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Efni: Umsögn Félags umhverfisfiræðinga á íslandi (FUMl) um frumvarp til laga um úrskurðarnefnd 
umhverfis- og auðlindamála (heildarlög), 709. mál, sbr. erindisbréf dagsett þann 15. apríl 2011.

FUMÍ fagnar þeirri þróun innan stfórnsýslunnar að umhverfis- og auðlindamái séu skoðuð í samhengi við 
hvort annað, Eins og nafnið gefur til kynna mun árskurðarnefhdin hafa umtalsvert vald þegar kemur að 
þessum víðtæka og mikiivæga málaflokki og þvf brýnt að menntun, þekking og reynsla nefndarmanna verði 
Qölbreytt og nái yfir þau fagsvið sem nefndin fæst við. Athugasemdir FUMÍ varðandi frumvarp þetta (709. mál) 
lúta því fyrst og fremst að menntun nefndarmanna í úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála, 2. gr. 
frumvarpsins.

Stjórn félagsins hefur nú Qallað um frumvarpið og gerir eftirfarandi athugasemdir:

í 2. gr. frumvarpsdraganna er nefndarskipan lýst Þar kemur fram að forstöðumaður og staðgengill 
hans, skipaðir til fímm ára, skulu báðir vera löglærðir (skal uppfylla starfsgengisskilyrði 
héraðsdómara). Aðrir nefndarmenn, skipaðir til fjögurra ára í senn, skulu allir hafa háskólapróf. 
Hæstaréttur tilnefhir fjóra; einn með sérþekkingu á sviði skipulagsmála, einn á sviði byggingarmála 
og einn á sviði umhverfismála, og einn með embættispróf í lögfræði eða annað jafngilt háskólapróf. 
Loks tilnefnir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra einn nefndarmann sem skal hafa háskólapróf og 
sérþekkingu á sviði fiskifræði og/eða veiðimála og iðnaðarráðherra einn sem skal hafa háskólapróf og 
sérþekkingu á sviði orkumáía og/eða jarðvfsinda. Sama gildir um varamenn.

Til að tryggja réttan skilning stjórnar FUMÍ á frumvarpinu sendi formaður inn fyrirspurn til 
nefndasviðs Alþingis, en fyrirspurnin varðaði lágmarks menntun sérfræðings á sviði umhverfismála 
eins og höfundar frumvarps túlkuðu hana. í svarinu, sem barst þann 4.5.2010, kom fram að „[...] 
[sjamkvæmt upplýsingum umhverfisnefndar var það vilji nefndarinnar sem samdi frumvarpið að ekki 
yrði gerð krafa um tiltekna gráðu heldur háskólapróf (getur verið BÁ gráða) og þekkingu sem 
viðkomandi getur t.d. hafa öðlast með starfsreynsíu að loknu háskólaprófi. Með þessu fyrirkomulagi er 
ekki verið að útiloka td. verkfræðinga eða náttúruvísindafólk sem ekki hafa í sínu námi lagt sérstaka 
áherslu á „umhverfisfræði" en unnið að slíkum málum t.d. í starfi sínu eftir háskólanám."

FUMÍ bendir á að ekki er gerð krafa um a) framhaldsnám (þ.e. lokin gráða) og b) háskólamenntun á 
því sviði sem um ræðir. Krafa um meistaragráðu vírðist eingöngu eiga við lögfræði. FUMÍ vill auk þess 
benda á að við tilnefningar Hæstarétts getur myndast mikil slagsíða í átt til löglærðra nefndarmanna 
og leggur til að gerð verði krafa um fleiri tegundir menntunar. Félagið gerir þó ekki að öðru leyti 
athugasemdir við að Hæstiréttir tilnefni nefhdarmenn sé, eins og áður sagði, tryggt að menntun 
nefndarmanna verði fjölbreytt og nái yfir helstu fagsvið sem nefndin fæst við.

Félagið leggur ennfremur til að einn hinna tilnefndu nefndarmanna Hæstarétts sé með háskólapróf í 
umhverfisfræðum eða umhverfis- og auðlindafræðum, og vísar í skilgreiningu félagsins á því hvað 
felist í háskólamenntun umhverfisfræðings. í iögum félagsins segir að umhverfisfræðingar séu þeir 
sem hafa lokið viðurkenndri prófgráðu frá háskóla eða hliðstæðri menntastofnun í umhverfisfræðum 
eða skyldum greinum, s.s. umhverfis- og auðlindastjórnun og þeir sem hafa lokið a.m.k. BA, BS eða 
samsvarandi gráðu úr háskóla í annarri fræðigrein og að auki sem samsvarar 60 einingum (ECTS) á 
sviði þverfaglegrar umhverfisfi’æða. Féiagið telur að háskólapróf í verkfræði, náttúruvísindum eða 
lögfræði auk starfsreynslu nýtist ekki á sama hátt og háskólapróf í umhverfisfræðum við vandaða og 
faglega umfjöllun um þátt umhverfisins innan úrskurðarnefndar um umhverfis- og auðlindamál.
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