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Þingvallavatn
Umræða um að skógrækt hefði neikvæð 
áhrif á vatnsgæði vatnsins :
*Súrnun (lægra pH)
*Ofauðgun vegna losunar nítrats (NO3)

Gerir hún það?
Engar niðurstöður mælinga á áhrifum 
skógræktar á vatnsgæði voru til...

Ljósm. BDS
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Ljósmynd: Edda S. Oddsdóttir

Vatnasvið Lagarfljóts á Fljótsdalshéraði 
Býður upp á samfellda barrskóga-, birkiskóga og skóglaust land til 

rannsókna á heilum vatnasviðum...

Samfellt skógarlandslag!
Miðaldra blandaðir barrskógar!



Mólendi

SkógVatn á A-landi: 
Mólendi, birkiskógar, barrskógar
Dragalækir á þéttum blágrýtis-
berggrunni. Úrkoma 700 mm

Barrskógar

Birkiskógar



SkógVatn 
2007-2010

17 vatnasvið; 3-4 vatnasviðs-
gerðir – endurteknar mælingar 
yfir árið. Vatnssýni tekin reglulega og 
ýmsar mælingar gerðar á vatnsgæðum 
(sýrustig vatns, nítrat, o.s.frv., o.s.frv)
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Gróðurfar

Flutninguruppleyst

NPPland

Lífmassi

Land-
vistkerfi

Straumvatns-
vistkerfi

Hvaða eðlis- og efnafræðilegu 
þættir voru mældir í SkógVatni?

N, C & P forðar

Eðlisþættir

Afrennsli

Vatnshiti

Botngerð

Botnskrið

Efnafræðilegir þættir:
rafleiðni, pH, 

Ntot, NH4, NO3

Ptot, PO4

Önnur steinefni: K, Mg, Ca, S 
Snefilefni: Si, Fe, Mn, Cu, Zn
Önnur frumefni: Al, Na , Cl

Uppleyst kolefnissambönd:
DIC, TOC, DOC, POC 

Flutningurfeyra



Súrna skógarlækir?

9

Meðaltal og staðalfrávik allra punkt-
mælinga á sýrustigi

Nei!
Engin marktæk 

áhrif til 
súrnunar!

ANOVA
Gróður 0.17
Tími <0.001

Gr.*Tími 0.12



Hefur gróðurfar áhrif á losun fosfórs 
út í læki?

Mjög lítil losun 
á fosfór

Minna af 
”kornuðu” P í

barrskóga-
lækjum

ANOVA
Gróður <0.001

Tími <0.001
Gr*Tími 0.001

Enginn 
munur á
síuðum 
sýnum



Losnar meira ammoníum frá
barrskógunum?

Ammoníum 
losnar ekki!

Enginn munur á
gróðurlendum!

ANOVA
Gróður 0.80
Tími <0.001

Gr.*Tími 0.22



En losnar meira nítrat frá barrskógum?
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Meðaltal og staðalfrávik allra punktmælinga á
nítratútskolun lækja sem renna um misgróin vatnasvið 

á Fljótsdalshéraði.

Þvert á móti – það 
losnar mest nítrat 

frá skóglausu landi 
(útskolun að vetri!)

Mjög lítil losun!
1:100 af landbúnaði

Skógrækt 
minnkar 

losun nítrats!
ANOVA

Gróður 0.02
Tími 0.001

Gr.*Tími 0.22

0,50 mg/L NO3-N  losun frá túnum á Hvanneyri 
(Björn Þorsteinsson o.fl. 2004)



Af hverju hefur því þá verið haldið fram að 
skógrækt með barrtrjám geti sýrt vatn og 

ofauðgað það?
Gerist í löndum þar sem loftmengun er 

mikil (t.d. Danmörku, Þýskalandi).
Margir þættir hafa þarna áhrif –

mikilvægasti þátturinn = „greiðu”-
áhrif... rigna síðan niður í
jarðveginn... 

Þarna eru vistkerfi orðin N-mettuð 
(og jarðvegur er myndaður á súrum 
berggrunni) 
berst því óhindrað út í grunnvatn 
og læki og getur valið ofauðgun 
og mikilli súrnun...

Sjá t.d. Gundersen et al. (2006). Leaching of 
nitrate from temperate forests - effects of air 
pollution and forest management. 
Environmental Reviews  14: 1-57. 13

Á Íslandi er þessi loftborna 
mengun ekki til staðar!

Vistkerfi ekki N-mettuð!
Jarðvegur er basískur með háa 

jónrýmd!
Ekki hægt að heimfæra þessi 
áhrif af skógræktinni upp á

íslenskar aðstæður



Þýðir samt ekki að ekki þurfi að hugsa um losun 
nítrats í sambandi við skógræktina... 
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N safnast upp í skóginum – þess vegna 
er losunin minni núna! Frjósemi eykst!

Við þurfum að fara 
varlega þegar við byrjum 

að fella skóg!
Skilja eftir 10-20 m ósnert skógivaxin

svæði meðfram lækjum!
Líka í Skorradal!

Yfirlitsgrein (review) samþ. í Ambio (2010)



In memorium: 
Freysteinn Sigurðsson, geologist

Freysteinn was instrumental in designing the ForStreams 
project and acted as a special advisor and mentor

to the whole ForStreams research group throughout the first 
two years of the project. He passed away 

on December 29, 2008. The ForStreams group has accepted 
formally to dedicate the project to his memory.



Takk fyrir!


