. 

Það hefur verið háð verkefnum, 

framboði á lífrænum úrgangi og 

kostnaði hversu mikið hann hefur verið 

notaður. Næringarefnin í lífrænum 

úrgangi eru seinleyst og henta því 

sérstaklega vel til uppgræðsluverkefna 

sem eðli málsins samkvæmt eru 

langtímaverkefni. Á síðustu árum hafa 

Landgræðslan og Hekluskógar notað kjötmjöl í ríkari mæli og hefur það gagnast 

einkar vel. Kjötmjölið er meðfærilegt og styrkur næringarefna mjög hár m.v. 

hefðbundinn húsdýraáburð. Styrkur niturs í kjötmjöli er um 8% og styrkur fosfórs 

um 3,5% en til samanburðar þá er styrkur niturs 25% og fosfórs 3-5% í þeim tilbúna 

áburði sem Landgræðslan hefur verið að nota. Þar sem árangur af notkun kjötmjöls 

hefur verið góður gerðu Landgræðslan og Hekluskógar samning við Orkugerðina ehf. 

um kaup á að lágmarki 200 tonnum kjötmjöls árlega hvor aðili, til að tryggja aðgengi 

að kjötmjöli til framtíðar. Til samanburðar keypti Landgræðslan 450 tonn af 

tilbúnum áburði árið 2017.  

Nefna mætti fjölmörg verkefni þar sem lífrænn úrgangur hefur verið notaður til 

uppgræðslu, en nýlegt dæmi um notkun á búfjáráburði er frá Landeyjasandi þar sem 

hann var nýttur til að græða upp og stöðva sandfok í nágrenni Landeyjahafnar. 

Mynd 2   Uppgræðsla með alifuglaskít á 

Geitasandi á Rangárvöllum 
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Búfjáráburðurinn skipti sköpum við stöðvun sandfoksins og auðveldaði melgresinu 

að komast á legg. Þessi aðferð skilaði þéttri gróðurþekju á skömmum tíma og virtist 

auk þess þurfa minna viðhald en hefðbundin melsáning (Gústav Ásbjörnsson, 2010).  

Rannsóknir Landgræðslunnar á lífrænum úrgangi 

Landgræðslan setti upp tilraun árið 2010 til þess að skoða áhrif lífræns úrgangs í 

uppgræðslu sem stóð til 2014. Í henni eru borin saman áhrif tíu mismunandi gerða 

lífræns úrgangs og tilbúins áburðar á gróðurframvindu á rýrum mel í 

Rangárvallasýslu (fiskislóg, hrossaskítur, hænsnaskítur, kindaskítur, kjúklingaskítur, 

kjötmjöl, kúamykja, molta, seyra og svínaskítur) (mynd 3).  Magn lífræns áburðar var 

stillt af m.v. 50 kg/N ha. Styrkur annarra næringarefna var breytilegur (Magnús H. 

Jóhannsson 2015). 

 

 Mynd 3 Yfirlitsmynd af tilraun með lífrænan úrgang á Geitasandi, tekin árið 2013 

(ljósmynd: Magnús H. Jóhannsson). 

 
Í tilrauninni kom fram að flestar gerðir lífræns úrgangs nýttust vel til uppgræðslu, en 

áhrifin voru mislengi að koma fram. Áhrif af tilbúnum áburði komu fram strax á 

fyrsta ári og tók gróðurinn verulegan kipp á skömmum tíma. Áhrif þess lífræna voru 
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ekki eins afgerandi á fyrsta ári, en komu fram á öðru og þriðja ári og voru í sumum 

tilfellum búin „að ná“ tilbúna áburðinum eftir fjögur ár og varð meðalþekja gróðurs í 

reitunum á bilinu 25-40% (mynd 4).  

 

Mynd 4 Samsetning gróðurþekju á rýrum mel fimm árum eftir að borinn var á lífrænn 

úrgangur af ýmsum uppruna. Efnismagnið var stillt af m.v. innihald niturs í hverri 

úrgangstegund fyrir sig, þannig að í hverri meðferð voru borin á 50 kg N/ha. Tilraunin var 

gerð á Geitasandi á Rangárvöllum á árunum 2010-2014. 

 Útskolun næringarefna var einnig rannsökuð í þessari tilraun. Jarðvegssýni voru 

tekin niður á 20 cm dýpi og þeim skipt upp í 0-5 cm, 5-10 cm og 10-20 cm hluta og 

næringarefni greind í hverjum þeirra. Næringarefnin voru helst að finna í efsta 

laginu, en í mjög litlu magni. Það var því ekki að sjá að útskolun næringarefna hafi 

verið nokkur (Brenner 2016). Gróðurinn virtist því nýta efnin mjög vel. Ekki hafa 

verið gerðar mælingar á útskolun næringarefna þegar borið er á endutekið mörg ár í 

röð, en slíkt væri skynsamlegt að gera til þess að skilja hvar efri mörk 

áburðarskammtanna liggja. Það er þó vel þekkt að ofnotkun áburðar, hvort sem 

hann er lífrænn eða ólífrænn getur verið vandamál þegar þéttleiki plantna er lítill, 
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því það er að sjálfsögðu takmörkunum háð hvað fáar plöntur geta dregið til sín 

mikla næringu. Útskolun næringarefna getur átt sér stað, en á móti kemur er að 

íslenskur eldfjallajarðvegur bindur t.d. fosfór mjög hratt og því eru mjög litlar líkur á 

að hann berist í grunnvatn (Madeira o.fl. 2007). 

Endurnýting lífræns úrgangs og fosfórs (P) 

Öll endurnýting lífræns úrgangs er endurnýting á fosfór (P) en fosfór er 

lífsnauðsynlegur fyrir allar lífverur og kemur ekkert í staðinn fyrir hann. Það er nóg 

til af fosfór í heiminum og magn hans er í raun ekki breytilegt í tíma, því engin 

nýmyndun á honum fer fram, og hann eyðist ekki. Þrátt fyrir þetta verður framboð 

þess takmarkað í mjög náinni framtíð (Cordell o.fl. 2009), en vinnsla fosfórs er drifin 

áfram af síaukinni þörf landbúnaðarins fyrir fosfór í tilbúnum áburði. 

Fosfór er unninn úr fosfatríku bergi (Ruttenberg 2003). Námurnar eru víða um heim, 

en þó eru mjög fá lönd sem eitthvað kveður að og eru 94% heimsbirgðanna í 

11 löndum (Schröder o.fl. 2010). Stærstu námurnar eru í Marokkó, Kína, 

Bandaríkjunum, Suður Afríku og Jórdaníu og þau lönd framleiða um 85% af 

heimsframboðinu (Schröder o.fl. 2010). Einu námurnar í Evrópu eru í Finnlandi sem 

telja um 3% heimsframboðsins. Það sem ógnar fosfórframboði á heimsvísu, er að 

forði í þekktum námum er takmarkaður og sóun fosfórs er allt of mikil. Sóunin felst 

f.o.f. í því að lífrænu efnin sem innihalda fosfór fara forgörðum, enda í hafinu sem 

lífrænn úrgangur af ýmsu tagi eða eru urðuð. Sóunin felst einnig í að áborinn fosfór 

sem nýtist ekki plöntum, binst leirögnum í jarðvegi og verður þar með 

óaðgengilegur plöntum (Arnalds o.fl. 1995, Madeira o.fl. 2007). Segja má því að 

ábyrgðarlaus dreifing fosfórs um lífríkið sé stærsta vandamálið, því að dreifðum eða 

óaðgengilegum fosfór er ekki hægt að safna og nýta. Fosfór skilar sér t.d. frá 

landbúnaðarlandi í vatnavistkerfi og ásamt ofgnótt niturs, veldur ofauðgun 

(þörungablómi). Lausnirnar á þessum vanda eru fjölbreyttar og fjalla um að minnka 

notkun á fosfór og að endurnýta hann á skynsamlegan hátt (Cordell o.fl. 2011). 

Einfaldasta endurnýtingin á fosfór er að nýta lífrænan úrgang í stað þess að henda 

honum.  
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Fosfórjöfnuður Íslands 

Fosfór í inn- og útflutningi 

Til þess að skilja flæði fosfórs á Íslandi og setja í hagrænt samhengi er mikilvægt að 

skilja hvaðan hann kemur og hvert hann fer. Þetta má gera með því að bera saman 

magn fosfórs í innfluttum áburði, matvælum og fóðri auk fiskveiða og bera saman 

við magn fosfórs í útfluttum matvælum. Mismunurinn er það magn fosfórs sem 

verður „eftir“ í lífhagkerfi landsins og endar sem matur eða fóður, til ræktunar á 

skepnufóðri eða mannamat eða til uppgræðslu og ræktunar. Árið 2014 var 

heildarmagn fosfórs í innfluttum matvælum, innfluttum áburði og fóðri auk 

fiskveiða á Íslandi um 5.100 tonn, en fosfór í útfluttri matvöru, þ.m.t. fiskafurðir, var 

1.542 tonn (tafla 2). Af þessu má sjá að fosfórjöfnuður landsins í heild er jákvæður 

um 3.558 tonn (um 70% af heildarmagni innflutts fosfórs). Úrgangur fellur til bæði 

við ræktun og vinnslu fóðurs og matar og á endanum myndast úrgangur sem menn 

og skepnur skila frá sér. Erfitt er að greina nákvæmlega hversu mikill fosfór er í 

hverjum hluta, en þegar upp er staðið eru það stærðargráðurnar sem skipta mestu 

máli.  

Fosfór í ræktun fóðurs 

Innfluttur fosfór í formi tilbúins áburðar var 1.834 tonn P árið 2014 (tafla 2). Lítill 

hluti áburðarins fer í landgræðslu, skógrækt eða aðra ræktun, eða um 74 tonn. 

Stærstur hluti áburðarins er nýttur til ræktunar á fóðri, eða um 1.759 tonn P. Til 

viðbótar þessum 1.759 tonnum má gera ráð fyrir að megnið af allri kúamykju sem til 

fellur á landinu sé nýtt til heyframleiðslu, eða 1.137 tonn P, samtals 2.903 tonn. 

Uppskeran úr þessari ræktun, í formi fosfórs í heyfeng og korni, er um 1.489 tonn, 

sem er um 51% nýtni. Hinn helmingurinn, þau 1.414 tonn fosfórs sem ekki birtast í 

formi uppskeru,  er að finna í frákasti og úrgangi sem myndast við framleiðsluna eða 

enda í jarðvegi þar sem fosfórinn binst og nýtist ekki plöntum.  
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Fosfór í lífrænum úrgangi 

Heildarmagn fosfórs í lífrænum úrgangi á landsvísu eru um 2.255 tonn (tafla 2). 

Megnið af honum er í húsdýraskít (1.725 tonn P eða 76%) og þar af er kúamykja um 

1.137 tonn  eða 66%. Um 13% fosfórs er í lífrænum úrgangi frá matvinnslu, 9% í 

skólpi og 1% í lífrænum úrgangi frá heimilum. Sennilega er öll kúamykja nýtt á tún til 

heyframleiðslu og að einhverju leyti nýtist sauða- og hrossatað til þess einnig, en 

erfitt er að henda reiður á hversu stór sá hluti er raunverulega. Ef frá er dregin öll 

kúamykja, standa eftir 1.118 tonn P í lífrænum úrgangi á landsvísu og um helmingur 

þess er annar húsdýraskítur, eða 588 tonn auk lífræns úrgangs frá matvinnslu (300 

tonn), heimilum (30 tonn) (Snjólaug T. Hansdóttir, 2014) og seyru (200 tonn) 

(Ingólfur Bender og Margrét Kristín Sigurðardóttir, 2017). Mihelcic o.fl. (2011) meta 

fosfórinn í seyru á Íslandi á bilinu 187-211 tonn m.v. 340.000 manns. 

Sé lífræni úrgangurinn skoðaður sérstaklega og settur í samhengi við áburðarnotkun 

í landinu sést að þar er eftir ýmsu að slægjast. Ef tækist að ná böndum á þessi 

530 tonn af fosfór í seyru, lífrænum úrgangi frá matvælavinnslu og heimilum þá 

myndi hann, gróft séð, fullnægja nær einum þriðja af allri áburðarþörf landbúnaðar 

og landgræðslu. Þá er ótalinn sá úrgangur frá eldisdýrum sem ekki er nýttur, en 

erfitt hefur reynst að slá tölu á þetta magn, en þar leynist líklega talsvert magn af 

lífrænum úrgangi sem betur ætti heima í landgræðslu. Ef einungis er litið til þess 

fosfórs sem er í seyru (200 tonn P), myndi hann nægja áburðarþörf landgræðslu 

áttfalt m.v. fosfórnotkun Landgræðslunnar í tilbúnum áburði árið 2014.  

Það er ljóst að útreikningar sem þessir verða aldrei kórréttir, enda eru þeir einungis 

hugsaðir til þess að skilja stærðargráðurnar í þessu ferli. Niðurstaðan er hinsvegar 

mjög skýr; of mikill fosfór fer forgörðum og Ísland skipar sér sess meðal þeirra 

vestrænu þjóða sem fara illa með fosfór. Því má þó ekki gleyma að ýmis íslensk 

fyrirtæki í endurvinnslu standa sig vel og vinna að endurnýtingu lífræns úrgangs 

(moltugerð, gasgerð og framleiðsla á kjötmjöli). Og eitthvað er um að sveitarfélög 

séu farin að safna lífrænum heimilisúrgangi sérstaklega til þess að búa til moltu. 
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Tafla 2 Fosfór í lífhagkerfi Íslands 2014. 

Uppruni fosfórs Magn fosfórs 

(tonn P) 

Aths. 

Heildarjöfnuður:   

Innfluttur tilbúinn áburður 1.834 Hagstofa Íslands 2017 

Innflutt matvæli 525 Hagstofa Íslands 2017 

Fiskveiðar 2.741 Fiskistofa 2014 

Innflutningur samtals 5.100  

   

Útflutningur fiskafurða 1.272 Hagstofa Íslands 2017 

Útflutningur annarra matvæla 270 Hagstofa Íslands 2017 

Útflutningur samtals 1.542  

Mismunur (innfl.-útfl.) 3.558  

   

Skipting fosfórs eftir notkun:   

Hey og korn framleiðsla 1.759 Matvælastofnun 2017 

Grænmeti 7 Matvælastofnun 2017 

Áburður til landgræðslu 25 Landgræðsla ríkisins 2014 

Annað 42 Smásala áburðar, skógrækt o.fl. 

Samtals 1.834  

   

Úrgangur:   

Húsdýraskítur 1.725 Uppreiknað úr gögnum Hagstofunnar 

Skólp (vatn og fast efni) 200 Ingólfur Bender og Margrét Kristín 

Sigurðardóttir, 2017 

Lífrænn úrgangur frá 

matvinnslu 

300 Snjólaug Tinna Hansdóttir, 2014 

Lífrænn úrgangur frá heimilum 30 Snjólaug Tinna Hansdóttir, 2014 

Samtals 2.255  
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Norðurlöndin og endurnýting fosfórs 

Norðurlöndin hafa svipaða sögu að segja, en reiknaður fosfórjöfnuður Svíþjóðar árin 

2008-2010 var jákvæður um 12.629 tonn, eða 46% af heildarmagni innflutts fosfórs 

á tímabilinu (Linderholm o.fl. 2012). Væri þessi „umfram-fosfór“ nýttur myndi hann 

án efa fullnægja þörfum akuryrkju í Svíþjóð. Svipaða sögu er að segja af Noregi þar 

sem mikið umfram magn fosfórs er flutt til landsins (Hamilton o.fl. 2016). Hanserud 

o.fl. (2016) sýna t.d. fram á að fosfór í mykju húsdýra og í seyru myndi nægja 

fosfórþörf allrar akuryrkju í Noregi. Ísland sker sig því ekki svo úr hvað þessa þætti 

varðar þó að magntölurnar séu lægri, enda íbúafjöldi talsvert lægri. 

Í skýrslu Umhverfisstofnunar Svíþjóðar um skólphreinsun (Swedish Environmental 

Protection Agency, 2014), kemur fram að a.m.k. 95% alls skólps í Svíþjóð fari í 

gegnum þriggja þrepa hreinsun og er kapp lagt á að endurnýta þann fosfór sem þar 

fellur til. Viðskiptatækifærin eru talsverð, og hafa fyrirtæki verið stofnuð til að 

endurnýta fosfór úr hreinsuðu skólpi og koma í verð. Hér má t.d. nefna fyrirtækið 

„Ekobalans“ í Svíþjóð (http://www.ekobalans.se). Endurheimt næringarefna úr 

skólpi er því um margt til fyrirmyndar hjá nágrönnum okkar.  

Í tengslum við gerð þessarar skýrslu sótti skýrsluhöfundur, Magnús H. Jóhannsson, 

ráðstefnu um betri nýtingu fosfórs í Malmö í Svíþjóð þann 27.-28. okt. 2016. Þar var 

m.a. fjallað um aðferðafræði Norðurlandanna við endurnýtingu fosfórs úr skólpi og 

þeim viðskiptatækifærum sem í henni felast. Í kjölfar ráðstefnunnar var haldinn 

fundur ásamt fulltrúum flestra Norðurlandanna um mögulegt samstarf þeirra og 

stefnumörkun um endurnýtingu fosfórs. Norræna ráðherranefndin veitti styrk til að 

þess að kanna grundvöll samstarfs af þessu tagi. Annar fundur var haldinn í 

Danmörku þann 25. ágúst 2017 en fulltrúi Umhverfisstofnunar sótti þann fund. 

Líklegt er að samstarfið verði formgert á næstunni, en þó liggur ekki fyrir á hvaða 

grundvelli það verði gert.    

  

http://www.ekobalans.se/sv
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Kostnaðargreining á nýtingu lífræns úrgangs til landgræðslu 

Landgræðslan hefur tekið saman upplýsingar hvað varðar legu landgræðslusvæða 

og ástand þeirra. Gerð hefur verið samantekt um þessar upplýsingar 

(Héraðsáætlanir) og birt á vefsíðu stofnunarinnar (www.land.is). Þessar upplýsingar 

eru grundvöllur þess að greina þann kostnað sem felst í að flytja lífrænan úrgang á 

landgræðslusvæði til nýtingar. 

Kostnaðargreining á nýtingu lífræns úrgangs er mikilvæg til þess að taka ákvarðanir 

um hagkvæmni við notkun lífræns úrgangs til landgræðslu. Í grunninn byggir 

kostnaðargreiningin á fjarlægð á milli þeirra staða þar sem lífrænn úrgangur fellur til 

og þeirra landgræðslusvæða sem á að nota úrganginn á, næringarefnainnihald 

úrgangsins og kostnaðinn við dreifingu. Gert er ráð fyrir að sá lífræni úrgangur sem á 

að nýta sé á því formi að hægt sé að dreifa honum á yfirborð lands með 

mykjudreifara (mynd 5), taðdreifara (mynd 6) eða kastdreifara (mynd 7), en þetta er 

tækni sem er vel þekkt og t.d. á færi flestra bænda og verktaka. Í útreikningunum er 

gert ráð fyrir að efnið sjálft kosti ekki neitt, að kjötmjöli undanteknu. Magn lífræns 

úrgangs á flatareiningu ræðst af næringarefnainnihaldi og í útreikningunum er gert 

ráð fyrir að dreifa efnismagni sem samsvarar um 100 kg N/ha og fosfór sem er á 

bilinu 4-43 kg P/ha, en styrkur fosfórs er mjög breytilegur eftir tegundum 

úrgangsins. 

Eðli málsins samkvæmt er framboð lífræns úrgangs að miklu leyti háð 

atvinnustarfsemi hvers landshluta fyrir sig, t.d. eru svína- og kjúklingabú flest á suð-

vesturhorni landsins og kjötmjölsframleiðsla er einungis á einum stað á Suðurlandi. 

Framboð seyru er miklu dreifðara, en mesta framboðið er á suð-vesturhorninu. 

Landgræðslusvæði eru heldur ekki jafndreifð um landið, þó má allsstaðar finna land 

sem mætti bæta með áburðargjöf. Það gefur því auga leið að í þeim tilfellum þar 

sem saman fer mikið framboð á lífrænum úrgangi og stuttur akstur á 

landgræðslusvæði, er nýting úrgangsins hagstæðust. 

Við upphaf þessarar vinnu var lagt upp með að nýta kortlagningu 

Umhverfisstofnunar á uppruna lífræns úrgangs (Umhverfisstofnun 2016). Þar sem 

sú greining er á mjög grófum skala, nýtist sú vinna ekki sem skyldi til að tengja 

http://www.land/
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saman uppruna úrgangsins og mögulega nýtingu á landgræðslusvæðum. Þetta 

kemur þó ekki að sök þegar á heildina er litið. Í útreikningunum sem hér eru birtir er 

tekið mið af landgræðslusvæðum um land allt þar sem lífrænn áburður myndi nýtast 

vel. Það verður reyndar að taka fram að varla er til neitt land þar sem lífrænn 

áburður myndi henta illa nema á þeim svæðum þar sem talin er vera sýkingarhætta 

af notkun hans.  

Flutningur á efninu á uppgræðslusvæði er dýr og verður hærri því lengra sem efnið 

er flutt. Í flestum tilfellum er hægt að notast við vörubíl og vagn. Aðeins er misjafnt 

hversu mikið er hægt að flytja í einni ferð, en er á bilinu 10-20 tonn í hverri ferð, 

eftir rúmþyngd efnis. Hugsanlega þyrfti þó tankbíl til að flytja svínaskít, en 

haugsugan sjálf, sem er notuð til dreifingar á skítnum, yrði líklegast notuð fyrir 

styttri vegalengdir. Til dreifingar á lífrænum úrgangi, þarf tækjabúnaður að henta 

verkefninu. Mykjudreifarar (mynd 5) henta fyrir kúamykju og svínaskít, taðdreifarar 

(mynd 6) fyrir hrossa- og sauðatað, alifuglaskít og seyru, en kastdreifarar (mynd 7) 

henta fyrir kjötmjöl og annað þurrt efni. 

 

Mynd 5  Mykjudreifari (haugsuga) 

 

 

Mynd 6   Taðdreifari 



 

17 
 

 

 

 

Mynd 7   Kastdreifari 

Afköst þessara tækja eru mismunandi og nauðsynlegt að taka þau til greina í  

útreikningum. Afköst eru miðuð við magn á dag sem dreift er á uppgræðslusvæði 

(tafla 3). Mikilvægt er að taka fram að afköstin miðast við góðar aðstæður þannig að 

auðvelt sé að komast um landið, en auðvitað er það misjafnt á milli staða hversu 

auðvelt það er.  

Tafla 3  Afköst tækja til dreifingar á lífrænum úrgangi. 

 Afköst 

(tonn/dag) 

Afköst 

(ha/dag) 

Kastdreifari 12 10 

Mykjudreifari 200 10 

Taðdreifari 240 12 

 

Við útreikninga á kostnaði var tekið tillit til flutningsmáta, dreifingaraðferðar, 

fjarlægðar á svæði og næringarefnainnihalds úrgangsins. Við uppgræðslu þarf minna 

af næringarefnaríku efni á flatarmálseiningu heldur en næringarefnasnauðu og þar 

af leiðandi er næringarefnaríkt efni hagkvæmara í meðförum. Hinsvegar ræðst það 

af dreifingartækninni og þeim sem stjórnar tækjunum hversu vel tekst að stilla 

magnið af. Því er líklegt, að þegar á hólminn er komið, dreifist meira af efninu á 

flatarmálseiningu heldur en lagt var upp með og kostnaður á hektara gæti orðið 
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hærri. Þetta skiptir litlu máli hvað uppgræðsluna sjálfa varðar, því lífrænn úrgangur 

brotnar hægt niður og nýtist gróðri til langs tíma og umfram magn, innan 

skynsamlegra marka þó, er því ekki vandamál. 

Kostnaðartölurnar sem hér eru birtar miðast við gjaldskrá Landgræðslunnar fyrir 

tæki af þessu tagi og er öll vinna innifalin. Það er hinsvegar mjög líklegt að ná mætti 

kostnaði niður með útboðum í stærri verk. Kostnaður við flutning og dreifingu 

efnanna er miðaður við að flytja þurfi efnið 40 km á notkunarstað og er reiknaður á 

tvennan hátt, annarsvegar sem kostnaður per tonn (tafla 4) og hinsvegar sem 

kostnaður per hektara (tafla 5). Kostnaðurinn er svo sýndur myndrænt (mynd 8) þar 

sem sjá má samband flutningsvegalengdar og kostnaðar per hektara fyrir hverja 

tegund lífræns úrgangs. 

 
  



 

19 
 

Tafla 4 Samantekt á kostnaði við flutning og dreifingu lífræns úrgangs m.v. 40 km akstur 

með efnið og 100 kg N/ha. Allar kostnaðartölur miðast við tonn efnis. Gert er ráð fyrir að 

dreifa megi efninu á yfirborð, nema seyru, sem annaðhvort er felld niður í jarðveginn með 

sérstökum búnaði eða henni er blandað við kalk til sótthreinsunar og er þá dreift á yfirborð. 

Öll verð eru með vsk. 

 Innkaup 

(kr./tonn) 

Flutningur 

(kr./tonn) 

Dreifing 

(kr./tonn) 

Samtals 

(kr./tonn) 

Kúamykja 0 2.652 501 3.153 

Hrossatað 0 1.391 460 1.850 

Sauðatað 0 1.391 460 1.850 

Svínaskítur 0 2.652 501 3.153 

Alifuglaskítur 0 1.391 919 2.310 

Seyra – á 

yfirborð 0 1.391 460 1.851 

Seyra – 

niðurfelld 0 1.391 690 2.081 

Kjötmjöl 30.000 1.391 8.773 40.164 

1) Gert ráð fyrir að niðurfelling sé 50% dýrari aðferð en yfirborðsdreifing 
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Tafla 5 Samantekt á kostnaði við flutning og dreifingu lífræns úrgangs m.v. 40 km akstur 

með efnið og 100 kg N/ha. Allar kostnaðartölur miðast við flatarmál. Gert er ráð fyrir að 

dreifa megi efninu á yfirborð, nema seyru, sem annaðhvort er felld niður í jarðveginn með 

sérstökum búnaði eða henni er blandað við kalk til sótthreinsunar og er þá dreift á yfirborð. 

Öll verð eru með vsk. 

   Innkaup 

(kr./ha) 

Magn 

(tonn/ha) 

Flutningur 

(kr./ha) 

Dreifing 

(kr./ha) 

Samtals 

(kr./ha) 

Kúamykja 0 15,4 40.838 7.722 48.560 

Hrossatað 0 26,0 36.157 11.947 48.104 

Sauðatað 0 7,4 10.291 3.400 13.691 

Svínaskítur 0 26,0 68.948 13.036 81.984 

Alifuglaskítur 0 5 6.953 4.595 11.548 

Seyra – á 

yfirborð 0 13,2 18.357 6.065 24.422 

Seyra – 

niðurfelld 0 13,2 27.535 9.097 36.632 

Kjötmjöl 36.0002) 1,2 1.669 10.528 48.197 

Tilbúinn áburður 26.000 0,4 600 7.200 33.800 

1)Gert ráð fyrir að niðurfelling sé 50% dýrari aðferð en yfirborðsdreifing 

2)Miðast við kr. 30.000/tonn innkaupsverð 

3)Miðast við kr. 65.000/tonn innkaupsverð 

 

Umhverfislegur ávinningur af því að nýta lífrænan úrgang til uppgræðslu er 

talsverður, en það er mjög háð tegund úrgangsins (næringarefnainnihaldi) og 

fjarlægð hversu fjárhagslega hagkvæmt þetta er. Flutningur efnisins á 

landgræðslusvæðin er mesti flöskuhálsinn og kostar meira eftir því sem lengra er að 

fara með efnið (töflur 4 og 5 og mynd 8) og kostnaðurinn eykst hraðast í vatnsmesta 

úrganginum (svínaskít).  
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Mynd 8   Kostnaður við nýtingu mism. tegunda lífræns úrgangs eftir flutningsvegalengd. 
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Samstarf við sveitarfélög 

Sveitarfélög landsins leika lykilhlutverk í þeim breytingum sem framundan eru hvað 

varðar söfnun lífræns úrgangs og nýtingu, sérstaklega seyru. Eitt sveitarfélag 

stendur upp úr sem fyrirmynd annarra, en það er sveitarfélagið 

Hrunamannahreppur í ofanverðri Árnessýslu. Árið  2012 hófu sveitarfélagið og 

Landgræðslan samstarf um hvernig nýta mætti seyru til uppgræðslu. Aðferðafræðin 

sem notuð var, fólst í því að fella seyruna niður í jarðveginn með þar til gerðum 

búnaði, en seyru má nýta til uppgræðslu annarsvegar með niðurfellingarbúnaði eða 

með því að kalka seyruna og dreifa henni á yfirborð. Landgræðslan skrifaði skýrslu 

um verkefnið þar sem áhrif seyrunnar á gróðurframvindu eru reifuð (Sigþrúður 

Jónsdóttir og Magnús H. Jóhannsson 2016). Í stutt máli tókst uppgræðslan mjög vel 

og gróðurþekja jókst úr 18% í 58% á þremur árum (mynd 9). Í kjölfarið á þessu 

verkefni tóku sig saman fimm sveitarfélög í Árnessýslu og endurskipulögðu alla 

söfnun seyru þannig að hana mætti nýta til uppgræðslu. Þessi sveitarfélög eru: 

Bláskógabyggð, Flóahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur, Hrunamannahreppur 

og Skeiða- og Gnúpverjahreppur. Sveitarfélögin hafa komið sér upp aðstöðu til að 

safna seyrunni, verka hana og dreifa á afrétt Hrunamanna. Verkefnið hefur gengið 

vel og er verið að vinna að bættri aðferðafræði við dreifingu seyrunnar í samstarfi 

Landgræðslunnar og sveitarfélaganna m.t.t. þess að hún nýtist plöntum sem best. 

Einnig er vert að taka fram að aðskotahlutir í seyrunni t.d. blautþurrkur eru til 

trafala því illa tekst að hreinsa þær frá með þeim búnaði sem til staðar er. 
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Mynd 9 Heildar gróðurþekja og samsetning hennar haustið 2015 á ábornum og 

óábornum svæðum á Hrunamannaafrétti. Seyra var borin á árið 2012. 

 

Samstarf annarra sveitarfélaga um söfnun og dreifingu seyru á landgræðslusvæði er 

í bígerð. Sveitarfélögin Rangárþing eystra, Rangárþing ytra og Ásahreppur hafa 

skrifað undir samning við Landgræðsluna um ráðgjöf og úttekt á uppgræðslu með 

seyru, en ekkert hefur orðið af þeim verkefnum ennþá. Sveitarfélögin Ölfus, 

Hveragerði og Árborg hafa lýst yfir áhuga á samskonar samstarfsverkefni og hin 

sveitarfélögin fimm í Árnessýslu. Það er í og með þess vegna að Ölfus, Hveragerði og 

Árborg eru tekin sem dæmi um sveitarfélög sem gætu gert gangskör í þessum 

málum. 
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Möguleikar á samstarfi Ölfuss, Hveragerðis og Árborgar um 

nýtingu seyru til uppgræðslu 

Sveitarfélagið Ölfus, Hveragerði og Árborg liggja saman og ná yfir 904 km2, þar af er 

Ölfus stærst og nær yfir 737 km2. Þéttbýliskjarnarnir Þorlákshöfn, Hvergerði og 

Selfoss eru þó „misvel“ í sveit settir þegar kemur að fráveitumálum og losun skólps. 

Þorlákshöfn liggur að sjó og losar óhreinsað skólp í hafið, Selfoss liggur að Ölfusá og 

losar óhreinsað skólp þangað. Hveragerði, sem liggur að Varmá, losar skólpið ekki 

lengur í ána, heldur hefur byggt skólphreinsistöð þar sem öllum lífrænum úrgangi er 

safnað og hann verkaður. Þess má geta að búið er að fjárfesta í stöð til 

grófhreinsunar skólps á Selfossi, en ekki liggur fyrir umhverfismat og því hafa 

framkvæmdir ekki hafist við að reisa hana.  Sveitarfélögin eru því mislangt komin í 

þessum efnum.  

Íbúar í þessum þremur sveitarfélögum voru samtals 12.959 (þar af 12.240 í þéttbýli) 

þann 1. jan. 2017 (Hagstofa Íslands 2017). Fjöldi þeirra er því ríflega þrefalt fleiri en í 

sveitarfélögunum fimm: Bláskógabyggð, Flóahreppur, Grímsnes- og Grafnings-

hreppur, Hrunamannahreppur og Skeiða- og Gnúpverjahreppur 1. jan. 2017: 3.508 

íbúar. Miðað við heildarfjölda íbúa í Ölfusi, Hveragerði og Árborg, má gera ráð fyrir 

að lágmarki um 600 tonn af seyru falli til á ári. Áburðargildi 600 tonna af seyru er 

u.þ.b. 4.500 kg af köfnunarefni (N) og 500 kg af fosfór (P). Ef allt þetta magn væri 

notað til uppgræðslu mætti auðveldlega græða upp 30 ha árlega ef miðað væri við 

20 tonn seyru/ha. 

Á Hafnarsandi í Ölfusi er landgræðslusvæði (4.880 ha) í umsjá Landgræðslunnar sem 

gæti hentað mjög vel til uppgræðslu með seyru (mynd 10). Mikið af þessu landi eru 

sandi orpin hraun þar sem erfitt hefur reynst að stöðva sandfok og koma gróðri af 

stað. Lífrænn áburður hefur reynst mjög vel til uppgræðslu og líklegt að seyra myndi 

skila góðum árangri. Svæðið er í um 30 km fjarlægð frá Selfossi, 20 km frá 

Hveragerði og steinsnar frá Þorlákshöfn. Samkvæmt kostnaðargreiningu við flutning 

og dreifingu (mynd 8), myndi hektarinn í flutningi og dreifingu kosta á bilinu 

kr.20.000 - 30.000. Þessar tölur byggjast á flutningi á 20 tonnum í hverri ferð og 

dreifingu með taðdreifara. 
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Mynd 10 Hafnarsandur í Ölfusi 

Til þessa að kveikja áhuga sveitarfélaganna á svona samstarfsverkefni var bréf sent 

sveitarstjórnum sveitarfélaganna þriggja sumarið 2017 þar sem þessi hugmynd að 

samstarfsverkefni var kynnt og voru viðbrögð sveitarstjórnanna mjög jákvæð. Þar 

sem verkefnið fæli í sér umfangsmiklar kerfisbreytingar og aukinn kostnað, krefst 

það mikils undirbúnings, og framhaldið því  í höndum sveitarstjórnanna. Þess má þó 

geta að litlu þyrfti að breyta fyrir Hveragerði að safna saman seyrunni og flytja hana 

á Hafnarsand til nýtingar þar sem henni er nú þegar safnað í skólphreinsistöð þeirra 

í landi Vorsabæjar skammt frá Hveragerði. 

Það sem gerir þetta samstarfsverkefni enn álitlegra, er nýtt samstarfsverkefni 

Landgræðslunnar, Skógræktarinnar og Ölfuss „Þorláksskógar“, sem er í 

burðarliðnum (Áskell Þórisson 2017 „Rætt um uppgræðslu hjá Þorlákshöfn“ 

www.land.is). Hér er um að ræða verkefni sem hefur það markmið að rækta 

útivistarskóg í nágrenni Þorlákshafnar „milli vega“ þar sem jarðvegsrof er ekki eins 

alvarlegt lengur og græða upp örfoka land vestar á sandinum með ýmsum 

aðferðum, þ.á.m. með seyru, með því heildarmarkmiði að klæða landið víði- og 

birkikjarri. 

Þó að hér sé fjallað um seyru, gildir einu hvaða lífræni úrgangur er notaður til 

uppgræðslu. Skítur undan búpeningi hentar einnig vel til uppgræðslu og ef 

aðstæður bjóða upp á það, þá er um að gera að nota hann samhliða seyrunni. 
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Möguleikar annarra sveitarfélaga 

Kostnaður er stærsta hindrun sveitarfélaga fyrir því að breyta skipulagi við söfnun 

og verkun seyru þannig að nýta megi hana til uppgræðslu. Það kostar stórfé að 

breyta fráveitukerfum þannig að skólpið safnist saman á einn stað til að verka það 

með nýjustu tækni. En þó að kostnaðurinn sé mikill, þá eru aðstæður á Íslandi slíkar 

að almennt er stutt á landgræðslusvæði þó svo að auðvitað þurfi að gæta varúðar 

hvað varðar smithættu, vatnsvernd og slíkt. Það blasir því við að kostnaður 

sveitarfélaga við að fara þessa leið er miklu minni en sveitarfélaga í 

nágrannalöndum þar sem þau þurfa að verka seyruna meira og möguleikar til 

uppgræðslu eru engir.  

Það vekur athygli að þrátt fyrir mikinn kostnað að þá hafa flest þau þéttbýli á Íslandi 

sem ekki eru við stórfljót eða strönd komið sér upp tæknilausnum til að leysa 

fráveitumálin, afsetningu og/eða nýtingu seyrunnar. Þessi sveitarfélög standa 

öðrum framar í þessum málum, en þau eru hinsvegar mjög fá.  

Fyrir flesta þéttbýlisstaði á landinu er frekar stutt í landsvæði sem þyrftu á 

uppgræðslu að halda. Í töflu 6 eru teknir fyrir valdir þéttbýlisstaðir auk þeirra svæða 

sem kæmu hugsanlega til greina fyrir dreifingu seyru til uppgræðslu. Taka verður 

fram að talsverð uppgræðsla hefur farið fram á þessum svæðum og ástand þeirra 

misjafnt. Leyfi heilbrigðiseftirlits og eigenda ásamt samkomulagi um markmið og 

aðgerðir þarf að liggja fyrir áður en seyru yrði dreift á landið. Fjarlægð frá 

þéttbýlisstöðunum á þessi svæði er á bilinu 14 – 45 km, sjá nánar mynd 11 a-c.  
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Tafla 6 Svæði í nágrenni nokkurra þéttbýlisstaða á landinu, fjarlægð frá þeim og stærð, sem 

hentað gætu til dreifingar á seyru. Taka ber fram að svæðin sem hér eru nefnd eru ekki 

alltaf innan þess sveitarfélags sem um ræðir. 

Þéttbýli Landgræðslusvæði Fjarlægð (km) Stærð (ha) 

Akureyri Leirdalsheiði 43 300 

Borgarnes Hafnarmelar 15 2.400 

Borgarnes 
Hítardalur, austan 

Hítarár 
40 1.140 

Egilsstaðir Héraðssandur 45 3.960 

Húsavík Ofan Botnsvatns 11 1.650 

Húsavík Hólasandur 40 7.310 

Húsavík Aðaldalsgirðing 14 330 

Höfn Hólmsáraurar 40 780 

Keflavík Sléttan og nágrenni 15 840 

Keflavík Sandvík 20 1.190 

Reykjavík Krýsuvík 35 600 

Reykjavík Leirdalur / Breiðdalur 25 840 
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Mynd 11a Yfirlitsmynd af mögulegum svæðum (rauðmerkt)  til dreifingar á seyru í 
nágrenni Hafnar í Hornafirði og Egilsstaða.
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Mynd 11b Yfirlitsmynd af mögulegum svæðum (rauðmerkt) til dreifingar á seyru í nágrenni 
Húsavíkur og Akureyrar.  
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Mynd 11c Yfirlitsmynd af mögulegum svæðum (rauðmerkt) til dreifingar á seyru í nágrenni 
Keflavíkur, Reykjavíkur og Borgarness.  
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Leiðbeiningar fyrir sveitarfélög 

Markmið með þessum hluta verkefnisins var að taka saman upplýsingar sem myndu 

nýtast þeim sveitarfélögum sem vildu gera breytingar á söfnun og nýtingu seyru. 

Reynsla sveitarfélaganna fimm í Árnessýslu kom að góðum notum. Þar sem seyru 

(þurrhlutanum) er safnað úr rotþróm eða fráveitum er tiltölulega einfalt að nýta 

hana við uppgræðslu lands. 

Hvað þarf til að nýta seyru? 

Til að nýta seyru þarf að fylgja eftirfarandi lögum, reglugerðum og samþykktum:  

• samþykkt um fráveitur í viðkomandi sveitarfélagi,  

• lög um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003,  

• lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 og  

• reglugerð nr. 799/1999 um meðhöndlun seyru. 

• Nauðsynlegt er að kynna sér reglugerð nr. 799/1999  

Skilyrði fyrir framkvæmd verkefnisins er að leyfi heilbrigðiseftirlits viðkomandi 

svæðis liggi fyrir. Sveitarfélög bera ábyrgð á að öll tilskilin leyfi séu til staðar og að 

farið sé eftir þeim lögum og reglugerðum sem gilda. Eftirfarandi atriði eru forsenda 

notkunar seyrunnar til landgræðslu: 

• Notkun seyru hafi ekki áhrif á vatnsvernd á svæðinu. 

• Seyran hafi verið sigtuð frá öðrum úrgangi. 

• Svæðið sé afgirt. 

• Að seyran verði plægð niður á a.m.k. 10 cm eða meðhöndluð með kalki 

og dreift á yfirborð. 

• Friða verður svæðið fyrir búfjárbeit í eitt ár.  

Það eru því í raun tvær leiðir til að nýta seyru til landgræðslu: 

1. Grófhreinsa og fella niður í jarðveginn með sérstökum búnaði 

2. Meðhöndla seyru með kölkun til að drepa örverur og dreifa síðan á 

yfirborðið 

 

 



32 
 

Niðurfelling seyru  

Meðhöndlun: Seyran er grófhreinsuð (þ.e. aðskotahlutir sigtaðir frá) og þynnt með 

vatni svo hægt sé að fella hana niður í jarðveginn. 

Dreifing: Flutt á uppgræðslusvæðið og felld niður með þar til gerðum 

niðurfellingarbúnaði.  

Yfirborðsdreifing seyru 

Meðhöndlun: Nauðsynlegt er að blanda kalki saman við seyruna svo að pH gildið fari 

í 11 til þess að sótthreinsa hana.  

Dreifing: Seyran flutt á dreifingarstað og dreift með taðdreifara. Gæta þarf að því að 

dreifa ekki of þykku lagi á landið svo plöntur séu ekki kaffærðar. 

Kölkun á seyru 

Tankbílar sem tæma rotþrær sigta mest af aðskotahlutum sem koma úr þrónum. 

Hleypiefni er sett í tankana til að þykkja og losa sem mest vatn frá sem síðan er 

skilið eftir í rotþróm. Fasta efnið er flutt á söfnunarstað og sturtað í tæki sem 

blandar kalki við seyruna. Kölkunin hækkar pH gildi hennar sem eyðir sótthættu. Að 

því loknu má dreifa henni á yfirborð. Kölkunin hefur einnig í för með sér að 

auðveldara er að flytja, meðhöndla og dreifa seyrunni. 

Gátlisti: Það sem þarf að athuga þegar nýta á seyru til landgræðslu:  

1. Samstarf við íbúa og flæði upplýsinga þarf að vera gott. 

2. Lagalegur grundvöllur, heilbrigðiseftirlit. 

3. Skipulag og tækni til söfnunar á seyru. 

4. Aðstaða til móttöku. 

5. Aðstaða til verkunar. 

6. Tæki til að sigta seyru. 

7. Tæki til dreifingar. 

8. Leiðbeiningar um dreifinguna. 

9. Aðgengi að landi þar sem dreifa má seyrunni. 
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Kynningar og erindi á opinberum  vettvangi 

Í tengslum við þetta verkefni og gerð þessarar skýrslu  hafa verið flutt nokkur erindi. 

Að auki hafa starfsmenn Landgræðslunnar tekið þátt í fjölda funda um nýtingu seyru 

til uppgræðslu: 

 Ráðstefna Sambands tæknimanna sveitarfélaga 4. maí 2017 í Vík: „Seyra í 

sókn“ (Magnús H. Jóhannson). 

 Nordbio ráðstefna á Grand hóteli 24. maí 2017: „Seyra í sókn“ (Magnús H. 

Jóhannsson). 

 SASS ráðstefna á Þingborg 7. sept. 2017: „Seyra í sókn“ (Árni Bragason í 

förföllum Magnúsar H. Jóhannssonar). 

 Grein í Bændablaðið 27. apríl 2016: „Forðumst gjaldþrot Gleðibankans“ 

(Magnús H. Jóhannsson og Pétur Halldórsson). Greinin fjallaði um 

lífrænan úrgang og næringarefnahringrásina og þau tækifæri sem blasa 

við um að endurnýta lífrænan úrgang til uppgræðslu og ræktunar. 

 Viðtal við Magnús H. Jóhannsson á ÍNN dags. 16. jan. 2017. Viðtalið 

fjallaði um nýtingu seyru til uppgræðslu. 

 Viðtal við Lúðvík E. Gústavsson hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga á ÍNN 

dags. 30. okt. 2017. Viðtalið fjallaði um stöðu fráveitumála hjá 

sveitarfélögum landsins. 
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Lokaorð 

Í þessari skýrslu er fjallað um þær áskoranir sem Ísland sem samfélag stendur 

frammi fyrir varðandi sóun á lífrænum úrgangi og þau tækifæri sem blasa við til 

betri nýtingar. Ávinningurinn af betri nýtingu lífræns úrgangs almennt er 

margþættur: mengun minnkar, meira land verður grætt upp, sóun fosfórs verður 

minni og minni tilbúinn áburður verður fluttur inn með gjaldeyrissparandi áhrifum á 

samfélagið allt. Hindranirnar eru víða: kostnaður við nýtingu lífræns úrgangs er 

nokkur, kostnaður við breytingu innviða er mikill þar sem almennt búum við ekki við 

nútímatækni í skólphreinsun og tengdum málum. Um nýtingu seyru til uppgræðslu 

er stærsta hindrunin án efa huglæg, þar sem engin hefð er fyrir nýtingu hennar. 

Nýting seyru þarf að sjálfsögðu að vera undir eftirliti heilbrigðisyfirvalda þannig að 

meðhöndlun hennar sé rétt, en að öðru leyti er nýting seyru til uppgræðslu jafn 

eðlileg og æskileg eins og nýting á taði eða mykju húsdýra til sömu hluta.  

Til að auka nýtingu á lífrænum úrgangi til landgræðslu þarf að búa svo um hnútana 

að það verði bæði fjárhagslegur og umhverfislegur ávinningur af því að nýta hann. 

Bæði ríkisstjórn og sveitarfélög bera ábyrgð á að svo geti orðið. Hlutverk 

sveitarfélaga í nýtingu seyru er mjög stórt þar sem hlutverk þeirra er að sjá til þess 

að afsetning skólps og heimilisúrgangs sé til staðar. Í nýju umhverfi framtíðar 

mannsins þar sem endurnýting auðlinda er regla fremur en undantekning, er ekkert 

annað í boði en að sveitarfélög fari að hugsa í lausnum sem fela í sér endurnýtingu 

alls úrgangs sem frá þeim fer. Landgræðsla ríkisins er reiðubúin til að veita ráðgjöf 

um val á svæðum sem henta til uppgræðslu með lífrænum úrgangi og getur lagt 

sveitarfélögum sem og einstaklingum lið við að þróa verkefni af þessu tagi.  

Að lokum skal það endurtekið, að sveitarfélögin fimm í Árnessýslu sem hafa tekið 

höndum saman um endurskipulagningu þessara mála í sinni heimabyggð eru öðrum 

til eftirbreytni. Fyrst að lítil fámenn sveitarfélög geta breytt sínum málum, þá geta 

þau stærri það líka. 
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