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Efni: Umsögn Suðurlandsskóga um frumvarp til laga (þingsj. 131-130. mál) um 
breytingu á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan Stjórnarráðs íslands.

Undirritaður gerir athugasemd við 5. þátt frumvarpsins sem segir til um breytingar vegna 
flutnings skógræktar til umhverfísráðuneytis.

í 24. og 25. grein segir að umhverfismálaráðherra fari með yfirstjóm skógræktarmála og 
síðan að sjávar- og landbúnaðaráðherra fer með málefni nytjaskógræktar, en fram kemur í 
athugasemdum við lagafrumvarpið að það var „ákveðið að fara heildstætt yfir 
verkaskiptingu milli ráðuneyta með það fyrir augum að hagræða, einfalda stjómsýslu og 
skipa skyldum málaflokkum undir eina stjóm”.

í lögum um landshlutaverkefni frá 30. júní 2006 segir að markmið og tilgangur laganna 
er að rækta fjölnytjaskóga og skjólbelti. Með fjölnytjaskógrækt er átt við skógrækt með 
viðarafurðir til iðnaðamota sem markmið, en einnig rœktun skóga á illa fóm u eða eyddu 
landi með það að meginmarkmiði að auka gróðurþekju, bœta jarðveg og vatnsbúskap og 
auka þanniggildi landsirts til margvíslegra nytja.
Það er því greinilega ekki markmið með frumvarpinu að skipa skyldum málaflokkum 
undir eina stjóm. Suðurlandsskógar hefðu talið það betri niðurstöðu að Skógrækt ríkisins 
yrði áfram í Landbúnaðarráðuneyti til að sundra ekki markmiðum skógræktar á íslandi 
sem er m.a. bundið í lögum nr. 95 frá 13. júnl 2006.

Suðurlandsskógar benda einnig á að landshlutaverkefnin hafa frá upphafi verið verkefiii 
bænda og telja því að verkefnin verði áfram best borgið á hendi 
Landbúnaðarráðuneytisins, enda er um að ræða atvinnu-, byggða- og skógræktarverkefni 
sem er unnið af bændum um allt land.

Suðurlandsskógar leggja til að í lögum frá 2006 nr 95 verði gerðar breytingar sem komi í 
stað landbúnaðarráðherra og landbúnaðarráðuneytis kæmi sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti.
Einnig er lagt til að skoðað verði í sömu lögum hugsanlegar skaranir sem verða á milli 
ráðuneyta ef Skógrækt ríkisins verður flutt undir umhverfisráðuneyti.



Lagt er til að ákvæði um nytjaskógrækt í 24. grein skógræktarlaga verði felld niður, enda 
greinin úrelt með tilkomu landshlutaverkefnanna í skógrækt.
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