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Fljótsdalshérað vill gera eftirfarandi athugasemdir við fram komið írumvarp til laga 
um loftlagsmál sem er nú til umíjöllunar í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis:

Athugasemd við 31 .grein
I greininni er að fmna ákvæði um skipan stjómar i loftslagssjóði, en skv. IX. kafla 
frumvarpsins er hlutverk hans að úthluta styrkjum, meðal annars til ræktunarverkefha. 
Samkvæmt ákvæðinu skulu í stjórninni sitja fjórir fulltrúar. Tveir þeirrar skulu 
skipaðir af ráðherra án tilnefningar, einn tilnefhdur af umhverfisvemdarsamtökum og 
einn af Nýsköpunarmiðstöð íslands. Sveitarfélagið telur að eðlilegt væri að minnsta 
kosti einn fulltrúi i stjóm sjóðsins sé tilnefhdur a f samtökum þeirra sem stunda 
ræktun, svo sem skógrækt eða landgræðslu. Þetta má telja óeðlilegt í ljósi eitt af 
hlutverkum sjóðsins er að styðja slík verkefhi og einnig kemur stór hluti tekna 
sjóðsins úr þeim geira. Sveitarfélagið telur að það myndi styrkja faglegu þekkingu 
innan stjómar sjóðsins að tilnefndur yrði einn fulltrúi samtaka úr ræktunargeiranum.

Athugasemd við 36.grein
I greininni er kveðið á um að þær losunarheimildir sem verða til við bindingu kolefiiis 
i gróðri og jarðvegi eða við endurheimt votlendis skuli bókfærðar á reikning íslenska 
ríkisins. Sveitarfélagið telur óeðliíegt að ríkið leysi með þessum hætti til sín þessa 
nýjustu afhrð framkvæmda og ræktunar umráðamanna lands.

A Fljótsdalshéraði eru um 9000 hektarar af nytjaskógi og er skógrækt vaxandi 
atvinnugrein í sveitarfélaginu. Sveitarfélagið hefur einnig lagt áherslu á uppbyggingu 
skógræktar sem hluta af atvinnustefnu til framtíðar sem byggi á grænum gildum. í þvi 
samhengi hefur sveitarfélagið m.a. verið að hasla sér völl i norrænu samstarfi 
sveitarfélaga sem leggja áherslu á nýtingu skógarafurða og uppbyggingu á þekkingu 
og reynslu á því svið. Til að tryggja sjálfbæmi skógræktar sem atvinnugreinar og 
hluta af grænu hagkerfi er nauðsynleg að allar tekjur sem hafa má a f ræktun 
nytjaskóga skili sér til greinarinnar. Þannig skilar greinin mestu til samfélagsins til 
framtíðar litið og eðlilegt er að þessi ávinningur komi fram í sveitarfélaginu sem hefur 
staðið þétt bak við uppbyggingu greinarinnar og byggir á skóginum sem einu af sínum 
helstu sérkennum. Það er mat Fljótsdalshéraðs að þeir sem rækta skóg eigi að hafa 
allar tekjur sem fást af sölu afurða hans, þar með talið kolefnisbindingu, en skili síðan 
af þeim tekjum sköttum og skyldum til ríkis og sveitarfélags, svo sem lög gera ráð 
fyrir.
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A það hefur verið bent að í ljósi þess að ríkissjóður hefur í mörgum tilfellum styrkt 
nytjaskógrækt sé eðlilegt að ríkið eigi kolefnisheimildimar. Þessum rökum vill 
sveitarfélagið mótmæla. I lögum nr. 95/2006 segir að framlag ríkisins til skógarbænda 
með samningi við landshlutaverkefni afskrifist á 10 árum. Jafnframt kemur fram að 
viðkomandi skógarbóndi sé ábyrgur gagnvart ríkinu allan þann tíma og beri að 
endurgreiða ríkinu hafi hann ekki staðið við sínar skuldbindingar samkvæmt 
skógræktarsamningi. Miðað við þetta og þau sjónarmið sem birtast í þessum lögum og 
þeim samningum sem gerðir hafa verið á grundvelli þeirra við einstaka skógarbændur 
má telja ljóst að skógur er eign skógarbónda/landeiganda og hann eigi því að eiga 
allan arð af honum enda ljóst að viðkomandi tekur á sig allan þann skaða sem á 
skóginum kann að verða. I ljósi þessa má velta því upp hvort að það ákvæði sem lagt 
er til að verði 36. gr. nýrra laga kunni að stangast á við 72. gr. stjómarskrár.

Verði hins vegar það sjónannið ofan á við vinnslu þessa frumvarps að rétt sé að 
kolefnisheimildir verði í opinberri eigu vil Fljótsdalshérað meina það að eðlilegra sé 
að viðkomandi sveitarfélag verði skráð eigandi heimildanna en ríkið. Áður hefiir verið 
minnst á að Fljótsdalshérað hefur stutt við og gert ráð fyrir nytjaskógrækt sem 
atvinnugrein til framtíðar. Ut frá því sjónarmiði að eðlilegt sé að arður af auðlindum 
renni til svæðanna þar sem auðlindimar em og arðurinn verður til er eðlilegt að 
sveitarfélagið njóti arðs af landi innan marka þess og geti nýtt þær tekjur til að sjá um 
og hlúa að þessu landi og samfélaginu sem um ræðir en að það renni í ríkiskassann 
þar sem féð hefur óvissa endastöð.

F.h. Fljótsdalshéraðs 

Btóm Ingimarsson
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