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Frumvarp til laga um fuUgildingu Árósasamningsins (brevting ýmissa laga), 708. mál.

Vísað er í til tölvupósts/bréfs frá umhverfisnefnd Alþingis, dags. 15. apríl sl., þar sem óskað 
er eftir umsögn Náttúrufræðistofnunar ísland um frumvarp t*í laga um fullgildingu 
Árósasamningsins (breyting ýmissa laga)s 708. mál.

Náttúrufræðistofnun íslands fagnar því að fullgilda eigi Árósarsamningirm og telur eðlilegt að 
auka möguleika almennings til að hafa áhrif á stjómvaldsákvarðanir.

Náttúrufræðistoínun íslands gerir eflirfarandi athugasemdir:

Lög um náttúruvernd, Vfflkafli
f framangreindu frumvarpi er vísað til frumvarps til laga um úrskurðarnefnd umhverfis- og 
auðlindamála t.d. um málsmeðferð og kærurétt þar sem það á við. Náttúrufræðistofnun gerir 
athugasemd við 15. gr. VIII kafla en þar þykir stofnuninni of skammt gengið. Samkvæmt 15, 
gr. með vísan í 3. mgr. 4. gr. frumvarps um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála eiga 
þeir einir, eftir því sem best verður skilið, kærurétt vegna ákvarðana samkvæmt 38. og 41. 
grein laga um náttúravernd sem hafa lögvarða hagsmuni tengda ákvörðun þar sem að 
stjórnvaldsákvarðanir skv. þessum greinum eru ekki taldar upp í 3. mgr. 4. gr, laga um 
úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Vegna annarra ákvarðana geta hins vegar bæði 
þeir sem hafa lögvarða hagsmuni og umhverfis og útivistarsamtök kært ákvarðanir. Þetta er 
að mati Náttúrufræðistofnunar mjög einkennilegt í Ijósi þess aö t.d. 38. gr. fjaílar sérstaklega 
um leyfisveitingar á friðlýstum svæðum þ.m.t. leyfisveitingar í þjóðgörðum og 41. grein 
laganna íjallar m.a. um sleppingu og dreifmgu á framandi lífverum út í náttúru íslands en það 
getur varðað alla þar sem áhrif geta verið mjög víðtæk (sbr. minkurinn). Einnig má nefna sem 
dæmi að þjóðgarðar eru að lang stærstum hluta í eigu ríkisins (þ.e. í eigu þjóðarinnar í 
almennum skilningi) og þjóðlendur og þar með varða ákvarðanir skv. fyrrgreindum greinum 
jafnt einstaklinga sem allan almenning hvort sem þeir eru hluti af umhverfis- eða 
náttúruverndarsamtökum eða ekki.

Þar sem að frumvarp það sem hér er til meðferðar er tengt frumyarpi um úrskurðarnefnd 
umhverfis- og auðlindarmála leggur Náttúruíræðistofnun íslands til að framangreint verði 
skoða sértaklega m.t.t. til breytinga á þeim Íögum. Það er að segja að 38. gr. og 41. gr. laga
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um náttúruvemd verði einn liður í 3. mgr. 4. gr. þess frumvarps (laga).

Lög um vernd Breiðajjarðar
Náttúrufræðistofnun fslands bendir á að í XIV kafla 23. gr. er fjallað um breytingar á lögum 
um vernd Breiðfjarðar og er þar lagt til að bæta við 6. gr. þeirra laga mgr. um að kæra megi 
ákvarðanir Umhverfisstofnunar skv. þeirri grein. Náttúrufræðistofnun vekur athygli á því að 
Umhverfisstofnun fer varla með nokkrar leyfisveitingar á vemdarsvæðinu eftir úrskurð 
umhverfisráðherra frá 4. janúar 2008 sem m.a. felur í sér að allsstaðar þar sem til er skipulag 
þar fari viðkomandi sveitarfélag með leyfisveitingu. Þessi grein ætti því bæði að fjalla um 
ákvarðanir Umhverfísstofnunar og sveitarfélaga.

Lög sem ekki eru talin upp í  frumvarpinu en ætti að fjalla um að mati 
Náttúrufræðistofnunar
Náttúrufræðistofnun bendir einnig á að ekki er fjallað um lög um Vatnajökulsþjóðgarð, 
enda kæruheimildir þar kannski taldar nægar sbr. 19. gr. laga um Vatnajökulsþjóðgarð, en í 
því sambandi vísar Náttúrufræðistofnun til umfjöllunar um 38. gr. laga um náttúruvernd hér 
að framan en stofnunin telur að sú umfjöllun, þ.e. að almenningur hafí kærurétt, eigi einnig 
við um Vatnajökulsþjóðgarð og aðra þjóðgarða þ.m.t. Þingvallaþjóðgarð sem ekki heldur er 
fjallað um í frumvarpinu.

Náttúrufræðistofnun vekur einnig sérstaka athygli á því að ekki er fjallað um lög um vernd, 
friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum nr. 64/1994 í tengslum við 
fullgildingu Árósarsamningsins en margar ákvarðanir samkvæmt þeim lögum ættu að vera 
kæranlegar af almenningi og/eða náttúru- og umhverfisvemdarsamtökum og má þar t.d. nefna 
leyfisveitingar sem gætu stuðlað að eyðingu dýra í útrýmingarhættu t.d, ákvarðanir er varða 
haföminn.

Ekld er íjallað sérstaklega um aðkomu að málum er koma upp í þjóðlendum og falla ekki 
undir það sem talið er upp í 3. mgr. 4. gr. laga um úrskurðamefnd umhverfis- og 
auðíindamála.

Virðingarfyllst

Jón Gunnar Ottósson 
forstjóri

Trausti Baldursson


