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Frumvarp til laga
uin náttúruvernd.

(Lagt fyrir Alþingi á 123. löggjafarþingi 1998-99.)

í. KAFLI
Markmið, gildissvið og skilgreiningar. 

f g r .
Markmið laganna.

Tilgangur þessara laga er að stuðia að samskiptum manns og náttúru þannig að hvorki 
spillist líf eða land né mengist sjór, vatn eða andrúmsloft.

Lögin eiga að tryggja eftír föngum þróun ísienskrar náttúru eftir eigin lögmálum, en 
verndun þess sem þar er sérstætt eða söguíegt.

Lögín eiga að auðvelda umgengni og kynni þjóðarinnar af náttúru landsins og menn- 
ingarminjum og stuðla að nýtingu auðlinda á grundveili sjálfbærrar þróunar.

Vakin er aíhygli á því þetta hugtak kemur aðeins fyrir á einum öðrum stað í frumvarpinu 
Margar menningaminjar á Islandi eru nátengdar náttúrunni og skýtur því skökku við að 
ekki skuli fjallað meira um þær í lagagreinum þessa frumvarps. Tekið er að hiuta á 
menningarminjum í öðum landslögum, en efnistök þar eru mörg úrelt og ekki í takt við 
áhersíubreytingar sern hafa átt stað í nátúru- og umhverfísvemdannálum á sl. áratugum.

2. gr.
Gildissvið.

Lög þessi giída á ísiensku landi og þar sem þess er getið í landhelgi og efnaiiagslögsögu, 
sbr. J. og 3. gr. laga um landhelgi, efnahagsíögsögu og landgmnn, nr. 41/1979.

Lögin breyta í engu ákvæðum annarra laga um vernd, friðun og veiðar á vilitum dýrum 
til lands og sjávar.

3.gr.
Skilgreiningar.

I lögum þessum merkir:
1 Afi'étím~4=,andsvæði utan-byggðar sem að staðaldri (?) liefur verið netað til-sumarbeitar

2. Eignarland: Landsvæði sem er háð einkaeignarrétti þannig að eigandi landsins fer með 
öll venjuíeg eignarráð þess innan þeirra marka sem íög segja til um á hverjum tíma.

3. Fólkvangttr: Landsvæði í umsjón sveitarfélags eða sveitarfélaga sem friðlýst hefúr verið 
til útivistar og almenningsnota.

4. ósnortið víðemi: Landsvæði sem er a.m.k. 25 km2 að stærð eða þannig að hægt sé að 
njóta þar einveru og náttúrunnar án íruflunar af mannvirkjum eða umferð vélknúinna 
farartækja á jörðu, er í a.m.k. 5 km fjarlægð frá mannvirkjum og öðrum tæknilegum 
ummerkjum, svo sem raflínum, orkuverum, miðlunarlónum og þjóðvegum, og þar sem 
ekki gætir beinna ummerkja mannsins og náttúran fær að þróast án álags af mannlegum 
umsvifum.

Liður um „Afrétti" falli burt enda kemur orðið afréttur hvergi fyrir annars staðar í  
greinum laganna (auk þess - hvað merkir að staðaidri?). Einnig skal bent á að 
hugtakið „ósnortið víðerniu er hvergi notað í lagafrumvarpinu ogþvíóskiijanlegt a f  
hverjuþað er tíundað hér. Verði hins vegarfi'ttmvarpiþessu breytt m.i.t. hugtaksins, 
eins og iagt er til að gera (37. gr., V. Kafii, Landslagsvernd ofi), þá á 
skýringasetningin að standa, eiia fa iii hún burt.
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5. Náftúnmiinjar:
a. Náttúruverndarsvæði.
b. Jardmyntíanir, iífverur, búsvæðí þeirraogvistkerfí semeru á náttúmminjaskrá, sbr.
67.gr.

6. Nát/úruverndarsvœði:
a. Friðlýst svæði, þ.e. þjóðgarðar, friðlönd, fóikvangar, og náttúruvætti.
b. Önnur svæði og náttúrumyndanir sem eru á náttúruminjaskrá, sbr. 67. gr.
c. Afmörkuð svæði á landi og sjó sem njóta vemdar samkvæmt öðrum lögum vegna nátt- 

úru eða landslags,
7. Rœktað land: Garðar og tún og akrar, þ.e. land sem hefur verið ræktað með jarðvinnsiu, 

sátiingu og reglulegri áburðargjöf, eða land sem hvorki hefur þarfnast jarðvinnslu né 
sáningar til að verða slægjuiand en er það vegna áburðargjafar og er notað sem slíkt.

þar-talanörkuð eignarréttindi.-

Hér vanfar greiniiega hugtakið ,Jarðmyndanir“ sem samheiti y fir jarðj'rœðiieg 
fyrirhæri hvers konar. Náttúruminjar taka augijósiega bœði tii jarðfrœði og 
iíjfrœði. Þá er vakin athygii á þ v f  að hugtakið „þjóð!enda“ kemur hvergi fyrir 
annars staðar ífrumvarpinu og œ ttiþví að feiiaþennan iiö úl eða bæta inn í  
þar sem við á.

II. KAFLI 
Stjórn náttúruverndarmála.

4. gr.
Yfirstjórn umhverfisráðherra.

Umhverfísráðherra fer með yfírstjórn náttúruverndarmála.
Við mótun stefnu í náttúruvernd og framkvæmdir og fræðslu á því sviði skal ráðherra 

liafa samráð við Náttúruvernd ríkisins, Náttúrufræðistofnun Isiands, 
Hafrannsóknastofnunina, Orkustofnun, Náttúruverndarráð, SkÍpulagsstofnun, Ferðamálaráð, 
fræðsiuyftrvöld, bændur og aðra Íandnotendur, sveitarstjórnir og samtök áhugamanna um 
náttúruvemd og útivist eftir því sem við á hverju sinni.

5. gr.
Náttúruvernd ríkisins.

Náttúruvernd ríkisins er rikisstofnun undir yfírstjóm umhverfisráðherra.
Umhverfísráðherra skipar forstjóra Náttúruverndar ríkisins til fímm ára í senn. Hann skal 

hafa háskólamenntun og sérþekkingu á s\'iði nátíúru- og umhverfisfrœða og 
stjórnunareynslu sem nýtist honum í starfi. Forstjórí fer með stjórn stofnunarínnar, ber 
ábyrgð á rekstri hennar og ræður starfsmenn.

Umhverfísráðherra skaí setja í reglugerð nánari íyrirmæli um hlutverk og starfsskyldur 
forstjóra Náttúruverndar ríkisins og um innra skipulag stofnunarinnar.

Eðlilegt og væniegt tií góðs árangurs í starji sem þessu á sviði náttúru- og 
umhverfisfræða er að gera þá  kröfu tii forstjórans aö hann hafi menntun á þvísviði. 
Skiiyrði um reynsiu afstjórnun eru einnig sjálfsögðþar eð um stóran vinnustað er aó 
rœða og statfsemi sem tengistýmsum hagsmunaaðiium. Hiiðstæð hæfnisskiiyrði eru 
sett vió ráðningu forstjóra hjá öðrum ríkisstofnunum á sviði náttúrufræða.



6. gr.
Hlutverk Náttúruvemdar ríkisins.

Hlutverk Náttúruverndar ríkisins er:
a. umsjón, rekstur og efíirlit með náttúruverndarsvæðum í samræmi við lög,
b. efiirlit með því að náttúru landsins sé ekki spillt með athöfnum, framkvæmdum eða 

rekstri, að svo miklu leyti sem slíkt efíirlit er ekki falið öðrum með sérstökum íögum; 
umhverfísráðherra skai, að höfðu samráði vtð aðrar stofnanir og aðila sem fara með 
eftírlit samkvæmt sérstökum lögum, setja í reglugerð nánari ákvæði um efíirlit stofn 
unarintiar,

c. eftirlit með umferð og umgengni á svæðum í óbyggðum,
d. undirbúningur að friðlýsingu svæða, umsjón með gerð verndaráætlana fyrir náttúai 

verndarsvæði og skráning náttúruminja,
e. mat á verndargildi náttúru Islands og náttúruminja,
f. fræðsla á náttúruverndarsvæðum og aimenn fræðsla um náttúruvemd, m.a. í fjölmíðlum,
g. rekstur gestastofa á náttúruverndarsvæðum,
h. álitsgerð vegna meiri háttar framkvæmda og rekstrar,
i. friðunar- og uppgræðsíuaðgerðir á sviði gróður- og skógvemdar, sbr. 39. gr.,
j. skýrslugerð til umhverfisráðherra um ástand náttúruvemdarsvæða í umsjá stofnunarinnar, 

framkvæmdir á þeim og annað sem máli skiptir og varðar vörslu svæðanna, 
k. undirbúningur og öflun gagna vegna náttúruverndaráætlunar, sbr. 65. gr., og útgáfu nátt 

úruminjaskrár, sbr. 67. gr.,
I. veiting íeyfa samkvæmt lögum þessum,
m. önnur störf að náttúruvernd samkvæmt Íögum eða ákvörðun ráðherra.

7. gr.
Framkvæmd efiirliis.

Náttúruvernd ríkisins er heimilt að feía náttúrustofum og náttúmverndarnefndum, sbr.
II. gr., og einstahtíngum eða öðrum lögaðiium, að annast aimennt eftirlit með náttúru 
landsins. Um slíkt skal gera samning sem umhverfísráðherra staðfestir. í  samningnum skal 
m.a. kveðið á um greiðslur fyrir eftirlitið, menntun eftirlitsmanna, skýrslugerð og annað sem 
máli skiptir.

Telji Náttúruvemd ríkisins nauðsynlegt að haldið verði uppi sérstöku eftirliti með fram- 
kvæmdum skal gera um það samkomuiag við framkvæmdaraðila. I samkomulaginu skal 
taka mið af innra eftirlití hans og eftirliti annarra opinberra aðila. Þar skulu kostnaðarliðir 
áætlaðir eins og mögulegt er hverju sinni og ber framkvæmdaraðiia að endurgreiða 
Náttúruvernd ríkisins útlagðan kostnað við eftirlitið. Rtsi ágreiningur milii aðila um efni 
samkomulagsins eða greiðslur fyrir eftirlítið sker ráðherra úr.

Að fengnum tillögum Náttúruverndar ríkisins setur ráðherra gjaldskrá um kostnað við 
eftirht með framkvæmdum. Þar skai m.a, kveðið á um umfang opinbers eftirlits og ákvörðun 
eftirlitsgjalda sem taka mið af innra eftirliti þeitra fyrirtækja sem eftirlitið beinist að.

Náttúrnvernd ríkisim hefur á undanfórnum þremur áratugum rekið eftirUlsmannakerfi 
með 6-8 eftiríitsmönnum í  hverjum landshiuta. Þeirsjá  bæði um ahnennt ogsérstakt 
eftirlit. Þeir eru attgu og eyru stofnunarinnar og fyrirkomulagið er bceði hagkvœmt 
og skilvirkt jyrir reksittr Náttúruverndar. EfiirUtsmenn hafa stórt svœði á sinni könnu 
og hafa þv í góða yfirsýn yfir allar firamkvœmdir sem eiga sé stað á vegum fiölmargra 
sveitarfélaga. Viö endurskoðun náttúruverndarlaganna nú vœri óeölilegt að treysta 
ekki þetta fyrirkomulag sem svo löng og góð reynsla er komin á. Þvl er þessari 
innskoissetningu bætí inn I, þ.e. orðinu „ einstaklingum “. M eð viðbótinni „öðrum 
Iögaðihtm“ er höfð hliðsjón ctf hinum lögaöilunum  /  uppíalningunni 
(náitúrnverndarnenfdir og náttúrustofur) og opnctð jyrirþað  einkajyrirtœki geti tekið 
að sér efiirlit.
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8. gr.
Náttúruvemdarrád.

Náttúruvemdarráð skal skipað níu mönnum. Umhverfisráðherra skipar fímmfióra  þeirra 
í upphafi náttúruverndarþings, fyéra þrjá að fengnum tillögum Náttúrufræðistofnunar

Ferðamálaráðs og einn án tilnefningar og skal hann vera formaður ráðsins. Fjérif Fimm  
skulu kosnir á náttúruverndarþingi, sbr. 10. gr. Varamenn skulu skipaðir og kosnir með 
sama hætti.

Framlag skv. 3. gr. laga um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota 
umbúða fyrir drykkjarvörur, nr. 52/1989, rennur til Náttúruvemdarráðs. Annan kostnað sem 
leiðir af störfum ráðsins skal greíða úr ríkissjóði.

Eðlilegra er aó Náttúruverndarráð sé skipað að meirihluta kjörnum fuUtrúum a f  
náttúruverndarþingi. Aðalhiutverk Náttúruverndarráðs (sbr: 9.gr.) er að vera 
umhverftsráðherra, Nátiúruvernd ríkisins og öðrum stjórnvöldum til ráðgjafar um 
náttúruverndarmál. Að hhtta til erþetta (óhjákvœmilega) aðhaldshlutverk. Því œtti 
ráð sem skipað er meirihluta a f  náttúruverndarþingi að tryggja meira hlutleysi 
gagnvart umhverftsráðherra, Náttúruvernd rlkisins og öðrum stjórnvöldum. Þegar 
haft er I huga hve margir hagsmunaaðilar hafa kosningarétt á náttúruverndarþingi 
fylgir slíku jfrirkomulagi einnig meira Ifðræði.

Háskóli íslands og Bændasamtök Islands fa iii út en I staðinn komi Samband  
islenksra sveitarfélaga. Þannig skipar umhverftsráðherra einn fulltrúua úr 
náttúruvísindageiranum (Náttúrufræðistofnun íslands), einn fulltrúa jyrir málsiað 
allra landsbyggða (Samb. Isl. sveitarfél.) og einn fulltrúa úr ferðageiranum  
(Feröamáiaráö íslands). Osamrœmis gætir efBændasamtökin hafa fulltrúa en ekki 
önnur stór samtök, t.d. Landssamband stangveiðimanna, Ferðafélag íslands, 
SKOTVÍS o.jl.

9. gr.
Hlutverk Náitúm verndarráðs.

Náttúruvemdarráð skal stuðia að náttúruvernd og vera umhverfísráðherra, Náttúruvemd 
ríkisins og öðrum stjórnvöídum til ráðgjafar um náttúruvemdarmál.

Náttúruverndarráð gerir tiilögur til ráðherra um friðlýsingar og aðrar vemdunaraðgerðir, 
og fjalíar um náttúruverndaráætlun, sbr. 65. og 66. gr., áður en hún er lögð fyrir Alþingí.

Náttúruvemdarráð fylgist með þróun náttúruverndar á alþjóðavettvangi.
Náttúruverndarráð fer með málefni Friðlýsingarsjóðs, sbr. 71. gr.

10. gr.
Náttúruvemdarþmg.

Umhverfísráðherra skal boða til náttúruverndarþings að loknum alþingiskosningum og 
síðan tveimur árum síðar.

Náttúruvemdarþing er vettvangur þeirra sem fjalia um náttúmverndannái. A náttúru- 
vemdarþingi skulu m.a. eiga sæti Náttúruvemdarráð, fúlitrúar náttúrustofa, náttúruvemdar- 
nefnda, hagsmunaaðila, náttúruverndar- og útivistarsamtaka og annarra aðila sem vinna að 
náttúmvemd, svo og forstjórar Náttúmvemdar ríkisins, NáttúmfræðÍstofnunar Islands, Haf- 
rannsóknastofnunarinnar, Orkustofnunar, Rannsóknastofnunar landbúnaðarins, 
Veiðimálastofnunar og Veðurstofu Islands og. Jafhframt skulu fúlltriiar ráðuneyta og þing- 
flokka á Alþingi eiga rétt til setu á þinginu með málfreisi og tillögurétt, svo og sviðsstjórar 
Náttúmvemdar ríkisins og Náttúrufræðistofhunar Islands og forstöðumenn setra síðamefndu 
stofnunarinnar.

Híutverk náttúmverndarþings er að fyalla um náttúmvemd og kjósa fuíltrúa í Náttúm- 
verndarráð. Skal ráðið leggja fyrir þingið skýrslu um störf sín.

Fonnaður Náttúruverndarráðs setur þíngið og stýrir því uns það hefur kosið forseta. 
Þingið setur sér þingsköp. Náttúruverndarráð skal semja reglur fyrir hvert 
náttúmvemdarþing þar sem kveðið er á um seturétt á þinginu, kjörgengi og kosningarrétt
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þingfulltrúa. Reglumar skal augiýsa á fullnægjandi hátt ljórum vikurn fyrir upphaf 
náttúmverndarþings. Verði ágreiningur um kjörgengi og kosningarrétt þingfulltrúa skai 
málum vísað til úrskurðar á þinginu sjálfu.

Seta á náttúruverndarþingi er ólaunuð, en hlutaðeigandi aðiiar greiða kostnað fuliínia. 
Annar nauðsyníegur kostnaður af þinghaldinu greiðist úr ríkissjóði samkvæmt úrskurði um- 
hverfisráðherra.

Bœtt er við þessum þremur stofmmum f Ijósi mikilvœgis þeirra á sviði náttúrih og 
umhverfmwmsókna. Starfsemi þeirm er ekki siður mikifvœgt en þeirra sem upp erti taldar.

11. gr.
Náttúruverndamefiuiir.

Á vegum hvers sveitarfélags eða héraðsnefndar starfar þriggja til sjö manna náttúm- 
vemdarnefnd. Sveitarstjórnir og héraðsnefndir ákveða fjölda nefndarmanna, kjósa þá til 
tjögurra ára, velja formann og setja nefiidinni erindisbréf. Varamenn skulu kosnir með sama 
hætti. Sveitarstjórnir greiða kostnað sem hlýst af störfum náttúruverndarnefnda.

Náttúmverndamefndir skulu vera sveitarstjórnum til ráðgjafar um náttúruvemdarmál. 
Skulu þær stuðla að náttúmvemd hver á sínu svæði, m.a. með fræðslu, umfjölíun um fram- 
kvæmdir og starfsemi sem líkleg er til þess að hafa áhrif á náttúmna, og gera tillögur um 
úrbætur til sveitarstjórna og Náttúruvemdar ríkísins.

NáttúruvemdarnefndÍr skulu íeita aðstoðar og ráðgjafar Náttúruverndar ríkisins þegar 
ástæða er til. Náttúmvemd ríkisins og fulltrúar náttúmvemdamefnda skulu halda a.m.k. einn 
sameiginiegan fund á ári. Umhverfísráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um hiutverk 
náttúmverndarnefnda og tengsl þeirra við náttúrustofur samkvæmt lögum um 
Náttúmfræðistofnun íslands og náttúrustofur, nr. 60/1992.

III. KAFLI 
Almannaréttui*, unigengni og útivist.

12. gr.
Réttindi og skyldttr almennings.

Almenningi er heimil for um landið og dvöl þar í lögmætum tilgangi.
Öllum er skylt að ganga vel um náttúm landsins og sýna ýtrustu varúð þannig að henni 

verði ekki spillt.

13.gr.
För urn eignarlönd.

Á ferð sinni um eignarlönd skuíu menn sýna landeiganda og öðrum rétthöfum iands fulla 
tiliitssemi, virðahagsmuni þeirra, m.a. vegna búpenings og ræktunar, þar á meðal skógrækt- 
ar og iandgræðslu, og fylgja eftir afvikum leiðbeiningum þeirra og fyrirmæium.

Fara skal eftir skipulögðum stígum og vegum eflir því sem auðið er, hiífa girðingum og 
fara um hlið og göngustiga eða prílur þegar þess er kostur. Sérstök aðgát skal höfð í nánd 
við selalátur, varplönd fugla og veíðístaði.

Vart er nokkur munur á göngustiga ogprílu (erþetta viðtekið orð?)!

14. gr.
Umferð gangandi manna.

Mönnum er heimilt, án sérstaks leyfis landeiganda eða rétthafa, að fara gangandi, á skíð- 
um, skautum og óvélknúnum sleðum eða á annan sambærilegan hátt um óræktað land og 
dvelja þar.

För um ræktað Jand, þ.e. garða, tún og akra, og dvöi þar er háð samþykki eiganda þess 
eða réttliafa.
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15. gr.
Umferð hjólandi manna.

Þegar farið er á reiðhjóium um íandið skal fylgt vegum og skipulögðum reiðhjólastígum 
eins og kostur er.

16. gr.
Umferð ríðandi manna.

Þegar farið er ríðandi um landið skal fylgt skipulögðum reiðstígum eins og kostur er.
Á ferð um hálendi og önnur lítt gróin svæði skulu menn hafa tiltækt nægilegt aðflutt 

fóður fyrir hross sín.
Heimiít er mönnum, að fengnu leyfi eiganda eða rétthafa eignarlands þegar við á, að slá 

upp aðhöldum eða næturhólfum enda valdi það ekki spjöllum á náttúm landsins. Á hálendi 
skal þeim valinn staður á skipulögðum svœðum séþess kostur en atmars á ógrónu landi 
sé-þess-kostur.

Þar sem svo hátíar tíl skal haft samráð við landverði eða umsjónaraðila á staðnum þegar 
farið er um eða dvalíð á náttúruverndarsvæðum, sbr. IV. kafla.

Umhverfisráðherra getur sett í regiugerð nánari ákvæði um umferð ríðandi manna og 
rekstur hrossa.

Nú síendur yfir aíhugim á vegum samgönguráðherra á þessu máíi og er sjálfsagt að 
hnykkja áþessu atriði. Ekki veitir a f  á viðkvœmum svœðum hálendisins.

17. gr.
Akstur ufan vega.

Bannað er að aka vélknúnum ökutækjum utan vega. Þó er heimilt að aka slíkum tækjum 
ájöklum, svo og á snjó utan vega utan þéttbýlis svo fremi sem jörð erfrosin og snævi þakin.

Umhverfísráðherra lcveður, að-fengnum skal samkvœmt tilíögum Náttúruverndar ríkisins 
kveða \ reglugerð á um aðrar undanþágur frá banni skv. í . málsl. 1. mgr., m.a. vegna starfa 
matina við landbúnað, landmælingar, línu- og vegalagnir og rannsóknir. Þá getw skal 
ráðherra enn fremur í reglugerð, að fengnuin samkvcemt tillögum Náttúruverndar ríkisins, 
takmarkað eða bannað akstur á snjó á einstökum svæðum þar sem hætta er á 
náttúruspjöllum eða verulegum óþægindum fyrir aðra sem þar eru á ferð.

Ólögmætur akstur utan vega varðar refsingu, sbr. 76. gr.

Hér er það þýðingarmikið mái á ferðinni að annað er óeðlilegt en aö ráðherra sé 
shddbundinn til þessara hluta og ennfremur að reghtgerðin sé samkvœmt áliti og ráðgjöf 
hans helstu stofnunar í náttúruverndarmálum.

18. gr.
Umferð um vötn.

Um umferð um vötn fer samkvæmt ákvæðum vatnalaga, nr. 15/1923.

19. gr.
Takmörkun umferðar f Óbyggðum.

Náttúruvemd ríkisins getur í verndarskyni tímabundið takmarkað umferð eða lokað 
svæðum í óbyggðum, enda hafí stofnunin að jafnaði gert grein fyrir fyrirhugaðri lokun í 
skýrslu skv, 2. mgr. Slíkar ákvarðanir skal umhverfisráðherra staðfesta og birta í 
Stjórnartíðindum.

Skal stofnunin á hverju hausti gera úttekt á ástandi svæða í óbyggðutn og gefa ráðherra 
skýrslu um niðurstöður úttektarinnar. I skýrslunni skal koma fram hvaða svæði eru í hættu 
og hvar geti komið til lokana. Stofnunin skal birta niðurstöður skýrslunnar með auglýsingu 
í dagblöðum og Lögbirtingablaði.
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20. gr.
Heimild lil að tjalda.

A óræktuðu iandi er mönnutn heimilt að tjalda hefðbundnum viðlegutjöidum án sérstaks 
ieyfis landeiganda eða rétthafa, nema tjöld séu nær bústað hans en 1.000 meírar, þau séu 
fleiri en þrjú, eða tjaldað sé til fleiri nátta en einnar.

A ræktuðu landi, þ.e. í görðutn og á túnum og Ökrum, má aðeins slá upp tjöldum með 
leyfí eiganda þess eða rétthafa.

Hafi eigandi lands eða rétthafi átbúið sérstakt tjaldsvceði á landi sínu er homttn 
heimilt að beina fó íki þangað og taka gjaldfyrir veitta þjómtsiu þar.

Hér er bœtt við 2. mgr: úr 21. gr., sem lagt er tilað fella alveg burf.

2K~gfr
Takmarkanir áheimild til-aé-tjalda.

Þegar sérstaklega stendur á getur eigandi lands eða rétthaft takmarkað eða bannað^aé 
tjölá-séu reist þar sem ventleg hætta er á að náttúra landsins geti beðið tjón af.

Hafí eigandi-lands eða rétthafi útbúið sérstakt tjaldsvæði á landi sínu er honum heimilt

/  ijósi breytingatillögimnar á 20. gr. er 21. gr. óþörf með öilu. A iiar eðiilegar 
heimiidir landeiganda/rétthafa tii að takmarka að tjaldaö sé á landi hans ent taldar 
upp í 20. gr. Orðatiltœkið „þegar sérstaklega stendur á “ f  21. gt\ er auk þess mjög 
óljóst og býður upp á hvrs kyns hártoganir.

22. gr.
Skipulagðar hópferðir.

Þegar skipuiagðar eru hópferðir í atvinnuskyni um eignarlönd skaí eftir atvikum hafa 
samráð við eiganda lands eða rétthafa um umferð manna og dvöl á landi hans, Eftir því sem 
við verður komið skaí tjaida á skipuíögðum tjaldsvæðum sé gert ráð fyrir að gista í tjöídum 
í ferðinni.

23. gr.
Girðingar.

Þegar E f  girt er yfír skipulagðan göngu-, hjólreiða- eða reiðstíg skaí sá sem girðir hafa 
þar hlið á girðingu eða þar sem við á göngustiga eða prilu þessf-stað sé ekki annars-kostur. 
Þá má heldur ekki setja niður girðingu á vatns-, ár- eða sjávarbakka þannig að hindri umferð 
gangandi manna.

Skylt er að halda girðingu svo vel við að mönnum og skepnum stafí ekki hæíta af. Að 
öðru leyti fer um girðingar, viðhald þeirra og upptöku eftir girðingarlögum, nr. 10/1965, og 
eftir atvikum öðrum lögum.

24. gr.
Tínsla berja, sveppa, fjallagrasa ogjurta,

í þjóðíendum og afréttum er öllum heimil tínsla berja, sveppa, fjallagrasa og jurta.
Tínsla í eignarlöndum er háð teyfi eiganda lands eða rétthafa. Þó er mönnum heimil 

tínsla tii neyslu á vettvangi.

25. gr.
Tínsta fjöntgróðurs.

í fjörum þjóðíendna er öllum heimil tinsla sölva, þangs, þara og annars fjörugróðurs.
Tínsla í fjörum eignarlanda er háð leyfi eiganda eða rétthafa lands. Þó er mönnum heimil 

tínsla til neyslu á vettvangi.
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26. gr.
Tínsla í atvimmskyni.

Umhverfísráðherra er heimilt að setja í reglugerð ákvæði um tínslu berja, sveppa, fjalla- 
grasa, jurta og fjörugróðurs í atvinnuskyni, m.a. um að tilkynna skuli Náttúrufræðistofnun 
Isíands um magn og tegund þess sem tínt er og tínslustað og þegar sérstaklega stendur á að 
íeyfí Náttúruvemdar ríkisins þurfi til tínslu einstakra tegunda eða á einstökum svæðum.

27. gr.
Tœki og verkfœri til tínslu.

Umhverfísráðherra er heimilt að setja í reglugerð ákvæði um notkun tækja og verkfæra 
til tínslu berja, sveppa, fjallagrasa, jurta og fjörugróðurs. Er honum heimilt að leggja bann 
við notkun þeirra ef hætta er á að hún valdi spjöllum á náttúm iandsins.

IV, KAFLI 
Rekstur náttúruvemdarsvæða.

28. gr.
UmsjÓn meÖ náttúmverndarsvœöum.

Náttúruvernd ríkisins hefur umsjón með náttúruvemdarsvæðum nema annað sé tekið 
fram í lögum. Umhverfísráðherra getur falið stofnuninni umsjón með öðrum svæðum sem 
sérstök þykja sakir landslags, gróðurfars eða dýralífs.

29. gr.
Landverðir.

Á náttúruverndarsvæðum starfa landverðir og aðrir starfsmenn. Hlutverk landvarða er 
m.a. að sjá um eftirlit og fræðslu.

Umhverfísráðherra setur í reglugerð, að fengnum tillögum Náttúruverndar ríkisins, 
nánari ákvæði um menntun og starfsskyldur þeirra sem starfa á náttúruverndarsvæðum.

30. gr.
Umsjónfalin öðrutn.

Náttúmvernd ríkisins getur falið einstakiingum eða lögaðiium umsjón og rekstur náttúm- 
verndarsvæða að þjóðgörðum undanskiidutn. Gera skal sérstakan samning um umsjón og 
rekstur svæðanna sem umhverfísráðherra staðfestir. í samningnum skai kveða á um réttindi 
og skyldur samningsaðila, mannvirkjagerð á svæðunum og aðrar framkvæmdir, landvörslu, 
menntun starfsmanna, móttöku ferðamanna og fræðslu þeirra, svo og gjaldtoku, sbr. 32. gr. 
Náttúmvemd ríkisins hefur eftirlit með því að umsjónar- og rekstraraðili uppfylli samnings- 
skuidbindingar.

31. gr.
Gestastofur.

Náttúruvernd rikisíns er heimilt að stofna og reka gestastofur á náttúruvenidarsvæðum 
eftir því sem ákveðið er í fjárlögum hverju sinni. Hafa skal samstarf við náttúrustofur, sbr. 
lög um Náttúrufræðistofnun Islands og náttúrustofur, nr. 60/1992, um rekstur gestastofa 
þegar við á. Gera skal sérstakan samning um samstarfið sem umhverfísráðherra staðfestir.

Náttúruvemd ríkisins getur falið einstaklingum eða lögaðilum umsjón og rekstur gesta- 
stofa. Um slíkt skal gera sérstakan samning sem ráðherra staðfestir.
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32. gr.
Gjaldlaka o.fl.

Náttúruvernd ríkisins eða sá aðili sem faíinn hefur verið rekstur náttúruverndarsvæðis 
getur ákveðið gjald fyrir veitta þjónustu. Rekstraraðili náttúruvemdarsvæðis getur enn frem- 
ur ákveðið gjaid fyrir aðgang að svæðinu ef spjöll hafa orðíð af völdum ferðamanna eða 
hætta er á slíkum spjöllum.

Tekjum samkvæmt síðari málsiið 1. mgr, skal varíð til eftirlits, lagfæringar eða uppbygg- 
ingar svæðisins eða aðkomu að þvi.

Eigi síðar en í september ár hvert skal Náttúruvernd ríkisins leggja fyrir umhverfísráð- 
herra til staðfestingar skrá yfír gjöld sem stofnunin hyggst Ínnheimta næsta ár á eftir. Stað- 
festi ráðherra gjaídskrána skal hún birt í B-deÍld Stjórnartíðinda.

Náttúruvemd ríkisins eða Öðrum umsjónaraðila náttúmverndarsvæðis er heimilt að setja 
sérstakar reglur um umferð manna og dvöl á náttúruverndarsvæðum og um önnur atriði er 
greinir í III. kafla, sbr. og 60. gr.

Ráðherra er heimilt að setja nánarí ákvæði um framkvæmd greinarínnar í reglugerð.

V. KAFLI 
Landslagsvernd o.fl.

33. gr.
Gerð skipulagsáœílana.

Leita skal umsagnar Náttúruvemdar ríkisins og náttúruverndarnefnda, sbr. 11. gr., við 
gerð svæðis- og aðalskipulagsáætlana og verulegar breytingar á þeim og við úrskurði um 
mat á umhverfísáhrifum.

34. gr.
Meiri háitarframkvœmdir.

Meiri háttar framkvæmdir, sem áhrif hafa á umhverfíð og breyta ásýnd þess, svo sem 
breyting lands með jarðvegi eða efnistöku, skulu vera í samræmi við skipuiagsáætlanir og 
úrskurð um mat á umhverfísáhrifum þar sem það á við.

35. gr.
Hömnm siórra mannvirkja.

Við hönnun vega, virkjana, verksmiðja og annarra stórra mannvirkja skai þess gætt eins 
og kostur er að þau faíli sem best að svipmóti lands.

36. gr.
Rœkhm.

Við túnrækt, skógrækt, landgræðslu, skjólbeltagerð og aðra ræktun skal þess gætt að hún 
falli sem best að heildarsvípmóti lands og raski ekkí náttúru- og menningarminjum.
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37. gr.
Sérsiök vernd

Effirialdar landsfagsgerðir njóía sérsiakrar verndar og skalforðast röskun þeirra eins 
og kosiur er:
a. eidvörp, gervigígar.eg eidhraun og aðrar gosminjarfrá nútínta,
b. stöðuvötn og tjamir, 1.000 m2 að stærð eða stærri,
c. mýrar og flóar, 3 hektarar að stærð eða stærrí,
d. straumv'ótn, árbakkar, áreyrar og fossar,
e. hverir og aðrar heitar uppsprettur,
f. sjávarfítjar og leirur,
g. ósnortin víðernl

Áður en veitt er framkvæmda- eða byggingarleyfí, sbr. 27. og 43. gr. skipulags- og bygg- 
ingarlaga, nr. 73/1997, tií framkvæmda sem hafa í for með sér röskun landslagsgerða skv.
1. mgr. skal sveitarstjóm leita umsagnar náttúruverndamefhdar, sbr. 11. gr., og þegar ástæða 
er til Náttúruverndar ríkisins.

Hér er bœtt við þretnur nauðsynlegutn atriðum.
L í  lið a er annars vegar geiið utn „aðrar gosminjar“ , sem ná m.a. ítí hraunheiía, 
hraundríla o.fi., sem er ekkisíður ástceða tii að njóti sérstakrar verndar eins og 
þœr gosminjar sem taldar eru upp. Hins vegar er tilgreint jarðsögutímabiiið 
„nútlm i", þ.e. si. 10.000-12.000 árfrá  lokum síðustu ísaidar, ogþannig skifgreint 
á skýran hátt hvaða gosminjar/jarðmyndanir er einkum átt við, enda hfýturþað að 
vera meining iöggjafans með þessum iið að skírskota sér í lagi tii gos- eða 
jarðmyndana fi*á þeitn títna sem skipa ísiandi sér á bekk íjarðfrœðilegu tilliti. Að 
öðrutn kosíi fellur dtýgstur hluti allra jarðmyndana á landinu imdir liðinn.
2. Id-Iiö er straumvötnum, árbökkum og áreyrum bætt við fossa, en hverir og aðrar 
heitar uppspreítur færðar undir Hð e. Ekki ersíður ástæða til að teija upp straumvötn 
og umhveift þeirra, frekar en stöðwötn eða votlendi, og enda hanga þessi vatnaketfi 
gjarnan öil saman sem ein landslags- og vistkerfishei/d. Vatnavistkerfi á íslandi eru 
sérstök að mörgu leyti f hnattrœnu samhengi, m.a. vegna óvenju ríkra 
Hndavatnsáhrifa, setn tengist ungttm jarðmyndunum ogjylgir þeitn bæði hreinleiki og 
mikili jjölbreytini I lífriki. Lindavainskerfm eru einnig mjög mikilvœg setn 
neyslubrunnar matma.
3. Sfðustu viðbótina um „ósnortin víðerni" er Iratm óþarfi að rökstyðja - svo tnikið hejur 
nauðsyn á vemdun þessarar sérsiöku landslagsgerðar veiið rœdd meðal þjóðarinnar að 
undanfömu. Það vceri að bera að bera I bakkafullan lœkinn að tíunda rökin fyrtr viðbótinni 
- hún erþaó sjálfsögð. Viðbótin er Ifullu samrœmi viðþá áhersht sem Náttúruvernd ríkisins 
hefur lagt á málefnið ístefim og starfi sínu. Hið sama gildir um nátúruvemdarþing, stefnu 
Náttúruvemdarsamtaka islands o.fl. Vilji löggjafans fil að bœta þessaii landslagsgerð við 
I upptalningunni hér að ofan virðist skýr og má visa tilþess að hugtakið „ Ónsortið víðemi" 
er skýrt út 14. tölul, 3. gr. þessa frumvarps. Vart er hœgt að hugsa sér meira viðeigandi 
lagagrein en J)á 37. tilað hnykkja á mikilvægiþess að vemda sérstaklegaþessa einstöku 
og viðkvcemu landslagsgerð ogforðast röskun á henni eins og kostur er.

38. gr.
Hætta á röskun náttúruminja.

Leyfi Náttúruvemdar ríkisins þarf til framkvæmda þar sem hætta er á að spillt verði frið- 
lýstum náttúruminjum. Tilkynna skal Náttúnivernd ríkisins um framkvæmdir þar sem hætta 
er á að spilit verði Öðrum náttúruminjum á náttúruminjaskrá, sbr. 67. og 68. gr.

Leiti framkvæmandi ekki leyfís skv. 1. mgr. er Náttúmvernd ríkisins heimilt að krefjast 
þess með skriflegrí áskomn að framkvæmdir verði ekki hafnar eða þær stöðvaðar. Verði 
ekki orðið við áskomn stofnunarinnar er henni heímilt að beita dagsektum í þessu skyni, sbr.
73. gr., og leiía atbeina lögreglu ef með þarf.
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39. gr.
Vemdtm grÓÖurs ogskóga.

Umhverfísráðherra getur í samráði við landbúnaðarraðhefra skat samkvœmt tillögum 
frá  Náttúmfrœdistofnun Istands, Rannsóknastofnun iandbúnaðarins, Landgrœðslu 
ríkisins og Skógrœkt rikisins og i  samráði við tandbúnaðarráðherra ákveða álcveðið 
friðunar- og uppgræðsluaðgerðir á sviði gróður- og skógvemdar.

Náttúruvemd ríkísins skal ásamt Landgræðslu ríkisins vinna að gróðurvemd og hafa 
eftirht með ástandi gróðurs. Slíkt eftirlit má þó fela gfóéw««///«/•« vemdarnefndum að 
fengnu samþykki umhverftsráðherra og íandbúnaðarfáðherra.

Náttúruvemd ríkisins skal ásamt Skógrækt ríkisins vinna að vemdun og eftirliti með nátt- 
úrulegum birkiskógum og skógum til útivisíar.

Hér erpað mikihœgt mái á ferðitmi aö eðiiiegt er að umhverftsráðherra sé bœði 
skuidbtmdinn til að ákveða viðkomandi aðgerðir og að hann geri sifkt samkvœmi 
áliíi hetstu fagaðita sem heyra undir hans ráðuneyti, ífkt og kveðið er á um í 
máiefnum skv. 17. gr., 40. gr. o g 4 l. gr.

/  2. mgr. er iagt tif að náttúruverndarnefndir sjái um eftiríii í  stað 
„ gróðutyerndarnejhda enda er það í fitliu samrœmi við hiutverk
náttúruverndarnefnda en óvíst hvaða iögaðiii ,lgróðurverndarnefndir,‘ eru.

40. gr.
Steindir.

Náttúrufræðistofnunar íslands og umsögn iðnaðarráðuneytiSTfnæft mœía fyrir í reglugerð 
um vernd steinda, m.a. um að ieyfi Náttúruverndar ríkisins þurfi til töku ákveðinna tegunda 
þeirra úr fostum og íatisum jarðlögum.

Hér erþað brýnt mál á ferðinni að ekfci verður við það unað að ráðherra sé í sjátfsvald sett 
verndun íslenskra steinda. Þá verður ekki séð að afhverju laus jarðiög eru undanskiiin, en 
margar steindir fnmast íþeim, ekki síður en fjostum. Aukþess getur verið túikunaratriði 
hvað eruföst og íaus jarðlög.



41.gr.
limjlutningur, rœktun ogdreifmg lifandi Iffvera.

Umhverfísráðherra getur skat í reglugerð kveðr/Íð á um skráningu, innflutning, ræktun 
og dreifingu lifandi framandi lífVera hér á landi. Þar má skal m.a. birta skrá yfír tegundir 
sem óheimilt er að flytja til landsins, svo og um tegundir sem heimilt er að rækta hérlendis 
og sieppa í villtri náttúru. Sé ekki öðruvísi kveðið á í íögum skal ráðherra veita leyfí fyrir 
ínnflutningi, ræktun og dreifingu lifandi lífvera.

Ráðherra skipar til fjögurra ára nefnd sérfræðinga stjómvöldum til ráðgjafar um inn- 
fíutning, ræktun og dreifíngu framandi Hfvera. Skulu stjómvöld Ieita umsagnar nefndarinnar 
og Náttúruverndar ríkisins áður en tekin er ákvörðun um innflutning, ræktun eða dreifíngu 
frantandi og eða nýrra tegunda lifandi lífvera. I nefndínni skulu eiga sæti einn fulltrúi 
tilnefndur af Náttúrufræðistofnun Islands, einn samkvæmt tilnefningu Rannsóknastofnunar 
landbúnaðarins, einn samkvæmt tilnefningu Líffræðistofnunar Háskóía íslands, einn 
samkvœmt tilnefningu VeÍðÍmáíastofnunar og einn fulltrúi tiínefndur sameiginlega af 
Landgræðslu ríkisins og Skógrækt ríkisins. Ráðherra skipar formann nefndarínnar án 
tilnefningar.

Ákvæði greinar þessarar taka ekki tÍI lifandí smitefna, sbr. lög um ónæmisaðgerðir, nr. 
38/1978, erfðabreyttra HfVera, sbr. lög um erfðabreyttar Hfverur, nr. 18/1996, sjávarafla, sbr. 
lög um meðferð, vinnslu og dreifíngu sjávarafúrða, nr. 55/1998, og þeirra tegunda sjávar- 
spendýra sem lifa hér við land.

Hér erþad þýðingamikió framtíðarmál á ferðinni aö ekki verður við það unað að 
ráöherra sé ísjáifsvaid sett að koma á reglugerð í  málinu o g jm  er eðiiiegt að 
skuidhinda hann tii þess.

/  annari mgr. er þýðingamikið innskot sem er hugsað tii að náyfir  
erfðabreyttar lifverur, þ.e. framandi lífverur, en þcerþurfa ekki endilega að fiokkast 
sem nýjar tegundir. Einnig er Veiðimáiastofnun bætt inn í sem aöiia með fuíitrúa í 
sérfœðinganefndinni og er j>að m.a. gert íijósi fyrirsjániegra vandamáia og 
vandamáía sem þegar hafa komið upp í  tengsium við fersk\}atnsfiskistofna í  
iandinu. M á nefna vandamál vegna blöndunar óskyidra ftskstofna, þ.á m. 
hugsaniega erfðabiöndun og vistfrœðiröskun a f  vöidum eidislaxa í garð viiitra 
laxastofna.

42. gr.
Áletranir á náttúrumyndanir.

Hvers konar áletranir á náttúrumyndanir em óheimilar og varða refsingu skv. 76. gr., sbr. 
og 75. gr.

43. gr,
Augiýsingar utan þéttbýiis.

Óheimilt er að setja upp auglýsingar meðfram vegum eða annars staðar utan þéttbýlis. 
Þó er heimilt, að uppfylltum ákvæðum annarra laga, að setja upp látlausar auglýsingar um 
atvinnurekstur eða þjónustu eða vömr á þeim stað þar sem slík starfsemi eða framleíðsla fer 
fram.

Umhverfisráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um efni greinarinnar og úrskurðar um 
vafaatriði.
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44. gr.
Eignir í hirðuleysi, eyðijarðir o.fl.

Hafí byggingar, skip i fjöni, bifreiðir, áhöld eða mannvirki, þar á meðal girðingar, verið 
skilin eftir í hirðuleysi og grotni þar niður svo að teija verði tií iýta eða spjalia á náttúru er 
eiganda skylt að íjarlægja það.

FarÍ jörð í eyði er landeigenda skylt að ganga svo frá húsum, girðingum, brunnum og 
öðaim mannvirkjum að ekki valdi hættu fyrir fólk og skepnur né valdi náttúruspjöllum eða 
sé ti! iýta.

Sveitarstjórn skal annast framkvæmdir sem nauðsynlegar em samkvæmt fyrirmæium 
þessum á kostnað þess er skylt var að annast þær en hefur látið það ógert. Sveitarstjóm getur 
þó, þegar sérstaklega stendur á og ijóst er að umrætt sveitarfélag hefur ekki með hliðsjón 
af fjölda íbúa og tekjum þess fjárhagslega getu til framkvæmda, leitað eftir því við umhverf- 
isráðherra að hann annist nauðsyniegar framkvæmdir. Faliisí ráðherra á þá málaleitan tekur 
hann við framkvæmd mála samkvæmt grein þessari.

VI. KAFLI 
Nám jarðefna,

45. gr.
Gildissvið.

Akvæði kafla þessa gilda um efnistöku í jörðu í landi, í botni vatnsfalla og stöðuvatna 
og, eftir því sem við á, um efnistöku af eða úr hafsbotni í íslenskri landheigi og 
efnahagslögsögu.

46. gr,
Skipulag eýtisfökusvœða.

Um skipulag efnistökusvæða fer eftir ákvæðum skipulags- og byggingariaga, nr. 
73/1997, og reglum settum samkvæmt þeim,

47. gr.
Heimild til efliistöku.

Um leyfí til efnistöku af eða úr hafsbotni utan netlaga fer eftir ákvæðum Íaga um eignar- 
rétt ísíenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins, nr. 73/1990.

Öll efiústaka á latidi og af eða úr hafsbotni Ínnan netlaga er háð framkvæmdaleyfí hiutað- 
eigandi sveitarstjómar, sbr. 27. gr. skipulags- og byggingarlaga, nr. 73/1997. Aður en leyfí 
er veitt skal Íiggja fyrir umsögn náttúruverndarnefndar, sbr. 11. gr., og Náttúmvemdar ríkis- 
ins um framkvæmdina. Enn fremur gilda um efnistöku á landi og af eða úr hafsbotni innan 
netlaga ákvæði laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998.

FrútHyrit̂ úkvœðÍ 2. mgr. er eiganda eða umFáðamanni eignarlands heimil án leyfís-minni 
háttar eftnstaka til eigin nota.

Pessa mgr. ber að fella  burt. Orðaiagið „mitmi háitar efmstaka iii eigin nota “ er 
opið tii margvisiegrar túlkunar og það ioðiö að horfir iii vansa. Ákvœðið stríðir 
beriega gegn siefnu og starfl Náttúruverndar ríkisins undafarinn áratug, sem hefur 
snúist að miklu leyti um það að reyna að koma böndumyfir aiia óskipuiagða 
jarðefnavinnsiu út um aííar trissur, sem stafar einmitt og  ekki hvað síst a f  „freisi" 
eiganda eða umráðamanna að taka efni ánþess að þurfa að afla sér ieyfis.
Akvæðið eins ogþað er orðað nú kann auðveidiega að gera þann árangur sem 
náðst hefur í efnsitökumáium á si. árum að engu. Stefna Náttúruvemdar ríkisins er 
sú íst'roum  dráttum aðfœ kka iitium og óskipuiögðum námum, en það eru ekki 
síður þœ r en þœ r stóru sem skiiið hafa ijóst sár í  iandinu.
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48. gr.
Aœthm inn efmstöku.

Aður en leyfí er veitt til náms jarðefna skv. 47. gr. skal liggja íyrir áætlun framkvæmdar- 
aðila um væntanlega efnistöku þar sem m.a. skal gerð grein fyrir magni og gerð efnis, 
vinnslutíma og frágangi á efnistökusvæði.

Náttúruvemd ríkisins skal hafa eftirlif með efiiistöku á iandi, sbr. og b-Iið 6. gr. og 2. og
3. mgr. 7. gr. Er stofnuninni heimilt að krefjast þess að framkvæmdaraðili leggi fram trygg- 
ingu sem stofnunin telur fúllnægjandi fyrir áætluðum kostnaði við eftirlit og frágang efnis- 
tökusvæða.

49. gr.
Frágangur efmstökusvœöa.

Að loknum vinnslutíma skal ganga snyrtiíega frá efnistökusvæði þannig að sem best falli 
að umhverfí.

Séfrágangur ekki í samræmi við áætlun um efnistöku, sbr. 48. gr, getur Náttúruvernd 
ríkisins gefíð framkvæmdaraðila fyrirmæli um að ljúka frágangi Ínnan tiltekins frests, sem 
þó skal aldrei vera lengri en eitt ár. Er stofnuninni heimilt að beita dagsektum í þessu skyni, 
sbr. 73. gr.

Beri aðgerðir Náttúruverndar ríkisins skv. 2. mgr. ekki árangur skal sveitarstjórn ganga 
frá efnistökusvæði á kostnað framkvæmdaraðila í samræmi við gerða áætlun, sbr. 48. gr. 
Skal trygging skv. 48. gr. ganga til greiðslu kostnaðar.

Efnistökusvæði skal ekki standa ónotað og ófrágengið lengur en þrjú ár. Náttúruvemd 
ríkisins getur þó veitt undanþágu frá þessu ákvæði enda séu sérstakar ástæður fyrir tíma- 
bundinni stöðvun.

Förgun úrgangs á efnistökusvæðum skaí vera í samræmi við gerða áætlun, sbr. 48. gr., 
og lög og reglur um hollustuhættí og mengunarvarnir.

VII. KAFLI 
Friðlýstar náttúi uniinjar.

50. gr.
Flokkarfriðlýstra nátiúruminja.

Friðlýstar náttúruminjar skiptast í eftirfarandi flokka:
a. þjóðgarða, sbr. 51. gr.,
b. friðlönd, sbr. 1. töluí. 1. mgr. 53. gr.,
c. náttúrumyndanir og náttúruvætti á landi, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 53. gr., og í hafi, sbr. 
mgr. 54. gr.,

d. friðlýstar íífverur, búsvæði og vistkerfí, sbr. 3. tölul. I. mgr. 53. gr.,
e. fólkvanga, sbr. 55. gr.

Bœtl vió til samræmis vió oröatagiö í 2. tölui, I. mgr. 53. gr., og 1. mgr. 54. gr.

51. gr.
Stofmm pjóðgarða.

Umhverfísráðhetra getur, að fengnum tÍUögum eða áliti Náttúruverndar ríkisins, Náttúm- 
fræðistofnunar íslands og Náttúruvemdarráðs, lýst landsvæði þjóðgarð, enda sé það sérstætt 
um landslag eða lífríki eða á því hvíhr söguíeg helgt þannig að ástæða sé til að varðveita það 
með náttúrufari sínu og leyfa aímenningi aðgang að því eftir tilteknum reglum.

Landsvæði þjóðgarða skuiu vera í ríkiseign, nema sérstakar ástæður mæli með öðru og 
um það náist samkomulag milli ráðherra og landeigenda.

Ráðheira er heimilt að stofna ráðgjafamefnd með þátttöku hlutaðeigandi sveitarstjóma 
til að fjalla um rekstur og skipulag þjóðgarða.
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52. gr.
Rekstur þjóðgaröa.

I hverjum þjóðgarði starfar þjóðgarðsvörður sem forstjóri Náttúmverndar ríkisins ræður. 
Þjóðgarðsverðir skulu hafa sérþekkingu og reynslu sem nýtist þeim í starfi.

Þjóðgarðsverðir annast daglegan rekstur þjóðgarða og gera tillögur um reksíur og íyrir- 
komulag þjóðgarða. Náttúruvemd ríkisins getur falið þjóðgarðsvörðum eftirlit og umsjón 
á öðrum svæðum sem stofnunin ber ábyrgð á.

Umhverfísráðherra setur, að fenginni tÍHögu Náttúruvemdar ríkisins, regíugerð um með- 
ferð og rekstur þjóðgarða og umgengni almennings.

53. gr.
Friðlýsing annarra náttúruminja á landi.

Umhverfisráðherra getur,- skal að fengnum tillögum eða áhti sem  Náttúntverndar 
ríkisins, Náttúmfræðistofnunar íslands og Náttúruvemdarráðs koma sér sameiginlega um, 
friðlýst:
1. Landsvæði sem mikilvægt er að varðveita sakir sérstaks landslags eða lífríkis. Friðiýst

landsvæði nefnast friðlönd.
2. Náttúmmyndanir og náttúruvœtti, svo sem fossa, eldstöðvar, hella og dranga, svo og

fundarstaði steingervinga, sjaldgæfra steintegunda og steinda, sem mikilvægt er að 
varðveita sakir fræðilegs gildis þeirra, fegurðar eða sérkenna. Friðlýsa skal svæði í 
kringum náttúnimyndanir svo sem nauðsynlegt er til þess að þær fái notið sín og skal 
þess greinilega getið í friðlýsingu. Friðlýstar náttúrumyndanir nefnast náttúruvætti.

3. Lífverur, búsvæði þeirra og vistkerfi sem mikíu skiptir frá vísindalegu, náttúmfræðilegu
eða öðm menningarlegu sjónarmiði að ekki sé raskað, fækkað eða útrýmt. 

Friðiýsing skv. 2. og 3. tölul. 1, mgr. geturýmist verið staðbundin eða tekið til landsins 
alls.

Ráðherra á aö geia treyst fullkomlega sameiginlegu áiitiþessara þriggja aðifa og 
þ v f eðiiíegt aö hann sé skuidbundinn tiilögum/áiiti fi'á þeim. Náttúruvœtti er bœlt 
við íii samrœmis við b-iið f  50. gr.

54. gr.
Friöiýsing náttúrumyndana f  hafi.

Umhverfísráðherra getur að fengnu samþykki sjávarútvegsráðherra og eftir atvikum að 
fengnum— tdlegum skai að fenginni sameiginfegri tillögu eða áliti 
Hafrannsóknastofnunarinnar, Náttúmvemdar ríkisins, Náttúmfræðistofnunar Islands eéa og 
Náttúmverndarráðs, og ísamráði við sjávarútvegsráðuneyú, friðlýst friðlýsa í landhelgi og 
efnahagslögsögu náttúmmyndanir í hafí, þ.m.t. lífríki, eyjar og sker, og á hafsbotni, sem 
mikilvægt þykir að varðveita sakir fegurðar eða sérkenna eða miklu skiptir frá vísindalegu, 
náttúrufræðilegu eða öðru menníngarlegu sjónarmiði að ekki sé raskað. Friðlýsa skal svæði 
í kringum náttúrumyndanir svo sem nauðsynlegt er til þess að þær fái notið sín og skal þess 
greinilega getið í friðlýsingu.

Akvæði annarra greina þessa kafía gilda eftir því sem við á um friðíýstar 
náttúrumyndanir i hafi.

Breytt tii samrœmis við 53. gt\ (sjá einnig 39. gr. og 40. gr. þar sem umhverfistáðherra skaí 
leita umsagnar eða samráðs ráðuneyta/ráðherra í stað samþykkis þeirra).
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55. gr.
Stofiiim fólkvangs.

Umhverfísráðherra getur, að fengnum tillögum hlutaðeigandi sveitarfélags eða sveitar- 
félaga og áliti Náttúruvemdar ríkisins, lýst tiitekið landsvæði, sem ætlað er til útvistar og 
almenningsnota, fólkvang.

Vilji eitt sveitarfélag eða fleiri að tiltekið svæði verði lýst fólkvangur skal það eða þau 
gera tillögu um slíkt til Náttúruverndar ríkisins þar sem m.a. skal gerð grein fyrir mörkum 
fólkvangsins og hvaða takmarkanir ákvörðun um fólkvang kunni að setja umráðarétti eig- 
enda eða rétthafa viðkomandi landsvæðis.

56. gr.
Kostnadur við stofinm og rekstur fólkvangs.

Hiutaðeigandi sveitarfélög bera aíian kostnað af stofnun og rekstri fóíkvangs að því leyti 
sem ekki koma tií framlög úr ríkissjóði, og skal honum skipt í híutfalli við íbúatölu sveitar- 
féiaganna næsta ár á undan. Hætti sveitarféiag þátttöku í undirbúningi að stofnun fólkvangs 
er því skylt að greíða áfallinn kostnað hlutfallslega.

57. gr.
Samvinmmefiid um reksturfólkvangs.

Sveitarfélög, sem standa að rekstri fólkvangs, skulu stofna með sér samvinnunefnd sem 
starfar í samráði við Náttúmvernd ríkisins. I samvinnusamningi skal kveðið á um fjölda 
nefndarmanna starfshætti nefndarinnar. Ef ekki er öðruvísi ákveðið ræður afl atkvæða. 
Þegar um er að ræða atríði sem hafa sérstakan kostnað í för með sér fer þó um atkvæðisrétt 
eftir greiðsiuhiutfölium aðila, sbr. 56. gr.

58. gr.
Undirbi'mingurfriðlýsingar.

Náttúruvernd ríkisins annast undirbúning friðiýsingar, sbr. þó 2. mgr. 55. gr. LeÍta skai 
samráðs við Hafrannsóknastofnunina við undirbúning friðlýsingar skv. 54. gr. Náttúruvernd 
ríkisins skaí gera drög að fríðlýsingarskilmáíum og leggja fyrir landeigendur, viðkomandi 
sveitarfélög og aðra sem hagsmuna eiga að gæta.

Náist samkomulag um friðlýsingu skal málinu vísað til umhverfísráðherra til frekari 
ákvörðunar.

59. gr.
Samkormdag nœst ekki ttm friðlýsingu.

Náist ekki samkomulag um fríðlýsingu skal máiinu vísað til meðferðar 
umhverfisráðherra. Ráðherra sendir íandeigendum og öðrum rétthöfum lands er fríðlýsing 
snertir, svo og sveitarfélögum, tiílögu að friðlýsingu, jafnframt því að birta hana með 
auglýsingu í Lögbirtingablaði og eftir atvikum á þann hátt sem venja er að birta auglýsingar 
stjómvalda á viðkomandí stað.

Skal þeim sem hagsmuna eiga að gæta gefínn kostur á að gera athugasemdir við fyrir- 
hugaða fríðlýsingu, koma að mótmælum og gera bótakröfur til ráðherra iiuian þriggja 
mánaða.

Að loknum þeim fresti skal ráðherra taka ákvörðun um friðiýsingu og um eignamám ef 
þörf krefur, sbr, 64. gr.
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60. gr.
Efiri fiiðlýs'mgar,

I friðlýsingu skulu tilgreindar nákvæmlega þær náttúruminjar sem friðlýstar eru 
mörkfriðlýsingasvœdis. Þar skal einnig eftir atvikum m.a. kveða á um:
1. hversu víðtæk friðunin er,
2. að hve míklu íeyti framkvæmdir eru takmarkaðar,
3. umferð og umferðarrétt almennings,
4. notkun veiðiréttar.

f fríðlýsingu má enn fremur setja fyrirmæli um nauðsynlegar aðgerðir til þess að 
almenníngur njóti þess svæðis sem friðlýst er, svo sem um lagningu göngustíga, girðingar 
og þess háttar.

Ef ætla má að fyrirhugaðar framkvæmdir raski svo náttúrulegu umhverfi að hætta sé á 
að ákveðnar lífverur, búsvæði þeirra og vistkerfi eyðist eða verði fyrir verulegum skaða 
getur umhverfisráðherra látið friðlýsingu taka til banns við slíkum framkvæmdum, enda sé 
áður fengin umsögn Náttúruverndar ríkisins og Náttúrufræðistofnunar Islands.

Mikilvœgt er aó tilgreina skýr tandfrœðileg mörk hins friðlýsta. Oljós mörkfriðlýstra 
náttúruminja og nátúruverndarsvœða hafa í mörgum tilfeihmi leití til óþarfa 
ágreinings.

61. gr.
Meðferð máls.

Um undirbúning og ákvörðun um friðíýsingu fer að öðni leyti eftir ákvæðum stjórnsýslu- 
laga, nr. 37/1993.

62. gr.
Auglýsingar og merkingar.

Umhverfísráðherra skal birta ákvörðun um friðiýsingu og ákvæði hennar í Stjórnartíð- 
indum.

Náttúruvemd ríkisíns skal merkjafriðlýst svæði og festa þar upp ákvæði friðlýsingar eftir 
því sem við verður komið og nauðsynlegt þykir að mati stofnunarinnar.

63. gr.
Röskun friðlýstra náttúruminja.

Eriðlýstum náttúruminjum má enginn granda, spilla né breyta. Varðar röskun þeirra refs- 
ingu skv. 76. gr., sbr. og 75. gr.

64. gr.
Heimild til eignamáms.

Umhverfisráðherra er heimilt að taka eignamámi lönd, mannvirki og réttindi til að fram- 
kvæma friðlýsingu samkvæmt lögum þessum. Um framkvæmd eignamáms og ákvörðun 
bóta fer eftir ákvæðum laga um framkvæmd eignarnáms, nr. 11 /1973.

VIII. KAELI 
Náttúruverndaráætlun og náttúruminjaslrrá.

65. gr.
Náttúruvemdaráæthm.

Umhverfísráðherra skai á fímm ára fresti láta vinna náttúruvemdaráætlun fyrir landið allt 
og leggja fyrir Alþingi.

Náttúruvernd ríkisins skal í samráði við Náttúrufræðistofnun Islands og hlutaðeigandi 
náttúruverndamefndir sjá um undirbúning og öflun gagna vegna áætlunarinnar.
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66. gr.
Efni náttúruverndaráœtlunar. 

í náttúruverndaráætlun skv. 65. gr. skulu vera sem gleggstar upplýsingar um náttúru- 
minjar, þ.e. náttúruvemdarsvæði,yWd/«y«r/í/M//‘ og HíVerur, búsvæði þeirra og vistkerfí, sem 
ásíæða þykir til að friðlýsa. Skaí í áætluninni lýst sérkennum minjanna og þýðingu þeirra 
í náttúru landsins,

Aætiunin skal m.a. taka tíl helstu tegunda búsvæða og vistkerfa hér á landi, svo og jarð- 
myndana og ósnortinna víðerna. Við gerð hennar skal m.a. taka tilíit til:
a. menningarlegrar og sögulegrar arfleifðar,
b. nauðsynjar á endurheimt búsvæða,
c. nýtingar mannsins á náttúrunni.

Þá skal m.a. miðað við að þau svæði sem áætlunin tekur til:
1. hýsi sjaldgæfar tegundir eða tegundir í útrýmingarhættu,
2. séu óvenjutegundarík eða viðkvæm fyrir röskun,
3. séu nauðsynleg tii viðhaids sterkra stofna mikilvægra tegunda,
4. hafi verulegt vísinda-, félags-, efnahags- eða menningarlegt gildi,
5. séu mikilvæg fyrir viðhald náttúrulegra þróunarferla,
6. hafi aiþjóðíegt náttúruverndargildi,
7. séu einkennandi fyrir náttúrufar viðkomandi landshluta.

Jarðmyndunum bætí inn í  tií samrœmis við 5. töhdið 3. gf\ Einnig em  lölustaflr settir 
i staö bókstafa undir c-Iiö til að foröast mgling.

61 . gr.
Náttúruminjaskrá.

Umhverfísráðherra skal gefa út náttúruminjaskrá fímmta hvert ár og birta í Stjórnartíð- 
Índum.

Náttúmvernd ríkisins skal í samráði við Náttúrufræðistofnun íslands og hlutaðeigandi 
náttúruvemdamefndir sjá utn undirbúning og öflun gagna vegna útgáfu náttúrumínjaskrár.

68. gr.
Efhi náttúruminjaskrár. 

í náttúruminjaskrá skulu vera sem gleggstar uppiýsingar um:
a. friðlýstar náttúruminjar,
b. náttúruminjar sem ástæða þykir til að friðlýsa samkvæmt náttúruvemdaráætlun, sbr. 65. 

g r < ’c. aðrar náttúruminjar, þ.e. landsvæði, náttúrumyndanir og lífverur, búsvæði þeirra og
vistkerfí sem rétt þykir að vernda.

T náttúruminjaskrá skal lýst sérkennum náttúruminja og þýðingu þeirra fyrir náttúru landsins. 
Einnig skal greina á skýran háttfrá landfrœðilegri afmörkun allra náttúruminja. 

ömhverfísráðherra getur í regíugerð sett nánari fyrirmæli um skráningu náttúruminja.

Sjá skýringu við 60. gr.

69. gr,
Sala jarðar sem er á náttúruminjaskrá.

Um sölu jarðar, sem öll eða að hluta er á náttúruminjaskrá, fer eftir ákvæðum jarðalaga, 
nr. 65/1976, en þó þannig að ríkissjóður skal hafa forkaupsrétt að þeim aðilum frágengnum 
sem hann er veittur með þeim íögum.
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IX. KAFLI 
Ymis ákvæði.

70. gr.
Útivistarsvœði.

Tií síuðnings við útivist getur Náttúruvernd ríkisins eða náttúruverndamefndir gengist 
fyrir að halda opnum göngustígum, strandsvæðum tii-sjóbaða^?), vatnsbökkum og öðmm 
stígum og svæðum sem ástæða er tií að halda opnum til að greiða fyrir því að almenningur 
fái notið náttúrunnar; enn fremur sett upp göngubrýr, hlið og girðingargö»g»stiga og 
afniarkað tjaidsvæði og gert annað það er þurfa þykir í þessu skyni.

Framkvæmdir samkvæmt þessari grein skulu einungis gerðar með samþykki eigenda eða 
rétthafa lands.

Göngustigi notaður hér til samrœmis við 13. gr. og 23. gr.

71. gr.
Friðlýsingarsjóður.

Á vegum umhverfisráðuneytis skal starfa FriðíýsÍngarsjóður. Hlutverk sjóðsins er að 
stuðla að náttúmvernd og ffiðlýsingu svæða og auka fræðslu um náttúmvemd og náttúmfar.

Náttúruverndarráð fer með vörslu Friðlýsingarsjóðs og er jafnframt stjórn sjóðsins.
Umhverfisráðherra skal, að fengnum tillögum Náttúruvemdarráðs, setja í reglugerð nán- 

ari ákvæði um starfsemi Friðíýsingarsjóðs, úthíutanir úr honum o.fl.

72. gr.
Kostnaður við framkvœmd laganna.

Kostnaður við fratnkvæmd laga þessara skal greíddur úr ríkissjóði eftir því sem ákveðið 
er í fjárlögum.

73. gr.
Dagsektir.

Beita má dagsektum er renna í ríkissjóð til að knýja menn til framkvæmda á ráðstöfunum 
sem þeim er skylt að hlutast til um samkvæmt lögunum eða til þess að iáta af atferii sem er 
ólögmætt. Hámark dagsekta skal ákveða í reglugerð.

74. gr.
Agreiningur um framkvœmd laganna.

Rísi ágreiningur um ákvörðun annars aðila en umhverfísráðherra um framkvæmd laga 
þessara er Iieimilt að kæra umrædda ákvörðun tií ráðherra sem kveður upp endanlegan úr- 
skurð á stjórnsýslustigi. Um kærurétt og málsmeðferð fer eftir ákvæðum stjómsýslulaga, nr. 
37/1993.

75. gr.
SpjöU á nátturu landsins.

Hver sá sem veldur á ólögmætan hátt spjöllum á náttúru landsins, hvort heldur er af gá- 
leysi eða ásetningi, skal sæta refsingu skv. 76. gr.

76. gr.
Refsiábyrgð.

Hver sá sem brýtur gegn ákvæðum iaga þessara eða reglna settra samkvæmt þeim skal 
sæta sektum eða fangelsi alít að tveimur árum. Sektir renna í ríkissjóð.

Með mál samkvæmt þessari grein skal farið að hætti opinberra mála, sbr. lög um 
meðferð opinberra máia, nr. 19/1991.



77. gr.
Skaðabælur.

Hver sá er íyrir fjártjóni verður vegna framkvæmda skv. VIÍ. kafla iaga þessara á rétt til 
skaðabóta úr ríkissjóði sé ekki öðruvísi ákveðið. Ef samkomulag næst ekki um bætur skuiu 
þær ákveðnar í samræmi við ákvæði laga um framkvæmd eignarnáms, nr. 11/1973.

78. gr.
Gildisíaka.

Lög þessi öðlast giídi 1. júíí 1999, Þá falía jafníramt úr gildi lög tir. 123/1940, um bann 
við jarðraski, með síðari breytingum, og náttúruverndarlög, nr. 93/1996, með síðari breyt- 
ingum.

Regíugerðir og önnur stjórnvaldsfyrirmæli, sern sett eru samkvæmt eldri lögum, skulu 
halda gildi sínu að svo miklu leyti sem þau fara ekki í bága við lög þessi.

79. gr.
Breytingar á öðrum lögum.

Við gildistöku laga þessara verða eftirfarandi breytingar á öðrum lögum:
1. í stað orðsins „Náttúruverndarráðs” í 2. mgr. 38. gr. jarðalaga, nr. 65/1976, kemur: Nátt-

úruverndar ríkisins.
2. I stað orðsins „Náttúruverndarráðs" í 21. gr. laga um varnir gegn mengun sjávar, nr.

32/1986, kemur: Náttúruvemdar ríkisins.
3. í stað orðsins „Náttúruverndarráðs“ í 2. mgr. 22. gr. laga um eiturefni og hættuleg efni,

nr. 52/1988, kemur: Náttúruverndar ríkisins.
4. í stað orðsins „Náttúruverndarráðs“ í 5. gr. laga um innflutning dýra, nr. 54/1990, kemur:

Náttúruverndar ríkisins og sérfræðinganefndar samkvæmt lögum um náftúruvemd.
5. í stað orðsins „Náttúruverndarráðs“ í 4. gr. laga um sinubrennur og meðferð elds á

vtðavangi, nr. 61/1992, kemur: Náttúmverndar ríkisins.
6. í stað orðsins „NáttúruvemdarráðC£ í 7. tölul. 2. mgr. 4. gr. laga um skipulag ferðamála,

nr. 117/1994, kemur: Náttúmvernd ríkisins.
7. í stað orðsins „Náttúruverndarráðs1' í 4. mgr. 13. gr. laga um erfðabreyttar lífvemr, nr.

18/1996, kemur: Náttúruverndar ríkisins.
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Ákvæði tií bráðabirgða.
I.

Umhverfísráðherra skal eigi síðar en árið 2000 íeggja fyrir Alþingi í fyrsta sinn náttúru- 
vemdaráætlun skv. 65. gr.

II.
Umhverfisráðherra skal fela Náttúmvernd ríkisins, í samráði við hlutaðeigandi ráðuneyti, 

stofnanir, sveitarfélög og framkvæmdaraðila, að gera tillögur um frágang efnistökusvæða 
sem hætt er að nota og eftir atvikum þeirra sem nú em í notkun og ekki liggur fyrir áætlun 
um frágang á. Skal stofnunin gera áætlun um frágang svæðanna og kostnað við hann, svo 
og tillögur um greiðslu kostnaðar. Þá skal stofnunin enn ftemur hafa umsjón með ftágangi 
svæðanna. Skal honum iokið eigi síðar en árið 2003.


