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Nokkrar athugasemdir. Því oftar sem ég las yfir frumvarpið, þeim mun fleiri athugasemdir hafði ég 
við það. Í eftirfarandi athugasemdum sleppi ég tilvísun til einstakra kafla eða greina heldur legg 
mesta áherslu á hugsunina sem mér sýnist liggja að baki frumvarpinu. Þar er margt athugavert

1) Þetta frumvarp miðast of mikið við hag landeigenda. Gert er ráð fyrir að ríkið geti varið miklum 
fjárhæðum í að rækta skóg landeigenda ("skógarbænda") en litlar kvaðir lagðar á landeigendur á 
móti og í framtíðinni geta þeir hirt allan afrakstur af skógunum en þurfa ekkert að greiða til baka. 
Hver er þörfin á að ríkið styrki sérstaklega landeigendur, stundum ríkasta fólk landsins? Ef þörf er á 
að styrkja landeigendur og skógrækt þeirra þá er alveg eins þörf á að styrkja almenning og samtök 
skógræktarfólks til að rækta útivistarskóga sem munu nýtast öllum Íslendingum í framtíðinni 
(útivist, timburnytjar, kolefnisjöfnun, skjólskógar o.s.frv.). Nú skortir mörg skógræktarfélög sárlega 
land til skógræktar. Kaupa þarf land dýrum dómum og undanfarin ár hefur verð á landi hækkað 
mjög og skv. fréttum hafa íslenskir og erlendir auðmenn sankað að sér jörðum. Er þörf á að ríkið 
styrki skógrækt auðmanna (þó skógrækt þeirra sé kannski ekkert verri en sumar aðrar landnytjar)? 
Þetta er megingallinn við frumvarpið, það er verið að færa mikla fjármuni til lítils hluta þjóðarinnar, 
landeigenda.

2) Nánast ekkert er minnst á frjáls félagasamtök eins og skógræktarfélögin sem eiga stóran þátt í að 
rækta skóga á Íslandi alla 20. öldina. Ef ríkið hefur efni á að styrkja landeigendur þá má alveg eins 
styrkja skógræktarfélögin til að rækta skóga. Eitt helsta vandamál margra skógræktarfélaga er 
skortur á landi. Þetta gildir sérstaklega um þéttbýlisfélögin. Þegar þetta lagafrumvarp er lesið þá 
sker í augun að það er nánast eins og það eigi að útiloka þéttbýlisbúa frá skógrækt nema til að borga 
kostnaðinn við skógrækt landeigenda með sköttum sínum.

3) Ríkið verður að styrkja trjáræktun á einn eða annan hátt. Eftir hrun hefur plöntuframleiðsla 
nánast lagst af og erfiðleikar hafa verið hjá framleiðendum sem enn eru eftir. Tryggja verður 
plöntuframleiðslu í framtíðinni með raunhæfum aðgerðum. Sérstaklega ef leggja á áherslu á íslensk 
tré eins og birki. Nema framleiða eigi það erlendis? Ekki er minnst á plöntuframleiðslu í frumvarpinu 
sem leggur megináherslu á alls konar reglur og skriffinnsku eins og það rækti skóga! Gera verður ráð 
fyrir helst einni plönturæktunarstöð í hverjum landfjórðungi sem hafi vissa samvinnu þó þær séu 
sjálfstæðar. Nú er t.d. kostnaðarsamt fyrir ræktunarstöðvar og lítil skógræktarfélög að flytja plöntur 
langar vegalengdir. Betra er fyrir félögin að geta sótt þær innan síns fjórðungs. Svo er veðurfar og 
aðstæður mismunandi eftir landsvæðum.

4) "Plöntuþjóðernishyggja" er áberandi í frumvarpinu, þ.e. áherslu á íslenskar plöntur. Æskilegar 
plöntur eru meira að segja taldar upp! Jafnvel gefið undir fótinn með að "óæðri" innfluttar tegundir 
séu óæskilegar. Má t.d. ekki planta útlendum plöntum eins og hlyn í "náttúruskógunum" eins og 
þeir eru kallaðir í frumvarpinu? Hvað ef t.d. finnsk ræktunarstöð flytur inn finnskt birki til að 
gróðursetja? Er það óæðra innflutt tré en íslenskt birki? Alls konar kynbætur birkis geta verið góðar 
til að verjast skaðvöldum. Má það? Mér sýnist þessi tilhneiging til einhvers sem ég kalla 
plönturasisma vera varasöm. Ég nota orðið rasismi hér til að vekja athygli á því að þessi áhersla á 
"íslenskar" tegundir getur verið í meira lagi varasöm og er alla vega vanhugsuð.

5) Metnaðarleysi einkennir lögin. Ekki er gert ráð fyrir aukningu skógræktar nema á einkalöndum 
landeigenda. Setja þarf alvöru markmið um skógrækt, ekki bara láta fjárveitingavaldið á hverjum 
tíma um það. Það tekur áratugi að rækta skóg. Langan tíma tekur að byggja upp ræktunarstöðvar og 
nauðsynlega kunnáttu og þær þurfa lágmarkstekjur til að geta starfað. Ræktun er ekki eins og 
veiðimennska sem Íslendingar eru vanastir: að hirða sem mestan ágóða á sem skemmstum tíma. 
Ræktun krefst langs tíma, undirbúnings, þolinmæði, elju og dugnaðar ef vænta skal árangurs. Þetta 
á sérstaklega við um skóga, áratugi tekur að rækta upp skóg, finna út hvaða plöntur henta, 
undirbúningur, ræktun og bið eftir að trén vaxi.



6) Gjá milli þéttbýlis og dreifbýlis. Allt frumvarpið miðast við landeigendur og að styrkja skógrækt 
þeirra. Þéttbýlisbúar eiga bara að borga brúsann en geta hvergi komið að skógrækt nema þeir séu 
landeigendur eða geti keypt jörð. Hvetja og styrkja þarf þéttbýlisbúa til þátttöku í skógrækt. Það 
eflir lýðheilsu auk alls annars sem það gerir gott. Mikilvægt er að skapa þá tilfinningu að Ísland sé 
fyrir alla, ekki bara "eigendur" landsins.

7) Mikil áhersla á skrifræði og ofstjórn einkennir lögin. Alls konar skipulag og reglur er 
samviskusamlega talið upp. Stjórn og skipulag er vissulega gott sé því beitt í hófi og af skynsemi og 
virðingu fyrir verkefninu. Leggja þarf meiri áherslu á þá sem eru að framkvæma hlutina. Við þurfum 
að rækta skóga en ekki "skrifborðsskóga" þar sem fjöldi fólks er við skrifborð og tölvur að búa til 
misgáfulegar reglur og tilskipanir en kannski bara örfáir að sinna ræktuninni úti í náttúrunni.

8) Byrði íslenskrar skógræktar, sókn búfjár í skógræktarsvæðin. Þetta hefur verið mesta vandamál 
okkar skógræktarfólks frá því skógrækt hófst á Íslandi. Frumvarpið gerir ráð fyrir óbreyttu ástandi og 
vísar í handónýt girðingarlög. Áfram er gert ráð fyrir miklum kostnaði skógræktarfólks við að girða 
land sitt en til að mynda sauðfjáreigendur eru áfram ábyrgðarlausir og þurfa ekki að halda fé sínu 
innan girðingar. Með fækkun bænda en stórfelldum ríkisstyrkjum til sauðfjárræktarinnar hefur 
ástandið víða stórversnað. Þeir bændur sem eftir eru fjölga fé sínu og senda það inná eyðijarðir og 
skógræktarjarðir með tilheyrandi eyðileggingu. Líklega væri mikilvægast fyrir skógræktina að sett 
væru lög um að búfjáreigendur bæru ábyrgð á búfé sínu og ættu að halda því afgirtu á eigin landi. 
Það myndi líka gagnast öllum góðum sauðfjárbændum sem ég veit að gremst að fremur fáir 
sauðfjáreigendur (bæði bændur og hobbýbændur, ekki má gleyma þeim) beiti sauðfé sínu hvar sem 
er í skjóli þess að lausaganga búfjár er óvíða bönnuð.
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Þessi umfjöllun er skrifuð í eigin nafni. Of stuttur tími gafst til að ræða þetta við félaga mína í hinum 
ýmsu skógræktarfélögum. Auk þess legg ég áherslu á að fjalla um lögin í víðara samhengi en ekki 
aðeins út frá "þröngum hagsmunum" skógræktarfélaganna. Því er þessi gagnrýni mín algerlega á 
eigin ábyrgð.

Stutt kynning:

Ég er fyrrverandi framhaldsskólakennari og stjórnandi í framhaldsskóla á eftirlaunum. Hið síðari ár 
hef ég helgað mig skógrækt og er formaður Skógræktarfélags Akraness og í stjórn Skógræktarfélags 
Íslands. Þess má geta að áhugi minn á skógrækt var kveiktur af afa mínum, sauðfjárbóndanum, sem 
lagði hluta af jörð sinni undir skógrækt og ræktaði upp myndarlegan skóg með aðstoð 
afkomendanna. Þar og raunar miklu víðar hef ég séð að sauðfjárbúskapur og skógrækt geta farið 
ágætlega saman en gæta þarf þess að blessaðar kindurnar komist ekki inn í nýræktaðan skóg þar 
sem þær geta valdið gífurlegum skaða á stuttum tíma.

Þá vil ég nefna að ótrúlega mikill tími okkar í skógræktarfélögunum fer í alls konar rolluvafstur og 
skriffinnsku. Tíma sem væri betur varið í skógræktina sjálfa enda við skógræktarfólkið langflest 
áhugafólk. Mér finnst vont mál að samþykkja lög sem auka enn vinnuna við "skrifborðsskógrækt".


