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Frumvarp til laga

um umhverfismat áætlana 

Umsögn Landgræðslu ríkisins

Landgræðslan fagnar því að komið er fram frumvarp um umhverfismat áætlana. Löngu er 
orðið tímabært að komið sé á kerfisbundnu ferli sem felur í sér mat á áhrifum 
margvíslegra áætlana og ákvarðana sem teknar eru á opinberum vettvangi, sem og af 
einkaaðilum. Einnig er jákvætt að almenningi sé gefinn kostur á að skoða tillögur að 
slíkum áætlimum áður en þeim er lokið og koma fram með álit sitt á þeim. Slíkt er þó 
vandmeðfarið þar sem auðvelt er að koma á stjómsýslu sem leiðir til aukins kostnaðar og 
skrifræðis, án þess að náð sé hinum upprunalegu og mikilvægu markmiðum sem er að 
stuðla að sjálfbærri þróun, tryggja sjálfbæra nýtingu þeirra auðlinda sem verið er að nýta 
og endurreisa þær sem eytt hefur verið.

Það má t.d. velta fyrir sér hvort búvörusamningar falli imdir þessi lög? Það kemur ekki 
skýrt fram en miðað við þrönga skilgreiningu í 2. gr. þá virðist það ekki vera. Með tilliti 
til sögu landbúnaðar hér á landi og annarsstaðar í heiminum þá hafa fáar stefnumarkandi 
ákvarðanir haflt eins víðtæk áhrif á landnotkun og umhverfið eins og framlög og styrkir til 
landbúnaðar (e: programmes).

Einnig verður að nefna hér að opinberar stofnanir hafa lagalegar skyldur sem þeim ber að 
fylgja. T.d. ber Landgræðslu ríkisins að koma í veg fyrir eyðingu gróðurs og jarðvegs. Þá 
ber að skoða gaumgæfilega hvort sú lagalega skylda þurfi að gangast undir ákvæði laga 
eins og þessara. Það má vel rökstyðja að hluti landgræðsluáætlunar þjóni þjóðaröryggi 
sbr. 2 mgr. 4. gr. Hér er þó ekki verið að skorast undan því að vinna mat á 
umhverfisáhrifum landbóta, sem oftast verða að teljast jákvæð, heldur að itreka það að 
ekki sé verið að hamla mjög brýnni umhverfisvemd með aukinni sjómsýslu, sem á að 
þjóna sömu markmiðum.

I upphafi er ástæða til að velta vöngum yfir því hvers vegna hér er notað hugtakið 
umhverfismat í stað þess að nota mat á umhverfisáhrifum, eins og í þ.a.l. lögum sem gilda 
um framkvæmdir. Það mat sem hér er rætt um er mat á umhverfisáhrifum áætlana þ.e. 
hver verða umhverfisáhrif tiltekinna áætlana sé þeim hrint i framkvæmd.
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1. gr.
Markmiðssetning frumvarpsins er ekki hástemmd. Vissulega er mikilvægt markmið, ef 
markmið skyldi kalla, að stuðla að sjálfbærri þróun. Eðlilegra væri að segja það tilgang 
laganna, að stuðla að sjálfbærri þróun. Einnig verður að teljast varlega af stað farið að 
markmiðið sé að draga úr verulegum neikvæðum umhverfisáhrifum með umhverfismati 
tiltekinna skipulags- og framkvæmdaáætlana. Eðlilegra væri að markmiðið, eða 
tilgangurinn, sé að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifiim. Að draga úr er varla markmið 
í sjálfu sér. Það að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum um t.d. helming er hins vegar 
markmið. Því væri eðlilegra að heiti greinarinnar væri Tilgangur.

2. gr.
12. tl. er nefnt að framkvæmdaáætlun marki stefiiu um tilteknar framkvæmdir á ákveðnu 
svæði. Nú vaknar sú spurning hversu þröngt á þá að skilgreina “framkvæmdir”. Með 
þessari skilgreiningu og skilgreiningu á skipulagsáætlun er þessum lögum markaður 
þröngur stakkur og ljóst að þeim er ekki ætlað að taka til ýmissa stefiiumótandi ákvarðana 
sem teknar eru í samfélaginu en geta haft afgerandi áhrif á umhverfið. Þetta gildir t.d. um 
fjölmargar lagasetningar og verður komið nánar að því síðar.

3. gr.
Heiti þessarar greinar er mjög sérkennilegt. I fyrstu setningu greinarinnar er skýrt að 
umhverfisráðherra fari með yfirstjóm mála samkvæmt þessum lögum. Skipulagsstofnun 
mun síðan fara með n.k. verkstjóm málaflokksins. Breyta ætti heiti greinarinnar í 
Yfirstjóm.

4. gr.
Fyrsta setning þessarar greinar er torskilin og er það afar bagalegt þar sem hér er leitast 
við að skilgreina um hvers lags áætlanir lögin eiga að gilda. Hún fjallar þó um að við 
breytingu á skipulags- og framkvæmdaáætlunum geti þurft umhverfismat. Skýrari ákvæði 
vantar um það hvenær vinna þurfi umhverfismat vegna endurskoðunar gildandi áætlana, 
hversu miklar breytingar á gildandi áætlun þurfi að vera til að vinna þurfi umhverfismat. 
Einnig er ljóst að komið getur til þess að bregða þarf talsvert út frá gildandi áætlun vegna 
nýrra aðstæðna. T.d. gæti eldgos í Heklu kallað á snör viðbrögð til að hefta fok á ösku 
yfirbyggð.

Skv. 3. mgr. skal Skipulagsstofnuntaka ákvörðun um það hvort tiltekin áætlun falli undir 
lögin. Það kemur ekki fram í greininni á hveiju sú ákvörðun Skipulagsstofnunar skal 
byggjast sem hlýtur að teljast slæmt fyrir stofnunina að ekki sé skýrari vegvísir að fylgja 
við slíka ákvarðanatöku.

Ljóst er af þessari grein að lögin eiga fyrst og fremst að taka til landnotkunar en ekki 
sjávar. Þetta verður að teljast athyglisvert í ljósi þess að ein af mikilvægustu auðlindum 
okkar Islendinga er sjórinn.
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6. gr.
Almennt má segja að hugtakanotkun 1 þessari grein þurfi sérstakan skilgreiningakafla. 
Orðalag greinarinnar er óskýrt og erfitt fyrir leikmenn að átta sig á hvað er verið að fara 
með textanum. Töluliðir a.-j. sem eiga að segja fyrir um hvað skuli koma fram í 
umhverfisskýrslu eru sumir hveijir afar torskildir. í tölulið b. er ekki ljóst til hvers orðið 
þess vísar og ber e.t.v. vitni þess að texti greinarinnar er þýddur af erlendu tungumáli. í 
tölulið c. eru nefnd einkenni sem eru líkleg til að verða fyrir verulegum áhrifum af 
framkvæmd áætlunar. Hvaða einkenna er hér verið að vísa til? Töluliður d. tekur á 
umhverfisvandamálum er varða áætlunina, sérstaklega sem varða svæði sem hafa sérstakt 
náttúruvemdargildi. Til hvaða eða hvers lags umhverfisvandamála er hér verið að vísa? 
Eru það umhverfisvandamál sem framfylgd áætlunar hefur 1 for með sér eða sem hún 
hamlar gegn, eða hvorttveggja? Lengra verður ekki farið í útlistun á einstökum töluliðum 
en mælst til þess að farið verði rækilega yfir orðalag greinarinnar og það gert skiljanlegra.

Gert er ráð fyrir því í h. lið að valkostir hafi verið bomir saman. Þetta ákvæði getur kallað 
á afar mikla vinnu t.d. ef fjallað er um landgræðsluáætlun þá þarf e.t.v. að bera saman 
valkostinn við að halda áfram verkefninu Bændur græða landið, þar sem bændur eru 
styrktir til þess að græða upp sín heimalönd, og að hætta því verkefni. Þetta getur kallað á 
býsna umfangsmikla greiningu. Því ætti að fara varlega í að skilyrða innihald 
umhverfisskýrslu þar sem eðli áætlana getur verið afar mismunandi.

Niðurlag
Vafalitið á þetta frumvarp eftir að breytast talsvert áður en það verður samþykkt enda ber 
það merki þess að vera þýtt að talsverðu leyti beint af erlendu tungumáli. Einnig veltur 
það talsvert á Skipulagsstofnun sem verkstjóra við framfylgd þessara laga hvemig takast 
muni til við framkvæmd þeirra. Skipulagsstofiiun þarf því að fá skýran leiðarvísi í 
þessum lögum til að fylgja við framfylgd laganna.
Mikilvægt er að gefa stofiiunum, sveitarfélögum og einkaaðilum tíma til að fóta sig við 
þessa vinnu því um er að ræða að einhverju leyti ný vinnubrögð og viðbótarvinnu. í því 
sambandi má benda á að 1 kostnaðarmati fjármálaráðuneytis sem fylgir frumvarpinu er 
ekki metinn viðbótaikostnaður sveitarfélaga vegna skipulagsáætlana. Þessu frumvarpi 
fylgja auknar skyldur á sveitarfélög til viðbótar þeim auknu skyldum sem á þau voru lögð 
með nýjum lögum um mat á umhverfisáhrifum.

Landgræðslan er fylgjandi þeirri meginhugsun sem í þessu frumvaipi felst en varar 
eindregið við því að sé maikmið laganna að vemda umhverfið þá sé þess vandlega gætt 
að framkvæmd þeirra leiði ekki til hins gagnstæða. Það má t.d. velta fyrir sér hvort ekki 
eigi að vinna umhverfismat fyrir Náttúruvemdaráætlun eins og Landgræðsluáætlun þar 
sem rökstyðja má að um sé að ræða umhverfisvemd í þeim báðum.

landgræðslustjóri.

Virðingariyllst 
f.h. Landgræðíslu ríkisins

Sveinn Runólfeson,


