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Athugasemdir við stjórnarfrumvarp til laga um skóga og skógrækt

Athugasemdir Félags skógareigenda á Suðurlandi

Í frumvarpi til laga um skóga og skógrækt, er margt ágætt og athyglisvert og ber 
að þakka fyrir það.

Hins vegar virðist rauður þráður í gegnum þetta frumvarp, vera ríkari áhersla á 
forsjá ríkisins / Skógræktarinnar og að valdboð „að ofan“ þurfi til að ná fram 
settum markmiðum.

Við allt regluverk ber að hafa í huga, að það á fyrst og fremst að móta ytri 
ramma samskipta og umgengnisreglna, sem taka tillit til þeirra sem að koma og 
samfélagsins alls.

Hið opinbera styrkir skógrækt, vegna þess að auka þarf kolefnisbindingu. 
Skógræktendur og trjáræktendur vilja taka þátt í að leysa þann vanda sem við 
blasir í loftslagsmálum. Skógarbændur vilja þiggja góð ráð sérfræðinga og 
vinna að því að rækta góðan efnivið í skóginum, tré sem binda kolefni.

Þetta frumvarp ætti að endurspegla áhuga stjórnvalda á að vinna með 
skógarbændum og öðrum skógræktendum að því rækta upp kolefnisbindandi 
nytjaskóg og meta verðgildi þeirrar bindingar. Það er verið að byggja upp nýja 
auðlind, það gera skógarbændur með stuðningi stjórnvalda. Ný atvinnugrein, 
þar sem ein af afurðum skógarins er kolefnisbinding.

Það er undarlegt, að stjórnvöld skuli ætla að taka sér það vald, sem felst í þessu 
frumvarpi, í skjóli þess opinber stuðnings sem skógarbændur fá til skógræktar, 
þar sem ljóst er að framlag skógarbóndans er mun meira og verðmætara og 
afurðir skógarins, þar með talin kolefnisbinding, munu skila þessum framlögum 
margfalt til baka í ríkiskassann.

I.Kafli



1.gr. Markmið, c) liður.

Það er ánægjulegt að sjá að stefnt skuli að „ræktun nýrra skóga til að byggja 
upp fjölbreytta skógarauðlind . „ .“ Um nokkurra ára skeið, hefur tegundaval 
skógarplantna verið nokkuð einsleitt og hefur fjárskortur ráðið þar um.
Ásýnd skóga skiptir máli og er fjölbreytni trjátegunda mikilvægur þáttur þar 
í, ásamt því að viðarnytjar munu verða fjölbreyttari og gefa fleiri möguleika.

2.gr.

Orðaskýringar: Í frumvarpinu er rætt um stofnkostnað við skógrækt, en það 
vantar skýringu á stofnkostnaði, hvað í honum felst. Það er komið inn á 
skyldur skógarbóndans til að girða af skógarsvæði, en ekki að 
girðingarkostnaður sé hluti stofnkostnaðar. Einnig er talað um fyrstu grisjun, 
en ekki að hún sé hluti stofnkostnaðar, eins og áður var. Það þarf að liggja 
ljóst fyrir, hvað felst í stofnkostnaði og einnig að skýra það, ef það er vilji 
stjórnvalda að draga úr stuðningi við kostnað við að hefja skógrækt.

Það er talað um skógarbændur, er þá átt við skógarbændur sem gert hafa 
samning við Skógræktina, en einnig þá sem rækta sinn skóg, án nokkurs 
opinbers stuðnings ? Á að setja alla undir sama hatt, er það ekki nokkuð 
langt gengið ?

Í 12. lið er skilgreining á því, hvað sé skógur. „Land, að minnsta kosti 0,5
hektarar og minnst 20 metra b re itt “ Er þá stór hluti sumarhúsalóða
skilgreindur sem skógur, jafnvel sumarhúsahverfi sem einn skógur, sem lúta 
ber þessum væntanlegu lögum ? Einnig trjálundir og skikar ? Það ber að 
fagna því, að fólk rækti tré á hekturunum sínum, hvort sem þeir eru einn eða 
fjórir, án nokkurra afskipta opinberra aðila. Þessari skilgreiningu þarf að 
breyta.

II.Kafli

3.gr. „Ríkið starfrækir stofnun sem nefnist Skógræktin. Hlutverk 
stofnunarinnar er að hafa eftirlit með framkvæmd laga þessara og daglega 
stjórnsýslu á því sviði sem lögin ná til.“ Er það ekki hlutverk 
Skógræktarinnar að starfa eftir þessum lögum og framfylgja þeim ?

Í d) lið 3. greinar er talað um að afla upplýsinga um skóga og skógrækt og 
miðla þeim. Þessu ber að fagna, þar sem þessar upplýsingar um skóga,



tegundir og aldur trjáa eru nauðsynlegar til að mæla viðarmagn í skógum og 
kolefnisbindingu.

Í f) lið 3. greinar, er talað um að Skógræktin eigi „að hafa umsjón með
leyfisveitingum vegna fellingar skóga o g  „ . Í 18. grein kemur fram að
„Felling skóga eða hluta þeirra er óheimil nema með leyfi Skógræktarinnar.“ 
Sem sagt, „Skógræktin veitir leyfi til að fella skóg . “

Í 4. grein er talað um að ráðherra skipi fimm manna verkefnisstjórn og 
tíundað sérstaklega að Samband íslenskra sveitarfélaga skuli tilnefna einn
fulltrúa. Hér mætti bæta inn í setninguna, „  einum fulltrúa tilnefndum
af Landssamtökum skógareigenda,  Annað er eiginlega stílbrot.

Í 6. grein er talað um að vinna skuli ræktunaráætlun fyrir alla nýræktun skóga 
sem nýtur fjárframlaga úr ríkissjóði. Svo síðar, „Skógræktin veitir 
leiðbeiningar um nýræktun skóga og gerð ræktunaráætlana.“ Hér ætti að 
standa „Skógræktin vinnur áætlun um nýræktun skóga og gerir 
ræktunaráætlun, í samráði við skógareigandann.“ Í greinargerðinni með 
þessari grein stendur: „Ræktunaráætlun er helsta tækið sem skógfræðingar
hafa til að leiðbeina skógræktendum “ Hingað til hefur ráðgjöf og
áætlanir verið í höndum starfsmanna Skógræktarinnar, sem flestir eru 
skógfræðingar. Er verið að hverfa frá því að Skógræktin sjái um 
ræktunaráætlanir nýrra og eldri skóga ? Á að skikka skógarbændur til að 
ráða til sín skógfræðinga til að gera ræktunaráætlanir ?

Í 7. greininni er fjallað um að „Skógræktinni sé heimilt að eiga frumkvæði að 
eða taka þátt í að styðja skógrækt sem er á ábyrgð einstaklinga, 
félagasamtaka, sveitarfélaga, fyrirtækja eða annarra, .... „ Þetta er auðvitað 
mjög ánægjuleg heimild og áhugaverð, meðal annars vegna þess, að hingað 
til hefur Skógræktin ekki getað staðið við gerða samninga við skógarbændur 
um plöntuafhendingar og fleira, en nú verður auðsjáanlega breyting á.

III.Kafli

8.gr. Hér segir að Skógræktin skuli halda skógaskrá, eins og áður kom fram í 
d) lið 3. greinar í II. kafla. Þar sem þessar upplýsingar ættu að liggja fyrir nú 
þegar, mætti leggja áherslu á að hér sé um að ræða forgangsverkefni.

Setningin „Ráðherra er heimilt með reglugerð að kveða nánar á um vinnulag, 
birtingu og efni skógaskrár.“ Í d) lið 3. greinar er talað um að miðla þessum 
upplýsingum, vonandi verður það svo.



IV.Kafli

Í 14. grein stendur: „Skógræktin skal leita umsagnar Landssamtaka 
skógareigenda við ákvörðun viðmiða fyrir endurgreiðslu samþykkts 
stofnkostnaðar skv. 4.mgr. 11.greinar.“ Hér ætti að standa: Viðmið vegna 
endurgreiðslu samþykkts stofnkostnaðar skv. 4. mgr. 11. greinar skulu 
ákveðin sameiginlega af Skógræktinni og Landssamtökum skógareigenda.

V.Kafli

17.grein. Hún hefst á: ,Árleg felling í skógum landsins skal að jafnaði ekki 
vera meiri en árlegur vöxtur þeirra.“ Má ekki taka út þessa setningu ? Það 
sem á eftir kemur, segir allt sem þarf. Hafa ber í huga, að akurræktun skóga 
fer þannig fram, að heill akur, til dæmis af öspum, er felldur og nýir sprotar 
vaxa upp í staðinn, sem eru svo grisjaðir, þannig að upp vex nýr og 
myndarlegur skógur. Auðvitað má hugsa sér, að rækta upp nokkra slíka akra, 
sem felldir eru til skiptis, en ekki er það endilega mögulegt. Það er verra ef 
undarlegar setningar í lögum hafa heftandi áhrif á annars gott og arðbært 
vinnulag.

Í 18. greininni er fjallað um fellingarleyfi og þar fer ekkert á milli mála hvar
valdið liggur. „Felling skóga, eða hluta þe irra  “, þarf ekki að nefna
einhver stærðarmörk ? Mætti ekki milda þessa grein og hafa í huga að um er 
að ræða samstarf skógarbænda og Skógræktar ? Á að beita 
þvingunarúrræðum af því að skógarbóndinn og Skógræktin eru ekki sammála 
um hvað fella skal og hversu mikið ? Skógurinn er eign skógarbóndans. 
Hagsmunir stjórnvalda af skógrækt skógarbóndans, þrátt fyrir framlög til 
skógræktar, eru mörgum sinnum meiri en hagsmunir skógarbóndans geta 
nokkurn tímann orðið.

19. greinin hefst þannig: „Varanleg eyðing skóga að hluta eða í heild er 
óheimil.“ Þessari setningu ætti að sleppa. Það getur komið upp sú staða að 
það þurfi að ryðja skóg, til dæmis, ef til þess kæmi að kornrækt yrði æskilegri 
á viðkomandi akri. Hafa má í huga, að nokkur sveitarfélög hafa ekki 
samþykkt skógrækt á ónotuðum gömlum túnum, eða öðru ræktanlegu landi, 
til að tryggja mögulega matvælaframleiðslu á svæðinu. 19.greinin gæti þar 
með komið í veg fyrir nýskógrækt.

VI.Kafli



21.gr. „Skógræktinni er heimilt að innheimta gjald til að standa undir 
kostnaði við útgáfu fellingarleyfa skv. 18.gr.“ Til að fella skóg, þarf 
skógarbóndinn fellingarleyfi, það er verið að setja það í lög. Skógræktinni, 
sem framfylgir þessum lögum fyrir stjórnvöld, er heimilt að selja þessi 
fellingarleyfi, sem skógarbóndinn verður að útvega sér og mun þá 
Skógræktin líklega hafa frjálsar hendur varðandi verðlagningu á þeim.

Þessari fyrstu setningu ætti að sleppa. Þá hæfist greinin á: Skógræktinni er 
heimilt að innheimta gjöld fyrir veitta þjónustu vegna bílastæða osfrv.

Þessi lög ættu að endurspegla vilja stjórnvalda til samstarfs við skógarbændur 
á jafnræðisgrundvelli. 22.grein og 23.grein eiga engan rétt á sér. Í
13.grein er kveðið á um samningsbrot og hvernig taka skal á því.

Með vinsemd og virðingu,

f.h. stjórnar Félags skógareigenda á Suðurlandi

María E. Ingvadóttir, form


