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Gunnarsholti, 19. mars 2020

Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um þjóðarátak í landgræðslu, 365. mál.

Þann 5. mars sl. barst Landgræðslunni rafpóstur frá nefndasviði Alþingis. Meðfylgjandi þeim 
rafpósti var tillaga til þingsályktunar um þjóðarátak í landgræðslu, 365. mál. Veittur var frestur 
til 19. mars til umsaga vegna málsins.

Landgræðslan starfar á grundvelli laga nr. 155/2018 en markmið þeirra er skv. 1. gr. að vernda, 
endurheimta og bæta þær auðlindir þjóðarinnar sem fólgnar eru í gróðri og jarðvegi og tryggja 
sjálfbæra nýtingu lands. Ennfremur ber að vinna að því að nýting taki mið af ástandi lands, 
stöðva eyðingu og komast hjá spjöllum á gróðri og jarðvegi, auka kolefnisbindingu, byggja upp, 
endurheimta og auka viðnámsþrótt og þanþola vistkerfa gangvart áföllum og náttúruvá o.fl.

Sú tillaga til þingsályktunar sem hér er veitt umsögn um hljóðar svo:

„Alþingi ályktar aðfela  umhverfis- og auðlindaráðherra að kom afyrir lok árs 2020 á 
samstarfi stjórnvalda, bænda, Landgræðslunnar, atvinnulífs og almennings sem miði að því 
að auka þátttöku almennings í kolefnisbindingu með landgræðslu og hefja þar með 
þjóðarátak í landgræðslu."

Landgræðslan fagnar fyrirliggjandi tillögu og mælir eindregið með því að Alþingi álykti á þeim 
nótum sem að ofan greinir. Slík ályktun styrkir enn frekar landgræðslustarf á íslandi og 
undirstikar mikilvægi þess að ekki einungis verði haldið áfram á þeirri braut sem stjórnvöld hafa 
lagt með auknu fjármagni til loftslagsmála, heldur mikið fremur að spýtt verði í lófana og gert 
enn betur á enn fleiri sviðum.

I þingsályktuninni felst að stefnt skuli að því að koma á samstarfi stjórnvalda, bænda, atvinnulífs 
og almennings sem miði að því að auka þátttöku almennings í kolefnisbindingu með 
landgræðslu -  og hefja þar með þjóðarátak.

Ofangreind markmið falla mjög vel að gildandi lögum um landgræðslu nr. 155/2018. Þar segir í 
d-lið 3. mgr. 3. gr. að stefnt skuli að því að „ ... virkja almenning og hagsmunaaðila til þátttöku í 
endurheimt og uppbyggingu vistkerfa." sem og að í b-lið 2. mgr. 5. gr. kemur fram að eitt af 
helstu hlutverkum Landgræðslunnar sé að„ ... vinna að og hvetja til þátttöku í landgræðslu." Af 
svipuðu meiði er það sem fram kemur í sérstökum kafla um stuðning við landgræðslu, III. kafla, 
en þar segir í 1. mgr. 8. gr: „ Landgræðslunni er heimilt að hvetja til og styðja verkefni á vegum
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einstaklinga, félagasamtaka, sveitarfélaga, fyrirtækja eða annarra í samræmi við markmið laga 
þessara"

Hvað bindingu kolefnis varðar skal hér bent á að í c-lið 1. mgr. 3. gr. laganna kemur fram að til 
að efla vistkerfi landskins skuli stefnt að því að„ ... auka kolefnisbindingu með endurheimt 
vistkerfa".

Þegar ákvæði laga um landgræðslu, hver varðar hvatningu og tilstyrk til handa einstaklingum, 
félagasamtökum og/eða fyrirtækjum annars vegar og það sérstaka markmið að binda kolefni í 
gróðri og jarðvegi með landgræðsluaðgerðum hins vegar sýnist Ijóst að fyrirliggjandi 
þingsályktun væri til þess fallin að árétta mikilvægi þessara hluta enn frekar.

í greinargerð með þingsályktunartillögunni kemur m.a. fram um tilgang hennar:

"Með aukinni umhverfisvitund og fræðslu almennings hafa æ fleiri fyrirtæki boðið 
viðskiptavinum upp á að kolefnisjafna viðskipti sín. Þátttaka atvinnulífsins í verkefninu gæti 
falist í því að bjóða upp á kolefnisjöfnun viðskipta með landgræðslu. Þannig yrði þátttaka 
almennings tvíþætt, annars vegar með beinni þátttöku í landgræðslu undir leiðsögn 
Landgræðslunnar, hins vegar með kolefnisjöfnun viðskipta sinna."

Ofangreind lýsing á mjög vel við um þann veruleika sem við Landgræðslunni blasir. Á síðustu 
árum hafa sífellt fleiri aðilar, hvort tveggja fyrirtæki og stofnanir ríkisins, haft samband við 
Landgræðsluna og óskað eftir samstarfi um landgræðsluverkefni. Þessir aðilar hafa óskað eftir 
að Landgræðslan taki að sér að kolefnisjafna starfsemi þeirra að hluta eða öllu leyti með 
auknum landgræðsluaðgerðum sem og að á stundum er óskað eftir að starfsmenn þeirra komi 
með beinum hætti að aðgerðum, s.s. með útplöntun eða áburðargjöf.

Landgræðslan hefur brugðist vel við óskum um samstarf og þátttöku í landgræðsluverkefnum, 
eðli- og lögum málsins samkvæmt. Þrátt fyrir að ýmsu hafi verið áorkað í þeim efnum má líklegt 
telja að formlegt samstarf um þátttöku almennings og fyrirtækja þessa lands, um þetta 
sérgreinda málefni væri því mjög til framdráttar.

Landgræðslan ítrekar ánægju sína með fyrirliggjandi þingsályktunartillögu og fyrirhugað 
þjóðarátak í landgræðslu, sem ekki er vanþörf á, og leggur til að Alþingi samþykki hana í því 
formi sem hún er nú fram komin.

Virðingarfyllst, 
f.h. Landgræðslunnar

Árni Bragason, 
landgræðslustjóri.


