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Efni: Tillaga til þingsályktunar um mótun eigendastefnu ríkisins fyrir bújarðir, 414. mál.

Með rafbréfi, dags. 14. júní 2017, óskaði Atvinnuveganefnd Alþingis eftir athugasemdum 
Landgræðslu ríkisins vegna tillögu til þingsályktunar um mótun eigendastefnu ríkisins fyrir 
bújarðir.

Landgræðsla ríkisins starfar eftir lögum um landgræðslu nr. 17/1965. Tilgangur laganna er í 1. 
gr. sagður vera að koma í veg fyrir eyðingu gróðurs og jarðvegs og að græða upp eydd og 
vangróin lönd. Samkvæmt 2. gr. laganna greinist starfsemin í a) sandgræðslu, b) gróðurvemd og 
c) gróðureftirlit.

I ljósi þess tilgangs laga um landgræðslu að vinna að uppgræðslu lands og gróðurvemd hefur 
stofnunin í sinni umsjá þónokkrar ríkisjarðir og/eða einstaka hluta þeirra. Astand gróðurs og 
jarðvegs á þessum jörðum er oft ákaflega slæmt. Verkefni það að koma ástandi þeirra í viðunandi 
ástand er því oftar en ekki bæði ærið og tímafrekt. Landgræðsla ríkisins telur þó að 
ríkisjörðum/spildum sem þannig er ástatt um sé hvergi betur komið en hjá þeirri stofnun sem 
ætlað er að vinna að endurreisn fyrri vistkerfa og/eða uppgræðslu, a.m.k. um sinn. Ríkið er þó 
eigandi mun fleiri jarða í slæmi ástandi en vistaðar em hjá Landgræðslu ríkisins.

Aðgerða er þörf í loftslagsmálum og endurheimt votlendis er ein virkast aðgerðin til að draga úr 
losum gróðurhúsalofttegunda. Landgræðslu ríkisins hefur verið falið að halda utan um 
endurheimtina og ljóst er að möguleikar til endurheimtar em víða fyrir hendi á ríkisjörðum, án 
þess að skerða góða ræktun sem þörf verður á í framtíðinni til að tryggja fæðuöryggi landsins.

í ljósi ofangreinds og að teknu tilliti til fyrirliggjandi tillögu til þingsályktunar tekur Landgræðsla 
ríkisins heilshugar undir með flutningsmönnum hennar um nauðsyn þess að mótuð verði 
eigendastefna ríkisins í þessum málaflokk. Landgræðsla ríkisins telur reyndar að eigendastefnan 
verði að taka til allra jarða ríkisins en ekki einungis bújarða, eins og yfirskrift 
þingsályktunartillögunnar ber með sér, enda ljóst að allmargar jarðanna verða ekki nýttar sem 
hefðbundnar bújarðir, a.m.k. ekki í nánustu framtíð.
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í eigendastefnu þyrfti að horfa til fjölmargra þátta þegar framtíðaráform hverrar jarðar eru 
ákvörðuð eins og getið er í þingsályktunartillögunni. Einn þáttur í slíku mati hlýtur að byggja á 
jarðvegs- og gróðurfarslegu ástandi. Þannig ætti að koma til skoðunar í eigendastefnu að kapp 
yrði lagt á endurheimt og uppgræðslu einstakra jarða í eigu ríkisins, þar sem þess gerist þörf. Það 
kann að vera gert með beinum aðgerðum þess efnis, enda verði þá beðið með sölu eða þá a.m.k. 
að slík sala fari ekki fram nema með ströngum reglum/viðmiðunum um  landnotkun.

Landgræðsla ríkisins telur að eigendastefna ríkisins fyrir jarðir þess sé nauðsynlegt framfaraskref 
og brýn nauðsyn sé að slík stefna komi fram hið fyrsta. Stofnunin lýsir sig reiðubúna til að koma 
að gerð og framkvæmd slíkrar stefnu.

Virðingarfyllst,
f.h. Landgræðslu ríkisins


