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Félag skógarbænda á Austurlandi (FSA) gerir eítirfarandi athugasemdir við fram komið 
frumvarp til laga um loftlagsmál:

1. 31.grein : í IX.KAFLA um lofitlagssjóð 31.gr er ákvæði um skipan stjómar fyrir 
sjóðinn meðal annars til úthlutunar á styrkjum til ræktunarmála. Enginn fulltrúi er í 
stjóminni frá samtökum sem stunda ræktun, svo sem skógrækt eða langræðslu, þó svo 
að það sé eitt af hlutverkum sjóðsins og uppruni stórs hluta teknanna komi frá þeim 
atvinnugreinum. Við teljum mikilvægt að einnig sé fulltrúi frá þessum aðilum í 
stjóminni, þannig að þeirra sjónarmið hafi talsmann í stjóminni þegar fjallað er um 
ráðstöfun þess fjármagns sem er til úthlutunar.

2. 36.grein : í þessari grein er fjallað um meðferð losunarheimilda sem tengjast 
bindingu kolefnis. Sem hljóðar svo:
” Losunarheimildir sem verða til við bindingu kolefnis í gróðri og jarðvegi eða vegna 
endurheimtar votlendis í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar íslands á því sviði
skulu bókfærðar á reikning íslenska ríkisins í skráningarkerfi skv. 22. gr. “
Við förum fram á að þessu verði breytt þannig að: “ Losunarheimildir skulu
bókaðar af Islenska ríkinu á reikning handhafa eða eiganda heimildanna á 
íslandi”
Ástæður þessa em eftirfarandi:

a) í rökum með frumvarpinu er sagt að nytaskógræktendur þiggi styrk frá Rikinu til 
skógræktarinnar. Það er ekki rétt að allir nytjaskógræktendur séu með samninga við 
landshluaverkefnin. Það eru nytjaskógræktendur sem ekki hafa þegið styrki frá ríkinu 
til skógræktar, heldur hafa gert það alfarið á eigin reikning. Hver er réttur þeirra ?? 
Það kemur ekki fram í frumvarpinu.

b) í lögum 95/2006 segir að framlag ríkisins afskrifist á lO.árum og skógarbóndinn sé 
ábyrgur gagnvart ríkinu allan þann tíma og beri að endurgreiða rikinu hafi hann ekki 
staðið sig. Samkvæmt þessum lögum og þeim samningum sem gerðir hafa verið á 
grundvelli þeirra við einstaka skógarbændur er ljóst að skógur er eign landeiganda. 
Ekki verður séð að réttur íslenska ríkisins til eignar á skóginum hafi myndast við 
veitingu styrks til ræktunarinnar, enda á ríkið ekki landið og styrkir aðeins ræktun á 
frumstigi. Með þessu lagafrumvarpi er ríkið að brjóta eignarréttindi á skógareigendum 
og þá jafnvel að brjóta eignarréttar ákvæði stjómarskrárinnar ? Sjá meðfylgjandi 
minnispunkta Ólafs Bjömssonar hrl.

c) Skógareigandinn leggur til land undir nytjaskógrækt sem íslenska rikið greiðir ekki 
leigu fyrir, heldur er eign bóndans/skógareigandans og reiknar hann með að þiggja arðy 
af þeirri ræktun sem fer fram á hans landi og hann lagt mikla vinnu í og greiði síðan 
af honum skatta og skyldur, eins og er gert í öðmm landbúnaði. Ríkið hefur ekki 
boðist til að taka landið á leigu, né gert neitt sem tryggir því landið undir skóginn, ef 
það telur skóginn eign sína.



d) Skógarbóndinn leggur mun meiri vinnu í skógræktina á frumræktunar tímanum en 
ríkið greiðir fyrir, og er því arður bóndans af þeirri vinnu falinn í verðmæti skógarins, 
þar með talið af kolefiiis bindingunni. Ef arðurinn er tekinn frá bóndanum vinnur hann 
kauplaust fyrir ríkið þann tíma sem skuldbindinginn um bindingu gróðhúsaloftegunda 
stendur.

e) Þegar ríkið selur byndingu kolefnis í skógi (með sölu á losunarheimildum) á 
landareign skógareiganda, skuldbindur það (ríkið) sig til að tryggja að skógurinn 
standi og bindi kolefhi allan losunarheimildar tímann. Með því skuldbingur ríkið 
bóndann/skógareigandann til þegnskylduvinnu fyrir ríkið á heimildartímanum og 
kemur með því í veg fyrir að landeigandinn noti landið undir annað. Vottun um 
bindingu kolefnis í trjágróðri í einhvem ákveðinn tíma, felur í sér skuldbindingu til að 
trén standi þann tíma sem vottaða heimildin kveður á um.

f) Tekjumar af skóginu eða landinu sem hann er ræktaður á, á að skila sér inn í það 
sveitarfélag sem hann stendur í , þannig að það fái þann arð sem starfsemi innan 
sveitarfélgsins á að skila til þess. Skógarbóndinn á að fá allar tekjur af skóginum sem 
fást af sölu afurða hans, þar með talið kolefnisbindingu og skila af því sköttum og 
skyldum til ríkis og sveitarfélags, svo sem lög gera ráð fyrir.

g) Ríkið leggur mjög lítið til skógræktar á íslandi miðað við hvað það hefur skuldbundið 
sig mikið í alþjóðasamningu til skógræktar, án þess að hafa land undir það sjálft.
Ríkið mun ekki fara sjálft í framkvæmdir við skógrækt (taka land á leigu og búa til 
stofnun til að sjá um ræktunina á kostnað ríkisins), vegna þess kostnaðar sem hlytist af 
því (betra að aðrir leggi til sjálfboðavinnu). Ríkinu er mikilvægt að landeigendur séu 
tilbúnir að leggja land undir skógrækt og gerir það best með því að arðurinn af 
skógræktinni gangi til landeigandans. Arður af sölu losunarheimilda á gróðurhúsa 
lofttegunum yrði því fyrsti þátturinn í að gera nytjaskógrækt sjálfbæra.

h) Ríkisstjómin talar um sjálfbæmi þegar rætt er um framlög til nytjaskógræktar og vilja 
ekki styrkja landshlutaverkefhin um það sem nauðsynlegt er, en þegar talað er um 
arðinn þá er fjárhagsleg aðkoma ríkisins mikluð og réttur ríkisins til arðs af skóginum 
réttlættur með því. Hér er eitthvað ekki eins og það á að vera.

Fh, Félags skógarbænda á Austurlandi (FSA)
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Landssamtök Skógareigenda 

Björn Bj. Jónsson framkvæmdastjóri 

Austurvegi 1, Selfossi

Selfossi, 16. febrúar 2012.

Minnispunktar 

Eignarhald á skógi með tilliti til kolefnisbindingar.

I. Verkbeiðni

Samtök skógareigenda leituðu til undirritaðs í maí 2010, og óskuðu eftir áliti á því hver 
væri réttur skógarbænda varðandi eignarhalds á skógi með tilliti til kolefnisbindingar. 
Yrði þá einkum horft til þess hvort skógarbændur teldust hafa lögmæta væntingu til þess 
að teljast eigendur að þeirri kolefnisbindingu er verður til á skógræktarjörðum þeirra.

Undirritaður hóf þá þegar gagnaöflun, en fljótt varð ljóst að hér um viðamikið verkefni að 
ræða og mjög flókið. Fundir hafa verið haldnir með Huga Ólafssyni í 
umhverfistráðuneytinu, 5. júlí 2011, og með Þorsteini Tómassyni í sjávarútvegs og 
landbúnaðarráðuneytinu í janúar 2012.

II. Umfjöllun um þá þætti frumvarpsdaga að Iögum um loftlagsmál er varða 
verkbeiðnina auk yfirlits yfir skuldbindingar íslands er varða loftlagsmál.

Nú eru komin fram drög að frumvarpi að lögum um loftlagsmál sem gerir ráð fyrir að 
losunarheimildir sem verða til við bindingu kolefnis í gróðri og jarðvegi eða vegna 
endurheimtar votlendis í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar íslands á því sviði skulu 
bókfærðar á reikning íslenska ríkisins i skráningarkerfi samkvæmt 19. gr frumvarpsins.

Umhverfisráðuneytið hefur samkvæmt tilkynningu dags. 3. febrúar sl. óskað eftir 
athugasemdum við drög að frumvarpi þessu til laga um loftslagsmál. Með frumvarpinu er 
lagt til að í fyrsta skipti verði hér á landi sett heildarlöggjöf um loftslagsmál. Með þvi er 
ætlunin að sameina undir einum hatti sem flestar reglur sem hafa að markmiði að stemma 
stigu við loftslagsvandanum eða aðlaga okkur að afleiðingum loftslagsbreytinga.

Meginmarkmið frumvarpsins eru, samkvæmt athugasemdum sem birtar eru á heimasíðu 
ráðuneytisins, að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og auka bindingu kolefnis úr 
andrúmslofti með hagkvæmum og skilvirkum hætti, stuðla að aðlögun að afleiðingum 
loftslagsbreytinga og skapa skilyrði fyrir stjórnvöld til þess að standa við alþjóðlegar 
skuldbindingar Islands i loftslagsmálum.
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Alþjóðlegar skuldbindingar íslenska ríkisins í loftslagsmálum koma einkum fram í 
loftslagssamningi Sameinuðu þjóðanna frá 1992 og Kýótó-bókuninni sem tók gildi árið 
2005. Vegna aðildar sinnar að EES-samningnum er ísland auk þess skuldbundið af reglum 
Evrópusambandsins um viðskiptakerfi með losunarheimildir (EU Emissions Trading 
System, ETS).

Viðskiptakerfið er meginstjórntæki Evrópusambandsins á sviði loftslagsmála og er ætlað 
að mynda hagræna hvata til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Island varð 
formlega aðili að kerfínu árið 2007 en tók í fyrsta skipti virkan þátt í því um síðustu 
áramót þegar flugstarfsemi var felld undir gildissvið þess. Reglur um skyldur flugrekenda 
í viðskiptakerfmu voru innleiddar síðastliðið sumar með lögum nr. 64/2011, sem 
breyttu lögum nr. 65/2007 um losun gróðurhúsalofttegunda. Frá 1. janúar 2013 mun stór 
hluti staðbundinnar iðnaðarstarfsemi einnig heyra undir kerfið, svo sem álframleiðsla og 
járnblendiframleiðsla. Með þessu frumvarpi er ætlunin að innleiða reglur 
Evrópusambandsins um slíka starfsemi, en búist er við að þær verði teknar upp í EES- 
samninginn á næstu mánuðum.

í frumvarpinu er lagt til að umhverfisráðherra láti vinna aðgerðaáætlun í loftslagsmálum, 
sem endurskoðuð verði á þriggja ára fresti. Lagt er til að skipuð verði nefnd, skipuð 
fulltrúum hlutaðeigandi ráðuneyta og Sambands íslenskra sveitarfélaga, sem hafí umsjón 
með því að áætluninni sé hrint í framkvæmd, móti tillögur um ný verkefni og veiti 
umhverfisráðherra upplýsingar og ráðgjöf.

Loks er lagt til að stofnaður verði nýr sjóður, svokallaður Loftslagssjóður, sem heyri undir 
umhverfisráðherra og hafi það hlutverk að styrkja annars vegar þróunarstarf og rannsóknir 
á sviði loftslagsvænnar tæknitækniþróunar og nýsköpunar á Islandi og hins vegar verkefni 
er lúta að kynningu og fræðslu á áhrifum loftslagsbreytinga og hlutverki almennings, 
stofnana og fyrirtækja í baráttunni gegn loftslagsbreytingum. Með stofnun sjóðsins er 
ætlunin að tryggja að tekjum íslenska ríkisins af uppboði losunarheimilda í viðskiptakerfi 
ESB verði að stærstum hluta varið til loftslagsvænna verkefna.

Frumvarpið hefur verið sent helstu hagsmunaaðilum til umsagnar. Öllum er auk þess 
frjálst að senda umhverfisráðuneytinu umsögn eða athugasemdir við drögin með 
tölvupósti á postur@umhverfisraduneyti.is til og með 20. febrúar næstkomandi.

III. Almennt um eignarrétt

Samkvæmt 72. gr stjórnarskárinnar er eignarrétturinn friðhelgur. „Engan má skylda til að 
láta af hendi eign sína nema almenningsþörf krefji. Þarf til þess lagafyrirmæli og komi 
fullt verð fyrir.“

Vernd eignarréttar hefur verið talin ein mikilvægasta stoð réttar- og lýðræðisríkja 
Vesturlanda. Sé eignarrétturinn ekki virtur er grafíð undan þessu skipulagi. Hvort 
eignarréttur er virtur ræðst ekki aðeins af því hvort hann verði að lokum afnuminn eða 
skertur heldur einnig af því hvernig löggjafmn, framkvæmdarvaldshafar og dómstólar, 
haga málsmeðferð sinni í hvert sinn sem á það reynir hvort eignarrréttur sé virtur í reynd.

Hagi löggjafinn undirbúningi sínum að lagasetningu ekki í samræmi við hlutverk 
ríkisvalds, lög og góða stjórnsýsluhætti, er vegið að hinum stjórnarskrárvarða eignarrétti.

2

mailto:postur@umhverfisraduneyti.is


Eignarland hefur verið skilgreint svo að það sé „landsvæði sem er háð einkaeignarrétti 
þannig að eigandi landsins fer með öll venjuleg eignarráð þess innan þeirra marka sem 
lög segja til um á hverjum tíma“. Þjóðlenda er hinsvegar skilgreind í þjóðlendulögum 
sem „landsvæði utan eignarlanda þó að einstaklingar eða lögaðilar kunni að eiga þar 
takmörkuð eignarréttindi“.

Lengi hefur verið deilt um hversu víðtækur eignarréttur landeigenda er, en með 
auðlindalögum nr. 57/1998 var því slegið föstu að auðlindir í jörðu væru eign 
landeigenda.

Einkaréttur landeigenda til skógarnytja hefur lengi verið viðurkenndur, en einnig tíðkaðist 
víða að menn ættu skógarítök í annara land. Kirkjan eignaðist á miðöldum gríðarleg 
landsvæði, og áttu biskpsstólamir og kirkjurnar stóran hluta af skógum landsins.

Með lögum um landshlutaverkefni í skógrækt nr. 95/2006 er tekið fram í 6. gr., að 
landshlutaverkefni á hverju svæði skal gera samning um þátttöku í skógræktarverkefni 
við hvem skógarbónda sem fær framlag samkvæmt ákvæðum þessara laga. Samningur 
skal taka mið af gildandi landshlutaáætlun hverju sinni, og skal þar tekið fram hvers 
konar ljölnytjaskógrækt og/eða skjólbeltarækt stefnt er að. Samningurinn skal hið 
minnsta vera til 40 ára og vera á formi sem landbúnaðarráðherra hefur staðfest, að fengnu 
áliti Skógræktar ríkisins og Landssamtaka skógareigenda. Ef annar en landeigandi, eða 
eftir atvikum annar en rétthafi, undirritar samning um skógræktarverkefni skal 
landeigandi samþykkja hann með áritun sinni. Samningnum skal þinglýst á þá fasteign 
sem hann tekur til.

í 7. gr. laganna segir að óski skógarbóndi eða landeigandi eftir því að losa land sitt undan 
kvöðum samkvæmt samningi um þátttöku í skógræktarverkefni áður en samningstíma er 
lokið skal hann endurgreiða framlög ásamt verðbótum samkvæmt vísitölu neysluverðs. 
Endurgreiðsluijárhæðin lækkar hlutfallslega út samningstímann og fyrnist um 2,5% á 
almanaksári, hafi samningur verið virkur í a.m.k. 10 ár, og fellur skuldin niður eftir 40 ár. 
Framlög sem veitt eru síðustu 10 ár fyrir uppsögn fyrnast þó ekki. Oski verkefnisstjórn 
eftir því að losna undan skuldbindingum samnings um þátttöku í skógræktarverkefni skal 
skógarbónda og landeiganda tilkynnt um það með sannanlegum hætti. Uppsögn 
samkvæmt þessari málsgrein skal tilkynnt fyrir 1. október og tekur gildi frá og með næstu 
áramótum. Ekki skal endurgreiða samningsbundin framlög vegna uppsagnar samkvæmt 
þessari málsgrein. Eftir að samningur um þátttöku fellur niður gilda ákvæði 
skógræktarlaga um skóginn að öðru leyti.

Samkvæmt ofangreindum lögum, og þeim samningum sem gerðir hafa verið á grundvelli 
þeirra við einstaka skógarbændur er ljóst að skógur er eign landeigenda, með þeim 
kvöðum sem í ofangreindum lögum eru m.a. um endurgreiðslu framlags til skógræktar, 
sbr. lög um skógrækt nr. 3/1955 með síðari breytingum. Ekkert er hinsvegar í lögum 
þessum, eða samningum sem gerðir hafa verið við skógarbændur minst á 
kolefnisbindingu.
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IV. Eignarréttur að kolefnisbindingu

Á grundvelli Loftlagssamnings SÞ og Kyoto bókunarinnar, sem er rammasamningur 
Sameinuðu þjóðanna um að stemma stigu við hættulegri röskun á loftlagskerfmu, hefur 
verið komið um kerfi með viðskipti með kolefniskvóta.

Stóriðju á íslandi fylgir verulegur útblástur gróðurhúsaloftegunda auk annarrar mengunar. 
Þetta á einnig að hluta við um virkjanir, einkum jarðvarmavirkjanir. Kostnaður vegna 
losunar gróðurhúsalofttegunda er því einn þeirra þátta sem horfa þarf til þegar 
þjóðhagsleg áhrif stóriðjuframkvæmda eru metin.

ísland er nú aðili að alþjóðasamningum sem takmarka slíka losun. Losunin er þar með 
orðin takmörkuð gæði og getur haft markaðsverð. Losunarheimildir Islendinga á 
gildistíma Kyotosáttmálans, út árið 2012, skiptast í tvennt. Annars vegar eru almennar 
heimildir sem hafa markaðsverð og má selja milli landa. Hins vegar er sérstakur 
stóriðjukvóti sem óheimilt er að versla með milli landa.

Þjóðhagslegur kostnaður af útblæstri gróðurhúsalofttegunda frá nýjum 
stóriðjufyrirtækjum til 2012 er annars vegar undir því kominn hverju íslendingar kunna 
að hafa fórnað í samningaviðræðum við önnur lönd til þess að koma honum á og hins 
vegar kostnaði við viðbótarkvóta sem útvega þarf ef stóriðjukvótinn fyllist á gildistíma 
Kyotosáttmálans eða þeirra alþjóðlegu samninga sem við kunna að taka af honum.

Samkvæmt skuldbindingum Kyotosamningsins um loftslagsmál hafa Islendingar yfír að 
ráða tvenns konar útblásturskvótum. Annars vegar hefur landið heimild til að losa að 
jafnaði 3,7 milljónir tonna af C02 ígildum á ári samkvæmt almennum ákvæðum 
samningsins. Samkvæmt Kyotobókuninni er almennt heimilt að selja þessa losunarkvóta 
milli landa ef ekki er þörf á þeim vegna innlendrar starfsemi 
(http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/emissions trading/items/ 2731.php). Virði 
kolefniskvóta samkvæmt grunnheimildum ræðst því af verði þeirra á markaði erlendis á 
hverjum tíma.

Hins vegar hefur landið heimild til að losa 8 milljónir tonna til viðbótar á árunum 2008 til 
2012 vegna nýrra stóriðjuverkefna, en óheimilt er að selja þær heimildir til annara landa 
eða starfsemi ('http://unfccc.int/methods and science/other methodological issues/ 
items/1072.php).

Þetta ákvæði nýtist í reynd aðeins íslendingum og hefur því verið nefnt íslenska ákvæðið. 
Þessar heimildir gilda út árið 2012 og óvíst er hvort þær verða endumýjaðar. Samkvæmt 
íslenska ákvæðinu er jafnframt óheimilt að selja úr landi almennar losunarheimildir séu 
viðbótarheimildir nýttar. Ef meira er losað af gróðurhúsalofttegundum en heimildir segja 
til um verður að kaupa heimildir frá öðrum löndum eða fara fram á sérstakar heimildir, til 
dæmis með því að græða upp gróðursnautt land.

Hinar sérstöku losunarheimildir eru verðlausar nema fyrirséð sé að þær klárist (og 
einhver sem hefði getað nýtt þær þurfi að kaupa viðbótarheimildir). Þess vegna ræðst 
heildarverðmæti þessara heimilda af því hversu mikið þeir sem annars hefðu nýtt þær 
þurfa að greiða fyrir viðbótarkvóta. Núvirði þeirra ræðst svo af því hversu langur tími 
líður þar til þær klárast og hver fómarkostnaður íjármagns er á tímabilinu.

4

http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/emissions
http://unfccc.int/methods


Innan Evrópusambandsins er virkur markaður með losunarheimildir. Verðið hefur 
sveiílast talsvert en enga sérstaka leitni er að sjá yfir lengri tíma. Lægst hefur verðið farið 
í um 7 evrur pr. tonn en hæst í um 33. Á árinu 2008 var vegið meðalverð pr. tonn um 19 
evrur. Sama ár skiptu ríflega 1.700 milljón tonn kolefnisígilda um hendur á mörkuðum.

Það eru ríkin innan Evrópusambandsins sem fá tekjurnar af þessu, en ekki landeigendur, 
öndvert við það sem mun tíðkast í Ástralíu og Nýja-Sjálandi.

V. Samandregin niðurstaða

Eins og fram hefur komið er nokkur óvissa um hvemig heimsmarkaðurinn fer með þau 
verðmæti sem falin eru í kolefnisbindingu. Ríki hafa þó búið til ákveðinn markað með 
þeim samningum sem gerðir hafa verið um loftlagsmál. Einhver ríki hafa farið þá leið að 
tryggja landeigendum eignarrétt að þeirri kolefnisbindingu sem er afurð þeirra landsvæðis, 
önnur virðast hafa tryggt ríkinu eignarréttinn. Með frumvarpsdrögum þeim sem komin 
eru fram um loftlagsmál á íslandi virðist sem ríkisvaldið hafi kosið að fara seinni leiðina 
sem hér var lýst.

Viðurkennt er í réttarframkvæmd hér á landi að eignarrétturinn lítur almennum 
takmörkunum án bótaskyldu. í því felst að löggjafanum er heimilt að setja eignarráðum 
almennar takmarkanir án þess að bótaskylda stofnist enda lúti slíkar takmarkanir að því að 
verja almannahagsmuni, samfélagslega hagsmuni í víðtækri merkingu. Það er þó mikilli 
óvissu undirorpið hvort þær takmarkanir á eignarrétti að kolefnisbindingu á íslandi sem 
lagðar eru til í nefndum frumvarpsdrögum geti fallið undir þær almennu takmarkanir 
eignarréttar sem viðurkenndar eru í réttarframkvæmd án skaðabótaskyldu. Engin 
sambærileg dæmi eða fordæmi liggja fyrir sem hægt er að draga ályktanir af í þessu 
sambandi.

Hvort sú ráðgerð stjórnvalda, sem birtist í fyrirliggjandi frumvarpsdrögum, að telja 
kolefnisbindingu i skógi í eignarlöndum til eigna ríkisins, og þar með svipta landeigendur 
möguleikanum á að selja sjálfír kolefnisbindinguna sem verður til í skógum þeirra, stenst 
eignarréttarákvæði stjórnarskárinnar er því ekki gott að svara afdráttarlaust. Miðað við 
framkvæmdina í Evrópu virðist þetta þó rúmast innan þeirra marka sem telja má til 
almennra takmarkana eignarráða, enda verði þess gætt að allir skógareigendur sitji við

Heimildir við gerð ofangreindra minnispunkta voru að mestu fengnar á intemetinu af 
heimasíðu stjómarráðsins (www.stjornarrad.is). að auki var stuðst við það sem fram kom á 
fundum undirritaðs við sérfræðinga í loftlagsmálum og fleira.
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