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EFNI: Athugasemdir við frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna nýrrar 
skógræktarstofnunar.

Vísað er í tölvupóst frá nefndasviði Alþingis frá 4. maí sl. þar sem óskað er umsagnar Landverndar um 
frumvarp vegna nýrrar skógræktarstofnunar (sameiningu stofnana).

Landvernd er almennt hlynnt því að sameina skylda starfsemi á vegum hins opinbera undir einn hatt 
og hafa í því sambandi ítrekað bent á sundraða stjórnsýslu náttúruverndarmála. Eins hafa samtökin 
bent á skylda starfsemi Skógræktar ríkisins og Landgræðslu ríkisins hvað varðar endurheimt 
landgæða í formi birkiskóga og hafa kallað eftir sameiningu þess þáttar í nýrri öflugri Gróður- og 
jarðvegsverndarstofnun/Auðlindastofnun sem líka gæti farið með vörslu náttúruverndarsvæða. Hið 
opinbera virðist þó ekki tilbúið fyrir svo viðamikla sameiningu, sbr. m.a. niðurstöðu starfshóps 
umhverfis- og auðlindaráðuneytisins sem í mars 2016 skilaði niðurstöðum um samþættingu eða 
sameiningu á sviði náttúruverndar og landgræðslu1.

Landvernd styður því frumvarpið með tveimur efnislegum fyrirvörum og athugasemdum við II. kafla 
þess: Breytingu á lögum um landshlutaverkefni í skógrækt, nr. 95/2006, auk þess að setja fram 
almennar athugasemdir vegna alþjóðlegra skuldbindinga.

I. Ef ætlunin er að Skógræktarstofnun sinni áfram vernd og endurheimt birkiskóga þarf að vísa til 
þess í 3. gr sem mikilvægrar leiðar við að skapa svokallaða skógarauðlind á Íslandi sem er 
markmiðið með lögum um landshlutabundna skógrækt. Eins og er er aðeins vísað til ræktaðra 
fjölnytjaskóga og skjólbelta -  sem yfirleitt fela í sér ræktun innfluttra tegunda einvörðungu eða í 
bland með birki, sbr. skilgreiningu í 2. gr. nefndra laga: „1. Fjölnytjaskógrækt. Ræktun skógar að 
teknu tilliti til fjölþætts efnahagslegs, félagslegs og náttúrufarslegs hlutverks skógarins. 
Meginmarkmið fjölnytjaskógræktar er tvenns konar, nytjaskógrækt og landbótaskógrækt."

Ljóst er að blandskógar fá með tímanum yfirbragð þeirra stórvöxnu tegunda sem eru ríkjandi og 
gnæfa yfir birkið. Blandskógar eða fjölnytjaskógar koma því ekki í staðinn fyrir hreina birkiskóga. 
Það hefur lengi skort ákvæði í lögum sem gerir endurheimt hreinna birkiskóga jafn hátt undir 
höfði og ræktun blandskóga/nytjaskóga. Með slíku ákvæði gætu skógarbændur kosið eingöngu 
að endurheimta birkiskóg á landi sínu, með því t.d. að friða það fyrir beit og/eða með útplöntun, 
og sáningu birkis.

Landvernd leggur því til að 3. grein orðist svo:

„1. gr. laganna orðast svo:
Í því skyni að skapa skógarauðlind á Íslandi, endurheimta birkiskóga, rækta fjölnytjaskóga og

1 https://www.umhverfisraduneyti.is/frettir/starfshopur-um-verkaskiptingu-umhverfisstofnunar-og- 
landgraedslu-rikisins-skilar-tillogum
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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."

II. Í 3. mgr. 9. gr segir: „Enn fremur greiðir Skógræktin allt að 97% af samþykktum kostnaði við 
skógrækt." Þessi mikli ríkisstyrkur, 97%, er óréttlætanlegur, að mati Landverndar, meðan 
skógrækt er skilgreind eins þröngt og 3. gr. gerir óbreytt. Blandskógrækt með innfluttum 
tegundum, einkum sígrænum, umbyltir landi og lífríki og er því alls ekki æskileg nema á 
takmörkuðum svæðum. Mjög hár ríkisstyrkur freistar landeigenda til að ráðast í slíka skógrækt 
sem þeir ella mundu ekki endilega gera.

Nú þegar hefur verið efnt til umtalsverðra nýskóga með stórvöxnum tegundum þannig að 
timburöryggi landsins er ekki ógnað. Líklega vel yfir 90% allra landsmanna hafa greiðan aðgang að 
skógum, ræktuðum og náttúrulegum til útivistar, svo útivistarrök halda ekki lengur. Eftir stendur 
þá einhverskonar landbótahlutverk skógræktar. Færa má rök fyrir því að ríkinu beri að styrkja 
landbætur rausnarlega en þó einungis ef aðrar sambærilegar landbætur og náttúruvernd njóta 
sömu styrkja. Með því er t.d. átt við stöðvun uppblásturs, friðun lands fyrir beit, endurheimt 
votlendis, umsjón tegunda í útrýmingarhættu o.fl. Enn fer því fjarri að slík landbótaverkefni njóti 
sambærilegra ríkisstyrkja og skógrækt gerir.

III. Í IV kafla athugasemda við frumvarpið, um samræmi við stjórnarskrá og alþjóðlegar 
skuldbindingar, er hvergi minnst á skuldbindingar Íslands gagnvart Parísarsamkomulaginu um 
loftslagsmál. Þá er heldur hvergi minnst á Landslagssamning Evrópu, sem Ísland hefur undirritað, 
en þó ekki fullgilt. Aðalfundur Landverndar 2016 skoraði einmitt á stjórnvöld að fullgilda 
Landslagssamninginn hið fyrsta.

Landvernd minnir, í samhengi þessarar lagasetningar, á mikilvægi þessara alþjóðlegu samninga og 
samspili skógræktar við baráttuna gegn loftslagsbreytingum og samspili skógræktar og verndunar 
landslags á Íslandi.
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