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Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis

Netfang: nefndasvid@althingi.is

Efni : Umsögn Skógræktarfélags Íslands um „Frumvarp til laga um skóga 
og skógrækt. Þingskjal 246-231. Mál., löggjafarþing 2018-2019.“

Skógræktarfélag Íslands fagnar því að fram sé komið frumvarp um skóga og skógrækt enda 
tímabært að endurnýja lög frá miðri síðustu öld.

Skógrækt í landinu hefur verið knúin áfram af sjálfboðaliðum ekki síður en skógarbændum og 
starfsfólki þeirrar stofnunar sem sett var á laggirnar árið 1907 í því skyni að vinna að 
gróðursetningu og endurheimt eldri skóga. Ungmennafélög víða um landið stofnuðu 
skógræktardeildir á sínum tíma sem hófu gróðursetningu heima í héraði og árið 1930 var 
Skógræktarfélag Íslands stofnað á Þingvöllum í tengslum við 1000 ára afmæli Alþingis. 
Víðsvegar tóku skógræktarfélög til starfa og eru rúmlega 60 félög starfandi víðsvegar í 
landinu. Félagsmenn hafa skilað óhemju miklu og góðu verki og er starfsemi flestra félaganna 
enn mjög öflug.

Það er í hæsta máta sérkennilegt að sjá ekki neinar tillögur í nýjum skógræktarlögum um 
aðkomu frjálsra skógræktarfélaga. Það er engu líkara en það sé með ráðum gert að sneiða 
fullkomlega framhjá þessum mikilvægu félögum, en vonandi er þetta eingöngu handvömm, 
en ekki bláköld tilraun til að skáka þessum félögum út úr lögunum.

Þetta skýtur mjög skökku við þegar farið er í gegnum greinargerð sem starfshópur um ný 
skógræktarlög skilaði árið 2012. Þar kemur eftirfarandi fram undir liðnum 6.2. Félög á sviði 
skógræktar, á bls. 14:

„Nefndin telur mikilvægt að áfram sé fjallað um hlutverk frjálsra félagasamtaka í landinu sem 
hafi málefni skógræktar á sinni stefnuskrá. Slíkt endurspegli hina sögulegu staðreynd um 
mikilvægi skógræktarfélaga við eflingu og uppbyggingu skógræktar í landinu á síðustu öld. 
Jafnframt er það í anda þess að bæta skógræktarstarfið í landinu ef samtök áhugafólks hafi 
beina aðkomu og hlutverk í því.“
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Eftirfarandi athugasemdir beinast því öðru fremur að þeim málum sem 
Skógræktarfélag Íslands og aðildarfélög þess hafa lagt áherslu á með einum eða öðrum 
hætti. Viðbætur og tillögur merktar með gulu.

Í 2. gr. frumvarpsins er hugtak sem félagið telur mikilvægt að komi inn í orðskýringu og 
bæta má við sem efnislið nr. 15.

15. Útivistarskógur: Skógur sem þjónar fyrst og fremst samfélagslegum markmiðum og er 
ræktaður og nýttur í ríkum mæli til útivistar og lýðheilsu. Útivistarskógur þarf að hafa til að 
bera gott aðgengi þar sem lögð er áhersla á góða stíga og fjölbreytta innviði.

Ástæða:
Mikilvægi útivistarskóga og hlutverk þeirra í lýðheilsu landsmanna hefur lengi verið þekkt. 
Rannsóknir og kannanir á virði Heiðmerkur sem gerðar voru á vegum Háskóla Íslands, 
Orkuveitunnar, Skógræktarfélags Reykjavíkur og fleiri aðila á árunum 2008-2010 benda til 
þess útivistarskógar gegni mikilvægu hlutverki í afþreyingu og útivist þorra landsmanna. 
Helstu útivistarskógar landsins eru í umsjá skógræktarfélaga. Mikilvægi slíkra skóga þarf að 
staðfesta í nýjum lögum um skógrækt. Um leið verður hægt að skilgreina útivistarskóga í 
skipulagi sveitarfélaga og færi gefst til að marka þesskonar landnotkun með afgerandi hætti 
þegar skipulagslög verða endurskoðuð.

Í kafla II er gerð eftirfarandi tillaga:

5. gr.
Landshlutaáætlanir.
Skógræktin skal í samráði við hlutaðeigandi sveitarfélög, skógarbændur, fulltrúa 
skógræktarfélaga og aðra hagsmunaaðila...............

Ástæða: Mikilvægt er að fulltrúar skógræktarfélaga séu hér með fulltrúa þar sem 
skógræktarfélög eru fulltrúar almannahagsmuna í landinu og sjónarmið þeirra eru jafngild og 
hagsmunir sérhagsmunahópa.

Síðar er fjallað um í 
7. gr.
Samstarf um skógrækt

Skógræktinni er heimilt að eiga frumkvæði að eða taka þátt í og styðja skógrækt sem er á 
ábyrgð einstaklinga, skógræktarfélaga og sambærilegra félagasamtaka, sveitarfélaga, 
fyrirtækja eða annarra,........

Ástæða: Í ljósi mikilvægis þess starfs sem unnið hefur verið af hendi einu félagasamtakanna í 
landinu sem hafa haft skógrækt sem megin viðfangsefni er rétt að þau séu tíunduð sérstaklega 
í þessu samhengi.

Síðar er fjallað um í 9S.í ðgarr. er fjallað um í

Í síðustu málsgrein:



Skógræktinni er heimilt að fela einstaklingum, sveitarfélögum, skógræktarfélögum eða 
lögaðilum umsjón og rekstur þjóðskóga og annarra svæða í umsjón stofnunarinnar, eða 
afmarkaðra þátta innan þeirra, með samningi sem ráðherra staðfestir. Landeigandi getur óskað 
eftir því við Skógræktina að lönd og skógar í hans eigu fái stöðu þjóðskóga, að uppfylltum 
skilyrðum 1. mgr., og skal gera samning um slík not sem ráðherra staðfestir.

Ástæða: Mikilvægt er að fulltrúar almannasamtaka sem vinna eingöngu að skógrækt séu 
tíunduð í þessu samhengi.

Í kafla III, er gerð tillaga um eftirfarandi breytingar 
14. gr.

Samráð.
Skógræktin skal hafa samstarf við félög skógarbænda á viðkomandi svæðum. Skógræktin skal 
leita umsagnar Landssamtaka skógareigenda og Skógræktarfélags Íslands við ákvörðun 
viðmiða fyrir endurgreiðslu samþykkts stofnkostnaðar skv. 4. mgr. 11. gr.

Ástæða: Þegar haft er í huga að grein 10 snýr eingöngu að skógrækt á lögbýlum er full ástæða 
til að sambærilegur kafli fjalli um skógrækt áhugamannafélaga og/eða félaga innan vébanda 
Skógræktarfélags Íslands. Væri þá vísað í útivistarskógrækt með sambærilegum hætti. Það er 
því nauðsynlegt að Skógræktarfélag Íslands sé nefnt í þessu samhengi.

Í kafla IV, er gerð tillaga um eftirfarandi breytingar 
10. gr.:

Skógrækt á lögbýlum og skjólbeltarækt ásamt útivistarskógum.
Skógræktin skal veita framlög til skógræktar, þ.m.t. vegna útivistarskóga, verndar og 
endurheimtar náttúruskóga, og skjólbeltaræktar á lögbýlum í samræmi við fjárveitingar til 
stofnunarinnar og fjárlög.

Ástæða: Á grundvelli þess að útivistarskógar eru megin viðfangsefni skógræktarfélaga opnast 
möguleiki á því að ríkisvaldið styrki starfsemi sem lýtur að almannaheill og lýðheilsu.

Í kafla V er gerð tillaga um eftirfarandi breytingar

16. gr. Hér er lagt til að greininni verði skipt upp í tvo liði 
A liður: Vernd og endurheimt náttúrskóga sé óbreyttur
B liður: Friðun trjáa og skóga
Umhverfisráðherra getur, að fengnu áliti Skógræktarinnar, friðað einstök tré, trjálundi eða 
skóga. Skógræktin undirbýr friðunina og starfrækir í því skyni nefnd sem í sitja þrír 
fastafulltrúar, frá Skógræktinni, Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Skógræktarfélagi Íslands. 
Til viðbótar kalla þeir til 1-3 fulltrúa hlutaðeigandi aðila, eftir eðli og umfangi hvers 
friðunarverkefnis. Nefndin útbýr friðunarskilmála þar sem fjallað er um vernd, meðferð, 
mögulegar aðgerðir og skyldur aðila. Friðunin tekur gildi þegar ráðherra staðfestir skilmálana 
með undirskrift og er hún ígildi reglugerðar.



Friðun skv. þessari grein er háð samþykki eigenda viðkomandi trjáa, lunda eða skóga og 
viðkomandi sveitarfélags. Skógræktin heldur skrá yfir friðuð tré, lundi og skóga skv. ákvæði 
þessu.

Ástæða: Tillagan er tekin orðrétt eftir starfshópi sem vann að tillögum að efni nýrra 
skógræktarlaga í maí 2012, fyrir utan að Skógrækt ríkisins er nú Skógræktin. Skógræktarfélag 
Íslands leggur áherslu á að þessi nálgun verði tekin upp og greypt í ný skógræktarlög. 
Skógræktarfélag Íslands hefur hátt í þrjátíu ár vakið athygli á gömlum og merkilegum trjám 
þ.e.a.s. valið Tré ársins. Mikilvægt er að einhver úrræði séu fyrir hendi til friðunar á 
einstökum trjám sem hafa mikið verndargildi eða skógum sem og lundum sem gætu haft 
samskonar verndargildi og merkileg hús eða aðrar menningarminjar.

20. gr. tillaga um eftirfarandi breytingar

Varsla skóga

Óheimilt er að beita búfé í skógi eða á skógarsvæði nema með leyfi viðkomandi 
skógareiganda, enda sé skógurinn eða skógræktarsvæðið afgirt í samræmi við ákvæði 
girðingarlaga. Eiganda búfjár er skylt að fjarlægja búfé sem komist hefur í skógræktargirðingu 
á sinn kostnað. Þá ber honum að greiða fullar bætur af tjóni sem sannanlega hefur orðið.

Ástæða: Eignarréttur er varinn í stjórnarskrá landsins.

Sé þess óskað sérstaklega, eru fulltrúar í stjórn og /eða framkvæmdastjóri reiðubúin að 
útskýra og svara spurningum umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis.

Með skógræktarkveðjum,
F.h. stjórnar Skógræktarfélags Íslands

Jónatan Garðarsson, formaður Brynjólfur Jónsson, framkvæmdastjóri


