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Reykjavík, 8 mars 1999

Æðarræktarfélagi íslands hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um náttúruvernd, 
528. mál, heildarlög.

ÆÍ tekur undir ályktun frá Búnaðarþingi 1999 um sama mál. Jaínframt er minnt á að 
mjög stuttur tími var gefinn til þess að skoða frumvarpið og ógemingur er að afgreiða 
svo viðamikið mál á þeim tíma sem tilgreindur var.

Því er lagt til að málinu verði frestað til næsta löggjafaþings.

Virðingarfyllst, 
f.h. ÆÍ

Meðfylgjandi er: ÁlykUm Biínaðarþings 1999, mál 99020028, þ.skj. 28-3
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Umhverfis- og jarðræktarnefnd 
Jón Benediktsson

Um fmmvarp til laga um náttúmvernd

1. í 3. 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 Náttúruvemdar ríkisins annars vegar og 
Landgræðsiu og Skógræktar hins vegar kunni að skarast nokkuð samkvæmt þessum lið.

3. Varðandi 10. gr. Alla skilgreiningu á "hagsmunaaðilum", sjá í 4. íínu greinarimiar,
vantar. Einnig skortir skilgreiningu á því við hverja er átt með orðunum "náttúru og
útivistarsamtaka og annarra aðiía sem viima að náttúruvernd."

4. A. Varðandi 13. grein, Úr fyrirsögn greinarinnar falli orðið "eignarlönd" en í staðinn
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. í 1. línu falli brott orðið "eignarlönd". Inn í þessa grein væri rétt að bæta ákvæðum 

um gæsíu hunda sem fylgja ferðafólki, sjá nánar í greinargerð.
5. Varðandi 14. gr. Á eftir orðinu "akra" í 4. Hnu falli 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 ioka 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 skai 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 heimiít að tjalda hefðbundnum viðlegutjöldum, enda sé fullt 
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 vatnsfalla og 

stöðuvatna undir embætti Veiðimálastjóra.
Heimitdir 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 náttúruvemdarlögum 
nr. 93/1996.

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


