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Umsögn um Frumvarp til laga um skóga og skógrækt, Þingskjal 538 —  407. mál.
Stjórnarfrumvarp

Eftirfarandi athugasemdir eru gerðar við frumvarpið.

Í fyrstu grein eru náttúruskógar nefndir og í annarri grein eru þeir útskýrðir og skilgreindir. 

Gera þarf greinamun að náttúruskógum og nytjaskógum þar sem ræktuð eru upp tré til 

notkunar s.s. í iðnaði. Þá vísa ég til fyrstu greinar c þar sem rædd er ræktun nýrra skóga í því 

sambandi þarf að skilgreina nytjaskóga. Í nytjaskóga eru oftast notaðar tegundir sem eru 

hraðvaxta s.s. barrtré. Erlendis er þekkt að barrtré sýra jarðveg og hindra það að sólarljós skíni 

á skógarbotn með þeim afleiðingum að gróður á skógarbotni lifir ekki aukinheldur safnast 

fyrir á skógarbotni barrnálar sem eru lengi að brotna niður. Nú hefur verið sýnt fram á súrnun 

jarðvegs á Íslandi af völdum barrtrjáa í skógi sem var gróðursettur fyrir 60 árum, rauðgreni 

(Picea abies) og sitka greni (Picea sitchensis) í Þjóðgarðinum á Þingvöllum. Í rannsókn þeirri 

var marktækur munur á milli sýrustigs í innlendum vistkerfum og útlendum þar sem 

greniskógur var marktækt með lægra sýrustig. Innlendu vistkerfin voru heiðarlendi og 

birkiskógur (María Svavarsdóttir, 2018).

Það er ljóst að barrskógarækt fellur ekki undir markmið laga að töluverðu leyti:

• 1. gr. b: að vernda og endurheimta líffræðilega fjölbreytni.

rannsóknir á Íslandi sýna minni líffræðilega fjölbreytni í barrskógum (Elmarsdóttir,

A., & Magnusson, B., 2007; María Svavarsdóttir, 2018)

• 1. gr. d: að nýting skóga sé sjálfbær þannig að skógarnytjar skili sem mestum 

hagrænum, félagslegum og umhverfislegum ávinningi fyrir samfélagið.

Þar sem barrtré sýra jarðveg sem leiðir til þess að aðrar plöntur fá ekki þrifist í 

jarðvegi fellur barrskógarækt ekki undir sjálfbæra nýtingu þar sem ekki er hægt að 

rækta aðrar plöntur í súrum jarðvegi.
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• 1. gr. e: að skógrækt verði í samræmi við skipulagsáætlanir og náttúruvernd. 

Barrskógarækt fellur ekki undir markmið um náttúruvernd þar sem eiginleikar 

barrtrjáa útiloka aðrar plöntur á skógarbotni. Þannig verður bæði minni líffræðileg 

fjölbreytni og gróðurhula minnkar eða hverfur.

• 1. gr. h: að skógrækt stuðli að verndun jarðvegs og dragi úr hugsanlegu tjóni vegna

náttúruvár.

Þar sem barrtré eru ræktuð, minnkar gróðurhula eða hverfur en það er gróðurinn sem 

verndar j arðveginn.

Þess vegna tel ég Alþingi skylt að skilgreina nytjaskógrækt til móts við náttúruskógrækt. Ég 

vísa einnig í lög um náttúruvernd þar sem sett lög um náttúruvernd sem eiga að tryggja eftir 

föngum þróun íslenskrar náttúru á eigin forsendum og verndun þess sem þar er sérstætt eða 

sögulegt og einnig stuðla að endurheimt raskaðra vistkerfa og auknu þoli íslenskra vistkerfa 

gegn náttúruhamförum og hnattrænum umhverfisbreytingum (Lög um náttúruvernd nr. 

44/1999). Með þeim lögum var gefin út reglugerð (nr. 583/2000) þar sem innlendar tegundir 

voru skilgreindar og tölusettar í Flóru Íslands, 3. útgáfa frá árinu 1948. Í þeirri bók er aðeins 

ein innlend barrtegund; einir (Juniperus communis) sem myndar ekki skóga á Íslandi. Allar 

aðrar tegundir eru skilgreindar erlendar. Þessum náttúruverndarlögum var breytt árið 2013 

(Lög um náttúruvernd 60/2013) en reglugerð nr. 583/2000 er enn í gildi með núgildandi 

lögum.
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