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Efni: Umsögn Skógræktarinnar um frumvarp til skógræktarlaga.

Skógræktin fagnar fram komnu frumvarpi til nýrra skógræktarlaga og æskir þess 
eindregið að það verði samþykkt sem lög frá Alþingi. Ný lög munu færa lagalegt 
umhverfi sem Skógræktin starfar eftir til nútímans, en það eru helst markmiðin í 
núgildandi lögum frá 1955 sem enn eru nothæf. Þau koma vel fram í þessu frumvarpi. 
í frumvarpinu eru þó nokkur atriði sem betur mættu fara og því leggur Skógræktin til 
eftirfarandi breytingar:

í 1. gr., b. lið frumvarpsins (Markmið) stendur „að vernda og endurheimta líffræðilega 
fjölbreytni“.
Skógræktin leggurtil að 1. gr., b. lið verði: „að vernda og efla líffræðilega fjölbreytni“. 

Skýring:
Enginn vafi er á að með ræktun nýrra skóga á áður skóglausu -  svo ekki sé talað um á 
gróðursnauðu, örfoka landi -  megi efla líffræðilega fjölbreytni (fjölga lífverutegundum á 
því skógræktarlandi frá því sem fyrir var, auka mun í tegundasamsetningu milli svæða, 
efla lífslíkur lífverutegunda sem háðar eru skógi, o.fl.). Hins vegar er óvíst að með því 
takist að endurheimta þá líffræðilegu fjölbreytni sem fyrir var á einhverju ótilgreindu 
tímaskeiði mannkynssögunnar eða jarðsögunnar. Með þessari breytingu sem hérer 
lögð til (að skipta orðinu „efla“ út fyrir „endurheimta") verður markmiðið skýrara og 
staðfestanlegra við mat á árangri við að ná þessu markmiði skógræktarlaga.

í 1. gr., e. lið frumvarpsins (Markmið) stendur: „að skógrækt verði í samræmi við 
skipulagsáætlanir og náttúruvernd og þá sérstaklega 2. og 3. gr. laga um náttúruvernd 
um verndarmarkmið“
Skógræktin leggurtil að 1. gr., e. liður verði: „að skógrækt verði í samræmi við 
skipulagsáætlanir og náttúruvernd"

Skýring:
Skógræktin leggur til að sleppt verði að tiltaka sérstaklega tvær greinar 
náttúruverndarlaga í þessum lið. Allt eins mætti benda á einstök ákvæði skipulagslaga, 
laga um minjavernd eða jarðalaga sem snerta skógrækt á einhvern hátt. Það er 
sjálfgefið að farið verði að landslögum öllum við að framfylgja markmiðum 
skógræktarlaga og því óþarfi að tilgreina einstök lög sérstaklega, hvað þá einstakar 
greinar slíkra laga.
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í 2. gr., 8. tölulið frumvarpsins (Orðskýringar) stendur: „Sjálfbær nýting skóga:
Ræktun, umsjón og nýting skóga og skóglendis sé hagað þannig að viðhaldið sé 
líffræðilegri fjölbreytni, framleiðni, endurnýjun og þrótti skóga. Þá sé gætt að 
samfélagslegum, hagrænum og vistfræðilegum þáttum og áhrifum á önnur vistkerfi.“

Skógrækin leggurtil að 2. gr., 8. töluliður verði: „Sjálfbærnýting skóga\ að endurreisn, 
varsla og notkun skóga og skóglendis sé hagað þannig og unnin á þeim hraða að 
líffræðileg fjölbreytni, framleiðni, endurnýjun, þróttur og geta þeirra til að veita, núna og 
til frambúðar, viðeigandi vistfræðilega, hagræna og félagslega þjónustu, á staðar-, 
lands- og heimsvísu sé viðhaldið, án þess að skaða önnur gæði.“

Skýring:
Skógræktin leggur eindregið til að notuð verði þessi alþjóðlega viðurkennda 
skilgreining á sjálfbærri nýtingu skóga1. Þessi skilgreining var í fyrri drögum 
frumvarpsins og skýringuna á henni er enn að finna í greinargerð með þessu 
frumvarpi. Sjálfbærni er hornsteinn skógræktar og átti uppruna sinn í skógrækt.Því er 
afar mikilvægt að alþjóðlega viðurkennd skilgreining á sjálfbærri nýtingu skóga sé í 
íslenskum skógræktarlögum.

í 5. gr., 2. málslið frumvarpsins stendur: „í framkvæmdaáætlun skal tilgreina alla 
skóga og skógræktarsvæði, sbr. 8. gr., landsvæði sem fyrirhugað er að hefja skógrækt 
á samkvæmt landsáætlun og aðrar áherslur í skógrækt sem fram koma í 
skipulagsáætlunum, náttúruvemdarlögum og öðrum lögbundnum verndarákvæðum.11

Skógræktin leggurtil að 5. gr., 2. málsl. verði: „í framkvæmdaáætlun skal tilgreina alla 
skóga og skógræktarsvæði, sbr. 8. gr., aðrar áherslur í skógrækt sem fram koma í 
skipulagsáætlunum, lögum þessum og öðrum lögum og hvernig samstarfi við 
sveitarfélög um skógrækt verði háttað.“

Skýring:

Skógræktin leggur hértil þrjár breytingar: 1) að ekki verði tilgreind fyrirhuguð 
skógræktarsvæði skv. landsáætlun. 2) að tilvísun í ákvæði annarra laga verði almenn 
en ekki bundin eingöngu við náttúruverndarlög og önnur verndarákvæði og 3) að við 
bætist að fjallað verði um samskipti við sveitarfélög. Breytingar 1) og 3) snúa að sama 
atriði, þ.e. að fyrirhuguð skógræktarsvæði verða ekki tilgreind sérstaklega í 
landsáætlun. Helstu áherslusvæði sem kunna að þykja vænleg til stærri 
skógræktarverkefna verða tilgreind í Landsáætlun. Ný skógræktarsvæði t.d. á

1 „The stewardship and use of forests and forest lands in a way, and at a rate, that maintains their
biodiversity, productivity, regeneration capacity, vitality and their potential to fulfill, now and in the future, 
relevant ecological, economic and social functions, at local, national, and global levels, and that does 
not cause damage to other ecosystems." (Landbúnaðar- og matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna -  
FAO - http://www.fao.org/forestrv/sfm/en/: Fundir skógarmálaráðherra Evrópulanda -  ForestEurope: 
http://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/VienalndiDef.pdf - bls. 17).
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bújörðum eru þó almennt ekki ákveðin með neinum teljandi fyrirvara. Þegar 
landeigandi óskar eftir að hefja skógrækt á landi sínu fer slík áætlun í tiltekið ferli sem 
einkum felur í sér framkvæmdaleyfi sveitarfélags. Það er því illmögulegt að tilgreina 
nákvæmlega fyrirhuguð skógræktarsvæði með þeim fyrirvara sem felst í áætlunum til 
margra ára. Þess í stað er mikilvægt að skilgreina ákvörðunarferli um ný 
skógræktarsvæði með sveitarfélögum og aðkomu annarra aðila eftir atvikum. Breyting 
2) snýr að því að með framkvæmdaáætlunum er fyrst og fremst verið að útfæra 
ákvæði þessara laga og tillit tekið til annara laga, þ.á m. náttúruverndarlaga, 
skipulagslaga, laga um mat á umhverfisáhrifum o.fl. Eins og orðalagið er núna mætti 
ætla að framkvæmdaáætlanir í skógrækt ættu einkum að útfæra skipulagsáætlanir og 
náttúruverndarlög en hefðu lítið með skógrækt að gera.

í 6. gr., 1. málslið frumvarpsins stendur: „Vinna skal ræktunaráætlun fyrir alla 
nýræktun skóga.“

Skógræktin leggurtil að 6. gr., 1. málsl. verði: „Vinna skal ræktunaráætlun fyrir alla 
nýræktun skóga sem nýtur ríkisframlaga.“

Skýring:
Skógræktin telur að það sé bæði óæskilegt og óvinnandi vegur að skylda einkaaðila 
sem rækta skóg á eigin vegum og greiða allan kostnaðinn úr eigin vasa til að láta gera 
ræktunaráætlanir. Einkaaðilar sem eru að rækta skóg án ríkisstuðnings eru í 
langflestum tilvikum að rækta þann skóg á sumarhúsalóðum eða öðrum litlum 
svæðum þar sem ekki er hætta á árekstrum við verndarsjónarmið og því ekki ástæða 
til að hafa sérstakt opinbert eftirlit. Óframkvæmanlegt er að fylgja eftir kröfunni um að 
allir sem gróðursetja tré hjá sér geri fyrst ræktunaráætlun.

í 6. gr. 2. málsl. frumvarpsins leggur Skógræktin til að sleppa orðinu „vistgerðum“ og 
að ekki verði gerð krafa um að ræktunaráætlun innihaldi kort af vistgerðum.

Skýring:

Skógræktin leggur til að ekki verði krafa um að láta vistgerðakort 
Náttúrufræðistofnunar íslands fylgja ræktunaráætlunum í skógrækt. Þeir sem hafa 
skoðað vistgerðakort Náttúrufræðistofnunar íslands sjá að flest svæði eru samsöfn 
smárra bletta með mismunandi vistgerðum. Auk þess fór kortlagningin fram með 
fjarkönnun en aðeins lítill hluti svæða sannreyndur á jörðu niðri. Með slíkri kortlagningu 
er hægt að ná sæmilegri heildartölu yfir flatarmál mismunandi vistgerða en staðsetning 
þeirra og dreifing á smærri skala er afar ónákvæm. Þau eru því of nákvæm að því leyti 
að það eru margar vistgerðir en ekki nákvæm m.t.t. staðsetningar hverrar þeirra. Þau 
nýtast ekki við ákvarðanatöku um skógrækt, hvorki til að taka ákvarðanir um val á 
trjátegundum né um staðsetningu vistgerða sem hugsanlega þyrftu verndar við. Þau 
hafa auk þess of veika stöðu í lögum, reglugerðum og stjórnkerfi til þess að þau megi 
nýta sem stjórntæki við gerð ræktunaráætlana um nýskógrækt.
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í 6. grM 2. mgr. frumvarpsins stendur: „Skógræktin skal gefa út leiðbeiningar um 
nýræktun skóga.“
Skógræktin leggurtil að 6. gr., 2. mgr. verði: „Skógræktin veitir leiðbeiningar um 
nýræktun skóga og gerð ræktunaráætlana."

Skýring:
Skógræktin leggurtil að í stað orðanna „skal gefa út“ komi orðið „veitir“. Það eru 
margar leiðir til að koma upplýsingum á framfæri og Skógræktin notar þær flestar.
Orðið „veitir" nær þeirri breidd betur en „skal gefa út“. Auk þess fjallar þessi grein um 
ræktunaráætlanir og því er eðlilegt að gera ráð fyrir að Skógræktin leiðbeini um þær 
sérstaklega auk almennra leiðbeininga um nýræktun skóga.

í 8. gr., 1. mgr. frumvarpsins stendur: „Skógræktin skal halda skógaskrá yfir alla skóga 
landsins."
Skógræktin leggurtil að 8. gr., 1. mgr. verði: „Skógræktin skal halda skógaskrá yfir alla 
skóga og annað viði vaxið land á íslandi."

Skýring:
Kjarrlendi sem er t.d. lægra en 2 m þegar það kjarr er fullvaxið nær ekki að uppfylla 
skilgreiningu á „skógi“ skv. 2. gr. frumvarpsins. Slíkt kjarr telst því ekki skógur, en engu 
að síður „annað viði vaxið land“ (e. „other wooded land“) skv. alþjóðlegri skilgreiningu. 
íslendingum ber skv. kröfum ForestEurope, FAO og Loftslagssamnings S.þ. að meta 
flatarmál, útbreiðslu og kolefnisbindingu í slíkum skógum og öðru viði vöxnu landi 
eftirleiðis sem hingað til. Því er nauðsynlegt að skógaskráin nái jafnt yfir skóga og 
lágvaxnara kjarr (þ.e., yfir annað viði vaxið land og ekki bara skóga).

í 11. gr., 1. mgr., 1. málsl. frumvarpsins stendur: „Skógræktin gerir samninga við 
einstaka skógræktarbændur um framlög til skógræktarverkefna samkvæmt ákvæðum 
laga þessara.“
Skógræktin leggurtil að 11. gr., 1. mgr., 1. málsl. verði: „Skógræktin gerir samninga 
við einstaka skógræktendur um framlög til skógræktarverkefna samkvæmt ákvæðum 
laga þessara.11

Skýring:
Skógræktin leggur til að orðið „skógræktendur“ komi í stað „skógræktarbændur“. 
Flugtakið „skógræktarbóndi" er ekki í notkun. Þeir sem rækta skóg á sínum jörðum 
kalla sig gjarnan skógarbændur en félag þeirra kaus að kalla sig Landsamtök 
skógareigenda. Til skógræktenda teljast fleiri hópar fólks en aðeins bændur, s.s. 
skógræktarfélög, umhverfissamtök, einkafyrirtæki o.fl. Til erfleiri tegundir eignarhalds 
á lögbýlum og því eðlilegast að nota hugtakið „skógræktendur“

í 12. gr., 1. mgr., síðasti málsl. stendur: „Skuldin fellur að fullu niður eftir 40 ár, þó 
þannig að framlög sem veitt eru síðustu tíu ár fyrir uppsögn fyrnast ekki.“
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Skógræktin leggurtil að 12. gr., 1. mgr., síðasti málsl. verði: „Endurgreiðslukrafan 
fellur að fullu niður eftir 40 ár, þó þannig að framlög sem veitt eru síðustu tíu ár fyrir 
uppsögn fyrnast ekki.“

Skýring:
Skógræktin leggur til að orðið „Endurgreiðslukrafan" komi í stað „Skuldin“ í upphafi 
setningar því það er það sem um er að ræða en ekki skuld.

í 16. gr. 1. mgr., 2. málsl. frumvarpsins stendur: „Skógræktin skal gefa út 
leiðbeiningar um grisjun skóga.“
Skógræktin leggurtil að 16. gr. 1. mgr., 2. málsl. verði: „Skógræktin veitir leiðbeiningar 
um grisjun skóga."

Skýring:
Skógræktin leggur til „veitir“ í stað „skal gefa út“ vegna meiri breiddar hugtaksins, sbr 
skýringuna vegna 6. gr., 2. mgr. hér að ofan.

í 16. gr., 1. mgr., 3. málsl. frumvarpsins stendur: „Við umhirðu og nýtingu skóga skal 
ávallt leitast við að skógarnytjar skili sem mestum hagrænum, félagslegum og 
umhverfislegum ávinningi fyrir samfélagið."
Skógræktin leggurtil að 16. gr., 1. mgr., 3. málsl. verði: „Við umhirðu og nýtingu skóga 
skal ávallt leitast við að skógarnytjar skili sem mestum hagrænum, félagslegum og 
umhverfislegum ávinningi fyrir samfélagið án þess að rýra möguleika komandi 
kynslóða á að njóta sama ávinnings.11

Skýring:
Skógræktin leggur til nauðsynlega viðbót við setninguna til að ná merkingu sjálfbærni, 
sem greinin fjallar um. Orðalagið í frumvarpinu má skilja á þá lund að samfélagið skuli 
kappkosta að hámarka skammtímaávinning, án tillits til hagsmuna óborinna kynslóða.

í 16. gr., 2. mgr. frumvarpsins stendur: „Ráðherra setur í reglugerð viðmið um 
sjálfbæra skógarstjórnun, þ.m.t. um grisjun."
Skógræktin leggurtil að 16. gr., 2. mgr. verði: „Ráðherra setur í reglugerð viðmið um 
sjálfbæra skógrækt.“

Skýring:
Skógræktin leggur til að hugtakið „skógrækt" komi í stað „skógarstjórnun11. 
Skógarstjórnun er þýðing á enska hugtakinu „forest managemenf sem er ekki notað í 
íslensku tali. Hugtakið skógrækt dugarfullkomlega til að ná sömu merkingu. Auk þess 
er óþarfi að tiltaka grisjun sérstaklega í lok setningarinnar því sjálfbærniviðmið 
skógræktar ná til allra þátta starfsins.
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í 17. gr., 1. mgr., 3. málsl. frumvarpsins stendur: „Skógræktin metur hvort umsókn sé 
í samræmi við viðmið um sjálfbærni í skógarstjórnun, sbr. 2. mgr. 16. gr.“

Skógræktin leggurtil að 17. gr., 1. mgr., 3. málsl. verði: „Skógræktin metur hvort 
umsókn sé í samræmi við viðmið um sjálfbærni í skógrækt, sbr. 2. mgr. 16. gr.“

Skýring:
Skógræktin leggur hér til sömu breytingu í í 16. gr., 2. mgr.

í 18. gr., 2. mgr. frumvarpsins stendur: „Sé varanleg eyðing skógar óhjákvæmileg skal 
tilkynna Skipulagsstofnun um fyrirhugaða framkvæmd í samræmi við ákvæði laga um 
mat á umhverfisáhrifum.“

Skógræktin leggurtil að 18. gr., 2. mgr. verði: „Sé varanleg eyðing skógar 
óhjákvæmileg skal tilkynna Skógræktinni, og eftir atvikum Skipulagsstofnun eða 
viðkomandi sveitarfélagi um fyrirhugaða framkvæmd í samræmi við ákvæði þessara 
laga, laga um mat á umhverfisáhrifum og skipulagslaga."

Skýring:
Skógræktin leggurtil þessar breytingar vegna þess að mismunandi lagaákvæði eiga 
við í mismunandi tilvikum. Varanlega eyðingu náttúruskóga þarf að tilkynna til 
Skipulagsstofnunar vegna laga um mat á umhverfisáhrifum. Varanlega eyðingu allra 
skóga þarf oftast að tilkynna til sveitarfélaga af því að það er hluti framkvæmda og háð 
framkvæmdaleyfi. Varanlega eyðingu allra skóga þarf að tilkynna til Skógræktarinnar 
vegna 1. mgr. þessarar greinar og vegna 8. gr.

Skógræktin leggurtil að 18. gr., 4. mgr. („Sveitarfélag skal upplýsa Skógræktina um 
framkvæmdir sem fela í sér varanlega eyðingu skógar.“) falli niður.

Skýring:
Skógræktin leggur til að 4. mgr. falli niður ef breytingar sem lagðar eru til verða á 2. 
mgr., enda verður hún þá óþörf. Eðlilegt er að framkvæmdaaðili tilkynni Skógræktinni 
beint um varanlega eyðingu skóga og jafnframt fari sama tilkynning annað hvort til 
Skipulagsstofnunar og/eða viðkomandi sveitarfélags.

Annað:
Skógræktin telur ástæðu til þess að sett verði ákvæði í skógræktarlög sem heimili 
Skógræktinni að friða einstök tré, trjálundi og skógi vaxin svæði sem hafa sérstakt gildi 
umfram það sem kveðið er á um í náttúruverndarlögum, í samræmi við tillögur 
starfshóps um skógræktarlög. „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
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lagt til að á grunni skógræktarlaga geti stjórnvöld friðað ákveðin tré, lundi eða skóga.“ 
(Sjá nánar: „8.3. Sérstök friðun trjáa og skóg“, bls. 8 í greinargerð starfshóps til 
umhverfisráðherra með tillögum að efni nýrra skógræktarlaga2)

Undirritaðir eru fúsir til að mæta á fund nefndarinnar og svara spurningum sé þess 
óskað.

Virðingarfyllst,

Skógræktarinnar

2 Tillögur að nýjum lögum um skógrækt -Greinargerð starfshóps til umhverfisráðherra með tillögum að 
efni nýrra skógræktarlaga (2012). https://www.umhverfisradunevti.is/media/skoqraektarskvrsla- 
2012/skoqraektarqreinarqerd-lokaskvrsla-iuni-2012.pdf
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