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Lykilorð: Loftsiagsmál, mótvægisaðgerðir, {ykílhfutverk skóga, margþættur ávinningur aukinnar 
skógþekju; iýðheíisa, piöntuuppeidi, starfsumhverfl vísindaleg þekking, stefnufesta, langtimahugsun 
og traust. Vornaðarorð: Náttúruhyggja og viiiuíjós.

fVStkiívægf skóga og skógræktar fyrir hríngrás kciefnis er iöngu þekkt og er rannsökuð með 
vísíndategum aðferðum sem híotið hafa viðurkenningu sem feið tif þess að vinna gegn uppsöfnun 
gróðurhúsalofttegunda í andrúmsiofti - í loftslagssamnlngl Sameinuðu þjóðanna (United Nations 
Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), tveimur bókunum sem gerðar hafa verið við 
þann samning (Kýótó-bókuninni og Parísarsamnmgnum) og hjá Vísindanefnd Sameinuðu þjóðanna 
(iPCC). Með ræktun skóga er verið að nýta Ijóstiffífun gróðurs en það efnaferís þróaðist fyrir 
miifjörðum ára og gerðí jörðlna byggifega fyrir æðri lífverur. Skógar þekja nú aðeins þriðjung af 
þurrSendí jarðar og hefur þekja þeirra dregist saman um helming vegna rányricju. ísiand er í hópi 
þeírra ríkja þar sem skógeyðing og fandauðn hefur gengið fwað tengst Viðbrögð þeírra sem stýra 
ákvarðanatöku um uppgræðsfu lands og fjárveitingum tii umhverfismáía hafa oft verið afneltun og 
endurskiigreining á viðmiðum um ásættanSegt ástand.

Eftir um átta áratuga tilrauna- og rannsóknastarf á svíði skógræktar og skógverndar tók við talsvert 
uppbyggingaskeið frá því um 1985 t'ú 2008. Frá 2008 hafa fjárveittngar ríkisins hins vegar dregist 
saman um helmlng að núvírði og fjöidi gróðursettra pfantna að sama skapi heimingast. Þetta hefur 
m.a. feitt til þess að fjölmargar gróðnarstöðvar hafa farið í þrot eða hætt starfsemi.

Á síðasta árí kynnti ríkisstjórnin áherslur í foftslagsmálum þar sem meðaf annars var tafað um að 
stórauka framtög til skógræktar. Talað var um stigvaxandi framiög tif 2024 sem var skynsamfeg 
nálgun þar eð byggja þyrfti upp Innvíði sem hafa farið forgörðum. Á ieiðtogafundí um loftslagsmá! 
sem haídínn var á 74. AOsherjarþtngi Sameinuðu þjóðanna í september síðastíiðnum óréttaði Katrín 
Jakobsdóttir, forsætisráðherra ásetning stjórnvalda um aukna skógrækt, um ieið og hún hvatti í 
sömu ræðu þjóðíönd heíms tif að gróðursetja fíeírí tré. Pað skýtur því verulega skökku við að í 
fjárlögum bófar ekkert á þessum íofandi fyrirheitum hvort sem litið er tií ársins 2019 eða framfagðra 
fjáríaga fyrir árið 2020. Pvert á móti virðlst um niðurskurð upp á um 70 miffjónjr króna að ræða en 
140 miíljómr ef tekið er tlliit til sértekna. Á sama tíma hækkar liðurinn „Meðhöndlun úrgangs" úr 3,7 
5,5 míffjarða og iiðurinn „Styrkir, framlög og verkefnl" tífaldast Fer úr 0,15 í 1,1 milfjarð króna,

Er það virkiíega ætEun stjórnvaida að skjóta ítrekað á frest áformum sínum um að stuðla að bættrí 
kolefnisjöfnun íslenska hagkerfísins með aukinni skógrækt? Áformum serrs ítrekað hefur verið haldið 
á lofti af ríkisstjóminni, ekki einungís innaniands heldur einnig á alþjóðavettvangí.
Mikllvægt er að hafa í huga að ef auka á skógrækt þarf að fjárfesta i uppefdi skógarplantna og auka 
við þekkingu á þvísviðl, Siík framkvæmd tekurtaísverðan tíma því hún krefet verulegs undirbúntngs, 
fjárfestmga í mannauði og fjármognun á húsnæðá, tækjum og tólum. Hvernig á slík uppbygging að 
geta gerst við svo óstöðuga ákvörðunartöku stjórnvalda?

Einkaaðiiar, áhugasamtr um vöxt skógræktar t því skyní að auka koíefnísjöfnun á ísiandi, hafa 
undanfaríð ár unnið að byggmgu fulikomínnar gróðrarstöðvar á Hrafnhóíum á Kjalarnesi, undir 
heitinu Grænir skógar ehf. Fullbyggð Hggur nærrí að fjárfestingin nemí um hálfum milljarði króna, 
Undirbúningsframkvæmdír eru hafnar og reiknað var með að fyrsta sáning yrði næsta vor og fyrstu 
píönturnar afhentar tíi haustgróðursetningar 2020. Fleérí einkaaðflar eru að fjárfesta í 
skógarplöntuframíe'tðsIu í trausti þess að fyrirheít um stóraukna skógrækt standist. Öli þessi áform 
eru í stórkostíegri óvissu í Ijósi framíagðra fjáriaga 2020 og áhersium úr smiðju Umhverfts- og



auðiindaráðherra sem virðist veðja á endurheimt votiendis þar sem iítið sem ekkert er vitað um 
árangur, en sniðganga skógrækt þar sem þekkingin liggur fyrir og er fullkomlega staðfestanleg og 
rekjanleg.

Undirrítaðir beina því til Fjárlaganefndar Alþingis að auka verulega framlög til skógræktar frá því sem 
tiigreint er í fjárlagafrumvarpinu, þannig að framlögin verði í samræmi við yfirlýst markmið 
stjórnvaida í loftslagsmálum. Án slíkra lagfæringa á frumvarpinu getur ríkisstjórnin og Alþingi tæpast 
talað áfram af truverðugleika um ásetning sinn að efla kolefnisbindingu með viðeigandí 
mótvægisaðgerðum. Mikilvægt er fyrir þingmenn að hafa í huga að þekking á jákvæðum 
loftslagsáhrifum skóga byggja á traustum vísindalegum grunni og að skógræktfelur jafnframt í sér 
margvíslegan annan ávinning fyrir land og þjóð, bætir bæði lífsskilyrði, náttúrfar og efnahag. Einnig 
er mikilvægt að fyrirheit um stigvaxandi uppbyggingu og aukin framlög standist því að öðrum kosti er 
veríð að brenna fjármunum einkaaðila sem vilja láta gott af sér íeiða og aðstoða stjórnvöld við að 
ísland nái markmiðum sínum um kolefnishlutleysi árið 2040. Það er fullkomlega raunhæft markmið 
en því aðeins ef allir hjálpast að og velja færar og vísindalega staðreyndar leiðir. Ef nálgun stjórnvalda 
til kolefnisjöfnunar byggir umfram annað á rökum og vísindalegum grunni verður ekki komist hjá því 
að auka myndarlega skógrækt á Íslandí.

Virðingarfyllst,

Stjórnarformaður Grænna skóga ehf Verkefnisstjóri hjá Grænum skógum ehf.


