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Landsáætlun í skógrækt – hvað er það? 
• e: National Forestry Programme 

• Þróað á vegum IPF 1995-1997 (nú UNFF), tekið upp af Forest Europe  
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Ákvörðun V1 (2003) 
• Evrópuþjóðir (þ.m.t. Ísland) skuldbinda sig til að: 

• Auka skilning á sjónarmiðum mismunandi aðila á skógræktarmálum 
• Koma á fót aðferðum til að samhæfa stefnu á milli skógræktargeirans og 

annarra aðila með því að efla upplýsingaflæði og samstarf 
• Þróa landsáætlanir í skógrækt og nota til þess MCPFE nálgunina 
• Nota landsáætlanir í skógrækt til að: 

• Skilgreina brýnusti mál hvers tíma 
• Kanna hvar mest þörf sé á aukinni þekkingu 
• Afla og dreifa upplýsingum, m.a. milli landa 

Öll dýrin í skóginum eiga að vera vinir 



Í raun er líf dýranna í skóginum öllu harðara 
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Ferli landsáætlunar í skógrækt 
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Hver vinnur verkið? 

Greining 

Samráðshópur 

Stefnumótun og áætlun 

Samráðshópur 
S.r. stjórnsýslusvið 

Samþykkt áætlunar 

Ráðuneyti 
Alþingi 

Framkvæmd 

S.r., S.Í. LSE... 

Vöktun og árangursmat 

S.r. rannsóknasvið 
og stjórnsýslusvið Samhæfing 

Hæfnisefling 
Kynning 

Fagráð 
skógræktar 



Hver vinnur verkið? 
• Einn einstaklingur ber ábyrgð á að þetta gangi 

• Sviðsstjóri stjórnsýslu og landsáætlunarsviðs S.r. 
• Er meðlimur í fagráði skógræktar og vinnur í umboði þess auk skógræktarstjóra 
• Stýrir vinnu samráðshóps 
• Samhæfir framkvæmd og fylgir eftir vöktun og mati á árangri 



Hver vinnur verkið? 
• Fagráð skógræktar 

• Fulltrúar frá: 
• Ráðuneyri umhverfis og auðlinda 
• Ráðuneyti atvinnumála  
• Öllum sviðum S.r. 
• Skógræktarfélagi Íslands 
• Landsamtökum skógareigenda 

• Ber ábyrgð á ferli landsáætlunar 
skv. nýjum skógræktarlögum 



Hver vinnur verkið? 
• Samráðshópur – vinnufundir, vinnustofur og ráðstefnur 

• Allir hagsmunaaðilar skógræktar 
• Skógrækt ríkisins 
• Skógræktarfélag Íslands 
• Landsamtök skógareigenda 
• Skógfræðingafélagi Íslands 

• Aðrar ríkisstofnanir 
• Landgræðsla ríkisins 
• Umhverfisstofnun 
• Náttúrufræðistofnun 

• Aðrir hagsmunaaðilar  
• Umhverfisverndarsamtök 
• Kolefnisbindendur (Landsvirkjun, útgerðin...) 
• Fleiri sem vilja vera með 

1:9:90 skiptingin 



Hver vinnur verkið? 
• Skógræktaraðilar starfa skv. 

gildandi landsáætlun 
• Inniheldur m.a. fjárhagsáætlun til 5 

ára 

• Eftirfylgni fer fram í gegnum ÍSÚ 
• Þegar er þar fylgst með allmörgum 

vísum um vöxt og viðgang skóga 
• Þarf e.t.v. að stækka teymið en 

ekki breyta verklagi að ráði 

Nýjasta mælitækið á Mógilsá 



Setja þarf ákvæði í lög 
• Þetta verður að vera lögbundið 

ferli og landsáætlun verður að 
vera samþykkt sem 
þingsályktun til að hafa gildi 

• Annars eru þetta bara óskir 
skógarmanna. 



Ferli frekar en verkefni 
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Er þetta hægt? 
• Skógargeirinn er lítill og skógrækt lítill þáttúr í hagkerfinu 
• Ekki verða miklir (neinir) aukapeningar til að gera þetta 
• Ferlið má ekki verða of flókið eða viðamikið 
• Það mun útheimta mikla vinnu að: 

• Fá Alþingi til að setja þetta í lög 
• Fá Alþingi til að samþykkja landsáætlanir sem þingsályktanir 
• Fylgja þeim eftir með framlögum á fjárlögum 



Já, þetta er hægt! 
• Burtséð frá þætti stjórnvalda 

• Í ferlinu verða þarfir greindar 
• Ferlið verður vettvangur samráðs 
• Ferlið leiðir af sér kynningu á skógrækt út í samfélagið 
• Ferlið kallar eftir vöktun og rannsóknum, eflir þekkingu og hæfni 

 
 

 
 

 



Og ef allt fer að óskum: 
• Mun ferlið leiða af sér skýra framtíðarsýn meðtekna af æðri stjórnvöldum 
• Bætta ákvörðunartöku um notkun fjármuna 
• Nægar fjárveitingar til að ná samþykktum markmiðum 
• Betri árangur í skógrækt 
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