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Náttúatstofan Austurlands telur að alltof skammur ft'estur hafí verið gefín til að gefa 
umsögn um þetta ffumvarp sem tekur til viðamikils málaflokks. Ákveðið var að fara 
yfir þau atriði sem viðkoma náttúruvernd í heimahéraði þ.e. náttúiuverndarnefndum 
og náttúmstofum og ffeista þess að gefa umsögn um þau. Meðfylgjandi er umsögn 
náttúmstofu Austurlands.
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Umsögn um fiumvaip til laga um náttúiuvemd, mál 528.

Náttúiustofa Austurlands (NA) Telui* að afltof skammur fi'estur hafí verið gefin til að 
vinna umsögn um frumvarpið.

NA telur Íjóst að mörg atriði em mjög tii bóta í þessu ffumvarpi miðað við núgildandi 
löggjöf. Má þar nefna ákvæði um landsfagsvernd, innflutning lífvera og almannarétt. 
Ekki gafst tími til að vinna umsögn um þau atriði ffumvarpsins. NA hefur fjallað um 
þann þátt frumvaipsins sem iýtur að hlutverki heimamanna, náttúmverndarnefnda og 
náttúiustofa. Eitt af yfirlýstum markmiðum ffumvarpsins, að auka ábyrgð 
heimamann. Ekki verður séð að hægt sé að ti*eysta því að ábyrgð og hlutdeild 
heimamanna vítt og breytt um landið verði meiri en nú er í stefnumótun og 
framkvæmd náttúruverndarmála. Ákvæði þar að lútandi í fiumvarpinu eiu þannig að 
óljóst er hvoit þau komist til framkvæmda t.d. vegna þess að ekki er tryggt fjármagn 
til þess sbr, 11 gr. (sjá hér á eftir) eða að ákvæðin eiu á formi heimilda sem ekki er 
ljóst hvernig verði nýttar sbr. t.d. 7. grein og 31. gr. (sjá hér á eftir).

Umsögn um  einstakar greinar.
4. grein
Þar sem eitt af yfírlýstum markmiðum fiumvaipsins er að auka ábyigð heimamann 
telur NA að rétt sé að hafa náttúruvemdarnefndir og náttúiustofur meðal þeirra sem 
ráðherra skal hafa samráð við "við mótun stefnu í náttúruvemd og framkvæmdir og 
fiæðslu á því sviði".

7gr.
I. mgr. "Náttúruvemd ríkisins er heimilt að fela náttúrustofum almennt eftirlit".
Þetta ákvæði er þegar í gildandi lögum. Nokkuð er óljóst hvað "almennt eftiriit" þýðir 
og var það ekki heldur skýrt í gildandi lögum. Eftirlit sem felst í því að fylgjast með 
ástandi náttúiunnar, þ.e. almenn vöktun fellur vel að starfi náttúrustofanna og NA 
telur að ætti raunverlega að vera eitt af verkefnumþeirra. Eftirlit sem felst í eftirliti 
með nýtingu gerir það hins vegar ekki og slík eftirlitskylda gæti skaðað tiúverðugleika 
náttúiustofa semráðgjafastofnanir sveitarfélaga og náttúmvemdarnefnda og einnig 
möguleika þeirra til að vinna að ýmsumþjónustuverkefnum í heimahéiuðum.

II . gr.
Óljóst er enn hvernig náttúiuverndarnefndir eiga að rækja þá skyldu sem þeim ber þ.e. 
að vera sveitarstjómumtil ráðgjafar og stuðla að náttúiuvernd sbr. 2. mgr. e f ekki er 
tryggt að þær hafí úr neinum fjármunum að spila. Þannig er ekki tryggt að þetta leiði 
til meiri virkni í starfi náttúruvemdarnefnda en tíðkast hefur hingað til. E f nefndirnar 
sinna hins vegar öllu því sem í fiumvarpinu er talið upp sem hlutverk þeirra munu 
störf nefndanna óhjákvæmilega valda sveitarfélögum talsverðum kostnaði sem er 
óljóst hvoit þau eiu undirbúin að taka á sig.

Venja er að með fiumvörpum fylgi greinargerð Fjármálaráðuneytis um breytingar á 
kostnaði ríkisins e f viðkomandi fiumvarp verður að lögum og um hvemig hugsanlegri 
útgjaldaaukningu ríkisins verði mætt. Hið sama þyrftí að gilda umkostnað 
sveitarfélaga sem lagasetning leggur á þeirra herðar þ.e. að hann sé reiknaður út og 
gerð sé áætlun um  hvemig sveitarfélögin ætla að mæta honum. Annars getur 
fiamkvæmd laganna orðið toiveld.
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ll.g r.
4 mgr. Æskilegt er að tiyggja tengsl og samvinu náttúruverndarnefnda og 
náttúrustofa. Ekki er þó eðlilegt að ráðherra geti einn án samráðs við rekstaraðila 
náttúmstofa sett reglur sem hugsanlega leggja náttúmstofunum auknar skyldur á 
herðar. Þær náttúrustofur sem nú starfa em reknar af einungis einu eða fáum 
sveitarfélögum í hverju kjördæmi og því t.d. óeðlilegt að fá þeim hlutverk á 
kjördæmisvísu nema í samráði við þá sem leggja fé í rekstur þeirra.

31. gr.
Kveður á um að hafa skuli samstarf við náttúmstofur um rekstur gestastofa þegar við 
á, og er þetta ákvæði þegar i gildandi iögum. NA telur að það geti verið mjög æskilegt 
að tengja saman starfsemi gestastofa og náttúrustofa en nokkuð er óijóst hvað við er 
átt. Að þetta skuli gera "þegar við á" gæti hugsanlega verið túlkað sem t.d að þetta 
samstarf skuli koma til ails stað þar sem náttúmstofa starfar í sama kjördæmi og 
gestastofa, eða að siíkt samstarf skuli hafa ef það hentar og annar aðili geti jafnvel 
hafnað ósk hins um siíkt. NA telur æskilegt að stefnt verði að samstarfi milli 
gestastofu og náttúrstofii sem starfa í sama kjördæmi.

Friðlýstar náttúmminjar
Samanber það markmið að færa aukna ábyrgð í hendur heimamann víðs vegar um 
landið er ekki óeðliiegt að náttúmverndarnefndir og náttúrustofur geti einnig gert 
tillögu til ráðherra um að iand sé fiáðlýst sem ffiðland og um friðlýsingu 
náttúruminja.


