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Presentation Notes
Ég heiti Bjarki Þór Kjartansson og er sérfræðingur á rannsóknastöð skógræktar á Mógilsá. Mín helstu verksvið hjá stofnuninni þar snúa að skógmælingum og vinnu kringum Íslenska skógarúttekt, sem Arnór er búinn að segja frá hér fyrr í dag. Mér gefst einnig færi á að vinna að rannsóknum tengdum landupplýsingum um skóga og samspil skóga og veðurfars.



Styrkur CO2 eykst  

Júlí 2015 fyrsti vaxtarmánuðurinn yfir 400 ppm 
Aukning - febrúar 2016 til febrúar 2017 var 2,38 ppm 
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Presentation Notes
Á fagráðstefnu skógræktar á Patreksfirði í fyrra sýndi ég þetta graf hérna sem nú hefur verið uppfært. Mig langaði bara að nota tækifærið og vekja ykkur til umhugsunar um þá þróun sem er í gangi. Koltvísíringur í andrúmslofti er að aukast frá ári til árs. Ástæðan er aðallega aukin losun gróðurhúsalofttegunda sem veldur svokölluðum gróðurhúsa áhrifum. Ég vildi rétt halda þessari umræðu á lofti, sérstaklega innan okkar geira sem gerir svo mikið í því að berjast á móti þessari þróun með skógrækt. 



Hitastig hækkar 
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Presentation Notes
Þessi aukni styrkur koltvísirings í andrúmsloftinu leiðir til breytinga á veðrakerfum heimsins m.a. Hækkunar á hitastigi. Mín hugar og rannsóknar efni snúa að áhrifum loftslags á vöxt og viðkomu skóga. Það sem er hvað mest áhugavert í þeim efnum er hið síbreytilega veðurfar og þá sérstaklega á okkar tímum í ljósi fyrrgreindar breytinga. Hin kunni frasi „Hvernig viðrar“ ætti því ekki að koma neinum á óvart miðað við umfjöllunar efnið. Ef allt bregst þá má líka alltaf tala um veðrið. 



Loftslag og gróður 

Landbúnaðarbylting – áhugi á 
samspili gróðurs og loftslags 
eykst 

Iðnbylting – skipulögð skráning 
og hnitmiðaðri rannsóknir 

Tæknibylting – reiknigeta eykst 
og áhugi manna ekki síður 

Peter Halasz 2003, Ali Zifan 2008 
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Presentation Notes
Með þekkingunni ræktum við skóg – hvernig verður þessi þekking til og á hvaða grunni erum við að byggja? Á mínu rannsóknarefni þá langar mig að fara aftur til þess tíma sem mannkynið hætti að stunda veiðar sem sitt helsta lífsviðurværi og settist að og hóf að stunda landbúnað – Neolithiska landbúnaðarbyltingin fyrir þúsundum ára leiddi til aukinnar velmegunar og tækifærum til að tengja saman uppskeru og veðurfar, sáningartíma og annað slíkt. Í kjölfar byltingarinnar jókst þekkingin og síðar þegar við IÐNVÆÐUMST hefst hin skipulega skráning á veðurfari og mælingar sem síðan er hægt að tengja við atburði í náttúrunni. Síðasta byltingin sem mig langar að nefna hérna er TÆKNIBYLTINGINN sem gaf okkur kraftinn til að geta reiknað meira og hraðar en einnig aukin tækifæri til að skilja þetta samspil í náttúrunni. 



Breytingar á 
Íslandi? 

Breytingar gerast hér 

 

Breytingar á veðurfari = Breytingar á 
gróðurfari 

 

Áhrif á náttúrulega birkiskóga landsins? 

Trausti Jónsson 2008 
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Presentation Notes
Þessar hnattrænu breytingar hafa áhrif á Íslandi, mælingar sýna það. Breytingarnar eru sjáanlegar nú þegar í gróðri á landinu. Þessi vetur, sem slíkur hefur verið einstaklega óvenjulegur. Það þykir varla fréttnæmt lengur þegar aldargömul veðurfarsmet falla núna. Mínar fyrri niðurstöður úr módelvinnu gefa til kynna að vaxtarskilyrði gróðurs eiga eftir að aukast mikið út þessa öld. En mig langar að staldra aðeins við og skoða náttúrulega birkiskóga landsins. 



Birkiskógar Íslands 

Birki frjókorn % 

Landnám 

Margrét Halldórsdóttir 1995 

Margir hafa unnið að rannsóknum á birkiskógum á 
íslandi  
Nokkrar rannsóknir hafa tekið afstöðu til loftslagsmarka 
tegundarinnar á landinu 
Mat gert á mögulegri útbreiðslu birkis við landnám (25%) 

Þekja Rannsóknir 

40% Hákon Bjarnason (1974) 

28% Snorri Sigurðsson (1990) 

25% Árni Bragason (1995) 

35% Hjálmar Bárðarson (1999) 

27% Sigurður Blöndal & Skúli Gunnarsson 
(1999) 

8% Rannveig Ólafsdóttir (2001) >2m 

26% Þorbergur Hjalti Jónsson (2005) 

Er framtíðin mikilvægari 
en fortíðin? 
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Presentation Notes
Sú þekkingaröflun sem hefur átt sér stað varðandi birkiskóga Íslands er mikil og áhugaverð, margar ólíkar rannsóknir hafa verið framkvæmdar og nokkrar hafa tekið tillit til s.k. Loftslagsmarka tegundarinnar. Einkar áhugavert er áhugi manna að reyna að spá fyrir um flatarmál birki kjarrs og skóga við landnám. Jú vissulega urðu gríðarlegar breytingar á vistkerfi landsins við landnám en ég vil meina að framtíðin er mikilvægari. 



M.S.-rannsókn 
Leiðbeinandi: Prófessor Bjarni D. Sigurðsson LBHÍ 

Meðleiðbeinandi : Halldór Björnsson sviðstjóri  á Veðurstofu Íslands 

 

Loftlagsskilyrði birkiskóga Íslands í 
framtíðinni 

Skógfræði við Landbúnaðarháskóla Íslands 

Verkefnið er rétt nýlega hafið 
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Ég hef því ákveðið að leggja þetta rannsóknarefni fram til námsgráðu í skógfræði við Landbúnaðar Háskóla Íslands. Mér til leiðbeinslu verður Bjarni D.....  Einnig fæ ég aðstoð frá Halldóri Björnssyni veðurfræðing á veðurstofu Íslands. Hinsvegar er rétt að nefna það að verkefnið er rétt að skírða af stað. 



Christoph Wöll 2008 

Axlir risanna 
Christoph Wöll 2008 – 24% >2m, 40% >0 m 

Þröskuldshitastig fyrir birkiskóga á Íslandi 

 

 

6,9°C >1m 

 
7,2°C >2m 
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Presentation Notes
Það er þó einungis minn hluti sem er nýlega farinn af stað, því ég stend á öxlum risa, þeirra sem öfluðu og miðluðu sinni þekkingu í þágu skógræktar á undan mér. Áætlunin er að nýta m.a. frábæra vinnu sem Cristoph Wöll kláraði árið 2008. Hann gaf út í sinni masters ritgerð hitastigs þröskulda fyrir birki, yfir 1m á hæð annarsvegar og svo yfir 2m hæð hinsvegar. Hitastigsþröskuldarnir eru byggðir á meðal hita vaxtarmánaða yfir sumar s.k. trioterm. 



Hæðarbil Losunarspár Loftslagslíkön 

Veðurfar á Íslandi 
í 

framtíðinni 



Hækkandi hitastig 



Markmið 
rannsóknar 

Byggja á grunni fyrri 
þekkingar 

Bæta við þá 
þekkingu, í þágu 

skógræktar 

Skógfræðiþekking 

 

Auðga fræðasviðið 



• Hnattrænar veðurfarsbreytingar eru í 
gangi – ekki trúa Trump 
 

• Unnið er að rannsóknum á samspili 
loftslags og skóga á Íslandi 
 

• Breytingar í veðri hafa áhrif á skilyrði 
skóga til útbreiðslu og vaxtar 
 

• Niðurstöður kynntar á næstu 
ráðstefnu 

Niðurlag 

Presenter
Presentation Notes
Take home message



Takk fyrir 
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