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Um frumvarp til laga um náttúmvernd

1. 13. grein, lið 8 falli út orðin "kunni að eiga þar takmörkuð eignarréttindi" og í 
staðinn komi "eigi þar eignarréttindi og nytjarétt".

2. Varðandi i-lið 6. gr. Svo virðist að hlutverk Náttúmverndar ríkisins annars 
vegar og Landgræðsíu og Skógræktar hins vegar kunni að skarast nokkuð 
samkvæmt þessum lið.

3. Varðandi 10. gr. Alla skilgreiningu á "hagsmunaaðilum", sjá í 4. línu 
greinarinnar, vantar. Einnig skortir skilgreiningu á því við hverja er átt með 
orðunum "náttúru og útivistarsamtaka og annarra aðila sem vinna að 
náttúruvernd."

4. A. Varðandi 13. grein. Ur fyrirsögn greinarinnar falli orðið "eignarlönd" en í 
staðimi komi "landið".
C. í 3. línu falli brott orðin "eftir atvikum".
D. Á eftir orðinu "veiðistaði" í lok greinarinnar bætist: "og búsmala". Haft skal í

huga að mestur hluti gróins lands er nýttur sem beitiland.
B. I 1. línu falli brott orðið "eignarlönd". Inn í þessa grein væri rétt að bæta 

ákvæðum um gæslu hunda sem fylgja ferðafólki, sjá nánar í greinargerð.
5. Varðandi 14. gr. Á eftir orðinu "akra" í 4. línu faíli út "og dvöl þar óheimil án

samþykkis eiganda þess eða rétthafa" en í staðinn komi "og girta haga er óheimil 
nema með samþykki eigenda þess eða rétthafa. Þess skal jafnan gætt að loka 
hliðum sem gengið er um og að ekki sé með öðru móti valdið neinu tjóni eða 
óþarfa röskun.

6. Varðandi 16. grein. Úr orðinu "eignarlands" í 4. línu falli liðurinn "eignar".
7. í stað 20. og 21. greinar komi: Tjaldað skal á merktum tjaldstæðum sé völ á því.

Sé um eignarland að ræða skal leita leyfís landeiganda. Á öðrum stöðum s.s. á 
afrétt, eða ósnortu víðerni er einungis heimilt að tjaída hefðbundnum 
viðlegutjöldum, enda sé fulít tillit tekið til náttúru og dýralífs hvers konar.
Hvar sem tjaldað er ber viðkomandi ferðalangur fulla ábyrgð á sjálfum sér og 
því eða þeim sem honum fylgja.

8. Varðandi 22. gr. í fyrstu línu falli út orðin "eftir atvikum".
9. Varðandi 45. gr. Samkvæmt gildandi lögum heyrir efnistaka í botni vatnsfaíla

og stöðuvatna undir embætti Veiðimálastjóra.
Heimildir til efnistöku eru annars mjög þrengdar og ferill umsókna þar að 
lútandi lengdur.
Ástæðulaust virðist að ganga lengra í þessum lögum en gert er í 
náttúruverndarlögum nr. 93/1996.



Greínargerð
Við umferð fólks utan ræktarlanda og girtra haga verður að hafa hugfast að mestur 
hluti gróins iands á íslandi er nýttur sem bithagi og reglur varðandi ferðir fólks þar 
verða að taka mið af því.

Þau landssvæði sem teljast þjóðlendur eru ekki endilega án rétthafa og til þeirra 
verður að sjálfsögðu að taka fullt tillit. Því er lögð til áðurnefnd breyting á 8. lið 3. gr.

Hagsmunaaðilar geta verið fjöldamargir og má þar nefna einstaka 
landeigendur, rétthafa landsnytja eða samtök þeirra, sveitarfélög um allt land, 
Bændasamtök Isiands og svo framvegis. Aðild frjálsra félagasamtaka er eftir 
frumvarpi nánast ótakmörkuð og er slíkt vægast sagt hæpið. Því er lögð áhersla á 
nánari skilgreiningu þessara aðila.

Á flestum bæjum þar sem búrekstur er stundaður nota bændur girðingarhóif 
meira eða minna ræktuð með áburði eða eftir atvikum sáningu til vörslu búpenings. 
Þau geta ekki flokkast sem ræktað land samkvæmt skilgreiningu lagafnimvarpsins og 
þess vegna opnari umferð fólks en tún og annað ræktarland. Slíkt er bæði óæskilegt 
og varasamt. Aliur búfénaður þarf að hafa næði svo sem kostur er, t.d. lambfé og 
einnig eru oft í slíkum girðingum skepnur sem ókunnugum getur stafað hætta af, svo 
sem geldneyti, kýr með kálfa, graðfolar og jafnvel geta hrútar eða geithafrar orðið 
skeinuhættir.

Til að forðast árekstra og vegna öryggis ferðafólks er nauðsynlegt að slík svæði 
séu skilgreind og nokkrar takmarkanir settar á ferð fólks um þau. Risið hafa 
skaðabótamál vegna óheimillar umgengni fólks á slíkum stöðum.

Lagt er til að til að orðið "eignarlönd" falli niður og er ástæðan sú að með 
notkun þess eru þeir sem um landið fara í raun undanþegnir þeim umgengnisreglum 
sem settar eru í frumvarpinu, þegar þeir eru utan svonefndra eignarlanda. Góðar 
umgengnisreglur þarf einnig að hafa í heiðri á þjóðlendum. Sama tillaga kemur fram 
víðar af sömu ástæðu.

Lagt er til að orðin "eftir atvikum" falli brott þau sem ein helsta forsenda 
góðrar umgengni er að farið sé eftir fyrirmælum en ekki aðeins "eftir atvikum". Sanra 
skýring á við grein 22.

Ákvæði um vörslu hunda sem ferðafólk á og hefur meðferðis skorti 
gjörsamlega í frumvarpið. Má það furðulegt kallast, því sé litið til grannlanda okkar 
hefur þótt nauðsynlegt að setja ströng lagaákvæði sem að þessu lúta. Hér á landi hafa 
ofl komið upp leiðindamál vegna hunda sem ganga lausir. Sumir gæta hunda sinna 
vel, aðrir ekki jafn vel og benda má á að á aðeins 30 sekúndum getur hundur hiaupið 
úr kallfæri við húsbónda simi og er þar með án nokkurrar stjómar af hans hálfu. Því 
telur búnaðarþing óhjákvæmilegt að kveða á um vörslu hunda ferðafólks í þessum 
iögum.

Búnaðarþing hefur farið lauslega yfir frumvarp til laga um náttúruvemd. Þrátt 
fyrir verulegan tímaskort við þessa vinnu hafa komið í Ijós allmargir annmarkar á 
frumvarpinu, og eru þeir lielstu teknir saman í ályktun. Enginn tími hefur unnist til að 
skoða frumvarpið vandlega með aðstoð lögfróðra manna og getur slíkt ekki taiist 
viðunandi þegar svo veigamikið frumvarp á í hlut. Fmmvarpið snertir á einhvern hátt 
hagsmuni og eignir allra bænda, amiarra landeigenda og rétthafa hvers konar 
landsnytja á Islandi. Því getur auðveldlega komið til margskonar ágreinings um 
réttarstöðu hagsmunaaðila og skoðanahópa.

Að öliu samanlögðu telur búnaðarþing mjög vafasamt að afgreiða frumvarpið 
á því Alþingi sem nú situr.


