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3 ^ ,  LANDSSAMBAND VEIÐIFÉLAGA

Álþingi 
Erindinr.'Þ *

/

komudagur 3 mara1999.

Umhverfisnefnd Alþingís,
Nefndarsvið Alþíngis,
Þórshamrl, Templarasundi,
Reykjavík.

I bréfi háttvirtrar Umhverflsnefndar Alþlngis, dags. 24. febrúar s.l. er 
óskað umsagnar um frv, til laga um náttúruvernd, 528, helldarlðg.

Eftlr skoöun á frumvarplnu, vlll Landssamband velðlfélaga, sem er 
hagsmunagsðsiufélag fyrir veiðlréttindi í ám og vötnum landsíns og nýtlngu 
þeirra, koma á framfaari eftirfarandi umsögn, þó aö gefast heföi mátt lengrl tími 
til ftarlegrar skoöunar þess.

Etna og kveðið er ó f tillögu að 13. grein toljum vlð eðlilegt aö fastar sé 
þsr að oröi kveðlð varöandí för um eignarlöntí og land sem liggur aö velðívatni 
og settar skorður á hversu nærri stanga-og netaveiðistaö menn megi tjalda, 
sbr. 20. gr. um heimild til að tjaida.

Breyting á gildandi ákvœöum laga um að það þurfi íeyfl landetganda til 
að tjalda á landareign hane innan glrðingar, eins og lagt er tii I frumvðrplnu, er 
rangt skref að okkar dóml. Fráleitt er að setja allt land undir sama hatt f 
þessu tilvlki og gefa tjaldbúa nénððt sjálfdæml um það hvar hann tjaldar, 
Aðstæður eru mjög breytilegar með búskðp frá elnum stað til annars, Með 
sjálfdasmi tjatdbúa til dvatar er hætta á auknum áreketrum vlð þann sem nytjar 
landlö tll búskapar, eins og velöl, ökógrækt, auk beitar búpenings, sem getur 
verið með ýmsum hætti, t.d. geymsla stórgripa innan giröingar, sem ekkl fer 
saman við dvöl tjaldbúa þar. Banna á tjaldstæði innan giröinga f byggð, 
nema með leyfl landeiganda eins og nú er I lögum.

Þá mætti orðalag í 21. gr. um takmarkanir á helmild til að tjalda ekki 
elnvöröungu ná til þess er varöar náttúruspjöll heldur elnnig gagnvart ónaaöí 
og truffun á nýtíngu velðiréttar sém fyrr seglr. Þannig væri bannaö að tjalda 
nær veiðlvatni en 300 metrar, án leyfís landaiganda. Veíöískapur f ám og 
vötnum fetur 1 sér mlkilsverð verömæti og er að mörgu leytl mun viökvæmari 
fyrír ónæöi og truflun annarra en flest önnur landsafnot.

I frumvarpinu segir I 18. grein, að um umferð um vötn fari samkvæmt 
ákvœðum vatnalaga nr, 15, 1323, en að öðru feytl er okkí teklð fram 
sórstaklega um þennan þátt I öörum grelnum frumvarpsins. Þó mó sjáffsagt 
heímfæra á þetta fynrmæti 113. grein frumvarpsins um að sérstök aðgát skuli 
hafa I nánd við selalátur, varptand fugia og voíðistaöl,
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Rétt þyklr að vekja aérataka athygli á nýjung, eem rutt hafur eé.r til rúma 
á selnni árum. Það eru œvlntýra bátsferölr um stríö og lygn straumvötn. Víðt 
er að elíkar ferðir geta í viesum tilvikum valdió truflun gagnvart netaveiöi og 
stangavelöi 1 ánum og þarf að eetja um þesea umferð nánarl reglur,

Telja verður til bóta aö gert er ráð fyrir aö sett veröi inn ný ákveeði í 
(ðgln er varöa sklpulagöar hópferðir um land, sem aörir eiga eða hafa tít 
afnota, ekki sfst þegar sllkar ferðir eru sklpulagöar f atvinnuskyni.

Þá er einnfg vert aö minna á( að einhver brogð hafi veriö af þvf, að 
hestaferðir hafl valdið ónæðí víð veíölstaöí tlf stangavelðí, þegar menn hafa 
þvf ekki sýnt aðgát á ferö sinni. Vlst er nauösynfegt að hafdfö eé opnum 
viöurkenndum reiöleiðum, sem farnar hafa veriö um aldlr, svo aö menn þurfi 
ekkl að bregðð út af þelm og vlö þaö aukist hættan á, að rfðandi menn vatdí 
ónæöi annarB staðar.

Aö fokum vlljum við undirstrlka að það er víssulega eðlllegt aö aðgengi 
hlns almenna borgara að landlnu sé auöveidað innan skynsamlagra marka, 
en Jafnframt er várað við aö ruglaö sé saman aðgengi og nýtlngarrétti, elnc og 
oft hefur víljað brenna vlö, ekkl alst gagnvart velöívötnum á afrétt).

Þá er elnnfg rétt aö benda á að lagasetnlng stanglst ekki á viö 
eignarréttarákvæðí Btjórnarskrár Islands eöa mannróttlndasáttmála sem Island 
er aölli aö. -  Minnihlutlnn á einnig sinn rétt f

Meö sórstakri viröingu,

Landssamband velöffélagfl.

formaður


