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Presenter
Presentation Notes
Skógræktarstjóri – skógræktarfólk – ágæta samkoma Framtíðarmarkmið Skógræktarinnar – og þá held ég að það skipti ekki máli hvort það er lítið eða stórt S í upphafi -, er skýrt. Við ætlum að rækta meiri og betri skóg, á sem skemmstum tíma. Hljómar einfalt, þurfum bara nokkra aura í viðbót, hlaða plöntum á fólk og svo af stað að gróðursetja... muna bara að græna hliðin á að snúa upp...Eða, kannski ekki... ef það er eitthvað að marka það sem þeir Þröstur og Aðalsteinn hafa sagt – og svei mér þá, ef ég ætla ekki bara að trúa þeim í dag – þá eru rannsóknir í skógrækt á síðustu 50 árum ein af forsendum þess að við erum nú að byggja upp skógarauðlind, auðlind sem skiptir í raun máli. 
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• Fjármagn 
• Áhugi 

vísindamanna 
 

Presenter
Presentation Notes
Skógræktarrannsóknir, líkt og aðrar rannsóknir, hvíla á þremur stoðum.  Ein stoðin er þörfin, hvort heldur skógræktargeirans, almennings eða stjórnvalda, fyrir þekkingu, önnur stoðin er fjármagn, það kostar jú að gróðursetja, mæla og reikna og þriðja stoðin er sá mannauður og áhugi sem býr í Bestu rannsóknirnar, og mesti árangurinn næst þegar allar þrjár stoðirnar eru til staðar, með vandvirkni er hægt að halda jafnvægi ef eingöngu tvær eru  - þó svo að orkan sem fer í það að halda jafnvægi dragi eðlilega úr gæðum rannsóknanna – en ef eingöngu ein stoð er til staðar, þarf viðkomandi að vera ansi slyngur í jafnvægislistinni til að ná að gera eitthvað annað en að detta flatur.
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• Rétt tegunda og kvæmaval 
• Hámarka lifun og vöxt 
• Umhirða og nýting þannig að 

skógurinn skili sem mestum arði 
 

Rannsókna-
þarfir íslenskrar 
skógræktar 

Presenter
Presentation Notes
Ef markmiðið er að gera auðlindina verðmætari, hratt og örugglega, hverjar eru þá rannsóknaþarfir íslenskrar skógræktar?Aftur... þetta er ekki flókið –  við þurfum að vitaHvað á að gróðursetjaHvernig höldum við því sem við gróðursettum á lífi (og jafnvel fáum það til að vaxa)Hvernig notum við auðlindinaÍ raun má segja að  má að fyrsti punkturinn hafi verið rauði þráðurinn í rannsóknastarfi Mógilsár frá upphafi. Þannig voru rannsóknir á tegundum og kvæmum nær einráðar á fyrstu árum stöðvarinnar. Þrátt fyrir að talsvert liggi fyrir af kvæmarannsóknum á algengustu tegundum okkar, er þessari vinnu er engan veginn lokið, og tegunda og kvæmarannsóknir verða áfram mikilvægur hluti af rannsóknastarfi í skógrækt á Íslandi. Breyttar aðstæður, ekki síst vegna hlýnunar loftslags, kallar á stöðugt endurmat á þeim efnivið sem við ræktum hér á landi, bæði með því að velja úrvals einstaklinga af þeim tegundum sem við þegur notum, auk þess að prófa nýjar tegundir. Þar er oft úr vöndu að ráða, því ef við gerum ráð fyrir þeirri hlýnun sem er spáð á líftíma trjáa, þá er líklegt að þær tegundir eða kvæmi sem munu þrífast best eftir 30-40 ár, séu ekkert endilega þær tegundir sem henta best við núverandi aðstæður. Brynjar mun segja okkur frekar frá þeirri vinnu sem hefur verið unnin, og því sem framundan er þegar kemur að kynbótum trjáa. Þá munum við einnig heyra hvernig spálíkön um veðurfar framtíðar geta gefið okkur hugmynd um gróðurfar og hvernig hægt er að nota spár um breytingar á veðurfari til að spá fyrir um mögulegar framtíðar breytingar á skilyrðum skóga á landinu í erindi Bjarka eftir hádegi. Slíkar rannsóknir geta verið mikilvægt tæki til að hjálpa okkur við ákvarðanatöku þegar kemur að því að velja réttu tegundirnar og kvæmin.Björninn er hins vegar ekki unninn þó búið sé að velja álitlegan efnivið, að fá plöntuna til að lifa af í, oft mjög andstyggilegu, íslensku umhverfi getur reynst þrautinni þyngri. Það er ekki frýnilegt fyrir tré að vera troðið niður í næringarsnauða jörð, þar sem óblíð veðuráttan er oft ekkert lamb að leika sér. Tryggja þarf gæði skógarplantna og vanda val á landi til gróðursetninga, staðsetningu plantna, jarðvinnslu, áburðargjöf og fleiri þættir skipta miklu máli. Þó nokkuð liggur fyrir af rannsóknum og niðurstöðum á áhrifum ýmissa þátta á þrif plantna fyrstu árin eftir gróðursetningu og Jóhanna mun tala um ræktun asparskóga í ólíkum landgerðum hér á eftir. Hins vegar er ljóst að þarna má ekki slá slöku við. Breytt umhverfi, hvort sem það er veðurfar, skordýr, sjúkdómar eða nýjar trjátegundir, kalla á stöðugar rannsóknir á þessu sviði. Því miður höfum við ekki getað sinnt því eins vel og við hefðum vilja á undanförnum árum og er þetta eitt þeirra rannsóknasviða í íslenskri skógrækt þar sem þörfin er hvað mest.Nú, ef jörðin hendir plöntunni ekki aftur upp á yfirborðið, vindurinn ber hana ekki til dauða eða kuldinn drepur hana, þá er eins líklegt að einhver sjúkdómur eða padda komi og éti hana... og þegar ég segi padda á ég ekki við búfénað, þó svo að það hafi ekki alltaf hjálpað til. Rannsóknir á skaðvöldum og sjúkdómum trjáa hafa verið lengi á Mógilsá. Unnin hafa verið rannsóknarverkefni á einstökum skaðvöldum, auk þess sem heilsufar trjáa er vaktað af sérfræðingum, bæði með því að halda til haga upplýsingum sem koma frá almenningi og eins með eigin athugunum. Þau Halldór og Brynja munu veita okkur nokkra innsýn í sjúkdóma og pödduheim trjánna, en það er nokkuð ljóst að mikilvægi þessara rannsókna eykst aðeins með hlýnandi veðurfari.  Eftir því sem skógurinn vex eykst þörfin fyrir rannsóknir og þróunarvinnu á þvi hvernig við nýtum auðlindina. Bent hefur verið á að þær þjóðir sem eyða skógum sínum, tapa smám saman þekkingu á því hvernig við umgöngumst og nýtum þessa auðlind á sjálfbæran hátt. Vissulega horfum við til skógarríkja í nágrenni okkar og lærum af þeim, en líkt og á svo mörgum öðrum sviðum þá eru öflugar rannsóknir, t.d. á umhirðu skóga og viðargæðum byggðar á íslenskum aðstæðum, mikilvægar. Þarna erum við á byrjunarreit, og mörg tækifæri framundan.Þær rannsóknir sem ég hef minnst á hér að framan, snúa einkum að Íslandi og íslenskum aðstæðum – þe. sérþörfum íslenska skógargeirans.



Norrænar 
skógarlausnir 
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Presenter
Presentation Notes
En skógur er ekki bara tré og Ísland er ekki bara eyland. Á síðasta ári samþykktu skógarmálaráðherrar Norrænu landanna vegvísi um Norrænt skógarsamstarf. Þar er lögð áhersla á þau tækifæri sem felast í skógrækt þegar kemur að þeim mikilvægu áskorunum sem við stöndum frammi fyrir. Í heimi hlýnandi loftslags, eru rannsóknir á vistfræði og þeirri vistkerfisþjónustu – líkt og kolefnisbindingu – sem skógurinn veitir, sífellt mikilvægari. Landskógaúttektin sem Arnór mun segja okkur frekar frá eftir hádegi, safnar miklu magni upplýsinga m.a. um vöxt og kolefnisbindingu íslenskra skóga. Gögn úr úttektinni nýtast ekki eingöngu stjórnvöldum inn í kolefnisbókhald, heldur geta orðið grunnur að fjölbreyttum rannsóknaverkefnum um íslenska skóga nú og í framtíðinni. Þar má til dæmis nefna rannsóknir á kolefni í jarðvegi og öðrum gróðri en trjám. Þau verkefni, líkt og önnur rannsóknaverkefni í skógrækt munu njóta góðs af þeirri öru framþróun sem nú á sér stað í notkun landupplýsingagna og Björn Trausta segir okkur frekar frá. Hlýnun jarðar er ein mesta vá sem mannkynið stendur frammi fyrir og ljóst að til að stemma við aukinni hlýnun er þörf á víðtækum aðgerðum á mörgum sviðum. Skógrækt er augljóslega ein af þeim aðgerðum sem við verðum að nýta okkur, ekki eingöngu vegna hæfileika trjánna til að binda kolefni, heldur þarf einnig að vinna ötullega að rannsóknum og þróunarvinnu við nýtingu auðlindarinnar, ekki síst til að draga úr notkun jarðefnaeldsneyta. Þær rannsóknir eru þegar hafnar, líkt og Ólafur Eggertsson segir okkur frá hér á eftir, þar sem hann stýrði norrænu verkefni um viðarlífmassa í norrænum skógum. Ljóst er að mörg og spennandi verkefni eru framundan þegar kemur að nýtingu skógarauðlindarinnar og munu þau vonandi verða fyrirferðarmeiri í íslenskum skógarrannsóknum. 



Fjármagn 

• Ríkisframlag 
• Innlendir styrkir 
• Erlendir styrkir 
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Presenter
Presentation Notes
Vísindamanna í skógrækt bíða augljóslega fjölmörg spennandi verkefni, og útlit fyrir að þörfin fyrir rannsóknir í framtíðinni aukist frekar en dragist saman. Fyrir skógræktaráhugafólk er arðsemi skógræktar augljós en þó eru ekki allir sem sjá ljósið eins og fram kemur í erindi Þorbergs Hjalta um 200 ára deilu skógfræði og hagfræði um arðbærni skógræktar. Peningar eru einmitt ein af stoðum rannsókna, og kannski sú sem er leiðinlegast að tala um. Fjármagn til rannsókna kemur einkum úr þremur áttum, sú stærsta er ríkisframlag en hinar tvær eru innlendir og erlendir styrkir, langoftast úr rannsóknasjóðum en í minna mæli frá fyrirtækjum og/eða einkaaðilum. Ótvíræður galli á rannsóknastyrkjum er sá að yfirleitt eru það styrkir til 1-3 ára. Lífveran tré lifir h.v. talsvert lengur, og því getur verið erfitt að fjármagna skógræktarrannsóknir. Á fundi umhverfisráðherra með framkvæmdaráði Skógræktar nú í vikunni, kom fram vilji hennar til að stuðla að frekari fjárfestingum fyrirtækja í skógrækt, þá með það í huga að þau gætu nýtt sér kolefnisbindingu skógarins. Það er vissulega þarft og gott, en dregur hins vegar ekki úr þeirri staðreynd að ef við ætlum að nýta skógrækt til kolefnisbindingar, þá er brýn þörf fyrir ríkisvaldið að bæta við fjármagni og hluti þess verður að renna til rannsókna. 



Áhugi 
vísindamanna 
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Presenter
Presentation Notes
Ef einhver stoðin getur haldið jafnvægi upp á eigin spýtur, þá er það áhugastoðin. Á síðustu 50 árum hafa sérfræðingar Mógilsár verið í fararbroddi rannsókna á íslenskum skógum og stuðlað að þeim árangri sem náðst hefur í skógrækt hér á landi. Það er ekki síst fyrir tilstuðlan ódrepandi áhuga þeirra sem þar hafa starfað. Við erum einstaklega heppin með þann mannauð sem stofnunin hefur yfir að ráða, og mikilvægt að viðhalda og efla hann. Í því skyni er mikilvægt að Mógilsá taki áfram virkan þátt í skógfræðimenntun hér á landi. Mógilsá á einnig í góðu rannsóknasamstarfi við aðrar stofnanir, t.d. Landgræðsluna, Landbúnaðarháskólann, Náttúrufræðistofnun, Háskólann á Akureyri og Háskóla Íslands svo nokkrar séu nefndar. Slíka samvinnu viljum við efla og styrkja, og byggja á gagnkvæmu trausti, virðingu og forvitni. 



Af hverju? 

Presenter
Presentation Notes
Við erum öll í sama liði. Við viljum öll betri stað fyrir börn okkar og barnabörn. Í 50 ár hafa skógræktarrannsóknir verið stundaðar á Mógilsá, með það að markmiði að bæta líf okkar og afkomenda. Nú setjum við stefnuna á næstu 50 ár, og að fyrir tilstuðlan öflugra rannsókna verði byggð upp gjöful, sjálfbær skógarauðlind, landi og þjóð til framdráttar.
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