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Sent í tölvupósti á: nefndasvid@althingi.is

Umsögn Landverndar um 231. Mál: Frumvarp til laga um skóga og skógrækt 

Inngangur og almennar athugasemdir
Landvernd fagnar þeirri vinnu sem fram hefur farið í tengslum við frumvarpsdrög þessi og ti'mabærri 
endurskoðun á lögum um skóga og skógrækt. Samtökin hafa áður sent inn umsagnir um frumvarpsdrög 
að lögum um skóga og skógrækt og vísa í þær, einkum umsögn frá 2017, sem er hjálögð. Landvernd 
þakkar fyrir að tekið hefur verið tillit til allmargra athugasemda samtakanna í þessum nýjustu 
frumvarpsdrögum. Landvernd telur þó ástæðu til þess að ítreka nokkrar mikilvægar athugasemdir sem 
ekki hefur verið orðið við og bæta við örfáum nýjum.

Landvernd telur enn augljóst og nauðsynlegt að ein heildstæð lög nái yfir jarðvegs- og gróðurvernd í 
landinu, þ.e landgræðslustarfsemi og starfsemi sem snýr að vernd og endurheimt náttúruskóga 
(birkiskóga) . Sameina ber stofnanir sem þessum málaflokkum sinna eða a.m.k. færa málaflokkana á 
hendur einnar stofnunar. Landvernd hefur ekki séð haldbær rök fyrir því að halda aðkomu ríkisins að 
landgræðslu annars vegar og vernd og endurheimt náttúruskóga hins vegar aðskildum í tveimur 
stofnunum sem lúta hvor sínum lögum.

Landvernd ítrekar jafnframt að vert sé að skoða hvort lög um landgræðslu og vernd og endurheimt 
náttúruskóga eigi heima undir náttúruverndalögum svo betur megi tryggja að náttúruvernd sé ávalt í 
fyrirrúmi og möguleg neikvæð áhrif landgræðslu og skógræktar á líffræðilega flölbreytni og landslag 
lágmörkuð.

Landvernd fagnar þeirri áherslubreytingu sem orði hefur frá fyrri frumvarpsdrögum að auka áherslu á 
vernd og endurheimt náttúruskóga og á verndun líffræðilegrar flölbreytni. Samt er enn ekki nóg að gert. 
Sé það einbeittur vilji Alþingis að setja sérlög um skógrækt, sem innifelur skógvernd, þarf að aðgreina og 
skerpa á ólíkum markmiðum þessar viðfangsefna mjög víða í frumvarpsdrögunum og gera þeim jafn hátt 
undir höfði. Jafnframt þarf að skerpa á hlutverki og skyldum Skógræktarinnar hvað skógverndina varðar. 
Stofnunin hefur á undanförnum áratugum fyrst og fremst unnið að nýskógrækt og umhirðu ræktaðra 
skóga. Til að sinna vernd og endurheimt náttúruskóga af þunga og fagmennsku þarf stofnunin 
væntanlega að afla mikillar nýrrar þekkingar á því sviði. Mikilvægt er að löggjafinn viðurkenni þetta með 
því að hafa skógverndarþáffin jafnsettan skógrækt í verðandi lögum.
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Landvernd telur semsagt algerlega nauðsynlegt að aðgreina hugtökin skógvernd (=vernd og endurheimt 
náttúruskóga með upprunalegum trjátegundum) og skógrækt (=nýræktun annarra skóga) þar sem það á 
við í frumvarpsdrögunum. Það er eðlilegt vegna málhefðar og vegna þess að um ólík markmið og aðferðir 
er að ræða. Það yrði jafnframt sérstakt að breyta/útvíkka skilgreiningu á orðinu "skógrækt" þannig að 
orðið feli í sér verndun og endurheimt náttúruskóga. Ef farið verður að ráðum Landverndar varðandi 
þetta næst mun skýrari áhersla í öllum lagatextanum á verndun og endurheimt. Hér að neðan og í 
fylgiskjali er farið yfir viðkomandi lagagreinar og hugtakinu skógvernd bætt í textann þar sem við á til 
frekari glöggvunar. Vilji Alþingi aftur á móti halda í þessa nýju skilgreiningu á orðinu skógrækt, þannig að 
það innifeli verndun og endurheimt, þarf að fara í markvissa vinnu innan skógræktargeirans ti'l þess að 
breyta skilningi ræktunarfólks á hugtakinu og efla verndarþáttinn.

Landvernd ítrekar athugasemdir sínar um að frumvarpsdrögin verði skoðuð ítarlega m.t.t. varúðarreglu 
náttúruverndarlaga en í umsögn samtakana dags 19. Mars 2017 segir:

Landvernd beinir því til umhverfisráðuneytisins að fara skipulega yfir fyrirliggjandi frumvarpsdrög 
m.t.t. varúðarreglu og greiðslureglu umhverfisréttar (e. precautionary principle og polluter pays 
principle), sem lögfestar hafa verið ínáttúruverndarlögum. Inntak varúðarreglunnar er varla að finna 
í  frumvarpsdrögunum. Þetta gæti til að mynda átt við um notkun mögulega áfengra framandi 
tegunda eða aðgerðir til að stemma stigu við þeim.

Landvernd ítrekar þá skoðun að virðingarheitið „Þjóðskógur" í 2. og 9. gr æffi aðeins að nota fyrir útvalda 
friðaða skóga, svo sem hluta Vaglaskógar, Hallormsstaðaskógar, Bæjarstaðaskógar, Vatnshornsskógar, sem 
hafa náttúruvernd, úti'vist og fræðslu að meginmarkmiði og þar sem engin skipulögð ti'mburfellmg eða 
-nýti'ng fer fram. Aðrir skógar í umsjá Skógræktarinnar gætu heiti'ð ríkisskógar, sbr. ríkisjarðir.

Sértækar athugasemdir

1. Lanvernd leggur ti'l að lið g í 1. gr. laganna verði breytt í
a. g. að sporna við hlýnun jarðar og stuðla að kolefnisbindingu með ræktun skóga og 

aðlögun þeirra að loftslagsbreyti'ngum,

Þetta er ti'l þess að leggja áherslu á það að skógar, sérstaklega barrskógar, á norðlægum slóðum 
geta valdið hlýnun sem vegur upp á móti' ávinningi af kolefnisbindingu skógarins. 
Landvernd telur mikilvægt að hafa þetta í huga.

2. Bæta þarf við nýjum skilgreiningum í 2.lið:
a. (eftir Náttúruskógur); „Ríkisskógur: Skógar, aðrir en þjóðskógar, í umsjón

Skógræktarinnar, hvort heldur sem er á landi í eigu ríkisins eða í einkaeigu eins og nánar 
er skilgreint í reglugerð skv. 9. gr."

b. (eftir Skógrækt) „Skógvernd: Öll sú starfsemi sem snýr að vernd og endurheimt
náttúruskóga." Jafnframt þarf að taka út orðin "vernd, endurheimt" úr skilgreiningu á
skógrækt.

c. Laga þarf skilgreiningu á orðinu Þjóðskógur (16. liður) þannig að hún verði:
„Landsþekktur skógur sem að uppistöðu ti'l er náttúruskógur í umsjá Skógræktarinnar þar 
sem náttúruvernd, úti'vist og náttúrufræðsla er í fyrirrúmi."

2



LANDVERND

3. Skipta þarf fyrstu tveimur liðunum í 3. grein upp þannig að þeir verði:
a. að leiðbeina um vernd og endurheimt náttúruskóea
b. að leiðbeina um ræktun, meðferð og sjálftæra nýti'ngu skóga,

Bæta þarf við orðunum "og skógvernd(ar)" eftir orðinu "skógrækt(ar)" í lið d, e og f 
Bæta þarf við orðunum "ríkisskógum og" undan "þjóðskógum" í lið h.

Landvernd þykir krafa í lögum um háskólapróf skógræktarstjóra á málefnasviði skógræktarinnar í
3. gr. of takmarkandi því fáir eru á fagsviðinu og mjög mikilvægt að fá hæfan stjórnanda í 
starfið. Landvernd bendir á til dæmis nýlega ráðningu dýralæknis í embæffi forstjóra 
Vegagerðarinnar og leggur því til eftrifarandi breyfi'ngu:

c. Ráðherra skipar forstöðumann Skógræktarinnar, skógræktarstjóra, til fimm ára í senn. 
Æskilegt er að hann hafi háskólagráðu á málefnasviði stofnunarinnar

4. Í ti'tli og 1. og 2. mgr 4. gr þar sem „landsáætlun(ar) í skógrækt" kemur fyrir þarf að bæta við 
orðunum „og skógvernd" eftir orðinu skógrækt. Þetta á einnig við um liði; e., g., h., og i. Í 
upptalningunni í greininni.

5. Landvernd telur mikilvægt að áhersla sé lögð á að landsáætlun fylgi markmiðum 
náttúruverndarlaga og fulltrúi náttúruverndarsamtaka sitji í verkefnisstjórn um gerð 
landsáætlunar eins og hún er skilgreind í 4. gr. frumvarpsdraganna

6. Setja þarf inn orðin „og skógvernd" eða „og skógverndarsvæði" á alls fjórum stöðum í 5. gr. 
frumvarpsdraganna, sbr 4. lið hér að ofan.

7. Í 7. gr. frumvarpsdraganna þarf að setja inn orðin „og skógvernd" eftir skógrækt í 1., 2. og 3. mgr.
8. Til að aðgreina ríkisskóga og þjóðskóga, sbr. athugasemd í inngangi þarf að gera eftirfarandi 

breytingar á 9. gr.:
a. Titill þarf að vera: „Þjóðskógar, ríkisskógar og önnur svæði í umsjá Skógræktarinnar."
b. Í lið b. þarf að bæta orðunum „og skógvernd" eftir skógrækt
c. Í lið e. Breytist fyrsta orðið „þjóðskógar" í „skógar"
d. Liður f. Verður „sjálfoær nýti'ng ríkisskóga."

Í 2., 3., 4. og 5. gr., á alls fimm stöðum þarf, að bæta við „ (,) (og) (eða) ríkisskóga(r) eftir orðinu 
„þjóðskóga(r)"

Síðari setningu 2. mgr. þarf að breyta þannig: „Unnin skal verndaráætlun fyrir þjóðskóga og
nýfi'ngaráætlun fyrir ríkisskóga og er Skógrækti'nni aðeins heimilt að selja skógarafurðir 
sem falla ti'l vegna verndarstarfs fyrir hina fyrrnefndu."

9. Í titli IV. Kafla og 10. gr. komi orðin „og skógvernd" eftir orðinu skógrækt. Í 1. mgr. 10. gr.komi 
„,skógverndar" milli orðanna skógræktar og skjólbeltaræktar. Við 1. gr. bæti'st setningin: „Framlög 
ti'l skógræktar og skógverndar skulu að öllu leyti' vera sambærileg."

10. Í 11., 12. og 13. gr. þar sem orðið skógræktarverkefni(a) kemur fyrir, alls sex sinnum, standi 
„skógræktar- og skógverndarverkefni(a)".
Í fjórðu mgr. 11. Gr, komi „og skógvernd" eftir skógrækt. Síðustu orð mgr. „við skógrækt" verði 

tekin út.
Í 15. gr. komi orðin „og skógvernd" eftir skógrækt.

3



11. Landvernd telur vanta í 18. gr. að gerður sé greinarmunur á fellingarleyfi náttúruskógar annars 
vegar og ræktuðum skógi hins vegar.

LANDVERND

Virðingarfyllst, 
f.h. stjórnar Landverndar

Auður Önnu Magnúsdóttir 
framkvæmdastjóri
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Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 
Skuggasundi1 
150 Reykjavík

19. mars 2017

Aðeins sent á: postur@uar.is

EFNI: Athugasemdir við drög að frumvarpi til laga um skóga og skógrækt.

Inngangur

Landvernd fagnar löngu tímabærri endurskoðun laga um skógrækt en ítrekar þá eindregnu 

afstöðu sína sem komið hefur fram í vinnu nefndar um landgræðslu- og skógrækt (sjá t.d. 

fylgiskjal 1) að setja beri heildstæða löggjöf um gróður- og jarðvegsvernd í stað þess að kljúfa 

málaflokkinn upp í sérlög um landgræðslu og sérlög um skóga og skógrækt. Hafa samtökin 

einnig lengi lagt á það áherslu að skoða beri að náttúruverndarlög innihaldi einfaldlega 

ákvæði um landgræðslu og skógrækt og þannig mætti sameina alla þrjá lagabálkana. Það 

sem myndi vinnast við það er að náttúruvernd yrði rauður þráður í hinni mikilvægu vinnu að 

málefnum landgræðslu og skógræktar, þannig að endurheimta og efla mætti jarðvegs- og 

gróðurauðlinda. Þó svo að áhrif landgræðslu og skógræktar megi að mörgu leyti telja jákvæð 

á lífríki landsins, ekki síst sökum endurheimtar jarðvegs og gróðurs, að þá myndi sameining 

lagabálkanna undirstrika mikilvægi þess að forðast neikvæð áhrif landgræðslu- og 

skógræktaraðgerða á líffræðilega fjölbreytni og landslag, en slík neikvæð áhrif geta vissulega 

verið til staðar í sumum tilfellum, t.d. með notkun ágengra innfluttra tegunda eða þar sem 

útsýni að fögru landslagi er skert. Slíkt verður að forðast.

Landvernd telur að hið minnsta hefði átt að líta til sameiningar laga um landgræðslu og 

skógrækt og harma samtökin að það skref hafi ekki verið stigið þrátt fyrir um 5-6 ára 

undirbúning þessarar lagasmíðar og ítrekaðar ábendingar samtakanna í þá veru.

Landvernd vill einnig benda ráðuneytinu á að gæta meiri nákvæmni í frásögn af vinnu og því 

sem kallað er í frumvarpsdrögum „aðstoð" samráðshóps við gerð frumvarpsins, en í þeim 

hópi sat annar undirritaðra fyrir hönd Landverndar. Samráðshópurinn kom vissulega að því 

að ræða efni frumvarpsins og las fyrstu drög yfir og gerði margvíslegar athugasemdir eins og 

gengur. En Landvernd vill að tekið sé fram að endanleg drög frumvarpsins sem birtust á 

vefnum í byrjun mars voru aldrei lögð fyrir samráðshópinn, enda hefur hann ekki komið 

saman síðan á vormánuðum 2015. Landvernd fer fram á að texta verði breytt í samræmi við 

þetta því annars má skilja af frumvarpstexta að hópurinn standi á bak við frumvarpið. Það er 

ekki rétt.

LANDVERND
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Hér á eftir fara fyrst almennar athugasemdir Landverndar við frumvarpsdrögin og á eftir

fylgja sérstakar athugasemdir við þau og einstakar greinar þess.

ALMENNAR ATHUGASEMDIR
(1) Skýran greinarmun þarf að gera á vistheimt og ræktun.

Þar sem ekki er gengið svo langt að sameina lagabálka, þá leggur Landvernd eindregið til 

að gerður sé skýr greinarmunur á vistheimt eða endurheimt fyrri landgæða annarsvegar 

og skógrækt sem hefur iðnaðarframleiðslu að markmiði (landbúnaðarskógrækt) 

hinsvegar. Landvernd er þannig þeirrar skoðunar að mun skynsamlegra sé að setja ein lög 

um jarðvegs- og gróðurvernd sem gildi fyrir alla vernd, endurheimt og sjálfbæra nýtingu 

jarðvegs og náttúrugróðurs á Íslandi, óháð vaxtarformi plantna1, og önnur lög um ræktun 

skóga sem fyrst og fremst fjölluðu um ræktun sem hefði að markmiði að búa til nýja 

gróðurauðlind, svo sem timburskóg, skjólbelti eða lúpínuakur, eitthvað sem gert væri í 

tilteknum nytjatilgangi.

Samkvæmt orðanna hljóðann felur vistheimt í sér endurheimt þess sem var, þ.e. 

endursköpun, eða því sem næst, upprunalegs vistkerfis eða gróðurlendis. Með ræktun 

má aftur á móti búa til alveg nýtt vistkerfi eða gróðurlendi svo sem barrskóg eða 

lúpínuakur. Vistheimt er hluti af aðgerðum náttúruverndar en ræktun er landbúnaður 

eða atvinnustarfsemi sem í sumum tilfellum kann að ganga gegn náttúruvernd, sérlega 

staðbundinni líffræðilegri fjölbreytni og hafa neikvæð landslagsáhrif.

Með þessari skiptingu væru þessi tvö mismunandi markmið sem fram koma í 

frumvarpsdrögum til landgræðslu og skógræktarlaga betur aðskilin og líklegra að þeim 

yrði báðum sinnt jafn vel. Frumvarp til laga um skógrækt ber með sér að mun minna er 

gert með skógverndarhlutverkið en skógræktarhlutverkið, eins og vikið verður að hér á 

eftir, og ýtir það undir áhyggjur Landverndar af þessari óeðlilegu skiptingu.

Ef, aftur á móti, löggjafinn treystir sér ekki í þessa eðlilegu skiptingu vegna gamallar 

stofnanauppbyggingar, eða af öðrum ástæðum, sem krefst þess að Skógræktin sinni öllu 

sem kallast skógur en Landgræðslan rest, og ef skipta á gróðri landsins á lagabálka eftir 

vaxtarlagi, og þannig sinni tvær stofnanir vernd, endurheimt, ræktun og sjálbærri nýtingu 

gróðurs, verður að lágmarki að gera algerlega skýran greinarmun á vistheimt og ræktun,

LANDVERND

1 Í þessu felst t.d. að vernd, endurheimt og sjálfbær nýting úthaga, votlendis, kjarrlendis og upprunalegra 
birkiskóga eigi að heyra undir ein og sömu lög og vera á einni og sömu hendi. Með því móti væri betur tryggð 
heildstæð sýn -  og samræming aðferða og aðgerða. Upprunagróður landsins er ekki bara auðlind í hagrænum 
skilningi heldur líka náttúruarfur sem gegnir margþættu andlegu, menningar-, heilsu- og fræðslutengdu 
hlutverki. Náttúruverndarlög standa vissulega vörð um þetta hlutverk en framkvæmdin hefur verið dreifð og 
mikilvægt að halda þessu til haga í annarri löggjöf.
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upprunalegum gróðurlendum og tilbúnum plantekrum, náttúruskógum og ræktuðum 

skógum. Þess ber ekki nægjanleg merki í frumvarpsdrögunum.

(2) Áherslum um vernd, endurheimt o.fl. er fagnað.
Landvernd fagnar sérstaklega áherslum á vernd „heilbrigðra" vistkerfa og gróðurleifa og 
endurheimt landgæða. Þá er rík áhersla á þátttökunálganir og samstarf við sveitarfélög og 
félagasamtök. Þá er afar mikilvægt að mati Landverndar að lögin kveði á um gerð 
landsáætlana.

(3) Inntak laganna þarf að endurskoða m.t.t. varúðarreglu og greiðslureglu umhverfisréttar 
Landvernd beinir því til umhverfisráðuneytisins að fara skipulega yfir fyrirliggjandi 
frumvarpsdrög m.t.t. varúðarreglu og greiðslureglu umhverfisréttar (e. precautionary 
principle og polluter pays principle), sem lögfestar hafa verið í náttúruverndarlögum. Inntak 
varúðarreglunnar er varla að finna í frumvarpsdrögunum. Þetta gæti til að mynda átt við um 
notkun mögulega ágengra framandi tegunda eða aðgerðir til að stemma stigu við þeim.

(4) Ábyrgð og skyldur vegna neikvæðra og óafturkræfra umhverfisáhrifa skógræktar
Inn í lögin vantar einnig að í þeim tilvikum sem skógrækt getur leitt til neikvæðra og 
óafturkræfra áhrifa á umhverfi, skuli það vera skylda og ábyrgð þeirra sem að skógrækt vinna 
að draga úr slíkum áhrifum og helst að koma í veg fyrir þau. Sem dæmi um þetta væri notkun 
ágengra framandi tegunda. Þá vantar að tengja þessa ábyrgð við skuldbindingar Íslands 
vegna alþjóðlegra samninga sem ríkið hefur gerst aðili að, s.s. samningsins um líffræðilega 
fjölbreytni. Einnig ætti að hafa í huga markmið Landslagssáttmála Evrópu, þó Ísland hafi enn 
ekki fullgilt þann samning. Hlutverk stofnana á sviði umhverfismála, Umhverfisstofnunar eða 
Skógræktarinnar ætti að vera í formi eftirlits með því að slíkum ákvæðum sé fylgt.

(5) Tengsl við skipulagsáætlanir sveitarfélaga
Landvernd telur að skipulagsáætlanir sveitarfélaga (svæðisskipulag og aðalskipulag) eigi að 
fjalla um landgræðslu og skógrækt á sínum svæðum, þannig að hægt sé að skipuleggja betur 
hvaða landnæði er nýtt undir slíkt. Þetta á ekki síst við um nytjaskógrækt. Þessu atriði þarf að 
gera skil í tengslum við endurskoðun skógræktarlaga.

Í 8. gr. frumvarpsdraga um landgræðslulög er þess getið sérstaklega að taka eigi tillit til 
skipulagsáætlana. Slíkt ákvæði er ekki að finna í skógræktarlagadrögunum sem til kynningar 
eru og þykir Landvernd eðlilegt að slíkt ákvæði verði einnig að finna í lögum um skóga og 
skógrækt.

(6) Samræmi við náttúruvernd.
Landvernd telur að líkt og getið er í 8. gr. frumvarpsdraga að lögum um landgræðslu að í 
svæðisáætlunum skuli tilgreint hvernig best verði unnið að markmiðum
landgræðsluáætlunar að teknu tilliti til skipulagsáætlana og náttúruverndar. Landvernd telur 
ríka ástæðu til að samskonar ákvæði verði í lögum um skóga og skógrækt. Afar mikilvægt er 
að lagaumhverfi umhverfismála endurspegli alþjóðlegar skuldbindingar okkar um 
náttúruvernd og náttúruverndarlögin sjálf hérlendis. Ákvæði sem þetta er liður í því.

(7) Kæruréttur umhverfisverndarsamtaka

LANDVERND
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Landvernd bendir á að tryggja þarf kærurétt umhverfisverndarsamtaka vegna ákvarðana 
stjórnvalda sem byggðar eru á lögum um skóga og skógrækt. Getur þetta m.a. tekið til 
ákvarðana leyfisveitenda um framkvæmdar- eða byggingarleyfi, sbr. skipulagslög, sem feli í 
sér varanlega eyðingu skóga, sbr. 21. gr. frumvarpsdraga. Einnig þarf að tryggja kærurétt 
vegna athafnaleysis stjórnvalda. Getur þetta m.a. átt við athafnaleysi vegna vanefnda á 
alþjóðlegum samningum eins og samningnum um líffræðilega fjölbreytni o.fl.

LANDVERND

SÉRSTAKAR ATHUGASEMDIR VIÐ FRUMVARPSDRÖG
(8) Landvernd fagnar sérstaklega fyrstu tveimur markmiðum frumvarpsdraganna sem fjalla 

um að vernda náttúruskóga landsins og stuðla að aukinni útbreiðslu þeirra (1. gr.,a.) og 

að vernda og endurheimta líffræðilega fjölbreytni (1. gr., b.), sjá þó athugasemd við 

einstakar greinar frumvarpsins.

(9) Landvernd gagnrýnir hinsvegar að það sé ekki markmið um vernd líffræðilegrar 

fjölbreytni í drögum að skógræktarlögum líkt og í frumvarpsdrögum að 

landgræðslulögum. Landvernd fer fram á að bætt verði úr þessu hvað varðar 

skógræktarlögin.

(10) Vernd og endurheimt náttúruskóga og líffræðilegarar fjölbreytni þeirra koma fyrir 

sem efnisatriði við gerð landsáætlunar í skógrækt. Hinsvegar eru engar kvaðir settar á um 

samræmi skógræktar og verndar líffræðilegrar fjölbreytni þar sem skógrækt er stunduð. 

Verndar- og endurheimtarhlutverkið týnist að öðru leyti í frumvarpsdrögunum. Ekki er 

t.d. skýrt hvert hlutverk Skógræktarinnar skal vera varðandi vernd og endurheimt 

náttúruskóga og líffræðilegrar fjölbreytni og engin grein fjallar sérstaklega um hvernig 

standa skuli að því að ná þessum markmiðum. Ef undan er skilin 1. og 6. grein fjalla lögin 

eingöngu um skógrækt og samkvæmt skilgreiningu á því hugtaki2 rúmar það vart vernd 

og endurheimt náttúruskóga.

(11) Það er óásættanlegur galli á nýjum lögum um skógrækt að ekki sé skýrt hvernig menn 
hyggist ná markmiðum skógverndar og endurheimtar. Á það að vera hlutverk hinnar nýju 
stofnunar, Skógræktarinnar eða einhvers annars aðila? Hvort heldur sem er, þá þarf 
leiðsögnin að vera skýr í löggjöfinni og hvatarnir einnig. Þetta verður líklega best gert 
með því að skilgreina nýtt hugtak "skógvernd" í 3. gr. sem nái yfir verndar- og 
endurheimtarhlutverkið (sjá síðar) og nefna það í sömu andrá og skógrækt í öllum 
viðkomandi lagagreinum. Þá þarf að vera skýrt hvaða ríkisstofnun fari með skógvernd og 
endurheimt skóga.

(12) Þá þarf að vera algerlega ljóst að ríkið greiði stofnkostnað við skógvernd og vistheimt 
(girðingarvinnu, útplöntun birkis og innlends víðis, áburðargjöf til að koma framvindu af 
stað, o.s.frv.) engu síður en skógrækt. Þetta er grundvallaratriði. Það er óásættanlegt

2 3. gr: Skógrækt: Öll sú starfsemi sem snýr a stofnsetningu, umhirðu, nýtingu og endurnýjun skóga, þ.m.t. rannsóknir, 
ráðgjöf , áætlanagerð og verklegar framkvæmdir.
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annað en að jafnræði r ík i m illi þeirra landeigenda sem vilja  hefja hefðbundna 
(nytja)skógræ kt og hinna sem vilja  stunda gróðurvernd og endurheimt 
náttúruskóga.

(13) Landvernd bendir einnig á að gera þarf greinarmun á náttúruskógum/upprunalegum 
birkiskógum og ræktuðum skógum þegar kemur að notkun hugtaksins þjóðskógur. Að 
mati Landverndar ætti þetta virðingarheiti að vera aðeins fyrir útvalda verndaða skóga 
sem að stofni til eru upprunaskógar, svo sem Vaglaskógur, Hallormsstaðaskógur, 
Bæjarstaðaskógur og Vatnshornsskógur. Hlutverk þeirra yrði fyrst og fremst 
náttúruvernd, útivist og fræðsla (sb. þjóðgarðar, þjóðminjar). Aðrir skógar, einkum 
ræktarskógar, í umsjá Skógræktarinnr gætu heitið ríkisskógar eða álíka (sbr. ríkisjarðir). 
Það gengur ekki að leggja nokkurra áratuga nýskóg/plantekru að jöfnu við upprunaskóg 
að þessu leyti.

(14) Að mati Landverndar ættu umhverfisverndarsamtök að eiga fulltrúa í verkefnsstjórn 

sem hefur yfirumsjón með gerð landsáætlunar í skógrækt, sbr. 6. gr. frumvarpsdraganna.

(15) Í frumvarpsdrögunum ná stjórnvaldssektir einungis yfir varanlega eyðingu skóga, með 

tilvísan í 21. gr. draganna. Landvernd bendir á að nauðsynlegt er að geta beitt 

þvingunaraðgerðum og stjórnvaldssektum á þá sem ekki stunda sjálfbæra nýtingu lands 

eða ef ræktun gengur gegn markmiðum um náttúruvernd eða markmiðum alþjóðlegra 

samninga sem Ísland er aðili að. Ef litið er til frumvarpsdraga um landgræðslu þá er þar 

gert ráð fyrir að beita megi stjórnvaldssektum þar sem ósjálfbær landnýting á sér stað. 

Þetta þarf einnig að eiga við í lögum um skóga og skógrækt.

ATHUGASEMDIR OG TILLÖGUR AÐ BREYTINGUM Á EINSTÖKUM GREINUM 

FRUMVARPSDRAGA

(16) 1. gr. Markmið

Landvernd telur markmiðssetningu laganna í grundvallaratriðum góða og fagnar þeim 

breytingum sem orðið hafa á henni í meðförum starfshópsins og ráðuneytisins eftir að 

hætt var að kalla starfshópinn saman. Landvernd gerir þó eftirfarandi athugasemd við b- 

lið: Bæta þarf við orðinu „landsins" í lok setningar, þannig að hún verði: „að vernda og 

endurheimta líffræðilega fjölbreytni landsins.

(17) 3. gr. Orðskýringar
„Skógvernd". Hér vantar að skilgreina hugtak sem felur í sér vernd og endurheimt. 

Landvernd leggur til að hugtakið „skógvernd" verðir skilgreint svo: "Skógvernd: Öll sú 

starfsemi sem snýr að vernd, endurheimt og umhirðu náttúruskóga, þ.m.t. rannsóknir, 
ráðgjöf, áætlanagerð og verklegar framkvæmdir."
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„ Þjóðskógur". Að mati Landverndar ber ekki að nota sæmdarheitið „þjóðskógur" um alla 

skóga í umsjá Skógræktarinnar (sjá umfjöllun hér að neðan við 11. gr.). Leggur Landvernd 

til að þjóðskógur verði skilgreindur með eftirfarandi hætti: „ Þjóðskógur: Skógur sem að 

uppistöðu til er náttúruskógur í  umsjá Skógræktarinnar þar sem náttúruvernd, útivist og 

náttúrufræðsla er í  fyrirrúmi... ". Aðrir skógar geta heitið t.d. ríkisskógar.

(18) 5. gr. Hlutverk skógræktarinnar
Ekki verður greint út frá þessari lagagrein hvort að Skógræktin eigi að fara með hlutverk 

varðandi vernd og endurheimt náttúruskóga/birkiskóga. Ef ráðuneytið hyggst leggja til að 

þetta hlutverk eigi að vera á höndum Skógræktarinnar en ekki Landgræðslunnar, þá þarf 

að greina frá þessu hlutverki í löggjöfinni og þess þarf að sjást stað í hlutverkalýsingu 

stofnunarinnar. Verði það vilji löggjafans að Skógræktin sjái um þetta hlutverk þarf að 

breyta 5. gr., ellar fella inn í lögin um landgræðslu, en Landvernd leggur til undirstrikaðar 

viðbætur í í 5. gr., eigi Skógræktin að fara með hlutverkið, svohljóðandi:

a. "að leiðbeina um skógvernd, ræktun og sjálfbæra nýtingu skóga"
b. "að hvetja til þátttöku í skógvernd og skógrækt"
c. "að vinna að þróun skógverndar og skógræktar m.a......"
e. "að hafa.... áætlunum og framkvæmdum í skógvernd og skógrækt í landinu.."
f. "að hafa.... þjóðskógum og ríkisskógum." (sbr. athugasemd hér að ofan)

(19) 6. gr. Landsáætlun í  skógrækt
Í samræmi við umræðu um skort á ákvæðum um skógvernd, leggur Landvernd til að 2. 

ml. greinarinnar verði breytt með eftirfarandi hætti (sjá undirstrikað): „Landsáætlunin 

skal innihalda "stefnu stjórnvalda í skógvernd og skógrækt...".

Landvernd gagnrýnir að ekki sé tekið fram að áætlanir í skógrækt verði að uppfylla 

skilyrði um að skógrækt samræmist markmið náttúruverndar, þ.m.t. markmið alþjóðlegra 

samninga eins og samnings Sþ um vernd líffræðilegrar fjölbreytni. Leggur Landvernd því 

til eftirfarandi viðbót við töluliði greinarinnar: „j. Samræmi áætlunarinnar við markmið 

um náttúruvernd, þ.m.t. samræmi við alþjóðlega samninga á sviði náttúruverndar sem 

Island hefur undirgengist".

(20) 7. gr. Framkvæmdaáætlun skógræktar í  landshlutum
Í ljósi umræðu hér að ofan leggur Landvernd til eftirfarandi breytingar á fyrsta málslið: 

"...vinna framkvæmdaáætlun í skógrækt fyrir hvern landshluta sem útfærir stefnu 

landsáætlunar í skógvernd og skógrækt.

I öðrum málslið eru þessar breytingar lagðar til: „Í framkvæmdaáætlun skal 

tilgreina...sbr. 10. gr., náttúruskóga og birkiskóglendi sem fyrirhugað er að vernda, 

landsvæði sem fyrirhugað er að hefja skógrækt eða endurheimt á í samræmi...".
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(21) 9. gr. Samstarf um skógrækt 

Landvernd leggur til eftirfarandi breytingar:

a. Um heiti greinarinnar: „Samstarf um skógvernd og skógrækt".

b. Á 1. mgr.: „Skógræktinni er heimilt að taka þátt í og styðja skógvernd og skógrækt 

sem er...".

c. 3. mgr: „Samstarf um skógrækt Samstarfið skal...".

d. 4. mgr.: „... stuðning við skógvernd og skógrækt...".

(22) 11. gr. Þjóðskógar
Að mati Landverndar er óeðlilegt er að nota hugtakið "þjóðskógur" yfir alla skóga, 

upprunalega og ræktaða á síðustu áratugum (sjá fyrr). Má líkja þessu við þjóðminjar, en 

sérkennilegt væri ef þær næðu yfir allar minjar óháð uppruna og aldri.

Landvernd gerir athugasemd við að vinna eigi "nýtingaráætlun fyrir þjóðskóga"? Nær 

væri að vinna verndaráætlun og haga lagatexta með þessum hætti: „unnin verður 

verndaráætlun fyrir þjóðskóga" og "nýtingaráætlun fyrir ríkisskóga", sbr. umræða hér að 

ofan um þjóðskóga vs. ríkisskóga.

(23) 12. gr. Skógrækt á lögbýlum og skjólbeltarækt
Landvernd telur eðlilegt að veita framlög til skógverndar líkt og skógræktar og leggur til 

eftirfarandi breytingar á 12. gr.: „Skógræktin skal veita framlög til skógverndar, 

skógræktar og ...".

(24) 16. gr. Þátttaka í kostnaði
Landvernd telur eðlilegt að ríkið taki að sama marki þátt í kostnaði við skógvernd eins og 

skógrækt ef löggjafanum er alvara með mikilvægi þess að vernda og endurheimta forn 

landgæði. Landvernd leggur því til eftirfarandi breytingar: „...greiða allt að 97% af 

samþykktum stofnkostnaði við skógvernd og skógrækt...".

(25) 20.-21. gr. Felllingarleyfi og varanleg eyðing skóga
Þessar greinar fjalla um leyfi til fellingar og varanlegrar eyðingar skóga. Mjög óeðlilegt er 

að ekki sé gerður greinarmunur á náttúruskógum og ræktuðum skógum hvað þetta 

snertir, heldur leggja að jöfnu upprunalegan náttúruskóg og plantekru sem er mannanna 

verk og e.t.v. hefur verið stofnað til á síðustu 10-15 árum? Þarna þarf að greina skýrt á 

milli og hafa tiltekin aldursviðmið. Lagt er til að V. Kafli fjalli um skóga aðra en 

náttúruskóga/þjóðskóga og beri heitið: „V. Kafli. " Vernd, umhirða og nýting skóga 

annarra en náttúruskóga/þjóðskóga".

LANDVERND
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Það virðist líka óeðlilegt að mönnum leyfist að efna til skógræktar en ekki að grisja eða 

fella skóginn innan tiltekins tíma. Við marga sveitabæi eru skógarreitir sem stofnað hefur 

verið til á síðustu 40-60 árum. Frumvarpsdrögin vekja upp spurning um hvort eigendur 

þeirra megi ekki grisja þessa reiti án formlegs leyfis Skógræktarinnar?

Þá veltir Landvernd upp þeirri spurningu í hvaða aðstöðu landnotendur eru settir sem 

vilja breyta um landnýtingu, fara úr nýtingu nytjaskóga og yfir í aðra landnotkun að 

lokinni fellingu skógarins. Segir í 20. gr. að í umsókn um fellingarleyfi skuli tilgreint 

hvernig verði staðið að endurnýjun skógarins. Ekki verður þetta öðruvísi skilið en 

landnotandi sé bundinn því að endurnýja skóg þar sem hann er felldur.

LANDVERND

Virðingarfyllst,
f.h. Landverndar

Snorri Baldursson, 
formaður Landverndar

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, 
framkvæmdastjóri Landverndar.

8



Fylgiskjal 1. Bókun fulltrúa Landverndar í vinnuhópi um endurskoðun skógræktarlaga, 19. maí 2015.

Bókun á fundi nefndar um gerð skógræ ktarlaga 
19. m a í2015

„Landvernd fagnar löngu tím abæ rri endurskoðun laga um landgræðslu og skógræ kt en 
ítrekar enn einu sinni þá eindregnu afstöðu að semja eigi ein lög fyrir gróður- og 
jarðvegsvernd á Íslandi sem taki til jarðvegs- og gróðurauðlindarinnar óháð vaxtarform i 
plantna. Í þessu felst að ein lög yrðu sett fyrir vernd og endurheim t gróður- og 
jarðvegsauðlindarinnar sem jafnfram t ná til skógverndar og endurheim tar náttúrulegra 
skóga og kjarrs hérlendis (b irk i- og víðis). Með einum lögum um jarðvegs- og 
gróðurvernd telur Landvernd að heildstæðari sýn og árangur náist í vernd og 
endurheimt þessara m ikilvæ gu auðlinda. Eins og drög að lögum um skógræ kt hafa verið 
kynnt nefndinni hefur m arkm iðum  og framkvæmd um vernd og endurheim t verið 
blandað saman við m arkm ið og framkvæmd um nytjaskógrækt. Á  þetta bæði við um 
skýrslu  nefndar sem skilaði af sér árið 2012, sem Landvernd sendi athugasemdir við 27. 
ágúst það sama ár, og einnig við um drög sem kynnt voru á síðasta fundi nefndarinnar 
þann 10. apríl 2015. Landvernd hefur bent á að nytjaskógræ kt sé atvinnugrein sem 
halda eigi utan laga um vernd og endurheim t gróður- og jarðvegsauðlindarinnar og um 
þá atvinnugrein geti g ilt sérstakar reglur. Landvernd leggur áherslu á að slíkar reglur 
stuðli að lágm arks neikvæðum um hverfisáhrifum  nytjaskógræktar, þ.m.t. á líffræðilega 
fjölbreytni, vistkerfi og landslag.

Samkvæmt upplýsingum  frá formanni nefndarinnar sem jafnfram t er starfsm aður 
um hverfis- og auðlindaráðuneytisins var Landvernd boðin að þessari vinnu til þess að 
reyna að sætta sjónarmið á meðan á sm íði laganna stæði. Landvernd er þakklát fyrir það 
boð og v ill gjarnan taka þátt í þeirri vinnu. Hinsvegar hefur lítið verið gert með 
athugasemdir Landverndar og sam tökin áskilja sér allan rétt til að endurskoða setu sína 
í nefndinni ef þau atriði sem sam tökin hafa ítrekað reynt að fá rædd verður frestað m ikið 
lengur. T il nánari útskýringar þá hefur undirritaður á fundum nefndarinnar og í 
tölvubréfum ítrekað óskað eftir því að ofangreind tillaga Landverndar fáist rædd til 
niðurstöðu, leitað verði álits um hverfis- og auðlindaráðherra á hugmyndum 
Landverndar, haldinn verði sam eiginlegur fundur með nefnd sem fjallar um 
landgræðslulög til að samhæfa lagasm íði skógræ ktar og landgræðslulaga, og haldinn 
opinn fundur til að leita eftir viðhorfum  almennings. Treglega hefur gengið að verða við 
þessum óskum undirritaðs, en undirritaður vonast enn til að Eyjólfur hressist. Jafnframt 
leggur undirritaður til að um hverfis- og auðlindaráðherra hitti nefndirnar á 
sam eiginlegum  fundi þeirra.“

Guðm undur In g i Guðbrandsson, fram kvæ m dastjóri Landverndar
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