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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um náttúruvernd

Fuglavemdarfélag íslands fagnar að fram er komið nýtt frumvarp til laga um 
náttúruvernd og vill nota þetta tækifæri til að koma athugasemdum sínum á framfæri.

Þær em eflirfarandi:

Félagið gerir athugasemd við þann stutta frest sem því er gefíð til þess að fjalla um 
frumvarp til laga um náttúmvemd. Nauðsynlegt hefði verið að fá a.m.k. hálfan 
mánuð til þess að skoða fmmvarpið en ekki einungis örfáa daga eins og raun er á.

II kafli
7. gr. Það er til bóta að haldið verði upp sérstöku eftirliti með framkvæmdum og að 
framkvæmdaraðila beri að standa straum af slíkum kostnaði. Eflirlit með 
framkvæmdum og úrskurðum Skipulagsstofnunar er mjög áfátt og vonandi verður 
bætt úr því hér með.

11. gr. Það er mjög til bóta að efla og virkja á Náttúmvemdamefndir og sett sé í lög 
að þær skulu halda a.m.k. einn sameiginlegan fund á ári.

III kafli
Það er ánægjulegt að almannaréttur hefur verið rýmkaður frá því sem er í núverandi 
lögum,
17. gr. Þessi grein er mjög til bóta.
23 gr. Anægjulegt er að sjá þessa grein í fmmvarpinu.



V. kafli ^
37.gr. Ánægjulegt er að sjáþessa grein í fhunvarpinu. Hér er samt ekki kveðið 
nægilega fast að orði. Hér ætti frekar að banna röskun nema með sérstökum 
undanþágum og skal leita umsagnar náttúruvemdamefndar og 
Náttúruvemdar ríkisins í þeim tilfellum.

Við 37 gr. lið e ætti að vera í stað sjávarfitja og leirur: íjörur þar með taldar 
sjávarfítjar. Vegna mikilvægis fjörunnar sem búsvæði ýmissa lífvera ætti að reyna að 
vernda þær eftir fi'emsta megni. Einnig má benda á að Jjörur ná yfir tiltölulega lítið 
flatarmál, ef litið er á heildarflatarmáls ísiands, og koma ætti í veg fyrir alla óþarfa 
röskun þeírra.

41 gr. Það er löngutfmabært að svona lagaákvæði Hti dagsins ljós og er sérstaklega 
ánægjulegt að sjá það.

VI. kafli
45. gr. Grein þessi er óljós, ákvæði laga þessa ættu að gilda að öllu leyti um efnistöku 
af eða úr hafsbotni í ísienskri Íandhelgi og efnahagslögsögu.

VII. kafli
54 gr. Umhverfisráðherra verður að hafa yfimmsjón með öllum friðlýsingum og það 
sé ekki háð samþykki sjávarútvegsráðherra hvort tiltekin svæði séu friðlýst. Það er 
nær að haft sé samráð við sjávarútvegsráðherra. Sjávarútvegsráðherra ætti ekki að 
hafa úrslita vald hvort friðuð séu fjara og gmnnsævi eða fuglabjörg og svæði við þau. 
Fuglavemdarféiagið minnir á í þessu sambandi að samkvæmt alþjóðaskiigreiningum 
(Ramsar) nær votlendi niður á 6 m dýpi gmnnsævis við stórstraumsfjöru.

VIII. kafli
66. gr. Fuglaverndarfélag fslands fagnar þessari grein. Það er ljóst að stórátaks er 
þörf í gerð vemdaráætlana. Ekki er til nein verndaráætlun fyrir þau alþjóðlega 
mikilvægu fuglasvæði sem em á íslandi. Einungis er til ein vemdaráætlun er í 
undirbúningi, þ.e. fyrir Breiðafjörð og er hún ekki endanlega frágengin,
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