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Efni: Umsögn Matvælastofnunar - 71. mál.

Vísað er til erindis dags. 17. mars sl. vegna þingályktunar um græna hvata fyrir bændur. Samkvæmt 
ályktuninni er ráðgert að skipa starfshóp um bætt tækifæri bænda til að græða viðkvæm og illa farin vistkerfi, 
m.a. með skógrækt og endurheimt votlendis. Það verði gert með því að skapa græna hvata fyrir bændur til 
að auka uppgræðslu og draga úr kjötframleiðslu og annarri framleiðslu dýraafurða.

Lagt er til að starfshópurinn verði skipaður fulltrúum bænda, Landgræðslunnar, Landverndar og 
Náttúruverndarsamtaka Íslands. Þá er jafnframt gengið út frá að Matvælastofnun verði falið að annast eftirlit 
með framkvæmd svo tryggt verði að fjármagn sem varið verði til aðgerðanna nýtist á sem bestan hátt.

Matvælastofnun hefur ekki athugasemdir við meginefni ályktunarinnar, en bendir á að Matvælastofnun 
getur ekki vart talist heppilegur aðili til að annast eftirlit með skógrækt eða endurheimt votlendis. Í gildi eru 
lög nr. 155/2018 um landgræðslu og er markmið laganna að vernda, endurheimta og bæta þær auðlindir 
þjóðarinnar sem fólgnar eru í gróðri og jarðvegi og tryggja sjálfbæra nýtingu lands. Samkvæmt lögunum 
skal stefnt m.a. að því að nýting lands taki mið af ástandi þess og stuðli að viðgangi og virkni vistkerfa, 
stöðva eyðingu jarðvegs og gróðurs, komast hjá spjöllum á gróðri og jarðvegi, auka þekkingu á mikilvægi 
jarðvegs og gróðurs og sjálfbærrar nýtingar lands og að fram fari reglubundin vöktun á gróðurlendi, jarðvegi. 
Þá er stefnt að endurheimt og uppbyggingu vistkerfa á landi.

Í 5. gr. segir að ríkið starfrækir stofnun sem nefnist Landgræðslan. Hlutverk stofnunarinnar er að hafa eftirlit 
með framkvæmd laga þessara og annast daglega stjórnsýslu á því sviði sem lögin ná til. Önnur helstu 
verkefni Landgræðslunnar eru að leiðbeina um vernd, endurheimt og sjálfbæra nýtingu lands, að vinna að 
og hvetja til þátttöku í landgræðslu, að vinna að þróun landgræðslu, m.a. með því að stunda rannsóknir og 
þróunarstarf, að afla upplýsinga um landnýtingu og ástand lands og miðla þeim, að hafa yfirsýn yfir og eftirlit 
með áætlunum og framkvæmdum í landgræðslu í landinu og að hafa umsjón með landgræðslusvæðum.

Matvælastofnun starfar skv. lögum nr. 30/2018 og skal í störfum sínum stuðla að neytendavernd, heilbrigði 
og velferð dýra, heilbrigði plantna og öryggi, heilnæmi og gæðum matvæla. Þá er rétt að benda á að 
stjórnsýsla búvörumála var færð frá Matvælastofnun til Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins (nú 
Matvælaráðuneytisins) með lögum nr. 84/2019 um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um stjórnsýslu 
búvörumála (flutningur málefna búnaðarstofu). Matvælastofnun hefur því ekki lengur aðkomu að þeim 
styrkjum sem kveðið er á um í lögum til bænda.

Með vísan til framangreinds telur Matvælastofnun ekki rétt að stofnuninni sé falið að hafa eftirlit með 
grænum hvötum til bænda sem snúa að tækifærum þeirra til að græða viðkvæm og illa farin vistkerfi, m.a. 
með skógrækt og endurheimt votlendis. Slík þekking er ekki til staðar hjá stofnuninni og aðrir aðilar eru 
betur til þess fallnir til að sinna slíku eftirliti.

Virðingarfyllst, 
f.h. Matvælastofnunar

Viktor S. Pálsson.
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