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ALMENNAR ATHUGASEMDIR

Ferðafélag Íslands fagnar endurnýjun laga um náttúruvernd og telur mikilvægt að frumvarpið verði 
samþykkt á yfirstandandi þingi. Í frumvarpinu koma fram skýrari reglur og markmið um bæði verndun 
og nýtingu náttúru landsins en í eldri lögum. Ferðafélag Íslands gerir nokkrar athugasemdir, bæði 
almennar og eins við einstaka kafla og greinar frumvarpsins.

Fræðsla um náttúru Íslands

Ferðafélag Íslands fagnar því að í 12. grein frumvarpsins segir að stjórnvöld skuli „með ráðgjöf, 
leiðbeiningum og fræðslu stuðla að því að markmiðum laga þessara verði náð".Ferðafélag Íslands 
bendir hins vegar á að tryggja þarf að hægt verði að sinna þessu markmið af myndarskap en oft hefur 
borið á því vegna skorts á fé að fræðsla og leiðbeiningar um vernd og nýtingu náttúrunnar hefur ekki 
verið sinnt sem skildi.

ATHUGASEMDIR VIÐ EINSTAKA KAFLA OG GREINAR FRUMVARPSDRAGA 

II. Kafli. Meginreglur

Ferðafélag Íslands tekur undir og fagnar þeirri áherslu að hafa sér kafla um meginreglur þar sem 
stjórnvöldum er gert að fylgja í hvívetna helstu reglum umhverfisréttar.

IV. Kafli. Almannaréttur, útivist og umgengni

Með vaxandi útivist hefur umferð um landið vaxið gífurlega og á sama tíma hafa komið til sögunnar 
landeigendur sem vilja takmarka eða banna umferð um landareign sína meira en áður var venja.
Þetta kallar á löggjöf þar sem hagsmunir beggja eru tryggðir þó að góð samskipti og tillitsemi verði 
alltaf ráðandi þáttur í sambúð þessara aðila.

Ferðafélag Íslands leggur áherslu á að almannaréttur sé sterkur í lögunum og almenningi tryggð sem 
greiðust för um landið en um leið að ekki sé farið með ágangi um eignarlönd

19. gr. Umferð gangandi manna

Ferðafélag Íslands telur að almenningur skuli eiga frjálsa för um óræktað land enda styðst það við rétt 
og hefðir á Íslandi frá örófi alda. Stærstur hluti óræktaðs lands er móar, melar, heiðalönd og útjörð 
sem er lítið eða ekki nýtt nema þá helst til beitar. Engin verndunar- eða nytjaþörf er því á að 
takmarka eða banna umferð gangandi fólks um slík svæði. Skýra verður mun betur í frumvarpinu



hvað felst í takmörkunum vegna nýtingar og vernd lands og gæta þess að slíkt verði ekki notað í þeim 
eina tilgangi að meina fólki för um landið. Sérstaklega eru orðin „vegna nýtingar" opin til of víðtækrar 
túlkunar.

20. gr. Umferð hjólandi manna og ríðandi

Ferðafélag Íslands telur að mikilvægt sé að hjólandi og ríðandi umferð geti farið um náttúru Íslands, 
en telur jafnframt nauðsynlegt að tryggja vernd náttúrunnar vegna slíkrar umferðar rétt eins og ef 
um gangandi eða vélknúna umferð er að ræða. Ferðafélag Íslands telur eðlilegt að ný ákvæði í 
lögunum banni rekstur hrossastóðs yfir gróið land ef af því hljótast náttúruspjöll eða hætta skapist á 
slíkum spjöllum.

22. gr. Heimild til að tjalda

Ferðafélag Íslands telur að reynsla af eldri lögum um heimild til að tjalda hafi verið góð og 
ástæðulaust sé að skipta tjöldum í sérstaka flokka, sbr. viðlegutjald eða göngutjald. Heppilegast er að 
orðið viðlegutjöld nái til tjalda sem fólk hefur með sér á göngu, á jöklaferðum og í venjulegar 
tjaldútilegur en að þar undir falli ekki stærri tjöld s.s. veislutjöld eða önnur samkomutjöld. Í 
frumvarpinu er gert ráð fyrir að koma megi tjaldvögnum, fellihýsum og húsbílum fyrir til 
næturgistingar á stöðum nærri alfaraleiðum þar sem ekki verða landspjöll og kallar ekki á 
utanvegaakstur.

25. gr. Takmörkun umferðar

Ferðafélag Íslands telur mikilvægt er að tryggja almannarétt fólks, en fellst á að hann ekki verið án 
takmarka. Heppilegast er að mati félagsins að UST hafi til þess heimild að grípa til takmörkunar á 
umferð í þágu verndar viðkvæmrar náttúru enda liggi fyrir skýrar ástæður fyrir takmörkun á umferð.

31. gr. Akstur utan vega og á vegslóðum

Ferðafélag Íslands telur eðlilegt að hægt sé að veita undanþágur frá banni við akstri vélknúinna 
ökutækja utan vega. Til dæmis vegna þjónustu og viðhalds á fjallaskálum ferðafélaga, vegna 
björgunarstarfa, landbúnaðarstarfa eða umferð fatlaðra.

Í 3. mgr. er tekið fram að ólögmætur akstur utan vega varði refsingu sem Ferðafélag Íslands telur 
eðlilegt sem og jafnframt að náttúruspjöll vegna starfa samkvæmt 2. málsl. 2. mgr. (31.gr.) geti eftir 
atvikum verið refsiverður, sbr. 91. gr.

VII. Kafli. Friðlýsing svæða

Ferðafélag Íslands telur rétt að gert sé ráð fyrir að ákvarðanir Umhverfisstofnunar skv. 41. gr. séu 
kæranlegar til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, sbr. 92. gr. frumvarpsins.

46. gr. Óbyggð víðerni

Ferðafélag Íslands telur mikilvægt að gera greinarmun annars vegar á milli t.d. göngumannakofa, 
lítilla gönguskála og og fjallaskála og hins vegar stórgerða mannvirkja þegar rætt er um mannvirki. 
Mikilvægt sé, meðal annars af öryggisástæðum og þjónustu við ferðamenn, að mögulegt sé að setja 
upp fjallaskála í óbyggðum.



XVI. Kafli. Ýmis ákvæði

93. gr. Gjaldtaka

Í 93. gr. kemur fram að rekstraraðila svæðis er heimilt að taka gjald fyrir aðgang að svæðinu ef spjöll 
hafa orðið af völdum ferðamanna eða hætta er á slíkum spjöllum og skal tekjum af því varið til 
eftirlits, lagfæringar og uppbyggingar svæðisins eða aðkomu að því. Ferðafélag Íslands fagnar þessu 
ákvæði enda mikilvægt, sérstaklega á fjölsóttum og viðkvæmum ferðamannastöðum að tryggja bæði 
vernd og uppbyggingu svæða með aðgerðum sem óhjákvæmilega kosta fé og eðlilegt að ferðamenn 
sem nýta og njóta greiði fyrir.

94.gr. Náttúruverndarsjóður

Ferðafélag Íslands fagnar því sérstaklega að stofna beri sjóð til verndar náttúru Íslands.

Í frumvarpinu kemur fram að Umhverfisstofnun eða aðrir aðilar sem umsjón hafa með friðlýstum 
svæðum geti tekið gjald til þess að lagfæra landspjöll eða koma í veg fyrir þau. Ferðafélag Íslands 
styður þessa grein frumvarpsins enda ógerningur að lagfæra og vernda viðkvæma og fjölsótta 
friðlýsta staði ef ekki kemur til fé sem gestir leggja til vegna umferðar og dvalar á slíkum stöðum.

Virðingarfyllst,
fyrir hönd Ferðafélags Íslands

Ólafur Örn Haraldsson 
Forseti FÍ


