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Skógrækt ríkisins hefur fengið til umsagnar frá Skipulagsstofnun, Landsskipulagsstefnu 

2013–2024, tillögu til auglýsingar. Tillagan fjallar um þrjá þætti landskipulagsstefnunnar, 

miðhálendið, búsetumynstur og skipulag haf og strandsvæða. 

 

Markmið landsskipulagsstefnu er að setja fram leiðarljós um nýtingu lands og landgæða 

sem tryggir heildarhagsmuni við gerð skipulagsáætlana og stuðlar að sjálfbærri þróun og 

skilvirkri áætlanagerð. Þá er landsskipulagsstefnu ætlað að stuðla að samræmingu í 

stefnumótun ríkis og sveitarfélaga um landnotkun og nýtingu lands.  

 

Skógrækt ríkisins fagnar fram komnum tillögum að landsskipulagsstefnu og þeim 

áformum um að sveitarfélög taki mið af landskipulagsstefnu við gerð skipulagsáætlana 

sinna. 

 

Ekki hefur enn verið gerð formleg landsáætlun um skógrækt og uppgræðslu lands með 

skógi. Í lögum um landshlutaverkefni í skógrækt, nr. 95 13. júní 2006, er þó gert ráð fyrir 

að ríkið styrki skógrækt á að minnsta kosti 5% af flatarmáli láglendis neðan 400 m yfir 

sjávarmáli. 

  

Eðlilegt verður að telja að svo afdráttarlaus stefnumörkun um landnýtingu fái meiri 

umfjöllun í tillögu að landsskipulagsáætlun en raun ber vitni. Eingöngu er minnst á 

skógrækt í þeim þætti stefnumörkunar, er fjallar um búsetu mynstur og dreifingu byggðar 

í kafla 2.2.5. Þar segir „þörf er á umfjöllun um skógrækt ekki síst í tengslum við 

mótvægisaðgerðir í loftslagsmálum en einnig hvað varðar áhrif skógræktar á landslag og 

aðra landnotkun”. Skógrækt ríkisins vekur athygli á því að í lögum um landshlutaverkefni 

í skógrækt, 1.gr. nr. 95 13. júlí 2006, er tilgangi og markmiðum verkefnanna lýst á þann 

veg að þau skuli skapa skógarauðlind á Íslandi, treysta byggð og efla atvinnulíf í 

landshlutunum. Í nýlegri könnun um fjölda starfa í skógrækt hjá Landshlutaverkefnum í 

skógrækt sem unnin var af Lilju Magnúsdóttur, meistaranema, Dr. Bjarna D.Sigurðssyni, 

Landbúnaðarháskóla Íslands og Daða Má Kristóferssyni, Háskóla Íslands kemur fram að 

ársverk hjá Landshlutaverkefnum eru að meðaltali 56 á árunum 2001 til 2010. Skógrækt 

ríkisins rekur einnig starfsstöðvar víða um land með fjölda starfsmanna.  

 

Sumir virðast halda að helstu áhrif skógræktar séu á ásýnd lands og útsýni en slík 

yfirborðskennd hugsun er ekki viðeigandi sem grunnur að umfjöllun í 

landsskipulagsstefnu. Í viðbót við störf sem skapast á landsbyggðinni við fjárfestingu 

opinberra aðila í skógrækt skapast fjölbreyttir möguleikar til landnýtingar. Úrvinnsla 

timburs er þegar hafin í smáum stíl og mun aukast umtalsvert á næstu áratugum. Nýting 



skóganna kallar á uppbyggingu innviða á borð við heilsárs vegi sem þola timburflutninga 

og opna um leið ný svæði til almennrar umferðar. Möguleikar skógartengdrar 

ferðaþjónustu eru miklir ekki síður en ferðaþjónustu sem tengist hálendinu, jöklum eða 

þjóðgörðum. Þetta má merkja á þeirri staðreynd að fólk kýs helst að staðsetja 

frístundahús í skógum. Samnýting lands til skógræktar og beitar er hafin og mun aukast 

með árunum. Í sumum sveitum landsins, einkum þeim þéttbýlli, mun skógrækt ekki 

aðeins setja svip sinn á landið heldur einnig á atvinnulífið og þar með á búsetu.  

 

Skógrækt ríkisins hvetur til þess að þessu atriði verði meiri gaumur gefinn í þeirri tillögu 

að landsskipulagsstefnu sem hér er til kynningar og síðar verður auglýst. Auk þess að 

skapa sjálfbæra skógarauðlind til framtíðar mun starfsemi Landshlutaverkefnanna og 

annarra verkefna í skógrækt treysta byggðafestu og stuðla að byggðamynstri sem er í 

samræmi við þau markmið sem fram koma í tillögu að landsskipulagsstefnu. 

 

 

 

       F.h. Skógræktar ríkisins, 

 

            

       Hallgrímur Indriðason, 

           skipulagsfulltrúi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


