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Skógar framtíðarinnar 
• Til að hægt sé að meta stærð skóglendis til framtíðar þarf að gefa 

sér ýmsar forsendur 
• Þær geta verið umhverfislegar en ekki síður pólitískar 
• Þær umhverfislegu forsendur sem hér eru skoðaðar snúa aðallega 

að hlýnun loftslags 
• Pólitískar forsendur snúa að því hversu miklu fjármagni verður veitt 

til skógræktar, óháð því hver veitir það fjármagn 
• Um bæði umhverfislegar forsendur og pólitískar ríkir mjög mikil 

óvissa.  
– Ekki er vitað hvaða áhrif loftslagsbreytingar muni hafa hér á landi 

næstu áratugi.  
– Enn síður er vitað um umfang þess fjármagns sem veitt verður til 

skógræktar næstu áratugina. 
• Keyrð eru líkön til að spá fyrir um stöðu skóglendis árið 2085. 

Niðurstöður spálíkana eru háðar gefnum forsendum. 



Hvað hefur áunnist hingað til? 

• Flatarmál ræktaðra skóga er 40.000 ha.  
• Skógrækt hófst að einhverju marki eftir seinni 

heimstyrjöld 
• Stærstur hluti gróðursetninga er síðan 1990, eða 

33.400 ha. Á þeim 25 árum gerir það 1.340 ha að 
meðaltali á ári.  

• Ef ná á markmiðum sem sett hafa verið um 
skógrækt á Íslandi (215.000 ha) um að þekja 5% 
af láglendi ræktuðum skógi fyrir árið 2040, þá 
þarf að gróðursetja 7.000 ha að meðaltali á ári 
næstu 25 árin.  



Staða náttúrulegs birkis á Íslandi 2015 

• Náttúrulegir birkiskógar og – kjarr var 
endurkortlagt á árunum 2010-2014  

• Flatarmál náttúrulegs birkis er 150.600 ha 
• Flatarmálsaukning birkis frá 1989 er alls 

13.000 ha (9%) 
• Árleg aukning náttúrulegs birkis er 560 ha á ári 
• Minnkandi beit og hlýnun getur ýtt enn frekar 

undir aukna náttúrulega útbreiðslu birkis 



Staða skóglendis á Íslandi 2015 

• Ræktað skóglendi og náttúrulegt birki eru samtals 
190.600 ha (1,9% af flatarmáli landsins) 

• Árið 1990 voru ræktaðir skógar og birki 144.000 
ha. Það þýðir að 46.400 ha hafa bæst við 
skóglendi á Íslandi á 25 árum. Það skiptist svona: 
– Ræktaðir skógar: 33.400 ha 
– Náttúrulegt birki: 13.000 ha 
– Aukning upp á 1.860 ha á ári 

• Með sömu flatarmálsaukningu væri skóglendi á 
Íslandi árið 2085 alls 320.000 ha, eða rúm 3% af 
flatarmáli landins 
 



Mat á stöðu skóga árið 2085 

• Til að meta stöðu skóga til framtíðar eru notuð 
mismunandi líkön og ólíkar sviðsmyndir 
– Ferlislíkön 
– Þröskuldslíkön 
– Reynslulíkön 

 



Ferlislíkön 

• Ferlislíkön eru uppbyggð á mörgum ólíkum 
þáttum sem geta haft áhrif á mögulega 
niðurstöðu þess viðfangsefnis sem skoðað er 

• Slík líkön eru mikið notuð við að athuga 
mögulega hlýnun vegna gróðurhúsaáhrifa og 
einnig hver áhrif hlýnunar geti orðið á t.d. 
gróðurfar og útbreiðslu skóga 



Umhverfis-
áhrif í 

framtíðinni 
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Hér er sýnt hvernig hitastig og sjávarmál mun þróast miðað við bestu og verstu sviðsmynd losunar gróðurhúsalofttegunda. 
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Hitastigs og úrkomubreytingar við lok aldarinnar fyrir bestu og verstu sviðsmynd. Notast er við 32 og 39 líkhön við gerð þessarar spár.Figure SPM.7 | Change in average surface temperature (a) and change in average precipitation (b) based on multi-model mean projections for 2081–2100 relative to 1986-2005 under the RCP2.6 (left) and RCP8.5 (right) scenarios. The number of models used to calculate the multi-model mean is indicated in the upper right corner of each panel. Stippling (i.e., dots) shows regions where the projected change is large compared to natural internal variability, and where at least 90% of models agree on the sign of change. Hatching (i.e., diagonal lines) shows regions where the projected change is less than one standard deviation of the natural internal variability. {2.2, Figure 2.2}



Sviðsmyndir yfir loftslags- 
breytingar á Íslandi 

Veðurfarslíkan 1 Veðurfarslíkan 2 Veðurfarslíkan 3 

Sviðsmynd 1 -0,67°C 0,55°C 0,49°C 

Sviðsmynd 2 -0,32°C 1,36°C 1,69°C 

Sviðsmynd 3 0,98°C 2,73°C 4,12°C 

• Allt frá kólnun um -0,7°C upp í hlýnun um rúmar 4°C 

Breytingar á ársmeðalhita milli tímabilanna 1961-1990 og 2071-2100  



Þröskuldslíkön 

• Þröskuldslíkön miða við ákveðinn þröskuld 
eins og nafnið bendir til 

• Þessir þröskuldar eru afrakstur rannsókna og 
gefa til kynna hvar skil liggja 

• Fyrir trjágróður geta þetta verið trjámörk, eða 
útbreiðslumörk mismunandi trjátegunda 

• Á Íslandi hefur þröskuldsgildi fyrir birki verið 
metið 7,6°C (meðaltal sumarhita júní, júlí, 
ágúst) 



Skógræktarskilyrði til ársins 2095 

• Í skýrslu loftslagsnefndar SÞ voru settar upp 
nokkrar sviðsmyndir um mögulega breytingu á 
hitastigi út þessa öld 

• Sviðsmynd 1 (2050): Kólnun sumarmeðalhita um 
0,4°C frá árinu 2008 

• Sviðsmynd 1 (2095): Engin breyting frá 
sumarmeðalhita ársins 2008 

• Sviðsmynd 2 (2050): Hlýnun um 1,5°C frá 
sumarmeðalhita ársins 2008 

• Sviðsmynd 2 (2095): Hlýnun um 2,7°C frá 
sumarmeðalhita ársins 2008 



Fræðileg birkiútbreiðsla m.v. meðalhita sumarsins 2008 
(1,7°C hærri en meðaltalið 1961-1990) 

Tímabilið 2000-2012 er 1,2°C hlýrra að sumarlagi en 1961-1990 



Sviðsmynd 1 árið 2050: Kólnun um 0,4°C frá sumarhita 2008 



Sviðsmynd 1 árið 2050: Engin breyting frá sumarhita 2008 



Sviðsmynd 2 árið 2050: Hlýnun um 1,5°C frá sumarhita 2008 



Sviðsmynd 2 árið 2095: Hlýnun um 2,7°C frá sumarhita 2008 



Sviðsmynd 1 árið 2050: Kólnun um 0,4°C frá sumarhita 2008 



Sviðsmynd 1 árið 2050: Engin breyting frá sumarhita 2008 



Sviðsmynd 2 árið 2050: Hlýnun um 1,5°C frá sumarhita 2008 



Sviðsmynd 2 árið 2095: Hlýnun um 2,7°C frá sumarhita 2008 



Reynslulíkön 

• Reynslulíkön byggja á mælingum 
• Spár eru gerðar út frá þessum mældu gildum 
• Dæmi um slíkt er Íslensk skógarúttekt. Þar er 

gagna aflað um vöxt og viðgang skóglendis á 
Íslandi 

• Gerðar eru spár út frá þessum mælingum 



Sviðsmyndir íslenskrar skógarúttektar 

• Sviðsmyndir Íslenskrar skógarúttektar, sem spá 
fyrir um flatarmál skóga til ársins 2085, byggja á 
fjölda gróðursettra plantna 

• Þær mælingar sem liggja til grundvallar eru fyrir 
trjágróður sem gróðursettur var á árabilinu 1955-
1970 og fóru mælingar fram kringum aldamótin 
2000 

• Mælingar ná því yfir trjágróður sem óx við fremur 
óhagstæðar aðstæður út frá hitafari 

• Niðurstöður líkansins eru því fremur íhaldssamar 
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Stefnir allt í að gróðursetning verði ekki meir en rúmar 3 milljónir á næsta ári enda búið að skera niður fjárveitingar til skógræktar um helming frá því fyrir hrun.Ef við skoðum nú kolefnisbindingu í skógrækt.
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Nettó binding i koldíoxíð ígildum með nýskógrækt frá 1990 

S1 Óbreytt nýskógrækt
1.092 ha árlega

S2: Skógrækt tvöfölduð

S4: Skógrækt fjórfölduð

S1: CO2 í bolvið

S2: CO2 í bolvið

S4: CO2 í bolvið

Presenter
Presentation Notes
Flatarmál ræktaðra skóga árið 2085: S1: 116 kha S2: 193 kha S4: 347 kha.



0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080

10
00

 m
3 

Viðartekja úr ræktuðum barr- og asparskógum frá 1990 

S1: Óbreytt nýskógrækt

S2: Tvöfölduð nýskógrækt

S4: Fjórfölduð nýskógrækt
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Viðartekja árið 2085: S1: 150 þúsund m3 S2: 250 þúsund m3 S3: 455 þúsund m3.Alaskaösp, rússa- og síberíulerki, stafafura, rauðgreni, hvítgreni og blágreni nýtast til viðartekju. Ekki birki.70% bolviðarmagninu nýtast til viðartekju.85% bolviðar er fjarlægður og nýttur. 15% skilið eftir sem toppar og afsag.



Flatarmál og bolviðarrúmmál ræktaðra skóga 
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Dæmi um framsetningu gagna út úr landsskógarúttekt. Af mörgu öðru er að taka sem ekki verður gerð grein fyrir hér.



Skóglendi Íslands í dag 
Ræktað skóglendi: 40.000 ha 
Náttúrulegt birki: 150.600 ha 

Alls skóglendi 2015: 190.600 ha (1,9% af flatarmáli landsins) 



Sviðsmynd 1: Sami fjöldi gróðursettra plantna og árið 2014 

Ræktað skóglendi: 115.900 ha       Náttúrulegt birki: 192.000 ha (560 ha/pr ár frá 1989) 
Alls skóglendi 2085: 307.900 ha (2,9% af flatarmáli landsins) 1.630 ha/pr ár 

Markmiðum fyrir 5% láglendis (215.000 ha) verður náð árið 2130 

Jafngildir því að gróðursett sé í 100 m belti í kringum allar núverandi gróðursetningar 



Sviðsmynd 2: Tvöföldun gróðursetninga (svipað og árið 2007) 

Ræktað skóglendi: 192.800 ha       Náttúrulegt birki: 192.000 ha 
Alls skóglendi 2085: 384.800 ha (3,7% af flatarmáli landsins)  2.700 ha/pr ár 

Markmiðum fyrir 5% láglendis (215.000 ha) verður náð árið 2096 
 

Jafngildir því að gróðursett sé í 205 m belti í kringum allar núverandi gróðursetningar 



Sviðsmynd 4: Fjórföldun gróðursetninga (ca. tvöföldun m.v. 2007) 

Ræktað skóglendi: 346.600 ha       Náttúrulegt birki: 192.000 ha 
Alls skóglendi 2085: 538.600 ha (5,2% af flatarmáli landsins)  4.840 ha/pr ár 

Markmiðum fyrir 5% láglendis (215.000 ha) verður náð árið 2055 
 

Jafngildir því að gróðursett sé í 450 m belti í kringum allar núverandi gróðursetningar 



Skógræktarskilyrði 

• Ýmsir þættir hafa áhrif á skilyrði plantna til vaxtar 
– Hitafar 
– Úrkoma 
– Næringarefni í jarðvegi 
– Stormar 
– Beit 

• Þessir þættir geta hver um sig haft mikil áhrif á 
hvernig viðgangur og vöxtur plantna gengur 

• Skoðað er hvernig skógræktarskilyrði geta breyst 
með breytingum á hitafari út þessa öld 

 





















Fræðileg trjámörk á Sprengisandi 
Sumarmeðalhiti 1961-2006 



Fræðileg trjámörk á Sprengisandi 
Staðan í dag 



Fræðileg trjámörk á Sprengisandi 
Hlýnun um 0,5°C 



Fræðileg trjámörk á Sprengisandi 
Hlýnun um 1°C 



Birkimörk á Sprengisandi (7,6°) 
Sumarmeðaltal 1961-2006 



Birkimörk á Sprengisandi 
Staðan í dag 



Birkimörk á Sprengisandi 
Hlýnun sumarmeðalhita um 0,5°C 



Birkimörk á Sprengisandi 
Hlýnun sumarmeðalhita um 1°C 



Líkleg staða árið 2085? 
• Mjög líklegt er að hlýrra 

verði árið 2085 en í dag 
• Umhverfisskilyrði fyrir 

trjágróður verður 
líklega hagstæðari en í 
dag 

• Land sem óhæft er til 
skógræktar í dag verður 
að líkindum orðið 
mögulegt 
skógræktarland árið 
2085 

 



Líkleg staða árið 2085? 

Við sem hér erum verðum sennilega  
öll komin yfir móðuna miklu hið herrans  
ár 2085. 
En við getum með ákvörðunum okkar  
Í dag haft heilmikil áhrif á hver staða  
skógræktar verður það ár! 

Ræktað: 115.900 
Nátt. Birki: 192.000 
Samtals: 307.900 (2,9%) 

Ræktað: 192.800 
Nátt. Birki: 192.000 
Samtals: 384.800 (3,7%) 

Ræktað: 346.600 
Nátt. Birki: 192.000 
Samtals: 538.600 (5,2%) 
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