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Frumvarp til laga um skóga og skógrækt -  231. mál.

Vísað er til erindis umhverfis- og samgöngunefndar Alþings, dags. 16. maí 2017, þar sem 
óskað er umsagnar Umhverfisstofnunar um frumvarp til laga um skóga og skógrækt, 407. 
mál.

Umhverfisstofnun telur mikilvægt að vemda jarðmyndanir og vistkerfí og bendir á að í 
Velferð til framtíðar. Stefnumörkun stjómvalda til ársins 2020 í kafla 7. um vemd lífríkis 
íslands, er fjallað um þau markmið sem ísland hefur sett sér varðandi að fjölbreytileika 
tegunda og vistgerða verði viðhaldið og forðast verði eins og kostur er að skerða frekar 
votlendi, birkiskóga og önnur lykilvistkerfi íslands. Umhverfisstofnun telur mjög 
mikilvægt að viðhalda þeim vistkerfum sem eru á íslandi og að þau fái að þróast 
samkvæmt nátturulegum ferlum. Umhverfisstofnun telur að leggja eigi áherslu á gæði og 
staðsetningu skóga, í sátt við aðra umhverfisvemd. Stofnunin telur því að huga þurfi vei 
að samspili skóga og jarðmyndana sér í lagi á svæðum á náttúruminjaskrá þar sem 
vemdargildi er m.a. jarðminjar. Umhverfisstofnun telur mikilvægt að litið sé til 
vistgerðaflokkunar Náttúrufræðistofnunar íslands við skilgreiningu skógræktarsvæða. 
Þannig að unnt verði að forðast röskun á vistkerfum og búsvæðum sem ástæða er til að 
vemda.

Umhverfisstofnun tekur undir með 6. gr. frumvarpsins að mikilvægt við val á landi undir 
skógrækt séu þau svæði greind sem áætlað er að rækta og landsvæði sem henta til 
skógræktar skilgreind, áður en ráðist er í stórfellda skógrækt. Greina þyrfti hveijar séu 
þær vistgerðir og landslandsgerðir sem finnast á þeim svæðum sem áætlað er að 
gróðursetja á þannig öruggt sé að það land henti vel til skógræktar og gangi ekki á önnur 
mikilvæg vistkerfi eða jarðmyndanir. Notkun innfluttra tegunda ætti að vera með þeim 
hætti að hún ógni ekki náttúrulegum vistkerfum og taki til fjölþættra 
landnýtingasjónarmiða og líffræðilegs fjölbreytileika.
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Umhverfisstofnun bendir á að í IX. kafla, 57. gr. laga um náttúruvemd nr. 60/2013 segir 
að öllum sé skylt að sýna sérstaka aðgæslu og forðast að raska svæðum þar sem friðað 
vistkerfi eða friðaða vistgerð er að finna, skaða friðaðar tegundir eða raska búsvæðum 
þeirra. Umhverfisstofnun bendir á að búsvæðum dýra sem byggja afkomu sína á opnum 
svæðum eða þau svæði með greind hafa verið með plöntur á válista verði ekki breytt 
og/eða raskað.

Umhverfisstofnun bendir á að í XII. kafla 70. gr. laga um náttúruvemd nr. 60/2013 segir 
að við skógrækt, uppgræðslu lands, skjólbeltagerð og aðra ræktun skal þess gætt að hún 
falli sem best að heildarsvipmóti lands og raski ekki náttúm- og menningarminjum. 
Umhverfisstofnun telur miklvægt að huga að sjónrænum áhrifum skógræktar, þannig ekki 
vaxi upp femingslaga ræktunarsvæði heldur verði fylgt formum landlags eins og kostur 
er og tekið tillit til sérkenna landslags á hverjum stað. Til að unnt verði að ná þessum 
markmiðum ætti að hanna skógrækt á hverjum stað helst með aðkomu landslagsarkitekta.

Umhverfisstofnun bendir í því samhengi á að skógrækt ætti ekki að skerða óhóflega 
útsýni, aðgengi að útivistarsvæðum og berjalöndum og ekki raska náttúmfyrirbrigðum 
sem njóta sérstakrar vemdar s.k. X. kafla, 61.gr. laga um náttúmvemd nr. 60/2013, þ.e.: 
votlendi, svo sem hallamýrar, flóar, flæðimýrar, rústamýrar, 20.000m2 að flatarmáli eða 
stærri, stöðuvötn og tjamir, 1.000 m2 að flatarmáli eða stærri, ásamt birkiskógum sem em 
sérstæðir eða vistfræðilega mikilvægir.

Umhverfísstofnun bendir á að öll ræktun útlendra tegunda hér á landi er óheimil á 
friðlýstum svæðum, á jarðmyndunum og vistkerfum er njóta sérstakrar vemdar og alls 
staðar ofan 500m h.y.s., sbr. reglugerð nr. 583/2000 um innflutning, ræktun og dreifingu 
útlendra plöntutegunda.

Umhverfísstofnun bendir einnig á að virk skógræktarsvæði verði aðeins starfrækt með 
leyfi Umhverfisstofnunar innan friðlýstra svæða eða umsögn stofnunarinnar innan svæða 
á B-hluta náttúmminjaskrár.
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