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Umsögn um frumvarp til laga um loftslagsmál 
(heildarlög, EES-reglur), 751. mál.

Landssamtök skógareigenda (LSE) þakkar Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis fyrir 
að gefa landssamtökunum tækifæri til að gefa umsögn um frumvarp til laga um 
loftslagsmál.

Umsögn LSE er eftirfarandi í tveimur liðum:

1. Samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir að kolefnisbinding í gróðri verði eign ríkisins. 
Landssamtök skógareigenda telja að þar sé vegið mjög nærri eignarréttinum og ekki 
gefið að það standist stjórnarskrá. LSE gerir sér grein fyrir að málið er pólitískt, en vill 
benda á að skógar á Íslandi eru eign viðkomandi landeigenda og ekkert er 
undanskilið samanber lög nr. 95/2006, þar með talið kolefni sem er ein af 
mikilvægustu afurðum skóganna.

Landssamtök skógareigenda óska því eftir að ákvæði um eignarhald á 
kolefnisbindingu í  skógi verði endurskoðað með tilliti til framangreinds og ákvæði sett 
inn í  frumvarpið sem kveður skýrt á um eign landeigenda á kolefnisbindingu í  gróðri.

Greinagerð:
Í 36. greininni kemur fram að ríkið hafi lagt peninga í frumskógrækt gegnum 
landshlutaverkefni í skógrækt og eigi því bindinguna, samanber sérstök lög þar um 
(95/2006), sem þó tryggja skógarbændum og landeigendum eignaréttinn á skóginum.
Í þessu sambandi er rétt að benda á að ekki eru allir nytjaskógræktendur með samninga 
við landshlutaverkefnin, né hafa þegið styrki frá ríkinu til skógræktar, heldur hafa gert
það á eigin reikning.
Í lögum 95/2006 segir að framlag ríkisins afskrifist á 10 árum og skógarbóndinn sé 
ábyrgur gagnvart ríkinu allan þann tíma og beri að endurgreiða ríkinu hafi hann ekki 
staðið við samninginn. Samkvæmt þessum lögum og þeim samningum sem gerðir hafa 
verið á grundvelli þeirra við einstaka skógarbændur er ljóst að skógur er eign 
landeiganda.
Skógareigandinn leggur til land undir skóginn, land sem er eign bóndans/skógareigandans 
og greiðir hann skatta og skyldur af eign sinni. Ríkið hefur ekki boðið leigu fyrir landið, 
né neitt sem tryggir þeim landið undir skóginn.
Skógarbóndi leggur mun meiri vinnu og kostnað í skógræktina á frumræktunartímanum 
en ríkið greiðir til skógræktarinnar og því er arður bóndans af þeirri vinnu falinn í 
verðmætari skógi, verðmætum afurðum, þar með talinni kolefnisbindingunni.
Þegar ríkið selur bindingu kolefnis í skógi (með sölu á losunarheimildum) á landareign 
skógareiganda, skuldbindur það (ríkið) sig til að tryggja að skógurinn standi og bindi 
kolefni allan losunarheimildartímann. Með því skuldbindur ríkið 
bóndann/skógareigandann til þegnskylduvinnu fyrir ríkið á heimildartímanum, skerðir 
ráðstöfunarrétt og kemur í veg fyrir að landeigandinn nýti landið undir annað.

2. LSE bendir á að í  kafla um loftlagssjóð 31. grein er ákvæði um skipan 
sjóðsstjórnar, en þar er ekki gert ráð fyrir fulltrúa frá skógrækt eða landgræðslu.



Landssamtök skógareigenda telja það mikilvægt að einn fulltrúi frá þessum aðilum 
sitji í  stjórninni þannig að þeirra sjónarmið komi fram innan sjóðsins.

Fulltrúar Landssamtaka skógaeigenda eru tilbúnir að mæta á fund Umhverfis- og 
samgöngunefndar Alþingis og skýra innhald umsagnarinnar nánar.
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