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Vísað er til bréfs yðar, dags. 24 febriiar sl, þar sem óskað er eftir 
áliti á frumvarpi til laga um náttúruvernd (528. mál).

Náttúrufræðistofnun íslands mælir eindregið með að frumvarp 
þetta verði að lögum, en með þeim fyrirvara þó að gildissviði (2. gr.) 
verði breytt þannig að ný náttúruverndarlög nái til náttúru í landhelgi og 
efnahagslögsögu. í frumvarpinu eru mörg þörf ákvæði sem brýnt er orðið 
að setja í íslensk náttúruverndarlög. Þar á meðal eru ákvæði um 
landslagsvernd, innflutning lífverna og dreifingu þeirra í villtri náttúru 
landsins, jarðefnanám og náttúruverndaráætlun. Einnig má nefna að 
frumvarpið felur í sér verulega rýmkun á rétti almennings tii umferðar 
um landið.

Eftirfarandi eru athugasemdir Náttúrufræðistofnunar við einstakar 
greinar frumvarpsins:

Um 1. grein
Lagt er til að 3. mgr. hljóði svo: “lögin eiga að auðvelda umgengni 

og kynni þjóðarinnar af náttúru landsins og menningarminjum og stuðla 
að vernd og nýtingu auðlinda á grundvelli sjálfbærrar þróunar”.

Um 2. grein
Lagt er til að orðin “og þar sem bess er getið . . .” í 1. mgr. falli 

brott. Gildandi náttúruverndarlög (nr. 93/1996) ná til lands og sjávar í 
íslenskri lögsögu. Verði 2. mgr. frumvarpsins látin standa óbreytt 
þrengist gildissvið náttúruverndarlaga þannig að það nær ekki til 
íslenskra náttúru utan fjöruborðs. Engin rök eru færð fyrir því að þrengja 
þurfi gildissvið laganna en það er eftirtektarvert að þessari breytingu eru 
ekki gerð skil í kafla II í athugasemdum við lagafrumvarpið um “helstu 
breytingar og nýmæli” !

H l e m m u r  3 P ó s t h ó l f  53 2 0  125 Reyk j av ík S íetií 5 6 2  9 8 2 2  B r é f a s í m i  5 6 2  08  I 5 n i @ n a t t f s . i s

mailto:ni@nattfs.is


Athygli umhverfisnefndar Alþingis er vakin á því að fslendingar 
hafa margvíslegum skyldum að gegna og varða verndun náttúru hafsins 
umhverfis landið. Þar á meðal má nefna þær skuldbindingar sem íslenska 
ríkið hefur á sig tekið með aðild að Ríó-samningnum um líffræðilega 
fjölbreytni, Bernarsamningnum um vernd villtra náttúru í Evrópu, 
Ramsarsamningnum um vernd votlendis og fleiri alþjóðiegum 
samningum og samþykktum. Þessum skyldum er nú að verulegu leyti 
sinnt með náttúruverndarlögum. Með því að skerða gildissvið laganna, 
eins og lagt er til í frumvarpinu, er verið að senda út þau skilaboð að 
íslendingar virði náttúru hafsins ekki á sama hátt og náttúru iands. Að 
íslendingar sjái ekki ástæðu til þess að láta almenn ákvæði um vernd 
náttúru gilda utan við fjöruborð landsins.

Náttúrufræðistofnun leggur ríka áherslu á að 2. grein lfumvarpsins 
verði breytt þannig að ný náttúruverndarlög gildi “á íslensku landi, í 
landhelgi og efnahagslögsögu, sbr. 1. og 3. grein laga um landheigi, 
efnahagslögsögu og landgrunn, nr. 41/1979”.

Jafnframt að öðrum greinum verði breytt til samræmis (greinum nr. 
50, 53 og 54).

Um 34. grein
Lagt er til að á undan orðunum “jarðvegi eða efnistöku . . .” komi: 

“umfangsmikilli skógrækt og landgræðslu,J.

Uni 37. grein
Lagt er til að orðin “þegar ástæða er til . . .” í síðustu mgr. falli

brott.
Einnig er lagt til að eftirfarandi landslagsgerðir njóti sérstakrar 

verndar samkvæmt ákvæðum greinarinnar: fuglabjörg, jökulmyndanir í 
nágrenni jökla, rústir freðmýra og náttúrulegir birkiskógar.

Um 39. grein
Lagt er til að greinin beri heitið “verndun gróðurs” þar sem skógar 

eru gróður samkvæmt málvenju.

Urn 40. grein
Breyta ætti orðalagi þessarar greinar þannig að umhveifisráðherra 

verði skylt að setja reglur um vernd steinda í stað þess að hafa heimiíd til 
þess. Taka sjaldgæfra steinda úr föstum jarðlögum hefur verið vandamál 
um langt skeið og brýnt að á því verði tekið.



Um 41. grein
Lagt er til að í stað orðsins “getur” í 1. mgr. komi orðið “skal” . 

Einnig er lagt til að orðin “og þeirra tegunda sjávarspendýra sem lifa hér 
við land” í lok 3. mgr. falli brott. Grein þessi fjallar um innflutning, 
ræktun og dreifingu lifandi lífverna sem eru framandi hér á landi og getur 
því ekki átt við sjávarspendýr sem lifa við landið.

Um45. grein
Lagt er til að orðin “eftir því sem við á ...” falli brott (sbr. 

athugasemd við 47 gr.).

Um 47. greín
í 1. mgr, segir að um ieyfi til efnistoku f eða úr hafsbotni utan 

netlaga skuli fara eftir ákvæðum laga nr. 73/19990. Samkvæmt þessu 
ákvæði fer iðnaðarráðherra því einn og skilyrðislaust með aliar heimildir 
er lúta að efnisnámi á eða í hafsbotni. Eðlilegra þykir að allt efnisnám á 
eða í hafsbotni sé háð eftirliti Náttúruverndar ríkisins til að draga ur 
hættu á umhverfisspjöllum, t.d. eyðileggingu verðmætra jarðmyndana og 
mikilvægra búsvæða dýra. Efnistaka á og í hafsbotni ætti að vera háð 
eðlilegu eftirliti og varúðarráðstöfunum samkvæmt náttúruverndarlögum 
ekki síður en efnisnám á landi.

Lagt er til að 1. mgr. verði breytt þannig að leyfi til efnistöku á eða 
í hafsbotni sé háð skilyrðum sem Náttúruvernd ríkisins setur og eftirliti 
stofnunarinnar.

Um 66. grein
Lagt er til orðin “hér á landi” í 2. mgr. falli brott (sbr. al'hugasemd 

við 2. gr.).

Um ákvæði I til bráðabirgða
Miðað við þá umfangsmiklu gagnaöfiun sem fram þarf að í'ara áður 

en ráðist er í gerð náttúruverndaráætlunar, skv. 65. og 66. gr., og vinnu 
við skilgreiningar á verndarviðmiðunum, er óraunhæft að gera ráð fyrir 
að umhverfisráðherra geti lagt áætiunina fyrir Alþingi á þessu eða næsta 
ári. Lagt er til að í stað ársins 2000 komi ártalið 2002.

Virðingarfyllst,

Jón Gunnar Ottósson 
forstjóri


