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Efni: Tillaga til þingsályktunar uni aðgerðaráætlun í jarðaniálum, 20. mál.

Með rafbréfi frá nefndasviði Alþingis, dags. 30. september 2019, barst Landgræðslunni tillaga til 
þingsályktunar um aðgerðaráætlun í jarðamálum. Óskað var umsagnar stofnunarinnar um málið.

Landgræðslan starfar eftir lögum nr. 155/2018. Markmið þeirra laga kemur fram í 1. gr. en það er 
að vernda, endurheimta og bæta þær auðlindir þjóðarinnar sem fólgnar eru í gróðri og jarðvegi 
og tryggja sjálfbæra nýtingu lands. Þessi markmið eru svo nánar útfærð í 2. og 3. gr. laganna.

Landgræðslan tekur undir þau sjónarmið fyrirliggjandi þingsályktunarti 1 lögu sem snúa að því að 
tryggja það að hverskonar landnýting skuli vera með sjálfbærum hælti. Eins og réttilega segir í 
greinargerð með þingsályktunartillögunni er landið sjálft, með þeim gróðri og jarðvegi sem þar 
þrífst, takmörkuð auðlind. Algerlega óásættanlegt er að gengið sé á auðlindir landsins með 
ósjálfbærum hætti.

Landgræðslan hefur sem slík ekki skoðun á því að hve miklu leyti sé eðlilegt að lögfesta reglur 
um að skilgreind tengsl við ísland séu forsenda fyrir eignarhaldi á jörðum hér á landi og um 
takmarkanir á íjölda jarðeigna í eigu sama aðila. Stofnunin vill þó leyfa sér að vísa til umsagnar 
sinnar, dags. 5. mars 2019, um tillögu til þingsályktunar um endurskoðun á lagaumhverfi er 
varðar uppkaup á landi, 184. mál sem lagt var fram á 149. þingi. Þar koma fram sjónarmið sem 
að breyttu breytanda eiga við um það mál sem þingsályktun þessi snýr að. Sérstaklega er vísað til 
eftirfarandi í tilvitnaðri umsögn: „ Hins vegar getur- og hefur -  komið app sú staða að aðilar sem 
hér ekki húa og sjaldan koma hafa lítinn sem engan áhuga á því starfi og þeim markmiðum sem 
Landgrœðslan vinnur að. I þeim tilfellur er t.a.m. erfiðara að auka þátttökur þess 
hagsmunaaðila í stefnumótun og aðgeróum sem varðar gróður- og jarðvegsvernd og endurheimt 
og upphyggingu vistkerfa, shr. f-lið  2. gr. og d-lið 3. gr. landgrœðslulaga. Skýrt skal þó tekið 
fram  að alls ekki er hœgt að alhæfa nokkur hér um. “ Þá segir seinna í þessari sömu umsögn: 
„Hafi eigandi lands o f  marga hektara undir/of margar jarðir er hœtt við því að fókusinn verði 
óskýr og verkefnin o f  mörg og yfirþyrmandi. Það skal hér tekið fram  að þetta sjónarmið á 
eölilega ja fn t við um innlenda sem erlenda eigendur jarða. “

Um einstaka þætti fyrirliggjandi þingsályktunartillögu vill Landgræðslan koma að 
neðangrei nd um ath ugasemdum:
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í fjórða lið þingsályktunartillögunnar er lagt til að löggjöf á sviði skráningar landeigna og 
eignarmarka verði endurskoðuð.

í greindum tölulið segir m.a. í þingsályktunartillögunni:

Stofnunin [Þjóðskrá íslandsj telur að skortur á uppfærðu regluverki á sviði 
landeignaskráningar hamli frekari upphyggingu og telurþví nauðsynlegt að farið  verði í 
endurskoðun laga og reglugerða um skráningu landeigna og eignamarka. í  kjölfarið 
þyrfti að gera átak í skráningu og uppmœlingu landeigna, sér í lagi í dreifbýli. 
Flutningsmenn taka undirþað og telja hrýnt að endurskoðun regluverks sem snýr að 
skráningu landeigna og eignarmarka fa ri fram  sem allra fýrst og í kjölfarið verði gert 
átak í vinnu Þjóðskrár Islands við skráningu og uppmœlingu landeigna, sér í lagi í 
dreifbýli.

Landgræðslan tekur undir þau sjónarmið sem fram koma í tilvitnuðum texta. Það er gríðarlega 
mikilvægt öllum aðilum að skráningar eignarmarka sér í engu óljós. Óljós mörk og þar með 
tilkall fleiri aðila til sama landsvæðis leiðir iðulega til togstreitu sem kann að koma fram í 
ofnýtingu og/eða að heimildir til athafna eru dregnar í efa. Mjög mikilvægt er að ljóst sé hver á 
hvaða land -  og þá hver má nýta það eða að ákveða að nýta það ekki. Löggjöf um þetta atriði er 
komin til ára sinna og hvati til réttrar skráningar hefur ekki verið til staðar.

2)

I sjöunda lið þingsályktunartillögunnar er lagt til að lög um ráðstöfun jarða og auðlinda á landi 
verði endurskoðuð í Ijósi annarra aðgerða í aðgerðaráætlun og reynslu a f  framkvæmd þeirra.

Undir þessum tölulið segir sérstaklega í þinsályktunartillögunni:

Eignarhald ríkisins á jörðum.
Skoða þarfforsendur eignarhalds ríkisins á jörðum og skýra markmið með ríkiseign, svo 
sem hvort œskilegt sé að ríkið eigi landhúnaðarland, land sem hlunnindi og vatnsréttindi 
fylgja eðafyrst og frem st landsem nýtur verndarfyrir einhverri eða allri nýtingu. Þá þ a r f  
að endurskoða forsendurfyrir sölu ríkisjarða, þ.m.t. til núverandi ábúenda í Ijósi 
hreytinga á landnýtingu og húskaparháttum.

Landgræðslan er því algeriega sammála að forsendur eignarhalds ríkisins á jörðum þurfi að vera 
skýrar, sem og að markmið með ríkiseign jarða liggi fyrir. Markmið með eignarhaldi ríkisins á 
landi er a f  ýmsum toga. Landgræðslan vill hér benda á að það kann að vera að ríkið vilji 
eiga/eignast land sem er í slæmu eða viðkvæmu gróðurfarslegu ástandi. Með eignarhaldi ríkisins 
á jörðum sem þarfnast uppgræðslu- eða endurheimtaraðgerða eru möguleikar til þeirra aðgerða 
best tryggðir. Slíkt er í þágu almannahagsmuna og um leið er unnt að ná fram margvíslegum 
ávinningi, þ.m.t. loftslagslegum.
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Þá segir og undir þessum sama tölulið í þingsályktunartillögunni:

Abyrgó og skyldur semfylgja eignarhaldi á landi.
Yfirfara þ a r f ábyrgð og skyldur sem fylgja eignarhaldi á landi og endurskoða ogfylgja  
eftir lögum um fyrirsvar jarða. Mikilvœgt er að stjórnvöld og nágrannar geti á öllum 
tímum náð í eiganda lands eðafyrirsvarsmann eiganda vegna samfélagslegra verkefna 
svo sem innviðauppbyggingar eða skipulagsvinnu. Fyrirsvarsmenn eiga að hafa umboð 
til að koma fram  fyrir hönd annarra eigenda jarða við úrlausn mála sem lúta að 
réttindum og skyldum eigenda, taka ákvarðanir um daglegan rekstur og hagsmunagœslu 
og minni háttar viðhald og bráðnauðsynlegar og brýnar ráðstafanir sem ekki þola bið. I 
því Ijósi vœri rétt að skoða hvort ekki vœri skylt aðfyrirsvarsmaður væri búsettur í því 
sveitarfélagi J)ar sem jörðin er.

Landgræðslan tekur undir þau sjónarmið að nauðsynlegt sé, án stórkostlegrar fyrirhafnar, að geta 
náð í fyrirsvarsmann jarðar, sem og að sá hafi heimildir/umboð til að taka ákvarðanir er varða 
nýtingu jarða, a.m.k. að einhverju marki. Dæmin hafa sýnt að erfitt kann að vera að fá 
upplýsingar um raunverulegt eignarhald jarða og/eða að hafa uppi á jarðeiganda. Slíkt er 
bagalegt enda iðulega nauðsynlegt að eiga samskipti við eigendur jarða, t.d. þegar unnið er að 
verkefnum í samræmi við landgræðslulög.

Virðingarfyllst, 
f.h. Landgræðslunnar

landgræðslustjóri.


