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Umsögn um frumvarp tíl laga um breytingar á ýmsum lögum vegna 
tílfærslu verkefna innan Stjórnarráðs íslands. Þskj. 131 -130. mál

Undirritaður fyrir hönd Landgræðslu ríkisins gerir eftirfarandi athugasemdir við frumvarp 
þetta:

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
I athugasemdum við frumvarpið eru nokkur afar óvenjuleg ákvæði varðandi flutning á 
stofnunum Landgræðslu ríkisins og Skógræktar ríkisins yfir í annað ráðuneyti, 
sérstaklega hvað varðar „eftirlegu“ fjárveitinga í sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneyti. 
Einnig varðandi flutning háskólastofnana landbúnaðarins yfir í Menntamálaráðuneyti, en 
ekki verður fjallað nánar um þann þátt hér.
Afar vandséð er hvaða tilgangi þau ákvæði sem varða fyrrgreindar stofiianir og hér 
verður fjallaö um, eiga að þjóna og þau virðast lítt eða ekki vera í anda aðgerðaráætlunar 
ríkisstjómarinnar um „Einfaldara ísland“ sem hún samþykkti í október 2006.

I frumvarpi því er hér um ræðir er gert ráð fyrir því í 23. gr. að eftirfarandi breytingar 
verið gerðar á lögum um landgræðslu nr 17/1965, með síðari breytingum: „I stað orðsins 
„landbúnaðarráðherra“ í 1. mgr. 3. gr. og 13. gr. laganna kemur umhverfisráðherra.“ Það 
vekur athygli að ekki sé gert ráð fyrir að önnur ákvæði laganna breytist í samræmi við 
þetta, enda þótt gert sé ráð fyrir að umhverfisráðherra fari með yfirstjóm 
landgræðslumála verði frumvarpið að lögum. Þá er það varla í samræmi við það markmið 
frumvarpsins í heild sinni að hagræða og einfalda stjómsýsluna, svo og að skipa skyldum 
málaflokkum undir eina stjóm. Þau ákvæði landgræðslulaga sem imdirritaður telur að 
breyta þurfi, a.m.k. að hluta til eru: 2. mgr. 7. gr., 4. mgr. 8. gr. og 5. mgr. 23. gr.

í athugsemdunum segir á bls. 18: „Samkomulag er á milli viðkomandi ráðuneyta um að 
fjármunir til verkefnisins Bœndur græða landið, ... verði á forræði og fjárlagalið 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis.“ í þeim afar takmörkuðu umræðum sem
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undirritaður hefur verið boðaður til um flutning á stjómsýslulegu forræði Landgræðslu 
ríkisins hefur aldrei verið rætt um að forræði fjárveitinga til verkefnisins Bœndur græða 
landið yrði eftir hjá sjávarútvegs- og landbúnaðaráðuneyti, aðeins að fjárveitingin yrði 
áfram hjá því ráðuneyti. Eftir því sem undirritaður kemst næst hafa engin rök verið færð 
fyrir þessari ráðstöfian og svo virðist sem enginn hafi óskað eftir henni. Bent er á að þar 
sem fjallað er um að fjárveitingar verði eftir í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti er 
hvergi minnst á forræði fjárveitinga. Farið er fram á að öll umfjöllun um Bændur græða 
landið verði felld út úr athugasemdum með frumvarpinu. Til vara er farið fram á að orðið 
forræði falli brott til samræmis við önnur ákvæði um fjárveitingar sem gert er ráð fyrir að 
verði eftir í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu..

Undirrtiðaður vill sérstaklega benda á eftirfarandi málsgrein í athugasemdum við 
fyrirliggjandi frumvarp: „Enn fremur verða fjármunir til framkvæmda á grundvelli laga 
nr. 91/2002, um vamir gegn landbroti, innan sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis. 
Ráðuneytið mun gera samning við Landgræðslu ríkisins til þriggja ára um óbreytt 
hlutverk Landgræðslvmnar varðandi yfirstjóm og framkvæmd vama gegn landbroti. A 
þeim tíma stefiit að því að endurskoða lögin um vamir gegn landbroti undir forystu 
forsætisráðuneytis.“ Að óbreyttum lögum er ekki auðséð um hvað eigi að semja, þar sem 
lögin em mjög skýr, en benda má sérstaklega á 3. gr. laganna er ber yfirskriftina 
„Yfirstjóm“: „Landgræðsla ríkisins fer fyrir hönd landbúnaðarráðherra með yfirstjóm 
þeirra mála sem lög þessi fjalla um.“ Þá er í greinum 4 - 8  (II. kafli) fjallað um 
framkvæmd vama gegn landbroti.

Þessu til viðbótar skal á það bent að nauðsynlegt er að til komi breytingar á lögum nr. 
91/2002 um vamir gegn landbroti.
3. grein Yflrstjóm. I stað orðsins landbúnaðarráðherra kemur sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra.
10. grein og 11. grein. í stað orðsins landbúnaðarráðherra kemur sjávarútvegs- og 
landbúnaðar ráðherra.
Eins og hér að ofan kemur fram er kveðið er á um að lög um vamir gegn landbroti lands, 
sem Landgræðsla ríkisins hefur farið með yfirstjóm á fyrir hönd Landbúnaðaráðherra, 
verði endurskoðuð á vegum forsætisráðuneytisins. Engin rök em færð fyrir áformaðri 
endurskoðun á þessum nýendurskoðuðu lögum.

I 7. mgr. á bls. 19 í frumvarpinu kemur fram að við undirbúning frumvarpsins, „ ... hefur 
verið haft víðtækt samráð við þær stofiianir sem í hlut eiga.“ Hvað varðar málefiii 
Landgræðslu ríkisins er þessari fullyrðingu alfarið visað á bug. Ef þessi fullyrðing ætti 
við rök að styðjast hvað varðar Landgræðslu ríkisins þá hefði væntanlega ekki verið 
ástæða til þessara itarlegu athugasemda sem hér hefur verið gerð grein fyrir.

Athugasemdir við einstakar greinarfrumvarpsins.

Um 27. gr.
I 2. mgr. kemur fram í 3. mgr. mikill misskilningur er varðar gerð landbóta- og 
landnýtingaráætlana vegna gæðastýringar í framleiðslu sauðfjárafurða. Sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra getur ekki úthýst verkefiium við gerð landbóta- og



landnýtingaráætlana eins og þama segir, þar sem það er verkefhi og hlutverk viðkomandi 
bænda, landeigenda og/eða fjallskilastjóma eftir því sem við á hveiju sinni.

Aður nefndur misskilningur kemur fram í eftirfarandi setningu: „Til samræmis við 
útvistunarstefnu fjármálaráðuneytisins er gert ráð fyrir því að ráðherra hafi einnig heimild 
til að fela einkaaðilum verkefiii við gæðastýringu en möguleikar kunna að skapast til 
þess, t.d. við úttekt á landi og gerð landbóta eða landnýtingaráætlana.“ Hvað varðar 
úthýsingu á úttektarþættinum þá er hann mögulegur sé vilji fyrir hendi en sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra getur ekki úthýst verkefhum við gerð landbóta- og 
landnýtingaráætlanir eins og þama segir, þar sem það er verkefni og hlutveric viðkomandi 
bænda, landeigenda, fjallskilastjóma o.fl., sjá t.d. 1. og 2. mgr. 43. gr. laga nr. 99/1993, 
sbr. og 14. gr. reglugerðar nr. 175/2003.

Undirritaður og viðkomandi starfsmenn Landgræðslu ríkisins óska eftir því að fá að koma 
á fimd allsheijamefndar Alþingis og gera nánari grein fyrir athugasemdum og 
ábendingum stofhunarinnar.

Virðingarfyllst,
f.h. Landgræðslu ríkisins

Sveinn Runólfsson, 
landgræðslustjóri.

Ljósrit send:
Landbúnaðarráðuneyti, 
umhverfisráðuneyti.

Eftirfarandi ábendingar eru á þessu stigi aðeins til skoðunar.

„Breytingar vegna flutnings landgræðslu og skógræktar, að undanskilinni ræktun 
nytjaskóga, til um hverfisráðuney tiso .s .frv .
Bent er á að í lögum um landshlutaverkefiii i skógrækt nr. 95/2006 segir eftirfarandi:

„1. gr. Tilgangur og markmið.
□I þvi skyni að skapa skógarauðlind á íslandi, rækta fjölnytjaskóga og skjólbelti, treysta 
byggð og efla atvinnulíf,...
■2. gr. Skilgreiningar.
□I lögum þessum, reglugerðum og reglum, settum á grundvelli þeirra, er merking 
hugtaka sem hér segir:

1. Fjölnytjaskógrækt. Ræktun skógar að teknu tilliti til fjölþætts efnahagslegs,
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félagslegs og náttúrufarslegs hlutverks skógarins.
Meginmarkmið Q ölnytj askógræktar er tvenns konar, nytjaskógrækt og 

landbótaskógrækt.
2. Nytjaskógrœkt. Ræktun skógar með það að meginmarkmiði að framleiða viðarafurðir 

til iðnaðamota.
3. Landbótaskógrœkt. Ræktun skógar á illa fömu eða eyddu landi með það að 

meginmarkmiði að auka gróðurþekju, bæta jarðveg og vatnsbúskap og auka þannig gildi 
landsins til margvíslegra nytja.

4. Skjólbelti. Raðir eða þyrping tijáa og runna sem ræktuð eru í því skyni að auka hvers 
kyns uppskeru og skýla búfénaði og mannvirkjum tengdum landbúnaði eða sem 
undanfari skógræktar á bersvæði.“

Að undanfömu hefur oft verið tiundað að landshlutaverkefnin í skógrækt sem hafa það að 
markmiði samkvæmt fyrrgreindum lögum að rækta fjölnytjaskóga, sem em bæði 
nytjaskógar og landbótaskógar, yrðu eftir í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu. Það 
ber því nýrra við ef það á nú að skilja einungis nytjaskógrækt efitír í því ráðuneyti. Ef að 
það er í raun svo, þá er ljóst að það verður að endurskoða lögin um landshlutaverkefiii í 
skógrækt frá grunni.

Þrátt fyrir að viðfangsefni Skógræktar ríkisins séu ekki meðal hlutverka stofnunarinnar 
leyfir undirritaður sér ennfremur að benda á afar einkennilega umfjöllun i 5. mgr. á bls. 
18 í frumvaipinu um fyrirhugaða samninga viðkomandi ráðherra um rannsóknir á sviði 
skógræktar. I fyrsta lagi er gert ráð fyrir að viðkomandi ráðherrar standi í sameiningu að 
gerð rannsóknasamnings við Rannsóknastöð Skógræktar ríkisins á Mógilsá til þriggja til 
fimm ára um... o.s.frv. Þetta vekur furðu þar sem stöðin er ekki ríkisfyrirtæki, heldur 
heyrir undir Skógrækt ríkisins. Síðar í sömu málsgrein segir: „Gert er ráð fyrir að 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið [ekki viðkomandi ráðherrar] í samráði við 
Bændasamtök Islands og umhverfisráðuneyti geri samning til þriggja ár við Skógrækt 
ríkisins um ...“ Með öðrum orðum það em ýmist viðkomandi ráðherrar eða viðkomandi 
ráðuneyti sem gera samning við ýmist Rannsóknastöðina á Mógilsá eða Skógrækt ríkisins 
til ýmist þriggja eða þriggja til fimm ára. Það er síðan mjög sérstök stjómsýsla að kveða á 
um í síðara tilvikinu að gera ráð fyrir samráði við hagsmunaaðila sem hingað til hafa ekki 
sinnt þessum málafloki né verið með stjómsýslulega eða faglega aðkomu að málefiium 
skógræktar.

Um 23. -2 6 . gr.
Hér kemur aftur fram lagaleg og stjómsýsluleg óvissa um forræði skógræktarmálefiia er 
tilheyra landshlutaverkefiium í skógrækt, umfram nytjaskógrækt. Undinitaður telur með 
vísan til fyni rökstuðnings að síðari setning 2. mgr. um að „... í 25. gr. frumvarpsins [sé] 
kveðið skýrt á um forræði þeirra mála ...“, standist ekki.


