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Efni: Umsögn um tíllögu tíl þingsályktunar um stefnumörkun og aðgerðaáætlun um 
kolefnishlutlaust ísland, 114. mál, þingsályktunartíllaga, 146. löggjafarþing 2016-2017.

Með rafbréfi, dags 10. apríl 2017, óskaði Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis eftir 
athugasemdum Landgræðslu ríkisins vegna tillögu til þingsályktunar um stefnumörkun og 
aðgerðaáætlun um kolefnishlutlaust ísland.

Landgræðsla ríkisins starfar eftir lögum um landgræðslu nr. 17/1965. Samkvæmt lögunum fer 
Landgræðsla ríkisins með víðtækt hlutverk á sviði jarðvegsverndar þ.m.t. er „hefting jarð- og 
sandfoks og græðsla gróðurlausra og gróðurlítilla landsvæða“ sbr. 1. tl. 2. gr. og „gróðurvemd, 
sem stuðlar að eflingu gróðurs til að auka mótstöðuafl lands gegn eyðingu” sbr. 2. tl. 2. gr. Með 
landgræðslustarfinu er stuðlað að bindingu kolefnis í gróðri og kolefnisrýmm jarðvegi og 
jafnframt hamlað gegn losun þar sem komið er í veg fyrir ofnotkun á landi, sem oftast leiðir til 
losunar kolefnis úr jarðvegi. Þetta gerist samhliða því að öðmm markmiðum er náð s.s. að vemda 
gróður og jarðveg gegn eyðingu og að byggja upp vistkerfi sem eyðst hafa. Binding kolefnis í 
gróðri og jarðvegi með uppgræðslu, eins og lagt er til í þingsályktuninni sem möguleg 
mótvægisaðgerð gegn losun gróðurhúsalofttegunda, getur því haft margþætt önnur jákvæð áhrif á 
vistkerfi landsins sé rétt á haldið. Umsögn stofnunarinnar er skrifuð í ljósi þessa tilgangs laganna.

Landgræðsla ríkisins fagnar því að til standi að stuðla að samdrætti á losun 
gróðurhúsalofttegunda á metnaðarfullan hátt enda brýn þörf á að bregðast við einu mest 
aðkallandi alþjóðlegu umhverfismáli samtímans. Hlýnun loftslags vegna gróðurhúsaáhrifa af 
manna völdum er einn viðamesti vandi sem mannkynið stendur frammi fyrir. Ljóst er að á 
síðustu tveimur öldum, sem er tímabil hinna iðnvæddu samfélaga í sögu mannkyns, hefur styrkur 
koltvísýrings í andrúmslofti aukist um 40-42% (en ekki einungis 30-35% líkt og kemur fram í 
þingsályktuninni), þar sem styrkur koltvísýrings hefur hækkað á tímabilinu úr um 280 ppm upp í 
400 ppm CO2 á síðustu árum.

Mikilvægt er að hafa þessi mál í skýrum farvegi og að því miðar þingsályktunin. Landgræðslan 
tekur undir mikilvægi þess að stuðla að samdrætti í losun á öllum sviðum samfélagsins. 
Landgræðslan tekur einnig undir mikilvægi þess að leita fjölbreyttra leiða við lausn þessa 
verkefnis svo markmið um kolefnishlutlaust ísland geti náðst í síðasta lagi árið 2040.
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Landgræðslan tekur enn ffemur undir mikilvægi þess að efla markmið um sjálfbæmi og þá 
sérstaklega sjálfbæra landnotkun og að efla sjálfbæmimenntun á öllum skólastigum, svo hægt sé 
að stuðla að farsæld íslensks samfélags og alþjóðasamfélagsins til langs tíma.

Landgræðslan vill benda á að hinn stutti umsagnartími er í samræmi við mikilvægi málaflokksins 
og að brýn þörf er að bregðast sem fyrst við loftslagsbreytingum af mannavöldum. Ljóst er þó að 
stuttur tími mun gefast til að bregðast við umsögnum sem eiga að berast fyrir 28. apríl 2017 þar 
til Stefnumörkuninni er ætlað að verða kynnt umhverfis og samgöngunefnd Alþingis í síðasta 
lagi 1. maí 2017.

Landgræðsla ríkisins er fus til að upplýsa um málefni er tengjast gróðureyðingu í landinu, 
kolefnisbindingu í gróðri og jarðvegi, þróun sjálfbæmivísa og aðstoða við þróun 
þingsályktunartillögu og væntanlegs lagafmmvarps þessa málaflokks. Fulltrúar stofnunarinnar 
em fusir til að funda með Umhverfísnefnd Alþingis, telji nefndin að þess gerist þörf.
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