
Umsögn EG náttúruverndarsamtaka um Frumvarp til laga um 
skóga og skógrækt. Þingskjal 246 -  231. mál

Almennt

Fram komið stjórnarfrumvarp til laga um skóga og skógrækt er löngu tímabært enda 
núgildandi lög að stofni til frá 1955 með síðari breytingum. Margt er vel gert í í lagafrumvarpi 
þessu. Í umsögn þessari er þó einkum staðnæmst við annmarka þótt sú umfjöllun sé hvergi 
nærri tæmandi.

Ákvæði um gildissvið laga þessara vantar1.

Markmið og orðskýringar.

1. gr.

Markmið.

Aftan við lið C mætti bæta; þannig að íslenska samfélagið framleiði hið minnsta jafn mikil 
verðmæti úr skógarafurðum og sem nemur neyslu þess enda í anda markmiða um sjálfbærni 2

2. gr.

Orðskýringar.

Vegna þess hve lagafrumvarpið tekur til takmarkaðra þátta skógræktar og skógverndar sakna 
EG náttúruverndarsamtök orðskýringa sem eðlilegt gæti talist að væru í lögum þessum.

Ekki er gott að átta sig á við hvað er átt með 1. lið þar sem segir: „Endurheimt skógar: Það 
ferli að koma vistkerfum, vistkerfisferlum, eiginleikum vistkerfa og vistkerfaþjónustu 
náttúruskóga í það horf að þeir nái að þróast án hnignunar“. Auk þess sem metnaðarleysið er 
algjört ef hrunin og oftast horfin vistkerfi eiga að „þróast án hnignunar“. Þá má benda á að 
með setningu laga um skóga og skógrækt og varnir gegna uppblæstri lands frá 1907 og 
aðgerða byggðum á þeim lögum hefur tekist að bjarga og efla til muna helstu birkiskóga 
landsins. Þá hafa nýir birkiskógar verið ræktaðar víða um land og breiðast nú út að 
sjálfsdáðum þar sem land nýtur beitarfriðunar eða mjög takmarkaðrar beitar.

1 Í norsku lögunum um skóga stendur: „ § 2. Virkefeltetfor lova. Denne lova gjeld for all skog og skogmark. Med 
skogmark forstár ein i denne lova grunn som er skogproduserande, eller som etter ei samla vurdering er best 
eigna for skogproduksjon, og som ikkje er nytta til andre formal. Lova gjeld sjelv om eit omrade er verna etter 
naturmangfoldloven kapittel V eller eldre vernevedtak som nemnt i naturmangfoldloven § 77, eller i plan etter 
plan- og bygningslova er lagt ut til andre formal enn landbruk, sa sant ikkje anna felgjer av verne- eller 
planvedtaket eller av forskrifter knytt til vedtakef

2 Ekki er raunhæft að allar skógarafurðir sem samfélagið þarfnast séu framleiddar innanlands en með útflutningi 
má jafna innflutning að verðmætum og síðar setja markmið um jákvæðan vöruskiptajöfnuð skógarafurða.



Í lið 3. Segir: „Felling: Framkvæmd sem felur í sér fellingu trjáa og endurnýjun skógarins í
kjölfarið“. Skilgreiningin er bæði takmörkuð og þröng. Kynslóðaskipti í skógum má 
framkvæma með ýmsum hætti. Í eldri lögum og ritum um skógrækt er gjarnan fjallað um 
rjóðurfellingu þegar tiltekin skógarteigur3 er endurnýjaður með því að öll (eða flest) trén eru 
felld. Þessi aðferð varð allsráðandi í hinum vestræna skógarheimi frá því er vélar leystu axir, 
handsagir, hesta og fleytingu af hólmi. Áður var oft stundað það sem kalla mætti valhögg þar 
sem hluti trjánna (oft bestu trén) voru felld en hluti skilinn eftir (þá oft lakari tré eða yngri 
tré). Eftir að hafa að mestu vikið alveg fyrir rjóðurfellingu er endurbætt útgáfa af valhöggi að 
ryðja sér til rúms m.a. í vöggu skógræktar og skógfræði, Þýskalandi. Vegna þess hve hinir fáu 
og smáu eldri skógar eru okkur verðmætir er afar líklegt og að mati EG 
náttúruverndarsamtaka skynsamlegt að þessi háttur verið hafður á þegar endurnýja skal okkar 
helstu skógarperlur. Fleiri aðferðir eru til við fellingu til endurnýjunar skóga en hér er látið 
staðar numið. Trúlega er það það sem átt er við með næsta lið en gerð er athugasemd við hið 
ráðuneytislega og nýstárlega hugtak Fellingakerfi í lið 4. enda óljóst hvað átt er við með 
ritningarskýringum4 og trúlega verið að rugla saman aðferðum við fellingu annars vegar og 
endurnýjun hins vegar svo úr verður torskiljanlegur og merkingarlaus texti. Þá er eins og 
gleymist að skógar eru einnig ýmist felldir eða ruddir án þess að meiningin sé að upp vaxi 
nýir skógar. Þetta er að gerast m.a. til að rýma fyrir byggð eða mannvirkjum svo sem vegum, 
eða varnargörðum gegn ofanflóðum svo nærtæk dæmi séu tekin. Í þessu sambandi má einnig 
benda á að „mantran“ um þéttingu byggðar í Reykjavík veldur því að mjög gengur á 
borgarskóga en á þá og hlutverk þeirra er ekkert minnst í lagafrumvarpi þessu og sætir það 
furðu. Ekki er að sjá að í lagafrumvarpi þessu sé nein vernd eða vörn gegn vanhugsaðri 
eyðingu skóga t.d. vegna þéttingar eða útþenslu byggðar eða jafnvel bara vegna 
gróðasjónamiða, yfirsjónar eða yfirgangs eins og nýleg dæmi eru um.

Í lið 6, 7 og 12 eru viðmið um hvað telst kjarr, skógur og náttúruskógur. Athygli vekur að lítill 
greinarmunur er gerður á kjarri og skógi og sömu kröfur gerðar um krónuþekju og í erlendum 
skilgreiningum á skóglendi en þar er gerður greinarmunur á skóglendi og skógi hvað 
skógþekju og vaxtargetu varðar. Lagt er til að Íslendingar fylgi alþjóðlegum skilgreiningum 
hvað þetta varðar enda hin íslenska útgáfa mun ómarkvissari og óskýrari. Þá er lagt til að 
skilgreiningunni Náttúruskógur og öllum hugarburði um þjóðerni sé sleppt. Enda virðir 
náttúran engin landamæri, (og skilur ekki hugtakið þjóðerni) nema þau sem orsakast af 
takmörkunum í vaxtarskilyrðum. Þannig eru íslensku birkiskógarnir ekki íslenskir heldur 
evrópskir enda vex tegundin ilmbjörk um gervalla norðanverða Evrasíu. Auk þess er hæpið að 
náttúruskógar séu til á Íslandi og er það einkum háð hæpnum skilgreiningum sem allar má 
auðveldlega hrekja. Eftir illa meðferð og neikvætt úrval er „islenska“ birkið mun lakara en 
það var við landnám og má segja að það sé afurð neikvæðra kynbóta eða öllu heldur 
kynóbóta. Nú ef náttúruskógar eru til þá hljóta að vera til ónáttúruskógar. Eru þeir þá úr plasti

3 Skógarteigur kemur ekki fyrir í orðskýringum. Hér má nálgast skilgreiningu: http://skog.is/skjol/Rit2000- 
2/files/assets/basic-html/index.html#101
4 4. „Fellingarkerfi: Kerfi aðferða við fellingu á skógi sem miðar að því að endurnýja hann hvort heldur
sem er með gróðursetningu, beinni sáningu eða sjálfsáningu“. Vart má á milli sjá hvort er klúðurslegra, hugtakið 
eða skilgreiningin.

http://skog.is/skjol/Rit2000-


eða hvernig er skilgreiningin á þeim? Slíkar skilgreiningar eru hreinn hugarburður og eiga 
ekki heima í lagatexta.

Stjórn skógræktarmála, áætlanir og samstarf.

Í þriðju grein er fjallað um menntunarkröfur til skógræktarstjóra og slakað á kröfum frá því 
sem nú er. Lagt er til að menntunarkröfur verði óbreyttar frá því sem er í núgildandi lögum.

Í 4. gr. Lið g er lagt til að í stað „líffræðilegrar fjölbreytni“ komi „lífbreytileika“ enda fyrra 
hugtakið merkingarlaust hugtak tilkomið fyrir misskilning eða óskýra hugsun.

Í 8. gr. Er tekið fram að Skógræktinni sé „heimil umferð um land, óháð eignarhaldi, til 
mælinga og úttekta í tengslum við gerð skógaskrár“. Ekki verður annað séð en hér sé verið að 
þrengja að rétti almennings til að ferðast um landið líkt og gerðist við hina undur furðulegu 
endurskoðun náttúruverndarlaga. Hingað til hefur verið litið svo á að almenningi sé heimil för 
um skóga og skógræktarsvæði svo fremi sem almennrar tillitssemi sé gætt.

Í 20. gr. er verið að festa í sessi löngu úrelt fyrirkomulag. Skorað er á Alþingi að færa lög um 
lausagöngu búfjár til nútíma horfs og í takt við Evrópurétt.

Aftan við 9. grein væri eðlilegt að fjalla um þátt skógræktar og sveitarfélaga í 
skógræktarstarfi. En það er eins og framkvæmdavaldið viti ekki af því að skógræktarfélög 
hafa starfað í landinu síðan 1930 og jafnvel síðan um aldamótin 1900. Er þáttur þeirra í 
skógvernd og skógrækt hlutfallslega drjúgur. Skógræktarfélögin hafa þó ekki setið við sama 
borð og aðrir hvað fjármagn frá ríkinu varðar. Lagt er til að þau fá sama sess í lögunum og 
„Skógrækt á lögbýlum“ enda um fjarstæðukennda mismunun að ræða.

Sem sagt mikið starf óunnið við að lagfæra þetta annars þarfa lagafumvarp. Treysta EG 
náttúruverndarsamtök því að löggjafarvaldið lagfæri fremur metnaðarlaust frumvarp 
framkvæmdavaldsins í þessum annars mjög svo brýna málaflokki. Það varðar velferð lands og 
þjóðar svo ekki sé minnst á loftslagsmál sem snúast um velferð allra jarðarbúa og þar gegnir 
endurheimt skóga lykilhlutverki ef ekki á illa að fara. Dáðarleysi framkvæmdavaldsins í 
skógræktarmálum hefur verið ráðandi síðan málaflokkurinn var færður yfir í annað ráðuneyti 
og mun það leiða til verri lífsskilyrða en ella hvort sem litið er til núlifandi eða komandi 
kynslóða.
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