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JARÐFRÆÐAFÉLAG ÍSLANDS 
ATHUGASEMDIR VID FRUMVARP TIL NÁTTÚRUVERNDARLAGA

V-kafli
37. gi*. a.

bætist v ið ... vikrar
Skýiing: Um er að ræða gosefni sem breiðast út í nágrenni eldvarpa og mynda gjaman breiður af 

gjósku sem skapa mjúkar h'nur í landslagi.
37. gr, d.

bætist v ið ... hiúður og hiúðurbreiður 100 m2 eða stærri.
Skýiing: Á jarðhitasvæðum þar sem vatnshveravirkni hefur verið mikil geta myndast breiður af 

kísli semmynda áberandi fleti í landslagi, t.d. Geysissvæðið, Hveravellir og slík svæði.

37. gr. f.
Ný grein bætist við: Jöklai* eða hlutar jökla og sífannir 1000 m2 eða stæni.
Skýring: Jöklar em eitt megineinkenni íslands. í  þeim er falin ímynd hreinleika og tignar. Auk 

þess erujöklamir mikilvægt vatnsforðabúr fyiir íslendinga og jafnvel fleiri þjóðir, ef einhveijai* hamfaiir 
verða. Þess vegna er brýnt að setja reglur um umferð á jöklum, jafnvel banna umferð á ákveðnum 
stöðum vegna hættu á mengun fi*á t.s. bílum eða dvalarstöðum.

42. gr.
Landmælingar íslands og aðrar mælinga- og rannsóknarstofhanir hafa og þurfa að merkja 

ákveðna staði í landslagi vegna mæiinganna eða rannsókna. Rétt er því að gera undanteknigu vegna 
siíkra merkinga enda séu þær lítt áberandi.

VH-kafli
51. gr. við landssvæði bætist við hafsvæði.

Skýiing: í framtíðinni má búast við að ákveðin svæði á sjó, t.d. inni í fjörðum, við eyjaklasa eða 
á hvalaslóðum verði talin það sérstök að ástæða sé að geta verndað hafsvæði semþjóðgarð.

Ofangreindar athugasemdir eru aðallega mínar eigin, því ekki vannst tími til þess að senda 
frumvarpið til stjórnarfélagsins vegna þess stutta frestar sem gefln var; en okkur var sent frumvatpið á 
fimmtudegi 25.feb. 1999. Það var sent upp i Háskóla Islands þar sem það var borið út á þriðjudegi, en 
athugasemdum átti að skila á miðvikudegi, 3. mars. Fowxaður JFFI er hinsx’egar ekki i Háskólanum 
heldur hér á Orkustofmm.

Helgi Torfason, 04. mars 1999 
Formaður Jarðfræðafélags íslands


