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Umsögn um frumvarp til laga um skóga og skógrækt á 146. löggjafarþingi 
málsnúmer 407.

Stjórn Skógræktarfélags Reykjavíkur fagnar nýju frumvarpi til laga um skógrækt. 
Skógræktarfélagið leggur áherslu á að Alþingi taki til skoðunar og bæti inn í lagafrumvarpið 
ákvæði um sérstaka friðun trjáa og skóga. Með tilvísun í rökstuðning og meðfylgjandi úrdrátt 
úr „Greinargerð starfshóps til umhverfisráðherra með tillögum að efni nýrra skógræktarlaga 
2012" https://www.umhverfisraduneyti.is/media/skograektarskyrsla- 
2012/skograektargreinargerd-lokaskyrsla-juni-2012.pdf

Við þetta er því að bæta, að það vakti fyrir þeim sem þessa greinargerð sömdu, að í 

náttúruverndarlögum væru engin ákvæði sem lúta að verndum svokallaðra manngerðra 

náttúrusvæða. Víðs vegar um land hafa bæði einstaklingar, frjáls félagasamtök og opinberir 

aðilar staðið fyrir umfangsmiklum ræktunarstörfum um langan aldur. Þar eru nú víða 

náttúrulegir unaðsreitir eftirsóttir til útivistar og augnayndis. Þessir reitir njóta engrar 

opinberrar verndar og geta viðkomandi sveitarfélög eða landeigendur skipulagt þau undir 

byggð eða til annarrar framandi notkunar, án þess að spyrja kóng eða prest. Þekkt er sú 

hugmyndavinna sem fram fór á vegum Orkuveitu Reykjavíkur um íbúðabyggð 

meðfram Elliðavatni í Heiðmörk. Enga lagalega viðspyrnu var neins staðar að finna til að 

spyrna þessu í mót. Hrunið eitt kom í veg fyrir að þær hugmyndir yrðu unnar frekar. Afar 

mikilvægt er hafa skýr ákvæði um heimild ráðherra eða Skógræktarinnar til að vernda þessi 

svæði, því ágengni vex í að þau eða hlutar þeirra verði skipulögð undir byggð. Það er því 

mikilvægt að tillögur þær, um verndunarákvæði fyrir manngerð náttúrsvæði, sem 

starfshópurinn frá 2012 sameinaðist um, verði hluti að frumvarpi sem samið verði á 

grundvelli greinargerðar hópsins.

F.h. Skógræktarfélags Reykjavíkur

Þröstur Ólafsson formaður
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Útdráttur úr greinargerð starfshóps umhverfisráðherra:

„8.3. Sérstök friðun trjáa og skóga
Ákveðin tré, lundir og skógar geta haft sérstakt gildi fyrir samfélagið af ýmsum ástæðum. Leggur 
nefndin til að ráðherra verði heimilt að friða sérstaklega einstök tré, lundi eða skóga sem hafi 
sérstakt gildi. Geta það verið félagslegir, menningarsögulegir, umhverfislegir eða líffræðilegir 
þættir sem valda því að ástæða getur þótt að friða tré, lundi eða skóga sérstaklega. Með þessu 
ákvæði er lagt til að á grunni skógræktarlaga geti stjórnvöld friðað ákveðin tré, lundi eða skóga. 
Það geta verið stök tré sem geta haft sérstaka sögulega þýðingu. Dæmi um það gæti verið 
silfurreynirinn við Aðalstræti sem Schierbeck landlæknir gróðursetti árið 1884 og er elsta tré 
Reykjavíkur eða "hríslan" úr Ijóði Páls Ólafssonar "Hríslan og lækurinn" í Hallormsstaðaskógi. 
Einnig gæti þetta ákvæði átt við tré með einstöku erfðaefni sem sérstök ástæða væri talin að 
friða.
Þessu ákvæði gæti einnig verið beitt á einstaka trjálundi eða skóga sem ástæða þætti að nytu 
slíkrar sérstakrar verndar, en ættu ekki heima í hefðbundnum friðlýsingum á grundvelli 
náttúruverndarlaga. Dæmi um slík svæði gætu verið Skrúður í Dýrafirði, Mörkin á Hallormsstað 
eða Hólavallakirkjugarðurn , sem hafa fyrst og fremst ræktunarlegt og/eða sögulegt gildi en ekki 
náttúruverndargildi sem slík.
11 Hólavallakirkjugarður var tilnefndur til um hverfsverðlauna Norðurlandaráðs 2005.
12 Upplýsingar um friðun útivistarskóganna í Oslomarka i Noregi. http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/otprp/2008-2009/otprp-nr-23-2008-2009- 
.html?id=541061
Þetta ákvæði skal einnig ná til stærri svæða sem sérstök ástæða þætti að veita slíka stöðu og 
friða. Það gætu verið svæði sem hefðu sérstakt gildi til útivistar fyrir almenning. Dæmi um slík 
svæði væru til dæmis Heiðmörk, Öskjuhlíð og Kjarnaskógur. Hefur nefndin m.a. litið til þeirra 
þátta sem lagðir voru til grundvallar þegar norsk stjórnvöld friðuðu nýlega útivistarskóga í 
kringum byggðina við Oslófjörð, Oslomarkau. Svæðið Oslomarka var friðað með sérlögum sem 
náttúru- og útvistarsvæði með sérstökum ákvæðum um að hagsmunir náttúru og útivistar 
almennings hafi þar forgang.
Nefndin telur að framkvæmd þessa ákvæðis væri best komið með að Skógrækt ríkisins starfræki 
sk. friðunarnefnd. Í nefndinni sætu þrír fastafulltrúar; einn frá Skógrækt ríkisins, einn frá 
Sambandi íslenskra sveitarfélaga og einn frá Skógræktarfélagi Íslands. Þeim bæri síðan að kalla til 
samstarfs einn eða fleiri aðila til að vinna við einstök friðunarverkefni. Í öllum tilvikum yrði þar 
um að ræða fulltrúa viðkomandi sveitarfélags og eigendur trjánna/skóganna en síðan eftir 22
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atvikum sérstaka hagsmunaaðila s.s. útivistarfélög, skógræktar- eða garðyrkjufélög eða 
sérfræðinga. Nefndin getur tekið upp mál sjálf eða fengið sendar rökstuddar ábendingar.
Hver friðunaraðgerð skal fela í sér rökstudda greinargerð fyrir ástæðum hennar og síðan 
sérstakar reglur fyrir meðferð viðkomandi fyrirbæris. Friðunin myndi eðlilega þurfa að byggja á 
samþykki viðkomandi eiganda.
Nefndin legði tillögur sínar fyrir ráðherra sem síðan tæki afstöðu til þeirra og gæfi síðan út. 
Jafnframt er mikilvægt að um þetta ákvæði laganna séu settar skýrar og leiðbeinandi reglur. 
Tillögur nefndarinnar um þennan kafla laganna eru því svohljóðandi:
-Umhverfisráðherra getur, að fengnu áliti Skógræktar ríkisins, friðað einstök tré, trjálundi eða 
skóga.
-Skógrækt ríkisins undirbýr friðunina og starfrækir í því skyni nefnd sem í sitja þrír fastafulltrúar, 
frá Skógrækt ríkisins, Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Skógræktarfélagi Íslands. Til viðbótar 
kalla þeir til 1-3 fulltrúa hlutaðeigandi aðila, eftir eðli og umfangi hvers friðunarverkefnis. 
Nefndin útbýr friðunarskilmála þar sem fjallað er um vernd, meðferð, mögulegar aðgerðir og 
skyldur aðila. Friðunin tekur gildi þegar ráðherra staðfestir skilmálana með undirskrift og er hún 
ígildi reglugerðar.
-Friðun skv. þessari grein er háð samþykki eigenda viðkomandi trjáa, lunda eða skóga og 
viðkomandi sveitarfélags.
-Skógrækt ríkisins heldur skrá yfir friðuð tré, lundi og skóga skv. ákvæði þessu"


