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2. minni hluta umhverfisnefndar um 130. mál, fmmvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum 
vegna tilfærslu verkefha innan Stjómarráðsins.

Með bréfi, dags. 22. október 2007, fór allsheijamefiid Alþingis fram á umsögn 
umhverfisnefndar Alþingis um frumvarp til laga um tilfærslu verkefiia innan Stjómarráðs íslands, 
130. mál. Umhverfisnefnd fjallaði um þá kafla frumvarpsins sem falla undir málefhasvið 
nefhdarinnar og kallaði til sín gesti vegna málsins.

Frumvarpið er flutt í samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkisstjómarinnar frá 23. maí 2007 
og með því eru eins og heiti þess gefur til kynna lagðar til breytingar á ýmsum lögum vegna 
tilfærslu verkefiia innan Stjómarráðs íslands.

í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að frumvarpið sé lagt fram með það fyrir 
augum að hagræða, einfalda stjómsýslu og skipa skyldum málaflokkum undir eina stjóm. 2. 
minni hluti umhverfisnefndar telur að þær breytingar sem fyrirhugaðar eru á sviði skógræktar og 
landgræðslu gangi í þveröfuga átt. Með frumvarpinu er lagt að til skógrækt flytjist frá 
landbúnaðarráðuneytinu til umhverfisráðuneytisins að undanskilinni ræktun nytjaskóga. Þá eiga 
fjárveitingar til rannsókna á sviði skógræktar að vera áfram hjá landbúnaðarráðuneytinu og eftir 
1. janúar 2008 í höndum sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis. Með þessu móti verður 
málaflokkurinn skógrækt klofinn milli tveggja ráðuneyta þar sem stærsti framkvæmdaþátturinn, 
landshlutaverkefiiin, og fjárveitingar til skógræktarrannsókna verða eftir í sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytinu. Þá eiga fjármunir til verkefiiisins „Bændur græða landið“ sem heyrir 
undir Landgræðslu ríkisins að vera á forræði og fjárlagalið sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytis án þess að sannfærandi rök séu færð fyrir því. Vandséð er hvemig 
framangreindar ráðstafanir séu til þess fallnar að hagræða og einfalda stjómsýslu á sviði 
skógræktar og landgræðslu.

2. minni hlutinn telur mikilvægt að við þær breytingar sem fyrirhugaðar eru annars vegar 
með sameiningu starfsemi Veðurstofu íslands og vatnamælinga Orkustofiiunar og hins vegar með 
flutningi málefiia og starfsmanna frá Fiskistofu og Umhverfisstofiiun til Matvælaeftirlitsins verði 
haft samráð við starfsmenn og að gætt verði að réttindum og hagsmunum þeirra.

2. minni hlutinn tekur undir þau sjónarmið sem fram hafa komið m.a. i umsögnum 
Bændasamtaka íslands og Landssambandi kúabænda en þar er lögð áhersla á að sú stofiiun sem 
nefnd er Matvælaeftirlitið i frumvarpinu fái annað heiti sem sé meira lýsandi fyrir þá starfsemi 
sem þar muni fara fram. í þessu sambandi ber að nefiia að hin nýja stofiiun mun sinna 
margháttuðu eftirliti sem hefur ekkert með matvæli að gera.

Frumvarp þetta virðist hafa verið samið í því skyni að tryggja helmingaskipti 
stjómarflokkanna í ríkisstjóm. Frumvarpið ber þess merki að hafa verið samið án nægilegs 
undirbúnings og samráðs við þær stofnanir og hagsmunaaðila sem frumvarpið varðar og leggst 
minni hlutinn gegn því að sá þáttur frumvarpsins sem umhverfisnefiid fjallaði um verði 
samþykktur.

Alþingi, 26. nóv. 2007.

Höskuldur Þórhallsson.


