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

Stjórn Eyþings vill koma á framfæri eftirfarandi ábendingum við frumvarp til
laga um náttúruvernd:

• Sökum þess hve lögin um náttúrvernd varða sveitarfélögin miklu er eðlilegt 
að einn fulltrúi í Náttúruverndarráð verði tilnefiidur a f Sambandi ísl. 
Sveitarfélaga. Þetta má leysa með því að þrír í stað fjögurra verði kosnir á 
náttúruverndarþingi.

•  Lagt er til að upphaf 1. mgr. 11. gr. verði orðuð svo: “Á vegum hvers 
sveitarfélags, héraðsnefndar eða landshlutasamtaka sveitarfélaga starfar 
þriggja til sjö manna náttúruverndarnefnd.” Með því að bæta 
landshlutasamtökunum inn í greinina er verið að auka sveigjanleika 
varðandi starfssvæði nefiidanna sem verður að teljast eðlilegt m.a. með 
hliðsjón a f sameiningu sveitarfélaga og með hliðsjón af starfssvæði 
heilbrigðisnefnda.

• í 30. gr. verður að telja eðlilegt, í stað heimildarákvæðis, að stefna að því að 
fela náttúruverndarneíhdum eða sveitarfélögum umsjón með 
náttúruverndarsvæðum öðrum en þjóðgörðum. Sama á við um rekstur 
gestastofa (31. gr.). Þetta væri í samræmi við aukna ábyrgð heimamanna á 
framkvæmd náttúruverndarlaga sem tíunduð er í greinargerð með 
írumvarpinu.
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Ekki verður séð að þörf sé á sérstöku ákvæði (33. gr.) um að leita skuli 
umsagnar Náttúruverndar ríkisins og náttúruverndarnefnda við gerð svæðis- 
og aðalskipulagsáætlana. Telja verður fullnægjandi að skipulagslög og 
skipulagsreglugerð kveði á um vinnubrögð við gerð skipulagsáætlana.Telja 
verður augljóst að sveitarstjórnir muni hafa samráð við 
náttúruverndarnefndir, sem skv. frumvarpinu (11. gr.) skulu vera þeim til 
ráðuneytis.

í kaflann Friðlýstar náttúruminjar (VII. kafli) er miklilvægt að inn komi 
svohljóðandi grein: “Heimilt er sveitarstjómum að ákveða sérstaka friðun 
tiltekinna svæða eða mannvirkja sem njóti minjaverndar sveitarfélagsins.”

_ f.h. stjórnar Eyþings
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