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Minnisblað um flutning landgræðslu og skógræktar frá landbúnaðarráðuneyti 
í umhverfisráðuneyti.

r

A grundvelli stjómarsáttmála ríkisstjómarinnar frá 23. maí sl. og með samþykkt 
ríkisstjómarinnar 25. mai sl. um breytingar á ráðuneytisskipan og tilflutning 
verkefiia milli ráðuneyta var ákveðið að stjómsýslulegt forræði og ábyrgð á 
Skógrækt ríkisins og Landgræðslu ríkisins færðist til umhverfisráðuneytis frá 
landbúnaðarráðuneytinu. Hinsvegar var ákveðið að nytjaskógrækt sú sem fram fer á 
grundvelli laga um landshlutabundinna verkefrii yrði áfram á forræði 
landbúnaðarráðuneytis og eftir 1 janúar 2008 í höndum sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytis.

Við undirbúning að flutningi þessara verkefna hafa verið höfð að leiðarljósi 
eftirfarandi grundvallarsjónarmið:

1. Þrátt fyrir að nokkur verkefiii Landgræðslu ríkisins og Skógræktar ríkisins 
tengist hefðbundnum landbúnaði og nytjaskógrækt á bújörðum var ákveðið 
að stofnanimar mundu flytjast i heilu lagi milli ráðuneyta og starfsemi þeirra 
yrði amk fyrst um sinn lítið breytt. Á þennan hátt yrði tryggt að stofnanimar 
yrðu ekki á neinn hátt veiktar faglega við breytinguna.

2. Sérstakt samkomulag yrði gert milli ráðuneytanna um framkvæmd þeirra 
verkefiia sem stofnanimar hafa unnið og tengjast sérstaklega verkefiium 
sjávarútvegs- og landbúnaðarr „Bændur græða landið“ hjá Landgræðslunni 
og rannsóknir í skógrækt hjá Skógrækt ríkisins. Ætla má að þessi verkefni 
séu í dag innan við 10% af heildarumfangi rekstrar hjá báðum stofnunum. 
Þannig yrði tryggt að atvinnugreinin muni ekki bera skaða af þessari 
breytingu.

3. Jarðir sem verið hafa í umsjá Landgræðslu ríkisins og Skógræktar ríkisins í 
umboði jarðeignadeildar landbúnaðarráðuneytisins verði það áfram óbreytt 
en jarðir svonefiidra Þjóðskóga og jarðir sem ánafiiaðar hafa verið Skógrækt 
ríkisins frá einstaklingum eða öðrum aðilum til skógræktar flytjist til 
umhverfisráðuneytis frá landbúnaðarráðuneyti. Liggur fyrir að gerður verður 
samningur milli ráðuneytanna og stofiianna tveggja um þessa framkvæmd. 
meginmarkmið þessarar ráðstöfunar eru hagræðingarsjónarmið þ.e. að vera



ekki með stjómsýslu á tveimur stöðum innan stjómkerfisins þegar kenur 
sölu eða framsali jarðeigna úi eigu ríkissjóðs.

Með flutningi Landgræðslu ríkisins og Skógræktar ríkisins frá 
landbúnaðarráðuneyti til umhverfisráðuneytis mun forræði og ábyrgð á öllum 
aðgerðum í landgræðslu og skógrækt sem snúa að því að draga úr uppblæstri og 
rýmun landgæða, endurheimt vistkerfa og auknum landgæðum svo sem skógrækt 
til útivistar verða hjá umhverfisráðuneytinu. Þessi verkefrii falla í raun mjög vel að 
því meginhlutverki ráðuneytisins að vemda og eftir megni bæta landgæði. Þessi 
tilfærsla verkefna mun jafhframt kalla á aukið samstarf ráðuneytisins við 
landbúnaðinn sem atvinnugrein á þessum sviðum með hliðstæðum hætti og 
ráðuneytið á samstarf við sjávarútveginn um margháttaðar aðgerðir t.d. um vamir 
gegn mengun hafsins og við iðnaðinn t.d. um vamir gegn mengun frá iðnaði. Því 
má segja að með þessum breytingum sé frá sjónarhóli stjómsýslu umhverfismála 
verið að jafnsetja landbúnaðinn og aðrar atvinnugreinar í landinu.

Eins og áður hefur komið fram er gert ráð fyrir að formlegt samstarf verði milli 
ráðuneytanna eftir flutninginn um verkefriið ,3ændur græða landið“ sem 
Landgræðsla ríkisins mun sjá um framkvæmd eins og verið hefur. Þetta verkefrii 
hefur mikla þýðingu bæði fyrir bætta afkomu í landbúnaði og einnig 
umhverfisvemd. Með því að styðja bændur til landbóta á heimajörðum er í senn 
verið að styrkja afkomu möguleika og nýtingu bújarða í byggð, en um leið skapa 
skilyrði til að minnka beitarálag á afrétti þar sem álag kann að vera of mikið. Að 
þvi er varðar rannsóknir i skógrækt munu ráðuneytin í sameiningu móta 
rannsóknaráherslur þannig að að þær geti bæði nýst sem best í atvinnuskyni og til 
landbótaaðgerða. Ekki er vafi á að vistun skógræktarrannsókna á einum stað eykur 
samlegð og tryggir betri árangur fyrir sama fjármagn enda mjög margt sameiginlegt 
með aðgerðum að þessum tveimur markmiðum i skógrækt.


