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Vísað er til bréfs umhverfisnefndar Alþingis, dags. 11. desember 2008, þar 
sem óskað er eftir umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um ofangreint 
mál. Sambandið telur sig ekki hafa forsendur til að gera athugasemd við þær 
tillögur sem settar eru fram í þingsályktunartillögunni. Hins vegar telur 
sambandið ástæðu til að koma á framfæri eftirfarandi ábendingum um 
verklag við gerð náttúruverndaráætlunar, framkvæmd gildandi áætlunar, 
tengsl við aðrar áætlanir ríkis og sveitarfélaga og forgangsröðun fjármuna og 
verkefna á sviði náttúruverndar.

1. Verklag við gerð náttúruverndaráætlunar
Þingsályktunartillagan er unnin af starfshópi sem ráðherra skipaði árið 2007 
til að vinna að undirbúningi nýrrar náttúruverndaráætlunar fyrir árin 2009- 
2013. Ekki virðast aðrir hafa átt aðkomu að því starfi en starfsmenn 
umhverfisráðuneytisins og stofnana sem undir það heyra en undirbúningur 
áætlunarinnar var kynntur á umhverfisþingi í október árið 2007. Formlegt 
samráð um efni áætlunarinnar virðist að öðru leyti hafa verið takmarkað og er 
óhjákvæmilegt að gera athugasemd við það að áætlunin hafi ekki farið í 
almennt kynningar- og samráðsferli eins og kynnt var á umhverfisþingi.

2. Framkvæmd gildandi náttúruverndaráætlunar
Samkvæmt náttúruverndaráætlun fyrir árin 2004-2008 var stefnt að því að 
friðlýsa 13 landsvæði en einungis hefur verið lokið við friðun eins þeirra þótt 
vinna við nokkur svæði sé langt komin. Þetta skýrist að einhverju leyti af 
umfangi einstakra verkefna, einkum stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs. Nokkur 
svæði utan náttúruverndaráætlunar hafa jafnframt verið friðuð á undanförnum 
árum, oft að frumkvæði sveitarstjórna. Þessi niðurstaða hlýtur að vekja 
spurningar um hvort náttúruverndaráætlun endurspegli raunverulegar 
áherslur stjórnvalda í náttúruvernd á hverjum tíma. Einnig má spyrja hvort 
tilögur um friðlýsingar í áætluninni hafi verið of margar miðað við það 
fjármagn og mannafla sem stjórnvöld hafa til ráðstöfunar á sviði 
náttúruverndar.

3. Tengsl við aðrar opinberar áætlanir
Af þingsályktunartillögunni verður ekki ráðið að við gerð hennar hafi neitt 
tillit verið tekið til annarra áætlana sem ætlað er að gilda á landsvísu eða 
áætlana sem nú er unnið að á vegum ríkisstjórnarinnar, svo sem 
byggðaáætlun og rammaáætlun um nýtingu á vatnsafli og jarðhita. Þetta telur
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sambandið vera gagnrýnivert enda er nauðsynlegt að samræmi sé á milli 
áætlana hins opinbera. Sveitarfélögin hljóta því að kalla eftir því að ráðuneyti 
og stofnanir ríkisins auki samráð sín í milli um gerð þeirra áætlana sem gilda 
eiga á landsvísu.

Einnig bendir sambandið á nauðsyn þess að formlegt samráð sé haft við 
sveitarstjórnir við gerð náttúruverndaráætlunar, í Ijósi þess að sveitarfélög fara 
með skipulagsvald og bera ábyrgð á gerð svæðis- og aðalskipulagsáætlana. 
Ekki liggja fyrir upplýsingar um hvort þingsályktunartillagan mun kalla á 
endurskoðun skipulagsáætlana sveitarfélaga með tilheyrandi kostnaði fyrir 
sveitarfélögin. í framsöguræðu ráðherra um málið kom fram að starfshópurinn 
hafi kannað óformlega vilja sveitarstjórna og landeigenda á viðkomandi 
svæðum en ekki liggja fyrir upplýsingar um hversu formlegt samráð hafi verið 
haft við öll sveitarfélög sem málið varðar. Hins vegar liggur fyrir að samráð 
verður haft við hlutaðeigandi sveitarstjórnir um framkvæmd friðlýsinga á 
grundvelli áætlunarinnarma.

4. Forgangsröðun fjármuna og verkefna
í skýringum við þingsályktunartillöguna kemur fram að 96 svæði hafa verið 
friðlýst á grundvelli náttúruverndarlaga eða sérlaga um náttúruvernd. 
Samanlagt flatarmál þessara svæða er um 19.500 ferkílómetrar eða nærri 
20% af flatarmáli landsins. í þingsályktunartillögunni er lagttil að unnið verði 
að friðlýsingu 13 nýrra landsvæða. Sambandið telur enga ástæðu til að efast 
um sérstöðu þeirra svæða sem um ræðir. Ástæða virðist þó til að benda á að 
með fjölgun friðlýstra landsvæða hljóta þeir takmörkuðu fjármunir sem 
Umhverfisstofnun hefur til ráðstöfunar til náttúruverndar að dreifast á enn 
fleiri staði en áður. Á sama tíma blasir við að margar helstu náttúruperlur 
landsins búa þegar við of mikið álag af völdum ferðamanna. Þar má nefna 
staði á borð við Geysissvæðið, Dyrhólaey og Dimmuborgir.

Þessi staða virðist kalla á að stjórnvöld sem fara með náttúruvernd taki 
afstöðu til forgangsröðunar fjármuna og verkefna en margt virðist benda til 
þess að betri árangur geti náðst ef unnið er að verndun færri landsvæða í einu 
á hverjum tíma. Einnig er mikilvægt að stjórnvöld tryggi að fjármagn sem 
varið er til náttúruverndar sé í samræmi við þá stefnu sem Alþingi samþykkir 
með afgreiðslu náttúruverndaráætlunar.
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