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Efni: T illaga  til þ in gsá lyk tun ar um  end urskoðu n  laga og  reg lugerða um  kaup erlendar  
aóila á jörðum  á ís la n d i, 358. m ál.

Með rafbréfí, dags. 11. apríl 2012, óskaði allsheijar- og menntamálanefnd efltir athugasemdum 
Landgræðslu ríkisins vegna tillögu til þingsályktunar um endurskoðun laga og reglugerða um 
kaup erlendra aðila á jörðum á Islandi.

Landgræðsla ríkisins tekur undir það sjónarmið sem fram kemur í greinargerð með 
þingsályktunartillögunni að nauðsynlegt sé að marka skýrar reglur um möguleika erlendra aðila 
til að kaupa eða eftir atvikum að leigja jarðir á Islandi.

Ásókn í land er alþjóðlegt vandamál sem fer hraðvaxandi og eiga þar einkum stórfyrirtæki í hlut 
eða jaíhvel þjóðlönd, sem vilja tryggja sína framtíðarhagsmuni. Það er lítt eftirsóknarvert að 
verða leiguliðar i eigin landi, svo vitnað sé til orða forsætisráðherra Nýja Sjálands.1 Talsverð 
umræða hefur verið um kaup erlendra aðila á jörðum hérlendis. Ef af líkum lækur mun sú ásókn 
aukast og í ljósi reynslu ýmissa annarra landa er full ástæða til að undirbúa jarðveginn, móta 
stefnu til framtíðar og útfæra regluverkið eftir henni.

Alþjóðleg reynsla sýnir að þegar land er komið í hendur eigenda sem búa víðs fjarri, þá getur 
orðið erfitt að vinna að markmiðum umhverfisvemdar og sjálfbærrar þróunar, þ.m.t. vemd og 
endurreisn landkosta. Sem dæmi um slíkar niðurstöður má nefna skýrslu Alþjóðabankans um 
„Land grabbing“ frá sept. 2010.2

Virðingarfyllst,
f.h. Landgræðslu ríkisins

Birkir Snær Fannarsson

1 http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm7c id=l&obiectid=1065673l
2 http://www.grain.org/article/entries/4021-world-bank-report-on-land-grabbine-bevond-the-smoke-and-mirrors
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