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Umsögn um frumvarp til laga um náttúruvernd

Hollustuvernd ríkisins vísar til erindis umhverfísnefndar dags. 24. febrúar s. 1.

í eftirfarandi umsögn sinni hefur Hollustuvernd ríkisins aðeins litið til nokkurra þeirra 
atriða sem stofnunin telur að varði starfsemi hennar og þeirra laga og reglna sem hún 
starfar samkvæmt.

Tengsl m illi náttúruverndarsvæða á landi og sjó
3. gi% í 6. tl. nr. c eru sérstök svæði á landi og sjó talin, sem njóta verndar af öðrum 
lögum vegna náttúru og landslags skilgreind sem náttúruverndarsvæði. Hollustuvernd 
er sammála því að vernda beri sérstaklega svæði á sjó samkvæmt þessum lögum. Hins 
vegar geta komið upp veruleg túlkunarvandræði t.d. vegna greina 7 og 11, auk alls IV. 
kafla, ef verndarsvæði á sjó eru skilgreind með þeim hætti sem lagt er til. í stað þess 
mætti hugsa sér að brjóta upp skilgreininguna með :

Náttúmverndorsvœði á landi:
-  a og b óbreytt
-  Afmörkuð svœði á landi sem njóta verndar samkvæmt öðrum tögum vegna 

náttúru eða landslags.

Náttúruverndarsvæði á sjó:
-  Aftnörkuð svœði á sjó sem njóta verndar samkvæmt öðrum lögurn.

og bxjóta IV. kafla upp í tvo undirkafla a) rekstur náttúmverndarsvœða á landi og b) 
rekstur náttúruverdarsvœða á sjó. Undir síðari kaflanum mætti standa “ Um rekstur 
náttúruverndarsvœða á sjó fer eftir sérlögum sem gilda um hvert svœði”. Á sama hátt 
verður að setja í 18. gr. ”um umferð um náttúruverndarsvœði á sjó fer eftir sérlögum 
sem gilda um hvert svœði. ”

Frumvapið íjallar um efnistöku á hafsbotni en ekki um lagningu sæstrengja. 

Einstakar greinar aðrar
4. gr. Greinin fjallar um þá aðila sem ráðherra skal hafa samband við varðandi stefnu 
í náttúruvernd, framkvæmdir og fræðslu á því sviði, og er Hollustuvernd ríkisins ekki 
þar á meðal. Það er álit Hollustuverndar að náttúruvernd sé meiningarlítil ef ekki eru
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viðhlýtandi mengunarvarnir. Af þessum sökum telur stofnunin skynsamlegt að hún sé 
nefnd á meðal samráðsaðila.

7. gr. í 7. gr. frumvarpsins er flallað um eftiriit Náttúruverndar ríkisins með 
framkvæmdum. Tryggja þarf að slfkt efíirlit skarist ekki við eftiriit annarra aðila sbr. 
eftirlit heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga og eftirlit Hoilustuverndar ríkisins.

10. gr, Teija verður líklegt að á þessum náttúruverndarþingum verði Qallað um 
málefni sem heyra undir Holiustuvernd ríkisins, þ. m. t. ástand mála hvað varðar 
mengun aímennt, svo og málefni einstakra mengunarvalda eða fyrirtækja. Því er 
æskilegt að Holiustuvernd ríkisins hafi aðiid að náttúruverndarþingum, eða tryggt 
verði með öðrum hætti að stofnunin geti miðlað sérfræðiþekkingu sinni þegar málefni 
sem heyra beint undir hana eru tekin til umræðu eða ályktunar.

44. gr. Fyrsti hluti þessarar greinar er samhljóða gildandi náttúruverndarlögum. Þetta 
er eina ákvæðið í ísienskum lögum sem kveður á um skyldur til að íjarlægja skipsflök. 
Á það hefur margsinnis verið bent að unnt sé að túlka ákvæðið þannig að einungis sé 
átt við skip sem sett hefur verið upp í fjöru til langdvalar, og ákvæðið eigi ekki við um 
skyldur aðiia til að fjarlægja flök eftir strönd. Hollustuvernd ríkisins telur, einkaniega 
í ljósi strands Víkartinds og annarra sambærilegra atburða, að setja skuli slíkt ákvæði 
með þeim hætti að ágreiningslaust sé að skyldan sé almenn hvort sem átt er við 
strönduð skip, eða skip sem tekin hafa verið upp til geymslu.

49. gr. síðasti málsliður. Til þess að vera í samræmi við reglur, sem gilda um forgun 
úrgangs, ætti að standa hér: Förgun úrgangs á efnistökusvæðum er bönnuð nema í 
samræmi við lög og reglur um hollustuhætti og mengunarvarnir.
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