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Umsögn

Stjórn Votlendissjóðs, VS, fagnar tillögu til þingsályktunar um endurskoðaða 
landsskipulagsstefnu 2015-2026 frá umhverfis- og auðlindaráðherra, og telur tillöguna vera 
jákvætt skref í skipulagsmálum í baráttunni við loftslagsbreytingar sem miðar að 
loftslagsmiðuðu skipulagi. Verkefnin eru ærin á því sviði, þó margt hafi vissulega áunnist 
með bættu skipulagi á undanförnum áratugum.

Hvað varðar málefni og markmið Votlendissjóðsins þá er það fyrst og fremst ákvæði í kafla 
5.3. Loftlagsvæn landnotkun sem stjórn VS telur ástæðu til að gera athugasemdir við.

5.3.1. Varðveisla og binding kolefnis í jarðvegi og gróðri.

„Við gerð aðalskipulags sveitarfélaga, og eftir atvikum svæðisskipulags, verði lagt mat á 
ástand lands með tilliti til kolefnisbúskapar.“ Lagt er til að hér komi eftirfarandi viðbót: Þar 
með talið verði stærð á framræstu votlendi skráð og kortlagt og hvernig notkun þess sé 
háttað. Jafnframt verði lagtfaglegt mat á fýsileika þess að endurheimta votlendi á framræstu 
landi.

Ríkissjóður á 433 jarðir víðsvegar um land. Af þeim eru 109 jarðir í ábúð með útgefið 
byggingarbréf. Þá eru 97 jarðir í umsjóna ríkistofnana. Aðrar jarðir eru í ýmist í eyði og engri 
notkun en á nokkrum jarða er hluti þeirra leigður einstaklingum. Talsvert er af framræstu 
votlendi á þessum ríkisjörðum og einnig ógróið og illa farið land sem hentar vel til bindingar 
kolefnis í gróðri og jarðvegi. Stjórn VS leggur því til að á undan næst síðustu setningunni 
komi eftirfarandi viðbót: Stefnan miði enn fremur að því að Landgræðslan og Skógræktin fá i 
umráðarétt eða umsjón yfir þeim ríkisjörðum sem eru ekki ífastri ábúð tilþess að binda
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kolefni eða endurheimta votlendi og minnka þannig losun gróðurhúsalofttegunda eftir því 
sem hentar.

5.3.2. Vernd og endurheimt votlendis.

Fyrir liggur að enn verið að ræsa fram stærri votlendissvæði en tekst að endurheimta árlega 
og að reglur um þær framkvæmdir eru brotnar. Hér er lagt til að allt eftirlit með framræslu 
verði stóreflt. Stjórn Votlendissjóðs leggur því til að á eftir síðustu setningu þessa liðar komi 
svohljóðandi málsliður: Stefnan miði enn fremur aðþví að heimila eingöngu uppgröft úr eldri 
skurðum við tún og akuryrkju. Og íþeim tilvikum sem sveitarstjórnir heimilar nýja framræslu 
votlendis skuli framkvæmdaaðilar framræslunnar endurheimta votlendi tiljafns við það sem 
tapast og verði það gert undir eftirliti Landgræðslunnar.

Virðingarfyllst f.h. Votlendissjóðs,
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