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Gunnarsholti 5. mars 2007

Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 91/2002 
um varnir gegn landbroti

Undinitaður fyrir hönd Landgræðslu ríkisins fagnar mjög ofangreindu frumvarpi og 
leggur ríka áherslu á að það hljóti staðfestingu á þessu þingi.

Með samþykkt vatnalaganna á Alþingi 16. mars sl. og ef til gildistöku þeirra kæmi 
óbreyttra 1. nóvember 2007 yrðu grundvallarbreytingar á aðkomu landbúnaðarráðherra 
að vemdun og lögsögu er varða vötn, ár og læki landsins.
Landbúnaðarráðherra fer með yfirstjóm vemdar gróðurs og jarðvegs samanber 3. tölulið 
9. gr. reglugerðar um Stjómarráð íslands nr. 3/2004. Ennfremur fer hann með málefni 
fyrirhleðslna skv. 6. tölulið 9. gr. sömu reglugerðar. Jafhframt hefur hann farið með vald 
til að heimila breytingar á rennsli fallvatna, samkvæmt gömlu vatnalögunum. Það er því 
fráleitt að aðskilja nú vemdun gróðurs og jarðvegs á árbökkum og nýtingar fallvatna til 
landbúnaðamota frá ábyrgð og forræði landbúnaðarráðherra eins og gert er með 
Vatnalögunum frá 16. mars 2006.
Síðan Landgræðslu ríkisins var falið forræði á vömvun gegn landbroti af völdum fallvatna 
fyrir hönd landbúnaðarráðherra fyrir nær 30 árum er áætlað að unnið hafi verið á vegum 
stofriunarinnar á um 400 stöðum við yfir 50 vatnsföll víðsvegar um landið. í flestum 
tilvikum er um að ræða eígnarlönd bænda og verið að vinna að vemdun jarðvegs og 
gróðurs á nytjalöndum bænda. Bændur hafa sjálfir lagt fram mikla vinnu og oft fjármuni 
til að veija sín lönd á þeim nær eitt hundrað árum síðan vamaraðgerðir hófust hér á landi 
til að beisla vötnin og veija lönd sín gegn áföllum. Það er því ótrúleg staða að 
Landgræðslunni og bændum sé nú ætlað skv. Vatnalögunum að tilkynna Orkustofnun í 
hvert sinn sem þeir ætla að hreyfa steinvölu til vamar sínu eignarlandi, samanber 35. gr. 
nýrra vatnalaga.
Til viðbótar ágætu frumvarpi landbúnaðarráðherra til laga um breytingar á lögum um 
vamir gegn landbroti frá 91/2002 og breytingu á Vatnalögum frá 16. mars 2006 og 
minnisblaði hans um 14. og 22. grein Vatnalaganna leggur undirritaður til eftirfarandi 
breytingar á frumvarpinu og Vatnalögunum:
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Tillaga um viðbót við frumvarp landbúnaðarráðherra um breytingu á lögum nr. 91/2002

Við gildistöku laga þessara verða eftirfarandi breytingar á vatnalögum frá 16. 
mars 2006:

1. Við 35. gr. Tilkynningarskylda bætist ný málsgrein er orðist svo: Ekki er þó 
skylt að senda tilkynningar skv. 1. mgr. þegar Landgræðslu ríkisins eru send skrifleg 
umsókn um framkvæmdir í eða við fallvötn skv. lögum nr 91/2002 um vamir gegn 
landbroti.

2. 5. mgr. 35. gr. orðist svo: Iðnaðarráðherra skal með reglugerð, að höfðu 
samráði við umhverfisráðuneytið og landbúnaðarráðuneytið, setja nánari ....

3. 1. mgr. 36. gr. orðist svo: Orkustofnun hefur stjómsýslu og eftirlit með
vatnsnýtingu og framkvæmdum samkvæmt lögum þessum að undanskyldum 
framkvæmdum og vatnsnýtingu skv. lögum nr. 91/2002 um vamir gegn landbroti. Telji 
Orkustofriun......

Undirritaður er fús til að veita frekari upplýsingar og ítarlegri viðræðna við 
landbúnaðamefnd hvenær sem er.

3. gr.
Breytingar á Vatnalögum frá 16. mars 2006

Virðingarfyllst,
f. h. Landgræðslu nkjsi

Sveinn Runólfsson, 
landgræðslustjóri.

Ljósrit sent:
Landbúnaðarráðuneyti, Atla Má Ingólfssyni.


