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Skógræktin hefur fengið til umsagnar frá Umhverfis - og samgöngunefnd Alþingis frumvarp til laga 
um timbur og timburvörur, mál 785. Lög þessi gilda um markaðssetningu á timbri og timburvörum, 
sbr. skilgreiningu í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 995/2010 frá 20. október um skyldur 
rekstraraðila sem setja timbur og timburvörur á markað.

Skógræktin fagnar því að frumvarp þetta skuli vera lagt fram, enda mun baráttan gegn ólöglegu 
skógarhöggi eiga sinn þátt í átaki þjóða heims til að draga úr loftslagsbreytingum á kostnaðarvænan 
hátt, og draga úr líkum á eyðingu verðmætra skógarvistkerfa og ósjálfbærri skógarstjórnun.

Skógræktin gerir eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið.

1. Skipta þarf nafni Skógræktar ríkisins út fyrir Skógræktina í öllum textanum þar sem ný
stofnun Skógræktin tekur til starfa 1. júlí 2016 skv frumvarpi þar um: 
http://www.althingi.is/altext/145/s71447.html

2. Lagt er til að í 3. gr. frumvarpsins: „Skilgreinmgar" verði bætt við skilgreiningu á 
timburvöru. Í viðauka með Evrópureglugerðinni er þeirri skilgreiningu gerð skil og 
timburvörur eru m.a. eftirfarandi vöruflokkar (að undanskildum endurunnum vörum): 
eldiviður; óunnir trjábolir; brautarbitar; viður yfir 6 mm að þykkt, hvort heldur sagaður eða 
höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, einnig heflaður, slípaður eða endaskeyttur; 
þynnur til spónlagningar; viður samfellt unninn; spónaplötur; aspenítplötur og áþekkar 
plötur; trefjaplötur og áþekkar plötur úr viði; krossviður; hertur viður; viðarrammar fyrir 
málverk; umbúðakassar; öskjur; grindur; hylki og áþekkar umbúðir úr viði; kapalkefli úr viði; 
vörubretti, kassabretti og önnur farmbretti úr viði; skjólborð fyrir vörubretti úr viði; ámur, 
tunnur, ker, balar og aðrar beykisvörur og hlutar þeirra úr viði; trésmíðavörur til bygginga; 
pappírsmauk og pappír (að undanskildum prentuðum pappír); ýmiss viðarhúsgögn og 
forsmíðaðar byggingar. Lagt er til að í frumvarpinu verði vísað í viðauka með nánari 
skýringum sbr reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 995/2010 með eftirfarandi hætti: 
Timbur og timburvörur: Timbur og timburvörur sem tilgreind eru í flokki IX og 4 kafla hjá 
Tollstjóraembættinu, að undanskildum timburvörum eða íhlutum í slíkum vörum sem eru
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framleiddar úr timbri eða timburvörum sem hafa lokið endingartíma sínum og væri annars 
fargað. Hafa verður í huga hve víðfeðm skilgreining timburvara er þegar frumvarpið er 
kostnaðarmetið. .

3. Í 6. gr. laganna er hlutverk Skógræktar ríkisins (Skógræktarinnar) skilgreint með eftirfarandi 
hætti:
Hlutverk Skógræktar ríkisins (Skógræktarinnar) er:
a) að veita Mannvirkjastofnun ráðgjöf á grundvelli þeirrar sérþekkingar sem stofnunin hefur 

yfir að ráða á sviði skógræktar,
b) að rannsaka og framkvæma prófanir á timbri og timburvöru sem Mannvirkjastofnun hefur 

tekið sýnishorn af, óski Mannvirkjastofnun eftir því.

Brýnt er að í nýjum skógræktarlögum, sem eru í vinnslu verðir hlutverk Skógræktar ríkisins 
(Skógræktarinnar) sem ráðgjafaraðila á þessu sviði getið sérstaklega.

4. Markmið laga þessara er að koma í veg fyrir viðskipti með við úr ólöglegu skógarhöggi og 
markaðssetningu timburs og timburvöru úr slíkum viði hér á landi. Brýnt er að til að lögin nái 
fram að ganga að vinna við ný skógræktarlög verði lokið sem fyrst og í þeim lögum verði tekið 
á leyfisveitingum fyrir skógarhöggi á Íslandi svo hægt verði að fara fram á alþjóðlega vottun á 
Íslensku timbri.

Virðingarfyllst, fyrir hönd Skógræktarinnar 
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