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Sveitarfélagið Fljótsdalshreppur gerir eftirfarandi athugasemdir við fram komið frumvarp 
til laga um loftlagsmál:

1. 31.grein : Í IX.KAFLA um loftlagssjóð 31.gr er ákvæði um skipan stjórnar í 
sjóðnum sem úthlutar styrkjum, meðal annars til ræktunarmála. Enginn fulltrúi er 
í stjórninni frá samtökum sem stunda ræktun, svo sem skógrækt eða landgræðslu, 
þó svo að það sé eitt af hlutverkum sjóðsins, og uppruni stórs hluta teknanna sé úr 
þeim geira. Við teljum mikilvægt að einnig sé fulltrúi frá þessum aðilum í 
stjórninni þannig að þeirra sjónarmið hafi talsmann í stjórninni.

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 Íslenska ríkinu á reikning handhafa eða eiganda heimildanna á 
Íslandi”
Ástæður þessa eru eftirfarandi:
a) Í Fljótsdalshreppi eru yfir 1000 ha af nytjaskógi sem er vaxandi atvinnugrein í 

sveitarfélaginu, ein af þeim atvinnugreinum sem sveitarfélagið leggur áherslu 
á sem framtíðar atvinnugrein á svæðinu. Tekjurnar af atvinnugreininni þurfa 
að skila sér til hennar, til að tryggja sjálfbærni hennar sem ræktunar 
nytjaskóga til framtíðar litið.



b) Tekjurnar af skóginum eða landinu sem hann er ræktaður á, á að skila sér ekki 
inn í sveitarfélagið og það fái þannig þann arð sem starfsemi innan 
sveitarfélagsins á að skila og sveitarfélaginu ber, ef svo er ekki þá er ver af 
stað farið en heima setið. 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.

c) Í lögum 95/2006 segir að framlag ríkisins til skógarbænda með samning við 
landshlutaverkefni afskrifist á 10.árum og skógarbóndinn sé ábyrgur gagnvart 
ríkinu allan þann tíma og beri að endurgreiða ríkinu 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 
skógarbónda/landeiganda og hann þiggur allan arð af honum, hverju nefni 
sem nefnist og tekur á sig allan þann skaða sem á skóginum kann að verða. E f 
ríkið fer gegn þessu er það jafnvel að brjóta eignarréttar ákvæði
stj órnarskrárinnar.
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