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Vísað er tíl bréfs yðar dags. 24. febrúar sl. þar sem óskað er umsagnar Háskóla 
íslands um frumvarp til laga um náttúruvernd.

Stjórn Umhverfisstofnunar Háskóla íslands var falið að svara erindinu f.h Háskóíans, 
og hefur rektor borist meðfylgjandi umsögn sem er hér með send umhverfisnefnd 
Alþingis.

Virðingarfyllst 
f.h. háskóiarektors
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Amaiía Skúladóttir skrifstofustjóri
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Reykjavík, 3. mars 1999

Efni: Frumvarp tií Iaga um náttúruvernd.

Umhverfisstofnun Háskóla íslands hefúr borist til umsagnar ofangreint 
frumvarp. Stjóm Umhverfisstofnunar þakkar fyrir að fá að láta í ljós skoðun á 
frumvarpínu en bendír á að alltof skammur frestur var gefinn til að skila álitinu.

Mikilvægt er að ljúka þeirri endurskoðun á náttúruverndarlögum sem byrjað 
var á með nýjum lögum um stjórnskipan náttúmvemdarmála 1996, Breytingar á 
lögum um náttúmvernd em löngu ttmabærar, enda hafa á sl. 15 ámm verið lögð fi'am 
nokkur ftumvörp sem gerðu ráð fyrir heildarendurskoðun á efnisþáttum laganna eða 
breytingum á hluta þeirra.

X»að frumvarp sem hér er lagt fram sýnist vera yfirgripsmeira en fyrri 
ffumvörp. I því em ýmsar nýjungar 1 ísíenskri löggjöf. Sumar endurspegla breytt 
viðhorf á alþjóðavettvangi og auknar alþjóðlegar skuldbindingar. Frumvarpið markar 
að þessu leyti skil og mun færa ísland nær öðmm Evrópuþjóðum á sviði 
náttúruvemdar.

Meðal þeirra nýmæla fmmvarpsins sem Umhverfisstofnun telur sérlega 
mikilvæg má nefna aukinn almannarétf ákvæði um landslagsvernd, reglur um akstur 
utan ve^a, og eftirlit með innflutningi og dreifingu framandi lífvera.

I fiumvarpinu em nýjar og hertar reglur um námuvinnslu (IV. kafli). Þar er 
m.a. fjallað um ffágang efhistökusvæða (49. gr.) og kveðið á um að efnistökusvæði 
skuli ekki standa ónotað og óffágengið lengur en þrjú ár. Víða um land em 
óffágengnar malarnámur til stórra lýta á landi. Margar hafa staðið ónotaðar lengi og 
falla því undir 49. gr. Aðrar gamlar námur em eitthvað notaðar enn og faíla því ekki 
undir lögin. Vafalaust em þó slíkar námur alltof margar og æskilegt er að leita ffekari 
íeiða til fækka þeim.

Annað nýmæli í lögunum er náttúmvemdaráætlun sem umhverfisráðherra skal 
láta vinna á fimm ára fresti (VIII. kafli). í  66. gr. er fjaílað um efni náttúmvemdar- 
áætlunar og þau svæði, sem miða skal við að áætlunin taki til, em talin upp. í  lið b er 
talað um óvenjutegundarík svæði eða svæði sem em viðkvæm fyrir röskun. Þarna 
hefði e.t.v. verið betra að stæði líffræðilega fjölbreytt í stað óvenjutegundarík. í 
upptaíningunni er fyrst nefnt að áætlunin skuli taka til svæða sem hýsa sjaldgæfar 
tegundir. Slík náttúmvemdaráætlun ætti einnig að taka til sjaldgæfia búsvæða og er 
því beint til umhverfisnefndar að hún taki það upp í fmmvaipið,

I heild fagnar stjórn Umhverfisstofnunar frumvarpinu og mæíir með því að 
það verði samþykkt. Stjómin telur að verði ffumvarpið að lögum sé stigið markvert 
skref fram á við í ísíenskri náttúmvemd.

prófessor og varaformaður stjórnar Umhverfisstofnunar


