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Efni: Umsögn Orkustofnunar um frumvarp til laga um náttúruvernd, 528. mál.

M eðfylgjandi er um sögn  O rkustofnunar um  frum varp til laga um  náttúruvernd, 528. mál, 
heildarlög.
Tím i til um sagnar er m jög  knappur en frum varpið v iðam ikið og hafa því ekki verið  föng 
flalla svo um frum varp þetta sem  vert væri.
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ATHUGASEMDIR VIÐ FRUM VARP T IL  LAGA UM 

NÁTTÚRUVERND

(123. íöggjafarþing 1997 - 1998,528. mál)

Orkustofnun hefur borist téð frumvarp til umsagnar frá umhverfísnefnd Alþingis, með bréíi dag- 
settu 24. februar 1999. Timi til umsagnar er mjög knappur en frumvaipið viðamikið og hafa því 
ekki verið föng á að fjalla svo um frumvarp þetta sem vert væri. Athugasemdir þessar em því tak- 
markaðar við örstutta, almenna umsögn og nokkrar athugasemdir við einstaka kafla frumvarpsins. 
Umfjöllunin lýtur einvörðungu að því sem snertir orku- og auðlindamál og því er tekur til verk- 
sviðs Orkustofnunar í þeim málum,

Almenn umsögn:

Margt er til bóta í framvarpi þessu frá núgildandi lögum. Má þar nefna:

• Mun skipulegri uppsetning, skýrari texti og efnisröðun.

• Nánari grein gerð fyrir verndarverðum náttúrufyrirbærum.

• Náttúraverndaráætlun til fimm ára í senn.

Ýmsir annmarkar era þó enn á frumvarpi þessu. Má þar nefna:

• Markmiðssetning er ófullnægjandi.

• Saman er blandað náttúravernd og landslagsvemd.

• Verndar- og friðunaraðgerðir era lítt skilgreindar.

Orkumálaaðilum er mikill bagi að þessum annmörkum, því að þeir þurfa skýr, rökræn og eðlileg 
ákvæði um nauðsynlega náttúru- og landslagsvernd, sem takmarki á ásættanlegan hátt kosti til 
tæknilega og hagrænt mögulegrar orkuvinnslu, í  sátt við umhverfið. Suma af þessum annmörkum 
má laga án mikillar fyrirhafnar, en aðrir þurfa lengri umfjöllunar við. Þrátt fyrir annmarka þessa, 
er það mikil framför að frumvarpinu, að þörf væri á að koma því í lög, einkum með auðgeranleg- 
um og nauðsynlegum breyíingum. Vegna annarra annmarka, sem er meira verk og tímafrekara að 
laga, þyifti þá að gera fyrirvara um þar að lútandi endurskoðun innan skamms tíma.

A thugasem dir við einstaka kafla:

/. kafli: Markmið, gildissvið og skilgreiningar.

Nokkuð víðtæk og atmenn samstaða mun nú vera um það, að ná ttú ruvernd  sé alm annagæði. 
Enn skortir þó skilgreiningu á því í frumvarpi þessu, í hverju það felist, hverjum það komi til 
góða og á hvaða hátt og í hverju náttúruvernd skuli felast. Þetta eru þó framsetningar fyrir réttan
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grunn undir lög um þetía efni. Sú frumsetning er sett fram í l.gr., 2. mgr, að tryggja beri (eftir 
föngum) "þróun...náttúru eftir eigin lögmálum". Frumsendur þessarar frumsetningar eru ekki 
óumdeildar, þar á meðal, hvort svona þróun sé æskilegt markmið, ein og sér. Vel er þekkt, að 
óheft náttúruöfl geta valdið stórsköðum á náttúrunni sjálfri, en einnig valdið mannlegu samfélagi 
mikium usla. Hver vill t.d. láta fjarlægja flóðvarnargarða við Skeiðará eða sjóvarnargarða á 
Stokkseyri ? Eigin réttur svokailaðrar "skyniausrar" náítúru er einnig umdeildur, þó að þróunar- 
ferill hennar sé að vissu marki þekktur. Svo íengi sem þessi deila er óútkljáð, orka frumsendur 
þær tvímælis, sem byggja einvörðungu á lausn hennar á annan hvorn veginn, eins og hér er gert.

Hitt er svo annað mál, að vel má skilja svokalíaða varúðarreglu í Ríó-yfiriýsingunni frá 1992 
svo, að náttúran skuli að öðiu jöfnu einnig njóta vafans í þessu máli sem öðrum álitamálum. 
Skýrt er tekið fram í þeirri yfirlýsingu "að komið sé af sanngirni íil móts við umhverfis-og þróun- 
arþarfir núlifandi og komandi kynsióða." (Sjáljbœr þróun í  íslenskti samfélagi, s. 25, Umhvetfts- 
ráðuneytið 1997). Hér er til tekið hið mannlega viðmið fyrir náttúmvernd og aðra umgengni við 
náttúmna, en þess er ekki getið í frumsetningum að markmiðssetningu í framvarpi þessu. Sett er 
fram f 1. gr., 1. mgr. frumvarpsins, að haga beri "samskiptum manns og náttúra þannig að hvorki 
spiliist líf eða íand né mengist..." náttúralegt umhverfi. Þetta er óframkvæmanlegt. Maðurinn lifir 
á nátíúrunni og í henni og setur því óhjákvæmilega mark sitt á hana, enda er hann sem lífvera 
hluti af henni en ekki yfirnáttúruleg vera í andstöðu við náttúrana. Framsendur markmiða fram- 
varpsins eru því að vissu marki skakkar og framsetningar þær ófullnægjandi, sem á þeim byggja, 
þó að ekki séu þær alfarið rangar. Þetía væri æskilegt að laga til að fyrirbyggja misskilning og út- 
leiðsiu iaganna á skökkum granni.

Skilgreining á ósnortnu viðerni (3. gr., 1. mgr., 4. tl.) er vandræðaleg, en vísað er til "...að njóta 
þar einveru og náttúrunnar án truflunar..." Þessi gæði munu almenningi ætluð og aðgengileg, en 
viss tormerki eru á að fjöldi manns njóti einvera í einu á sama stað, án takmarkana. Auk þess er 
álitamái, hvort möguleg not dugi til skilgreiningar á landssvæði af þessu tagi án skýrari skilgrein- 
ingar á tilgangi náttúruverndar en fram kemur í framvarpinu.

III, kafli: Stjórn náttúruverndarmála.

Orkustofnun hlýtur að fagna því, að umhverfisráðherra skuli hafa samráð við hana, ásamt öðrum 
stofnunum og aðiíum, "við mótun stefnu og framkvæmdir og fræðslu á þvf sviði;.." (þ.e. náttúru- 
vemdarmála), sbr. 4. gr. Formlegt samráð af þessum toga er nauðsynlegt til að tryggja bestu, 
mögulega sátt um  vernd og framkvæmdir í orkumálum og til að fyrirbyggja óþarfa misklið og 
ágreining. Einnig hlýtur Orkustofnun að fagna því færi, sem býðst til að taka virkan þátt í um- 
fjöilun um náttúruvernd með setu á Náttúravemdarþingi (10. gr.).

Náttúruverndarnefiidir gegna veigamiklu hlutverki um náttúraverndarmál á svæði viðkomandi 
sveitarfélaga. Þær eiga að vera, eða mega vera, margar og smáar. Hætt er því við, að þær verði 
vanburða til faglegrar umfjöllunar og ekki samstíga f ákvörðunum, þar sem margar koma að máli, 
eins og á vatnasviðum stórra fallvatna og sumum jarðhitasvæðum. Slfkt getur leitt til tafa, vand- 
ræða í umfjöllun og verið til hindranar um vernd eða nýtingu. Því er álitamál, hvort ekki eigi hér 
að hafa svipaða skipan og gert hefur verið með heilbrigðisnefndir og heilbrigðiseftirlit, sem era 
um margt skyld mál.

V. kafli: Landslagsvernd o.fl.

Stflbrot er að láta kaflaheiti í þessu vel upp setta framvarpi enda á "o.fl.", og hafa kaflann að sama 
skapi samtíning um ýmis efni. Betur færi á að kljúfa hann upp í samstæðar einingar að efni til. 
Biandað er saman í kafla þessum landslagsvemd og náttúravernd og er það raunar einn höfuð-



galti frumvarps þessa.

Skýra þarf náttú ruvernd  og landslagsvernd hvora fyrir sig} en forsendur þeirra eiu ólikar. Gæði 
landslags eru fyrst og fremst fagurfræðileg og til sjónrænnar gleði fyrir manninn. Landsíagsvemd 
lýtur að þeim gæðum og þeim arðnotum, sem af því má hafa. Þar etu mannleg gildi alfarið í fyrir- 
rúmi og vandséð, hvort eða hvernig eigin réttur náttúmnnar kemur því máli við. Mikill hluti um- 
ræðunnar um náttúiuvernd hér á landi hefur snúist um landsíagsvernd og arðnot af landslagi, 
einkum hvað ferðaþjónustu varðar, og verið þar með að vissu leyti á röngum gmnni. Vemdargildi 
náttúmnnar sjálfrar vill fyrir vikið lenda í skugganum, eins og sjá má af 37. gr., þar sem talin eru 
upp náttúmfyrirbæri og vistsvæði með mikið eigið vemdargildi sem "landslagsgerðir", þó að auð- 
vitað setji náítúmlegt yfirbragð þeirra svip á landslagið. Náttúruvernd er miklu fjölbreyttari að 
tilgangi og eðli í samræmi við gæði þeirra fyrir manninn, eins og fram kemur að nokkm f upp- 
talningu í 66. gr., sem raunar mætti standa framar í frumvarpinu. Hafi náttúran eigin rétt, þá gildir 
hann gagnvart náttúruvemd. Sem dæmi um þennan mun má nefna, að Dettifoss er talinn vera 
einn af glæstustu fossum landsins og fjölsótt áhorfsefni af ferðalöngum. Hann hefur því mjög 
mikið landsíagsgildi og verðskuldar vernd eftir þvf. Hins vegar er hann sem vatnafræðilegt eða 
jarðfræðilegt fyrirbæri einfaldur í sniði og ekki sérlega merkilegur. Óásjáiegt plönturæksni úti í 
sortuflóa getur verið stórmerkilegt vegna fágætis sfns, þó að áhrif þess á landslag séu engin. 
Þennan mun verður að gera á náttúravernd og landslagsvernd, því að ónákvæmni í þeim efnum 
getur valdið margsháttar misskilningi og vandræðum.

Nokkur náttúmfyrirbæri, sem talin ern upp í 37. gr., geta orðið fyrir barðinu á framkvæmdum 
vegna orkuvinnslu, en vernd þeirra setur þess vegna skorður við mögulegri orkuvinnslu. Þar á 
meðal em talin stöðuvötn og tjamir (íiður b), 1.000 m2 og stærri. Kringlótt tjörn af þeirri stærð 
væri aðeins 36 m  að þvermáli og em mýmargar mýrapytlur og vatnsglætur það stórar. Fjöldi 
þeirra á landinu er óþekktur, en samkvæmt skrám Orkustofnunar eiu vötn stærri en I km2 190 
talsins og vötn stærri en 0,1 km2 (10 ha) um 1850 talsins, Ekki er sjálfgefið að sama hlutfatl fylgi 
smæðinni niður á við, en væri svo, þá væm tjarnir stærri en 1.000 m2 (0,1 ha eða 0,001 km2) um 
170.000 talsins. Hvernig svo sem þvf er varið, þá hafa svona tjarnir vart fágætisgildi hér á landi 
og því hæpið að meta vemdargildi þeirra út frá svona stærðarflokkun.

Miklu máli skiftir fyrir orkuvirkjanir, hvort og hve mikið megi raska fossum og jarðhitauppsprett- 
um (37. gr., liður d). Fallvötnum verður vart veitt úr farvegi sínum og framhjá virkjantegu falli, 
nema vatnsþurrð verði í fossum og flúðum. Jarðhitavinnsla úr borholum dregur að öðm jöfnu að 
einhverju marki úr uppstreymi jarðhitavatns til nálægra uppsprettna. Algjör vernd á fossum og 
jarðhitauppsprettum setur því langdrægt fullkomnar skorður fyrir frekari virkjun óvirkjaðra fall- 
vatna og jarðhitasvæða. Hér er því um stórmál að ræða, sem ekki er hægt að afgreiða með einum 
bókstafslið í upptalningu, heldur þarf að taka til gaumgæfilegrar athugunar og leita að jöfnu vægi 
milli verndar og nýtingar, á grundvelli mats á landslagsprýði og orkuvinnslu. Vernd og virkjun 
verður að ákveða í samræmi við það.

V7. kqfli: Nám jarðefna,

Ýmis ákvæði þessa kafla varða hlutverk iðnaðarráðherra og verksvið Orkustofnunar á hans veg- 
um, hvað varðar auðlindir í jörðu, sbr. lög nr. 57/1998. Skal hér eftirfarandi talið:

47. gr.: Hér eru sett mun þrengri mörk fyrir heimildir landeigenda til efnistöku á landi sínu en í 
lögum nr. 57/1998 (8. gr.).
48. gr. (og að vissu marki 49. gr): Hér em gerðar svipaðar kröfur um áætlanir um alla efnistöku 
og tilgreina skal í nýtingarleyfum skv. lögumnr. 57/1998 (17. og 18. gr.). Þessar áætlanir á vænt- 
anlega að leggja fyrir hlutaðeigandi sveitarstjórn sem veitanda framkvæmdaleyfis. Hér gengur 
fmmvatpið lengra en lög 57/1998 um þessi efni.



Nátíúruvemd ríkisins skal hafa eftirlit með efnistöku á landi, skv. 48. grM 2. mgr., en þó innan 
ramma 6. og 7. gr,, en í þeim er m.a. vísað til eftirlits annarra opinberra aðila. Nær það ti! eftirlits 
Orkustofnunar skv. lögum 57/1998 (IX. kafli, 2 1 .-2 7 . gr.). Gert er ráð fyrir, að umhverfisráðherra 
setji reglugerð um eftirlit Náttúruvemdar ríkisins (6. gr., liður b). Ákvæði um "umfang opinbers 
eftirlits og ákvörðun eftirlitsgjaída" eru í 7. gr., 3. mgr., þar sein segir, að umhverfisráðherra setji 
gjaldskrá að fengnum tillögum Náttúmverndar ríkisns, þar sem þessi atriði komi fram. Þefla "op- 
inbera eftirlit" á þama vart við annað en stofnanir umhverfisráðuneytis, en það þarf að koma hér 
skýrt fram, því að gert er ráð fyrir opinberu eftirliti á vegum annarra ráðuneyta, þ.á.m. eftirliti 
Orkustofnunar. Gjaldskrá þeirra stofnana vegna eftirlits er væntanlega á vegum hlutaðeigandi 
ráðherra.

VII. kajli; Friðlýstar náttúruminjar.

Mjög skoríir á skýr ákvæði, í hverju friðun og verndun skuli felast, en það getur skift miklu máli 
fyrir takmarkanir vegna þeirra aðgerða á möguleikum til orkuvinnslu, Af þessari óvissu getur Íeitt 
margs konar vandræði. Einungis er þess getið í 60. gr., að í friðlýsingu skuli "...eftir atvikum m.a. 
kveða á um: a. hversu víðtæk friðunin er." Ekkert segir um, hvers eðlis slík friðun skuli vera, né 
er gerð grein fyrir því í skilgreiningum, fyrr í fmmvarpinu (3. gr.). Hér er nánast til staðar lagalegt 
tómarúm, sem er vitaskuld allsendis óviðunandi. Ekki er heldur gert ráð fyrir því í grein þessari 
(60, gr.), að tilgreina þurfi nein rök fyrir friðlýsingu eða tilgang með henni. Skjóta hér aftur upp 
kollinum ágallar á fmmsendum og fmmsetningum um markmið náttúmverndar, eins og fyrr hefur 
verið getið. Þetta ástand getur leitt til mikillar óvissu og vandkvæða við framkvæmd laganna. Er 
brýnt að bæta úr því sem fyrst.

Föng hafa ekki reynst til að kanna betur ýmis önnur ákvæði í fmmvarpi þessu, né til að gera um- 
ræddum atriðum gíeggri skil. Ljóst er þó, að frumvarpi þessu er enn um margt ábótavant, svo 
margí sem þó er til bóta frá núgildandi lögum. V antar einkum  skýrari frm nsendur að náttúru- 
vernd og m arkm iðssetningu í sam ræ m i við þæ r, skýrari skilgreiningu á náttú ruvernd  og 
landslagsvernd, einkum  hvað v a rð ar tilgang verndar og eðli verndar- og friðunaraðgerða, 
og gleggri skilgreiningu á verndargildi landslags og ná ttú ru fy rirbæ ra . Þessir annmarkar 
skerða mjög möguleika aðila í orkumálum til að afmarka á skýran og rökstuddan hátt kosti íil 
orkuvinnslu í sem bestri sátt við umhverfið og undir leiðarljósi sjálfbærrar þróunar Orkustofnun 
telur að stefna beri að.

Freysteinn Sigurðsson


