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Reykjavík 3. mars 1999.

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um náttúruvernd (123 lþ. 1998-1999, þskj 
848 -528. mál).

Umhverfísnefnd Félags íslenskra náttúrufræðinga (FÍN) hefur kynnt sér ofangreint 
íi'umvarp og sendir hér athugasemdir sínar. FIN vill þó benda á að um er að ræða 
umfangsmikil lög og tími til umfjöllunar of skammur til að hægt sé að fjaila ítarlega 
um frumvarpið.

Umhverfísnefnd FÍN telur að lög þessi séu um margt framfor frá fyrri lögum, þannig 
em þau mun skipulegar upp sett og skýrari fyrir vikið. Nefndin telur til bóta að 
almannaréttur er aukinn og betri grein er gerð fyrir þeim náttúrufyrirbærum sem 
vernda skal. Einnig er til bóta að stefnt skuli að gerð náttúruverndaráætlana til 5 ára í 
senn.

Á hinn bóginn vill umhverfisnefnd FÍN koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum:
1. Náttúruvernd er ekki skilgreind.
2. Ekki er gerður skýr greinarmunur á náttúruvernd annars vegar og landslagsvernd 

hins vegar ( samanber heiti á VII Kafla og heiti greina í þeim kafía í frumvarpinu).
3. Varúðarregian er ekki látín gilda hvað varðar náttúruminjar og önnur verndarverð 

náttúrufyrirbæri. Núverandi staða þekkingar á náttúrufari og náttúruminjum 
takmarkar flokkun náttúruminja (sbr 68. gr frumvarpsins). Ekki er tekið á frekari 
flokkun verndarverðra náttúrufyrirbæra í frumvarpinu né lagalegt gildi þeirra 
styrkt og meðan svo er verður stór hluti verndarverðra náttúruminja í hættu að 
verða spillt. Verndarákvæði náttúruminja eru mjög veik. í því sambandi má 
benda á að óeðlilegt er að náttúruminjar á náttúruminjaskrá skuli ekki njóta 
neinnar verndar skv. frumvarpinu, samanber að einungis þarf að tilkyima 
Náttúruvernd ríkisins um framkvæmdir þar sem hætta er á að Spillt verði 
náttúruminjum á náttúruminjaskrá (sbr 38. grein frumvatpsins). Ekki eru heldur 
nein verndarákvæði um náttúruminjar eins og til er um ffiðlýstar náttúruminjar.

4. Umhverfisnefnd FÍN telur að fyrirhugað rask og þar sem hætta er á raski á 
náttúruminjum (sbr. 38. gr. frumvarpsins) eigi skilyrðislaust að kynna almenningi 
með viðeigandi hætti. Við veitingu leyfa skuli ávallt Íeitað umsagnar 
Náttúruverndarráðs, hlutaðeigandi náttúrverndarnefndar og annarra eftir því sem 
við á og gert sé ráð fyrir andmælarétti almennings.

5. Varðandi skipan í náttúruverndarráð og tilhögun þess telur umhverfisnefnd FÍN að 
náttúruverndarráð eigi að vera ráðherra til ráðgjafar í náttúruverndarmáium og 
nefndin telur hentugt að það sé skipað jöfnum höndum fulltrúm frá



sérfræðistofnimum umhverfisráðuneytisins og fulltrúum kosnum af 
almannasamtökum á náttúruverndarþingi. Jafníi'amt telur nefndin að fjölga beri 
aðilum sem eiga rétt til setu á náttúruverndarþingi með málfrelsi og tillögurétt, til 
dæmis fulltrúum frá stofnunum umhverfísráðuneytisins sem ekki eiga fulltrúa í 
náttúruverndarráði.

6. Einnig vill nefndin vekja athygli á að óeðlilegt verður að teljast að kosnir fulltrúar 
náttúruverndarráðs hafi atkvæðisrétt á náttúruverndarþingi sem aftur kjósi fulltrúa 
í náttúruverndarráð.

7. Með frumvarpinu er valdsvið náttúruverndarnefnda aukið. Samræma þarf betur 
skipan í náttúruverndarnefndir. Náttúruverndai'nefndir eru of nátengdar 
sveitarstjórnum og héraðsnefndum til að hlutlaust eftirlit með náttúruvernd sé 
tryggt. Því leggur umhverfisnefnd FÍN til að haft verið svipað fyrirkomulag í 
þeim efnum og haft er með heilbrigðisnefndum sveitarfélaganna (sbr. lög nr. 
7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir) og landinu skipt í 8-10 
náttúruverndarnefndarsvæði.

Umhverfisnefnd FÍN áskilur sér rétt til þess að gera frekari athugasemdir við frumvarp 
þetta á síðari stigum.

Fyrir hönd umhverfisnefndar Félags íslenskra náttúrufræðinga

j&umúmg Einarsdóttir /  
Formaður umhverfisnefndar FÍN

Afrit sent: Félag íslenskra náttúrufræðinga.


