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Efni: Umsögn Skógræktarinnar um frumvarp til skógræktarlaga 
(stjórnarfrumvarp, þingskjal 246, 231. mál).

Skógræktin fagnar fram komnu frumvarpi til nýrra skógræktarlaga og æskir þess ein- 
dregið að það verði samþykkt sem lög frá Alþingi. Ný lög munu færa lagalegt umhverfi 
sem Skógræktin starfar eftir til nútímans, en í núgildandi lögum frá 1955 eru það einna 
helst markmiðin sem enn eru nothæf. Þau koma vel fram í þessu frumvarpi. Í 
frumvarpinu eru nokkur atriði sem betur mættu fara og því leggur Skógræktin til 
eftirfarandi breytingar:

Í 1. gr., b. lið frumvarpsins (Markmið) stendur „að vernda og endurheimta líffræðilega 
fjölbreytni".
Skógræktin leggur til að 1. gr., b. lið verði: „að vernda og efla líffræðilega fjölbreytni". 

Skýring:
Enginn vafi er á að með ræktun nýrra skóga á áður skóglausu -  svo ekki sé talað um á 
gróðursnauðu, örfoka landi -  megi efla líffræðilega fjölbreytni (fjölga lífverutegundum á 
því skógræktarlandi frá því sem fyrir var, auka mun á tegundasamsetningu milli 
svæða, efla lífslíkur lífverutegunda sem háðar eru skógi o.fl.). Hins vegar er óvíst að 
með því takist að endurheimta þá líffræðilegu fjölbreytni sem fyrir var á einhverju 
ótilgreindu tímaskeiði mannkynssögunnar eða jarðsögunnar. Með þessari breytingu 
sem hér er lögð til (að skipta orðinu „efla" út fyrir „endurheimta") verður bæði skýrara 
og raunhæfara að ná settu markmiði.

Í 5. gr., 2. málslið frumvarpsins stendur: „Í landshlutaáætlunum skal tilgreina skóga og 
skógræktarsvæði, sbr. 8. gr., auk annarra svæða sem leggja skal áherslu á í 
skógrækt. Í landshlutaáætlunum skal meðal annars fjalla um áherslur sem koma fram í 
IV. kafla og aðrar áherslur í skógrækt sem fram koma í skipulagsáætlunum, 
náttúruverndarlögum og öðrum lögbundnum verndarákvæðum."

Skógræktin leggur til að 5. gr., 2. málsl. verði: „Í landshlutaáætlunum skal tilgreina alla 
skóga og skógræktarsvæði, sbr. 8. gr., aðrar áherslur í skógrækt sem fram koma í 
skipulagsáætlunum, lögum þessum og öðrum lögum og hvernig samstarfi við sveitar- 
félög um skógrækt verði háttað."

Skýring:
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Skógræktin leggur hér til þrjár breytingar: 1) að ekki verði tilgreind fyrirhuguð skóg- 
ræktarsvæði í landshlutaáætlunum skv. landsáætlun. 2) að tilvísun í ákvæði annarra 
laga verði almenn en ekki bundin eingöngu við náttúruverndarlög og önnur verndar- 
ákvæði og 3) að við bætist að fjallað verði um samskipti við sveitarfélög. Breytingar 1) 
og 3) snúa að sama atriði, þ.e. að fyrirhuguð skógræktarsvæði verða ekki tilgreind 
sérstaklega í landsáætlun. Helstu áherslusvæði sem kunna að þykja vænleg til stærri 
skógræktarverkefna verða tilgreind í Landsáætlun. Ný skógræktarsvæði, t.d. á bújörð- 
um, eru þó almennt ekki ákveðin með neinum teljandi fyrirvara. Þegar landeigandi 
óskar eftir að hefja skógrækt á landi sínu fer slík áætlun í tiltekið ferli sem einkum felur 
í sér framkvæmdaleyfi sveitarfélags. Það er því illmögulegt að tilgreina nákvæmlega 
fyrirhuguð skógræktarsvæði með þeim fyrirvara sem felst í áætlunum til margra ára. 
Þess í stað er mikilvægt að skilgreina ákvörðunarferli um ný skógræktarsvæði með 
sveitarfélögum og aðkomu annarra aðila eftir atvikum. Breyting 2) snýr að því að með 
landshlutaáætlunum er fyrst og fremst verið að útfæra ákvæði þessara laga og tillit 
tekið til annarra laga, þ.á m. náttúruverndarlaga, skipulagslaga, laga um mat á um- 
hverfisáhrifum o.fl. Eins og orðalagið er núna mætti ætla að framkvæmdaáætlanir í 
skógrækt ættu einkum að útfæra skipulagsáætlanir og náttúruverndarlög en hefðu lítið 
með skógrækt að gera.

Í 11. gr., 1. mgr., 1. málsl. frumvarpsins stendur: „Skógræktin gerir samninga við ein- 
staka skógarbændur um framlög til skógræktarverkefna samkvæmt ákvæðum laga 
þessara."
Skógræktin leggur til að 11. gr., 1. mgr., 1. málsl. verði: „Skógræktin gerir samninga 
við einstaka skógræktendur um framlög til skógræktarverkefna samkvæmt ákvæðum 
laga þessara."

Skýring:
Til skógræktenda teljast fleiri hópar fólks en aðeins bændur, s.s. skógræktarfélög, um- 
hverfissamtök, einkafyrirtæki o.fl. Til eru fleiri tegundir eignarhalds á lögbýlum og því 
eðlilegast að nota hugtakið „skógræktendur".

Í 17. gr., 2. mgr. frumvarpsins stendur: „Ráðherra setur í reglugerð viðmið um sjálf- 
bæra skógarstjórnun, þ.m.t. um grisjun."
Skógræktin leggur til að 16. gr., 2. mgr. verði: „Ráðherra setur í reglugerð viðmið um 
sjálfbæra skógrækt.“

Skýring:
Skógræktin leggur til að hugtakið „skógrækt" komi í stað „skógarstjórnunar". 
Skógarstjórnun er þýðing á enska hugtakinu „forest management" sem er ekki notað í
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íslensku tali. Hugtakið skógrækt dugar fullkomlega til að ná sömu merkingu. Auk þess 
er óþarfi að tiltaka grisjun sérstaklega í lok setningarinnar því sjálfbærniviðmið skóg- 
ræktar ná til allra þátta starfsins.

Í 18. gr., 1. mgr., 3. málsl. frumvarpsins stendur: „Skógræktin metur hvort umsókn sé 
í samræmi við viðmið um sjálfbærni í skógarstjórnun, sbr. 2. mgr. 17. gr."

Skógræktin leggur til að 17. gr., 1. mgr., 3. málsl. verði: „Skógræktin metur hvort um- 
sókn sé í samræmi við viðmið um sjálfbærni í skógrækt, sbr. 2. mgr. 17. gr."

Skýring:
Skógræktin leggur hér til sömu breytingu í í 17. gr., 2. mgr.

Í 19. gr., 2. mgr. frumvarpsins stendur: „Sé varanleg eyðing skógar óhjákvæmileg skal 
tilkynna Skipulagsstofnun um fyrirhugaða framkvæmd í samræmi við ákvæði laga um 
mat á umhverfisáhrifum."

Skógræktin leggur til að 19. gr., 2. mgr. verði: „Sé varanleg eyðing skógar óhjákvæmi- 
leg skal tilkynna Skógræktinni, og eftir atvikum Skipulagsstofnun eða viðkomandi 
sveitarfélagi, um fyrirhugaða framkvæmd í samræmi við ákvæði þessara laga, laga um 
mat á umhverfisáhrifum og skipulagslaga."

Skýring:
Skógræktin leggur til þessar breytingar vegna þess að mismunandi lagaákvæði eiga 
við í mismunandi tilvikum. Varanlega eyðingu náttúruskóga þarf að tilkynna til Skipu- 
lagsstofnunar vegna laga um mat á umhverfisáhrifum. Varanlega eyðingu hvers kyns 
skóga þarf oftast að tilkynna til sveitarfélaga af því að það er hluti framkvæmda og háð 
framkvæmdaleyfi. Varanlega eyðingu hvers kyns skóga þarf að tilkynna til 
Skógræktarinnar vegna 1. mgr. þessarar greinar og vegna 8. gr.

Skógræktin leggur til að 19. gr., 4. mgr. falli niður („Sveitarfélag skal leita álits 
Skógræktarinnar á framkvæmd sem felur í sér varanlega eyðingu skógar áður en 
ákvörðun er tekin um útgáfu framkvæmdaleyfis. Ákveði sveitarfélag að heimila 
framkvæmd sem Skógræktin leggst gegn í áliti sínu skal rökstyðja þá ákvörðun 
sérstaklega.").

Skýring:
Skógræktin leggur til að 4. mgr. falli niður ef samþykktar verða þær breytingar sem 
lagðar eru til á 2. mgr., enda verður hún þá óþörf. Eðlilegt er að framkvæmdaaðili 
tilkynni Skógræktinni beint um varanlega eyðingu skóga og jafnframt fari sama 
tilkynning annað hvort eða bæði til Skipulagsstofnunar og viðkomandi sveitarfélags.

Annað:
Skógræktin telur ástæðu til þess að sett verði ákvæði í skógræktarlög sem heimili
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Skógræktinni að friða einstök tré, trjálundi og skógi vaxin svæði sem hafa sérstakt gildi 
umfram það sem kveðið er á um í náttúruverndarlögum, í samræmi við tillögur starfs- 
hóps um skógræktarlög. „Ákveðin tré, lundir og skógar geta haft sérstakt gildi fyrir 
samfélagið af ýmsum ástæðum. Leggur nefndin til að ráðherra verði heimilt að friða 
sérstaklega einstök tré, lundi eða skóga sem hafi sérstakt gildi. Geta það verið félags- 
legir, menningarsögulegir, umhverfislegir eða líffræðilegir þættir sem valda því að 
ástæða getur þótt að friða tré, lundi eða skóga sérstaklega. Með þessu ákvæði er lagt 
til að á grunni skógræktarlaga geti stjórnvöld friðað ákveðin tré, lundi eða skóga." (Sjá 
nánar: „8.3. Sérstök friðun trjáa og skóg", bls. 8 í greinargerð starfshóps til 
umhverfisráðherra með tillögum að efni nýrra skógræktarlaga1)

Undirritaðir eru fúsir til að mæta á fund nefndarinnar og svara spurningum sé þess 
óskað.

Virðingarfyllst,

Aðalsteinn Sigurgeirsson, fagmálastjóri Skógræktarinnar 

Þröstur Eysteinsson, skógræktarstjóri

1 Tillögur að nýjum lögum um skógrækt -Greinargerð starfshóps til umhverfisráðherra með tillögum að 
efni nýrra skógræktarlaga (2012). https://www.umhverfisraduneyti.is/media/skograektarskyrsla- 
2012/skograektargreinargerd-lokaskyrsla-juni-2012.pdf
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