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Efiii: Athugasemdir Skógræktar ríkisins vegna Frumvarps tíl laga um breytingu á 
ýmsum lðgum vegna tilterslu verkefiia innan Stjórnarráös íslands (bandormsins).

í frumvarpi þessu eru lögð til atriði sem hafa munu verulegar breytingar í för með sér á 
virkni skógræktarmála á vegum hins opinbera, ekki aðeins vistun þeirra. Undirritaður 
óskar eftir að fá að koma á fund alsheijamefiidar til að rœöa þessar breytingar.

Athugasemdir við einstaka þKtti fnimvarpsins:
í 5. þætti, XVII kafla kemur m.a. eftirfarandi fram:

25.gr.
Við 24. gr. laganna bætist ný málsgrein er orðast svo:
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fer með þau málefiii er varða ræktun 

nytjaskóga á bújörðum sem fjallað er um í IV. kafla.

26.gr.
a. ístað orðsins „ landbúnaðarráðherra “ í 4. málsl. b-liðar 28. gr. og 3. mgr. 29. gr. 

laganna kemur: sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.
b. ístað orðsins „ landbúnaðarráðuneytið “ í 31. gr. laganna kemur: sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðuneytið.

Þessar greinar leggja til breytingar á IV kafla skógræktarlaga, en sá kafli ijallar um 
nytjaskógrækt á bújörðum og var bætt við skógræktarlög 1984. Með tilkomu 
landshlutaverkefiia í skógradct og laga þar um er þessi kafli orðinn úreltur og fer engin 
starfsemi lengur fram á grundvelli hans. Réttast vasri að nota tækifærið nú og fella þennan 
kafla úr gildi frekar en að gera þessar tilgangslausu breytingar.

í lögum um landshlutaverkefin í skógrækt nr. 95/2006 er landbúnaðarráðherra nefiidur 7 
sinnum og landbúnaðarráðuneytið tvisvar. Þessu þarf væntanlega að breyta en ekki er þó 
gert ráð fyrir því í bandorminum. Þeir sem sömdu skógrsktaikafla bandormsins höfðu 
greinilega ekki mikla þdddngu á fyríikomulagi skógræktarmála hjá ríkinu, ekki einu 
sinni á lögum sem sett voru í fyrra. Ef Skógrækt rfldsins hefði verið höfð með í ráðum 
hefði hún getað bait á þessi mistök við undirbúning frumvarpsins.
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Lagt er til að 25. og 26. gr. frumvarpsins falli niður en í staðinn komi ný 25. gr. sem 
hljóði svo:

a. IV kafli skógræktarlaga fellur niður.
b. í stað orðsins „Ráðherra“ í 34. gr. laganna kemur: Umhveríisráðherra.
c. Forræði yfir þjóðskógunum og skógræktarrannsóknum skal vera hjá 

umhverfisráðuneytinu.

Einnig komi ný 26. gr. sem hljóði svo:

a. í stað orðsins landbúnaðarráðherra í 3., 4., 5. og 11. gr. laga nr. 95/2006 um 
landshlutaverkefhi í skógrækt kemur: Umhverfisráðherra.

b. í stað orðsins landbúnaðarráðuneyti í 3. og 9. gr. sömu laga kemur: 
Umhverfisráðuneyti.

Rðk með tilvísun í athugasemdir með frumvarpinu
í greinargerð með frumvaipinu kemur m.a. fram að það sé lagt fram „ með þaðfyrir 
augum að hagrœða, einfalda stjómsýslu og skipa skyldum málaflokkum undir eina 
stjóm. “ Þetta á þó greinilega ekki við um málaflokkinn skógrækt.

í fyrsta lagi á að kljúfa skógrækt milli tveggja ráðvmeyta þannig að stærsti 
framkvæmdaþátturinn, landshlutaverkefiiin, verið eftir í sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytinu. Skógrækt ríkisins leggur eindregið til að það verði ekki gert og 
að allur málaflokkurinn skógrækt verði áfram undir forræði eins ráðimeytis til að ná því 
höfuðmarkmiði frumvarpsins að einfalda stjómsýslu og skipa skyldum málaflokkum 
undir eina stjóm. Tillaga að nýrri 26. gr. hér að ofan miðar að því.

í öðru lagi á að kljúfa Skógrækt ríkisins upp milli tveggja ráðuneyta. Forræði yfir 
þjóðskógunum eigi áfram að vera hjá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu. Er sagt 
að þetta sé nauðsynlegt til að framfylgja 33. gr. jarðalaga nr. 81/2004 um að 
landbúnaðarráðuneytið fari með forrœði allra ríkisjarða, nema undantekningar séu 
gerðar frá þeirri reglu með lögum. Skv. athugasemdum við frumvarpið ætla síðan 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið, umhverfisráðherra og skógrœktarstjóri að 
gera með sér samning um áframhaldandi umsjón stofnunarinnar á jörðum og 
jarðarhlutum sem tilgreind eru í viðaukum við þann samning. I  samkomulaginu verða 
ákvæði þess efhis að landbúnaðarráðuneytið beiti sérfyrir því að lagt verði jram  
lagafrumvarp er kveði á um að forrœði þeirra svœða sem nefnd hafa verið einu nafhi 
„þjóðskógar ", fœrist til umhverfisráðuneytisins.

Þá eiga fjárveitingar til skógræktarrannsókna áfram að vera hjá sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytinu. Skv. athugasemdum við frumvarpið eiga sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra og umhverfisráðherra standa í sameiningu að gerð 
rannsóknasamnings við Rannóknastöð Skógrœktar ríkisins á Mógilsá tilþriggja til fimm  
ára um rannsóknir íþágu skógrœktar, ífyrsta sinn á árinu 2008. Fjármunir til hagnýtra 
rannsóknaverkefna á sviði landbúnaðar, sem nú eru á viðfangsefni 04-321-1.10 
RannsóknastÖð Skógrœktar ríkisins á Mógilsá, verða áfiam hjá sjávarútvegs- og
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landbúnaðarráðuneyti. Gert er ráð fyrir að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið í 
samráði við Bændasamtök Islands og umhverfisráðuneyti geri samning tilþriggja ára við 
Skógrækt ríkisins um að Rannsóknastöðin að Mógilsá annist tilteknar rannsóknir íþágu 
landbúnaðar fyrir a.m.k. andvirðiþeirrarfjárhœðar árlega með sama hœtti og verið 
hefur til þessa.

Hér er að mati Skógræktar ríkisins verið að flækja málin að óþörfu og fjarlægjast 
höfuðmarkmið lagafrumvarpsins enn meira með því að kljúfa forræði yfir einni stofiiun 
milli tveggja ráðuneyta. Þar að auki eru athugasemdimar ekki hluti laganna og á Islandi 
ríkir samningafrelsi. Ekkert í lagafrumvarpinu sjálfu kemur í veg fyrir að sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðuneytið semji við einhvem annan en Skógrækt ríkisins um að sjá um 
þjóðskógana og stunda rannsóknir í þágu skógræktar. I staðinn fyrir þetta leggur 
Skógrækt ríkisins til c. lið nýrrar 25. gr. hér að ofan. Með honum er ákvæði jarðalaga 
uppfylt þar sem forræði yfir þjóðskógunum er falið umhverfisráðuneytinu með lögum. 
Verði landslutaverkefiiin áfram í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu er í stað 
samninga lagt til að stofhað verði fagráð eða stjóm um rannsóknir í skógrækt. í því ættu 
hagsmunaðaaðilar að eiga fulltrúa, m.a. Landsamtök skógareigenda og Skógræktarfélag 
íslands, en ekki Bændasamtökin, sem hafa til þessa ekkert skipt sér af skógrækt.

Almennar athugasemdir Skógræktar ríkisins
Ríkisstofnun er ekkert annað en 1) markmið sett í lögum, 2) hópur verkefiia sem miða að 
því að ná markmiðunum og 3) starfsfólk sem vinnur að verkefnunum. Opinber markmið í 
skógrækt em aðeins þijú: að vemda skóga og skógarleifar (einkum gert með rekstri 
þjóðskóganna), að rækta nýja skóga þar sem henta þykir (einkum gert með 
landshlutaverkefiiunum) og að leiðbeina um skógrækt (grundvallast á rannsóknum). Með 
fyrirkomulaginu sem lagt er til, á starfsfólk Skógræktar ríkisins að vinna að þessum 
markmiðum undir forræði umhverfisráðuneytisins, en að vera háð sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytinu um verkefiún sjálf og fjármuni til þeirra. Erfitt er að koma auga 
á að hagræðing og einfoldun á stjómsýslu felist í þessum breytingum hvað þá að verið sé 
að skipa skyldum málaflokkum undir sömu stjóm. Þá þekkist það fyrirkomulag ekki hjá 
neinni annarri ríkisstofnun að hún sé háð tveimur ráðuneytum á þennan hátt. Hver er 
ráðherra skógræktarmála þegar umhverfisráðherra hefur að nafiiinu til forræði yfir 
Skógrækt ríkisins en sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur forræði yfir stærstum 
hluta fjárveitinga til málaflokksins og flestum verkefnum hans?

Undanfarin ár hefur mest verið talað um að sameina ætti hina litlu málaflokka skógrækt 
og landgræðslu til að búa til stærri og öflugri einingu sem væri þess megnug að takast á 
við skógleysið og jarðvegsrofið, tvö alvarlegustu umhverfisvandamál sem þjóðin á við að 
glíma. Nú er lagt til að kljúfa hvort tveggja upp án þess að fyrir því liggi efiiisleg rök.

Lokaorð
Fjármagnið og verkefiiin sem eflir verða hjá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu 
munu kalla eflir starfsfólki til að sinna þeim. Það fólk verður ráðið úr röðum núverandi 
starfsfólks Skógræktar ríkisins því þar starfa flestir sérfræðingar á sviði skógræktar. Úr 
landshlutaverkefiiunum verða búnar til fimm „Skógræktir ríkisins“, hver með sitt 
rannsóknasvið, hóp ráðgjafa og forræði yfir þjóðskógunum í sínum landshluta. í 
umhverfisráðuneytinu mun falskt forræði yfir skógarmálum verða að skrifstofu í
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umhverfisráðuneytinu mun falskt forræði yfir skógarmálum verða að skrifstofii í 
Umhverfisstofiiun og hverfa. Þar verður maður sem ber titilinn skógræktarstj óri en hann 
mun ekki stjóma neinni skógrækt því henni verður alfarið stjómað af nýjum 
,,nytjaskógræktarstjóra“ í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu. Umhverfisráðherra 
vaiður titlaður ráðherra skógarmála en það verða orðin tóm.

Að mati Skógræktar ríkisins er hér í uppsiglingu eitt allsheijar stjómsýslulegt klúður á 
málaflokknum skógrækt, sem draga mun úr mætti skógræktarstarfs í landinu um ókomin 
ár. Greinilega er ekki pólitísk samstaða um flutning á forræði yfír málaflokknum til 
umhverfisráðuneytisins og felst málamiðlunin í því að kljúfa hann upp. Forræði 
skógræktarmála í stjómarráðinu verður þar með óljósara og má gera því skóna að 
skógræktarmál verði n.k. „einskis manns bam“ í stjómkerfinu. Skorum við á Alþingi að 
taka þessar athugasemdir alvarlega og láta slíkt eklci gerast.

Virðingarfyllst
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