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Umsögn og athugasemdir um Frumvarp til laga um skóga og skógrækt.
Þingskjal 246 - 231 mál á 149. löggjafarþingi 2018-2019.

Almennt um frumvarpið.
Skógar eru um margt nytsamlegir, frábært er að ganga um í fallegum útivistarskógi og ýmislegt er hægt að 
búa til úr skógarafurðum. Stundum er þó farið offari í ræktun þeirra og gróin lönd og votlendi tekin undir 
skógrækt. Í skipulagslögum er talað um að meta skuli hvort skógrækt, sem nær yfir 200 hektara, skuli fara í 
umhverfismat en aðrar framkvæmdir til endurskipulagningar á landareignum í dreifbýli skulu metnar hvort 
þær séu háðar umhverfismati, annarsvegar í C flokki að 20 ha en í B flokki yfir 20 ha. Að mati undirritaðs er 
skógrækt endurskipulagning á landeignum í dreifbýli og ætti því ekki að setja 200 ha markið fyrir skógrækt. 
Það er líka vandfundin sú spilda innan jarðar sem nær 200 ha undir 400 m y.s. sem ekki er nýtt í annan 
landbúnað. Undirritaður áttar sig á því að endurskoðun er í gangi á lögum um mat á umhverfisáhrifum og 
vonar að því fyrrnefnda verði breytt í því ferli.
Í frumvarpið vantar takmarkanir á skógrækt, þ.e. hvar skuli ekki rækta skóg. Undirritaður leggur til að 
eftirfarandi svæði verði vernduð gegn skógrækt: Votlendi, eyðifirðir, gróin mólendi, svæði í nágrenni fallegra 
eða einstakra jarðmyndanna, svæði í nágrenni friðlýstra fornleifa, þjóðgarðar og 100 metrar frá miðlínu 
þjóðvegar. Þó mætti vera skjólbelti nær vegi ef það er því sem næst hornrétt á veglínu og heldur ekki áfram 
hinu megin við veginn.
Stór munur er svo einnig á gróðursetningu á t.d. birki annarsvegar og svo t.d. lerki hinsvegar. Um 60% allra 
gróðursettra trjáplantna hafa verið barrtré og er undirritaður þeirrar skoðunar að þetta ætti að snúast við og 
aukalega það, og verða um 75% lauftré og þá að mestum hluta birki, reynir, og víðir.
Um 70% trjáplantna hafa verið gróðursettar í áður gróið land og eru áform um að skógarþekja landsins fari 
upp í um 12% af heildarflatarmáli landsins árið 2100. Láglendi, þar sem skógar eru að jafnaði gróðursettir, 
nær um 25% af flatarmáli landsins og því lendir samkvæmt áætlunum í kringum helmingur af öllu láglendi 
landsins undir skóg. Hvaða landsvæði verður þá skilið eftir fyrir allt hitt? Mosa, votlendi, mólendi, mela, 
borgarlandslag, tún, vötn...

Texti úr frumvarpinu er skáletraður.
Um 5. gr.

Skógræktin skal í samráði við hlutaðeigandi sveitarfélög, skógarbændur, náttúruverndarsamtök og aðra 
hagsmunaaðila vinna landshlutaáætlanir sem útfæra stefnu um skógrækt í landsáætlun.

Um 8. gr.
Leggur undirritaður til að bætt verði við greinina að Skógaskrá skuli vera öllum opin, bæði sem vefsjá sem og 
að gögnin skulu vera aðgengileg í niðurhalsþjónustu Ísland.is.

Um 11. gr.
Samningnum skal þinglýst sem kvöð á þá fasteign sem hann tekur til. 
Allar landeignir eru fasteignir, en ekki allar fasteignir eru landeignir. Hér ætti að þinglýsa á landeignina eða 
búa til sérstaka landeign utan um skógræktarsvæðið.

Um 12. gr.
Þetta bindur hendur þeirra sem gætu eignast landið seinna meir en hafa ekki áhuga að halda áfram skógrækt. 
Möguleiki ætti að vera á því að segja upp samningnum við kaup á landeignum og Skógræktin gæti þá komið 
og nýtt þau tré sem hún vill.
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