
Samorka eru samtök orku- og veitufyrirtækja á Íslandi. 
Innan samtakanna starfa fráveitur, hitaveitur, vatnsveitur, raforku- 
framleiðendur, raforkusalar og flutnings- og dreifingaraðilar raforku

Reykjavík, 15. nóvember 2018 

Alþingi 
Nefndarsvið 
101 Reykjavík 

Efni: Umögn Samorku um frumvarp til laga um skóga og skógrækt. Þingskjal 246 — 231. mál.

Samorka tekur undir mikilvægi þess að endurskoða ákvæði laga um skóga og skógrækt. Skógar 
og skógrækt hafa mikilvæga þýðingu og jákvæð áhrif á náttúru og búsetuskilyrði.

Þau atriði sem Samorka leggur áherslu á í umfjöllun um frumvarpið eru (1) vatnsvernd, (2) 
lagnaleiðir, (3) orkunýtingarkostir og (4) brunavarnir og öryggismál.

(1) Vatnsvernd
Í greinargerð með frumvarpinu er á tveimur stöðum vikið að vatnsvernd og þá í samhengi við 
jarðvegsvernd og líffræðilega fjölbreytni. Ekki er fjallaði í frumvarpinu né í greinargerðinni um 
vatnsverndarsvæði og þá í samhenginu við neysluvatn fyrir vatnsveitur í landinu og íbúa þess. 
Ljóst er að skógrækt og vatnsvernd geta átt ágæta samleið og mörg dæmi um það. Hins vegar 
þarf að hafa í hug að skógrækt, skógurinn og skógarnytjar kalla á ýmiskonar umferð og þar með 
umferð vinnuvéla, bíla, fólks og eftir atvikum dýra um skóginn. Þá er þekkt að áburður er 
stundum nýttur í skógrækt og þá helst í upphafi og síðan skömmu áður en kemur að verulegri 
viðarnýtingu. Þessir þættir geta eftir atvikum aukið til muna áhættur inn á vatnsverndarsvæðum 
og því mikilvægt að huga að þeim þegar í upphafi.
Samorka telur því mikilvægt að vatnsverndinni og vatnsverndarsvæðin fái sérstaka umfjöllun í 
frumvarpinu (lögunum) t.d. með því að geta um þessa mikilvægu hagsmuni í umfjöllun um lands- 
og landshlutaáætlunum í skógrækt í 4. og 5. gr. frumvarpsins, þannig að taka skuli tillit til þessara 
hagsmuna við gerð þeirra.

(2) Langaleiðir
Með sama hætti og vikið er að hér að ofan er mikilvægt við gerð lands- og landshlutaáætlunar í 
skógrækt sé tekið tillit til þarfa flutningsfyrirtækis raforku og dreifiveitna fyrir lagnaleiðir. Sama 
á einnig við um lagnaleiðir veitna fyrir flutning á heitu og köldu vatni. Því er ástæða til þess að 
inn í umfjöllun um landsáætlun og landshlutaáætlanir sé tekið fram um þessa og aðra þætti um
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skipulag viðkomandi svæða. Má í þessu sambandi nefna að Norðmenn og Svíar eiga sérstakar 
reglur hér að lútandi og þá um skyldur aðila í því sambandi.

(3) Orkunýtingarkostir
Loks er eðlilegt við gerð lands- og landhlutaáætlana að taka tillit til orkunýtingarkosta og 
mikilvægt í því sambandi að horfa sérstaklega til vindorkunýtingar og þeirra tækifæra sem í henni 
felast. Er því eðlilegt að þessir þættir allir séu nefndir með almennum hætti í lögunum.

(4) Brunavarnir og öryggismál
Í k) lið 4. gr. frumvarpsins er fjallað eldvarnir og öryggismál sem er mjög jákvætt. Mikilvægt er að 
hafa þetta sérstaklega í huga varðandi þá þætti sem nefndir eru hér að ofan þ.e. í liðum (1), (2) 
og (3). Má í því sambandi nefna að stórir skógarbrunar á t.d. nærsvæðum vatnsverndarsvæðis 
og þar með í grennd við brunnsvæði gætu haft mjög neikvæð áhrif á vatnsnýtingu og mögulega 
gert hana ómögulega um tíma. Með sama hætti getur bruni nálægt lagnaleiðum ógnað öryggi 
flutnings- og veitumannvirkja og því mikilvægt að taka tillit til þessara hagmuna við allt skipulag.

Um leið og SAMORKA þakkar þetta tækifæri til þess að koma að umsögn um málið, viljum við 
árétta að fá að gera það áfram í ferli málsins fyrir Alþingi.

Að öðru leyti vísar SAMORKA til umsagna einstakra aðildarfyrirtækja.

Virðingarfyllst,

f.h . Samorku -  samtaka orku- og veitufyrirtækja

Páll Erland framkvæmdastjóri
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