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Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis

Netfang: nefndasvid@althingi.is

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

Athugasemdir við frumvarp til laga um skógrækt.

149. löggjafarþing, þingskjal 246, 231. Mál.

Frumvarpið er að mestu til framfara enda ætlað að koma í stað laga sem ekki hafa enst jafn vel og 
aldur þeirra gæti gefið til kynna. Helstu ókostir frumvarpsins eru annarsvegar rík tilhneiging til 
miðstýringar sem ekki er rökstutt að sé alltaf til bóta og hinsvegar það sem vantar í það.

Við höfum ekki sértækar tillögur um hvernig draga megi úr miðstýringu án þess að draga úr 
eftirlitshlutverki stofnunarinnar en hvetjum nefndina til að íhuga leiðir til þess.

Við sameiningu Skógræktar ríkisins við landshlutaverkefnin í skógrækt var ákveðið að breyta nafni 
stofnunarinnar í „Skógræktina“ til að gefa til kynna að þar færi ný stofnun. Nafnið er ankannalegt og 
stangast á við málvenju víða um land. Því leggjum við til að nafninu verði aftur breytt í Skógrækt 
ríkisins. Sé fólk eitthvað viðkvæmt fyrir að kenna ríkisstofnun við ríkið má allt eins nefna hana 
Skógrækt Íslands. Það skapar þó vissulega ákveðna hættu á ruglingi við Skógræktarfélag Íslands.

Í frumvarpinu er hvergi minnst á ræktun skóga til timburnytja. Svo lengi sem Íslendingar þurfa að 
reiða sig á innflutning á timbri og timburafurðum er leitun að starfsemi sem skilar meiri ávinningi, 
jafnt umhverfislegum, samfélagslegum sem hagrænum. Það er ekki gott að framtíð hennar sé háð 
geðþótta ráðherra og/eða skógræktarstjóra hverju sinni.

Er ekki lag að hefja útrýmingu orðaskrípisins „líffræðileg fjölbreytni“ úr lögum og nota eitthvað 
fallegra t.d.; lífbreytileiki. Það kallar vissulega á orðaskýringu en textann má sækja í 
náttúruverndarlög.

Tillögur okkar um breytingar á frumvarpinu eru merktar gulum lit að auðvelda skilning.

Við leggjum til eftirfarandi breytingu á 5. gr. Landshlutaáætlanir

Skógræktin skal í samráði við hlutaðeigandi sveitarfélög, skógarbændur, fulltrúa skógræktarfélaga og 
aðra hagsmunaaðila...............
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Skýring:

Frá upphafi hafa félög áhugamanna verið einn helsti drifkrafturinn í skógrækt á Íslandi. Enn er það svo 
að skógræktarfélögin gróðursetja umtalsverðan hluta þeirra plantna sem gróðursettar eru á landinu og 
ásamt Skógræktinni eru þau í fararbroddi í að gera skóga sína aðgengilega til útivistar og þróa 
úrvinnslu viðarafurða. Það er því annkanalegt að á tímum þegar stöðugt er lögð ríkari áhersla á 
aðkomu almennings og samtaka áhugafólks að ákvarðanatöku, skuli koma fram frumvarp um 
skógræktarlög þar sem hvergi er gert ráð fyrir aðkomu skógræktarfélaganna. Þessu frumvarpi er ætlað 
að koma í stað laga þar sem þó er heill kafli helgaður skógræktarfélögunum.

Við leggjum til eftirfarandi breytingu á 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 annarra félagasamtaka, sveitarfélaga, fyrirtækja eða annarra,........

Skýring: Sjá gr. 5.

Við leggjum til að inn komi ný grein sem komi á undan 8. gr. Skógaskrá. Númer greina frá 8 til 
24 munu því hækka í 9 til 25.

8. gr.

Aðgengi almennings

Almenningi er heimil för um skóga landsins. Skógræktinni er heimilt að takmarka eða banna umferð á 
afmörkuðum svæðum tímabundið, e f aðstæður krefja.

Skýring:

Eitt a f markmiðum lagana ( 1. gr. f) er að auðvelda aðgengi fólks að skógum til útivistar. Hvergi í 
lögunum er samt fjallað um hvernig það skuli gert. Að okkar mati mætti bæta inn grein þess efnis að 
Almannaréttur skv. 17. gr. náttúruverndarlaga gildi í skógum landsins og það gildi þó þeir séu afgirtir 
og í byggð. Skógræktinni verði þó heimilt að veita tímabundið leyfi til að takmarka umferð um 
afmörkuð svæði þegar aðstæður krefja. Vissulega er tekið á þessu að hluta í 18. gr. náttúruverndarlaga, 
en þar var skeytt við ákvæði um girðingar sem takmarka mjög þennan forna rétt almennings. Ef 
Alþingi er ekki tilbúið til að ganga svona langt í að endurheimta hefðbundinn rétt almennings til 
útiveru í öllum skógum, hlýtur þó að vera eðlilegt að það sé gert í þeim skógum sem njóta eða hafa 
notið ríkisstuðnings.
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