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II. Kafli

3.gr. Lagt er til að til viðbótar við það sem þar stendur komi:

1. gr. laganna orðast svo:
Í því skyni að skapa skógarauðlind á Íslandi, rækta fjölnytjaskóga og skjólbelti, treysta byggð og efla 

atvinnulíf skal Skógræktin eftir því sem nánar er ákveðið í fjárlögum hverju sinni veita fé til skógræktar á 
lögbýlum í öllum landshlutum. Í hverjum landshluta skal stefnt að ræktun skóga á að minnsta kosti 5% af 
flatarmáli láglendis neðan 400 m yfir sjávarmáli.

4. gr.
3. gr. laganna orðast svo, ásamt fyrirsögn:

Skógrækt á lögbýlum.
Skógræktinni er heimilt skylt eftir því sem fé er veitt til í fjárlögum hverju sinni að veita fé til skógræktar 

á lögbýlum.

6. gr.
5. gr. laganna orðast svo, ásamt fyrirsögn:

Samráð.
Skógræktin skal hafa samráð við Félag skógarbænda á viðkomandi svæði varðandi áherslur og 

framkvæmd skógræktar á lögbýlum og skal fundað í þeim tilgangi eigi sjaldnar en tvisvar á ári. Skógræktin 
skal leita umsagnar Landssamtaka skógareigenda við ákvörðun viðmiða fyrir endurgreiðslu samþykkts

kostnaðar.
6. gr.

5. gr. laganna orðast svo, ásamt fyrirsögn:
Samráð.

Skógræktin skal hafa samráð við Félag skógarbænda á viðkomandi svæði varðandi áherslur og 
framkvæmd skógræktar á lögbýlum og skal fundað í þeim tilgangi eigi sjaldnar en tvisvar á ári. Skógræktin 
skal leita umsagnar Landssamtaka skógareigenda við ákvörðun viðmiða taxta og annars sem viðkemur vinnu



við skógrækt á lögbýlum auk þess sem stjórn LSE  komi að ákvarðanatöku vegna fyrir endurgreiðslu 
samþykkts kostnaðar.

9. gr.
9. gr. laganna orðast svo:
Þátttaka ríkissjóðs í skógrækt á lögbýlum greiðist með sérstakri fjárveitingu sem færð er undir 

Skógræktina.
Skógræktin greiðir undirbúnings- og rekstrarkostnað og laun starfsmanna. Enn fremur greiðir Skógræktin 

allt að 97% af samþykktum kostnaði við skógrækt.


