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VARÐAR: Umsögn um frv. til laga um skóga og skógrækt, 407. mál 146. löggjafarþings.

Stjórn félags skógarbænda á Austurlandi hefur ákveðið að koma eftirfarandi sjónarmiðum á 
framfæri við Alþingi vegna vinnu við frumvarp til laga um skóga og skógrækt. Rétt er að taka 
fram, að samstarf við þá einstaklinga sem stýra nýrri stofnun hefur verið með miklum ágætum, 
en áhyggjur félagsins lúta að formlegri stöðu til framtíðar, en er ekki á nokkurn hátt tengd 
þeim persónum sem á sviðinu starfa.

Félag skógarbænda á Austurlandi telur ekki nægilega tryggt að skógarbændur hafi aðkomu 
að ákvörðunartöku um þau mikilvægu atriði sem áður voru á borði stjórnar hvers verkefnis 
að taka ákvörðun um.

Félag skógarbænda á Austurlandi telur að bæta verði ákvæði í frumvarpið sem tryggi að 
sjónarmið skógarbænda hafi raunverulegt vægi og þeim verði tryggð staða að lögum til að 
hafa áhrif á þær ákvarðanir sem hingað til hafa verið á borði þeirra fulltrúa í stjórnum 
landshlutaverkefnanna.

Með lögum 32/1991 um Héraðsskóga hófst nýtt átak -  á eldri grunni -  um öfluga ræktun 
nytjaskóga, fyrst á Fljótsdalshéraði en síðar víðar á landinu, sbr. lög 93/1997 um 
Suðurlandsskóga og lög 56/1999 um landshlutabundin skógræktarverkefni. Þar var félögum 
skógarbænda tryggt eitt sæti (af þremur eða fjórum) í stjórn viðkomandi verkefnis, sbr. 2. mgr. 
2. gr. laga 32/1991, 7. gr. laga 93/1997 og 8. gr. laga 56/1999. Skógrækt ríkisins skipaði einnig 
einn mann í þessar stjórnir. Þetta var eitt þeirra atriða sem skiptu miklu máli um samning þann 
sem skógarbændur gerðu á sínum tíma um að leggja land sitt undir þessa starfsemi auk þess 
sem margir þeirra hafa einnig fjárfest miklum tíma og peningum í þessa starfsemi. Verkefnin 
grundvölluðust á því að landeigendur væru tilbúnir til að leggja land sitt undir þessa starfsemi 
til áratuga. Það gerðu þeir m.a. gegn loforði um að þeim yrði sameiginlega tryggð staða til að 
koma að ákvarðanatöku með því að eiga fulltrúa í stjórn. Þetta atriði er skýrlega dregið fram í 
umsögn ríkisendurskoðunar frá 4. febrúar 1991 um frv. til laga um Héraðsskóga, þar sem segir 
m.a. í tilvísun til almennra athugasemda frumvarpsins:

Tilgangur sérstakrar lagasetningar um Héraðsskóga er að marka stefnu og 
heildaráætlun um þetta átaksverkefni í  skógrækt. Um er að ræða verkefni sem yrði 
byggt á langtímasamningum fjölmargra einstaklinga við ríkisvaldið og því 
nauðsynlegt að umboð þeirra, sem frá málum ganga fyrir hönd ríkisins, sé sem 
skýrast og einstakir bændur hafi sem öruggastan grunn að byggja á er þeir taka 
ákvarðanir sem binda nýtingu jarða þeirra í  framtíðinni.



í svörum Landbúnaðarráðuneytisins frá 24. apríl 1990, um það hvort þörf væri á sérstakri 
löggjöf um Héraðsskóga segir (umsagnarskjal með frv. sem varð að lögum um Héraðsskógum): 

Loks skal á það bent að hér er um að ræða mjög stórt verkefni á mælikvarða 
íslenskrar skógræktar sem markar tímamót í skógrækt á íslandi og felur í  sér 
stefnumörkun og skuldbindingar til langs tíma.

í sama bréfi er varpað fram þeirri spurningu, af hverju verkefnið hafi ekki verið látið heyra 
undir Skógrækt ríkisins. Svar ráðuneytisins var svofellt:

Það var talið heppilegra, að fulltrúar nokkurra aðila fjölluðu um þetta sérstaka 
“\verkefni" og stýrðu því. Þessir aðilar eru: Skógrækt ríkisins, landbúnaðarráðuneytið, 
Byggðastofnun, Búnaðarsamband Austurlands og Félag skógarbænda á 
Fljótsdalshéraði.

Með lögum 60/2016 um breytingu á ýmsum lögum vegna nýrrar skógræktarstofnunar 
(sameiningar stofnana) voru landshlutaverkefnin lögð niður og sameinuð Skógrækt ríkisins í 
nýja stofnun, Skógræktina. Þar var lögfest að í stað þess að Skógrækt ríkisins og skógarbændur 
hefðu sinn hvorn stjórnarmenn í þessum verkefnum, þá færi Skógræktin með allt vald, en bæri 
að "hafa samráð" varðandi áherslur og framkvæmd skógræktar á lögbýlum og "leita umsagnar" 
við ákvörðun viðmiða fyrir endurgreiðslu samþykkts kostnaðar.

Þessi hugmynd sætti mikilli gagnrýni, sbr. umsagnir Félags skógarbænda á Austurlandi, dags. 
15. maí 2016, Félags skógareigenda á Suðurlandi, dags. 17. maí 2016 og Landssamtakenda 
skógareigenda, dags. 11. maí 2016, sem Bændasamtökin gerðu einnig að sinni. Þá bentu 
skógarbændurnir Þorsteinn Pétursson og Guðmundur Aðalsteinsson á að skógarbændur 
hefðu þegið að störf þeirra og hagsmunir hefðu notið sambærilegrar velvildar og störf 
starfsmanna þeirra stofnana sem tengdust málinu, enda Ijóst að aðstæður eru að miklu leyti 
sambærilegar í sumum tilvikum. Loks er rétt að fjalla um sjónarmið Skógræktar ríkisins og 
framkvæmdastjóra landshlutaverkefnanna (sem á þessum tíma voru orðin undirmenn 
skógræktarstjóra), í umsögn þeirra dags. 18. maí 2016. Þar er í fyrsta lagi lögð rík áhersla á að 
í lagatextanum sé rækilega tryggð staða starfsmanna þeirra stofnana/verkefna sem sameinuð 
voru. Síðan er fjallað um mikilvægi samráðs við skógareigendur. Þar segir m.a.:

Við undirrituð gerum okkur fulla grein fyrir mikilvægi þessa samráðs fyrir 
skógareigendur og fyrir framþróun núverandi landshlutaverkefna í  skógrækt innan 
nýrrar stofnunar. Ekki er ástæða til að formgera það samráð frekar í þessum 
lagatexta, en hugsanlega mætti færa ákvæði þess efnis í  ný skógræktarlög eða 
reglugerð seinna þegar reynsla er komin á samráðið.

Félag skógarbænda á Austurlandi telur í fyrsta lagi að það hafi verið óeðlilegt og ósanngjarnt 
að taka ekki jafnmikið tillit til þeirra skógarbænda sem eiga allt sitt undir starfsemi þessari, 
eins og gert var gagnvart þeim starfsmönnum sem hjá stofnunum starfa. Eðlilegt hefði því 
verið, að tryggja formgerð samráðsins í upphafi og frekar að breyta lagatextanum eftir því 
sem reynslan gæfi tilefni til, frekar en að byrja á því að svipta skógarbændur lagalegri stöðu 
sinni til áhrifa og þáttöku í ákvarðanatöku.
í öðru lagi, þá telur Félag skógarbænda á Austurlandi tímabært að "..færa ákvæði þess [um 
samráðið] efnis í ný skógræktarlög.." eins og skógræktarstjóri og framkvæmdarstjórar 
verkefnanna lögðu til á sínum tíma. Nú er ákveðin reynsla komin á þetta samstarf ogtímabært



að nýta tækifærið við setningu nýrra skógræktarlaga til að formgera þetta enn frekar í 
lagatextanum.

Félag skógarbænda á Austurlandi telur mjög bagalegt að skógareigendur hafi verið sviptir allri 
formlegri aðild að ákvörðunartöku. Engin skylda hvílir í dag á Skógræktinni að taka tillit til 
skoðunar skógarbænda. Um mikið hagsmunamál fyrir skógarbændur getur verið að ræða. 
Telur félag skógarbænda á Austurlandi að þeir hafi þannig verið sviptir mikilvægum hluta þess 
ávinnings sem kom í þeirra hlut við gerð skógræktarsamninga, án nokkurra bóta og án þess 
að ríkið hafi misst nokkuð af sínum ávinningi. Því sé verið að taka af þeim ákveðna tegund 
samningshagsmuna (verðmæta), bótalaust, og beinlínis afhenda ríkisstofnun þá.

Félag skógarbænda á Austurlandi telur afar mikilvægt að skógarbændum verði gert kleift að 
hafa formlega aðkomu að ákvörðunum um skiptingu fjármagns sem ætlað er til 
bændaskógræktar, þar á meðal í hvaða verkþætti fjármagnið eigi að fara; um taxtamál og 
önnur brýn hagsmunamál.

Með vísan til framanritaðs gerir félag skógarbænda á Austurlandi það að tillögu sinni að önnur 
tveggja leiða verði valin til að tryggja ofangreinda hagsmuni:

1) Að áhrif verði tryggð í úrskurðarnefnd sem hafi vald til að endurskoða og breyta / taka 
nýjar ákvarðanir um ákveðin atriði.

2) Að áhrifin verði tryggð í ráðgjafanefnd, sem komi að málum á frumstigi og vinni tillögu 
sem Skógræktin hafi síðan lokaorð um.

Skal nú í stuttu máli vikið að þessum leiðum.

Um 1) Úrskurðarnefnd.
Yrði leið sem þessi valin, þá gæti lagatæknileg útfærsla verið í þessa veru:

Að 14. gr. frumvarpsins verði svohljóðandi:
Skógræktin skal hafa samstarfvið félög skógarbænda á viðkomandi svæðum. Skógræktin skal 
leita umsagnar Landssamtaka skógareigenda við ákvörðun viðmiða fyrir endurgreiðslu 
samþykkts stofnkostnaðar skv. 4. mgr. 11. gr. Þá skal Skógræktin gefa félögum skógarbænda 
á viðkomandi svæði, eða landssamtökum beirra, kost á umsögn um atriði sem varða bryna 
hagsmuni beirra, s.s. ákvarðanir um taxtamál og önnur bryn hagsmunamál.
Fari Skógræktin ekki að sjónarmiðum Landssamtaka skóaareigenda, aeta landssamtökin 
krafist bess að ráðherra skipi úrskurðarnefnd sem í sitja brír menn, einn tilnefndur af 
Landssamtökum skógareigenda, einn afSkógræktinni og formaður af ráðherra. Skal nefndinni 
heimilt að breyta eða fella niður ákvörðun Skógræktarinnar eða taka nvia ákvörðun.

Um 2) Ráðgjafarnefnd.
Þessi leið á sögulega fyrirmynd í t.d. 30. gr. laga 3/1955 um skógrækt, eftir breytingu með 
lögum 76/1984. Þar var svofellt ákvæði:

Skógrækt ríkisins hefur yfirumsjón með ræktun nytjaskóga, sem stofnað er til 
samkvæmt lögum þessum.



Nefnd þriggjo monna skal vero Skógrækt ríkisins til oðstoðar við undirbúning og 
fromkvæmd skógræktaráætlunar skv. a-lið 25. gr. Skal nefndin skipuð fulltrúum  
Skógræktar ríkisins, viðkomandi búnaðarsambands og skógræktarfélags, enda sé 
félagið aðili að Skógræktarfélagi fslands. Fulltrúi Skógræktar ríkisins skal vera 
formaður nefndarinnar.
Starfi fleiri en eitt aðildarfélag Skógræktarfélags íslands á því svæði, sem 
skógræktaráætlunin tekur til, skulu félögin sameiginlega tilnefna fulltrúa í nefndina. 
Sama gildir um búnaðarsamböndin.

Meö vísan til þessa gæti 14. gr. frumvarpsins litið svona út, verði þessi leið valin:
Skógræktin skal hafa samstarfvið félög skógarbænda á viðkomandi svæðum. Skógræktin skai 
leiia-um sagnar Landssamtaka skógareigenda við ákvörðun viðmiða fyrir endurgreiðslu 
samþykkts stofnkostnaðar skv. 4. mgr. 11. gr.
Nefnd briaaia manna skal vera Skógræktinni til aðstoðar við undirbúning og framkvæmd 
framkvæmdaáætlunar, ræktunaráætlunar og önnur atriði er tengjast hagsmunum 
skógarbænda, s.s. ákvarðanir um taxtamál oa önnur bryn hagsmunamál. Skal nefndin vinna 
tillögur til Skógræktarinnar á hverju ári áður en ákvarðanir eru teknar um ofangreind atriði. 
Landssamtök skógareigenda skulu tilnefna einn fulltrúa í nefndina, Skógræktin einn og 
ráðherra tilnefnir einn fulltrúa sem skal vera formaður nefndarinnar.

Félag skógarbænda á Austurlandi óskar eftir að fá að fylgja þessari umsögn eftir á fundi 
nefndarinnar þegar málið verðurtekið þartil umfjöllunar.

Virðingarfyllst, 
f.h. félags skógarbænda á Austurlandi

Maríanna Jóhanrjsdóttir, formaður


