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Presenter
Presentation Notes
Ágætu fundargestir. Í erindi mínu ætla ég að fara yfir verkefnið Landsskógaúttekt sem ég stýri hér á Mógilsá.Ætla að nota töluvert púður í að segja frá hvernig upplýsingar um skóga og skógrækt voru birtar áður en landsskógaúttekt hófstSíðan ætla ég að eyðu nokkrum orðum á hvert við erum komin í dag Hvaða er að gerast núna með breyttri stofnunOg að lokum horfi ég aðeins í spákúluna 



Landsskógaúttektir 
• Mælt/metið á flatareiningu á úrtaki: 

• Magn:  
• bolviður, lífmassi, kolefni 

o.s.fr. 
• Eiginleikar: 

• Lífvænleiki trjáa, 
trjátegundasamsetning 
o.s.fr. 

• Breytingar á magni og 
eiginleikum:  

• vöxtur o.s.fr. 
• Mælt/metið með kortlagningu: 

• Flatarmál 
• Staðsetning 

• Flatarmál x magn á flatareiningu = 
heildarmagn. 

Presenter
Presentation Notes
Ég ætla byrja hér á örlítilli upprifjum á prinsippunum í sambandi við landsskógaúttektir. Kortlagning skóga er þannig alveg jafn mikilvægur þáttur og skógmælingar. Þessar tvær stærðir eru mjög háðar hvorri annarri. Staðsetning mikilvæg upp á flutningafræði (logistics) og skipulag.



Sagan 
• Í upphafi síðustu aldar: 

– Meira uppteknir af útbreiðslu skóga við landnám 
– Hófu strax skógmælingar á Vöglum 
– Kofoed kortlagði af Vagla- og Hallormsstaðaskóg 

Presenter
Presentation Notes
Skógfræðingar þessara tíma kunnu til verka og gerðu svokölluð krókuskort og mældu flatarmál þessara skóga: Vagla og hálsskógur var eins og sést á myndinni 224 ha og Hallormsstaðaskógur aðeins stærri eða 295 ha.



Tímabil Hákonar Bjarnasonar 
• Lagði áherslu á að birta upplýsingar um 

skógræktarumsvif 
• Hér eru upplýsingar frá 1946: 

– Birkiskógur friðaður: 3.460 ha 
– Friðað skóglaust land fyrir skógrækt: 99 ha (36 svæði) 
– Girðingar skógræktarfélaga: 155 ha (124 ha 

birkiskógur) 
– Gróðursettar plöntur 425.000 stk. 

 
 

Heimild: 
Hákon Bjarnason 1946. Stutt yfirlit yfir 45 ára skógræktarstarf á Íslandi. 
Ársrit Skf. Ísl. Bls. 51-77. 

Presenter
Presentation Notes
Hákon var mjög ljóst að Skógræktin þyrfti að sýna fram á áþreifanlegan árangur og var því duglegur að birta upplýsingar um friðanir, girt svæði og gróðursetningar. Á þessum tímum var skógræktartilveran á Íslandi lítil og frekar einföld. 



Upplýsingar um skóga og skógrækt á sjöunda og 
áttunda áratug síðustu aldar  

• Yfirlit yfir skóga og skógrækt 1966: 
– Búið að friða 31.400 ha lands 
– 41 svæði hjá Sr og 358 hjá Skógræktarfélögunum 
– Girðingalengd: 545 km 
– Gróðursetningar: 

• Sr: 608 ha 
• Skf: 1.426 ha 

– Fyrsta birkiskógaúttektin 
 1972-75: 125.000 ha 
– Gróðursetning hafði tífaldast 
 frá 100 þús pl. í milljón pl. 
 

 
 

 

 
 
 

Ljósmynd V. Ericsson 1974. Úr Skógarmálum 

Presenter
Presentation Notes
Þar af voru 14.600 ha í Þjórsárdal og Skarfanesi, 4.000 ha í Þórsmörk , 2720 ha Heiðmörk, 1300 ha í Haukadal.Hákon var pirraður yfir því hve girðingar Skógræktarfélagana voru litlar og girðingarefnið nýttist illa.Þarna er þá komnir til skjalanna rétt rúmlega 2000 ha af ræktuðum skógi (Í gögnum landsúttektar eru 1400 ha eldri en 1966). +/- 500 ha.



Landnýtingarskýrslan 1986 

• Fyrsta landskortið af birkiskógum á Íslandi birt 
• Kort af girðingum Sr birt: 
• Friðuð skógræktarsvæði = 41.000 ha.  

Presenter
Presentation Notes
Í kjölfar þingsályktunar sem samþykkt var 1984 um gerð landnýtingaráætlunar gerði landbúnaðarráðuneytið skýrslu sem heitir Landnýting á Íslandi og forsendur fyrir landnýtingaráætlun. Bæst höfðu við 9 þús ha hjá Sr., tæplega 2 þús hjá Skf. Og nýr flokkur kominn inn skógrækt á einkalandi um 1000 ha friðaðir.Einnig var birt í skýrslunni kort sem sýnir skógræktarskilyrði á Íslandi skv. úttekt Hauks Ragnarssonar skógfræðings og fyrsta forstöðumanns Rannsóknastöðvarinnar á Mógilsá.



Staðan rétt eftir aldamótin 

• Stóraukin nýskógrækt út um allt land frá 1990 
• Mikið púður fór í ræktunaráætlanir 
• Flatarmál ræktaðra skóga var ekki þekkt og 

birkiskógaupplýsingar farnar að úreldast 
• Engar mælingar á úrtaki skóga til  
• Kyótóbókunin varð af raunveruleika 2005 

– Krafist gagna um flatarmál og kolefnisbreytingar í skógum 
– Þá þegar var Sr búinn að ákveða að fara í landsskógarúttekt 

(2003) til að undirbyggja upplýsingar um kolefnisbindingu 
skóga og skógræktar 

– Landsskógaúttekt hófst 2005 
 

Presenter
Presentation Notes
Yfirsýnin tapast þegar leið fram að aldamótum og ríkisstyrkt skógrækt á einkalandi var komin á fulla ferð ásamt landgræðsluskógrækt um land allt. Við aldamót var aðeins hægt að meta flatamálið útfrá gróðursettum plöntum.Á þessum tíma var ekkert kerfi til að meta innihald skóganna nema óbeint útfrá gróðursettum plöntum.Magn lífmassa og bolviðar voru algerlega óþekktar stærðir.Áttum framsýna yfirmenn ákváðu að fara út í landsskógaúttekt áður en búið var að samþykkja og fullgilda Kyotobókunina. 



Staðan í dag 
• Landsskógaúttekt hefur nú staðið í 12 ár 
• Erum að mæla mælifleti í ræktuðum skógum í þriðja sinn (5 ár á 

milli mælinga) og náttúrulega birkiskóga í annað sinn (10 ár á milli 
mælinga) 

• Endurkortlagning náttúrulega birkiskóga og birkikjarrs lokið 
• Flatarmál ræktaðra skóga byggir á landsskógaúttekt  
• Mat á kolefnisbindingu og losun í trjágróðri byggir á 

landsskógaúttekt 
• Mat á viðarmagni og viðarvexti byggir á landskógarúttekt 
• Trjátegundasamsetning og margir aðrir þættir byggja á 

landsskógaúttekt 
• Landsskógaúttekt er orðin lykillinn af langtímaspám fyrir 

kolefnisbindingu og viðarframleiðslu í íslenskum skógum 

Presenter
Presentation Notes
Ræktaðir skógar 2015 42.000 ha.Birkiskógar og kjarr tæplega 152.000Við vitum margt um skógana kolefnisforða, kolefnisbindingu, viðarmagn, viðarvöxt, trjátegundasamsetningu ofl. Kem af sumu af þessu seinna. 



Skógar og kjarr 2015: 
Ræktaður skógur:  49.500 ha 

Náttúrlegur birkiskógur og  -kjarr: 151.600 ha 

Presenter
Presentation Notes
Ræktaður skógur samkvæmt mæliflatarúttektinni er 42.000 ha í lok árs 2015. Miklar betrumbætur hafa verið gerðar á kortlagningu skóga með yfirferð Björns Traustasonarog staðkunnugra fagmanna um land allt. Við erum samt enn að glíma við ofskráningu skóga. 



Mælifletir mældir í Landsúttekt: 
Ræktaður skógur:  881 

Náttúrlegur birkiskógur og  -kjarr: 223 

Presenter
Presentation Notes
Til samanburðar fór Náttúrufræðistofnun á 1270 mælifleti í sinn stóru merku vistgerðarannsókn.



Spáin í Brynhildarskýrslunni 

Presenter
Presentation Notes
Skógur sem er eldri en 1990 er ekki þarna með. Þar á sér stað binding í náttúrulegu birki og ræktuðum skógi (70 Gg CO2 árið 2015 á móti 257 Gg í Afforestation). Brotnu línurnar sýna CO2 ígildi bundin í bolvið sem er fjarlægður úr skógi við grisjun eða lokahöggi. Hvað gerist með þann við skiptir auðvitað höfuðmáli fyrir bókhald gróðurshúsalofttegunda. Það sem er skorið í borð og planka fer í viðarafurðir. Þetta er enn sem komið er örítið brot af viðartekju á Íslandi (1,3% árið 2015) en það má búast við að þessi þáttur aukist. Mestmegnis af viðartekjunni fer í ofnana á Grundartanga. Elkem fær kredit fyrir að nota við frekar en kol og kox. Meðalbinding frá 2030 og út öldina: 400 þús tonn S1 1100 þús. tonn S4



 

Framboðsferill mótvægisaðgerða sem kosta minna en 50 evrur á hvert tonn CO2  
Heimild: Brynhildur Davíðsdóttir o.fl. 2009. Möguleikar til að draga úr nettóútstreymi 
gróðurhúsalofttegunda á Íslandi, Skýrsla Sérfræðinganefndar, Umhverfisráðuneytið. 

Spá 2009 

Presenter
Presentation Notes
Landgræðsla 1250 kr á tonn CO2Skógrækt 1507 kr á tonn CO2Endurheimt votlendis 910 kr. á tonn CO2



Spá 2017 

 

Framboðsferill mótvægisaðgerða sem kosta minna en 50 evrur á hvert tonn CO2  
Heimild: Brynhildur Davíðsdóttir o.fl. 2017. Ísland og loftslagsmál. Hagfræðistofnun 
Háskóla Íslands. C17:01.  

2500 kr. 
916 kr. 

2743 kr. 

Presenter
Presentation Notes
Hektari kostar í ræktun 350 þús. kr. Búið að taka inn tekjur af viðarframleiðslu. Sömu ábatatölur og í skýrslunni frá 2009 fyrir endurheimt votlendis.  



Framtíðar viðarframleiðsla 

• S1 = 163.000 ha 
• S2 = 290.000 ha 
• S3 = 526.000 ha 

Presenter
Presentation Notes
geri ráð fyrir að helstu barrviðir og alaskaösp verði nýtt til viðartekju af 78% hluta sem er töluvert hátt og bjartsýnt nýtingahlutfall. Aðrir laufviðir en alaskaösp og það er þá aðallega birki geri ég ekki ráð fyrir að nýtist til viðartekju.Meðalviðartekja 2030 til 2100 = 150.000 m3 S1 350.000 m3 S4Árið 2015 stóðu um 500.000 rúmmetrar Vonumst til þess að í nánustu framtíð getum við verið með árlegt yfirlit yfirlit yfir viðarmagn í skógum landsins. 



Hliðarverkefni 

• Landsskógaúttekt sem er 
meginverkefni Íslenskrar 
skógarúttektar hefur leitt af 
sér fjölda hliðarverkefna: 
– Nemendaverkefni  
– Verkefni fyrir innlendar 

stofnanir og fyrirtæki 
– Verkefni fyrir Evrópusambandið 

(JRC) 

Presenter
Presentation Notes
Bæði er um að ræða nemendaverkefni sem hafa nýtt gögn úr Landsskógaúttekt og einnig verkefni sem hafa notað þekkingu og tækni okkar varðandi skógarúttektir.Höfum unnið kolefnisúttektir fyrir Landsvirkjun og KolviðHöfum unnið upp úr landsskógarúttekt staðfræðilegar upplýsingar um lífmassa í skóglendum á Íslandi fyrir Evrópsku Rannsóknastofnunina sem heldur utan um Evrópska skógargagnagrunnin.



Nýir tímar 

• Samþætting 
landsskógaúttektar og 
árangursmats á 
gróðursetningum 
– Byrjum mælingar strax á fyrsta 

sumri 
– Allt úrtak á mælingum á fyrsta, 

öðru og fimmta vaxtarsumri 
– Hefðbundin landsskógaúttekt 

hefst ekki fyrr en 6. til 10. 
aldursári. 

– Kallar á rauntímakortlagningu 
gróðursetninga með GPS 
tækjum eða Smartsímum. 

Presenter
Presentation Notes
Með nýrri stofnun var ákveðið að slá saman Landsskógaúttekt og árangurmats á gróðursetningum. Þetta hefur líka í för með sér ýmsar praktískar breytingar. Starfsmenn auðlindasviðs munu taka virkan þátt í vettvangsvinnu við landsskógaúttekt. Sérstakt skógmælinga og skógarúttektarteymi hefur tekið til starfa en í teyminu eru starfsmenn rannsóknasviðs og auðlindasviðs. Hluti af markmiðum teymisins snýr af því að nýta það gríðarlega magn vaxtarupplýsinga sem búið er að safna í landsskógarúttekt til þessa að búa til vaxtarferla fyrir helstu trjátegundir. 



Framtíðarmúsík 
• Stuðnings aðferðir: 

– Fjarkönnun:  
• Optical, Lidar, radar 
• Hægt að birta niðurstöður fyrir 

minni svæði  
• Hægt að birta kort byggð á 

fjarkönnun  

• Þurfum að auka samstarf 
stofnana og mynda sterkt 
fjarkönnunarteymi á Íslandi   

Presenter
Presentation Notes
Það er mikil þekking á optical fjarkönnun til á Íslandi eins og glögglega kom í ljós í verulega vandaðri vinnu Náttúrufræðistofnunar við mat á vistgerðum á Íslandi.Samstarfsfólk okkar á Norðurlöndum stendur í fremstu víglínu varðandi notkun fjarkönnunar til stuðnings við hefðbundna landsskógaúttektir. 



Þakkir fyrir gott hljóð 

Mynd: Bjarki Þ. Kjartansson 
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