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Upplýsingar í efnisflæðireikningum
Information buildup of material flow accounts

Inngangur
Með útgáfu efnisflæðireikninga (MFA) er verið að bæta í tölfræðilegan grunn fyrir umhverfistölfræði. MFAreikningarnir eru unnir samkvæmt samevrópskri hönnun sem skilgreinir útmörk hagkerfisins við
einstaklinga, fyrirtæki og búfé innan þess og efnisflæði kemur því úr náttúru og frá öðrum hagkerfum.
Tengt þessari útgáfu eru einnig gefnar út viðbótaupplýsingar sem bæta upplýsingum við MFA-reikningana,
en færa einnig til útmörk til þess að hægt sé að svara öðrum spurningum en reikningarnir geta svarað.

Um efnisflæðireikninga
Efnisflæðireikningar fyrir hagkerfið, hér eftir kallaðir MFA1, eru einn af sex tölfræðireikningum sem
Hagstofa Evrópusambandsins (Eurostat) hefur hannað fyrir sameiginlegt yfirlit fyrir umhverfis- og
efnahagsreikninga (SEEA2) í samvinnu við Sameinuðu þjóðirnar. Þessi tölfræði á að gefa samanburðarhæfa
mynd af umhverfismálum í öllum löndum Evrópusambandsins (ESB) og löndum sem tilheyra Evrópska
efnahagsvæðinu (EES). Þessir reikningar eru:
1.
2.
3.
4.
5.

Loftslagsreikningur hagkerfis (Air emission account; AEA)
Efnisflæðireikningur hagkerfis (Economy-Wide, Material Flow Account; EW-MFA)
Orkuflæðireikningur hagkerfis (Physical Energy Flow Account; PEFA)
Umhverfisskattar (Environmental taxes)
Efnahagsuppgjör umhverfisvöru og umhverfisþjónustu (Environmental goods and services sector
accounts; EGSS)

1 Hér notum við almennt einkennið MFA, e: Economy Wide - Material Flow Account til þess að tákna efnisflæðireikniga.
2 e: System of Environmental and Economic Accounts
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6. Umhverfisverndarreikningur hagkerfis (Environmental protection expenditure accounts; EPEA)
Eurostat vinnur einnig að hönnun annarra reikninga. Þar á meðal eru:
-

Skógarreikningur (Forest accounts)
Efnahagsreikningur fyrir umhverfistengdar ívilnanir og svipuð gjöld (Environmental subsidies and
similar transfers account (ESSTA)
Landlýsing og verðmæti náttúru (Ecosystem accounts)
Vatnsreikningur (Water accounts)

MFA eiga að varpa ljósi á það hvernig efni flæðir inn og út úr hagkerfum og hver uppsöfnun og neysla efnis
er innan hagkerfisins. Þetta veitir innsýn inn í efnisnýtingu og umhverfisálag innan hagkerfa. Tölur úr MFA
eru síðan meðal annars notaðar í heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna (SÞ) og sem mælikvarði á
iðnvæðingu innan Evrópu.
Mynd 1. Grunnhugmynd að baki efnisflæðireikningum. Efni flæðir úr náttúru eða frá erlendum hagkerfum inn í hagkerfið.
Flæðið á sér stað eftir skilgreindum flæðileiðum, þ.e. í gegnum innflutning (IMP), útflutning (EXP), efnistöku
(DE) eða förgun (DPO).

Efnisflæði er nokkuð flókið fyrirbrigði til viðbótar við þá staðreynd að hagkerfi eru mjög mismunandi og
flókin sem slík. Til þess að reikningarnir séu á annað borð læsilegir þarf því að sameina efnisflokka og
einfalda hagkerfið niður í lágmarks niðurbrot en við þessa sameiningu renna upplýsingar saman og atriði,
sem notendur hafa ef til vill áhuga á, verða óljós. Hér skapast augljós hætta á misskilningi og mistúlkun á
annars áhugaverðum upplýsingum.
Til þess að notendur geti lesið upplýsingar úr efnisflæðireikningum og dregið réttar ákvarðanir frá tölulegum
gildum þarf að byggja upp góðan skilning á:
-

Helstu atriðum varðandi það hvernig reikningarnir eru byggðir upp og hvaða útmörk gilda
Hvernig efnisflokkar eru skilgreindir
Hvernig magntölur eru fengnar og hvað megi áætla um nákvæmni þeirra

Þetta er sérstaklega mikilvægt að skilja til þess að geta borið saman magntölur í þessum efnum og tölur í
öðrum reikningum, t.d. varðandi framleiðslu og vöruskiptajöfnuði.
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Uppbygging efnisflæðireikninganna, útmörk og efnisflokkun
Útmörk reikninganna
Reikningarnir eiga að taka tillit til útmarka hagkerfisins: Þannig á að taka tillit til efniskaupa íslenskra
einstaklinga og íslenskra fyrirtækja erlendis, en efniskaup erlendra fyrirtækja og einstaklinga hérlendis eiga
að teljast sem útflutningur frá íslenska hagkerfinu. Þessi skilgreining er sú sama og er notuð í öðrum
umhverfis reikningum, svo sem í loftslagsbókhaldi hagkerfisins (AEA), orkuflæðireikningum (PEFA) og
umhverfisvörum og -þjónustum (EPEA).
Náttúra Íslands telst vera fyrir utan hagkerfið: Allar vörur og uppskera sem tekin er úr náttúrunni telst sem
innflæði inn í hagkerfið. Hins vegar teljast dýr sem eru alin upp innan hagkerfisins ekki sem innflæði þar
sem þau hefja líf sitt innan þess. Þetta þýðir að:
-

-

Allur fiskur sem veiddur er, hvort sem hann veiðist úti á sjó eða í ám telst vera efnistaka úr
náttúrunni. Þetta á hins vegar ekki við um eldisfisk. Ástæðan fyrir þessu er að eldisfiskur var settur
inn í náttúruna af hagkerfinu. Eldið notar vöru úr náttúrunni (sem kemur inn í reikningana) en
fiskurinn sjálfur var aldrei utan við hagkerfið. Eldisfiskur sem fluttur er út kemur hins vegar inn í
útflutningstölur.
Veiði hreindýra, fugla, minka og annarra meindýra telst vera efnistaka úr náttúrunni.
Búfjárræktun, s.s. sauðfjár og nautgripa, telst ekki vera efnistaka úr náttúrunni af sömu ástæðum
og að ofan; dýrin eru alin upp innan hagkerfisins.

Efni sem við geymum ekki fer úr hagkerfinu: Losun efna í útblæstri og frárennsli fara augljóslega út úr
hagkerfinu, en sorp sem urðað er á skipulögðum urðunarstöðum telst enn vera innan hagkerfisins þar sem

Athugasemd: Nokkur útmörk í efnisflæðireikningum koma í fyrstu undarlega fyrir sjónir og eru ef til
vill ekki í samræmi við það sem notendur gætu búist við. Dæmi um þetta er að dýr sem alin eru upp
innan hagkerfisins eru ekki tekin inn í myndina, nema með óbeinum hætti, svo sem í innflutningi eða
útflutningi. Þetta þýðir að mikið af þeirri vöru, sem landbúnaður framleiðir fyrir hagkerfið, sést ekki í
reikningunum þó svo að landbúnaður vegi vissulega mikið í öðrum umhverfisreikningum.
Hér er því brugðið á það ráð að taka framleiðslutölur frá landbúnaði inn í viðaukatöflum sem gefnar
eru út á netinu. Í þessum viðaukum er stuðst við víðari skilgreiningu á innflæði úr náttúrunni og
framleiðsla á dýravörum (eldisdýrum) var bætt við í nokkrum tilfellum. Reynt er að halda þessum
upplýsingum greinilega merktum með því að nota hugtakið Efnistaka úr náttúru annars vegar
(samkvæmt útmörkum sem skilgreind eru samkvæmt MFA-reikningum) og Innlend framleiðsla hins
vegar.
þetta efni gæti beðið frekari úrvinnslu. Efni sem er notað í uppfyllingu, t.d. til vegaframkvæmda, við
uppbyggingu brimgarða í flæðarmáli og stíflur, eru einnig innan hagkerfisins.
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Flæðileiðir í reikningunum
Með flæðileiðum er átt við hvernig efni er flutt inn og út úr hagkerfinu. Í MFA eru skilgreindar fimm aðskildar
leiðir:
-

Efnistaka úr náttúru
Innflutningur
Útflutningur
Upptaka efnis úr umhverfi vegna efnaferla
Losun efna út í umhverfi

Fyrstu þrjár flæðileiðirnar nota sameiginlega efnisflokkun en síðustu tvær nota aðra flokkun.
Efnistaka úr umhverfi (e. Domestic Extraction, DE)
Hér er litið til magns hráefnis sem tekið er úr náttúrunni, það er:
Lífefni: Nytjajurtir til manneldis og búfjárræktunar, timbur og plöntur sem notaðar eru innan hagkerfis.
Magn af plöntum á að miðast við plöntuna eftir að hún hefur verið felld og er tilbúin til úrvinnslu
matarafurða. Þetta þýðir að rótarplöntur ættu að telja rót og laufblöð, en slíkar tölur eru augljóslega ekki
auðfengnar. Heyfengur miðast við 15% rakainnihald eða þurrhey.
Villt dýr: Fiskur, skeldýr og krabbar og villt dýr sem tekin eru úr náttúrunni. Hér á að reikna þunga dýrsins
sjálfs þegar það er veitt (lífþungi) sem er sama skilgreining og notuð er í aflatölfræði á vef Hagstofunnar.
Þessi þungi er aðeins annar en þungi aflans þegar honum er landað þar sem oftast er búið að blóðga eða
slægja aflann.
Málmar: Hér er sérstaklega verið að sækjast eftir innihaldi hrámálms í málmgrýti sem sótt er í námur. Hér
var gengið út frá því að engar starfandi málmnámur séu til á Íslandi sem skila afurðarmagni yfir 0,05
kílótonnum á ári.
Steinefni: Hér er verið að taka saman byggingasteina, kalk, flögustein, sand og möl sem fer í byggingar,
vegagerð og aðrar framkvæmdir. Jarðvegur sem færður er til (t.d. vegna uppbyggingar ræktunarlands eða
þegar byggingarsvæði eru sléttuð út) á ekki að teljast með þrátt fyrir að landi sé raskað. Hér var hins vegar
ekki ljóst hvort að uppbygging á malarkömbum fyrir vegaframkvæmdir ættu að teljast með, en í fyrstu
útgáfu var þessi tilfærsla tekin sem hluti af vegaframkvæmdinni og því talin inn í heildartöluna.
Orkuefni: Hér er sérstaklega verið að skoða olíu, kol, mó og annað kolefnisríkt efni.
Innflutningur
Innflutningur kemur fyrst og fremst í gegnum tollahlið og er skráð í verslunartölum hjá Hagstofunni. Hér er
að auki reiknað inn eldsneyti sem Íslendingar kaupa erlendis eins og í öðrum umhverfisreikningum. Að sama
skapi voru verslunarferðir Íslendinga skoðaðar, en heildar magn vöru sem er innflutt á þennan hátt (og ekki
tollafgreidd) var hinsvegar talið vera smávægileg í samanburði við heildarinnflutning. Matarkaup íslenskra
ferðamanna erlendis telst ekki innflutningur.
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Útflutningur
Útflutningur fer fyrst og fremst í gegnum tollahlið og er skráð í verslunartölum Hagstofunnar. Kaup erlendra
ferðamanna, fiskiskipa og flugvéla í erlendum rekstri á eldsneyti hérlendis er talinn inn hér sem útflutningur
á eldsneyti. Kaup ferðamanna á fatnaði og minjagripum var tekið inn, en heildar þunginn var mjög lítill í
samanburði við annan útflutning. Matarkaup erlendra ferðamanna telst ekki inn í útflutning.
Útmörk í umhverfisreikningum eru aðeins frábrugðin þeim útmörkum sem notuð eru í vöruskiptajöfnuði og
öðrum hagreikningum. Í þeim tilfellum þegar iðnaðaraðili flytur vöru til frekari vinnslu í eigin verksmiðju
sem er staðsett erlendis telst varan sem útflutt í hagreikningum þar sem varan yfirgefur landsvæðið. Þessi
flutningur er hins vegar ekki útflutningur í umhverfisreikningum þar sem efnið hefur ekki yfirgefið yfirráð
þeirra sem tilheyra hagkerfi Íslands. Það er hins vegar ógerlegt að þræða viðskiptakeðjur fyrirtækja á milli
ríkja og ákveða hver stór hluti vinnslu fer fram í höndum erlendra aðila þegar varan er á annað borð komin
úr landi. Af þessum sökum var því farið eftir kennutöluskráningu í fyrirtækjaskrá Hagstofunnar til þess að
velja framkvæmdir sem heyra undir íslenskt hagkerfi.
Upptaka og losun efnis úr umhverfi vegna efnaferla
Í þessari flæðileið er fjallað um magn efna sem streyma um hagkerfið af sjálsdáðum. Hér er sérstaklega litið
til upptöku súrefnis vegna bruna og losun vatns vegna bruna. Einnig er reiknuð upptaka súrefnis og losun
vatns og koltvísýrings vegna öndunar. Þessir útreikningar eru nokkuð frábrugðnir öðrum hagreikningum og
nær alfarið útreiknaðar tölur. Því var þeim sleppt í birtingu á gögnunum, en hægt er að fá þessar tölur
afhentar sé áhugi fyrir hendi.
Losun efna út í umhverfi
Losun gróðurhúsalofttegunda, notkun áburðar og notkun eiturefna eru tekin hér saman auk magns af vatni
sem losnar vegna fisk- og kjötvinnslu hérlendis. Urðun sorps á sorpurðunarstöðum er skráð hér í
minnispunkti, en urðað sorp telst ekki vera farið úr hagkerfinu þar sem hluti þessa efnis er hægt að
endurheimta. Þungi gróðurhúsalofts inniheldur einnig þunga súrefnis sem notað var í bruna eldsneytis, en
þær tölur koma inn í reikningshlutanum „Upptaka og losun efnis úr umhverfi vegna efnaferla“.
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Athugasemd: Losun efna á sér stað eftir vinnslu á efninu. Þetta þýðir að oft er erfitt að bera saman
efnisflæði inn og efnisflæði út. Til dæmis:
-

-

Losun koltvísýrings (CO2) kemur til vegna bruna kola og eldsneytis. Hins vegar kemur ekki
nema tæplega þriðjungur þess massa (CO2) úr efni sem flutt var inn. Afgangsþyngd efnisins
kemur til vegna bindingar súrefnis við bruna, en þetta súrefni kemur úr andrúmsloftinu eða
úr efni sem verið er að vinna (t.d. súráli eða kvartsíl)
Vökvi sem losaður er út í umhverfið, t.d. vegna fiskþurrkunar og frá sláturhúsum, kemur hér
inn í undirlið (MF.8.2.3), en með því að reikningsfæra þessa tölu svo langt frá þeim stað þar
sem magn fisks er skráð er ólíklegt að notendur átti sig á þessari tengingu.

Í millireikningum var hins vegar skoðað efnisflæði úr hagkerfinu inn á „millisvæði“ áður en efnið fer
út í formi CO2 eða annarra efnasambanda. Í úrvinnslunni var þetta flæði kallað „Fráfall“ til þess að
aðgreina það frá útflæðinu. Í viðaukaupplýsingum í upplýsingum sem birtar eru á netsvæðinu er
magn í þessari flæðileið sýnd.

Efnisflokkar í reikningunum
Efnisflæðireikningarnir skiptast niður í átta efnisflokka:
-

Lífefni (MF.1)
Málmar (MF.2)
Steinefni (MF.3)
Orkuefni (MF.4)
Önnur efni (MF.5)
Úrgangsefni (MF.6)
Efnasambönd sem eru losuð eða tekin upp vegna efnaferla (MF.7 og MF.8)

Fyrstu sex flokkarnir eru notaðir í innflutningi, útflutningi og efnistöku úr náttúrunni. Þessir efnisflokkar eru
brotnir niður í undirflokka þannig að samtala undirflokka er jöfn gildinu í yfirflokknum. Þessi regla er því
miður brotin í þeim tilfellum þar sem upplýsingar koma sem minnispunktar (e. Memo-items) þar sem
viðbótarupplýsingar eru veittar en eru ekki reiknaðar inn í samtöluna.
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Merking á framleiðslustigi í reikningunum
Eurostat gefur út viðbótarleiðbeiningar um hvernig hægt er að merkja framleiðslustig fyrir innflutning og
útflutning út frá tollanúmeri vörunnar. Framleiðslustigið á að veita upplýsingar um hversu mikil
orka/verðmæti er þegar komið í vinnslu vörunnar em um ræðir. Þessir þrír flokkar eru:
-

-

-

SM-FIN: Fullunnin vara, eða vara sem þarf ekki frekari vinnslu, þó svo að varan sé ekki í
neytendapakkningum. Dæmi um þetta eru:
o Unninn fiskur (flök)
o Ál og álblendi
o Bílavarahlutir
SM-SFIN: Vara unnin að hluta eða vara sem þarfnast líklega nokkurrar vinnslu áður en hún telst
tilbúin til neyslu. Dæmi um þetta eru:
o Slægður fiskur
o Fiskimjöl og hrálýsi
o Kjötvara í heilum eða hálfum skrokkum
o Kaffibaunir í stórsekkjum
o Kísilmálmur og járnblendi
o Asfalt og svartolía
SM-RAW: Hráefni, eða vara sem er líklegast að fara beint í framleiðsluferli iðnaðar. Dæmi um þetta
eru:
o Fiskur sem landað er úr fiskiskipum (svo lengi sem hann er ekki unninn um borð)
o Súrál
o Kvartsíl og sandur
o Hráolía

Skilgreiningin á hvernig vöruflokkar eru merktir framleiðslustigi1 er skilgreint af þýskum starfshópi innan
Eurostat. Í sumum tilfellum er nokkuð misræmi á hvernig þessi skilgreining á við íslenskt hagkerfi sem hefur
aðra hefðir en iðnvæddasti hluti ESB. Hins vegar er mikilvægt að þessi skilgreining sé notuð jafnt í öllum
löndum til þess að hægt sé að bera saman tölur á milli landa.
Þessar upplýsingar gefa áhugaverað innsýn inn í það hvernig efnisflæði hreinsast í gegnum hagkerfið eða
hversu stór hluti af framleiðslu hagkerfisins er hráefni. Það má almennt ætla að til þess að færa efni úr
hráefni í iðnaðarvöru og áfram í fullunna vöru þarf að leggja til orku (t.d. orkuefni eða raforku) og vinnuafl.
Hagkerfi sem skila meira af hráefni út eru því sennilega ekki eins orkufrek og hagkerfi sem skila fullunninni
vöru. Á svipaðan hátt er hægt að ímynda sér að uppbygging innviða á borð við vegi, virkjanir og húsnæði
þurfi mikið magn af steinefnum sem hráefni og sementi (sem er flokkuð sem fullunnin vara).

1 e. state of manufacturing, SM
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Athugasemd: MFA reikningurinn sem skilað er til Eurostat hefur eingöngu þrjú SM-gildi fyrir hvert ár,
þ.e. eitt gildi fyrir hvern flokk fyrir hvert ár.
Hér er verið að fórna miklu upplýsingagildi úr reikningunum þar sem verið er að leggja að jöfnu þunga
mjög ólíkra efnisflokka. Þannig er t.d. þyngd á skipum, bifreiðum og áli annars vegar og innfluttu
grænmeti hins vegar hluti af samtölu yfir innflutning fullunninna vara. SM-tölurnar í MFAreikningnum eru því svo til gagnslausar á því formi sem þeim er skilað.
Það var hinsvegar ákveðið að birta þessar tölur sérstaklega í viðaukatöflum á netinu til þess að bæta
upplýsingagildi reikninganna. Í þessum tölum var bætt við SM gildi á innlendri framleiðsluvöru og
þessar tölur sameinaðar efnistöku úr náttúru. Hér þurfti hins vegar að takmarka niðurbrot eftir MFflokkum til þess að halda stærð gagnasafnsins á viðráðanlegu formi.

Gagnasöfnun
Söfnun á grunngögnum
Fyrir innfluting og útflutning á vörum er fyrst og fremst litið til innflutnings- og útflutningsuppgjörs á
verslunargrunni Hagstofunnar. Ýmsar leiðréttingar og tilfærslur þarf síðan að gera með því að skoða önnur
færslugögn, til að mynda:



Tölur úr gagnagrunni sem tengjast AEA-bókhaldi. Í þessum tölum er m.a. að finna magn af
eldsneyti sem keypt er erlendis og hérlendis af íslenskum og erlendum aðilum.
Tölur úr kortaveltugrunninum. Í þessum tölum er m.a. hægt að finna vörukaup erlendra
ferðamanna hérlendis.

Fyrir efnistölur úr náttúru Íslands er litið til landbúnaðar og fiskitölfræði sem finna má á gagnavef
Hagstofunnar. Þegar leiðrétta þarf þessar tölur eru leiðréttingafastar fengnir hjá FAO eða Eurostat auk þess
sem tölur úr rannsóknum eru notaðar.
Sérstök gagnasöfnun var gerð til þess að meta magn steinefna sem sótt er í náttúru Íslands. Gögn voru sótt
til helstu aðila sem reka jarðvegsnámur til vegagerðar, mannvirkjagerðar og annarra framkvæmda. Gögn
voru fengin úr umhverfisskýrslum og beint frá verkstjórum fyrirtækjanna. Þessar tölur voru bornar saman
við veltu fyrirtækja í iðnaðinum til þess að meta tölur inn þar sem vantaði. Efnistaka var einnig borin saman
við skráðan fjölda og staðsetningu jarðvegsnáma. Rúmmál nýbygginga var metið samkvæmt aðferðarfræði
Eurostat, en þessi mælikvarði telst vera góð nálgun á magn steinefna sem þarf að taka úr náttúru innan
Evrópu. Hins vegar var ljóst að vegaframkvæmdir á Íslandi og bygging á stíflum er hlutfallslega efnisfrekari
hérlendis en það sem viðgengst í Evrópu.
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Reiknaðar tölur
Magn fóðurs sem búfé étur, á meðan það er úti í haga, var metið út frá fjölda skráðra dýra (í nóvember á
hverju ári), fjölda og þyngd dýra sem komu til slátrunar í hverjum mánuði og eðlilegum vaxtarhraða
ungdýra. Þessi reikningur skilar orkuþörf hverrar dýrategundar (eftir landsvæðum) fyrir hvern mánuð. Ef
dýrin eru á beit utandyra er hægt að meta hversu mikið af þurrfóðri þau þurfa að hafa tekið og þar með
þunga fóðursins. Þessar tölur voru bornar saman við magn af innfluttu fóðri og heyfeng sem bændur skrá,
en nokkuð stór hluti af þessum heyfeng er étinn af dýrum meðan þau eru á húsi.
Magn matvöru og annarrar vöru sem framleidd er úr fiski var reiknuð með líkanagerð sem byggð var á
skýrslum MAST og Fiskistofu um nýtingu fiskistofna við Ísland. Hönnun og lýsing á þessari aðferðarfræði er
birt annars staðar. Helstu tölur eru frá 2010 og 2016. Hér var tekið tillit til:





Tegundar fisks (um 30 aðskildar tegundir)
Tegundar löndunar (20 aðskildar löndunartegundir)
Ráðstöfunar afla, en þetta er skráð áætlun kaupanda fisks á vinnslu. Þessi ráðstöfun þarf ekki að
vera sú sama og loka vinnsla í afurðir
Mánaðar löndunnar

Vöru var skipt niður í matvöru, sem merkir þann hluta fisksins sem seldur er til neytenda eða fluttur út til
frekari matvælavinnslu, og aðra vöru sem merkir mjöl, hrálýsi, roð og skreið sem þarfnast augljóslega meiri
vinnslu til þess að vera gjaldgeng sem matvara. Hér er verið að horfa til evrópsks mats á hvað telst vera
matur þar sem skreið og þurrkaðar fiskafurðir eru vissulega matvara í Asíu og Afríku.
Reiknaðar tölur voru bornar saman við skráðan útflutning á fiskafurðum. Hér er gert ráð fyrir að reiknað
magn eigi alltaf að vera hærra en útflutningur þar sem hluti af vörunni, sem hægt er að framleiða úr
lönduðum fiski, er annað hvort seldur á innanlandsmarkað eða mistök urðu í vinnslu og varan varð aldrei
að afurð. Við líkanasmíðina var þekkt að nýting fiskafurða hefur stórbatnað á síðustu árum vegna markvissra
aðgerða hjá vinnslunni. Hér var hins vegar ekki reynt að leiðrétta fyrir þessari þróun en nýjustu (bestu)
nýtingatölur notaðar. Þannig verður reiknuð framleiðsla fyrri ára töluvert hærri en raunveruleg framleiðsla
á fiskafurðum.
Framleiðsla á magni kjötafurða úr sláturdýrum var reiknuð út frá framleiðslutölum landbúnaðarins. Hér var
litið til:




Tegundar dýrs
Meðal skrokkþunga
Mánaðar

Nýting dýraafurða á markað fer mikið eftir því hversu stór hluti beina er seldur með vörunni sem matvara.
Hér var notast við skiptingu á milli með beinum og beinlaus sem fékkst frá tveimur verslunarstjórum á
höfuðborgarsvæðinu. Tölur frá FAO um meðal nýtingu eftir dýrategund og skrokkþunga voru síðan notaðar.
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Úrvinnsla
Í eftirfarandi köflum eru helstu efnisflokkar teknir fyrir og skoðaðir nánar. Hér er sérstaklega verið að veita
upplýsingar sem gætu gagnast þeim sem vilja geta lesið nánar ofan í hvaða upplýsingar er að finna í hverjum
efnisflokk og af hverju tölurnar eru mismunandi eftir flæðileiðum.
Hér er sérstaklega skoðað:






Hvaða undirliðir eru í hverjum MF-flokki?
Hversu margir tollflokkar falla undir hvern MF-undirlið? Heildar fjöldi varpana á milli tollaflokka og
MF-liða veltur á tugþúsundum þar sem varpanir eru háðar tíma og því stendur ekki til að birta
þessar varpanir í heild sinni
Hversu margir tollaflokkar falla undir hvern SM-undirlið (framleiðslustig)
Hvaða forsendur eru notaðar til þess að leiðrétta frumtölur yfir í þær stærðir sem skráðar eru í
MFA-reikningunum?

Til þess að fá betri yfirsýn yfir þau tvö flokkunarkerfi sem eru notuð í þessum reikningum (MF og SM) og
upplýsingar um umfang tiltekinni flokka eru gögn frá 2017 skoðuð hér að neðan. Í framhaldinu er tímaþróun
fyrir helstu efnisflokka ársins 2017 skoðuð.

Vörpun á tollflokkum yfir í MF-flokka og MS-flokka
Úrvinnsla úr tollagögnum byggir á vörpun á tölum frá tollskrárnúmerum yfir í MF-flokka og framleiðslustigs
flokkun. Í sumum tilfellum er sami tollaflokkurinn notaður í fleiri en einum MF-flokki en þá er notast við
önnur gögn til þess að dreifa úr magntölum milli MF-flokka. Í öðrum tilfellum hafa tollskrárnúmer verið
endurnýtt á milli útgáfa á tollskrá sem þýðir að sama tollanúmer birtist í nokkrum MF-flokkum og fer vörpun
úr tollanúmeri í MF-flokk því eftir árum. Þessi vinnsla byggir einnig á að innflytjendur skrái vöru rétt í
innflutningi.
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Tafla 1. Efnisflokkar og fjöldi tollflokka sem tilheyra þeim
MF-flokkur

MF-titill

SM-FIN

SM-SFIN

SM-RAW

MF.1.

Lífmassi

MF.1.1

Uppskera (fyrir utan dýrafóður)

MF.1.1.1

Korn

158

8

32

MF.1.1.2

Rótaruppskera

12

MF.1.1.3

Sykurplöntur

22

MF.1.1.4

Baunir

14

MF.1.1.5

Hnetur

MF.1.1.6

1
5

7

30

1

1

Olíuplöntur

33

1

2

MF.1.1.7

Grænmeti

190

MF.1.1.8

Ávextir

363

134

MF.1.1.9

Trefjauppskera

1

14

12

MF.1.1.A

Önnur uppskera (fyrir utan dýrafóður) ekki talin upp annars

141

34

7

9

staðar
MF.1.2

Uppskeruleyfar (notaðar), dýrafóður og beit

MF.1.2.1

Uppskeruleyfar (notaðar)

MF.1.2.1.1

Strá/hálmur

1

7

MF.1.2.1.2

Aðrar uppskeruleyfar (sykur- og rófugrænlauf, o.s.frv)

1

26

MF.1.2.2.1

Dýrafóður (þar á meðal heyuppskera/heyfengur)

1

35

MF.1.3

Viður

MF.1.3.1

Timburviður (skógarhöggsdrumbar)

110

283

MF.1.3.2

Brenniviður og önnur uppskera

45

10

MF.1.4

Villt bráð, vatnajurtir og dýr, veiði og söfnun jurta

MF.1.4.1

Villtur fiskur

741

277

200

MF.1.4.2

Öll önnur sjávardýr og jurtir

138

91

48

MF.1.5

Lifandi dýr og dýraafurðir (fyrir utan villtan fisk, vatnajurtir og

27

-dýr, villta bráð og tínslu)
MF.1.5.1

Lifandi dýr (fyrir utan villtan fisk, vatnajurtir og –dýr og villta

72

bráð)
MF.1.5.2

Kjöt og kjötvörur

204

34

84

MF.1.5.3

Mjókurvörur, fuglsegg og hunang

76

23

2

MF.1.5.4

Aðrar vörur úr dýraríkinu (trefjar, skinn, feldar, leður o.þ.h.)

34

116

157

MF.1.6

Vörur mestmegnis úr lífmassa

1396

305

122

MF.2

Málmar

MF.2.1

Járn

48

259

68

MF.2.2

Málmar utan járns

MF.2.2.1

Kopar

41

30

1

MF.2.2.2

Nikkel

14

7

3

MF.2.2.3

Blý

3

11

10

MF.2.2.4

Sínk

6

7

4

MF.2.2.5

Tin

7

10

1

12

MF-flokkur

MF-titill

SM-FIN

SM-SFIN

SM-RAW

MF.2.2.6

Gull, silfur, platína og aðrir góðmálmar

1

10

16

MF.2.2.7

Báxít og annað ál

51

23

7

MF.2.2.8

Úraníum og Thorium

8

1

2

MF.2.2.9

Aðrir málmar utan járns

16

15

11

MF.2.3

Vörur mestmegnis úr málmum

1862

514

4

MF.3

Efnasambönd utan málma

MF.3.1

Marmari, granít, sandsteinn, porfyr, basalt, annar

4

5

7

2

skrautsteinn
MF.3.2

Kalk og dólómít

5

MF.3.3

Flögusteinn

1

MF.3.4

Ólífrænn áburður og bætiefni

24

MF.3.5

Salt

2

MF.3.6

Kalksteinn og gifs

1

1

2

MF.3.7

Leir og kaolín

15

10

1

MF.3.8

Sandur og möl

2

7

MF.3.9

Önnur efni utan málmefna

2

39

33

MF.3.B

Vörur aðallega úr málmlausum steinefnum

44

75

44

MF.4

Orkuefni úr jarðolíu

MF.4.1

Kol og aðrir orkumiðlar úr fastefni

MF.4.1.1

Lignít (brún kol)

MF.4.1.2

Steinkol

1

MF.4.1.3

Olíumöl og tjörusandur

1

MF.4.1.4

Mór

MF.4.2

Fljótandi eða loftkenndir orkumiðlar

MF.4.2.1

Hráolía, eimuð olía og jarðgas á vökvaformi (NGL)

20

MF.4.2.2

Jarðgas

9

MF.4.2.3

Eldsneyti til samgangna

MF.4.2.3.1

Eldsneyti notað í vegasamgöngum

14

MF.4.2.3.2

Eldsneyti notað í sjósamgöngum

14

MF.4.2.3.3

Eldsneyti notað í flugsamgöngum

12

MF.4.3

Vörur mestmegnis úr jarðorkuefnum

MF.5
MF.6

11

8
2

2
3

4

15

4

297

600

100

Aðrar vörur

2146

1075

679

Sorp til loka úrvinnslu og förgunnar

54

24

51

Eitt af einkennum í þessari töflu er að mjög margir tollflokkar falla undir MF-liði sem eru óljósir, t.a.m.
M.F.1.6 – Vörur mestmegnis úr lífmassa, MF.2.3 – Vörur mestmegnis úr málmum og MF.5 – Aðrar vörur.
Margar neytendavörur lenda í þessum flokkum þar sem um er að ræða vörur sem eru illgreinanalegar út
frá efnisflokkum. Íslenska tollskráin er einnig með mun fleiri tollflokka fyrir fiskafurðir en evrópska tollskráin.
Niðurbrot niður á SM flokka var unnin út frá titli og lýsingu samkvæmt tollskrám sem gefnar voru út 2018,
2010 og 2005.
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Almennt yfirlit yfir tölur í MFA
Þrátt fyrir að margir tollflokkar falli inn í einn efnisflokk er það alls ekki jafngilt því að sá flokkur sem er með
flestar tollvörur sé veigamikill þegar kemur að því að skoða þunga sem skráður er í efnisflæðið. Gott dæmi
um þetta sést þegar litið er á innflutning á málmum (MF.2) og magn
innflutnings skoðað niður á annað stig (MF.2.x). Gögn fyrir 2017 sýna
að 87 % af þeim massa sem er fluttur inn fellur undir MF.2.2 – Málmar
utan járns. Hér er mestmegnis um að ræða súrál, sem er einn
tollflokkur. Um 8% af málmflokki sem er fluttur inn er síðan í MF.2.3 Vörur mestmegnis úr málmum, en þar inni eru allar bifreiðar,
vélarhlutir, málmhúsgögn og skip sem flutt voru inn til landsins á árinu
(samtals um 2300 tollflokkar). Afgangurinn í málmflokki er síðan í
MF.2.1 – Járn, en í þeim flokki er allt járn til byggingaframkvæmda og brotajárn og járnúrgangur sem fer í
framleiðslu kísiljárns. Efnisflæði í innflutningi málma er því að langstærstum hluta innflutningur á súráli (um
1700 kílótonn), rúmlega tífalt þyngri en samtals innflutningur á bílum (128 kílótonn) fyrir árið 2017.
Tafla 2. Efnisflæði 2017 eftir yfirflokkum og hlutur stærsta undirflokks

Úr náttúru

Innflutningur

Útflutningur

Samtals

Hlutur

Flokkur

kílótonn

stærsta flokks

Stærsti flokkur

MF.1 - Lífmassi

2015

57%

MF.1.4.1 (Fiskur)

MF.3 - Efnasambönd utan málma

4542

51%

MF.3.8 (Steinefni)

MF.1 - Lífmassi

583

18%

MF.1.6 (Vörur úr lífmassa)

MF.2 - Málmar

1973

87%

MF.2.2.7 (Báxíð og annað ál)

MF.3 - Efnasambönd utan málma

866

32%

MF.3.9 (Önnur efni utan málma)

MF.4 - Orkuefni úr jarðolíu

1685

75%

MF.4.2.3 (Eldsneyti til samgangna)

MF.1 - Lífmassi

688

75%

MF.1.4.1 (Fiskur)

MF.2 - Málmar

1038

86%

MF.2.2.7 (Báxíð og annað ál)

MF.3 - Efnasambönd utan málma

140

58%

MF.3.8 (Sandur og möl)

MF.4 - Orkuefni úr jarðolíu

136

63%

MF.4.2.3 (Eldsneyti til samgangna)

Svipað kemur í ljós ef við skoðum flokka eftir flæðileiðum (úr náttúru, innflutningur og útflutningur) eins og
gert er í Töflu 2 hér að ofan. Þar sést að um helmingur af þyngd lífefna úr náttúru Íslands er fiskur og um
75% af innflutningi í MF-flokki 4 (Orkuefni úr jarðolíu) er eldsneyti til samgangna.
Þar sem allar stærðir í MFA eru teknar saman samkvæmt þyngd frekar en verðmæti er eðlilegt að einn
efnisflokkur verði ráðandi í efnisflæðinu. Á myndinni hér að neðan, sem tekur saman samanlagðan þunga
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eftir flæðileiðum fyrir árið 2017, er MFA-flokkur MF.3 (steinefni) mjög áberandi enda er mikið af jarðefnum
notað í byggingar, vegi og aðrar svipaðar framkvæmdir.
Mynd 2. Efnisflæði 2017 í helstu flæðileiðum eftir yfirflokkum (MF.1 til MF.6)

Það þarf einnig að líta vandlega á merkingu efnisflokkanna þegar efnisflæði er borið saman eftir
mismunandi flæðileiðum. Til dæmis er efnistaka út náttúru af lífefnum (MF.1) töluvert hærri en útflutningur
í sama flokki. Þessi mikli mismunur hefur eðlilega skýringu. Rúmlega helmingur af efnistöku úr náttúru er
fiskur sem er reiknaður sem samtals lífþungi fisksins. Fiskur er hins vegar að mestu unnin vara þegar hann
er fluttur út. Vinnslan felur í sér hreinsun á flökum, þurrkun á úrgangi og bræðslu (mjölvinnslu).
Mismunurinn á þessum stærðum er því vökvatap og förgun á efni sem á sér stað þegar fiskur er unninn og
að litlum hluta vegna neyslu innanlands. Mismunur í þunga á innflutningi og útflutningi á málmum á sér
einnig svipaða skýringu. Ál, sem er 87% af þunga af innflutningi, er flutt inn sem súrál (Al2O3), en
útflutningsvaran er svo til hreint ál (Al) eða álblöndur (ál með viðbættum öðrum málmum á borð við kísil,
kopar, magnesíum, mangan, járn eða sínk). Við vinnsluna er súrefni (O) fjarlægt úr súrálinu, hvarfað við
kolefni (C) og losað sem koltvísýringur (CO2). Þetta þýðir að útflutningsvaran getur verið um 67% léttari en
innflutningsvaran.
Tímaraðir í efnisflæðireikningum bera með sér hvernig iðnaður og efnistaka hagkerfisins hefur þróast. Í
stórum dráttum er þetta svipuð mynd og aðrir umhverfisreikningar sýna, þar sem losun út í umhverfið er
oft nátengd framleiðslu eða innflutnings efnis. Helsti munurinn er þó að MFA-reikningarnir þurfa ekki að
gera áætlun um það hvort efni hafi verið notað til framleiðslu (sem skilar sér í losun út í umhverfið) heldur
nægir að efni hafi flætt inn í hagkerfið og gæti því hugsanlega hafa nýst í framleiðslu. Ef lítið verður til af
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framleiðsluvörum í sama flokki er það til marks um að efnisnýting1 innan hagkerfisins sé slæm. Þessi
mælikvarði á efnisnýtingu er einn af þeim mælikvörðum sem MFA er ætlað að greina, en þó getur slíkt verið
erfitt þar sem oft getur liðið nokkur tími frá því að vara er tekin inn í hagkerfið og þar til að framleiðsluvaran
er tilbúin. Ef um er að ræða stöðuga framleiðslu jafnast sveiflur út. Þegar um er að ræða fiskveiðar getur
inn- og útflæði sveiflast töluvert til á milli ára. Þannig getur metafli í desember, sem fluttur er út sem vara
árið eftir, skekkt hlutfallið á inn- og útflæði fyrir fiskveiðiárið þannig að eitt ár sé efnisnýting léleg

en

afburðargóð næsta ár.
Í öðrum tilfellum sýna tímaraðir í MFA-þróun á þjónustu innan hagkerfisins. Myndin að neðan sýnir
efnisflæði eldsneytis til samgangna (MF.4.2.3) og annars eldsneytis (MF.4.2.1) sem notað er í iðnaði og
fiskveiðum. Á þessari mynd er nokkuð áberandi vöxtur á innflutningi á eldsneyti til samgangna frá 2010, en
þessi vöxtur er í samræmi við öran vöxt í ferðamennsku til og á Íslandi. Á sama tíma er eldsneyti sem notað
er til fiskveiða og framleiðslu sífellt að dragast saman, en þessi samdráttur á sér skýringu í breytingu á
fiskveiðistjórnun og þróun í tæknibúnaði sem notaður er í fiskbræðslu.
Mynd 3. Innflutningur og útflutningur á olíu fyrir samgöngur (MF.4.2.3) og iðnað, vinnslu og veiðar (MF.4.2.1) eftir árum.
Stökk í útflutningi á olíu árið 2006 er vegna breytinga í tollflokkun 2005 og mögulega vegna tvítalningar

Á neðri hluta myndarinnar er einnig nokkuð áberandi stökk í magntölum árið 2005 þegar útflutningur á
eldsneyti til samgangna fer úr um 50 kílótonnum upp í um 150 kílótonn. Ástæðan fyrir þessu er ekki alveg
ljós, en á sér líklega skýringu í breytingu á tollalögum, en á þessum tíma var tekin í gagnið ný tollaskrá auk
þess sem skipum sem tóku vistir á Íslandi var heimilt að fella niður virðisaukaskatt á gasolíu ef olían var

1 Hér er efnisnýting notuð sem þýðing á enska hugtakinu resource productivity
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skráð sem útflutningur. Þetta stökk í eldsneytismagni er því ekki raunverulegt efnisflæði, en svipaða sveiflu
er hægt að grafa upp í tölum um þjónustujöfnuð, þ.e.a.s. þetta stökk sést í fjármagnsflæði á sama tíma.

Vísar sem skilgreindir eru í MFA
Nokkrar stærðir í MFA eru notaðar sem vísar á samfélög. Þessar tölur byggja á samtölum yfir alla liði í MFA.
Vísarnir eru:








Samtals efnistaka úr náttúru (DE)
Innflutningur (IM)
Útflutningur (EX)
Heildar innflæði (DMI = DE + IM)
Efnissöfnun (DMC1 = DMI - EX
Viðskiptajöfnuður (PTB = IM-EX)
Útflæði efna í náttúru (DPO2)



Viðbætur við birgðir (NAS = DMC-DPO)

3

Með útreikningum á þessum vísum er eðli málsins samkvæmt verið að líta framhjá fjölmörgum atriðum
sem einkenna þjóðfélög og leggja saman þunga grjóts, olíu og gulróta. Þessi grófa skoðun á framleiðslu og
uppbyggingu á þjóðfélögum er hinsvegar jafn ónákvæm á milli hagkerfa og því eru tölurnar
samanburðarhæfar. Samanburður á hagkerfum er síðan gerður á grundvelli höfðatölu.
Viðbætur við birgðir (NAS) er mælikvarði sem ætlað var að gefa mynd af uppbyggingu hagkerfa. Reynsla
Eurostat af þessum mælikvarða er hins vegar sú að reikniaðferðir á milli hagstofa sem sjá um að skila
þessum reikningum sé of mismunandi til þess að hægt sé að byggja á þessum tölum. Það er einnig eðlilegt
að skekkja aukist fyrir tölur eftir því sem fleiri samtölur eru teknar.
Að ofan var minnst á efnisnýtingu (e. material efficiency) sem einn af mælikvörðum sem skilar sér í gegnum
MFA-reiknikngana. Til þess að fá þennan mælikvarða þarf að bæta við upplýsingum um hversu mikið af
hráefni fer í hverja útflutningsvöru eftir tegundum. Vinna við hönnun á þessum reikningum er enn í gangi
fyrir Ísland í samstarfi Eurostat og Hagstofu Íslands (árið 2020) og er hún væntanleg í lok árs.
Einn af áhugaverðum mælikvörðum í MFA reikningunum er mismunur á efnisflæði á innflutningi og
útflutningi (PTB) reiknað á einstakling. Í ljósi þess að gríðarlegt magn af súráli, brotajárni, kolum og kísilsandi
er flutt inn til stóriðju og útflutningsvaran er léttari en framleiðsluvaran er eðlilegt að þungi innflutnings sé
ávalt meiri en þungi útflutnings. Iðnaðarframleiðslan hefur hins vegar aukist í skrefum, fyrst í kringum 1998

1 Domestic material consumption – Hér var valið að nota hugtakið Efnissöfnun á íslensku, þar sem hugtakið neysla=consumption bendir til þess að

mismunur á innflæði efnis og útflutningi hafi farið í neyslu. Í tölunum er hins vegar mikill þungi af efni sem aldrei verður neytt. Til að mynda súrefni
sem bundið er í áloxíð og vatn sem losnar þegar fiskafurðir eru þurkaðar.
2 Domestic processed output
3 Net addition to stock
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(álver á Grundartanga), í kringum 2008 (álver á Reyðarfirði) og að lokum á árunum 2016 og 2018
(framleiðsla kísils í Helguvík og á Bakka).
Viðskiptajöfnuður (græna línan á Mynd 4 að neðan) sýnir vissulega einhver upp og niður skref í kringum
þessi breytingarár, undirliggjandi er nokkuð jafn vöxtur í PTB frá þremur tonnum á einstaklinga í kringum
1995 og upp í um 6 tonn á einstakling í kringum 2015.
Mynd 4. Samtals innflutningur, útflutningur og viðskiptajöfnuður eftir árum fyrir Ísland

Útflutningur (dökkblá lína) virðist vaxa í þrepum en innflutningur er í stöðugum vexti.

Efnissöfnun (DMC), og þá sérstaklega efnissöfnun á einstakling, er annar af þeim vísum úr MFA sem notaður
er til þess að bera saman þjóðir innan Evrópu. DMC er mjög háð hversu mikil efnistaka er innan hagkerfisins
til uppbyggingar innviða og húsnæðis, enda eru steinefni (grjót, möl og sandur af sjávarbotni) eðlisþyngri
en flest önnur vara sem flutt er inn eða sótt í náttúruna.
Líkt og í mörgum öðrum umhverfistölum situr Ísland ofarlega í samanburði við önnur fjölmennari lönd
álfunnar enda er hlutfallslegt flæði af málmum og kola mjög hátt á hvern einstakling sökum þess hversu
viðamikill ál og járnblendisiðnaður er á Íslandi (sjá mynd 5 að neðan). Vegaframkvæmdir á Íslandi eru einnig
nokkuð efnisfrekari en annars staðar þar sem landið er strjálbýlt og vegir þarfnast mikillar efnisfyllingar til
þess að tengja fáa einstaklinga saman. Lönd á borð við Eistland, sem framleiðir mikið af jarðgasi úr kolum,
og Noregur, sem vinnur nokkuð af hráolíu, eru ofarlega á þessum lista og frændur okkar Finnar og Svíar sitja
ofarlega vegna mikilla málmnáma sem skila bæði málmi og grjótbroti (e. tailings) sem eru talin með í
efnisflæðireikningunum. Mannmörg hagkerfi innan Evrópu sem hafa nú þegar byggt flesta sína vegi eru
með lága efnissöfnun á einstakling.
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Mynd 5. Efnissöfnun á einstakling (DMC) fyrir 2017 eftir yfirflokkum (MF.1 til MF.4) í nokkrum ESB/EFTA ríkjum

Upplýsingar í viðaukatöflum
Í framleiðslu MFA-upplýsinganna er efnisflæði skoðað með tilliti til framleiðslustigs efnisflokka innan hverrar
flæðileiðar. Þessar upplýsingar gefa þeim sem útbýr MFA-reikningana tækifæri á fylgjast með hvort að
sameining gagna og áætlanir standist ákveðið hegðunarmynstur sem efnisflæði er líklegt til að fylgja. Í loka
skilum á gögnunum til Eurostat eru þessar tölur hins vegar sameinaðar sem þýðir að innsæi sem hægt væri
að hafa af þeim glatast. Útmörk MFA geta einnig sýnst nokkuð einkennileg í fyrstu þar sem búfé í landbúnaði
og fiskeldi koma ekki inn í reikningana; þessi dýr teljast ekki inn í flæðileiðina „efnistaka úr náttúru“. Hins
vegar hefur landbúnað óneitanlega nokkuð mikil áhrif á umhverfið og vegur því nokkuð þungt í hagkerfinu
almennt.
MFA er því byggt til þess að gefa yfirlitsmynd af efnisflæði fyrir hagkerfið en býður ekki upp á fíngerðari
greiningu á flæði innan hagkerfisins sem annars gæti fallið undir áhugasvið notenda. Til þess að ná að svara
slíkum spurningum var ákveðið að birta viðbótarupplýsingar í veftöflum sem bjóða upp á öðruvísi
greiningar.
Þessar upplýsingar eru að mestu leyti þær sömu og eru birtar í MFA-reikningunum sjálfum.
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Efnisflæði eftir framleiðslustigum, efnisflokkum, flæðileiðum og árum
Í þessari töflu er eftirfarandi gert við MFA-tölurnar:
1) Upplýsingum um framleiðslustig efnis eru settar aftur inn í niðurbrotið. Framleiðslustigin eru:
a. Fullunnin vara (SM-FIN)
b. Vara unnin að hluta til (SM-SFIN)
c. Hráefni (SM-RAW)
2) Dregið var úr fjölda efnisflokka niður á yfir- og undirflokk. Tilgangurinn er að halda fjölda
undirflokka í hófi og magni efnis innan hvers flokks hæfilega miklu.
3) Efnistaka úr náttúru var sameinuð við innlenda framleiðslu úr innlendu hráefni. Hér er því
framleiðsluvara landbúnaðar (mjólk, egg, ull, skinn auk matvöru) sett inn aftur auk þess að
framleiðsla fiskeldis kemur aftur inn.
4) Flæðileiðinni: Fráfall var bætt við inn í reikninginn. Hér er færður inn sá hluti vörunnar sem vitað
er að getur ekki endað í hagkerfinu sem birgðir heldur er á einhvern hátt á leið út í náttúruna eftir
umbreytingu. Dæmi um þetta er:
a. Eldsneyti sem flutt er inn til samgangna. Hér er fært magn efnis áður en því er umbreytt í
koltvísýring og vatn
b. Súrefni sem bundið er í súrál og kvartsíl. Þetta magn mun vera losað við framleiðslu áls og
kísils. Hér er skráður þungi súrefnisins þó svo að losun þess komi í formi CO2
c. Vatn (og annað efni) sem fellur til þegar fiskur og kjöt eru unnin í afurðir.
Framleiðsla úr innlendu hráefni tekur alltaf inn vöru í formi hráefnis nema þegar um ræðir mjólk eða egg.
Framleiðslan umbreytir þessu efni í matvöru (SM-FIN), aðra vöru (SM-SFIN) og úrgang.
Mynd 6. Efnisflæði (2017) inn og út úr efnisflokkum eftir framleiðslustigum úr viðaukaupplýsingum

Mynd 6 sýnir eina birtingarmynd af efnisflæði eftir framleiðslustigum fyrir árið 2017. Á myndinni er
efnisflokkum stillt upp fyrir miðju, innflæðileiðir eru vinstra megin og útflæðileiðir eru hægra megin. Stærð
reita og þykkt borða sem tengja inn og útflæði við efnisflokka fer eftir massa efnis. Hér er hægt að meta
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innlenda neyslu sem mismun í þykkt borða inn í efnisflokk og út úr sama flokki. Þannig sést til dæmis að
mikið innflæði er af steinefnum en lítið útflæði. Að sama skapi flæðir mikið af hráefnum frá innlendri
framleiðslu inn í efnisflokkinn „Efni úr lífríkinu“. Ástæðan fyrir þessu er að hér er verið að telja saman allan
sjávarafla (í þunga dýra), öll dýr sem koma til slátrunar1 og allar plöntur sem dýr á beit borða í náttúrunni.
Eins og var skýrt að ofan er „Fráfall“ það efni sem þekkt er að muni fara út úr hagkerfinu aftur, svo sem vatn
og afskurður úr fiskvinnslu, en þetta magn fer mikið eftir því hvort að fiskur er hertur eða settur í
mjölframleiðslu. Einnig er um helmingur af þunga innflutts súráls súrefni sem fellur frá við vinnslu. Hér er
fráfall vissulega útreiknað gildi eftir bestu vitund en ekki mæld stærð.

Flæði matvöru um hagkerfi Íslands, framleiðsla, innflutningur og útflutningur eftir efnisflokki og
framleiðslustigi
Þessu gagnasetti var ætlað að gefa innsýn inn í hversu mikil matvara stendur til boða innan íslensks hagkerfis
á hverju ári. Þetta þýðir að meta þurfti hversu mikil matvara er framleidd úr íslensku hráefni og á hvaða
framleiðslustigi vinnslan skilar af sér. Þessum upplýsingum var bætt við upplýsingar um efnisflæði sem
kemur fram í innflutnings- og útflutningstölum. Þessi gagnabirting er á tilraunastigi og er birt með þeim
formerkjum. Vonast er til þess að hægt verði að bæta tölurnar með samvinnu við áhugasama aðlila.
Mynd 7. Flæði matvöru (2017) eftir framleiðslustigi, efnisflokkum og flæðileið

Mynd 7 sýnir svipaða Sankey-framsetningu og Mynd 6 að ofan en mismunur á innflæði og útflæði ætti að
gefa vísbendingu um magn af matvöru sem stendur til boða til neyslu eftir matvöruflokkum. Hér er

1 Þungi sláturdýra er ekki talinn inn í efnisflæðireiknigum Eurostat en er bætt við hér þar sem við höfum áhuga á að skoða innlenda framleiðsluafurð.
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eingöngu skoðuð efnisflokkun niður á fyrsta stig en gögnin í veftöflunni bjóða upp á niðurbrot niður á einn
frekari undirflokk.
Nokkur atrið er vert að skýra varðandi myndina að ofan:
1. Hér þarf að gæta að því að löndun erlendra togara telst vera innflutningur þrátt fyrir að verið sé
að landa til íslenskrar vinnslu. Einnig er sum löndun íslenskra togara „heill fiskur til útflutnings“
sem taldist hér vera sem innlent hráefni sem fer til innlendrar „framleiðslu“ þó svo að varan fari
nær óbreytt til útflutnings. Það er því nokkuð af upplýsingum sem varða fiskvinnslu sem geta
valdið skekkju í útreikningum á matarmagni.
2. Stærsti hluti kjöt- og landbúnaðarframleiðslu er mjólk sem telst hér vera fullunnin vara þó svo að
hún eigi ef til vill eftir að vera unnin í osta og aðra vöru sem veldur nokkru fráfalli í framleiðslu.
Engin frekari aðgreining á framleiðslu úr mjólk var gerð hér.
Tölurnar eiga ekki að vera skráning á raunverulegri matarneyslu Íslendinga heldur aðeins vísbending um
hversu mikið af matvöru stendur til boða fyrir íslenskan markað eftir útflutning. Nýting og matarsóun er
síðan verkefni sem gæti tekið tillit til þessara talna en er annars utan þessara reikninga

Birting á tölum úr MFA á vef Hagstofu Íslands
Tölurnar úr efnisflæðireikningunum eru birtar í nokkrum gagnatöflum á gagnavef Hagstofunnar undir
Umhverfi/Efnisflæði/Efnisflæðireikningar. Í fyrstu útgáfu er um að ræða fimm veftöflur þar sem hægt er að
sækja tölur eftir efnisflokkum, framleiðslustigum og árum. Ef umræða eða áhugi skapast fyrir
efnisflæðireikningum verða fleiri töflur birtar á sama gagnasvæði. Í fyrstu birtingu voru gefnar út eftirfarandi
veftöflur:
1. Lykilstærðir (vísar) úr efnisflæðireikningum: Þessar tölur eru samtölur sem reiknast fyrir hagkerfið. Til
að mynda er hér reiknuð verg viðbót við birgðir (National Accumulation of Stocks) og efnissöfnun
(DMC), sem eru lykilstærðir gagnvart SÞ.
2. Efnisflæði um hagkerfi Íslands eftir efnisflokk og flæðileið (úr náttúru, innflutt og útflutt: Þessi tafla er
meginhluti af heildar EW-MFA-reikningnum þar sem magntölur (kílótonn) eru teknar (eða reiknaðar)
niður á efnisflokka (MF-flokka). Hér voru valdar þrjár lykil leiðir fyrir efnisflæði (IMP, EXP, DE) þar
sem þessar flæðileiðir nota sameiginlega efnisflokkun.
3. Losun lofttegunda og annarra efna út í umhverfið: Þessi tafla er hluti af heildar EW-MFA-reikningnum
þar sem heildarlosun gróðurhúsalofts og loftmengunarefna er tekin saman auk þess sem losun efna í
frárennsli er tekin saman. Þessar tölur eru lykilhluti af flæðireikningunum (DPO).
4. Efnisflæði eftir framleiðslustigum, efnisflokkum, flæðileiðum og árum: Þessi tafla er viðaukatölur og er
ekki hluti af EW-MFA-reikningunum. Hér er efnisflæði skipt niður eftir grófari efnisflokkum og
framleiðslustigi vörunnar. Hér var ákveðið að skoða víðara þýði fyrir efnisflæði með því að taka búfé í
landbúnaði og fiskeldi inn í efnisflæðið. Þetta þýðir að í stað þess að líta eingöngu á efnistöku úr
náttúru (e: Domestic extraction) var litið á flæði á efni til innlendrar framleiðslu.
5. Flæði matvöru um hagkerfi Íslands, framleiðsla, innflutningur og útflutningur eftir efnisflokki og
framleiðslustigi. Þessi tafla er ekki hluti af EW-MFA-reikningunum. Hér er litið á efnisflæði tilbúinnar
matvöru vegna innlendrar framleiðslu, innflutnings og útflutnings. Hér eru efnisflokkar því aðeins
aðrir en eru í MFA-reikningunum þó svo að það sé augljós tenging á milli þeirra. Tölur hér eru meðal

22

annars niðurstöður reiknilíkans á mögulegri framleiðslu út frá magntölum á hráefni sem stóð til
boða.
Tölur úr MFA eru birtar á gagnavef Eurostat ásamt tölum frá öðrum Evrópuríkjum.

Summary
Publication of data from the economy-wide Material Flow Accounts (MFA) is an expansion of the
environmental statistics that Statistics Iceland publishes. The accounts are produced using methods and
procedures developed by Eurostat, which published a detailed explanation of the accounts.
This report summarizes and explains the design of the account and the material classifications used in the
account. The working paper also gives examples of some of the key indicators that are extracted from the
account and used to compare economies in terms of material trade balance and domestic material
consumption. The paper also covers the inherent uncertainty in extracting meaning from these indicators.
In the MFA, people and domestic animals are within the economy. Material flows into and out of the
economy via extraction from nature and from other economies via imports and exports. The compilers of
the account felt that including domestic animals with the economy made answering some important
questions, such as "how much food is available in the economy" impossible, since a large section of the
food production chain is within the economy and thus no material flows from this sector. A supplemental
table has been produced and published on the Statistics Iceland data repository where the flow via
domestic extraction (DE) is replaced by domestic production (DP). This supplemental table focuses
exclusively on the flow of food into and out of the economy.
The working paper also describes a second supplemental table that is provided at the discretion of the
compilers. In that table, the material flow per class of material and state of manufacturing (SM) is published
for imports, exports, and domestic production. This data is used during the compilation of the MFA as an
important check and balance. The official MFA submitted to Eurostat only includes three figures for the
state of manufacturing for each year, but the compilers felt this was a great loss of interesting and useful
information that gives insight into how the economy refines its material, and the ratio of raw products to
finished products for each material type.
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