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Eftirfarandi eru drög að um sögn um  ofangreint þingm ál. Stjórn SSH hefur ekki gefíst tím i til að fjalla um  
m álið þar sem  um sagnarfrestur var ekki nem a 3 dagar, auk tveggja daga frests.

Drög að umsögn
um frumvarp tit laga um náttúruvemd 
Þskj. 848, 528. mál, 123. löggjafaþing

Efiirfarandi em athugasemdir og ábendingar vegna ofangreinds þingmáls:

1. Frestur til umsagnar er gefínn í raun þrír dagar. Slík framkoma að hátfu þingsins er óvirðing víð hlutaðeigandi 
umsagnaraðila og við fmmvarpið sjálft, FÍmmtán manna nefnd vann að gerð þess i tvö ár, en síðan eiga umsagnaraðilar 
að meðtaka efnisinnhald þess og afgreiða umsögn á þremur dögum.
Aths. við einstakargreitiar
2. Skipan náttúmvemdarráðs, 8. gr. Ekki er gert ráð fyrir aðild sveitarfélaga að ráðinu, Málaílokkurimr snertir 
sveitarfélögin meir en flesta aðra aðiía sem upp em taldir og eiga munu aðild að ráðinu skv. frv. Lagt er til að Samband 
ísl. sveitarfélaga tilnefni að minnsta kosti tvo aðila.
3. Náttúmvemdarþing. Sama gildir um þetta atriði eins og náttúrvemdarráð.
4 . 1IV. kafla er fjallað um nám jarðefna, 1 47. gr. er þess ekki getið að nám í sjó þurfí að fara í umhverfísmat. Eðlilegt 
er að aðgangur að efni í sjó sé ekki óhindraður og án leyfís, þótt utan netlagna sé.
5. Ikafla VII er fjallað um náttúmminjar og friðlýsingar. 1 51. gr. er ráðlierra heimilt að lýsa landsvæði þjóðgarða að 
uppfylltum ákv. skiíyrðum, en án samráðs við sveitarfélög. Slíkt verður að teljast óeðlilegt. Jafiiframt er óásættanlegt að 
ráðherra sé aðeíns hehnilt að stofna ráðgjafanefnd, með aðild hlutaðeígandi sveitarfélags, til að fjalla um rekstur og 
skipttlag þjóðgarða. Slíkt ætti að vera skylda. Akvörðun um að breyta landssvæði í þjóðgarð hefúr óneitanlega mikil 
áhrif á notkun þess lands sem vemda á.
6. Við stofnun og rekstur fólkvanga ber svcitarfclögum að hafa samráð við Náttúmvemd ríkisins sbr. 56. og 57.gr, Þessi 
krafa er ekki gagnkvæm, þ.e. ríkisvatdinu er ekki skylt að hafa samráð við sveitarfélög, sbr. t.d. 51. gr. frumvarpsins. 
Eðliegt er að skyldur um samráð og samstarf séu gagnkvæmar.
7. Við gerð náttúrvemdaráætlana, VIII kafli, er nauðsynlegt að hafa samráð við hlutaðeigandi sveitarfélög. Breytingar á 
landnotkun em ákvarðanir sem gera kröfii um breytingar á aðalskipulagi viðkomandi sveitarfélags. Gerð og framkvæmd 
slfkra áætlana rökstyðja enn frekar nauðsyii þess að sveitarfélögin eigi aðiíd að náttúruvemdarráði og þingi. Sömu rök 
gilda um ákv. 70. gr. þar sem hlutverki náttúrverndarráðs er lýst.
8 .1III. kafla er ijallað um almannarétt. Eins og fram kemur í greinargerð er hann rýmkaður mikið frá því sem er í 
gildandi lögum. Alitamál er hvort almenningi eígi að vera heimil ótakmörkuð umferð og dvöl um tíma án samráðs við 
landeigendur, svo fremi sem náttúrunni sé ekki spillt. I 22. gr. er talað um að skipuleggjendur hópferða skuli eftir 
"atvikum" hafa samráð víð eiganda lands vegna ferða um hans land. Hér þarf að skilgreina betur þau tilfelli þar sem hafa 
verður samráð við landeiganda.

Ofangreindar aths. bera merki þess að skammur tími var til skoðunar á málinu. Allur réttur er áskilinn til frekari 
athugasemda síðar.
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