
Erindi nn Þ { ^  
komudagur & 3. {

NÁTTÚRUVERNDARRÁÐ

Nefndasvið Alþingis
b.t. umhverfisnefndar 
Þórshamri v/Templarasund 
150 Reykjavík

Reykjavík 02. mars 1999.

Efni: Frumvarp til laga um náttúruvernd.

Náttúruverndarráð hefur haft ti! umfjöllunar frumvarp til laga um náttúruvernd. Ráðiö styður 
framkomið frumvarp ogtelur að með því gætl orðið veruleg bragarbót á núverandi lögum um 
náttúruvernd. Fagnar ráðið því að fleiri atriði skulu vera tekin með í lögunum en áður og að í 
greinargerð skuli vera lögð áhersla á alþjóðasamninga og þýðingu þeirra fyrir náttúruvernd á 
íslandi.
I lögunum eru mörg nýmæli og ákvæði t.d. um iandslagsvernd og ber að fagna því.
Einnig hefur almannaréttur aukist frá fyrri lögum.
Náttúruverndarráð telur aö setja eigi í frumvarpið að Náttúruvernd ríkisins verði faliö af 
umhverfisráðuneytí að fara með alþjóðasamninga um náttúruvernd og mætti það koma fram í 6. 
gr. frumvarpsins.
Náttúrverndarráð fagnar að hlutverk ráðsins skuli skýrt afmarkaðra og því sé falið að vera 
Náttúrvernd ríkisins til ráðgjafar.
Náttúruverndarráð telur að verndun skóga og gróðurs eigi aö vera að stærri hluta í höndum 
Náttúruverndar ríkisins, þó öðrum stofnunum skuli falið uppgræðslustarf.

í frumvarpinu eru engin ákvæði um vernd á náttúru hafsins, hafsbotninum, sérstökum búsvæðum 
né öðrum þáttum í umhverfi og náttúru sjávar og er það galli á frumvarpinu. Fátt hefur verið 
aðhafst í verndun hafsins og iífríkis þess og engin íslensk lög fjalla um verndun vistkerfis 
íslenskra hafssvæöa og hafsbotnsins.

Náttúruverndarráð vill gera efíirfarandi athugasemdir við einstaka greinar í frumvarplnu:

3. grein
Nota orðið óröskuð í stað ósnortiö víðerni. Ósnortið vísar til þess að það sé ekkert 

mannlegt sem hafi haft árhif á það en röskun er eitthvað meíra en iítil áhrif.

8. grein
Lagt er tii að í stað fulitrúa Skipulagsstofnunar komi fulltrúi Hafrannsóknarstofnunar.

9. grein



Á eftir fyrstu setningu komi: Umhverfisráðherra ska! jafnan leita álits og ráðgjafar 
Náttúruverndarráðs um stefnumótun í náttúruvernd.

Á eftir: Náttúruverndarráð fyigist með þróun náttúruverndar á aiþjóðavettvangi bætist: og 
vinnur að mótun heildarstefnu í náttúrvernd.

10. grein
Eðlilegt er aö Veðurstofa íslands, Rannsóknastofnun landbúnaðarins og 

Skipulagsstofnun sitji Náttúruverndarþing og er lagt tit að þeim verði bætti við.

17. grein
LÖgð er til viðbót f lok 2. mgr.og annarra náttúrufræðistarfa er hafa menningar-, 

fræðilegt og hagnýtt gildi.

18. grein
Setja ætti inn bann við að lenda á flugvéíum á vötnum nema með 

sérstöku leyfi og algjört bann á vötnum sem eru friðlýst svo sem Öskjuvatn 
en þar lenti útlendurævintýramaðurfyrir nokkrum árum.

21. grein
Hvað þýöir að beina fólki? Er það kurteisieg ábending sem ekki þarf 

að fara eftir eöa skipun sem hefur í för með sér að sá sem ekki vill fara á 
tjaldsvæðiö verður samt að fara.

37. grein
Viöbót. Lagt ertil aö í landslagsvernd verði bætt við mjög mikilvægum þáttum:
a. eldvörp, gervigígar, hrauntraðir, eldhraun og aðrar gosminjarfrá nútima
b. stööuvötn og tjarnir, 1.000 m2 að stærð eða stærri
c. mýrar og fióar, 3 hektarar að stærð eða stærri
d. fossar, flúðir, straumvötn, farvegir, árbakkar og áreyrar
e. hverír og heitar uppsprettur
f. sjávarfitjar og leirur
g. fjörur
h. jökulminjar frá ístíma og við sproða skriöjökla svo sem jökullón, 

jökulaura, jökulgarða o.m.fl
i. náttúrulegir bírkiskógar 
j. rústirog freðmýrar
k. svæði þar sem saman fara sérstæðar náttúru- og sögulegar minjar

50. grein
Viðbót.
c. náttúrumyndanir og náttúruvætti... o.s.frv.

53. grein
Viðbót.
2. Náttúrumyndanir og náttúruvætti... o.s.frv.

60. grein
Viðbót.
a. nákvæm iandamæri friðlýsingar.
b. hve víðtæk friðunin e r ... og síðan breyta satfrófsröð í samræmi við viðbót.

66! grein.
Viðbót í fyrstu máisgrein.... þ.e. náttúruverndarsvæði, jarðmyndanír...

71. grein



Þarf ekki að nefna hér hvaða tekjur Friðtýsingasjóður á að hafa og 
heimildirtil að afia tekna?

í Ijósi þess aö með frumvarpinu horfir margt til bóta í náttúruvernd styður Náttúruverndarráð 
frumvarpið meö ofansögðum athugasemdum.

Náttúruverndarráð gerir athugasemd við hve seint frumvarpið kemurfram og hve skammurtími er 
geflnn tif umsagnar. í Ijósi þess hve stutturtími ertil þingloka leggur Náttúruverndarráð sérstaka 
áhörslu á að tímaskortul'' hámii ekki aö tekið verði tillit til ínnsendra tiliagna.

Virðingarfylist,
f.h. Náttúruverndarráös


