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Erindi nr. Þ 141/1558
komudagur 13.2.2013

Efni: Umsögn Norðurþings um frumvarp til laga um náttúruvernd (mál nr.
201301039)
A 101. fundi sínum þann 13. febrúar 2013 ljallaði skipulags- og
byggingamefnd Norðurþings um umsögn um frumvarp til laga um náttúruvemd.
Eftirfarandi var þar bókað:
„Skipulags- og byggingamefnd Norðurþings hefur kynnt sér frumvarp til laga um
náttúruvemd, þingskjal 537, 429. mál. Nefndin harmar þann stutta tíma sem
gefmn er til athugasemda, en hann dugar ekki sveitarfélögum eins og
Norðurþingi þar sem reglulegir nefndafundir eru mánaðarlegir. Það er ekki hvað
síst bagalegt í ljósi þess hversu mikilvægt frumvarpið er stjómsýslu sveitarfélaga.
Ekki er ásættanlegt að svo róttækar breytingar á gildandi löggjöf um
náttúruvemd lendi í flýtiafgreiðslu þar sem umsagnaraðilum er gefm
takmarkaður timi til yfírlestrar og athugasemda.
Meirihluti nefndarinnar óskar að koma efitirfarandi athugasemdum á íramfæri
vegna áframhaldandi vinnu við frumvarpsgerðina:
15. gr Náttúruvemdamefndir eru starfsnefndir á vegum sveitarfélaga og
undimefndir sveitarstjóma. Viða hafa náttúruvemdamefiidir sveitarfélaga verið
óvirkar vegna lítils hlutverks. Verkefni þeirra er náskylt verkefnum
skipulagsnefndar og i mörgum tilfellum, sérstaklega í fámennari sveitarfélögum,
eðlilegt að skipulagsnefndum verði falið hlutverk náttúruvemdamefnda skv.
lögum um náttúruvemd. Rétt væri að fram kæmi í lögunum að heimilt væri að
fela skipulagsnefndum hlutverk náttúruvemdamefnda skv. lögunum.
22. gr.: Umfjöllun um tegundir tjalda sem heimilt er að tjalda og hvar er
hjákátleg í lögum. Hvað er hefðbundið viðlegutjald og hvað þá óhefðbundið?
Hvemig er það frábrugðið göngutjaldi? Ef virkilega er þörf á mismunandi
skilgreindum tjöldum i lögunum væri skynsamlegt að skilgreiningar fylgdu þeim.
25. gr .: Greinin gerir ráð fyrir að Umhverfisstofnun geti takmarkað umferð eða
lokað svæðum ef hætta er á verulegu tjóni af völdum ágangs á svæðið. Ekki er
áskilið samráð þar að lútandi við skipulagsvald á svæðinu. Skipulags- og
byggingamefnd Norðurþings getur ekki sætt sig við að skipulagsvald
sveitarfélaga verði hunsað með þessum hætti.
31. gr .: Það er óásættanlegt að það sé opið í lögum að ráðherra hafí einhliða í
hendi sér samningu reglugerðar um hvaða undanþágur gilda um akstur utanvega,
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að tillögum Umhverfisstofnunar. Ekki virðist gert ráð fyrir samráði við
sveitarfélög þar um.
32 gr.: Það er með ólíkindum að ekki er gert ráð fyrir beinni aðkomu
sveitarfélaga og landeigenda að gerð kortagrunns vega innan sinna marka.
Skipulags- og byggingarnefnd Norðurþings mótmælir þeirri skerðingu
skipulagsvalds sveitarfélagsins sem virðist fólgið í greininni. Akvarðandir um
hvaða leiðir er heimilt að fara og bann við umferð er í eðli sínu skipulagsmál og
því mikilvægt að sveitarfélögin gegni lykilhlutverki við að ákveða hvaða leiðir
má fara og hverjar ekki.
33. & 34. gr.: Skýrt þarf að vera að haft verði tilhlýðilegt samráð við
sveitarstjómir og landeigendur við nýskráningu náttúruminja í náttúruminjaskrá
og ákvarðanir um friðlýsingu eða friðun. Við gerð og endurskoðun
náttúruminjaskrár skal taka tillit til ákvæða gildandi aðalskipulags,
svæðisskipulags og deiliskipulags á viðkomandi svæði. Ekki skal auglýsa
framkvæmdaáætlun til almennra umsagna nema að undangengnu samráði við
sveitarstjóm.
35. & 36. gr.: Nauðsynlegt er að tryggja formleg samskipti við sveitarstjómir og
landeigendur áður en ný svæði eru tekin inn á náttúruminjaskrá.
37. gr.: Það er óásættanlegt að leita þurfi umsagnar Umhverfisstofnunar,
Náttúrufræðistofnunar og náttúruvemdamefndar áður en leyfi er veitt til
framkvæmda á C-hluta náttúruminjaskrár. Viðkomandi náttúruvemdamefnd
sveitarfélaganna ætti að vera verðugur aðili til að veita umsögn. Það er ótækt að
ráðherra geti lagt bann á framkvæmdir til allt að 5 ára án þess að friðun eða
friðlýsing sé auglýst. Það getur ekki talist eðlilegt að ráðherra hafi slíkar
valdheimildir sem augljóslega skarast við skipulagsvald sveitarfélaga.
38. gr .: Gert er ráð fyrir að ráðherra geti friðlýst landsvæði án samráðs eða
samþykktar viðeigandi sveitarfélags eða landeiganda. Ekki er boðlegt að samráð
við sveitarfélög og landeigendur um friðlýsingu sé ekki lögskilt.
54. gr.: Skipulags- og byggingamefnd Norðurþings sér ekki tilgang í sjálfkrafa
friðlýsingu svæða sem falla i vemdarflokk vemdar- og orkunýtingaráætlunar.
Líklegt verður að telja að til lengri tíma verði einhver svæði flutt úr vemdarflokki
í biðflokk eða jafnvel nýtingarflokk og þá gæti ótímabær og tilgangslítil
friðlýsing verið til trafala. Nefndin horfir þar sérstaklega til Gjástykkis sem ekki
taldist hafa mikið vemdargildi i meðförum sérfræðingateymis á
undirbúningsstigi, en lenti engu að síður með umdeilum hætti í vemdarflokk
rammaáætlunar.
55. gr.: Skipulags- og byggingamefhd Norðurþings mótmælir því að ráðherra
verði falið vald til að friðlýsa heilu vatnakerfín sem falla í biðflokk
rammáætlunar.
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57. gr. stafl. a í 1. mgr.: Það er öfgafullt að vemda sérstaklega votlendisbletti
upp á allt niður í 1 ha að flatarmáli. Skynsamlegt væri að færa þessi mörk upp í 5
ha. Á sama hátt er öfgafullt að vemda sérstaklega tjamarpolla niður í 1.000 m2.
Nær lagi væri að miða þar við 1 ha að flatarmáli. Þrenging vemdarmarka þýðir
að vemdarsvæðum mun fjölga verulega sem kallar á aukin opinber afskipti að
nauðsynjalausu. Markmið breytingarinnar virðist þannig helst vera að auka
opinber afskipti af breytingum óverulegs votlendis með tilheyrandi skrifræði og
tilkostnaði. Sé vilji til að vemda tiltekin litil og lífirík votlendi ser eru undir
viðmiðunarmörkum að flatarmáli væri hægt að slá vemd á þau sérstaklega t.d.
með friðlýsingu eð útgefnu lista frá ráðuneyti að gefínni lagaheimild.
57. gr. stafl. b í 1. mgr..: í skógræktarlögum nr. 1/1955 eru nú þegar tiltölulega
ítarleg ákvæði til vemdar birkiskógum og skógarleifum. Ennfremur segir i 2.
viðauka (1 .d) laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 að ,'ruðningur á
náttúrulegum slw gt' sé tilkynningarskyldur til Skipulagsstofnunar vegna mats á
umhverflsáhrifúm, og þar með framkvæmdaleyfisskyldur. Því virðist óþarft, og
aðeins til þess fallið að auka flækjustig, að hafa vemdun birkiskóga inn í 57. gr.
laga um náttúruvemd. Vemdun birkiskóga og skógarleifa eru nú í höndum
Skógræktar ríkisins. Skógrækt ríkisins hefur haldið vel utan um þetta hlutverk sitt
og sterk rök þarf fyrir þvi að færa það hlutverk yflr til Umhverflsstofnunar, ekki
síst í því ljósi að Umhverfisstofnun er þekkt fyrir seinangang í afgreiðslu mála.
Þar fyrir utan þarf að skilgreina með skýrari hætti hugtakið birkiskógur en gert er
í frumvarpinu og í því samhengi lita til viðmiðana um hæð og krónuþekju.
57. gr. stafl. a í 2. mgr.: Óásættanlegt er að enn skuli ekki búið að lagfæra
ákvæði stafliðar a vegna jarðminja um sérstaka vemd á nútímahraunum. Skýrt
þarf að vera að sú vemd snúi ekki að hrauni sem þakið er þykkum lögum lausra
jarðefna. Umtalsverð svæði hérlendis eru þakin hrauni sem runnið hefur eftir að
jökla leysti en eru samt þakin þykkum lausum jarðlögum og gróðri. Þessi svæði
eru víða notuð til landbúnaðar eða annarar starfsemi og óásættanlegt að þau séu
sérstaklega vemduð með ákvæðum 57. gr. með tilheyrandi skerðingu á
afnotarétti landeiganda. Umfangsmikið landbúnaðarland í Norðurþingi er á grónu
landi yfir nútímahraunum.
63. gr. : Umræða þessarar greinar um innflutning framandi lifvera er öfgafull og
þyrfti enn að milda. Framfarir eru engu að síður verulegar frá fyrri drögum.
Sjálfsagt er að fara varlega við innflutning lifandi lífvera, en lagaumhverfi má
ekki vera að óþörfu íþyngjandi fyrir eðlilega framþróun. Slík höft munu koma
niður á hagkvæmni og öryggi í matvælaframleiðslu og sjálfbæmi samfélagsins.
64. gr.: Stafliður a segir að óheimilt sé að dreifa eða sleppa framandi lífverum út
í náttúruna nema um sé að ræða plöntur til landgræðslu og skógræktar sem
heimilt er að flytja inn skv. 63. gr. í skilgreiningu á hugtakinu ”framandi lífvera“
í 8. tl. 5. gr. kemur fram að lífvera er framandi hafi hún verið flutt vísvitandi eða
óvitandi út fyrir sitt náttúrlega foma útbreiðslusvæði eftir 1750. Þetta ákvæði er
ekki boðlegt, enda mun það hafa verulega heftandi áhrif á ræktun nytjajurta um
land allt. Flutningur nytjajurta milli landsvæða verður erflðleikum bundinn ef
Norðurþing - Skipulags- og byggingarfulltrúi
beinn simi 464 6115 - fax 464 6101
netfang: gaukur@ nordurthing.is

Norðurþing
Skipulags og byggingarfulltrúi
-

Ketilsbraut 7-9 - 640 Húsavík
skoða þarf í hverju tilviki hvort slíkur flutningur megi eiga sér stað. Ennfremur
felur ákvæðið í sér illásættanlegar og íþyngjandi kvaðir á áhugafólk um
ljölbreytta ræktun. Hætt er við að margur landeigandi og frístundalóðarhafi muni
óafvitandi brjóta landslög við að flytja að landi sínu framandi tegundir.
68. gr.: Skipulags- og byggingamefnd Norðurþings mótmælir því að
sveitarstjómir séu skildaðar til að samræma aðal- og deiliskipulagsáætlanir
framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrár. Nær væri að framkvæmdaáætlun
náttúruminjaskrár skildi aðlöguð gildandi ákvæðum skipulags.
72. gr.: Orðalag greinarinnar er með ólíkindum. Hversvegna ætti að vera almennt
óheimilt að setja upp auglýsingaskilti meðfram vegum utan þéttbýlis?
Hversvegna er stjómsýsla þar að lútandi í höndum ráðherra en ekki heimaaðila?
Hvers vegna er gerður þessi afdráttarlausi munur á dreifbýli og þéttbýli? Nefndin
er sammála að stýra verður uppsetningu auglýsingaskilta, en telur að stjómsýsla
þar að lútandi eigi að vera í hverju sveitarfélagi fyrir sig. Nefndin telur eðlilegra
að lagaumhverfi auglýsingaskilta við þjóðvegi sé skilgreint í skipulagslögum og
vegalögum frekar en náttúruvemdarlögum. Greinina þarf í það minnsta að
umorða til vitrænna horfs.
85. gr.: Skipulags- og byggingamefnd Norðurþings mótmælir að greinin heimili
ekki að sveitarfélögum verði mögulegt að taka að sér umsjón og rekstur
þjóðgarða.
88. gr.: Skipulags- og byggingamefnd Norðurþings telur vafasamt að heimila
landvörðum og þjóðgarðsvörðum að stöðva fólk og farartæki til að koma í veg
fyrir brot á ákvæðum laga þessara um umferð.
2.tl. bráðabirgðaákvæða: Ekki er ásættanlegt af hálfu Norðurþings að
”óskalisti“ núverandi náttúruminjaskrár verði sjálfkrafa færður undir ákvæði laga
um minjar í C-hluta náttúruminjaskrár skv. frumvarpinu. Afmörkun núverandi
skráðra náttúrminjasvæða innan Norðurþings eru t.a.m. óásættanlegar. Afmörkun
náttúruminjasvæðis við Bakkahöfða lendir að talsverðum hluta innan skilgreinds
iðnaðarsvæðis við Bakka norðan Húsavíkur. Afmörkun núverandi
náttúruminjaskrár á votlendissvæðum við Öxarfjörð og á Melrakkasléttu er alltof
umfangsmikil til að ásættanlegt sé að hún verði fest nánar í sessi en orðið er.
Meirihluti skipulags- og byggingamefndar Norðurþings mótmælir því harðlega
hversu mjög er dregið úr valdi heimaaðila til skipulags- og stjómsýslu á sínu
svæði. Umtalsvert vald er skv. frumvarpinu flutt úr dreifbýli landsins til stofnana
í Reykjavík, jafnvel í jafn óverulegum málum og auglýsingaskiltum. Margar
greinar frumvarpsins miða að því að koma valdi til banna og leyfisveitinga á
sviði laganna til Umhverfísráðuneytis og Umhverfisstofnunar en þáttur annara
ríkisstofnana og sveitarfélaga minnkaður. Nær væri að horfa betur til getu
náttúruvemdamefnda sveitarfélaganna og starfandi náttúrustofa. í alltof mörgum
málum fær umhverfisráðherra gerræðislegar heimildir til valdbeitingar án
samráðs við heimaaðila. Gæta verður meðalhófs svo ákvæði laganna leggi ekki
óþarfa kostnað á dreifbýli landsins.
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Að framansögðu má ljóst vera að meirihluti skipulags- og byggingamefndar
Norðurþings telur núverandi frumvarp til laga óásættanlegt og leggur til að
frumvarpinu verði hafnað í núverandi mynd.
Amþrúður tekur ekki undir ofangreind sjónarmið meirihlutans og gerir engar
athugasemdir við frumvarpið.“

Þessi umsögn skipulags- og byggingarnefndar, f.h. Norðurþings, tilkynnist
hér með.

Virðingarfyllst;

Gaukur Hjartarson
Skipulags- og byggingarfulltrúi
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