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Vísað er til bréfs yðar dags. 24. febrúar sl. þar sem ICennaraháskóla fslands er 
gefinn kostur á að gefa umsögn um frumvarp til laga um náttúruvernd. Þvf 
miður barst umrætt bréf eigi í hendur undrritaðs fyrr en I . mars sl. og fól ég 
Stefáni Bergmann dósent þá þegar að hafa forystu um að gefa umsögn um 
frumvarpið fyrir hönd Kennaraháskólans.

Með þessu bréfi fylgir umsögn Kennaraháskóla íslands um áðurgreint 
frumvarp sem er tekin saman af Stefáni Bergmann.

Virðingarfyllst,

Þórir Ólafsson rektor
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KENNARAHÁSKÓLIÍSLANDS KENNARAHÁSKÓLI

ÍSLANDS

UMSÖGN UM FRUMVARP TIL LAGA UM NÁTTÚRUVERND 
Iagt fram á 123. löggjafarþingi

Kennaraháskóli íslands fagnar því að fá tækifæri til að veita umsögn um 
frumvarp til laga um náttúruvernd þótt æskilegra hefði verið að lengri tími 
gæfist til að undirbua hana.

í  Kennaraháskólanum fer fram umtalsverð kennsla um náttúru- og 
umhverfisvernd í sameiginlegum kjarna menntunar grunnskólakennara, í 
nokkrum valgreinum og á símenntunarnámskeiðum fyrir kennara; sama á við 
um menntun leikskólakennara.

Kennaraháskólinn hefur átt fulltrúa á náttúruverndarþingum og á 
umhverfismálaþingi hinu fyrsta sem haldið var fyrir fáum misserum.

í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla er umhverfismennt gert talsvert hátt 
undir höfði og mun Kennaraháskólinn taka mið af því.

f frumvarpinu eru ýmis ánægjuleg nýmæli sem skýra stöðu náttúruverndar í 
samfélaginu, m.a. hugtök sem mildl þörf var á að fengju skýra merkingu,

Kennaraháskólinn setur fram eftirfarandi ábendingar um einstaka þætti og 
greinar frumvarpsins:

1. Um fræöslu, fræðsluhlutverk, fræðsluyfirvöld.

í  eftirtöldum greinum frumvarpsins er minnst á fræðslu: f 4. gr.um hlutverk 
ráðherra, ó.gr.f.Iið um hlutverk Náttúruverndar ríkisins, ll.g r. um 
Náttúruverndarnefndir í 29.gr um landverði og 71,gr.um Friðlýsingarsjóð sem er 
í vörslu Náttúruverndarráðs.

Af þessum greinum verður ráðið að fræðsla og uppeldi sé 
stór þáttur í skipulegu náttúruverndarstarfi samfélagsins. Því er ástæða 
til að staldra við og spyrja hvort nægilega vel sé búið um þennan mikilvæga 
þátt í frumvarpinu?
Margt bendir til að svo sé ekki að öðru leyti en því að Friðlýsingasjóður 
getur skipt sköpum um afdrif þessa þáttar ef honum er til þess beitt.
Öruggara væri þó að reyna að skilgreina fræðsluna betur og gera hana að enn 
gildari þætti í frumvarpinu.
Nokkrar leiðir eru hugsanlegar til þess: (a) Koma markmiðum slíkrar fræðslu 
og skilgreiningu fyrir í frumvarpinu.(b)Setja inn ákvæði um að í reglugerð 
skuli skilgreina fræðsluna, setja henni markmið og benda á leiðir til að 
framkvæma hana.
Nefna má að til þessa hefur fræðslustarfá grundvelli náttúruverndarlaga
verið fremur lítið og ekki náð fram að ganga sem skyldi þrátt fyrir s t a k k a h i íð
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Tillaga: (1) Ákvæði uni frekari útfærsiu í reglugerð gæti áÆífifiÍ&ÍARAHÁSKÓLI 
4.gr og eða 71.gr. frumvarpsins. J g L A N D  S
(2) Setja inn nýjan kafla í frumvarpið: Hlutverk náttúrufræðslu.

2. Varðar 4. gr.

Lagt er til að bætt verði við á eftir fræðsluyfirvöld, 
kennarmenntunarstofnanir,....

3. Varðar 10.gr.

Lagt til að bætt verði við á eftir náttúruverndarnefnda, 
kennarmenntunarstofnana....

4. Vegna 32.gr.

Tekið er undir það sjónarmið sem hér liggur að baki að oft ætli margir að 
græða fé á að sýna einstök náttúruverndarsvæði án þess að þeim sé nokkuð 
gert til góða í staðinn. Gjaldtaka er rökrétt í þessu samhengi.

Hins vegar verður að láta í Ijós efasemdir um að sú leið sem valin er í 
frumvarpinu geti gilt nema í fáum tilvikum. Því þyrfti að athuga fleiri 
leiðir að sama marki.

5. Vegna friðlýsinga í hafinu, nokkrar greinar í VII. kafla.

Ákvæði um friðlýsingar í hafi eru ánægjuleg nýjung í frumvarpinu, 
í  54.gr.er sérstaklega fjallað um náttúrumyndanir (jarðmyndanir) í hafi og 
er það vel. Athygli vekur að ekki er minnst á heildir eða svæði á grunnsævi 
í þessu sambandi, heldu ekki á búsvæði eða vistkerfi í sjó. Á þessi 
síðastnefndu fyrirbæri er minnst í gr.53 en óljóst er hvort þar sé einnig 
átt við hafsvæði.
í  51. gr, en fjallað um landsvæði sem friðlýst yrðu sem þjóðgarðar. Spyrja 
má tekur þetta til hafsins einnig?
Verður hægt að stofna friðlönd eða þjóðgarða í hafi, samkvæmt þessu 
frumvarpi?

Gjört í ICennaraháskóIa íslands 3.mars 1999.

Samantekt stýrði Stefán Bergmann dósent
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