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M á l :  U m s ö g n  u m  f r u m v a r p  t i l  l a g a  u m  n á t t ú r u v e r n d  (528. m á l )

Vísað er til erindis umhverlisnefndar Alþingis, dags. 24. febrúar 1999, þar sem óskað er 
umsagnar Félags landfræðinga um frumvarp til laga um náttúruvcrnd (528. mál, heildarlog).

Þarna er um viðamikið frumvarp að ræða. Um leið og félagið fagnar því að fá tækifæri til að 
segja álit sitt á frumvarpinu lætur það í ljós \'onbrigði með þau vinnubrögð sem skammur 
frestur til að skila umsögn bcr vitni um, Sé hinu háa Alþingi alvara með því að leita eftir áliti 
aðila utan þingsins hlýtur að mega gcra þá kröfu til þingsins og nefnda þess að rýmri timi sé 
gefinn til að vinna vandaðar umsagnir.

Félagið telur ákvæði frumvarpsins horfa mjög til bóta að mÖrgu leyti, miðað við núgildandi lög. 
Nefna má sérstaklega einföldun á stjórnkeríi náttúruverndarmála, ákvæði um akstur utan vega, 
um nám jarðefna og um landslagsvernd. Einnig er ástæða til að fagna rýmri og skýrari 
ákvæðum um ré tt almennings til umgcngni við náttúru landsins.

í V. kafla, um landslagsvernd, er ekki skilgreint með óyggjandi hætti hvað teljist „meiri háttar 
framkvæmdir ‘ (34. gr.) ellegar „stór mannvirki<( (35. gr.). í kaflanum eru taldar upp nokkrar 
landslagsgerðir sem njóta skuli sérstakrar verndar (37. gr.). Þar væri ástæða til að bæta við 
landslagsgerðum sem sérstaklega eru mikilvægar sem uppeldis- eða búsvæði tiltekinna tegunda, 
en af slíkum svæðum njóta einungis votlendi sérstakrar verndar samkvæmt frumvarpinu. Rætt 
er almennt um slík svæði í ákvæðum VIIí. kafla um náttúruverndaráætlun og náttúruminjaskrá 
(einkum 66. gr.), en ákvæði V. kafla gefa kost á afdráttarlausari verndun.

Ákvæði VII, kafla um friðlýstar náttúruminjar gera skarpan greinarmun á náttúruminjum á landi 
og í hafi. Einungis virðist mögulegt að friðlýsa náttúruminjar í hafi scm náttúruvætti, en ekki að 
beita yfirgripsmeiri friðlýsingu er næði til stærri svæða, þótt reyndar sé minnst á slíkt í 
athugasemdum við 54. gr. Þetta er óþarflega takmarkandi og þarf að taka af tvímæli. Einnig er í 
54. gr. mælt fyrir um að samþykki sjávarútvegsráðherra þurfi til friðlýsingar náttúrumyndana í 
hafi. Engin rök cru tilfærð fyrir þessu og er vandséð hvers vegna þrengja þurfi á þennan hátt 
möguleika umhvcrfisráðherra til friðlýsingar í haíi.
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