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Reykjavík, 28. maí, 2017. 

Berist til nefndarsviðs Alþingis,

Reykjavíkurborg hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um skóga og skógrækt (407. mál 146. 
löggjafarþings 2016-2017). Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkur barst frumvarpið til umsagnar.

Almennar athugasemdir

Því er fagnað að frumvarp að nýjum lögum um skóga og skógrækt sé komið fram enda löngu 
tímabært að endurskoða núgildandi lög. Í frumvarpinu eru lögð fram markmið um skógrækt sem ná 
til fjölþætts hlutverks allt frá vernd og viðhaldi náttúrulegra skóga til ræktunar útivistar- og 
nytjaskóga sem og að styrkja hlutverk allra skóga við kolefnisbindingu og jarðvegsverndar. Við vinnu 
frumvarpsins hafa borist athugasemdir m.a. frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga um að ýmis ákvæði 
frumvarpsins ættu erindi í heilsteyptari löggjöf um gróðurvernd eða vera samtvinnuð við sambærileg 
ákvæði í landgræðslu- eða náttúruverndarlögum. Önnur ákvæði er varða fyrirkomulag skógræktar 
fyrir útivistar- og nytjaskóga eru annars eðlis enda langtíma saga skógræktar á Íslandi að töluverðu 
leyti tengt slíkri skógrækt. Nokkuð vandasamt getur reynst að samstilla þessi ólíku atriði í einni 
sértækri skógræktarlöggjöf en þess vegna er afar mikilvægt að skýr tengsl séu við aðra löggjöf, að 
vísað sé í viðeigandi lagaákvæði og að þær tali ekki í mótsögn við hvor aðra heldur styrki. Það er 
nauðsynlegt til að hægt sé að framfylgja öllum markmiðum laganna.

Nýskógrækt er alla jafna framkvæmd sem felur í sér mikla breytingu á landnotkun og er háð ýmsum 
leyfisveitingum sem og stjórnsýslulegum ferlum mats á umhverfisáhrifum. Sveitarfélög bera því 
töluverða ábyrgð á málefnum skógræktar sem leyfishafar og umsagnaraðilar. Þá eru sveitarfélög sjálf 
með ýmis skógræktarverkefni á sínum snærum. Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur leggur því 
áherslu á að samráð við sveitarfélög sé tiltekið í öllum viðeigandi lagaákvæðum eins og við á.
Almennt er því ágætlega til hagað í frumvarpinu en í einstökum greinum má útlista þetta nánar sbr. 
athugasemdir hér að neðan.

Athugasemdir við einstakar greinar

Í 4. grein um landsáætlun í skógrækt segir í a-lið annarar málsgreinar að í áætluninni verð gert grein 
fyrir „forsendum fyrir vali á landi til skógræktar með tilliti til náttúruverndar, minja og landslags". Hér 
ætti að vera skýrari vísun í að forsendurnar séu teknar með tilliti til lögbundinna áætlana er þessi 
atriði varðar t.d. náttúruminjaskrá, skráningu fornleifa og menningarminja, hverfisverndarákvæða 
skipulagsáætlana o.s.f.v. og þar með vísa betur í markmið í e-lið 1. greinar frumvarpsins. Sama á við 
um skýrari tengsl við áætlanir í t.d. landgræðslu, byggðamálum, loftslagsmálum o.fl. Jákvætt er að í 
greininni er gert ráð fyrir samþættingu við aðrar áætlanir ríkis og sveitarfélaga enda skógrækt og 
verndun náttúruskóga hvoru tveggja veigamikil atriði í skipulagsáætlunum sem og áætlunum 
sveitarfélaga í umhverfismálum. Til dæmis er skógrækt hluti af aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar í 
loftslagsmálum.

5. grein er um framkvæmdaáætlanir í landshlutum. Ekki er skilgreint hverjir landshlutarnir eru en að 
mati Reykjavíkurborgar væri eðlilegt að Höfuðborgarsvæðið verði einn landshluti en í Svæðisskipulagi 
Höfuðborgarsvæðisins eru langviðamestu skógræktarsvæðin innan hins svokallaða Græna trefils sem 
myndar samfellu í jaðri allra sveitarfélaga á Höfuðborgarsvæðinu. Eðlilegt er að mati umhverfis- og
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skipulagssviðs að framkvæma eina áætlun fyrir þetta svæði í góðu samráði við sveitarfélögin og þau 
skógræktarfélög sem þar starfa.

6. grein er um ræktunaráætlanir fyrir nýræktun. Ekki er nægjanlega útskýrt hvort það sé Skógræktin 
eða landeigandi sem vinni áætlunina en henni er ætlað að innihalda ýmis atriði m.a. „kort af 
viðkomandi svæði, vistgerðum, gróðurgreiningu, staðsetningu svæða þar sem ekki skal gróðursetja, 
svo sem verndarsvæða, og tillögur um undirbúning lands og trjátegundir". Skógræktinni er falið 
hlutverk að tryggja að áætlunin sé unnin en orðalag greinarinnar felur ekki í sér nægjanlega skýr 
tilmæli um hverjum sé ætlað að vinna áætlunina. Væntanlega er átt við landeigenda eða þá sem 
standa að nýræktuninni. Að mati umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkur ætti að koma fram í 
greininni að við gerð ræktunaráætlunar sé samráð haft bæði við Skógræktina og sveitarfélög. Líklegt 
er að sveitarfélög komi að sem umsagnaraðilar vegna umhverfismats eða leyfisveitendur vegna 
framkvæmdaleyfa en til að samræma betur við stefnumótun sveitarfélaga er tilefni til samráðs við 
þau fyrr í ferlinu þ.e.a.s. við gerð ræktunaráætlunar.

8. grein er um skógaskrá sem Skógræktinni er ætlað að halda yfir alla skóga landsins. Umhverfis- og 
skipulagssvið Reykjavíkur veltir fyrir sér hvernig skógarsvæði innan þéttbýlis falla inn í flokkun og 
skilgreiningu á skógum sem gætu átt erindi í skógaskrá. Miðað við skilgreiningu á skógi í lið 11. í 2. 
grein, eru sannarlega svæði innan þéttbýlis sem falla undir skilgreininguna og fer slíkum svæðum 
fjölgandi með auknum vexti. Skoða þarf hvort allir slíkir skógar eigi að falla undir lögin eða hvort 
eðlilegra væri að tilgreina önnur stærðarviðmið. Það á ef til vill ekki erindi í löggjöfina að minnast á 
skóga í þéttbýli sérstaklega en huga þarf að þessu við útfærslu á framkvæmd við gerð skógaskrár sem 
er nýtt í lögunum.

V. kafli frumvarpsins fjallar um vernd, umhirðu og nýtingu skóga. Þar segir m.a. í 17. grein að felling 
skóga eða hluta þeirra sé óheimil nema með leyfi Skógræktarinnar. Með vísun í athugasemdina um 8. 
grein er varðar óvissu um hvort t.d. allir skógar í þéttbýli, óháð stærð, falli undir skilgreiningar 
laganna á skógi vill umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur taka undir athugasemdir Sambands 
Íslenskra Sveitarfélaga úr umsögn þeirra um fyrri drög frumvarpsins. Þar kemur t.d. eftirfarandi 
tillaga fram, að það „kæmi vel til álita að setja inn ákvæði um að leita þurfi eftir framkvæmdaleyfi ef 
felling skógar er umfram tiltekið flatarmál". Það er skynsamleg hugmynd. Einnig er bent á í umsögn 
SÍS að það gæti dregið úr skilvirkni stjórnsýslu að fela Skógræktinni það hlutverk að „ [fara] yfir 
umsókn um byggingarleyfi eða deiliskipulagstillögur til að passa upp á að ekki fari fram röskun á 
skóglendi sem er stærra en 0.5 ha. að stærð". Minnst er á sumarhúsalóðir í þessu sambandi en einnig 
gæti þetta vel átt við svæði innan þéttbýlis t.d. á uppbyggingarreitum og umhverfis- og skipulagssvið 
Reykjavíkur er því sammála SÍS um þetta atriði.

f.h. umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkur,

Snorri Sigurðsson, verkefnastjóri, skrifstofu umhverfisgæða.


