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Vísað er til umsagnarbeiðni frá umhverfisnefnd Alþingis um þingsályktunartillögu 
um Náttúruverndaráætlun 2009-2013,192. mál, sem dagsett er 11. desember 2008.

Háskólinn á Akureyri styður þingsályktunartillögu um náttúruvemdaráætlun 2009- 
2013. Náttúruvemdaráætlunin gengur út á að varðveita náttúru Islands með vemdun 
valinna svæða. Áætlunin tekur yfir mælanlega þætti líffræðilegrar ijölbreytni, landslag, 
jarðminjar, vistgerðir og vistkerfi. Náttúruvemdaráætlunin er í raun skuldbinding 
íslands í samræmi við aðalþjóða samninga á sviði lífríkis í náttúru íslands. Það er 
mikilvægt íyrir Islendinga sem stæra sig gjaman af ósnertri náttúru, að skilgreind séu 
vandlega þau landssvæði sem sé vert að vemda m.t.t. sérstæðrar náttúru. Vaxandi 
ferðaþjónusta í landinu hlýtur að miðast við að vekja athygli og um leið að vemda 
helstu náttúruperlur landsins. Þrír alþjóðasamningar eru lagðir til grundvallar 
náttúrvemdartillögunni. Það em Ríósamningurinn um vemd líffræðilegrar Qölbreytni, 
Bemarsamningurinn um vemd villtrar náttúm i Evrópu og Ramsarsamningurinn um 
vemd votlendis.

Vísindalegt mat á náttúm íslands er best framkvæmt með rannsóknum og vöktun á 
svæðum með náttúruvemdargildi m.t.t. válista plantna og fugla. í náttúmvemdaráætlun 
2009-2013 er áhersla lögð á vemd búsvæða plantna og vemd plöntutegunda í samræmi 
við válista sem gefinn er út af Náttúrufræðistofnun íslands. Nú í fyrsta skipti, er lagt til 
að vemda búsvæði nokkurra smádýrategunda, skordýra, og vistgerðir á hálendinu. Þá er 
lagt til að vemda eitt svæði vegna jarðmyndana og stórbrotins landslags við Langasjó. 
Alþjóðasamfélagið hefur einsett sér að reyna að stöðva tap á líffræðilegri íjölbreytni 
fyrir árið 2010. Forsenda slíks loforðs er auðvitað flokkun á náttúm íslands sem geti 
leitt í ljós áður óþekkt náttúruverðmæti. Því verður best fylgt eftir, með vöktun, 
rannsóknum og kortlagningu. Aldrei hefur álag á náttúm íslands verið eins mikið vegna 
fólksfjölgunar, veglagningar, skógræktar, landbúnaðar og iðnaðar. Þess vegna er 
mikilvægt að tryggja að ísland standi öðrum Evrópulöndum jafiifætis í úttekt á náttúm 
landsins.

Háskólinn á Akureyri styður skýr markmið friðlýsinga og leggur áherslu á að fram 
komi með hvaða hætti eigi að vakta svæðin svo hægt verði að fylgjast með fiamvindu 
eða varðveitingu þeirra. Undanfama áratugi hafa friðlýst svæði eins og Þjórsárver og 
Mývatn ekki verið kortlögð eða vöktuð með tilhlýðilegu rannsóknarátaki. Ljóst er að 
betur má gera ef duga skal í að opna augu íslendinga sem annarra um náttúmauðæfi á 
Islandi.
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