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Minnisblað til landbúnaðar- og sjávarútvegsnefndar Alþingis vegna Frumvarps 
til laga um breytingar áýmsum lögum vegna tilfœrslu verkefna innan Stjórnarráðs 
Islands (þ.skj. nr. 131).

A fundi með Sjávarútvegs- og landbúnaðamefnd Alþingis þ. 7. nóv. s.l. var 
undimtaður beðinn um að senda nefndinni röksemdir í minnisblaði, ásamt ítarefiii.

í frumvarpinu er fjallað um tilfærslu verkefiia milli ráðuneyta og í greinargerð kemur 
fram að frumvarpið sé lagt fram „með það fyrir augum að hagræða, einfalda 
stjómsýslu og skipa skyldum málum undHr eina stjóm“. Það er mat undirritaðs, að þær 
breytingar, sem fyrirhugaðar eru á stjómsýslu skógræktarmála, gangi í þveröfuga átt. 
Á það m.a. um stjómsýslu skógræktarrannsókna.

í frumvarpinu er lagt til að kljúfa skógrækt á milli tveggja ráðuneyta, með því að 
„nytjaskógrækt á bújörðum“ verði aðgreind frá öðrum þáttum skógræktarstarfs í 
landinu. „Nytjaskógrækt á bújörðum“ verði vistuð í sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneyti, en aðrir þættir skógræktarstarfs í umhverfisráðuneyti. Hvergi 
er þessi háttur rökstuddur né skýrður í greinargerð með frumvarpinu. Notkun 
skógræktarhugtaksins „nytjaskógrækt á bújörðum“ er t.a.m. ekki skilgreind í 
frumvarpinu, en væntanlega er með þessu átt við, að stærsti framkvæmdaþátturinn, 
Landshlutaverkefnin í skógrækt, verði eftir hjá sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneyti. Um þau verkefni gilda sérstök lög (nr. 95/2006) sem hvergi eru 
nefnd í frumvarpinu.

Við samlestur á frumvarpinu og nýlega samþykktum lögum um landshlutaverkefiii í 
skógrækt (nr. 95 / 2006) er þó óljóst hvaða þættir skógræktarstarfs eigi að lúta forsjá 
hinna ýmsu ráðuneyta. í 2. gr. laga um landshlutaverkefiiin eru hugtök skilgreind og 
skógrækt á lögbýlum skipt í femskonar flokka (/. Fjölnytjaskógrœkt; 2. 
Nytjaskógrœkt; 3. Landbótaskógrœkt; 4. Skjólbelti). í 25. gr. frumvarpsins er kveðið 
á um að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fari með „þau málefni sem varða 
ræktun nytjaskóga á bújörðum“. Má skilja frumvarpið svo, að umhverfisráðherra skuli 
hér eftir fara með þau málefiii er varða fjölnytjaskógrækt (innan og utan bújarða), 
landbótaskógrækt (innan og utan bújarða), skjólbelti (innan og utan bújarða) og 
nytjaskógrækt utan bújarða, en að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skuli 
einungis fara með afmarkaðan hluta skógræktarstarfs í landinu, þ.e. nytjaskógrækt á 
bújörðum. Þessi atriði verður að skýra betur en gert er í frumvarpinu og samræma 
hugtakanotkun.

í langflestum Evrópulöndum eru skógræktarmál á hendi eins ráðuneytis: ýmist er 
málaflokkurinn á hendi umhverfisráðuneytis, landbúnaðarráðuneytis, ráðuneytis 
landbúnaðar OG umhverfismála, ellegar sérstaks skógarmálaráðuneytis, eftir atvikum 
(sjá fylgibréf 1: Vistun skógrœktar í ráðuneytum Evrópulanda.doc). Eina hugsanlega 
undantekningin á þessu er Lúxemborg, en ekki hefur tekist að afla upplýsinga um með 
hvaða hætti skógræktarmálum í Lúxemborg er skipt milli umhverfisráðuneytis og 
„landbúnaðar-, vínræktar og byggðaþróunarráðuneytis“. Ekki þekkist í öðrum 
Evrópulöndum að vista mismunandi áherslur í skógræktarmálum hver undir sínu



ráðuneyti. Er þetta sérstaklega athyglisvert í ljósi þess að hvergi í Evrópu eru skógar 
jafh lítill hluti af heildarflatarmáli lands og hér á landi.

Samkvæmt fhunvarpinu eiga fjárveitingar til skógræktarrannsókna áfram að vera hjá 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, en Rannsóknastöð Skógræktar ríkisins á 
Mógilsá að flytjast til umhverfisráðuneytis. Skv. athugasemdum við frumvarpið1 eiga 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og umhverfisráðherra (í samráði við 
Bændasamtök íslands) að standa í sameiningu að gerð rannsóknasamnings við 
Rannsóknastöð Skógræktar ríkisins á Mógilsá til þriggja til fimm ára um rannsóknir í 
þágu landbúnaðar, í fyrsta sinn á árinu 2008. Fjárveitingar, sem hingað til hefur verið 
varið til skógræktarrannsókna verði í framtíðinni varið til landbúnaðarrannsökna, eins 
og fram kemur í athugasemdum. Þótt skógrækt geti að sjálfsögðu vel talist 
landbúnaður, er ástæða til að kveða skýrar að orði um ráðstöfun grunnfjármögnunar 
Rannsóknastöðvarinnar á fjárlögum, þannig að ljóst sé að ^árveitingin skili sér 
eftirleiðis til skógræktarrannsókna en veiti ekki heimild til að flytja fjármuni til þeirra 
landbúnaðarrannsókna sem ekki tengjast skógrækt.

í þessu sambandi skal minnt á gildandi Reglugerð um Rannsóknastöð Skógrœktar 
ríkisins (sjá fylgibréf 2: Reglugerð um RSr 1990.doc). Eftir þeirri reglugerð hefur 
Rannsóknastöðin á Mógilsá starfað frá árinu 1990 og samkvæmt henni skal skipa 
fagráð til fjögurra ára í senn. í stað þess að gera sérstakan rannsóknasamning milli 
ráðuneyta og Bændasamtaka íslands (skv. frv.) ætti að skoða þann möguleika, að 
endurskoða reglugerðina með tilliti til skipunar fagráðs eða stjómar yfir 
Rannsóknastöðinni á Mógilsá, þannig að hún verði skipuð helstu hagsmunaaðilum í 
íslenskri skógrækt (s.s. Landssamtökum skógareigenda, Skógræktarfélagi íslands, 
Umhverfisráðuneyti, Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti).

Virðingarfyllst,

f.h. Rannsóknastöðvar Skógræktar ríkisins á Mógilsá,

Dr. Aðalsteinn Sigurgeirsson 
forstöðumaður

1 „Fjármunir til hagnýtra rannsóknaverkefna á sviði landbúnaðar, sem nú eru á viðfangsefni 
04-321-1.10 Rannsóknastöð Skógræktar ríkisins á Mógilsá, verða áfram hjá sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneyti. Gert er ráð fyrir að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið í 
samráði við Bændasamtök íslands og umhverfisráðuneyti geri samning til þriggja ára við 
Skógrækt ríkisins um að Rannsóknastöðin að Mógilsá annist tilteknar rannsóknir í þágu 
landbúnaðar fyrir a.m.k. andvirði þeirrar fjárhæðar árlega með sama hætti og verið hefur til 
þessa"



Fylgibréf 2. Reglugerð um Rannsóknastöð Skógræktar ríkisins á Mógilsá

1.gr.
Rannsóknastöðin er sérstök deild innan Skógræktar ríkisins, sem heyrir beint 

undir skógræktarstjóra.

2.gr.
Rannsóknastöðin skal starfa að hvers kyns rannsóknum sem hafa þýðingu fyrir 

ræktun tijáa og skóga á íslandi
1. að afla tegunda og kvæma af tijám og rannsaka vöxt þeirra og þrif við 

mismunandi skilyrði í landinu.
2. að rannsaka innlendar tijátegundir.
3. að rannsaka og þróa ræktunaraðferðir sem auka öryggi og framleiðni í ræktun 

tijáa.
4. að rannsaka erfðir tijáa og stunda kynbætur.
5. að rannsaka vaxtarskilyrði til trjáræktar.
6. að kynna innlendar og erlendar niðurstöður rannsókna sem þýðingu hafa fyrir 

skógrækt á íslandi.

3.gr.
Ráðherra skógræktarmála skipar sjö menn í fagráð til fjögurra ára í senn. 

Fagráðið skal taka ákvarðanir um rannsóknaverkefni og afgreiða rannsóknaáætlanir. 
Þá skal ráðið fylgjast með framvindu rannsókna, koma með ábendingar þar að lútandi 
og tillögur um ný rannsóknaverkefni.

í fagráði skulu sitja: Skógræktarstjóri ríkisins, íulltrúi tilnefhdur af 
Rannsóknastofnun landbúnaðarins, fulltrúi tilnefndur af Skógræktarfélagi íslands, 
fulltrúi starfsmanna á Mógilsá, fulltrúi tilnefiidur af Raunnvísindastofhun Háskóla 
Islands og fulltrúi tilnefiidur af Félagi garðplöntuframleiðenda. Ráðherra skipar 
formann án tilnefiiingar.

4. gr.
Ráðherra skipar forstöðumann stöðvarinnar að fengnum tillögum fagráðs til 

sex ára í senn.

5.gr.
Forstöðumaður hefur á hendi daglega stjóm rannsóknastöðvarinnar og umsjón 

með rekstri hennar. Rannsóknaáætlanir skulu unnar af starfsmönnum stöðvarinnar. 
Gerðar skulu:
a) langtímaáætlanir til fimm ára i senn.
b) tillögur til fjárlaga, unnar með hliðsjón af langtímaáætlun. Fjárlagatillögur skulu 

unnar undir verkstjóm skógræktarstjóra. Rannsóknastöðin hefur sjálfstætt fjárlaga- 
og greiðslunúmer.

c) verk- og fjárhagsáætlun fyrir hvert ár, þegar fjárveitingar liggja fyrir.

Ofangreindar áætlanir skulu allar lagðar fyrir fagráð til umfjöllunar og 
samþykktar.

6.gr.
Forstöðumaður skal semja ársskýrslu um störf stöðvarinnar. Skýrslan skal lögð 

fyrir fagráð og birt með starfsskýrslu Skógræktar ríkisins.



7.gr.
Niðurstöður úr rannsóknastarfi skal kynna í viðurkenndum vísindaritum, 

skýrslum eða á öðrum vettvangi, eftir því sem efiú standa til.

8.gr.
Forstöðumanni ber í samráði við skógræktarstjóra að stuðla að samstarfi við 

aðrar deildir Skógræktar ríkisins um sameiginleg verkefiú svo sem kynningarstarf og 
viðfangsefiii sem varða stofhunina alla.

Forstöðumaður rannsóknastöðvarinnar getur, með samþykki skógræktarstjóra, 
falið starfsmönnum Skógræktar ríkisins rannsóknastörf sem gerð verða í umdæmum 
þeirra. Skógræktarstjóri getur falið rannsóknastöðinni sérverkefiii í þágu Skógræktar 
ríkisins er samræmist verksviði stöðvarinnar. Fagráð skal fjalla um slík samskipti. 
Fyrir þessi verk komi gagnkvæmar greiðslur.

9.gr.
Rannsóknastöðin annast innra gæðaeftirlit á gróðursetningu Skógrækar ríkisins 

og skulu slik verkefiii skipulögð og unnin í samráði við aðrar deildir Skógræktar 
ríkisins, en lögð fyrir fagráð og felld inn í aðra starfsemi stöðvarinnar.

10.gr.
Með reglum þessum eru felldar úr gildi reglur nr. 11.19. apríl 1968.

11.gr.
Reglur þessar öðlast þegar gildi.

Landbúnaðarráðuneytið, 4. júlí 1990. 

Steingrímur J. Sigfusson. / Jón Höskuldsson



Fylgibréf 1. Vistun skógræktarmála i ráðuneytum Evrópulanda og meðal þrettán landa utan Evrópu. Tekið saman af Aðalsteini 
Sigurgeirssyni fyrir sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd Alþingis þ. 9. nóvember 2007.
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Heiti ráðuneytis (ísl., e.) sem fer með forræði skógræktarmála í hverju 
landi

ALBANIA X Umhverfis-, skógræktar- og vatnaráðuneytið [Ministry o f Environment, 
Forestry and Water Administration]

ANDORRA X Landbúnaðar- og umhverfisráðuneytið [Ministry o f Agriculture and the 
Environment\

AUSTURRIKI X Landbúnaðar-, skógræktar- og umhverfisráðuneytið [Federal Ministry of 
Agriculture, Forestry, Environment]

BELGIA
(FLÆMINGJALAND)

X Flæmska ráðuneyti opinberra framkvæmda, orkumála, umhverfis og náttúru 
TFlemish Ministry for Public Works, Energy, Environment and Nature]

BELGIA ( VALLONIA) X Landbúnaðar-, byggðaþróunar-, umhverfis- og ferðamálaráðuneytið [Ministry 
for Agriculture, Rural Development, Environment and Tourism]

BELGIA (BRUSSEL) X Ráðuneyti umhverfismála, orkumála og vatnamálastefiiumótunar [Ministry o f 
the Brussels Capital Region assigned for Environment, Energy and Water 
Policies]

BOSNÍA OG 
HERSEGOVÍNA

X Landbúnaðar-, vatnsnýtingar- og skógræktarmálaráðuneytið [Federal Ministry 
o f Agriculture, Water Management and Forestrý]

BULGARIA X Landbúnaðar- og skógræktarmálaráðuneytið [Ministry o f Agriculture and 
Forestry]

DANMÖRK X Umhverfisráðuneytið [Ministry o f the Environment\
EISTLAND X Umhverfisráðuneytið [Ministry o f the Environment]



ENGLAND (sjálfstjóm í 
skógræktarmálum innan 
Stóra-Bretlands)

X Umhverfis-, matvæla -  og byggðamálaráðuneyti [Department for Environment, 
Food and Rural Affairs]

EVROPU-
SAMBANDIÐ

X Landbúnaðar- og byggðaþróunarmál [DG Agriculture and Rural Development]

FINNLAND X Landbúnaðar- og skógræktarmálaráðuneytið [Ministry of Agriculture and 
Forestry\

FRAKKLAND X Landbúnaðar- og matvælaráðuneytið (Ministere de l'Agriculture 
de 1' Alimentation)

GEORGÍA X Ráðuneyti umhverfisvemdar og náttúruauðlinda [Ministry o f Environment 
Protection and Nature Resource]

GRIKKLAND X Ráðuneyti byggðamála og matvæla [Ministry o f Rural Development and Food\
HOLLAND X Ráðuneyti landbúnaðar, náttúru og matvælagæða [Ministry o f Agriculture, 

Nature and Food Qualitý\
IRLAND X Landbúnaðar- og matvælaráðuneytið [The Department o f Agriculture and 

Food\
ISLAND X Landbúnaðarráðuneytið [Ministry o f Agriculturé]
ITALIA X Ráðuneyti stefiiumörkunar í málefiium landbúnaðar, matvæla og skógræktar 

[Ministry o f Agricultural, Food and Forest Policies]
KROTIA X Landbúnaðar-, skógræktar- og vatnsnýtingar [Ministry o f Agriculture, Forestry 

and Water Management1
KYPUR X Ráðuneyti landbúnaðar, náttúruauðlinda og vimhverfis [Ministry o f Agriculture, 

Natural Resources and Environment]
LETTLAND X Landbúnaðarráðuneytið [Ministry o f Agriculture]
LIECHTENSTEIN X Umhverfis-, landbúnaðar- og skógræktarmálaráðuneytið [Ministry for 

Environment, Agriculture and Forestry]



LITHAUGALAND X Umhverfisráðuneytið [Minisíry o f Environment]
LUXEMBORG (x) (x) X Umhverfisráðuneytið OG landbúnaðar-, vínræktar og byggðaþróunarráðuneytið 

[Ministry o f Environment /  Ministry o f Agriculture, Viticulture and Rural 
Development]

MAKEDÓNÍA X Ráðuneyti landbúnaðar, skógræktar og vatnshags [Ministry o f Agriculture, 
Forestry and Water Economy]

MALTA X Byggðamála- og umhverfisráðuneytið [Ministry for Rural Ajfairs and the 
Environment]

MOLDOVA X Ráðuneyti vistfræði og náttúruauðlinda [Ministry o f Ecology and Natural 
Resources]

MONAKO X Ráðuneyti alþjóðasamstarfs um umhverfi og þróunarmál (Ministre 
plénipotentiaire chargé de la coopération intemationale pour l’environnement et 
le développement)

NOREGUR X Landbúnaðar- og matvælaráðuneytið [Ministry o f Agriculture and Food
PÓLLAND X Umhverisráðuneytið (Ministry ofEnvironment]
PORTUGAL X Ráðuneyti landbúnaðar, byggðaþróunar og fiskveiða [Ministry of Agriculture, 

Rural Development and Fisheries]
RUMENLA X Ráðuneyti landbúnaðar og byggðaþróunar [Ministry o f Agriculture and Rural 

Development]
RÚSSNESKA
SAMBANDS-
LÝÐVELDIÐ

X Ráðuneyti náttúruauðlinda [Ministry ofNatural Resources]

SERBIA X Ráðuneyti landbúnaðar, skógræktar og vatnsnýtingar [Ministry for Agriculture, 
Forestry and Water Management]

SKOTLAND (sjátfstjóm 
í skógræktarmálum 
innan Stóra-Bretlands)

X Byggðamála- og umhverfisráðuneyti [Ministry of Rural Affairs and the 
Environment]

SLOVAKIA X Landbúnaðarráðuneytið [Ministry o f Agriculture]



SLOVENIA X Landbúnaðar-, skógræktar- og matvælaráðuneytið [Ministry o f Agriculture, 
Forestry and Food\

SPANN X Umhverfismálaráðuneytið [Ministry o f Environment]
SVISS X Ráðuneyti umhverfis, samgangna, orku og fjarskipta [Ministry for the 

Environment, Transport, Energy and Communications]
SVIÞJOÐ X Landbúnaðar-, matvæla- og sjávarútvegsmálaráðuneytið [Ministry o f  

Agriculture, Food and Fisheries]
SVARTFJALLALAND X Landbúnaðar-, skógræktar og vatnsnýtingarmálaráðuneytið [Ministry o f  

Agriculture, Forestry and Water Management]
TEKKLAND X Landbúnaðarráðuneytið [Ministry of Agriculture]
TYRKLAND X Umhverfis- og skógræktarráðuneytið [Ministry o f Environment & Forestry]
UNGVERJALAND X Ráðuneyti landbúnaðar og byggðaþróunar [Ministry o f Agriculture and 

Regional Development]
UKRAINA X Umhverfisvemdarráðuneyti [Ministry of Environmental Protection]
WALES (Sjálfstjóm í 
skógræktarmálum innan 
Stóra-Bretlands)

X Byggðamálaráðuneyti [Ministry for Rural Affairs]

ÞYSKALAND X Ráðuneytið matvæla, landbúnaðar og neytendavemdar [Federal Ministry o f 
Food, Agriculture and Consumer Protection]
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Nafn ráðuneytis (ísl., e.) sem fer með forræði 
skógræktarmála í hverju landi

ASTRALIA X Ráðuneyti landbúnaðar, sjávarútvegs og skógræktar 
[Department o f Agriculture, Fisheries and Forestry]

BANDARIKIN X Landbúnaðarráðuneytið [UnitedStates Department o f  
Agriculture]

BRASILIA X Umhverfis-, vatnsauðlinda-, og Amasonsvæðisráðuneytið 
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazónia Lega

CHILE X Landbúnaðarráðuneytið [Ministerio de Agricultura]
GHANA X Ráðuneyti landrænna auðlinda, skógræktar og náma 

[Ministry ofLands, Forestry and Mines]
INDLAND X Ráðuneyti umhverfis og skóga [Ministry ofEnvironment 

and Forests]
JAPAN X Ráðuneyti landbúnaðar, skógræktar og sjávarútvegs 

[Ministry o f Agriculture, Forestry and Fisheries]



KAMERUN X Ráðuneyti skógræktar og villtra dýra [Ministry ofForestry 
and Wildlife]

KANADA X Ráðuneyti náttúruauðlinda [Ministry ofNatural Resources]
KÍNA X Ráðuneyti skógræktarmála \Ministry ofForestry]
MALAJSIA X Ráðuneyti náttúruauðlina og umhverfis [Ministry o f  

Natural Resources and Environment]
NÝJA-SJÁLAND X Landbúnaðar- og skógræktarmálaráðuneytið [Ministry o f 

Agriculture and Forestry]
SUÐUR-KOREA X Landbúnaðar- og skógræktarmálaráðuneytið [Ministry o f 

Agriculture and Forestry]

Heimild:
Ministerial Conference on the Protection o f Forests in Europe (httv://www. mcvfe. ors)


