VILT ÞÚ HALDA ERINDI Á ALÞJÓÐLEGRI
VÍSINDARÁÐSTEFNU Á ÍSLANDI?
Ecosystem Disturbance and GHG Exchange in the Nordic Region
Gunnarsholti, Rangárvöllum, 8. og 9. september 2010.
Norræna NordFlux verkefnið stendur fyrir alþjóðlegri vísindaráðstefnu á Íslandi í 2. viku september í
samvinnu við Landbúnaðarháskóla Íslands (LbhÍ), Landgræðslu ríkisins (L.r.) og Skógrækt ríkisins (S.r.).
Íslenskur titill ráðstefnunnar er „Áhrif vistkerfisraskana á hringrás gróðurhúsalofttegunda”.
Þema þessarar ráðstefnu er áhrif ýmissa náttúrulegra og manngerðra raskferla á hringrás og bindingu
gróðurhúsalofttegunda. Nokkur lykilorð yfir slíka ferla eru: uppblástur; skógareyðing; áhrif veður‐
farssveiflna, svo sem storma og kuldakasta; áhrif skordýraplága; áhrif landnýtingar, svo sem skógar‐
höggs, beitar, áburðargjafar og framræslu; áhrif náttúruhamfara, svo sem eldgosa og flóða...
Allir vísindamenn og framhaldsnemar á Íslandi sem stunda rannsóknir á þeim fræðasviðum sem varða
efni ráðstefnunnar eru hvattir til að skrá sig og bjóða fram erindi. Gert er ráð fyrir að um 30 erlendir
þátttakendur verði á ráðstefnunni.

Skráningarfrestur fyrir fyrirlesara er 7. maí.
Skráningar eru sendar með tölvupósti til (bjarni@lbhi.is) og þurfa að innihalda:
1. Nafn, heimilisfang, netfang
2. Titill erindis á ensku (má breyta síðar)
Öllum póstum verður svarað og móttaka staðfest – ef svar berst ekki innan 2‐3 daga þá eru viðkomandi beðnir um
að senda skráninguna aftur.

Vísindanefnd ráðstefnunnar mun stilla upp endanlegri dagskrá. Öll innsend erindi komast á dagskrá,
annaðhvort sem fyrirlestrar eða veggspjöld.

Ráðstefnuhaldarar:
Landbúnaðarháskóli Íslands (www.lbhi.is), Landgræðsla ríkisins (www.land.is) og Skógrækt
ríkisins í samstarfi við norræna rannsóknanetverkið NordFlux
(http://www.nateko.lu.se/nordflux/home.html)

Skipulagsnefnd ráðstefnunnar (bjarni@lbhi.is)
• Bjarni Diðrik Sigurðsson (formaður), Landbúnaðarháskóla Íslands, Hvanneyri, 311
Borgarnes. Sími: 843 5342 (gsm).
• Edda S. Oddsdóttir, Rannsóknastöð skógræktar, Mógilsá.
• Guðmundur Halldórsson, Landgræðslu ríkisins.
• Hlynur Óskarsson, Landbúnaðarháskóla Íslands.
• Hreinn Óskarsson, Hekluskógar

Vísindanefnd ráðstefnunnar: (anders.lindroth@nateko.lu.se)
• Próf. Anders Lindroth (formaður), Department of Physical Geography and Ecosystems
Analysis, Lund University, Sölvegatan 12, SE‐223 62 Lund, Sweden. Tel: +46 462220474.
• Próf. Timo Vesala, Department of Physics, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
• Dr Ebba Dellwik, Risø National Laboratory, Danish Technical University, Roskilde,
Denmark
• Próf. Bjarni D. Sigurðsson, Landbúnaðarháskóla Íslands.

