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komudagur 1 ̂ cj
Umsögn
um frumvarp til laga um náttúruvernd

Vísað er tii bréfs umhverfisnefndar Alþingis, dags. 24. febrúar 1999, þar sem óskað 
er umsagnar um frumvarp tif laga um náttúruvernd, 528. mál, heildarlög.

Umrætt bréf barst sambandinu 26. febrúar og þar er þess óskað að umsögn berist 
eigi síðar en 3. mars. Þrír vinnudagar gefast því til að ganga frá umsögn um 
frumvarpið sem er alltof skammur tími miðað við umfang og mikilvægi málsins. Ekki er 
annað hægt en mótmæia þeim vinnubrögðum sem leiða tií þessa alft of nauma 
umsagnarfrests. Stjórn sambandsins sat á fundi 26. febrúar sl. þann sama dag og 
umrætt bréf barst og gat því ekki fjallað efnislega um frumvarpið.

Þrátt fyrir skamman umsagnarfrest sendir Samband ísíenskra sveitarfélaga frá sér 
eftirfarandi umsögn um frumvarpið en í Ijósi þeirra aðstæðna sem raktar eru hér að 
framan áskilur það sér rétt til að koma síðar á framfæri frekari athugasemdum ef 
ástæður þykja til og tækifæri gefst.

Athugasemdir við einstakar greinar og kafia frumvarpsins:

Lagt er tii að Samband íslenskra sveitarfélaga tilnefni tvo fulltrúa í Náttúruverndarráð.

Samkvæmt 9. gr. frumvarpsins er Náttúruverndarráð stefnumarkandi á sínu sviði, gerir 
tillögur til ráðherra um friðlýsingar og aðrar verndunaraðgerðir auk þess sem ráðið 
fjallar um náttúruverndaráætiun o.fl. Rökrétt verður að telja að sveitarfélögin eigí aðild 
að þeirri heildarstefnumörkun enda eru þau einn mikilvægasti hiekkurinn í þessum 
máiaflokki. Þetta er jafnframt eðlilegt í Ijósi þess að með frumvarpinu er ábyrgð 
heimamanna á framkvæmd náttúrverndariaga aukin, svo og vægi og hlutverk 
náttúruverndarnefnda sveitarfélaga eins og fram kemur í 1. fi. kafla It í athugasemdum 
með frumvarpinu (bls. 20).

III. Kafli
Almannaréttur, umgengni og útivist
Álitamál er, hvort ekki er of mikið þrengt að almannaréttinum. Samkvæmt 12. gr. er 
almenningi heimiluð för um landið og dvöl þar í lögmætum tilgangi og skylt að ganga 
vel um náttúru þess, en síðan er þessi réttur takmarkaður, mismunandi mikið þó, í gr.

8. grein

1 3 - 27 .

17. grein.
Mótmælt er sérsíakri refsiheimild skv. 17. gr. iaganna, umfram almenn refsiákvæðt skv. 
76. gr. þar sem fjallað er um akstur utan vega en slíka sérstaka refsiheimild umfram þá



almennu er ekki að finna við aðrar greinar þessa kafia. Slíkt mun fátítt, ef ekki 
einsdæmi í lagasetningu.

Athygli er vakin á að hin sérstaka refsiheimiid á við hvort sem valdið er tjóni eða ekki, 
en hugtakið “utan vega" er á engan hátt nægjanlega skilgreint í frumvarpinu.

Mótmælt er fortakslausu ákvæði 33. greinar frumvarpsins um að ávallt skuli leita 
umsagnar Náttúruverndar ríkisins og náttúruverndarnefnda við gerð svæðis- og 
aðalskipulagsáætiana og verulegar breytingar á þeim og við úrskurði um mat á 
umhverfisáhrifum. Sambandið telur núgildandi fyrirkomulag fullnægjandi hvað þetta 
varðar en fram kemur í skipuiagsreglugerð, grein 3.2. að samráð skuli haft við 
Náttúruvernd ríkisins við gerð skipulagsáætlana á náttúruverndarsvæðum.

VII Kafii
Friðlýstar náttúruminjar
Tryggja þarf aðkomu sveitarfélaga, s.s. umsagnarrétt, skv. þessum kafla, sbr. t.d. 
ákvæði 51. gr. um stofnun þjóðgarða, en eins og gefur að skilja getur það skipt 
sveitarfélög verulega máli hvort tiltekið landsvæði verði skilgreint sem friðíýstar 
náttúruminjar.

33. grein,

Virðíngarfyllst,

Þórður Skúlason 
framkvæmdastjóri


