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Lifrænn urgangur til landgræðslu
Ágrip
Nýting lífræns úrgangs við uppgræðslu lands er ekki ný af nálinni. Lífrænn úrgangur hefur verið
notaður til uppgræðslu víða um land þar sem það hefur þótt henta m.t.t. kostnaðar og
umhverfislegra þátta. En almennt má segja að lífrænn úrgangur hafi ekki verið notaður á markvissan
hátt nema af bændum sem nota húsdýraáburð á tún og önnur ræktarlönd. Lífrænn úrgangur er ekki
besti áburður sem völ er á hvað varðar styrk næringarefna eða kostnaðar við nýtingu, en er á margan
hátt betri kostur en tilbúinn áburður og mikilvægur efniviður sem ætti að nýta miklu meira til
uppgræðslu og landbóta en gert er.
Umhverfis- og auðlindaráðherra veitti Landgræðslu ríkisins styrk snemma árs 2014 til þess að kanna
leiðir til að auka nýtingu á lífrænum úrgangi til landgræðslu. Þann 8. apríl 2014 var stofnuð
verkefnisnefnd innan Landgræðslunnar, til að fylgja málinu eftir. Nefndin skilaði áfangaskýrslu í maí
2015 og lýkur störfum með útgáfu þessarar skýrslu. Í nefndinni voru Anne Bau (formaður), Garðar
Þorfinnsson, Magnús H. Jóhannsson og Sigþrúður Jónsdóttir.
Verkefnislýsing var send ráðuneytinu 29. apríl 2014 og í hnotskurn fjallar verkefnið um:




að afla þekkingar á aðferðum við meðhöndlun lífræns úrgangs svo úr verði nýtanleg afurð,
að draga úr sóun verðmætra áburðarefna með því að auka nýtingu á moltu, seyru og úrgangi
frá verksmiðjubúum til uppgræðslu,
að koma nýtingu lífræns úrgangs til uppgræðslu þannig fyrir að hún verði knúin af
umhverfislegum sem og hagrænum hvötum.

Í verkefnislýsingunni er markið sett mjög hátt, enda ekki um annað að ræða en að hugsa stórt og til
framtíðar. Nefndin lítur svo á að vinna hennar séu fyrstu skref í langri vegferð til að nýting lífræns
úrgangs til uppgræðslu verði meiri, hagkvæmari og markvissari en nú er.
Að okkar mati skiptir mestu máli:









að þekkja hvaða lífræni úrgangur fellur til á landinu, hvar og í hve miklu magni,
að þekkja hversu mikið af þessum úrgangi er nýttur og hvar úrbóta er þörf,
að afla þekkingar á eðli og nýtingarmöguleikum lífræns úrgangs til uppgræðslu,
að miðla þekkingu um lífrænan úrgang til almennings,
að draga úr sóun lífræns úrgangs,
að hvetja til endurnýtingar á næringarefnum í lífrænum úrgangi,
að hvetja framleiðendur lífræns úrgangs til að finna vistvænar leiðir til nýtingar hans,
að hvetja til umræðu um lífrænan úrgang og nýtingarmöguleika.

Í þessari skýrslu er dregin saman sú þekking sem nefndin hefur aflað sér. Einnig er gerð grein fyrir
samskiptum við ýmsa hagsmunaaðila sem tengjast þessum málum. Sá lífræni úrgangur sem fjallað er
um í skýrslunni er fyrst og fremst skítur sem fellur til undan húsdýrum, molta, kjötmjöl og seyra.
Skilgreining á lífbrjótanlegum úrgangi, skv. reglugerð nr. 738/2003 um urðun úrgangs, er víðari og
tekur til fleiri gerða lífræns úrgangs en hér er fjallað um.
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1. Lífrænn úrgangur á Íslandi
Í gögnum sem Hagstofan skilaði til FAO árið 2015 um magn lífræns úrgangs sem fellur til á landinu
(Questionnaire on Agricultural Resources 2011-2014, Jón Guðmundsson munnl. uppl.), kemur fram
að kúamykja, hrossatað og sauðatað sé allt nýtt í hefðbundnum búskap, en nýting svínaskíts,
kjúklinga- og hænsnaskíts og moltu sé óþekkt og nýting seyru sé nánast engin (tafla 1).
Tafla 1. Magn og nýting lífræns úrgangs sem féll til á Íslandi 2011-2014 (tonn).

Kúamykja
Nýting (%)

2011
1.184.910
100

2012
1.164.400
100

2013
1.175.200
100

2014
1.241.600
100

Hrossatað
Nýting (%)

21.200
100

21.200
100

21.200
100

21.200
100

Svínaskítur
Nýting (%)

82.486
óþekkt

79.720
óþekkt

81.314
óþekkt

82.170
óþekkt

Sauðatað
Nýting (%)

189.904
100

190.500
100

190.800
100

190.800
100

Kjúklinga- og hænsnaskítur
Nýting (%)

33.594
óþekkt

34.130
óþekkt

33.450
óþekkt

34.100
óþekkt

Molta
Nýting (%)

óþekkt
óþekkt

óþekkt
óþekkt

3.372
óþekkt

3500*
óþekkt

Seyra
Nýting (%)

240
0

óþekkt
0

261
0

250*
0
* áætlað

Umhverfisstofnun hefur nýlega tekið saman upplýsingar um uppruna og magn lífræns úrgangs á
landinu, en þar má sjá uppruna úrgangsins skiptan eftir tegundum úrgangs og landshlutum og hversu
stór hluti hans er endurnýttur á einhvern hátt (Umhverfisstofnun 2016). Þar kemur fram að gögn um
magn lífræns úrgangs á Íslandi eru takmörkuð og að nauðsynlegt sé að tengja betur framleiðendur
úrgangsins og hugsanlega notendur. Þess má geta að samantektin byggir eingöngu á upplýsingum frá
móttökustöðvum, og er því ekki heildaryfirlit yfir magn þess lífræns úrgangs sem fellur til á Íslandi og
nýtingar hans. Að mati nefndarinnar, sem byggir á talsverðri reynslu á þessu sviði, þyrfti að gera
ítarlegri úttekt á raunverulegri nýtingu þessara efna á landsvísu.
Mikilvægt er að í allri umfjöllun um lífrænan úrgang sé haft í huga hvert næringarefnainnihald hans
er. Í töflu 2 má sjá niðurstöður efnagreininga á mismunandi tegundum lífræns úrgangs sem notaðar
voru í tilraun á vegum Landgræðslunnar árið 2010. Breytileiki á milli tegunda lífræns úrgangs er
talsverður.
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Tafla 2. Innihald áburðarefna (%) í mismunandi gerðum lífræns úrgangs. Efnagreiningarnar voru
gerðar á lífrænum úrgangi sem notaður var í tilraun á vegum Landgræðslunnar árið 2010.
Þurrefni (%)
Hrossatað

27,6

Nitur (N)
0,39

Hænsnaskítur

27,1

1,90

0,40

0,81

0,15

Kjúklingaskítur

60,4

2,85

0,51

1,93

0,30

Kjötmjöl

95,9

8,93

3,62

0,70

0,49

Kúamykja

11,0

0,65

0,09

0,33

0,07

39,3

1,09

0,26

0,42

0,13

37,9

1,34

0,20

0,91

0,18

14,2

0,76

0,09

0,02

0,13

Svínaskítur
0,39
0,02
0,17
1,5
1 ekki einkennandi fyrir alla moltu, en samsetning hennar er mismunandi
2 þurrhluti
3 þurrhluti og blauthluti

0,02

Molta

1

Sauðatað
2

Seyra

Fosfór (P)
0,06

Kalí (K)
0,47

Brennisteinn (S)
0,05
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2. Nýting lífræns úrgangs
2.1.

Nýting húsdýraáburðar í landgræðslu

Búfjáráburður er víða nýttur til landgræðslu á bæjum og reynist hann einstaklega vel til þess, hvort
sem er á mela, sanda, moldir eða í rofabörð. Einnig er hann í einhverjum mæli borinn á útjörð til að
auka uppskeru. Þó þessi efni hafi reynst frábær til landgræðslu þá eru þau eðlisþung og því
kostnaðarsamt að flytja þau og takmarkar það notkunarmöguleika. Húsdýraáburður er því helst
nýttur til landgræðslu nærri útihúsum og ekki fluttur um langan veg. Þar sem hrossum og sauðfé er
gefið úti í grindum verður skíturinn jafnan eftir þar og getur þá orðið mikið af næringarefnum á litlum
blettum.
Landgræðslan hefur notað húsdýraáburð til uppgræðslu og er nýlegasta dæmið frá Landeyjasandi þar
sem hálmskítur var nýttur til að græða upp og stöðva sandfok í nágrenni Landeyjahafnar.
Hálmskíturinn skipti sköpum við stöðvun sandfoksins og skipti sköpum við að koma melgresinu á
legg. Þessi aðferð skilaði þéttri gróðurþekju á skömmum tíma og virtist auk þess þurfa minna viðhald
en hefðbundin melsáning (Gústav Ásbjörnsson, 2010). Landgræðslan hefur einnig styrkt verkefni þar
sem lífrænn úrgangur er nýttur til uppgræðslu í gegnum Landbótasjóð Landgræðslunnar (Guðmundur
Stefánsson og Garðar Þorfinnsson, 2016) og Bændur græða landið (Sunna Áskelsdóttir, 2016).
Fjöldi annarra aðila hefur nýtt húsdýraáburð og annan lífrænan úrgang til uppgræðslu. Sem dæmi
hafa samtökin „Gróður fyrir fólk í Landnámi Ingólfs“ (http://www.gff.is) nýtt garðaúrgang, moltu og
hrossatað við uppgræðslu (Kópavogsbær 2011). Hafnarfjarðarbær hefur gert hið sama auk þess dreift
þurrhluta svínamykju á uppgræðslusvæði (Ishmael Roberto David, munnl. uppl. 2016). Í Reykjanesbæ
hefur Hestamannafélagið Máni í Keflavík nýtt hænsnaskít af Vatnsleysuströnd til uppgræðslu
hrossabeitarhólfa í sinni umsjá (Gunnar Auðunsson, munnl. uppl, 2016). Rétt er að hafa í huga að
upptalningin hér að ofan er langt frá því að vera tæmandi listi yfir þá sem nýtt hafa húsdýraáburð til
uppgræðslu enda ekki hugsaður sem slíkur.
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2.1.1. Kúamykja, sauða- og hrossatað
Húsdýraáburður hefur í gegnum tíðina verið notaður til að bæta og auka uppskeru af túnum og
engjum. Elstu íslenskar heimildir um slíkt má finna í Njálu þar sem segir að Njáll hafi borið skarn (saur
eða rusl) á tún. Í hefðbundnum búskap í dag, er kúamykja, sauða- og hrossatað nýtt af bændum á
tún, flög eða til uppgræðslu, og má því segja að þar sé hringrás lífkeðjunnar í hávegum höfð. Mykja,
sauðatað og annar húsdýraáburður er áburðargjafi sem inniheldur bæði næringarefni og fjölmörg
snefilefni (Magnús Óskarsson og Matthías Eggertsson, 1991). Bændur líta yfirleitt á kúamykju sem
verðmætt áburðarefni og bera alla sína kúamykju á ræktarland. Sauðatað er einnig nýtt á tún, akra og
til landbóta en óþekkt er hversu mikill hluti þess er nýttur sem áburðarefni, en þó er ljóst að einhver
hluti er vannýttur. Hrossatað er yfirleitt ekki borið á tún eða akra en margir nota hrossatað við
ræktun á matjurtum og trjám og til landgræðslu.

2.1.2. Alifuglaskítur
Lífrænn úrgangur frá alifuglabúum skiptist í nokkra flokka en hér er eingöngu fjallað um hænsnaskít
og kjúklingaskít en báðar tegundir eru í eðli sínu fyrirtaks áburður þar sem þeir eru báðar ríkar af
næringarefnum sbr. töflu 2. Í lauslegri könnun sem nefndin gerði meðal nokkurra hænsna- og
kjúklingabúa, kom í ljós að skítur undan hænsnum og kjúklingum virðist almennt vel nýttur til
uppgræðslu eða sem áburður á tún. Kjúklingaskíturinn er meðfærilegur og frekar þurr,
hænsnaskíturinn er hins vegar blautari og er styrkur næringarefna hlutfallslega minni í honum þess
vegna (tafla 2). Nýleg reglugerð um velferð alifugla nr. 135/2015 mun hins vegar hafa þau áhrif að
hænsnaskítur verður ekki eins blautur og áður, og verður meira í líkingu við kjúklingaskít. Ljóst er að
því þurrari sem skíturinn er, því hagkvæmari er flutningur hans á dreifingarsvæði. Eitt af því sem þarf
að hafa í huga við nýtingu á alifuglaskít er hversu lyktarmikill hann er. Komið hafa upp mál þar sem
kvartað hefur verið undan lyktarmengun sbr. dreifingu hænsnaskíts við Reykjanesbæ snemma árs
2016 (Stundin 2016).
2.1.3. Svínaskítur
Svínaskítur er vatnsmikill úrgangur en inniheldur engu að síður mikilvæg næringarefni (tafla 2). Þar af
leiðandi er mjög dýrt að flytja hann langar leiðir til að nýtingar. Í umfjöllun um svínaskít verður að
gera greinarmun á s.k. þurr- og blauthluta, en sum svínabú hafa leyfi til þess að skilja blauthlutann frá
og veita honum í sjóinn. Eftir stendur þurrhluti sem er nýttur sem áburður og í könnun nefndarinnar
kom fram að þurrhluti svínaskíts virtist vera vel nýttur sem slíkur. Þó verður að taka fram að
opinberar tölur um raunverulega nýtingu svínaskíts á landsvísu eru ekki til. Í blauthluta svínaskíts,
sem er um 90% af heildarmagninu, eru mikilvæg næringarefni og ljóst að þau fara forgörðum þar sem
skíturinn er meðhöndlaður með þessum hætti. Í könnuninni kom einnig fram sterkur vilji
rekstraraðila að nýta svínaskítinn betur svo ekki þurfi að koma til þess að þurrhluti og blauthluti sé
aðskilinn. Slíkt er erfitt í dag vegna kostnaðar þar sem oft er langt á dreifingarsvæði og um mikið
magn að ræða. Þessi umræða er ekki ný af nálinni og svínabændur hafa lagt talsvert á sig til að nýta
svínaskítinn sem áburð sbr. grein Ómars Friðrikssonar frá 2001 „Aukinn vandi fylgir skítnum“ (Ómar
Friðriksson 2001).
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2.2.

Nýting annars lífræns úrgangs

Nýting annars lífræns úrgangs til landgræðslu en frá húsdýrum er einnig mjög mikilvægur.
Heyfyrningar, seyra, gor, fiskislóg, heimilisúrgangur og sláturúrgangur eru dæmi um slíkan úrgang. Í
flestum tilfellum þarf að umbreyta þessum úrgangi til að gera hann nýtilegan. Nokkuð er um að unnið
sé að úrvinnslu lífræns úrgangs á Íslandi til þess að umbreyta honum í nýtanlega afurð til
landgræðslu. Dæmi um slíkt er framleiðsla á kjötmjöli úr sláturúrgangi (t.d. beinum og húðum) og
moltu úr heimilis- og garðaúrgangi (t.d. kurluðu timbri, garðaúrgangi og lífrænum heimilisúrgangi), en
kjötmjöl og molta henta bæði í ýmiss konar ræktun og til landgræðslu.
2.2.1. Heyrúllur
Heyrúllur sem ekki eru lengur nothæft fóður eru gjarnan nýttar til uppgræðslu í heimalöndum og af
landgræðslufélögum víða um land. Heyið þekur bera jörð og kemur í veg fyrir jarðvegsfok. Það
brotnar hægt niður og næringarefnin í því leysast hægt og bítandi út í jarðveginn. Með heyinu koma
lífræn efni sem eru jarðvegsbætandi. Heyrúllur verða varla nýttar til að græða upp víðáttumikil svæði
en þær hafa reynst vel á erfiðum svæðum, t.d. í rofabörð, moldir og vikursvæði. Í mörgum tilfellum
reynist þessi aðferðafræði betur en hefðbundin sáning og áburðargjöf.
2.2.2. Kjötmjöl
Kjötmjöl hefur reynst sérstaklega góður áburður í landgræðslu. Mjölið hefur hátt þurrefnisinnihald og
er ríkt af næringarefnum (köfnunarefni um 8% og fosfór um 3%; tafla 2). Næringarefnin eru seinleyst
sem hentar langtímamarkmiðum uppgræðslu mjög vel. Áralöng reynsla er af nýtingu kjötmjöls til
uppgræðslu á vegum Landgræðslunnar og Hekluskóga og er árangur af nýtingu þess mjög góður
(Skógræktin 2015a). Rannsóknir á áhrifum kjötmjöls á gróður styðja notkun þess til uppgræðslu
(Magnús H. Jóhannsson 2015), sjá einnig mynd 4. Til þess að tryggja aðgengi Landgræðslunnar að
kjötmjöli til framtíðar, var árið 2016 gerður samningur við Orkugerðina ehf. um kaup á að lágmarki
200 tonnum kjötmjöls árlega. Orkugerðin ehf. í Hraungerði í Flóa er eina verksmiðjan á landinu sem
framleiðir kjötmjöl en reksturinn hefur verið erfiður, þó að nú sé hann í jafnvægi (Guðmundur Tryggvi
Ólafsson, munnl. uppl.). Samkvæmt skýrslu Orkugerðarinnar „Grænt bókhald 2015“ (Orkugerðin
2016) tók fyrirtækið á móti tæpum 4.000 tonnum af úrgangi árið 2015, en hefur burði til að verka allt
að 7.000 tonnum.
2.2.3. Molta
Molta er lífrænn úrgangur sem búið er að jarðgera þannig að efnið sem í hana er sett brotnar niður,
rotnar og verður að lokum að eins konar mold sem nota má í garðrækt, matjurtaræktun eða
uppgræðslu sem jarðvegsbæti og áburð. Moltugerð er ákjósanleg leið til þess að koma ýmsum
lífrænum úrgangi „fyrir kattarnef“ þannig að það megi nýta hann. Molta er framleidd af nokkrum
fyrirtækjum á Íslandi, en moltugerð má einnig gera á smærri skala t.d. við heimili. Fjallað er um
moltugerð og nýtingu moltu í ritgerð Hermanns Inga Gunnarssonar (Hermann Ingi Gunnarsson 2013).
Molta er ekki nýtt til landgræðslu á stórum skala og er því oftast bundin við smærri uppgræðslu- og
ræktunarverkefni. Sem dæmi hefur félagsskapurinn „Gróður fyrir fólk í Landnámi Ingólfs“ (GFF) lagt
áherslu á að nýta moltu í sínum uppgræðsluverkefnum (http://www.gff.is/article.aspx?id=31 og
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/548576/). Benda má einnig á nýlegt tilraunaverkefni um nýtingu
moltu við gróðursetningu trjáplantna á Hólasandi, sem Skógræktin, Landgræðslan og Molta ehf.
standa að (Skógræktin 2015b).
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2.2.4. Seyra
Seyra, sá fasti lífræni úrgangur sem fellur frá mönnum, fellur til um allt land, en magn þess ræðst af
fólksfjölda og búsetumynstri. Eðli málsins samkvæmt fellur mest til á höfuðborgarsvæðinu. Hreinsun
skólps hefur batnað með tímanum og eru nokkrar skólphreinsistöðvar starfræktar víðsvegar um land.
Þær eru flestar mjög einfaldar í eðli sínu og byggjast að mestu á því að sigta frá aðskotahluti úr
skólpinu og veita því sem eftir er í hafið en í einstaka tilfellum er lífræna þurrhlutanum eða seyrunni,
safnað. Umfjöllun um skólpvatn og seyru er áþekk umfjölluninni um blaut- og þurrhluta svínaskíts,
nema að í skólpinu er mikið af ólífrænum aðskotahlutum sem ekki finnast í svínaskít. Þar sem
hreinsun skólps er mjög mismunandi í eðli sínu verður að skilgreina vel hvað átt er við með seyru. Í
þessari skýrslu er átt við þann lífræna hluta skólpsins sem oftast er veitt í hafið eða nálægar ár eftir
sigtun en í sumum tilfellum safnað sérstaklega úr rotþróm og hreinsistöðvum. Í þeim tilfellum þar
sem seyrunni (þurrhlutanum) er safnað sérstaklega er tiltölulega einfalt að nýta hana við uppgræðslu
lands. Hinsvegar er blauthlutanum sem eftir verður undantekningalaust dælt út í sjó eða nálægar ár
og þar með talsverðu magni af mikilvægum næringarefnum. Þó svo að hreinsun skólps hafi batnað
talsvert að undanförnu, eru því miður líka dæmi um að óhreinsuðu skólpi sé veitt út í ár og sjó.
Seyra er af flestum talin úrgangur sem þurfi að farga og engin leið sé til að nýta. Þetta er alrangt, því
seyru má hæglega nota ef viljinn er fyrir hendi. Til marks um það, gaf Alþjóða heilbrigðisstofnunin
(WHO) út skýrslu með ráðgjöf um nýtingu skólpvatns og seyru árið 2006: „Safe use of wastewater,
excreta and greywater: Excreta and greywater use in agriculture“ (WorldHealth Organization, 2006)
þar sem gengið er út frá því að skólpvatn og seyra geti stuðlað að aukinni matarframleiðslu og
heilbrigðara samfélagi þar sem takmarkaðar auðlindir, vatn og næringarefni, séu nýttar betur.
Seyra er nýtt til ræktunar í mörgum löndum (Barker 2010) en er oftast verkuð til að koma í veg fyrir
sýkingarhættu. Verkun seyru felur í sér lífrænt niðurbrot eða kölkun, og jafnframt er allt gert til þess
að minnka vatnsmagn í henni og jafnvel að þurrka. Í mörgum tilfellum er þurrkuð seyra brennd til
orkuframleiðslu (Water UK 2010). Í löndum Evrópusambandsins er um 40% seyru nýtt til ræktunar
(Dawson & Hilton 2011; Kelessidis et al. 2012). Í Finnlandi er nýtingin nánast 100%, Lúxemborg, Kýpur
og Portúgal nýta um 87% (Kelessidis & Stasinakis 2012), og nýtingin í Bretlandi er um 80% (Water UK
2010). Í Bandaríkjunum er nýtingin um 60% (North East Biosolids and Residuals Association 2007; Lu
et al. 2012) og um 80% í vesturhluta Ástralíu (Pritchard et al. 2010).
Nýting seyru á Íslandi er hins vegar nánast engin. Þó má nefna að á Hvolsvelli var seyru dreift í nokkur
ár (1993-1996) til uppgræðslu og skógræktar á Markarfljótsaurum um 30 km frá þorpinu og gafst vel
(Ísólfur Gylfi Pálmason, munnl. uppl., Laufblaðið 1994). Hveragerðisbær hefur einnig nýtt seyru til
ræktunar á skjólbelti (Ari Eggertsson, Hveragerðisbær, munnl. uppl).
Nú síðast hefur Hrunamannahreppur tekið þessi mál til gagngerrar endurskoðunar, en árið 2012 hóf
sveitarfélagið samstarf við Landgræðsluna um athuganir á áhrifum seyru til uppgræðslu.
Grófhreinsuð seyra var felld niður í jarðveginn á landgræðslusvæði á Hrunamannaafrétti með
sérstökum niðurfellingarbúnaði. Gróðurþekja var mæld af sérfræðingum Landgræðslunnar árið 2015
og niðurstöður birtar í skýrslunni „Seyra til uppgræðslu á Hrunamannaafrétti“ (Sigþrúður Jónsdóttir
og Magnús H. Jóhannsson 2016). Í skýrslunni kemur fram að áhrif seyrunnar á þann gróður sem var,
voru mikil og jókst gróðurþekja úr 18% í 58% á þremur árum (mynd 1). Einnig var prófað að fella
niður grasfræ með seyrunni sem tókst ágætlega líka (mynd 2). Reynsla þessara sveitarfélaga sýnir
glögglega að seyru má nýta til uppgræðslu með góðum árangri, sé viljinn fyrir hendi. Í kjölfar þessa
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tilraunaverkefnis hófst formlegt samstarf fimm sveitarfélaga í Árnessýslu: Bláskógabyggðar
Flóahrepps, Grímsnes- og Grafningshrepps, Hrunamannahrepps og Skeiða- og Gnúpverjahrepps um
að nýta allan þurrhluta seyru sem fellur til hjá sveitarfélögunum til uppgræðslu og er fyrsta dæmi um
samstarf sveitarfélaga um skipulagða nýtingu á seyru. Seyran verður þó ekki felld niður eins og í
tilraunaverkefninu, heldur er hún verkuð svo hægt verði að dreifa henni á landið. Seyru úr rotþróm
sveitarfélaganna er safnað á einn stað, þar sem hún er kölkuð en kölkunin hækkar pH gildi hennar
sem eyðir sótthættu. Þar með má dreifa henni á yfirborð. Kölkunin hefur einnig í för með sér að
auðveldara er að flytja, meðhöndla og dreifa seyrunni (Börkur Brynjarsson, munnl. uppl. 2016).

Mynd 1. Gróðurþekja þar sem seyra var felld niður í jarðveginn á afrétti í
Hrunamannahreppi (ljósmynd: Magnús H. Jóhannsson).

Mynd 2. Seyra ásamt grasfræi felld niður í jarðveginn (ljósmynd: Magnús H.
Jóhannsson).
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3. Öflun þekkingar
Þó að margir hafi notað lífrænan úrgang til ræktunar og landbóta og sýnt fram á góðan árangur, þá
eru fáar rannsóknir sem hafa mælt þessi áhrif við uppgræðslu. Vegna góðrar reynslu hafa fjölmargir
bent á að nýta mætti meiri lífrænan úrgang til uppgræðslu, t.d. Hannes Árnason (1993). Fjölmargar
rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum mismunandi lífræns úrgangs í landbúnaði, þær fyrstu voru
gerðar um aldamótin 1900 þegar tilbúinn áburður barst fyrst til landsins og hann borinn saman við
lífrænan áburð. Rannsóknirnar síðan þá hafa yfirleitt fjallað um áhrif lífræns úrgangs á túnrækt,
ræktun grænfóðurs, korns og matjurta. Gott yfirlit um rannsóknir af þessu tagi er að finna í riti
Búvísindadeildar Bændaskólans á Hvanneyri nr. 16 (Ólöf Björg Einarsdóttir 1996). Á síðari árum hafa
verið gerðar rannsóknir á ýmsum gerðum lífræns úrgangs s.s. lífrænum úrgangi í lífrænni ræktun
(Stadler 2015), slógi (Ásbjörn Jónsson o.fl. 2014) og moltu í túnrækt (Hermann Ingi Gunnarsson 2013)
sem dæmi.
Landgræðslan setti upp tilraun árið 2010 til þess að skoða áhrif lífræns úrgangs í uppgræðslu og stóð
hún til 2014. Niðurstöður hennar hafa ekki verið birtar ennþá. Í tilrauninni eru borin saman áhrif tíu
mismunandi gerða lífræns úrgangs og tilbúins áburðar á gróðurframvindu á rýrum mel í
Rangárvallasýslu (fiskislóg, hrossatað, hænsnaskítur, kjúklingaskítur, kjötmjöl, kúamykja, molta,
sauðatað, seyra og svínaskítur) (mynd 4). Magn lífræns áburðar var stillt af m.v. 50 kg/N ha og var
einungis borið á einu sinni, árið 2010. Styrkur annarra næringarefna var breytilegur.

Mynd 3. Yfirlitsmynd af tilraun með lífrænan úrgang á Geitasandi, tekin árið 2013 (ljósmynd: Magnús
H. Jóhannsson).
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Í tilrauninni kom fram að flestar gerðir lífræns úrgangs nýttust vel til uppgræðslu, en áhrifin voru mis
lengi 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 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% (4. mynd).

Mynd 4. Þekja gróins yfirborðs í öllum meðferðum lífræns úrgangs á fimm ára tímabili. Þekja mosa og
fléttna er um 30-60% af heildarþekjunni. Annars eru grös mest áberandi.
Gróðurþekjan er nú mjög svipuð í öllum reitum, nema þar sem notuð var molta og hrossatað, en í
hvoru tveggja var að finna mikinn spæni og/eða greinarbúta og var því e.t.v. ekki „hágæða“ molta
eins og hún gerist best.

3.1.

Námsverkefni

Tvö rannsóknaverkefni hafa orðið til í tengslum við vinnu nefndarinnar og gerð þessarar skýslu.
Annað verkefnið er MS verkefni Julia Brenner við Háskóla Íslands og fjallar um greiningar á jarðvegi í
tilrauninni sem fjallað er um hér að ofan: „Restoring Eroded Lands in Southern Iceland: Efficacy of
Domestic, Organic Fertilizers in Sandy Gravel Soils“ (Brenner 2016). Hitt er smærra í sniðum og var
unnið af Principal Mdolo í Landgræðsluskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna: „Sewage sludge and
municipal waste: potential sources of phosphorous for land restoration“ (Mdolo 2016). Verkefnið
fjallar um að reikna út magn fosfórs í skólpi í Reykjavík og greina fýsileika þess að nota seyru til
uppgræðslu á nálægum rofsvæðum. Útreikningar hans sýndu að magn fosfórs í skólpi frá
höfuðborgarsvæðinu væri um 96 tonn á ári, sem er um fjórum sinnum meira en Landgræðsla ríkisins
kaupir í formi áburðar á ári. Principal er frá Malawi þar sem að þrátt fyrir mikla jarðvegseyðingu og
eyðimerkurmyndun er seyra nánast ekkert nýtt til uppgræðslu, frekar en hér á landi.
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4. Efling samstarfs og samskipti við hagsmunaaðila
Til að stuðla að aukinni umræðu um nýtingu lífræns úrgangs til landbóta voru haldnir nokkrir fundir
með hagsmunaaðilum, ýmist að frumkvæði nefndarinnar eða frumkvæði hagsmunaaðila. Að auki fór
nefndin í heimsóknir á nokkra staði til að kynna sér hvernig staðið er að nýtingu lífræns úrgangs.
Eftirtaldir fundir voru haldnir:














4.1.

Gróður fyrir fólk í Landnámi Ingólfs (GFF) kynnti hugmynd sína um „Vistvang“ og tóku
fulltrúar Landgræðslunnar vel í að slík hugmynd myndi henta vel á illa förnu svæði í Krýsuvík.
Fundað var í framhaldinu með GFF, Landgræðslunni og fulltrúum Hafnafjarðabæjar. Í kjölfar
þess fundar fékk GFF landsvæði undir „Vistvang“ að undangenginni umsókn þar af lútandi.
Fundað var með Moltu ehf um þeirra starfsemi.
Fulltrúar SORPU kynntu hugmynd um gas- og jarðgerðastöð og hefur óskað eftir því að vera í
samstarfi við Lr um notkun á moltu sem fellur til við vinnsluna.
Farið var í heimsókn til formanns Svínaræktarfélags Íslands, Harðar Harðarsonar í Laxárdal, til
að ræða nýtingu á svínaskít til ræktunar eða uppgræðslu. Nefndin bauð Herði og stjórn
félagsins til fundar í Gunnarsholti til að ræða þessi mál, en ekki varð af honum.
Nefndin fór að Flúðum í Hrunamannahreppi og kynnti sér hvernig staðið væri að verki við
nýtingu á seyru til landgræðslu á afréttinum og framtíðaráform um frekari meðhöndlun á
seyru og víðari notkun hennar.
Fundað var með sveitarfélögum í Árnessýslu um nýtingu seyru til uppgræðslu.
Fundað var með sveitarfélögum í Rangárvallasýslu um nýtingu seyru til uppgræðslu.
Guðmundur Aðalsteinsson sem framleiðir moltu með ánamöðkum kynnti framleiðslu sína
fyrir starfsmönnum Landgræðslunnar.
Nefndin heimsótti Skaftholt til að kynna sér nýtingu þeirra á lífrænum heimilisúrgangi til
moltugerðar í samstarfi við Skeiða- og Gnúpverjahrepp.
Nokkur bréfaskipti hafa átt sér stað við Reykjavíkurborg um hreinsun skólps og magn seyru
sem dælt er í hafið. Nokkrar umræður hafa farið fram um möguleika borgarinnar til að breyta
þessu fyrirkomulagi og nýta seyruna í stað þess að farga henni með óvistvænum hætti.

Ráðstefna í mars 2015

Ráðstefna um lífrænan úrgang „Sóum minna – nýtum meira“ var haldin 20. mars 2015 hjá
Landgræðslu ríkisins í Gunnarsholti. Ráðstefnan tókst vel til í alla staði. Mikill áhugi er á málefninu
sem sýndi sig í mjög góðri aðsókn og líflegum umræðum, en um 110 gestir sóttu ráðstefnuna. Nánari
umfjöllun um ráðstefnuna er í áfangaskýrslu nefndarinnar (Anne Bau o.fl. 2015). Við undirbúning
ráðstefnunnar kom í ljós að fleiri aðilar en Landgræðslan höfðu áhuga á að halda ráðstefnu um þetta
efni. Því var ákveðið að sameina kraftana. Stofnaður var undirbúningshópur eftirtalinna aðila: Eiður
Guðmundsson (Kópavogsbær), Hrefna B. Jónsdóttir (Sorpurðun Vesturlands), Lúðvík E. Gústafsson
(Samband íslenskra sveitarfélaga), Magnús H. Jóhannsson (Landgræðsla ríkisins), Pétur Halldórsson
(Skógrækt ríkisins) og Ólöf Jósefsdóttir (Molta ehf.).
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4.2.

Samstarfshópur um nýtingu lífræns úrgangs til landbóta

Í kjölfar ráðstefnunnar 20. mars 2015 hafa undirbúningsaðilar ráðstefnunnar hist nokkrum sinnum
þar sem þeir töldu sig hafa hlutverk til framtíðar í umræðu um nýtingu lífræns úrgangs almennt. Á
fundi 11. mars 2016 var ákveðið að leita til þeirra stofnana og fyrirtækja sem eiga fulltrúa í þessum
hópi að skipa þá formlega. Um miðjan maí 2016 höfðu eftirtaldar stofnanir og fyrirtæki skipað fulltrúa
í hópinn: Eiður Guðmundsson (Kópavogsbær), Hrefna B. Jónsdóttir (Sorpurðun Vesturlands), Lúðvík E.
Gústafsson (Samband íslenskra sveitarfélaga), Magnús H. Jóhannsson (Landgræðsla ríkisins), Pétur
Halldórsson (Skógrækt ríkisins) og Ólöf Jósefsdóttir (Molta ehf.). Á fundum hópsins hefur verið rætt
um að stækka hann, en það hefur ekki tekist ennþá.
Samstarfshópurinn hefur komið sér saman um eftirfarandi áherslusvið og markmið:






Upplýsa og fræða almenning um lífrænan úrgang og nýtingarmöguleika.
Efla og hvetja til umræðu um lífrænan úrgang.
Hvetja til hugarfarsbreytinga hjá fyrirtækjum, sveitarfélögum og einstaklingum.
Stuðla að því að skýra lagaumhverfið, fá skýrar túlkanir og reyna að samræma eftirlit og
eftirfylgni.
Að leggja drög að stefnumótun um nýtingu lífræns úrgangs á landsvísu.

Samhljómur er með aðilum hópsins um þörfina á að auka umræðuna og efla samstarf hagsmunaaðila
sem tengjast framleiðslu lífræns úrgangs og nýtingar hans. Sem dæmi um afurð þessa samstarfs
skrifuðu Pétur Halldórsson og Magnús H. Jóhannsson greinina „Forðumst gjaldþrot Gleðibankans“ í
Bændablaðið þann 14. apríl 2016.

4.3.

Samstarf sveitarfélaga um nýtingu seyru

Í ljósi þeirrar vinnu sem lýst er hér að ofan í kaflanum um seyru (bls. 6-9), var gengið frá samningi árið
2015 á milli sveitarfélaganna fimm í Árnessýslu: Bláskógabyggðar, Grímsnes- og Grafningshrepps,
Flóahrepps, Hrunamannahrepps og Skeiða- og Gnúpverjahrepps og Landgræðslunnar um framhald
verkefnisins um nýtingu seyru til uppgræðslu og úttekt á því til ársins 2022. Sveitarfélögin í
Rangárvallasýslu, Ásahreppur, Rangárþing eystra og Rangárþing ytra, hafa einnig skrifað undir
samning við Landgræðsluna um samskonar úttekt á uppgræðslu með seyru og hyggjast feta í fótspor
hinna sveitarfélaganna. Að auki hefur Sveitarfélagið Ölfus lýst áhuga á að feta svipaða slóð sbr. frétt í
desember 2014 (http://www.visir.is/innihald-rotthroa-til-uppgraedslu/article/2014712039935).

4.4.

Samstarf við Norðurlöndin

Nordisk Avfallsgruppe (NAG), sem starfar fyrir Norrænu ráðherranefndina hefur verið með í
undirbúningi stofnun tengslanets um fosfór og endurnýtingu úr lífrænum úrgangi á Norðurlöndunum.
Hlutverk hans verður að safna upplýsingum um endurvinnslu og endurnýtingu fosfórs á
Norðurlöndunum og vinna að samnorrænni stefnumörkun um fosfór. Þetta endurspeglar vel þann
alþjóðlega áhuga á endurnýtingu áburðarefna, sérstaklega fosfórs sem er nauðsynlegur öllu lífi, en á
sama tíma takmörkuð auðlind. Fulltrúi nefndarinnar, Magnús H. Jóhannsson sviðsstjóri Þróunarsviðs
Landgræðslunnar, var fulltrúi Íslands á fyrsta fundi tengslanetsins sem haldinn var 28. okt. 2016 í
Malmö í kjölfar ráðstefnunnar „Phosphorus a Limited Resource - Closing the Loop“ sem hann sótti
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einnig. Ráðstefnan var haldin af Avfall Sverige, Avfall Norge og DAKOFA. Sjá frétt á vefsíðu Avfall
Norge: (http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=48282&pArticleCollectionId=2556).

4.5.

Vefsíða

Hafist var handa við gerð vefsíðu þar sem upplýsingum um lífrænan úrgang yrði komið á framfæri.
Ætlunin var að fara í samstarf við aðrar stofnarnir um gerð hennar til að koma inn fleiri upplýsingum
en það reyndist erfitt í framkvæmd. Nú er stefnt að því að koma upplýsingum um nýtingu lífræns
úrgangs á framfæri á heimasíðu Landgræðslunnar.

5. Auðlindin nýtt – hvar eru tækifærin?
Fram hefur komið að nýting á lífrænum úrgangi frá hefðbundnum búskap er almenn á Íslandi. Fátítt
er að vandamál skapist af uppsöfnun kúamykju eða sauðataðs, því mest allt er nýtt heima á
bæjunum. Það er hinsvegar annar lífrænn úrgangur sem athyglin þarf að beinast að, þar sem
1) nýting hans er takmörkuð og 2) að innan fárra ára gæti urðun alls lífræns úrgangs verið takmörkuð
eða bönnuð. Þau stefnumið um urðun lífbrjótanlegs úrgangs sem eru formlega í gildi eru í reglugerð
nr. 738/2003 um urðun úrgangs. Þar kemur fram að árið 2020 á einungis að vera heimilt að urða 35%
af því magni af lífbrjótanlegum úrgangi sem féll til árið 1995. Það er því eftir miklu að slægjast að
finna leiðir til nýtingar þessa úrgangs. Enginn lífrænn úrgangur er í raun undanskilinn.
Að mati nefndarinnar eru fjölmargir möguleikar á aukinni nýtingu lífræns úrgangs til landgræðslu.
Helstu sóknarfærin eru í nýtingu svínaskíts og seyru, þar sem nýting efnanna er mjög takmörkuð en
framboð efna mikið, en það sama má segja um alifuglaskít og hrossatað. Nýting á úrgangi undan
húsdýrum í hefðbundnum búskap verður væntanlega eins áfram og því ekki þörf á neinu sérstöku
átaki í þeim efnum. Nýting lífræns heimilisúrgangs og vinnsla hans skiptir miklu máli og verður
spennandi að sjá þær afurðir sem verða til í form gass, olíu eða moltu, en moltu má nýta á ýmsan veg
til ræktunar. Sveitarfélög leika hér stórt hlutverk, en ljóst er að áhugi þeirra á ítarlegri flokkun
heimilissorps og þar með söfnun lífræna hlutans sérstaklega, eykur möguleikana á skynsamlegri
nýtingu hans. Kjötmjöl er líklega sú afurð úr lífrænum úrgangi sem nýtist best til landgræðslu og væri
óskandi að kjötmjöl yrði framleitt úr öllum sláturúrgangi sem til fellur á landinu og nýtt sem skyldi.
Það skiptir verulegu máli fyrir framtíðina hvernig við sem einstaklingar högum okkur. Því er rík
ástæða og mikilvæg tækifæri sem felast í því að virkja einstaklinga til dáða og hvetja enn fremur til
söfnunar á lífrænum efnum úr heimilisúrgangi ásamt því að bjóða upp á auðveldar lausnir við
framkvæmdir við að jarðgera. Í bæklingnum „Skref fyrir Skref“ sem gefinn var út af
Umhverfisráðuneytinu og Landvernd vorið 2007 er einmitt tekið fram mikilvægi þess að lífrænn
úrgangur sé flokkaður sérstaklega. Í kaflanum „Jarðgerð í þágu landgræðslu“ má m.a. lesa
„Jarðvegsmyndun er leið náttúrunnar til að meðhöndla lífrænar afurðir sínar. Um 25-30% af
heildarþunga heimilisúrgangs eru matarleifar og garðaúrgangur. Ef þær eru ekki flokkaðar frá, heldur
baggaðar með öðru og grafnar á urðunarstað, rjúfum við hringrás náttúrunnar“. Það er því afar
dýrmætt tækifæri sem fæst með því að styrkja „umhverfis-meðvitund“ allra landsmanna og hvetja til
betri flokkunar lífræns úrgangs og nýtingar hans.
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5.1.

Fosfór

Fosfór er nauðsynlegt öllu lífi og þar sem fosfórnámur fara þverrandi verður mikilvægara að vinna að
endurnýtingu fosfórs úr lífrænum úrgangi (Dawson & Hilton 2011; Sverdrup & Ragnarsdottir 2011,
Hansdóttir 2014). Það er mikilvægt að minna á, að öll endurnýting lífræns úrgangs felur í sér
endurnýtingu allra næringarefna sem í úrganginum eru. Þó að öll séu þau mikilvæg, þá er fosfór (P)
það mikilvægasta. Fosfór er lífsnauðsynlegt næringarefni fyrir allar lífverur. Án fosfórs væri ekkert líf.
Það er nóg til af fosfór í heiminum og hefur í raun aldrei breyst, því engin nýmyndun á því fer fram, og
efnið eyðist ekki. Hinsvegar, með sóun lífrænna efna sem öll innihalda fosfór, verður erfiðara og
erfiðara að ná í þennan fosfór aftur. Vinnsla fosfórs er drifin áfram af þörf landbúnaðarins fyrir fosfór
í tilbúnum áburði, en það sem ógnar fosfór á heimsvísu, er að námurnar eru takmarkaðar að stærð og
sóun fosfórs er allt of mikil. Sóunin felst m.a. í því að lífrænu efnin sem innihalda fosfór fara
forgörðum, enda í hafinu sem lífrænn úrgangur af ýmsu tagi eða eru urðuð. Tækifærin í endurnýtingu
fosfórs felast því í að nýta lífrænan úrgang.

5.2.

Dreifing lífræns úrgangs á uppgræðslusvæði

Landgræðslan hefur umsjón með landgræðslusvæðum um allt land og gæti því hæglega unnið meira
með framleiðendum lífræns úrgangs og sveitarfélögum að vistvænni nýtingu úrgangsins til
uppgræðslu. Við uppgræðslu með lífrænum úrgangi, er flutningskostnaðurinn stærsta hindrunin því
oft á tíðum er langt á landgræðslusvæðin frá þeim stað þar sem efnið verður til. Nauðsynlegt er að
greina þennan kostnað m.t.t. magns úrgangs, staðhátta og aðgengis að landgræðslusvæðum til að
geta gert áætlanir um nýtingu.

5.3.

Tækifærin í nýtingu kjötmjöls

Nýting kjötmjöls mætti verða meiri þar sem það hentar mjög vel til uppgræðslu og löng reynsla komin
á nýtingu þess. Frá sjónarmiði landgræðslu væri ákjósanlegt að nota enn meira kjötmjöl en nú er þar
sem næringarinnihald er hátt og efnið meðfærilegt. Hugsanlega liggja tækifærin í að auka framleiðslu
kjötmjöls þar sem kjötmjölsverksmiðjan Orkugerðin ehf. í Flóa getur afkastað meiru.

5.4.

Tækifærin í nýtingu svínaskíts

Miðað við þær efnagreiningar sem fyrir liggja (tafla 2), má ætla að heildarmagn þessara efna í öllum
svínaskít sem verður til á landsvísu, um 80 þús. tonn á ári (tafla 1), væri um 312 tonn af nitri og
16 tonn af fosfór. Til samanburðar, þá notar Landgræðslan um 630 tonn af nitri og 49 tonn af fosfór
(113 tonn P2O5) árlega í formi tilbúins áburðar. Svínaskíturinn myndi því fullnægja um helmingi af
áburðarþörf Landgræðslunnar á ári m.v. niturinnihald og um einum þriðja m.v. fosfór. Kostnaðurinn
við nýtinguna er vissulega fyrirstaða, en þó væri vert að kanna hvaða leiðir standa til boða.

5.5.

Tækifærin í nýtingu seyru

Sennilega eru mestu tækifærin í nýtingu seyru þar sem nýtingin í dag er nánast engin. Seyran, eins og
annar lífrænn úrgangur af svipuðum uppruna, er ekkert sérstaklega næringarrík í sjálfu sér, en þegar
miklu magni er dreift í einu, margfaldast áburðaráhrifin. Innan fárra ára verður urðun lífræns úrgangs
óheimil og vonandi mun það líka eiga við um að veita seyru í hafið. Sveitarfélög bera ábyrgð á förgun
seyru af sínum svæðum og þurfa því í framtíðinni að huga betur að vistvænni förgun hennar. Mörg
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tækifæri eru t.d. í samstarfi við Landgræðsluna um að finna hentug svæði til dreifingar seyru að því
gefnu að sveitarfélögin hreinsi hana og verki á viðurkenndan hátt. Sveitarfélögin fimm í Árnessýslu,
sem hafa nú þegar stigið þetta skref, eru frábær dæmi um hvað hægt er að gera. Það má skjóta því
inn til umhugsunar að í þessari umræðu um seyru er einungis verið að tala um þurrhluta þess úrgangs
sem frá mönnunum kemur. Blauthlutinn er auðvitað næringarríkur líka eins og í svínaskítnum og ef
viljinn er fyrir hendi, mætti ná þessum næringarefnum út. Tæknin er til.

5.6.

Tækifærin í þróun afurða

Allur úrgangur sem hér er fjallað um, nema kjötmjöl, er því sama marki brenndur að hann er
óhagkvæmur í nýtingu. Úrgangurinn er vatnsmikill og styrkur næringarefna lágur sem þýðir að notkun
hans er dýr. Hinsvegar hefur þróun tækni við að vinna næringarefni úr lífrænum úrgangi og gera úr
þeim nýtanlega afurð fleygt áfram. Þessi nýsköpun gæti hugsanlega gagnast Íslandi, en hér er ekki
lagt mat á það. Nokkur fyrirtæki erlendis hafa skapað sér rekstrargrundvöll með þessu. Dæmi:
1. Ostara er kanadískt fyrirtæki, (http://ostara.com/) sem hefur þróað tækni til að vinna fosfór
úr skólpvatni og framleiða seinleystan áburð með N, P og Mg, sem kallast „Crystal green“.
2. Ecophos (http://www.ecophos.com/#/en/ecological/) er staðsett í Belgíu en er með
starfsemi um allan heim. Sérsvið þeirra er vinnsla fosfórs til áburðarframleiðslu og hefur
fyrirtækið þróað tækni til að nýta fosfór úr „seyru-ösku“ (e: incinerated sewage sludge).
3. Ekobalans (http://www.ekobalans.se/sv) er sænskt fyrirtæki sem vinnur fosfór úr lífrænum
úrgangi.
Á vegum Evrópusambandsins er verið að tengja saman framleiðendur úrgangs og notendur til þess að
þróa markaðinn fyrir lífrænan úrgang og endurnýtingu hans og kallast „European eMarket platform
for recovered nutrients“ (http://www.e-market.phosphorusplatform.eu/). Umhverfisstofnun hefur
unnið með svipaða hugmyndafræði um lífrænan úrgang innanlands á s.k. Auðlindatorgi
(http://audlindatorg.is/).

5.7.

Raunveruleg nýting

Það kom á óvart að í gögnum Hagstofunnar (tafla 1) væri nýtingarhlutfall svínaskíts, kjúklingaskíts og
hænsnaskíts óþekkt. Það er því mat nefndarinnar að til þess að umræðan um nýtingu lífræns úrgangs
á Íslandi verði markvissari, er nauðsynlegt að rannsaka raunverulega nýtingu hans betur. Það er mikill
vilji til að nýta úrganginn og ótal tækifæri, en á meðan gögnin um raunverulega nýtingu eru gloppótt
er erfitt að fá heildarsýn yfir málaflokkinn. Vert er að taka fram að nýting lífræns úrgangs til
landgræðslu er aðeins ein hlið stærra máls, sem fjallar almennt um vistvænni nýtingu auðlinda og
hringrásarhagkerfi (e: circular economy), t.d. að draga úr matarsóun, auka hreinsun skólps, hætta að
veita skólpi í fallvötn og hafið, auka flokkun sorps, stöðva urðun lífræns úrgangs og endurnýta fosfór.
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6. Horft til framtíðar
Tækifærin fyrir Ísland í nýtingu lífræns úrgangs til landgræðslu eru óþrjótandi. Það er enginn vafi í
okkar huga að með markvissari stýringu á málaflokknum geti stjórnvöld búið svo um hnútana að
lífrænn úrgangur verði nýttur til landgræðslu í miklu meiri mæli en gert er. Nokkur sveitarfélög hafa
nú þegar hafist handa við að nýta seyru til uppgræðslu og er von okkar að fleiri feti í þeirra fótspor.
Eins eru mörg fyrirtæki í svína- og alifuglarækt að nýta lífrænan úrgang til landbóta og eiga hrós skilið.
Öll aukin nýting á lífrænum úrgangi til landbóta er umhverfislega réttmæt, sérstaklega í landi þar sem
ástand jarðvegs og gróðurs er svo slæmt sem raun ber vitni. Landið þarfnast þessara næringarefna og
því meira sem nýtt er af lífrænum efnum til landbóta, því betra. Það er því allt rangt við að sóa
lífrænum úrgangi eins og víða er gert. Þessari gagnrýni er alls ekki beint gegn einstökum fyrirtækjum
eða sveitarfélögum, þar sem þau starfa innan þess lagaramma sem þeim er settur. Gagnrýnin beinist
fyrst og fremst að því lagaumhverfi sem þessir aðilar þurfa að vinna innan. Ef það er leyfilegt og um
leið ódýrt að veita úrgangi í hafið eða urða hann, þá er enginn hvati til að gera neitt annað. Til að
breyta þessu, þyrfti löggjafinn að taka frumkvæðið og setja rekstrarumhverfi fyrirtækja og
sveitarfélaga skýrari ramma sem fæli í sér markmið um að sóun þessarar auðlindar verði hætt og hún
nýtt til fulls.
Lífrænn úrgangur hentar vel til uppgræðslu á Íslandi. Það er þess vegna að Landgræðslan hefur lagt í
þessa vinnu við að efla umræðuna og leita leiða til að auka nýtingu lífræns úrgangs til uppgræðslu.
Landgræðslan hefur hlutverk í þessum málum, en það hafa einnig aðrar stofnanir, sveitarfélög og
stjórnvöld.
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