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Frumvarp um loftslagsmál.

U751. mál lagafrumvarp 140. löggjafarþingi.

Komið þið sæl.
Er of seint að koma með ábendingar um ofangreint frumvarp ?
Það sem ég hefði viljað koma að, eru tvær ályktanir frá aðalfundi Félags skógareigenda á Suðurlandi 
sem haldinn var 5. maí s.l.
Þær eru svohljóðandi:

Aðalfundur Félags skógareigenda á Suðurlandi haldinn að Geysi 5. maí 2012 mótmælir 
framkomnu frumvarpi um loftslagsmál (heildarlög, EES-reglur), 751. mál., en samkvæmt 
frumvarpinu er gert ráð fyrir að kolefnisbinding í gróðri verði eign ríkisins. Skógareigendur 
telja að þar sé vegið nærri eignarréttinum og ekki gefið að það standist stjórnarskrá.
FsS beinir því til Alþingis að ákvæði um eignarhald á kolefnisbindingu ískóg i verði 
endurskoðað með tilliti til framangreinds og ákvæði sett inn ífrum varpið sem kveður skýrt á 
um eign landeigenda á kolefnisbindingu í  gróðri.

Á tuttugasta aðalfundi Félags skógareigenda á Suðurlandi, sem haldinn var á Hótel Geysi í 
Haukadal laugardaginn 5. maí 2012 var eftirfarandi ályktun samþykkt:
Fundarmenn fagna góðum skilningi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, Steingríms J. 
Sigfússonar, á mikilvægi nytjaskógræktar í landinu. Sá skilningur kom glöggt fram í ræðu 
ráðherra á Búnaðarþingi 2012, en þar sagði hann meðal annars:
"Landshlutaverkefnin ískógræ kt hafa nú starfað samkvæmt núverandi skipulagi í  einn og 
hálfan áratug. Skógrækt hefur að mínu mati þegar sannað gildi sitt sem búgrein til viðbótar 
við allt annað gildi sem hún hefur, þar með talið sem viðbrögðum við loftslagsvandanum. 
Þessi starfsemi hefur óhjákvæmilega orðið fyrir skerðingu á síðustu árum en með batanadi 
fjárhag ríkisins verður vonandi vilji til að efla hana á ný."
Fundarmenn leggja ríka áherslu á að stuðningur við landshlutaverkefnin í skógrækt verði 
aftur færður í það horf sem samið var um í upphafi, þannig verði unnt að efla nytjaskógrækt 
og auka framboð skógarafurða og auðga þannig atvinnulíf landsmanna og bæta hag 
þjóðarinnar, til dæmis með gjaldeyrissparandi framleiðslu. Aukin skógrækt endurheimtir 
einnig gróðurþekju landsins og auðgar umhverfið.
Fundarmenn vilja af gefnu tilefni undirstrika það, að það er lykilatriði að kolefnisbinding 
skóga er ekki auðlind, heldur afurð og allar afurðir skóga eru eign skógareigenda.
Fundarmenn mótmæla harðlega frumvarpi til laga um mat á umhverfisáhrifum, sem nú liggur 
fyrir Alþingi. Þar er mjög íþyngjandi ákvæði um matsskyldu á umhverfisáhrif skógræktar fyrir 
verðandi skógarbændur, sem er ekki í samræmi við kvaðir á annan landbúnað. Sá 
kostnaðarauki, sem frumvarpið hefur í för með sér, getur hæglega valdið því að aðeins 
sterkefnaðir aðilar hafi tök á að hefja nytja skógrækt.

Með kveðju og þökk,
María E. Ingvadóttir
Formaður Félags skógareigenda á Suðurlandi
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