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Efni: Umsögn um frv. til laga um skóga og skógrækt, 407. mál

Vísað er til tölvupósts frá nefndarsviði Alþingis dags. 16. maí sl., þar sem kallað er eftir 
umsögnum um ofangreint frumvarp. Dregist hefur að skila inn umsögn við frumvarpið og 
er beðist velvirðingar á því.

Frumvarpið byggir á vinnu nefndar um endurskoðun laga um skógrækt. Sambandið átti 
fulltrúa í  samráðshópi sem kom að gerð frumvarpsins. Drög að frumvarpinu voru 
upphaflega birt á heimasíðu umhverfis- og auðlindaráðuneytisins 6. mars sl. og skilaði 
sambandið inn athugasemdum við þau. Tekið hefur verið tillit til hluta þeirra 
athugasemda ásamt athugasemda frá öðrum aðilum og telur sambandið þær breytingar 
sem gerðar hafa verið á frumvarpinu vera til bóta.

Sambandið er sammála því að endurskoðun sé tímabær enda eru gildandi lög um 
skógrækt eru orðin meira en sextíu gömul og því tímabært að þau verði endurskoðuð. 
Sambandið telur þó að ástæða hefði verið til að ganga lengra við breytingar á 
frumvarpinu.

Almennt um frumvarpið

Sambandið telur rétt í upphafi að vekja athygli á því að niðurstaða sem fram kemur í 
frumvarpinu er ekki í samræmi við þær áherslur sem settar voru fram af hálfu 
sambandsins við undirbúning frumvarpsins, en þar var m.a. horft til þess að sett yrðu ein 
lög um gróðurvernd í stað sérstakra laga um skógrækt. Öll ákvæði um vernd og 
endurheimt jarðvegs og gróðurs gaetu þannig verið í einum og sömu lögunum í stað 
þriggja lagabálka. Ákvæði skógræktarlaga gætu þá fyrst og fremst náð til stjórnsýslu 
málaflokksins og ákvæða sem sérstaklega snúa að styrkjakerfi til nytjaskógræktar innan 
þeirrar atvinnugreinar.

Sambandið bendir á að ákvæði virðist vanta í frumvarpið um málskotsleiðir vegna 
stjórnvaldsákvarðana sem teknar eru á grundvelli laganna, sbr. m.a. ákvæði V. kafla um 
vernd, umhirðu og nýtingu skóga. Þar er t.d. kveðið á um fellingarleyfi, sem hljóta að 
teljast vera stjómvaldsákvörðun.

Eftirfarandi athugasemdir lúta fyrst og fremst að samspili frumvarpsins við 
skipulagshlutverk sveitarstjórna.

Athugasemdlr við einstakar greinar

í 4. gr. er ákvæði um landsáætlun í skógrækt sem er nýmæli. Sambandið hefur kallað eftir 
því að mótuð verði heildarsýn um hvert skuli stefna í skógrækt hér á landi og telur 
sambandið ákvæðið mjög jákvætt. Cert er ráð fyrir því að í áætluninni komi fram stefna í
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skógrækt, tölusett markmið ásamt greiningu á stöðu og horfum fyrir skógrækt í landinu. 
Sambandið fagnar þeirri breytingu að nú er kveðið á um að einn fuiitrúi í verkefnisstjórn 
skuli skipaður af Sambandi íslenskra sveitarfélaga en telur þó æskilegt að þeir yrðu tveir, 
enda hefur verkefnið mikla tengingu við skipulagshlutverk sveitarfélaga. Auk þess að 
hafa aðkomu að verkefnastjórn bendir sambandið jafnframt á mikilvægi þess að virkt 
samráð sé haft við sveitarfélög íhverjum landshluta um þetta mikilvæga verkefni.

í 9. gr. er ákvæði um þjóðskóga. Greininni hefur verið breytt nokkuð frá upphaflega 
frumvarpinu en sambandið telur þó athugasemdir sem gerðar voru vegna greinarinnar í 
umsögn til ráðuneytisins eigi enn við. í þeirri umsögn var bent á að með vaxandi grósku í 
nytjaskógrækt hjá skógarbændum fer væntanlega að verða aðkaliandi að aðgreina mun 
skýrar stjórnsýslu- og ræktunarstarfsemi stofnunarinnar frá því sem kalla má 
atvinnustarfsemi, þ.e. vinnsiu og sölu á skógarafurðum og rekstri sem flokkast undir 
ferðaþjónustu, til að tryggja jafnan samkeppnisgrundvöll í slíkri atvinnustarfsemi við 
einkaaðiia. Er þetta sérstaklega mikilvægt þar sem einkaaðilar njóta ekki opinberra 
styrkja til að reka ferðaþjónustu sbr 14. gr. og VII. kafli samkeppnisiaga nr. 44/2005.

í V. kafla frumvarpsins er fjallað um vernd, umhirðu og nýtingu skóga, þar sem m.a. er 
fjallað um leyfisveitingar til þess að fella skóga en einnig er ákvæði sem fjallar um að 
varanleg eyðing skóga sé óheimil nema að uppfylltum ströngum skilyrðum.

Sambandið telur breytingu á 18. gr. um fellingarleyfi vera tii bóta en að ákvæðið þurfi enn 
frekari breytingar. Sambandið telur tilefni til að nefndin skoði vel ákvæði kaflans enda 
mætti líklega hugsa sér aðrar mögulegar útfærslur. Til dæmis kæmi vel til álita að setja 
inn ákvæði um að leita þurfi eftir framkvæmdaleyfi ef felling skógar er umfram tiltekið 
flatarmál. Jafnframt vakna spurningar um tengsl við ákvæði skipulagslaga, m.a. þegar 
horft er til þess að í 22. gr. er kveðið á um stjórnvaldssektir vegna brota gegn 17. og 18. 
gr., sem væntanlega myndi einkum eiga við um varanlega eyðingu skógar án þess að fyrir 
liggi framkvæmdaleyfi. Samkvæmt 16. gr. reglugerðar um framkvæmdaieyfi, nr. 772/2012, 
skal skipulagsfulltrúi stöðva slíka framkvæmd tafarlaust og leita staðfestingar 
sveitarstjórnar. Ef framkvæmd er í ósamræmi við útgefið framkvæmdaleyfi eða skilyrði 
þess skal skipulagsfulltrúi stöðva framkvæmd þar til úr hefur verið bætt og tilkynna 
sveitarstjórn þá ákvörðun.

Einnig er ástæða til þess að ræða hvort það sé skilvirk stjórnsýsla að starfsmaður á 
vegum Skógræktarinnar fari 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, 
sem getur m.a. átt við um sumarhúsalóðir. Meginþorri þeirra sem kaupa sér 
sumarhúsalóð stefna að því að gróðursetja í lóðina sem þeir hafa keypt. Oft er verið að 
breyta einu gróðursamféiagi í annað, frá lágvöxnu birkikjarri f aspar og greniskóg. Því 
ættu yfirvöld skógræktarmála ekki að þurfa að hafa áhyggjur af þeim þætti heldur nægir 
að treysta starfsmönnum sveitarfélaga til að fara yfir deiliskipulagsuppdrætti. Ef þeir eru 
í vafa geta þeir hins vegar leitað umsagnar Skógræktarinnar.
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í 24. og 25. gr. frumvarpsins er fjallað um þvingunarúrræði og stjórnvaldsektir. Um er að 
ræða nýmæli í lögunum. Sambandið telur umræddar heimildir ganga of langt og vera 
óþarflega íþyngjandi ekki síst í Ijósi þess að um er að ræða miklar breytingar á núverandi 
kerfi og hlutverki Skógræktarinnar. Telur sambandið að dagsektir fyrir allt að kr. 500.000 
á dag og stjórnvaldssektir fyrir allt að kr. 1.000.000 vera óhóflegar upphæðir og að ekki 
þurfi að ganga svo langt til að ákvæði frumvarpsins nái markmiði sínu. Um eðlisbreytingu 
er að ræða á hlutverki Skógræktarinnar og teldi sambandið því heppilegra að vægari 
skref væru tekin í upphafi. Sambandið telur að lágmarki, ef upphæðir verða óbreyttar, sé 
rétt að gera þá kröfu um að brot séu alvarleg eða endurtekin ef beita á jafn íþyngjandi 
heimildum.

Frekari áherslur sambandsins varðandi löggjöf um skógrækt

í stefnumörkun um skógrækt á íslandi hefur skort á að tekin sé afstaða til þess hvernig 
löggjöf um skipulagsmál og leyfisveitingar þurfi að breytast til þess að skapa skýrara 
lagaumhverfi um skógræktarstarf.

Að áliti sambandsins er óhjákvæmilegt að við stefnumótun af þessum toga verði fjallað 
um og tekin afstaða til grundvallaratriða á borð við það hvort skógrækt á svæðum sem 
eru minni en 200 ha. skuli vera tilkynningarskyld til Skipulagsstofnunar samkvæmt lögum 
um mat á umhverfisáhrifum. í því sambandi þarf að hafa í huga að skógrækt getur haft 
bæði jákvæð og neikvæð áhrif á ásýnd lands. Er m.a. vert að hafa í huga að sérstaða 
landsins sem ferðamannalands byggist e.t.v. ekki síst á því að vegna þess hve landið er 
skóglaust er útsýni betra en gengur og gerist í öðrum löndum.

Ekki hefur verið mótuð stefna af hálfu stjórnvalda um hvort skynsamlegt sé að styrkja 
skógrækt á góðu ræktarlandi. í því samhengi vill sambandið minna á skýrslu nefndar um 
landnotkun sem sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipaði, frá árinu 2010. Þar segir 
m.a. að gott ræktunarland er ekki endilega ákjósanlegt til skógræktar, enda er oft erfitt 
að koma trjáplöntum á legg í slíku landi, t.d. í aflögóum túnum og mjög grasgefnu landi. 
Víða er plantað skógi í fremur rýrt land t.d. í hlíðum, ofan sléttlendis, sem illa henta til 
túnræktar. Eitthvað virðist þó vera um skógrækt í góðu ræktunarlandi. Á hinn bóginn er 
til þess að líta að frjósamur jarðvegur kemur allri ræktun til góða, og að því gefnu að 
ræktanlegt land á íslandi sé mun meira en nú er nýtt til ræktunar, telur nefndin ekki þörf 
á því að takmarka skógrækt á sli'ku landi. Raunar má halda því fram að eðlilegt sé að 
skógur sé ræktaður á ákveðnu hlutfaili ræktanlegs lands, án þess að það sé bundið við 
skjólbeltarækt.

Engu að síður taldi nefnd um Iandnotkun fulla ástæðu til þess að íhugað verði hvort 
stjórnvöldum sé rétt að taka tillit til röskunar á góðu ræktunarlandi við skipulagningu 
nýskógræktar, sem nýtur styrks hjá landshlutaverkefni í skógrækt. Þar kemur mjög til 
athugunar, með hliðsjón af markmiðum um nýtingu góðs ræktnnarlands, að almenna 
reglan verði að opinberum framlögum til skógræktar sé ekki varið til þess að rækta skóg í 
túnum eða akurlendi, sérstaklega í góðum akuryrkjuhéruðum.

Ekki virðist vera vikið að framangreindri ábendingu í frumvarpinu. Einnig er tilefni til að 
hyggja að ýmsum öðrum atriðum sem tengjast skipulagsvinnu, m.a. að tryggt verði að 
fornleifaskráning fari fram áður en skógrækt getur hafist.
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Lokaorð

Að áliti sambandsins gefa framangreindar athugasemdir tilefni til þess að fara nánar ofan 
í tiltekin atriði frumvarpsins og væri mögulega skynsamlegra að taka lengri tíma til 
samráðs áður en málið fær þinglega meðferð.

Virðingarfyllst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLACA
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