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Hvað er Avenza Maps
• Avenza er smáforrit fyrir snjallsíma sem hægt er að nota til að 

kortleggja fyrirbæri ofan á hnitsettar loftmyndir

• Forritið er bæði til fyrir Iphone (IOS stýrkikerfi) og Android síma
• Avenza er frítt þó hægt sé að kaupa það einnig. Með því að kaupa forritið er 

hægt að fá aðgang að ýmsum kortagrunnum.

• Með fríu útgáfunni er ekki hægt að kortleggja ofan á loftmyndir nema fá þær 
sendar frá aðila sem hefur yfir slíkum myndum og hugbúnaði að ráða

• Skógræktin mun útvega þessar myndir til reynslu þar sem þessi gögn fara inn í 
gagnagrunn yfir skóglendi á Íslandi



Hvers vegna að kortleggja gróðursetningar?

• Í kjölfar Parísarfundarins hafa kröfur um skil á landfræðilegum gögnum 
aukist vegna loftslagsbókhaldsins. Það felur í sér að mikilvægara er en áður 
að útlínur skóglendis séu kortlagðar með nákvæmum hætti

• Þetta á við um allt skóglendi á Íslandi, bæði ræktað skóglendi og 
náttúrulegt birki. 

• Það skiptir því ekki máli á hvers vegum skóglendið er, sömu kröfur gilda um 
alla skóga landsins

• Skógræktin hefur látið framkvæma slíkar kortlagningar með Avenza síðan 
2017 með fínum árangri

• Skógræktarfélögin geta nýtt sér þessa sömu aðferðafræði og Skógræktin



Noktun Avenza forritsins skref fyrir skref

• Sækja forritið
• App store fyrir Iphone

• Google Play store fyrir Android

• Opna forritið

• Hefja kortlagningu, ganga í kringum gróðursetningu

• Stöðva kortlagningu

• Vista kortlagninu

• Bæta við myndum og skrá upplýsingar

• Senda gögn í tölvupósti



Dæmi um notkun Avenza forritsins í 
Iphone snjallsíma



PDF loftmynd send í tölvupósti



Hefja kortlagningu
Hefja göngulínuskráningu

Stöðva skráningu ferils 
þegar gengið hefur verið 
kringum gróðursetninguSetja feril af stað

Ganga í kringum 
gróðursetningu



Skráning á upplýsingum
Smella á línu og síðan á i 

hnappinn
Skrá inn upplýsingar

Magn + bakkagerð



Myndir settar inn eftir staðsetningu

Velja myndir



Myndir settar inn í upplýsingaham

Myndatákn valið
Hægt að velja um myndavél 

eða myndaalbúm

Mynd vistast í 
upplýsingahamnum



Undirbúa feril og skráningar fyrir tölvupóst

Smella á táknið hér að 
neðan

Velja export. Mikilvægt að 
velja rétt tákn. Smella á Export to Others

Hér á að standa GPX
Hægt að smella á til að breyta



Senda feril og skráningar í tölvupósti

Velja Export
Velja þann tölvupóst sem 

þið hyggist nota
Sendið skrána

Skráin hefur verið send



Hvað verður svo um gögnin?

• Kortlagningin fer inn í gagnagrunn fyrir ræktað skóglendi á Íslandi
• Hægt verður að sjá heildarflatarmál skóglendis eftir skógræktarfélögum og 

eftir aldri gróðursetninga
• Kortlagningin verður einnig notuð til að meta breytingar á landnotkun 

vegna LULUCF 
• Gróðursetningarnar verða þar með hluti af loftlagsbókhaldi Íslands
• Öllum er frjálst að fá afrit af gögnunum og nýta í eigin þágu en óheimilt er 

að selja gögnin til þriðja aðila
• Gögnin verða aðgengileg á vefsjá Skógræktarinnar á www.skogur.is

http://www.skogur.is/


Framhaldið

• Hvet alla sem ekki hafa hlaðið niður forritinu að gera það og prófa sig áfram

• Þeir sem hafa áhuga geta fengið senda PDF loftmynd í tölvupósti

• Boðið verður upp á kennslu í forritinu hér á aðalfundinum

• Einnig er hægt að skoða myndband um Avenza og rauntímaskráningu 
Skógræktarinnar: https://www.youtube.com/watch?v=PcqMpVM5HO0

• Frekari upplýsingar er hægt að fá með því að hafa samband við 
undirritaðan á bjorn@skogur.is og einnig hægt að kíkja í kaffi á Mógilsá

https://www.youtube.com/watch?v=PcqMpVM5HO0
mailto:bjorn@skogur.is

