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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna nýrrar skógræktarstofnunar ( 
sameining stofnana ), þingskjal 1100, 672. mál.

Félag skógarbænda á Suðurlandi fagnar því að fram skuli vera komið frumvarp, þar sem lagðar eru til breytingar 
á stjórnskipulagi skógargeirans, með stofnun einnar skógræktarstofnunar. Lagt er til að verkefni 
Landshlutaverkefna í skógrækt fari inn í þessa nýju stofnun, ásamt starfsemi Skógræktar ríkisins og fleiri 
einstökum verkefnum.

Nokkur atriði í frumvarpinu vekja upp spurningar. Í núgildandi lögum um landshlutaverkefni í skógrækt, er 
hvert landshlutaverkefni með sína stjórn, þar sem skógarbændur eiga sinn fulltrúa.
Í þessu frumvarpi núna er talað um samráð við skógarbændur og að félögum skógarbænda verði falin verkefni. 
Það er forsenda þess að vel takist til við endurskipulagningu skógargeirans, að skógarbændur, skógræktendur, 
komi að stjórnun þessarar stofnunar, enda virðist annað óásættanlegt.
Það er nauðsynlegt, að skýrt verði afdráttarlaust, hvar í stjórnskipulagi nýrrar stofnunar skógarbændur komi til 
með að sitja og taki þátt í mótun, skipulagningu, marmiðasetningu og eftirfylgni með verkefnum 
stofnunarinnar. Vonir eru bundnar við að ný stofnun, Skógræktin, verði mikilvægur hlekkur í að byggja upp 
atvinnugreinina skógrækt og það verður ekki gert án skógarbænda.
Atvinnugreinin skógrækt er ung atvinnugrein og mikilvægt er að vandað sé til undirstöðu hennar og þannig 
spöruð spor við myndarlega uppbyggingu, sem innan skamms mun veita fleira fólki vinnu, auka á fjölbreytni 
skógarnytja og spara verðmætan gjaldmiðil.
Það þarf einnig að vera ljós og vera augljós þráður í gegnum þetta frumvarp, að um er að ræða að sameina 
verkefni í nýrri stofnum. Það er þannig bragur á þessu frumvarpi, að ætla má, að hugsunin sé, að Skógræk 
ríkisins sé að yfirtaka önnur verkefni, svo sem Landshlutaverkefnin í skógrækt.
Sá bragur er ekki góður og hefur þegar vakið um vantraust og ótrú á framhaldinu.

Í yfirlýsingum Ríkisstjórnarinnar er nú sem áður, talað um að auka skógrækt í landinu, sem mótvægi við losun 
kolefnis. Í ljósi slíkra yfirlýsinga, væri við hæfi að í þessu frumvarpi, væri ákveðið markmið um aukningu 
fjárframlaga til skógræktar. Í frumvarpinu er óljóst hvernig þessu verður háttað og mætti jafnvel skilja það sem 
svo, að ef einhver afgangur verði í fjárlögum, verði honum veitt í skógrækt.
Í þessu frumvarpi þarf að vera metnaðarfullt markmið, t.d. að á næstu fimm árum verði stighækkandi framlög, 
þannig að í lok tímabilsins hafi fjárframlög til skógræktar aukist um 200% frá því sem nú er.
Þeim fjármunum yrði vel varið og mundi strax á þessu fimm ára tímabili sjá þess merki að þeir væru að skila sér 
margfalt inn í þjóðarbúið.
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