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Varðar: Frumvarp um náttúruvernd

Þann l.mars 1999 barst Landsvirkjun bréf frá umhverfisnefnd Alþingis þar sem óskað er eftir 
umsögn fyrirtækisins um frumvarp tií laga um náttúmvernd, 528. mál og svars óskað eigi síðar 
en 3. sama mánaðar.

Tíminn sem ætlaður er til að skila umsögninni er því miður svo knappur að ekki er með nokkru 
móti hægt að kynna sé efni frumvarpsins á þann hátt sem nauðsynlegt er og viðunandi til að 
undirbyggja greinargóða umsögn um það til nefndarinnar. ítarleg umíjöllun hefði þó verið 
nauðsynleg þar sem hér er um að ræða mikilvæg málefni er snerta mjög hagsmuni landsmanna 
aílra og fyrirtækja eins og Landsvirkjunar er nýta orkulindir landsins.

Því er ekki að leyna að Landsvirkjun telur frumvarpið bera þess merki að við samningu þess var 
enginn fulltrúi frá fagráðuneyti eða orkufyrirtækjum né heldur var rætt við þessa aðila við 
undirbúning frumvarpsins. Hins vegar hafa fulltrúar frá flestum öðrum hagsmunaaðilum, er nýta 
náttúrugæði landsins átt fulltrúa í nefndinni og getað komið fram með sín sjónarmið. I þessu 
sambandi er rétt að vekja athygli á því að orkufyrirtækin hafa lagt fram stærstan skerf til 
rannsókna á náttúrufari óbyggða landsins undanfama áratugi. Landsvirkjun leyfir sér að átelja 
þann hátt sem hér hefur verið hafður á.

Hér á eftir er getið helstu efnisatriða, sem tóm gafst til að skoða:

Um l.grein
í fyrstu mgr. er sagt að tilgangur laganna sé að stuðla að samskiptum manns og náttúru þannig 

að hvorki spillist líf eða land né mengist sjór, vatn eða andrúmsloft. Alveg útilokað er að standa 
við þetta markmið ef byggja á landið og nýta gögn þess og gæði og telur Landsvirkjun að best 
væri að fella málsgreinina brott úr frumvarpinu. Gæti þá núverandi 2. málsgrein hafist á 
orðunum “ Tilgangur lagaþessara er að tryggja eftir föngumþróun íslenskrar náttúru....”  o.s.frv.

Um 3. grein
í 3, grein fmmvarpsins er hugtakið “ósnortið víðerni” skilgreint í 4. tölulið, Orðalagi hefur í 
frumvarpinu verið breytt frá því sem starfshópur sem skipaður var til að skilgreina þetta hugtak 
lét frá sér fara með bréfí til umhverfisráðherra 25. febrúar 1998. Telja verður orðalag ákvæðisins 
í fmmvaipinu óskýrt og mun lakara en það sem fram kom í niðurstöðum starfshópsins. Þá verður

Háaleitisbraut 68 103 REYKJAVÍK Sfnnl: 515 9000 Myndriti: 515 9007 Telex: 2054 Netfang: landsvirk]un@lv,is



(T 2

að taka fram þá skoðun Landsvirkjunar að naumast sé til sá blettur hér á landi <(þar sem ekki 
gætir beinna ummerkja mannsins og náttúrufar fær að þróast án álags af mannlegum umsvifum” . 
Er hér ekki síst átt við beitarálag sem um aldir hefur ásamt öðrum umsvifum mannsins gjörbreytt 
gróðurfari og ásýnds landsins svo sem kunnugt er og almennt viðurkennt. Landsvirkjun telur því 
óheppilegt að nota orðin “ ósnoifið víðerni” (væntanlega þýðing á enska hugtakinu “wilderness” ) 
í þessu sambandi og væri réttara að nota t.d. hugtökin öræfí eða óbyggðir.

Um 4. grein
I 4. grein frumvarpsins eru taldir upp þeir aðilar, sem ráðheixa skal hafa samráð við um mótun 
stefnu í náttúruvernd og framkvæmdir og fræðslu á því sviði. Þar er orkufyrirtækja að engu getið 
og væntir Landsvirkjun þess að þar sé um mistök að ræða sem bætt verði úr, við meðferð málsins 
í umhverfisnefnd.

Um 8. grein
Landsvirkjun telur að eðlilegt væri að fulltrúi frá orkufyrirtækjum sæti í Náttúruverndarráði með 
hliðstæðum hætti og fulltrúar frá Ferðamálaráði og Bændasamtökum íslands.

Um 33. grein
Landsvirkjun leggur til að úr greininni verði felld brott orðin “ úrskurður um m af’ en í stað þeirra 
komi orðin “ gerð mats” .

Um 34. grein
Landsvirkjun íeggur til að úr greininni verði felld á brott orðin “ úrskurður um maí” en í stað 
þeirra komi orðin “ gerð mats” .

Ný grein
Landsvirkjun telur eðlilegt að á eftir 34. grein frumvarpsins komi ný grein er fjalli um beit og 
beitarstjórnun. Ákvæði frumvarpsins sem ætlað er að vernda umhverfið virðast nær eingöngu 
beinast að hverskyns framkvæmdum en ffumvarpið virðist aímennt ekki taka á nokkurn hátt á 
þeim vanda sem felst í þeirri jarðvegs- og gróðureyðingu sem stafar af beit.

Um 37. grein
Hér er alltof mikið lagt undir. Ekki er raunhæft að allar tjarnir og stöðuvötn landsins njóti 
sérstakrar vemdar, enda skipta þær væntanlega tugum þúsunda hér á landi, ÖIl vötn að stærð á 
við lóð undir einbýlishús falla undir þetta ákvæði frumvarpsins. Hætt er við að kaflinn missi 
marks e f ákvæði um sérstaka vernd verða ekki þrengd umfram það sem fram kemur í greininni.

Um 48. grein
Hugsanlega væri betra að nota orðin eigandi eða rétthafi námu í stað framkvæmdaraðila.

Um 49. grein
Á eftir 1. málsgr. væri æskilegt að kæmi ákvæði um endumýtingu efsta hluta jarðvegs sem í 
mörgum tilfellum er ríkur af lífrænum efnum. Við undirbúning námuvinnslu er í mörgum 
tilvikum unnt að fletta jarðvegi eða gróðri ofan af námusvæði og haugsetja sérstaklega. Að verki 
loknu er síðan unnt að jafha þessu efni að nýju yfir sár námunnar og flýta með þeim hætti 
gróðuimyndun á nýju.
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Um 53. grein
Ekki kemur fram í greininni hvort aðilar þeir sem tilgreindir eru í 1. málsgr. þurfí allir að standa 
að tillögu eða áliti um friðlýsingu. Engin ákvæði em heldur um hvaða rannsóknir eða faglegar 
forsendur þurfi að liggja fyrir áður en friðlýsing er ákveðin.

Um 58. grein
Hér telur Landsvirkjun að tvímælalaust ætti einnig að nefna Orkustofnun sem opinbera 
stjómsýslustofnun varðandi undirbúning friðlýsingar rétt eins og Hafrannsóknarstofnun. 
Orkufyrirtæki ættu væntanlega einnig að koma að málinu sem hagsmunaaðilar.

Um 66. grein
I greininni er meðal annars vísað til ósnortinna víðerna. Eins og fram hefur komið hér að framan 
er þar aðeins um að ræða landfræðilega afmörkun sem starfshópur ráðuneytisins hefur smíðað og 
byggir einkum á gefnum forsendum um góð og vond mannvirki. Ekkert liggur fyrir um hvaða 
skilning menn kunna almennt að leggja í hugtakið víðerni (wildemess) og má ætla að það gæti 
jafnframt orðið í raun afar breytiiegt eftir landfræðilegum og náttúrufræðilegum aðstæðum.

Að lokum óskar Landsvirkjun eftir því að fá að fyígja þessum athugasemdum eflir og taka þátt í 
frekari umræðum. Því miður gafst einungis tækifæri til að taka fyrir fáein atriði vegna þess hve 
tíminn fyrir umsagnir var naumt skammtaður.
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