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Orkunotkun og orkusparnaður í  bu rekstri  
Lokaský rsla. 

Inngangur 
Orkusjóður veitti Landbúnaðarháskóla Íslands styrk vegna umsóknar nr. 29-2012 til verkefnisins 
„Orkunotkun og orkusparnaður í búrekstri“. Verkefnið hófst í nóvember 2012 og lauk því formlega 31. 
desember 2014. Í eftirfarandi lokaskýrslu verður gerð nánari grein fyrir framvindu verkefnisins frá 
upphafi til loka. Á fundi verkefnisstjórnar þann 2. maí 2013 var ákveðið að umsjón með verkefninu yrði 
í höndum Orkusetur landbúnaðarins (Ol) og var verkefnisstjórn í höndum Eiðs Guðmundssonar frá 
þeim tíma til áramóta 2014-2015 er orkusetrið var lagt niður. Eiður vann auk þess mikinn hluta þessarar 
lokaskýrslu. Þess utan var ábyrgð verkefnis á höndum undirritaðs. Aðrir starfsmenn LbhÍ, sem komu að 
verkefninu voru Haukur Þórðarson, Sigtryggur Veigar Herbertsson, Hjörtur Hjartarson og Ásdís Helga 
Bjarnadóttir.  

Verklýsing 
Verkefnið snérist um tvo aðal verkþætti: Úttekt á orkunotkun á bújörðum, og undirbúning námskeiðs 
um orkusparnað og bætta orkunýtingu í landbúnaði. Á verkefnistímanum var auk þess ákveðið að 
gera úttekt á orkunýtingu við fóðuröflun á Hvanneyri.  

Úttekt á orkunotkun á bújörðum 

Valin voru 44 býli, og voru ábúendum send bréf, dags 13. Júní 2013, með ósk um þátttöku þeirra í 
úttektinni. Bréfinu var fylgt eftir með því að haft var samband við viðkomandi símleiðis og/eða með 
tölvupósti. Býlin, sem valin voru eru breytileg hvað varðar búskaparhætti, en valið miðaðist við að þau 
endurspegluðu algengustu búgerðir í landinu og dreifðust um allt land. Útbúið var sérstakt 
skráningarform þar sem hægt er að skrá upplýsingar beint í gagnagrunn verkefnisins gegnum 
nettengingu.  

Sautján bændur lýstu vilja til að taka taka þátt í verkefninu og var þeim sendur aðgangur að rafræna 
skráningarforminu. Einnig ítarlegar leiðbeiningar um skráning í gagnagrunnin, sem unnar voru af 
Orkusetri landbúnaðarins í því skini (sjá Fylgiskjal 1). Óskað var upplýsinga um orkunotkun á búinu, 
bústofn og vélbúnað, túnstærð, heyfeng stærð kornakra og uppskeru. Framangreind gagnaöflun hafði 
þann tilgang fyrst og fremst að safna upplýsingum um orkunotkun og nýtingu. Upplýsingarnar átti síðan 
að nýta sem grundvöll til ráðgjafar um orkusparnað og fyrir undirbúning námskeiða.  

Fyrirfram var búist við að erfitt og tímafrekt gæti reynst að safna gögnum frá bændum, til að auðvelda 
það var ákveðið að reyna þá leið að safna gögnunum í gegnum beint aðgengi bændanna að gagngrunni 
verkefnisins. Auk þess voru tekin saman svipuð gögn úr búreikningum, þau gögn eru ekki rekjanleg til 
búa og því ekki sambærileg gögnum úr könnuninni en þeim var ætlað að styðja úrvinnslu og styrkja 
grundvöll verkefnisins. Úr opinberum gögnum Hagþjónustu landbúnaðarins er hægt að vinna ýmsar 
upplýsingar um kostnað vegna olíunotkunar á þeim búum sem senda inn gögn og var það gert. Nokkrar 
niðurstöður þeirrar samantektar eru sýndar á myndum 1-4. Á myndunum sést hve mikill breytileiki er 
í notkuninni, sem gefur vísbendingar um að mögulegt sé að ná fram töluverðum orkusparnaði með 
minnkaðri olíunotkun. Sum bú geta augljóslega komist af með minni olíunotkun en önnur sambærileg 
bú hvort heldur er miðað við afurðir eða stærð túna.  
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Mynd 1 Olíunotkun á hverja vetrarfóðraða kind á misstórum sauðfjárbúum. 

 

Mynd 2 Olíunotkun sauðfjárbúa miðað við stærð túna 
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Mynd 4 Magn olíu miðað við stærð túna á kúabúum 

Mynd 3 Magn Olíu miðað við framleidda mjólk. Eitt bú sker sig úr en þar er seld þjónusta af búi talsverð, (vélavinna?) 

Seld þjónusta 14. 
milljónir 
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Áætlað var að heimsækja bændur, sem þess óskuðu og aðstoðaða við skráningu í gagnagrunninn. Í 
samtölum við bændur kom fram að mestur áhugi var á sparnaðaraðgerðum sem tengdust vélavinnu á 
búinu við fóðuröflun. Þrátt fyrir ítarlegar leiðbeiningar, netaðgengi að sameiginlegum gagnagrunni 
verkefnisins og eftirfylgni af hálfu Orkuseturs landbúnaðarins skiluðu aðeins 5 af 17 þátttakendum 
skráningum. Verkefnisstjórnin taldi því sýnt að þessi aðferð við gagnaöflun hefði i raun mistekist og að 
endurskoða þyrfti hana ef ná ætti til þessara gagna. Ákveðið var að aðhafast ekki frekar í þessar úttekt 
enda verkefnistíminn langt liðinn. Gagngrunnurinn er verður þó áfram aðgengilegur til sambærilegrar 
gagnaöflunar. Vegna þess hve þátttaka í þessum verkþætti var dræm og að mikil tími hefði farið í 
heimsóknir ákvað verkefnisstjórnin að leggja frekar áherslu á eigin tilraunir og mælingar orkunýtingu í 
fóðuröflun á Hvanneyri. 

 

Úttekt á orkunýtingu í fóðuröflun á bújörðum. 

Á fundi verkefnisstjórnar 2. maí 2013 var ákveðið að gera á Hvanneyri tilraunir og mælingar á 
orkunotkun við fóðuröflun. Stefnt skyldi að því að skoða áhrif aksturslags, stærðar véla, ásamt samvali 
dráttarvélar og tengitækis m.t.t. aflþarfar og afkastagetu á orkunýtingu.  

Tilraunir hófust á Hvanneyri í júlí 2013. Þær tilraunir fólust í að mæla áhrif snúningshraða mótors á 
eldsneytisnotkun við rakstur og rúllun á heyi. Mælingin fór þannig fram: eldsneytistankur 
dráttarvélarinnar var fylltur upp í stút. Ekin var ákveðin vegalengd eða rúllaður ákveðinn fjöldi rúlla á 
fyrirfram ákveðnum aksturshraða og snúningshraða mótors. Þegar vegalengdin hafði verið ekin (eða 
ákveðinn fjöldi rúlla rúllaður) var fyllt á tankinn með mæliglasi. Fljótlega kom í ljós að verulegt 
ósamræmi var í niðurstöðum auk þess sem mælingum, sem gerðar voru með mæliglasinu,  bar engan 
veginn saman við aflestur af eyðslumæli sem keyptur hafði verið til verksins. Við tilraunir sem gerðar 
voru í plægingu 7. október 2013 kom í ljós að orsökin var að lofbóla myndast í eldsneytistankinum 
þegar fyllt er á hann og þetta skekkir allar niðurstöður þegar mæla þarf með nákvæmni upp á 1 ml. 

Úrbætur voru gerðar á þessu með því að koma fyrir litlum plastbrúsa ofan við aðaleldsneytistank 
dráttarvélarinnar og leiða eldsneytið í slöngu niður í eldsneytistankinn (sjá myndir 1 og 2). Þegar 
niðurstöður mælinga eftir þess breytingu voru bornar saman við niðurstöður eyðslumælis, sem komið 
hafði verið fyrir í dráttarvélinni kom ljós að hann sýndi rétta niðurstöðu og að óhætt væri að treysta á 
mælingar byggðar á honum eingöngu. 

 

  
Mynd 5 Áfylling beint í eldsneytistank   Mynd 6 Endurbættur mælibúnaður 

Eftir framgreindar úrbætur, voru gerðar tilraunir við plægingu haustið 2013 (14. október 2013 og 21. 
október 2013). Síðastliðið sumar voru svo skipulagðir frekari tilraunir á Hvanneyri. Í því skyni voru 
fegnar tvær dráttarvélar að láni hjá Jötunn Vélum ehf. CASE MXU 110; 115 hestöfl og CASE MXM 155; 
130 hestöfl, að auki var dráttarvél Landbúnaðarháskólans John Deere 5280; 80 hestöfl notuð við 

Seld þjónusta 14. milljónir 
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tilraunirnar sem fóru fram 26. júní 2014 til 3. júlí 2014 (sjá myndir 3 - 5). Veður hamlaði því nokkuð að 
tilraunirnar yrðu eins víðtækar og áformað var, því ekki kom einn einast þurrkdagur á þessu tímabili 
og heyskapur því enginn. Tilraunirnar voru því bundnar við rúllutínslu, rúllu heimkeyrslu og slátt. 
 

 
Mynd 7: Vélaflotinn sem notaður var í tilraunirnar sumarið 2014  

      
Mynd 8 Rúllutínsla og heimkeyrsla á Hesti 26. júní 2014                  Mynd 9: Sláttur á Hvanneyri 3. júlí 2014 

Mælingar og niðurstöður 

Plæging 
Dagsetning tilraunar: 7. október 2014, 14. október 2014 og 21. október 2014  

Tæki: John Deere 5820 80 hö. John Deere 6630 130 hö. 

Mælingar: Gerður var samanburður á eldsneytiseyðslu við mismunandi snúningshraða, 1350 snú/mín 
1600 snú/mín 1850 snú/mín og 2100 snú/mín. Leitast var við að halda ökuhraða sem næst 7 km/klst. 
eftir því sem gíraval leyfði en vélin er aðeins með 12 gíra kassa. Ökuhraðinn var á bilinu 6,5-7,2 
km/klst. 

Niðurstöður: Mælingar, sem gerðar voru eftir lagfæringar á mælibúnaði 14. og 21. október, sýndu 
mjög afgerandi að besta nýting eldneytis fæst við að plægja á eins lágum snúningshraða og vélin 
þolir, 1350 snú/mín (sjá Mynd 10) 
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Mynd 10: Eldneytisnýtingu við plægingu 14. og 21. október 2013 

Þegar heildarmyndin er skoðuð þarf að meta samhæfingu dráttarvélar og tengitækis. Framangreindur 
plógur sem er 4 skera með 1,6 m vinnslubreidd hentar 80 hestafla dráttarvélinni vel. Gerður var 
samanburður á eyðslu þessar dráttarvélar og annarrar mun stærri 130 hestafla. Sú tilraun var gerð 7. 
október 2013 áður en úrbætur voru gerðar á mælibúnaði. Mælingin er því með nokkurri innbyggðri 
ónákvæmni, engu að síður er munurinn afgerandi. Of stór dráttarvél eyðir mun meira eldsneyti við 
verkið jafnvel þó ekið sé á mjög lágum snúningshraða (sjá Mynd 11) og því mjög mikilvægt að huga vel 
að þessum atriðum. 

 
Mynd 11: Samanburður á dráttarvélum við plægingu 7. október 2013 

  
 

Rúllutínsla 
Dagsetning tilraunar: 26.-28. júní 2014  

Tæki: CASE MXU 110 115 hö. 

Mælingar: Gerður var samanburður á eldsneytiseyðslu við mismunandi aksturslag; fastan 
snúningshraða 1000 snú/mín, 2000 snú/mín, ásamt því að aka á breytilegum snúningshraða 
fótolíugjöf) annars vegar eðlilegur akstur að mati reynds ökumanns, og hins vegar mjög grófur akstur. 

Niðurstöður: Mælingar voru ekki það margar að hægt sé að telja niðurstöður þeirra annað en 
vísbendingar. Vísbendingarnar eru hinsvegar mjög afgerandi, besta nýting eldneytis fæst við eðlilegan 
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akstur eða akstur á lágmarkssnúningshraða, en þar var nýtingin ívið betri við „eðlilegan akstur“ en þó 
innan skekkju marka. Sé tekið tillit til heildar kostnaðar við verkið m.a. vinnulauna ökumanns og 
möguleika á nýtingu tækjanna í önnur verk skipta afköstin einnig máli en þau eru mest við fastan 
snúningshraða 2000 snú/mín. (sjá Mynd 12 og Mynd 13) 

 

 
Mynd 12: Rúllutínsla olíueyðsla [ltr./rl.]  

 

  
Mynd 13: Rúllutínsla afköst [rl./klst.] 

Rúlluheimkeyrsla 
Dagsetning tilraunar: 26.-28. júní 2014  

Tæki: John Deere 5820 80 hö, CASE MXU 110 115 hö og CASE MXM 155 130 hestöfl.  

Mælingar: Gerður var samanburður á eldsneytiseyðslu þriggja misstórra dráttarvéla við mismunandi 
aksturslag, við rúlluheimkeyrslu, annarsvegar var um að ræða akstur á túnvegi og heimreið en 
hinsvegar akstur á þjóðvegi upp nokkuð bratta brekku. Mælingin á túnveginum og heimreiðinni var 
gerð í tengslum við framangreindar mælingar á rúllutínslu og því alltaf nýtt hlass á vagninum í hverri 
ferð, þar af leiðandi er mögulegt að einhver mismunur sé á þyngd vagnsins, sem þó ætti að vera það 
lítill að áhrif á eldsneytiseyðsluna væru óveruleg. Sama dráttarvél var notuð í allar mælingar og aðeins 
borin saman eyðsla við mismunandi aksturslag. Við mælingar á þjóðvegi var sama hlass á vagninum í 
öllum mælingum. Hér voru mælingar gerðar á þremur misstórum dráttarvélum. Við fastan 
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snúningshraða 1000 snú/mín og 2000 snú/mín ásamt því að aka á breytilegum snúningshraða 
fótolíugjöf) eðlilegur akstur að mati reynds ökumanns og mjög grófur akstur. 

Niðurstöður: Mælingar þar sem bornar eru saman þrjár dráttarvélar voru nokkuð afgerandi að nýting 
eldneytis mæld í lítrum á rúllu er best, hjá minnstu dráttarvélinni nema við við lægsta snúningshraðan 
þar vinnur lágur ökuhraði vegna aflleysis vélarinnar á móti. Það kemur hinsvegar ekki að óvart að 
olíueyðslan mæld í lítrum á klukkustund eykst með auknum snúningshraða og því meira sem 
dráttarvélin er stærri (sjá Mynd 14 og Mynd 15). 

 
Mynd 14: Rúlluheimkeyrsla olíueyðsla [lítrar/rúllu] 

 

 

Mynd 15 Rúlluheimkeyrsla afköst [rúllur/klst.]  

Niðurstöður mælinga þar sem sama dráttarvélin var notuð sýna einnig bestu nýtinguna við lægsta 
mögulega snúningshraða, það vekur þó athygli að venjulegur akstur að mati reynds ökumanns skilar 
mjög svipaðri niðurstöðu (sjá Mynd 16).  
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Mynd 16: Rúlluheimkeyrsla olíueyðsla [ltr./rl.] 

  

  
Mynd 17: Rúlluheimkeyrsla afköst [rúllur/klst.] 

Sé tekið tillit til heildarkostnaðar við verkið m.a vinnulauna ökumanns og möguleika á nýtingu 
tækjanna í önnur verk skipta afköstin einnig máli en þau eru mest við grófan akstur með botngjöfum 
þar sem snúningshraði fer yfir 2300 snú/mín.  

Sláttur 
Dagsetning tilraunar: 3. júlí 2014  

Tæki: John Deere 5820 80 hö, og CASE MXM 155 130 hö. Lely Splendimo 360T sláttuvél 3,5 m 
vinnslubreidd 

Mælingar: Hér voru mælingar gerðar á tveimur misstórum dráttarvélum við mismunandi 
snúningshraða. Stærri dráttarvélin var prófuð við 1560 snú/mín og 2130 snú/mín en minni vélin aðeins 
við 2350 snú/mín, þar sem ekki var hægt að slá á henni nema á hámarksnúningshraða því hún hafði 
ekki 1000 snúninga aflúrtak eins og sláttuvélin er gerð fyrir.  
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Niðurstöður: Vegna stöðugra óþurrka voru mælingar ekki það margar að hægt sé að telja niðurstöður 
þeirra annað en vísbendingar. Vísbendingarnar eru hinsvegar mjög afgerandi hvað varðar 
snúningshraðann. Eldsneytisnýtingin er betri þar sem snúningshraðinn er lægri (sjá Mynd 18). Ekki er 
hægt að draga miklar ályktanir af samanburði milli dráttarvélanna þó niðurstaðan styðji það að of stór 
dráttarvél, sem stærri vélini vissulega er í þessu tilfelli, kosti alltaf óþarfa eldsneytiseyðslu (sjá Mynd 
18) . 

 
Mynd 18: Niðurstöður, sláttur á Hvanneyri 3 júlí 2014 

Ef litið er á kostnaðar við verkið m.a. vinnulauna ökumanns er augljóslega dýrara að nota stærri 
dráttarvélina (Mynd 19). Hafa ber í huga að afkastageta stærri vélarinnar er ekki fullnýtt og gera þyrfti 
tilraunir með fleiri samsetningar t.d. tvær sláttuvélar til að finna hagkvæmasta vélavalið. 

 
Mynd 19: Heildarkostnaður við slátt kr/ha 
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Námskeið/vinnustofa um orkusparnað í landbúnaði 
Sú hugmynd að námskeiði/vinnustofu, sem lagt var upp með, var að byggja það að verulegu leyti á 
skráningum þátttakenda á orkunotkun á eigin búi og úrvinnslu þeirra gagna. Þegar ljóst var hversu 
treglega gekk að fá bændur til að taka þátt í slíkri skráningu var horfið frá þeirri hugmynd. Þess í stað 
var ákveðið að  byggja námskeiðið/vinnustofuna upp í kringum niðurstöður mælinga á orkunotkun og 
verklegum æfingum þar sem olíueyðslan væri mæld.  

Vinnustofan sem stefnt er að því að halda verður blanda af fyrirlestrum, umræðum og verklegum 
æfingum og verður á vegum Starfs og endurmenntunardeildar Lbhí. Tímasetningar undirbúningur og 
utanumhald verður alfarið í höndum þeirrar deildar. 

Lýsing námskeiðs/vinnustofu: 
Námskeiðið saman stendur af fyrirlestrum, umræðum og verklegum æfingum. Miðað er við að 
vinnustofan standi í tvo daga.  

Fyrirlestrar: Í fyrirlestrum verði farið yfir niðurstöður þeirra mælinga á orkunotkun, sem aflað var í 
verkefninu. Einnig verði hagnýttar þar aðrar mælingar, sem verða gerðar á Hvanneyrarbúinu. Sá 
eyðslumælir sem keyptur var í verkefninu mun verða til reiðu fyrir vélar búsins gegn því að niðurstöður 
verði skráðar og gerðar aðgengilegar. Einnig mun mælirinn nýtast við kennslu í búfræði í Starfs og 
endurmenntadeild LbhÍ. 

Í öðru lagi verður í fyrirlestrum gerð grein fyrir því með hvaða hætti þátttakendur geti sjálfir skráð 
orkunotkun á eigin búi og unnið úr þeim gögnum. 

Verklegar æfingar: Þátttakendum verður boðið að spreyta sig á vélavinnu þar sem olíunotkunin verður 
mæld. Sama vélavinnan verður framkvæmd í upphafi námskeiðs og síðan aftur undir lok námskeiðs og 
verða þær niðurstöður síðan bornar saman og kynntar í lok vinnustofunnar. Að auki verða gerðar 
mælingar á olíunotkun við fleiri verk eftir því sem hentar þeim tíma sem námskeiðið er haldið á. 

Í verklega þætti námskeiðsins verður einnig sýnd hvernig má með einföldum hætti mæla orkunotkun 
við ákveðin verk og verður þátttakendum gefinn kostur á að taka heim með sér á kostnaðarverði búnað 
til slíkra mælinga. Uppsetning og notkun eyðslumælis verður einnig sýnd.  

Umræður: Inn á milli fyrirlestra og verklegra æfinga verði fléttað umræðum þar sem þátttakendur geta 
rætt efni og niðurstöður fyrirlestrana og verklegra æfinga ásamt því að miðla af eigin reynslu og skiptast 
á hugmyndum um leiðir til að draga úr orkunotkun við búrekstur. 

Framvinda verkefnisins 
Verkefninu lauk formlega 31. desember 2014.  Verkefnið hefur dregist umfram það sem lagt var upp 
með og kemur þar margt til, einnig hefur það tekið ákveðnum breytingum, eins og gerð er grein fyrir 
hér að ofan. Öflun gagna frá bændum fór síðar af stað en áætlað var og reyndist þegar upp var staðið 
ekki eins og væntingar stóðu til. Engu að síður tók sá verkþáttur bæði fé og tíma. Sú ákvörðun að mæla 
orkunotkun við einstaka verkþætti fóðuröflunar á Hvanneyri reyndist hins vegar mög verðmæt fyrir 
verkefnið og eru þau gögn og reynslan, sem af því fékkst ein verðmætasta afurð verkefnisins. Verðmæti 
þeirra gagna mun auk þess margfaldast ef tekst að miðla þeim niðurstöðum út til bænda í gegnum þau 
námskeið/vinnustofur sem ráðgert er að halda. 

Kostnaður verkefnisins og fjármögnun 
Þrátt fyrir að verkefnið hafi tekið ákveðnum breytingum frá því sem upphaflega var ráðgert þá hefur 
tekist að halda kostnaði við það nokkurn veginn innan þess ramma sem því var ætlaður í upphafi. 
Upphafleg fjárhagsáætlun geri ráð fyrir að heildarkostnaður yrði 5.659.000 kr. en hann reyndist í 
verklok vera 5.695.558  kr. Í töflu 1 er sýnd sundurliðun kostnaðar. Sundurliðunin er unnin út frá  
verkefnabókhaldi LbhÍ.  
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Tafla 1 Sundurliðun kostnaðar við verkefni 

Kostnaðarliður Kostnaður [Þúsundi króna] 

Vinna sérfræðinga 4.497,5 

Ferðakostnaður 97.2 

Smááhöld og tæki 139,2 

Samrekstur og aðstaða (20%) 926,1 

Annað 35,5 

Samtals 5.695,6 

 

Fjármögnun verkefnisins er annars vegar styrkur frá Orkusjóði að upphæð 2.829.000 kr. og 
mótframlag LbhÍ 2.866.558 kr. Þegar hafa borist tvær greiðslur frá Orkusjóði samtals 1.886.000 kr. og 
er hér með óskað eftir lokagreiðslu styrks, um leið og sjóðnum eru færðar þakkir fyrir veittan styrk og 
skilning gagnvart þeim drætti sem orðið hefur á lokaskýrslu verkefnisins. 

 

Reykjavík 11. September 2015 

 

__________________________ 

Jón Guðmundsson 


