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Efnistök

• Um okkur

• Hringrásin og hlutverk skógarins

• Loftslag og kolefnisbókhaldið

• Hugleiðingar um fæðuöryggi, samantekt



Hver er Móðir Jörð

• Ræktum matjurtir, korn og grænmeti í Vallanesi á 
Héraði.  Akuryrkja, útiræktun. 

• Fullvinnsla matvæla 

• Vörumerkið Móðir Jörð 30 ára

• Vottuð lífræn ræktun og framleiðsla

• Ca 120 tonn af matvælum árlega dreift á markað

• Þjónusta á grunni lífrænnar ræktunar s.s.
ferðaþjónusta – grænmetisveitingastaður -
verslun



Móðir Jörð í Vallanesi



Ræktun & fullvinnsla

• Útiræktun á grænmeti

• Betri nýting á hráefni

• Ferskara hráefni

• Afskurður o.s.frv. til baka í 
hringrásina

• Flutningsleiðir felldar út;
– framleiðslu á ræktunarstað

– Neysla á ræktunarstað

 Minna kolefnisspor

 Tryggir grundvöll fyrir heils
árs starfsemi

• Staðbundin neysla/upplifun



Hringrásarkerfið í daglegu starfi

• Virkjum vistfræðilega ferla í lífrænni ræktun
– Útiræktun:   nýting sólarljóss, jarðvegs og hringrás

næringarefna
(engar yfirbyggingar nauðsynlegar, s.s. stál og steypa !)
– Lífræn ræktun - Ræktum upp jarðveg, ræktum í 

jarðvegsvistkerfi
• Einungis lífrænn áburður (sauðfé, hross, plöntuleyfar, afskurður og 

aðrar leyfar af framleiðslu) 
• Engin eiturefni
• Ræktun niturbindandi jurta s.s. belgjurta

– Minni sóun í lífrænni ræktun, safnhaugagerð
– Nýting lífræns úrgang, þróun á lífrænum
áburði



Skjólbelti í Vallanesi 8,6 km 



Hlutverk skógarins

• Eymundur Magnússon plantar 
skjólbeltum 1983 - samtals 8,6 km 
(ösp, víðir, birki, fura), 
• Skógi plantað í 230 ha í Vallanesi
til að skapa betri ræktunarskilyrði
1983 – 2009 – 1 milljón tré ! 
• Hjálpar til við að auðga jarðveg
• Ver ræktunina gegn vindum
• Laðar að sér fugla og annað líf
• Auðlind til framtíðar



Nýting skógarins

• Bygging Asparhússins 2016 
– Burðarviður, klæðningar, 
húsgögn úr ösp

• Hringnum lokað með umgjörð
um vörur og þjónustu Móður Jarðar
• Þróun nytjahluta, nýting
afurða úr skóginum
• Stuðningur við ferða-
þjónustu og ásýnd
Austurlands



Skógurinn – grisjun og efniviður

• Til hvers að planta 1 milljón trjáa ? Komið að
frekari nýtingu

• Grisjun forsenda vexti skógarins
• Skógræktarsamningur við Skógrækt ríkisins

– Fyrsta stóra grisjun (30%) 2022
• Skógarhöggsvélar og sérhæfður mannskapur.  
• Felling, uppkvistun, flokkun í stæður
• Skógarhöggsmenn, vélsagir

– Framkvæmd:  Tandrabretti 
– 5.500 tré felld,  273 rúmmetrar af efni
(þar af ca 70% orkuviður)



Orkuskipti í Vallanesi

• Orkuviður nýttur til brennslu sem kurl eða í 
formi viðarperlna framleiddar af Tandrabretti

• Styrkur úr Orkusjóði: Brennsluofnar keyptir
2021 til að: 
– Þurrka allt korn 2022

– Hita upp húsakost 2022/2023

– Hita upp gróðurhús og 

leggja grunn að ylrækt

í lífrænni ræktun vor 2023



Kolefnishlutlaus orkugjafi*

*Gögn: Tandraorka



Vallanes – losun/binding ghl*

*Losun gróðurhúsaloftegunda frá landbúnaði.  RML Snorri Þorsteinsson nóv 2018

Vallanes á Héraði Áætlað meðaltal Útreiknað

Losun/Binding - Landnýting Gögn / viðmið Magn L/Kg Stærð ha  t CO2 / ár / ha T CO2 ígildi alls

Ræktun á steinefnajarðvegi Skýrsla RML losun 63.5 -0.4404 -28

Repja Orkustofnun (JB) 6.5 -7 -46

Skógrækt Skógræktin 167 -1,000

Skjólbelti Skógræktin   8.6 km 3.5 -40

Grisjun skóga Skógræktin 274 m3 30 3

Aðföng í jarðrækt og framleiðslu

Notkun á búfjáráburði Garðyrkja reiknivél 6

Jarðefnaeldsneyti Garðyrkja reiknivél 9116 5.7

Jarðefnaeldsneyti sparn. kornþurrkun Garðyrkja reiknivél -1000 -0.6

Framleiðsla og flutningur, dúkar Garðyrkja reiknivél 0.5

Rafmagnsnotkun Garðyrkja reiknivél 1.6

Viðarperlur til húshitunar m3 Garðyrkja reiknivél -1.3

Viðarperlur til kornþurrkunar m3 30 0

SAMTALS Nettó binding: -1,098
Skýrsla RML um losun í landbúnaði:  Binding (-) Losun (+) Á bilinu  -69 binding til 2736 losun



Hugleiðingar að lokum
• Fæðuöryggi – rækta meira korn:

– hvernig tæklum við áhættu
og hver á að bera hana ?

• Öll ræktun – skala upp - Hverju erum
við tilbúin til að kosta til? 
– Tækjastuðning vantar til að t.d. 

berjast við illgresi án eiturs og auka
afköst, mikil þróun erlendis í 
nýsköpun á því sviði

• Þörf á rannsóknum á 
kolefnisbindingu jarðvegs í algengum
tegundum í akuryrkju s.s. bygg og 
repju.  Og skoða framlag lífrænna
ræktunaraðferða.  

• Takk fyrir ! 


