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150 Reykjavík.

Til alsherjamefndar Alþingis 
Urnsögn Skógrœktarfélags íslands

í framhaldi af bréfi alsheijamefndar Alþingis frá 22. október sl. vill 
Skógræktarfélag íslands þakka fyrir óskir nefndarinnar hvað varðar umsögn um 
frumvarpi til laga um tilfærslu verkefna innan Stjómarráðs íslands, 130 mál, 
breyting ýmissa laga.

Umsögn Skógræktarfélaga íslands snýr fyrst og fremst að þeim þætti er varðar 
flutning stofnana landgræðslu og skógræktar til umhverfisráðuneytis og þeim 
þætti er varðar ræktun nytjaskóga sem á að vera í sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytinu.

Á stjómarfundi Skógræktarfélags íslands þann 25. október sl. var fjallað um 
fyrirhugaðar lagabreytingar og samþykkt að senda inn athugasemdir.

Félagið vill í þessu sambandi minna á ályktun frá aðalfundi félagsins frá því í 
ágúst sl. en eftirfarandi ályktun var send til forsætisráðherra, 
herra Geirs H. Haarde, og afrit til allra annarra ráðherra, sem og forseta Alþingis, 
herra Sturlu Böðvarssonar.

Alyktunin hljóðar svo:
,Aðalfundur Skógrœktarfélags íslands, haldinn á Egilsstöðum 17.-19. ágúst 
2007, beinir því til ríkisstjómar Geirs H. Haarde, að við þær breytingar sem 
framundan eru á skipan Stjómarráðs íslands verði tryggt að þær veiki ekki það 
öfluga starf semframfer í landinu í  skógrækt og landgræðslu. Jafnframt verði 
rannsóknastarf í þágu málaflokksins eflt. ”
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Rétt er að taka fram að þegar ályktunin var til umræðu var ekki ljóst með hvaða 
hætti þessi tilfærsla yrði í raun. Nú hefur frumvarpið loksins litið dagsins ljós.

Skógræktarfélag Islands mun ekki tiltaka einstaka þætti eða liði 
frumvarpsins en telur eftir vandlega athugun að í þeirri mynd sem það 
birtist, sé veruleg hætta á því að skógræktarstafíð verði ómarkvisst og 
sundurslitið og málaflokkurinn komi til með að líða fyrir það í heild sinni. 
Hætt er við því að málaflokkurinn verði sundurleitur, sem skipt er þannig 
milli margra ráðuneyta þ.m.t. stofnanir, hlutar af stofnunun og verkefni 
sem semja á um til tiltekins árafjölda.

Skógræktarfélag íslands leggur því til að málaflokkurinn í heild sinni 
tilheyri aðeins einu ráðuneyti þar sem skyldur og markmið eru skýr og 
yfírstjórn og ábyrgð haldist í hendur.

Fyrir hönd stjómar Skógræktarfélags íslands
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framkvæmdastj óri.


