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Efni : Umsögn um Frumvarp til laga um skóga og skógrækt. 146. löggjafarþing 2016-2017.

Skógræktarfélag Íslands fagnar því að fram sé komið frumvarp um skóga og skógrækt enda 
löngu orðið tímabært að endurnýja lög frá miðri síðustu öld.

Í frumvarpsdrögunum er ýmislegt sem er til bóta og kemur eðlilega inn sem fylgifiskur 
breytinga sem hafa átt sér stað á 60 ára tímabili. Má meðal annars nefna að í 9. gr. 
frumvarpsins er bryddað á þeirri nýjung að Skógræktin geti tekið þátt í að styðja almennt við 
skógrækt, m.a. félagasamtaka, og þó að þetta sé ekki útfært nákvæmlega gæti þetta ákvæði 
gagnast með ýmsum hætti í starfi skógræktarfélaga.

Þrátt fyrir þá staðreynd að frumvarpið sé fyrst og fremst rammi um stjórnsýslu í landinu þá 
eru einstaka atriði frumvarpsins sem vega þungt í starfi skógræktarfélaga og geta því haft bein 
áhrif á starfsemi þeirra.

Eftirfarandi athugasemdir beinast því öðru fremur að þeim málum sem Skógræktarfélag 
Íslands og aðildarfélög þess hafa lagt áherslu á með einum eða öðrum hætti.

Í 3. gr frumvarpsins er hugtak sem félagið telur mikilvægt að komi inn í orðskýringu en það er 
þá í framhaldi málsliðar n og er eftirfarandi:

o. Útivistarskógur : Skógur sem þjónar fyrst og fremst samfélagslegum markmiðum og er ræktaður og 
nýttur til útivistar og lýðheilsu. Útivistarskógur þarf að hafa til að bera gott aðgengi þar sem lögð er 
áhersla á góða stíga og fjölbreytta innviði auk þess sem fjölbreytt samsetning tijátegunda eykur gildi 
þeirra. Góð umhirða og eftirlit er mikilvægur þáttur til að skógarnir skapi eftirsóknarverða upplifun og 
standi fyrir þau gildi sem talin eru eftirsóknarverð.

Þó að IV. kafli, Skógrækt á lögbýlum, tengist ekki skógræktarfélögum nema að takmörkuðu 
leyti þá er í þessum kafla rammi um það hvernig styrkir renna til skógræktar. Enn virðist það 
vera þannig að takmörkuðu fjármagni sem rennur úr ríkiskassanum er hvorki forgangsraðað 
né gerð tilraun til að efla skógrækt þar sem hún á ef til vill meiri möguleika á því að lifa og
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dafna og verða að sjálfbærri auðlind. Reyndar er tæpt á þessu í 6. grein, þar sem rætt er um 
hagræðingu, m.a.
að ná fram hagkvæmri notkun fjármagns og mannafla og samþættingu við aðrar áætlanir 
ríkis og sveitarfélaga. Samt virðist í kaflanum um Skógrækt á lögbýlum engin viðleitni vera
gerð til þess að hagræða með þeim hætti að ríkari áhersla verði lögð á uppbyggingu 
skógræktar þar sem skilyrði eru hvað best. Skógrækt á Melrakkasléttu fær sömu styrki og 
bóndi í uppsveitum Árnessýslu. Því er lagt til að við 16. grein verði bætt við svohljóðandi 
texta.:
A Á grundvelli samnings um skógrækt er heimilt að greiða allt að 100% af samþykktum

stofnkostnaði við skógrækt á þeim svæðum á landinu þar sem nytjaskógrækt er talin
vera hvað arðbærust þ.e. nemur > en 7 m3/ ha/ ári

B Heimilt að greiða allt að 80% af samþykktum stofnkostnaði við skógrækt á þeim
svæðum á landinu þar sem árlegur vöxtur nemur 4 - 7 m3/ ha/ ári.

C Heimilt að greiða allt að 60% af samþykktum stofnkostnaði við skógrækt á þeim
svæðum á landinu þar sem árlegur vöxtur er < en 4 m3/ ha/ ári.

Í 22. gr er fjallað um búfé og heimildarleysi þess í skógi eða skógræktarsvæðum nema með 
leyfi viðkomandi eiganda. Hér er því miður engin tilraun gerð til þess að gera eigendur búfjár 
ábyrga á lausagöngu. Í greininni þar á undan er fjallað um varanlega eyðingu skóga þar sem 
verulegar skorður eru settar fyrir eyðingu þeirra. Óheft beit hefur svo sannarlega víða leitt til 
varanlegrar eyðingar skóga og staðreyndin er sú að skógræktarfélög glíma árlega við 
lausagöngu í skógarreitum með tilheyrandi vinnu, fyrirhöfn og kostnaði. Því vill 
Skógræktarfélag Íslands nota tækifærið og setja inn sektarákvæði eða íþyngjandi ákvæði 
þannig að eigendum búfjár sé skylt að smala og fjarlægja búfé á sinn kostnað. Ákvæðið eins 
og það er að óbreyttu hefur takmarkaðan tilgang

Grein 22 hljóði því svo :
Varsla skóga.
Óheimilt er að beita búfé í skógi eða skógræktarsvæði nema með leyfi viðkomandi 
skógareiganda, enda sé skógurinn eða skógræktarsvæðið girt girðingu sem fullnægir 
skilyrðum girðingarlaga nr. 135/2001. Eiganda búfjár er skylt að fjarlægja búfé sem komist 
hefur í skógræktargirðingu á sinn kostnað. Þá ber honum að greiða fullar bætur af tjóni sem 
sannanlega hefur orðið. Kalla skal til sérfræðing frá Skógræktinni til að meta tjón og skal 
búfjáreigandi bera fullan kostnað, sé það staðfest.

Sé þess óskað sérstaklega, er fulltrúum í stjórn og/eða framkvæmdastjóri reiðubúinn að 
útskýra og svara spurningum umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis.

Með skógræktarkveðjum,
F.h. stjórnar Skógræktarfélags Íslands

Brynjólfur Jónsson, framkvæmdastjóri


