
Ed. 451. Breytingartillögur [113. mál]
við frv. til laga um skipulag ferðamála.

Frá samgöngunefnd.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Tilgangur laga þessara er að stuðla að þróun ferðamála og skipulagningu

ferðaþjónustu fyrir Íslenskt og erlent ferðafólk sem mikilvægs þáttar í íslensku
félags- og atvinnulífi, bæði með hliðsjón af þjóðhagslegri hagkvæmni og um-
hverfisvernd.

2. Við 4. gr. 2. málsgr, orðist svo:
Skulu þeir skipaðir af samgönguráðherra, og skal einn þeirra vera úr hópi

fastra starfsmanna samgönguráðuneytísins, einn skipaður eftir tilnefningu Nátt-
úruverndarráðs og tveir skipaðir eftir tilnefningu Ferðamálaráðs. Einn skipar
ráðherra án tilnefningar.

3. Við 6. gr.
a. Orðin "þ. á m, aðild að rekstri kynningarskrifstofa erlendis" í I. tölul. 3

falli niður.
b. Við I. Skipulagning ferðamála bætist nýr tölul., svo hljóðandi:

6) Samstarf við almennar ferðaskrifstofur og könnun á nýjungum ferða-
málum.

c. Orðin "dagleg störf" í II. tölul. 1 falli niður.
d. Við II. Þjónustustarfsemi. 5. tölul. orðist svo:

Að vinna að því, að starfrækt sé miðstöð fyrir sölu veiðileyfa í ám og
vötnum, í samráði við samtök veiðiréttareigenda og Landsamband stangar-
veiðifélaga.

e. Við III. Eftirlit og umhverfisvernd. 2. tölul. orðist svo:
Að hafa frumkvæði um, að uppfylltar séu nauðsynlegar hreinlætiskröfur,

sér i lagi á stöðum, sem fjölsóttir eru af ferðafólki.
f. Við III. Eftirlit og umhverfisvernd. Við 4. tölul. bætist: og stuðla að úrbót-

um á þvi, sem áfátt kann að reynast.
4. Við 8. gr. 1. málsgr. orðist svo:

Ferðamálaþing skal halda eigi síðar en í septembermánuði ár hvert. Ráð-
herra ákveður með reglugerð, að fengnum tillögum stjórnar Ferðamálastofnunar
Íslands, hvaða aðilar, samtök og stofnanir, er hafa hagsmuna að gæta, hafa rétt
til að senda fulltrúa á Ferðamálaþingið, svo og hverjir hafa rétt til að sitja
þingið án atkvæðisréttar.

5. Við 9. gr.
a. 1. málsgr. orðist svo:

Ferðamálaþing kýs til eins árs í senn sjö manna Ferðamálaráð og jafn-
marga til vara. Ferðamálaráð kýs formann og varaformann úr hópi aðal-
manna í ráðinu.

b. Upphaf 2. málsgr. orðist svo:
Hlutverk Ferðamálaráðs skal vera að stuðla að þvi, að ályktanir Ferða-

málaþings séu framkvæmdar, ræða ný viðhorf
6. Við 14. gr. a-liður falli niður.
7. Við 22. gr. 3. tölul. orðist svo:

Sjóðnum er heímilt að veita Ferðamálastofnun íslands framlag til að koma
upp eða endurbæta hreinlætis- og snyrtiaðstöðu á fjölsóttum ferðamannastöðum,
til umhverfisverndar og til annarra verkefna, sem nauðsynleg eru vegna ferða-
manna, sbr. III. lið 6. gr. þessara laga. Styrkveitingar mega þó aldrei nema
hærri fjárhæð en 10% af árlegum tekjum sjóðsins samkvæmt 23. gr.



8. Við 26. gr. 3. málsgr. orðist svo:
Ráðherra skipar þrjá menn til fjögurra ára í senn til að fjalla um málefni

Ferðamálasjóðs. Skulu þeir gera rökstuddar tillögur um lán eða framlög úr
sjóðnum. Formaður stjórnar Ferðamálastofnunar íslands skal eiga sæti i nefnd-
inni. Ferðamálaþing tilnefnir einn nefndarmann. Hinn þriðja skipar ráðherra
án tilnefningar.

9. 32. gr. orðist svo:
Ráðherra er heimilt að ákveða. að fenginni umsögn stjórnar Ferðamála-

stofnunar íslands og Ferðamálaráðs, að greitt skuli sanngjarnt gjald fyrir þjón-
ustu, sem veitt er á stöðum í umsjá ríkisins, enda sé fé það. sem þannig
safnast, að frádregnum Innheimtukostnaði. eingöngu notað til fegrunar og snyrt-
ingar viðkomandi staðar og til að bæta aðstöðu til móttöku innlendra og erlendra
ferðamanna, sem þangað koma. Ákvæði þessi taka þó ekki til þjóðgarða eða
annarra svæða á vegum Náttúruverndarráðs, nema samþykki þess komi til.


