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Minnisblað

Til Páls Þórhallssonar.
Frá Aðalheiði Jóhannsdóttur, prófessor

20. september 2012

Vísað er til tölvubréfa yðar, dags. 12. júlí sl., um aðstoð vegna yfirferðar á 32.-36. gr. 
tillagna Stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga. Meðfylgjandi er 
minnisblað undirritaðrar þar sem farið er yfir ákvæði 33. gr. í tillögu ráðsins miðað við 
eftirfarandi forsendur og lagðar til:

1. Nauðsynlegar breytingar á texta tillagna miðað við viðmið sem koma fram í 
bókun stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis, þ.a.l. tekur greiningin tillit til:

a. mannréttindasáttmála sem íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að fara 
eftir,

b. innra samræmis og mögulegra mótsagna,
c. réttarvernd miðað við gildandi stjórnarskrá og greinargerð með tillögum,
d. málsóknarmöguleika gegn ríkinu.

2. Nauðsynlegar viðbætur eða lagfæringar á greinargerð Stjórnlagaráðs. Þótt ekki sé 
beinlínis vísað til viðmiða stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar varðandi þennan 
þátt hafa sömu viðmið eigi að síður verið lögð til grundvallar.

3. Önnur atriði sem undirrituð bendir sérstaklega á.

Tillögur að breytingum, þ.m.t. niðurfellingu á texta, rökstuðningur og aðrar tilvísanir 
eru í hornklofum á viðeigandi stöðum í textanum.
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Ákvæði 33. gr.

Heildarmat á greininni miðað við fyrrgreind viðmið.
Ákvæði 33. gr. tillögunnar er nýmæli en í gildandi stjórnarskrá er ekki að finna 
sambærilegt ákvæði. Þótt að í texta 33. gr. sé vísað til réttinda almennings til heilnæms 
umhverfis og almannaréttar, veltur umfang þessara réttinda, sem eru í eðli sínu 
hópréttindi, á útfærslu þeirra í almennri löggjöf. Tilvist 33. gr. hefði væntanleg í för með 
sér að auðveldara yrði að rökstyðja nýja löggjöf sem hefði í för með sér almennar 
takmarkanir, t.d. á eignarréttindi, í þágu almannahagsmuna og líklegt er að ákvæðið 
hefði einnig áhrif á beitingu löggjafar á sviði umhverfis- og náttúruverndar í þágu 
almannahagsmuna. Efni 33. gr. hefur einvörðungu óbein tengsl við 
mannréttindasamninga sem Ísland er aðili að. Þótt MSE hafi ekki umhverfis- og 
náttúruvernd að markmiði hefur orðið ákveðin þróun á túlkun tiltekinna ákvæða 
samningsins hjá MDE. Nú er m.a. viðurkennt að óæskileg eða umtalsverð 
umhverfisáhrif geti haft í för með sér skerðingu réttinda sem MSE er ætlað að tryggja og 
það geti leitt til þess að stjórnvöld verði að grípa til aðgerða til þess að koma í veg fyrir 
umtalsverða skerðingu mannréttinda af þessum völdum; að óæskileg eða umtalsverð 
umhverfisáhrif geti í ákveðnum tilvikum leitt til þess að einstaklingur geti beitt 
tilteknum úrræðum sem byggja á eða eru dregin af tilteknum ákvæðum MSE og að 
stjórnvöldum beri að virða þau, og loks að mögulegt sé að skerða eða takmarka löglega 
réttindi með vísan til umhverfisverndar, þ.e. umhverfisvernd er lögmætt markmið sem 
réttlætir takmarkanir. Rétt er þó að hafa í huga að hugsanleg bótaábyrgð ríkisins, t.d. 
vegna aðgerðaleysis stjórnvalda við að tryggja þau réttindi sem MDE er ætlað að veita, 
væri til staðar þótt ákvæði 33. gr. yrði ekki samþykkt. Ákvæðið virðist ekki vera í 
mótsögn við önnur ákvæði tillögunnar.

Texti ákvæðis samkvæmt tillögu Stjórnlagaráðs:

33. gr.
Náttúra Íslands og umhverfi.

Náttúra Íslands er undirstaða lífs í landinu. Öllum ber að virða hana og vernda.
Öllum skal með lögum tryggður réttur á heilnæmu umhverfi, fersku vatni, 

ómenguðu andrúmslofti og óspilltri náttúru. Í því felst að fjölbreytni lífs og lands sé 
viðhaldið og náttúruminjar, óbyggð víðerni, gróður og jarðvegur njóti verndar. Fyrri 
spjöll skulu bætt eftir föngum.

Nýtingu náttúrugæða skal haga [í samræmi við sjálfbæra þróun] þannig að þau 
skerðist sem minnst til langframa og réttur náttúrunnar og komandi kynslóða sé virtur.

Með lögum skal tryggja rétt almennings til að fara um landið í lögmætum 
tilgangi með virðingu fyrir náttúru og umhverfi.
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[Lagt er til að orðin: í samræmi við sjálfbæra þróun, komi fram í 3. mgr. enda er það í 
samræmi við athugasemdirnar sem fylgdu.]

Athugasemdir við ákvæði 33. gr. með breytingunum.
Ákvæðið er nýmæli. Sérstakt stjórnarskrárákvæði sem varðar náttúruvernd, rétt allra til 
heilnæms umhverfis, nýtingu náttúrugæða í samræmi við sjálfbæra þróun og 
almennarétt er löngu tímabært og hefur átt sér langan aðdraganda. Þar má nefna 
tillögur í áfangaskýrslu stjórnarskrárnefndar frá 2007, frumvarp til stjórnarskipunarlaga 
sem lagt var fram á Alþingi 2009 og þó umfram allt síaukna meðvitund almennings um 
náttúruvernd og nauðsyn hennar. Sambærileg ákvæði hafa á undanförnum árum ratað í 
stjórnarskrár æ fleiri erlendra ríkja, og verða ítarlegri og afdráttarlausari. Skilningur á 
mikilvægi umhverfis fyrir heilbrigði og afkomu mannkyns fer því vaxandi. Þótt 
ákvæðin séu fjölbreytt að uppbyggingu og efni lúta þau oftast að réttindum núlifandi og 
komandi kynslóða og hefur gætt tilhneigingar til að setja þau meðal 
mannréttindaákvæða í stjórnarskrám þótt ekki sé það einhlítt. Til dæmis er 
umhverfisákvæði norsku stjórnarskrárinnar í kafla sem ber heitið almenn ákvæði og 20. 
gr. finnsku stjórnarskrárinnar, sem einnig varðar umhverfi, er í kafla sem fjallar um 
grunnréttindi, þ.m.t. mannréttindi. Hins vegar verður ekki litið fram hjá því að réttindin 
sem almenningi eru fengin samkvæmt 2. mgr. endurspegla öðrum þræði viðurkennd 
mannréttindi eins og komið verður að síðar.

Rétt er að víkja að hagsmununum sem lagareglum á sviði umhverfis- og 
náttúruauðlindaréttar er ætlað að vernda. Á undanförnum áratugum hafa komið fram 
kenningar og sjónarmið, m.a. á sviði heimspeki og siðfræði, sem lúta að rétti dýra til 
eigin tilveru, eigið verðmæti náttúru án tillits til notagildis fyrir manninn auk 
hefðbundinna viðhorfa þar sem áherslan er lögð á hagsmuni mannsins, í nútíð og 
framtíð, og þeir settir í fyrirrúm. Kjarni ofangreindra kenninga og sjónarmiða varða 
fyrst og fremst röksemdirnar sem lagðar eru til grundvallar umræðu, og eftir atvikum 
efni laga. Alþjóðleg stefnumörkun á sviði sjálfbærrar þróunar leggur t.d. 
megináhersluna á manninn og setur hagsmuni hans í fyrirrúm eins og efni bæði 
yfirlýsingar ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi mannsins frá 1972 
(Stokkhólmsyfirlýsingin) og yfirlýsing heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um 
umhverfi og þróun frá 1992 (Ríóyfirlýsingin) bera vitni um. Breyttar og fjölbreyttari 
áherslur hafa hins vegar haft í för með sér breytingar og endurspeglast m.a. í efni 
alþjóðlegra samninga og löggjafar almennt séð. Nýlegir alþjóðlegir samningar á 
fyrrgreindu réttarsviði höfða því yfirleitt til blandaðra hagsmuna og er þeim ætlað að 
vernda náttúru og umhverfi vegna eigin gildis; hagsmuni núlifandi og komandi 
kynslóða og einnig aðra mikilvæga hagsmuni, þ.m.t. efnahagslega. Dæmi um alþjóðlega 
samninga sem höfða til blandaðra hagsmuna er samningur um verndun villtra plantna 
og dýra og lífsvæða Evrópu (á ensku: Convention on the Conservation o f European Wildlife 
and Natural Habitats) frá 1979 sem Ísland er aðili að (auglýsing nr. 17/1993 í C-deild
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Stjórnartíðinda. Annað dæmi er að finna í samningi um líffræðilega fjölbreytni (á ensku: 
Convention on Biological Diversity) frá 1992 sem Ísland er einnig aðili að (auglýsing nr. 
11/1995 í C-deild Stjórnartíðinda). Í aðfaraorðum þess samnings er m.a. vísað til þess að 
líffræðileg fjölbreytni hafi eigið gildi (á ensku: intrinsic value) og einnig annað gildi, 
þ.m.t. efnahagslegt og samfélagslegt. Einnig má finna dæmi í íslenskum rétti þar sem 
undirliggjandi er viðurkenning á eigin gildi náttúru og umhverfis, þ.e. án beinna tengsla 
við notagildi í þágu mannsins. Er í þessu sambandi bent á upphaf 3. mgr. 1. gr. laga nr. 
44/1999 um náttúruvernd. Þar segir að lögin eigi að tryggja eftir föngum þróun 
íslenskrar náttúru eftir eigin lögmálum en verndun þess sem þar sé sérstætt eða 
sögulegt. Einnig er bent á tvíþætt markmið laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og 
mengunarvarnir. Þar segir að markmið laganna sé að búa landsmönnum heilnæm 
lífsskilyrði og vernda þau gildi sem felast í heilnæmu og ómenguðu umhverfi.

Þegar kemur að réttindum og skyldum samkvæmt lögum verður hins vegar að 
hafa hugfast að lögum sem slíkum verður einvörðungu beint að einstaklingum, 
lögaðilum og opinberum stofnunum og fyrrgreindir aðilar eru þeir einu sem geta borið 
ábyrgð á að vernda náttúru og umhverfi og hagsmuni komandi kynslóða lögum 
samkvæmt. Það ræðst því af efni einstakra lagagreina hvort og í hvaða mæli þeim er 
ætlað að veita viðkomandi hagsmunum vernd í einstökum tilvikum. Þrátt fyrir þetta 
verður að telja líklegt að umrætt stjórnarskrárákvæði, verði það samþykkt, muni hafa 
þau áhrif í framkvæmd að meira jafnvægi verði á milli ólíkra hagsmuna, sem oft eru í 
ákveðinni samkeppni, t.a.m. umhverfis- og náttúruverndarhagsmuna annars vegar og 
hins vegar eignar- og atvinnuréttinda, þegar undirbúnar eru ákvarðanir, þ.m.t. laga- og 
önnur reglusetning, sem áhrif hafa á náttúru og umhverfi og hagsmuni komandi 
kynslóða. Þó ráðast endanleg áhrif ákvæðisins að miklu leyti af orðalagi og 
uppbyggingu einstakra lagagreina, og hvernig efnisatriði 33. gr. og áherslur eru 
útfærðar þar. Í fyrrgreindu ljósi er þ.a.l. lagt til að náttúra Íslands og umhverfi fái 
ákveðinn sess í stjórnarskrá.

Í 1. mgr. felast tvö efnisatriði. Í fyrsta lagi er því lýst yfir í fyrri málsl. 1. mgr. að 
náttúra Íslands sé undirstaða lífs í landinu. Í yfirlýsingunni felst tvennt; annars vegar að 
náttúran, þ.m.t. náttúruauðlindir, sem slík hafi eigið gildi og einnig að náttúran hafi 
efnahagslegt, samfélagslegt og annað gildi fyrir núlifandi og komandi kynslóðir og sé 
undirstaða ákveðinna atvinnuvega. Í öðru lagi er í seinni málsl. 1. mgr. að finna almenna 
aðgæslu- og ábyrgðarreglu og ber öllum að virða náttúru Íslands og vernda. Hér er fyrst 
og fremst verið að árétta að svo mögulegt sé að tryggja að undirstaðan verði áfram 
traust þarf að vera víðtæk samstaða um verndun hennar og hvílir almenna ábyrgðin 
jafnt á stjórnvöldum, lögaðilum, þ.m.t. einkaréttarlegum, og einstaklingum. Eðli málsins 
samkvæmt þarf að kveða á um nánara innihald aðgæslu- og ábyrgðarreglunnar í 
almennum lögum sem taki mið af fyrrgreindum efnisatriðum. Fyrirmynd ákvæðisins er 
m.a. sótt til nýlegs umhverfissáttmála Frakka (á ensku: Charter fo r  the Environment) og 
endurspeglar einnig hugmyndafræðina að baki sjálfbærri þróun almennt séð og
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niðurstöður nýlegrar heimsráðstefnu um sjálfbæra þróun sem haldin var í Ríó de Janeiró 
2012 (Ríó + 20).

Í 2. mgr. felast að meginstefnu til tvö efnisatriði. Það fyrra lýtur að tilteknum 
réttindum sem ber að tryggja öllum og forsendunum sem verða að vera til staðar svo 
mögulegt sé að tryggja þau og það seinna að náttúruspjöllum. Nánar tiltekið segir í 1. 
málsl. 2. mgr. að öllum skuli með lögum tryggður réttur á heilnæmu umhverfi, fersku 
vatni, ómenguðu andrúmslofti og óspilltri náttúru en í 2. málsl. 2. mgr. er vikið að 
forsendunum en þær varða gæði umhverfis og náttúru sem þarf að viðhalda og vernda í 
fyrrgreinda þágu. Í samræmi við þetta eru tengd saman ákveðin réttindi í þágu allra og 
ásættanlegt ástand umhverfis og náttúru en nánara innihald réttarins og aðgerðir til 
verndar umhverfi og náttúru ber að fjalla um í almennum lögum eins og verið hefur. 
Enn er fátítt að alþjóðlegir mannréttindasamningar viðurkenni rétt allra til heilnæms 
umhverfis og náttúru af tilteknum gæðum þótt nokkur dæmi séu fyrirliggjandi. Sjá í 
þessu sambandi t.d. 24. gr. mannréttindaskrár Afríku, sem vísar til réttar allra þjóða til 
ásættanlegs umhverfis, og 1. mgr. 11. gr. San Salvador bókunarinnar við ameríska 
mannréttindasáttmálann, sem vísar til réttar allra til þess að lifa í heilnæmu umhverfi. 
Eins og orðalag þessara ákvæða gefur til kynna er fyrst og fremst um að ræða tilvísun til 
ákveðinna hópréttinda sem ber að tryggja með almennri löggjöf.

Þótt ákvæðum Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE) sé hvorki ætlað það almenna 
hlutverk að vernda umhverfi, náttúru og náttúruauðlindir né standa vörð um rétt allra 
til þeirra gæða sem felast í heilnæmu umhverfi og óspilltri náttúru stuðlar MSE eigi að 
síður að umhverfisvernd og tryggir einnig á ákveðinn hátt umhverfisgæði. Þetta á 
einkum við ef í húfi eru hagsmunirnir sem 2. og. 8. gr. MSE er ætlað að vernda, þ.e. 
réttur til lífs og friðhelgi einkalífs og fjölskyldu. Jafnframt er löngu viðurkennt af 
Mannréttindadómstól Evrópu (MDE) að umhverfisvernd er lögmætt markmið og getur 
réttlætt skerðingu eignarréttar sem 1. gr. samningsviðauka nr. 1 við MSE er ætlað að 
vernda.

Það sem lesa má úr nýlegri dómaframkvæmd MDE er í stórum dráttum þrennt. Í 
fyrsta lagi að óæskileg eða umtalsverð umhverfisáhrif geti haft í för með sér skerðingu á 
réttindunum sem MSE er ætlað að tryggja og að það geti verið á ábyrgð stjórnvalda að 
grípa til viðeigandi aðgerða til þess að koma í veg fyrir umtalsverða skerðingu 
viðurkenndra mannréttinda af þessum völdum. Í öðru lagi að óæskileg eða umtalsverð 
umhverfisáhrif geti í ákveðnum tilvikum leitt til þess að einstaklingur geti beitt 
tilteknum úrræðum (sjá nánar athugasemdir við 35. gr. frumvarpsins) sem byggja á eða 
eru dregin af tilteknum ákvæðum MSE og að stjórnvöldum beri að virða þau. Loks, í 
þriðja lagi, að mögulegt sé að skerða eða takmarka löglega réttindi með vísan til 
umhverfisverndar, þ.e. umhverfisvernd er lögmætt markmið sem getur réttlætt 
skerðingu. Fyrrgreind tenging 1. og 2. málsl. 2. mgr. frumvarpsins er þ.a.l. á ákveðinn 
hátt í samræmi við þróunina sem hefur orðið á túlkun MSE og dómaframkvæmd MDE.
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Í samræmi við fyrrgreint er rétt að hafa þróunina á túlkun MSE til hliðsjónar við nánari 
útfærslu 1. og 2. máls. 2. mgr. í almennum lögum.

Síðara efnisatriðið sem felst í 2. mgr. 33. gr. lýtur að náttúruspjöllum sem orðið 
hafa og að þau skuli bæta eftir föngum. Hér er um að ræða almenna stefnuyfirlýsingu 
sem er ætlað að endurspegla það viðhorf að ómögulegt sé að tala um rétt til óspilltrar 
náttúru án þess að taka mið af þeirri staðreynd að náttúrunni hefur þegar verið spillt 
afar víða með illri umgengni mannsins. Hér er því fyrst og fremst um að ræða fyrirmæli 
til almenna löggjafans um að leggja mat á hvernig mögulegt er að bregðast við 
náttúruspjöllum, í víðri merkingu þess hugtaks sem þegar hafa orðið. Tilvísun til 
náttúruspjalla hefur lengi verið í íslenskri löggjöf og unnið sér ákveðinn sess en 
hugtakinu er ætlað að ná yfir sýnilegar skemmdir og einnig rof og hvers konar hnignun 
á umhverfi og náttúru (á ensku er oft vísað til environmental degradation) af hvaða 
völdum sem er.

Í 3. mgr. 33. gr. er kveðið á um nýtingu náttúrugæða, þ.m.t. náttúruauðlinda, og 
að henni skuli haga þannig að þau skerðist sem minnst til langframa og réttur 
náttúrunnar og komandi kynslóða sé virtur en undirliggjandi er hugmyndafræði 
sjálfbærrar þróunar. Allt frá því að Brundtland-skýrslan var gefin út árið 1987 hefur 
sjálfbær þróun gegnt lykilhlutverki á sviði umhverfismála. Í skýrslunni er hugtakið 
skilgreint sem þróun sem fullnægir þörfum samtíðarinnar án þess að skerða möguleika 
komandi kynslóða til að fullnægja sínum þörfum. Hugtakið sjálfbær þróun inniheldur 
þ.a.l. tilvísun til núlifandi kynslóða jafnt sem komandi og er hugsunin sú að ákveðið 
jafnræði ríki innan hverrar kynslóðar (á ensku: intra-generational equity) og á milli 
kynslóða (á ensku: inter-generational equity) m.a. hvað varðar nýtingu umhverfis og 
náttúruauðlinda. Skírskotun 3. mgr. til náttúruauðlinda er augljós en hugtakið sjálfbær 
þróun nær yfir mun breiðara svið og byggist á þremur meginstoðum, umhverfi, efnahag 
og samfélagi, sem allar tengjast innbyrðis. Með tilliti til umhverfismála vísar hugtakið 
sjálfbær þróun m.a. til þessara markmiða: (i) að ganga ekki óhóflega á forða náttúrunnar 
heldur nýta auðlindir hennar á þann hátt að þær nái að endurnýja sig og (ii) að nýting 
náttúruauðlinda feli ekki í sér mengun lofts, lands og hafs eða leiði af sér önnur 
umhverfisspjöll. Sjálfbær þróun er jafnframt rauði þráðurinn í þeim meginreglum sem 
settar voru fram á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun sem haldin 
var í Ríó de Janeiro árið 1992 og hefur alþjóðasamfélagið endursamþykkt þær 
meginreglur og áhersluna á sjálfbæra þróun nokkrum sinnum síðan 1992, m.a. á 
heimsráðstefnunni sem haldin var í Jóhannesarborg 2002 og heimsráðstefnunni um 
sjálfbæra þróun sem haldin var í Ríó de Janeiró 2012.

Sjálfbær þróun og tilvísanir til umhverfis og náttúru hafa víða áunnið sér 
stjórnarskrárvernd þ. á m. í stjórnarskrám nágrannaríkjanna. Í 110. gr. b í norsku 
stjórnarskránni segir að sérhver maður eigi rétt til heilnæms umhverfis og náttúru þar 
sem gróska og fjölbreytni eru vernduð, í 2. gr. 1. kafla þeirrar sænsku er sú skylda lögð á 
stjórnvöld að stuðla að sjálfbærri þróun, og í 20. gr. þeirrar finnsku er vísað til þess að
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náttúran og fjölbreytni, umhverfið og þjóðararfurinn séu á ábyrgð allra. Eins og komið 
var að felst í sjálfbærri þróun að ákveðið jafnræði verður að ríkja innan hverrar 
kynslóðar og milli kynslóða m.t.t. umhverfis og náttúruauðlinda. Það er m.ö.o. hlutverk 
hverrar lifandi kynslóðar að tryggja þetta jafnræði og er ákvæði 3. mgr. ætlað að leggja 
ákveðinn grunn og marka stefnu fyrir nánari útfærslu almenna löggjafans á viðeigandi 
réttindum og skyldum svo sjálfbær þróun og sjálfbær nýting náttúrugæða verði að 
veruleika. Sjá nánar umfjöllun um nauðsynlegar meginreglur í athugasemdum við 3. 
mgr. 35. gr.

Í 4. mgr. 33. gr. er loks fjallað um mikilvæg réttindi almennings sem eru hluti af 
almennarétti, þ.e. rétt almennings til að ferðast um landið í lögmætum tilgangi. Til 
almannaréttar er horft sem félagslegrar náttúruverndar, þ.e. að menn eigi rétt á að njóta 
náttúru landsins. Í nútímasamfélagi er mikilvægasti þáttur almannaréttarins líklega sá 
sem felst í möguleikanum á að fara um landið og hafa þar viðstöðu til að njóta útivistar í 
náttúrunni og leita þangað kyrrðar og næðis. Almannaréttur hefur verið skilgreindur 
hér á landi frá fornu fari og er nú mælt fyrir um ákveðna þætti hans í 
náttúruverndarlögum nr. 44/1999, þ.m.t. umferðarrétt almennings. Ákvæði um 
almannarétt tilheyra réttarsögu Íslendinga og var slíkar greinar t.d. að finna í 
lagabálkum eins og Grágás og Jónsbók. Með því að veita ofangreindum rétti 
stjórnarskrárvernd má gera ráð fyrir því að meira jafnvægi verði á milli ólíkra hagsmuna 
ef lýstur saman. Almannaréttinum fylgja skyldur til góðrar umgengni og tillitssemi 
gagnvart landeigendum, öðrum ferðamönnum og ekki síst náttúrunni sjálfri.

Texti greinargerðar við ákvæðið samkvæmt tillögu Stjórnlagaráðs:

Um 33. gr.

[Ákvæðið er nýmæli.] Sérstök grein [Nýr texti: Sérstakt stjórnarskrárákvæði sem varðar 
náttúruvernd, rétt allra til heilnæms umhverfis, nýtingu náttúrugæða í samræmi við 
sjálfbæra þróun og almennarétt]um vernd náttúrunnar í stjórnarskrá er löngu tímabært 
og hefur átt sér langan aðdraganda. Þar má nefna tillögur í áfangaskýrslu 
stjórnarskrárnefndar frá 2007, frumvarp til stjórnarskipunarlaga sem lagt var fram á 
Alþingi 2009 og þó umfram allt síaukna meðvitund almennings um náttúruvernd og 
nauðsyn hennar. Stjórnlagaráð hafði til hliðsjónar einróma ákall Þjóðfundar, 
stjórnlaganefndar, fjölmargra fulltrúa ráðsins sjálfs og margvíslegra hagsmunasamtaka. 
Þá bárust ráðinu fjölmörg erindi frá einstaklingum og samtökum þar sem vakin var 
athygli á náttúruvernd.

[Nýr texti: Sambærileg ákvæði] Ljóst er að ákvæði um umhverfi og náttúru hafa á 
undanförnum árum ratað í stjórnarskrár æ fleiri erlendra ríkja, og verða ítarlegri og 
afdráttarlausari. Skilningur á mikilvægi umhverfis fyrir heilbrigði og afkomu mannkyns
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fer því vaxandi. [Nýr texti: Þótt ákvæðin séu fjölbreytt að uppbyggingu og efni lúta þau 
oftast að réttindum núlifandi og komandi kynslóða og] Ákvæðin fjalla yfirleitt um 
réttindi núlifandi og komandi kynslóða og hefur gætt tilhneigingar til að setja þau 
meðal mannréttindaákvæða í stjórnarskrám [þótt ekki sé það einhlítt. Til dæmis er 
umhverfisákvæði norsku stjórnarskrárinnar í kafla sem ber heitið almenn ákvæði og 20. 
gr. finnsku stjórnarskrárinnar, sem einnig varðar umhverfi, er í kafla sem fjallar um 
grunnréttindi, þ.m.t. mannréttindi. Hins vegar verður ekki litið fram hjá því að réttindin 
sem almenningi eru fengin samkvæmt 2. mgr. endurspegla öðrum þræði viðurkennd 
mannréttindi eins og komið verður að síðar.]

[Nýr texti: þessi texti er ónauðsynlegur]. Á Þjóðfundi var mjög rætt um náttúru 
Islands og þar komu fram sterk viðhorf um nauðsyn aukinnar verndar og sjálfbærni við 
nýtingu auðlinda og náttúrugæða af öllu tagi til að ekki yrði gengið á rétt náttúrunnar 
og komandi kynslóða á Íslandi.

[Nýr texti: þessi texti er ónauðsynlegur]. Mikil vinna var lögð í greinar um náttúru 
og auðlindir í Stjórnlagaráði og var m.a. leitað eftir áliti sérfræðinga á sviði umhverfis 
og eignarréttar við þá vinnu. Eftir talsverðar umræður var ákveðið að skipta náttúru og 
auðlindum á milli tveggja greina, enda að ýmsu leyti ólíku saman að jafna. Fyrri greinin 
skyldi fjalla um vernd náttúrunnar og rétt almennings til að njóta heilnæms umhverfis, 
enda er forsendan fyrir því að hægt sé að nýta auðlindir náttúrunnar sú að henni sé veitt 
vernd svo gæði hennar skerðist ekki um of.

[Nýr texti: þessi texti er að hluta til endurtekning og að hluta til innihaldslaus]. Um
nýja grein er að ræða sem ekki hefur áður verið í stjórnarskrá. Byggt er á tillögum 
stjórnlaganefndar og því eru upplýsingar um tildrög hennar að miklu leyti fengnar úr 
Skýrslu stjórnlaganefndar, en þar skrifar Ellý Katrín Guðmundsdóttir úttekt um 
umhverfi í stjórnarskrá.

[Nýr texti: Rétt er að víkja að hagsmununum sem lagareglum á sviði umhverfis- 
og náttúruauðlindaréttar er ætlað að vernda. Á undanförnum áratugum hafa komið fram 
kenningar og sjónarmið, m.a. á sviði heimspeki og siðfræði, sem lúta að rétti dýra til 
eigin tilveru, eigið verðmæti náttúru án tillits til notagildis fyrir manninn, auk 
hefðbundinna viðhorfa þar sem áherslan er lögð á hagsmuni mannsins, í nútíð og 
framtið, og þeir settir í fyrirrúm. Kjarni ofangreindra kenninga og sjónarmiða varða fyrst 
og fremst röksemdirnar sem lagðar eru til grundvallar umræðu, og eftir atvikum efni laga. 
Alþjóðleg stefnumörkun á sviði sjálfbærrar þróunar leggur t.d. megináhersluna á 
manninn og setur hagsmuni hans í fyrirrúm eins og efni bæði yfirlýsingar ráðstefnu 
Sameinuðu þjóðanna um umhverfi mannsins frá 1972 (Stokkhólmsyfirlýsingin) og 
yfirlýsing heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun frá 1992 
(Ríóyfirlýsingin) bera vitni um. Breyttar og fjölbreyttari áherslur hafa hins vegar haft í för 
með sér breytingar og endurspeglast m.a. í efni alþjóðlegra samninga og löggjafar 
almennt séð. Nýlegir alþjóðlegir samningar á fyrrgreindu réttarsviði höfða því yfirleitt til 
blandaðra hagsmuna og er þeim ætlað að vernda náttúru og umhverfi vegna eigin gildis;
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hagsmuni núlifandi og komandi kynslóða og einnig aðra mikilvæga hagsmuni, þ.m.t. 
efnahagslega. Dæmi um alþjóðlega samninga sem höfða til blandaðra hagsmuna er 
samningur um verndun villtra plantna og dýra og lífsvæða Evrópu (á ensku: Convention 
on the Conservation o f European Wildlife and Natural Habitats) frá 1979 sem Ísland er 
aðili að (auglýsing nr. 17/1993 í C-deild Stjórnartíðinda. Annað dæmi er að finna í 
samningi um líffræðilega fjölbreytni (á ensku: Convention on Biological Diversity) frá 
1992 sem Ísland er einnig aðili að (auglýsing nr. 11/1995 í C-deild Stjórnartíðinda). Í 
aðfaraorðum þess samnings er m.a. vísað til þess að líffræðileg fjölbreytni hafi eigið gildi 
(á ensku: intrinsic value) og einnig annað gildi, þ.m.t. efnahagslegt og samfélagslegt. 
Einnig má finna dæmi í íslenskum rétti þar sem undirliggjandi er viðurkenning á eigin 
gildi náttúru og umhverfis, þ.e. án beinna tengsla við notagildi í þágu mannsins. Er í 
þessu sambandi bent á upphaf 3. mgr. 1. gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd. Þar 
segir að lögin eigi að tryggja eftir föngum þróun íslenskrar náttúru eftir eigin lögmálum en 
verndun þess sem þar sé sérstætt eða sögulegt. Einnig er bent á tvíþætt markmið laga 
nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir. Þar segir að markmið laganna sé að 
búa landsmönnum heilnæm lífsskilyrði og vernda þau gildi sem felast í heilnæmu og 
ómenguðu umhverfi.

Þegar kemur að réttindum og skyldum samkvæmt lögum verður hins vegar að 
hafa hugfast að lögum sem slíkum verður einvörðungu beint að einstaklingum, lögaðilum 
og opinberum stofnunum og fyrrgreindir aðilar eru þeir einu sem geta borið ábyrgð á að 
vernda náttúru og umhverfi og hagsmuni komandi kynslóða lögum samkvæmt. Það 
ræðst því af efni einstakra lagagreina hvort og í hvaða mæli þeim er ætlað að veita 
viðkomandi hagsmunum vernd í einstökum tilvikum. Þrátt fyrir þetta verður að telja 
líklegt að umrætt stjórnarskrárákvæði, verði það samþykkt, muni hafa þau áhrif í 
framkvæmd að meira jafnvægi verði á milli ólíkra hagsmuna, sem oft eru í ákveðinni 
samkeppni, t.a.m. umhverfis- og náttúruverndarhagsmuna annars vegar og hins vegar 
eignar- og atvinnuréttinda, þegar undirbúnar eru ákvarðanir, þ.m.t. laga- og önnur 
reglusetning, sem áhrif hafa á náttúru og umhverfi og hagsmuni komandi kynslóða. Þó 
ráðast endanleg áhrif ákvæðisins að miklu leyti af orðalagi og uppbyggingu einstakra 
lagagreina, og hvernig efnisatriði 33. gr. og áherslur eru útfærðar þar. Í fyrrgreindu ljósi 
er þ.a.l. lagt til að náttúra Íslands og umhverfi fái ákveðinn sess í stjórnarskrá.

[Nýr texti: ónauðsynlegur texti, sjá nýjan texta þar sem fjallað er um 3. mgr.]
Tillaga Stjórnlagaráðs gengur þó lengra en tillaga sú sem sett var fram í Skýrslu 
stjórnlaganefndar og felst áherslumunurinn einna helst í því að náttúrunni er veittur 
sjálfstæður réttur og vernd til mótvægis við gamlar, mannmiðaðar hugmyndir um að 
fólk eigi rétt til náttúrunnar. Er slík vernd í takt við alþjóðlega þróun í umhverfismálum 
þar sem vitundarvakning hefur orðið varðandi sjálfstæðan rétt náttúrunnar. Má í þessu 
tilliti benda til ríkja Suður-Ameríku, á borð við Bólivíu og Ekvador, en þær þjóðir hafa 
riðið á vaðið og veitt náttúrunni mjög víðtæka vernd, óháð nýtingarmöguleikum 
íbúanna.

[Nýr texti: þessi texti er ekki rökréttur þar sem réttindin eru fyrst og fremst 
stefnumarkandi og kveða verður á um nánara innihald þeirra í almennum lögum].
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Réttaráhrif verða víðtæk af þessari stjórnarskrárgrein þar sem með henni verður 
lögbundinn réttur náttúrunnar sjálfrar svo og réttur almennings til að njóta hennar með 
sjálfbærum hætti.

[Nýr texti: Í 1. mgr. felast tvö efnisatriði. Í fyrsta lagi er því lýst yfir í fyrri málsl. 1. 
mgr. að náttúra Íslands sé undirstaða lífs í landinu. Í yfirlýsingunni felst tvennt; annars 
vegar að náttúran, þ.m.t. náttúruauðlindir, sem slík hafi eigið gildi og einnig að náttúran 
hafi efnahagslegt, samfélagslegt og annað gildi fyrir núlifandi og komandi kynslóðir og sé 
undirstaða ákveðinna atvinnuvega. Í öðru lagi er í seinni málsl. 1. mgr. að finna almenna 
aðgæslu- og ábyrgðarreglu og ber öllum að virða náttúru Íslands og vernda. Hér er fyrst 
og fremst verið að árétta að svo mögulegt sé að tryggja að undirstaðan verði áfram 
traust þarf að vera víðtæk samstaða um verndun hennar og hvílir almenna ábyrgðin jafnt 
á stjórnvöldum, lögaðilum, þ.m.t. einkaréttarlegum, og einstaklingum. Eðli málsins 
samkvæmt þarf að kveða á um nánara innihald aðgæslu- og ábyrgðarreglunnar í 
almennum lögum sem taki mið af fyrrgreindum efnisatriðum. Fyrirmynd ákvæðisins er 
m.a. sótt til nýlegs umhverfissáttmála Frakka (á ensku: Charter for the Environment) og 
endurspeglar einnig hugmyndafræðina að baki sjálfbærri þróun almennt séð og 
niðurstöður nýlegrar heimsráðstefnu um sjálfbæra þróun sem haldin var í Ríó de Janeiró 
2012 (Ríó + 20)] I 1. mgr. sogir: „Náttúra Islands or undirstaða lífs í landinu. Öllum bor 
að virða hana og vorndo."

[Efnislega felst þetta í fyrrgreindum athugasemdum sem gerðar eru við 1. mgr.] Í
málsgreininni sem markar upphaf umhverfis og auðlindagreina nýrrar stjórnarskrár er 
því fast kveðið að orði um rétt náttúrunnar. Fyrst um sinn var notast við orðalagið 
„Náttúra Islands or friðhelg" moð sambærilegum hætti og kvoðið var á um friðhelgi 
eignarréttar og einkalífs. Var talin full ástæða til að gera náttúru landsins jafnhátt undir 
höfði í orðavali, enda hefur sagan sýnt að skort hefur málsvara og úrræði til varnar 
náttúrunni. Önnur sjónarmið en umhverfisvernd hafa yfirleitt orðið ofan á þegar 
ákvarðanir hafa verið teknar er varða nýtingu náttúruauðlinda.

[Efnislega felst þetta í fyrrgreindum athugasemdum sem gerðar eru við 1. mgr.]
Að vel athuguðu máli en vissulega með nokkurri eftirsjá breytti Stjórnlagaráð þó 
orðalaginu að lokum og tók út orðið „friðholg". Sérfræðingar, ráðsmonn og aðrir 
óttuðust að „friðholgi" væri of stórt orð um alla náttúru Islands. Það gæti gofið þá 
hugmynd að öll röskun á náttúrunni væri beinlínis bönnuð. Sú var alls ekki hugmyndin, 
enda var og er í ákvæðinu fjallað á ýmsan hátt um nýtingu náttúrunnar. Það var hins 
vegar talið geta valdið óþarfa deilum og missætti um bráðnauðsynlega náttúruvernd ef 
notað væri svo sterkt orð án þess að fyrir lægi að það væri endilega nauðsynlegt. Er talið 
að vel megi ná sama árangri með öðru orðalagi.

[Efnislega felst þetta í fyrrgreindum athugasemdum sem gerðar eru við 1. mgr.]
Farin var sú leið að lýsa náttúru Íslands sem undirstöðu lífs í landinu og á sú fullyrðing 
við jafnt í bókstaflogum skilningi um náttúruna som oins konar „móður jörð" on oinnig í

10



þeim skilningi að flestallir atvinnuvegir landsins hvíli að verulegu mikilvægu leyti á 
náttúrugæðum þegar öllu er á botninn hvolft. Orðalagið er því alls ekki til skrauts á 
einhvern hátt, heldur er það beinlínis vegna þess að náttúran er undirstaða lífs í landinu 
sem öllum ber að vernda og virða.

[Efnislega felst þetta í fyrrgreindum athugasemdum sem gerðar eru við 1. mgr.]
Þau fyrirmæli í 1. mgr. um að öllum beri að virða náttúru Íslands og vernda eiga jafnt 
við um handhafa opinbers valds, einkaaðila og einstaklinga. Er fyrirmynd að þessari 
reglu sótt til Frakklands þar sem sérstakur umhverfissáttmáli var tekinn upp í 
stjórnarskrá með ákvörðun sameinaðs þings 1. mars 2005. Þar sogir: „Sérhvorjum manni 
bor skylda til að taka þátt í vornd og umbótum umhvorfisins."

[Efnislega felst þetta í fyrrgreindum athugasemdum sem gerðar eru við 1. mgr.] Í
tillögum stjórnlaganefndar var skylda einnig lögð á herðar almennings með því að 
kvoða á um að hann skyldi „ganga vol um og virða náttúruna". Er sú hugsun að 
réttindum fylgi skyldur og ábyrgð raunar rauður þráður í störfum Stjórnlagaráðs og var 
talið að afar mikilvægt væri að árétta þá hugsun strax í byrjun ákvæðis tengdu umhverfi 
og náttúru.

[Nýr texti: Í 2. mgr. felast að meginstefnu til tvö efnisatriði. Það fyrra lýtur að 
tilteknum réttindum sem ber að tryggja öllum og forsendunum sem verða að vera til 
staðar svo mögulegt sé að tryggja þau og það seinna að náttúruspjöllum. Nánar tiltekið 
segir í 1. málsl. 2. mgr. að öllum skuli með lögum tryggður réttur á heilnæmu umhverfi, 
fersku vatni, ómenguðu andrúmslofti og óspilltri náttúru en í 2. málsl. 2. mgr. er vikið að 
forsendunum en þær varða gæði umhverfis og náttúru sem þarf að viðhalda og vernda í 
fyrrgreinda þágu.]—I 2. mgr. or fjallað um rétt borgaranna og sogir: „Öllum skal moð 
lögum tryggður réttur á heilnæmu umhverfi, fersku vatni, ómenguðu andrúmslofti og 
óspilltri náttúru. Í því felst að fjölbreytni lífs og lands sé viðhaldið og náttúruminjar, 
óbyggð víðerni, gróður og jarðvegur njóti verndar. Fyrri spjöll skulu bætt eftir 
föngum." Hér or tokið tillit til margvíslogra náttúruvorndar- og mannréttindasjónarmiða 
sem bárust Stjórnlagaráði úr mörgum áttum. Í Skýrslu stjórnlaganefndar var almennara 
orðalag viðhaft en þó skýrt kveðið á um rétt á heilnæmu umhverfi og náttúru þar sem 
líffræðilegri fjölbreytni er viðhaldið. [Nýr texti: Í samræmi við þetta eru tengd saman 
ákveðin réttindi í þágu allra og ásættanlegt ástand umhverfis og náttúru en nánara 
innihald réttarins og aðgerðir til verndar umhverfi og náttúru ber að fjalla um í almennum 
lögum eins og verið hefur. Enn er fátítt að alþjóðlegir mannréttindasamningar viðurkenni 
rétt allra til heilnæms umhverfis og náttúru af tilteknum gæðum þótt nokkur dæmi séu 
fyrirliggjandi. Sjá í þessu sambandi t.d. 24. gr. mannréttindaskrár Afríku, sem vísar til 
réttar allra þjóða til ásættanlegs umhverfis, og 1. mgr. 11. gr. San Salvador bókunarinnar 
við ameríska mannréttindasáttmálann, sem vísar til réttar allra til þess að lifa í heilnæmu 
umhverfi. Eins og orðalag þessara ákvæða gefur til kynna er fyrst og fremst um að ræða 
tilvísun til ákveðinna hópréttinda sem ber að tryggja með almennri löggjöf.
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Þótt ákvæðum Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE) sé hvorki ætlað það almenna 
hlutverk að vernda umhverfi, náttúru og náttúruauðlindir né standa vörð um rétt allra til 
þeirra gæða sem felast í heilnæmu umhverfi og óspilltri náttúru stuðlar MSE eigi að síður 
að umhverfisvernd og tryggir einnig á ákveðinn hátt umhverfisgæði. Þetta á einkum við 
ef í húfi eru hagsmunirnir sem 2. og. 8. gr. MSE er ætlað að vernda, þ.e. réttur til lífs og 
friðhelgi einkalífs og fjölskyldu. Jafnframt er löngu viðurkennt af Mannréttindadómstól 
Evrópu (MDE) að umhverfisvernd er lögmætt markmið og getur réttlætt skerðingu 
eignarréttar sem 1. gr. samningsviðauka nr. 1 við MSE er ætlað að vernda.

Það sem lesa má úr nýlegri dómaframkvæmd MDE er í stórum dráttum þrennt.
Í fyrsta lagi að óæskileg eða umtalsverð umhverfisáhrif geti haft í för með sér 

skerðingu réttinda sem MSE er ætlað að tryggja og að það geti verið á ábyrgð 
stjórnvalda að grípa til viðeigandi aðgerða til þess að koma í veg fyrir umtalsverða 
skerðingu viðurkenndra mannréttinda af þessum völdum. Í öðru lagi að óæskileg eða 
umtalsverð umhverfisáhrif geti í ákveðnum tilvikum leitt til þess að einstaklingur geti beitt 
tilteknum úrræðum (sjá nánar athugasemdir við 35. gr. frumvarpsins) sem byggja á eða 
eru dregin af tilteknum ákvæðum MSE og að stjórnvöldum beri að virða þau. Loks, í 
þriðja lagi, að mögulegt sé að skerða eða takmarka löglega réttindi með vísan til 
umhverfisverndar, þ.e. umhverfisvernd er lögmætt markmið sem réttlætir takmarkanir. 
Fyrrgreind tenging 1. og 2. málsl. 2. mgr. frumvarpsins er þ.a.l. á ákveðinn hátt í 
samræmi við þróunina sem hefur orðið á túlkun MSE og dómaframkvæmd MDE. Í 
samræmi við fyrrgreint er rétt að hafa þróunina á túlkun MSE til hliðsjónar við nánari 
útfærslu 1. og 2. máls. 2. mgr. í almennum lögum.

[Þessi texti er að hluta til kominn en hefur verið endurskrifaður og lengdur].
Málsgrein þessi tengir saman umhverfisrétt og mannréttindi og viðurkennir að óspillt 
umhverfi sé forsenda ákveðinna lífsgæða og þar með mikilvægur þáttur mannréttinda. 
Málsgreinin felur í sér mikilvæga markmiðssetningu fyrir löggjafann að vinna eftir við 
setningu laga um umhverfismál. Jafnframt felst í þessu að nánar skuli kveðið á um það í 
lögum hvernig unnið skuli að þeim markmiðum sem hér eru sett fram.

Rétt til heilnæms umhverfis má sem fyrr segir telja til mannréttinda. Óbeina 
tilvísun til slíkra réttinda má ráða af markmiði laga um hollustuhætti og 
mongunarvarnir nr. 7/1998, þ.o. „að búa landsmönnum hoilnæm lífsskilyrði og vornda 
þau gildi sem felast í hoilnæmu og ómonguðu umhvorfi". I Skýrslu stjórnlaganofndar 
segir að nýlega hafi verið bent á að núverandi mengunarlöggjöf svari ekki kalli tímans 
og að útfæra þurfi betur ákveðnar meginreglur umhverfisréttarins og tryggja stöðu 
almennings. Lokaniðurstaða skýrsluhöfunda er eftirfarandi:

Halda má því fram  að krafan um heilnæm lífsskilyrði almennings megi sín lítils þegar 
hún mætir stjórnarskrárvörðum réttindum eins og eignarrétti og atvinnufrelsi. Rök eru fyrir því 
að styrkja og vernda þennan rétt í stjórnarskrá í takti við þá þróun sem á sér stað í 
nágrannaríkjum okkar.
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[Þessi texti er að hluta til kominn áður en útskýringarnar í honum hafa ekki 
sjálfstætt gildi]. Líffræðileg fjölbreytni náttúrunnar þykir ein grundvallarforsenda þess 
að mögulegt sé að tryggja komandi kynslóðum umhverfi er stuðli að heilbrigði og 
velfarnaði. Ísland er aðili að samningi um líffræðilega fjölbreytni sem samþykktur var 
árið 1992 á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun í Ríó de Janeiro. Með 
samningnum undirgengst íslenska ríkið alþjóðlegar skuldbindingar sem lúta að 
verndun og sjálfbærri nýtingu lífríkisins. Samningurinn kveður skýrt á um að hvert 
aðildarríki hafi óskoraðan rétt á verndun og nýtingu eigin lífríkis. Ákvæði samningsins 
hafa ekki verið lögfest í heild sinni en ýmis ákvæði hans hafa þegar verið sett í íslensk 
lög og verið höfð til hliðsjónar við gerð stefnumótandi áætlana, svo sem við 
stefnumörkun um sjálfbæra þróun og náttúruverndaráætlun.

[Þessi texti er ekki nauðsynlegur og hefur ekki neitt sjálfstætt gildi]. Það sjónarmið 
kom fram að betur færi á því að fjalla um náttúru og auðlindir í einni og sömu grein til 
að leggja áherslu á að fjarlægjast sem mest mannmiðaða hugsun sem tæki ekki tillit til 
þess að allt mannlíf hvíli á náttúru sem hefur gildi í sjálfri sér en er ekki til fyrir manninn. 
Tilraun til að fella náttúru og auðlindagrein aftur saman í eitt þótti hins vegar of 
ruglingsleg og því var farin sú leið að tilgreina náttúru á undan auðlindum og taka 
sérstaklega fram að um sjálfbæra nýtingu náttúrugæða skyldi vera að ræða. Þrátt fyrir 
að þessar greinar hafi endað sem aðskilin lagaákvæði skal skýrt tekið fram að ekki skal 
álykta út frá því að auðlindir náttúru séu einungis þær sem hægt sé að umbreyta í 
fjárhagsleg verðmæti.

[Þessi texti er ekki nauðsynlegur og hefur ekki neitt sjálfstætt gildi]. Þá var farið að 
tillögu sem barst um að geta um náttúruminjar og jarðveg sem mikilvæg verndarandlög 
og voru þau því sett í upptalningu ákvæðisins enda hafa bæði hugtök afmarkaða 
merkingu sem helst í hendur við þróun fræðasviðsins umhverfisréttar.

[Nýr texti: Síðara efnisatriðið sem felst í 2. mgr. 33. gr. lýtur að náttúruspjöllum 
sem orðið hafa og að þau skuli bæta eftir föngum. Hér er um að ræða almenna 
stefnuyfirlýsingu sem er ætlað að] Síðasti málsliður málsgreinarinnar kveður á um að 
fyrri spjöll skuli bætt eftir föngum og er ætlað að endurspegla það viðhorf að ómögulegt 
sé að tala um rétt til óspilltrar náttúru án þess að taka mið af þeirri staðreynd að 
náttúrunni hefur þegar verið spillt afar víða með illri umgengni mannsins. Þar sem 
stjórnarskrárákvæði gotur okki „núllstillt náttúruna" var ákvoðið að sotja inn ákvæði 
sem myndi heimila löggjafanum að leggja mat á það hvernig hægt væri að bregðast við 
náttúruspjöllum í víðri merkingu. Var sérstaklega tekið mið af því að augljóslega er ekki 
hægt að ganga alla leið varðandi bætur spjalla og því var tekið fram að þau skyldu bætt 
„oftir föngum". I ráðinu voru talsvorðar umræður um lausagöngu búfjár í þossu 
samhengi og talið að ákvæðið myndi beina löggjafanum í þá átt að tryggja vernd
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landsins gagnvart slíku. [Hér er því fyrst og fremst um að ræða fyrirmæli til almenna 
löggjafans um að leggja mat á hvernig mögulegt er að bregðast við náttúruspjöllum, í 
víðri merkingu þess hugtaks sem þegar hafa orðið. ] Jafnframt var talið afdráttarlaust að 
orðið „spjöll" væri í alla staði nógu vítt hugtak til að ná yfir bæði sýnilogar skommdir og 
það som hofur vorið nofnt á onsku „onvironmontal dogrogation", þ.o. rof og hnignun 
hvers konar. [Tilvísun til náttúruspjalla hefur lengi verið í íslenskri löggjöf og unnið sér 
ákveðinn sess en hugtakinu er ætlað að ná yfir sýnilegar skemmdir og einnig rof og 
hvers konar hnignun á umhverfi og náttúru (á ensku er oft vísað til environmental 
degradation.) af hvaða völdum sem er.]

[Nýr texti: Í 3. mgr. 33. gr. er kveðið á um nýtingu náttúrugæða, þ.m.t. 
náttúruauðlinda, og að henni skuli haga þannig að þau skerðist sem minnst til langframa 
og réttur náttúrunnar og komandi kynslóða sé virtur en undirliggjandi er hugmyndafræði 
sjálfbærrar þróunar. ] [Texti endurskrifaður og er efnislega fyrir ofan. Í 3. mgr. er fjallað 
um sjálfbæra nýtingu á náttúruauðlindum og jafnrétti kynslóðanna. Þar er réttur 
náttúrunnar sjálfur tilgreindur. Nefndin hvarf frá því að kveða á um að nýtingu 
náttúrugæða skyldi haga þannig að þau myndu „okki" skorðast til langframa og sagði 
fromur að tryggja skyldi að þau myndu skorðast „som minnst" til langframa. Sú 
breyting skyldi ekki túlkast sem afsláttur á skilyrðislausri kröfu um sjálfbæra þróun 
heldur sem viðurkenning á því að sumar auðlindir skerðast óhjákvæmilega við nýtingu, 
svo sem olía.

Allt frá því að svokölluð Brundtland-skýrslan var gefin út árið 1987 hefur 
sjálfbær þróun gegnt lykilhlutverki á sviði umhverfismála. Í skýrslunni er hugtakið 
skilgreint sem þróun sem fullnægir þörfum samtíðarinnar án þess að skerða möguleika 
komandi kynslóða til að fullnægja sínum þörfum. [Nýr texti: Hugtakið sjálfbær þróun 
inniheldur þ.a.l. tilvísun til núlifandi kynslóða jafnt sem komandi og er hugsunin sú að 
ákveðið jafnræði ríki innan hverrar kynslóðar (á ensku: intra-generational equity) og á 
milli kynslóða (á ensku: inter-generational equity) m.a. hvað varðar nýtingu umhverfis og 
náttúruauðlinda.] Skírskotun 3. mgr. til náttúruauðlinda er augljós en hugtakið sjálfbær 
þróun nær yfir mun breiðara svið og byggist á þremur meginstoðum, umhverf, efnahag 
og samfélagi, sem allar tengjast innbyrðis. Með tilliti til umhverfismála vísar hugtakið 
sjálfbær þróun [Nýr texti: m.a. til þessara markmiða:].fyrst og fremst til eftirfarandi: (i) að 
ganga ekki óhóflega á forða náttúrunnar heldur nýta auðlindir hennar á þann hátt að 
þær nái að endurnýja sig og (ii) að nýting náttúruauðlinda feli ekki í sér mengun lofts, 
lands og hafs eða leiði af sér önnur umhverfisspjöll. Sjálfbær þróun er jafnframt rauði 
þráðurinn í þeim meginreglum sem settar voru fram á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna 
um umhverfi og þróun sem haldin var í Ríó de Janeiro árið 1992 [Nýr texti: og hefur 
alþjóðasamfélagið endursamþykkt þær meginreglur og áhersluna á sjálfbæra þróun 
nokkrum sinnum síðan 1992, m.a. á heimsráðstefnunni sem haldin var í Jóhannesarborg 
2002 og heimsráðstefnunni um sjálfbæra þróun sem haldin var í Ríó de Janeiró 2012.]. 
[Texti á ekki við rök að styðjast].Í dag er almennt litið á þær reglur sem óskráðar
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meginreglur umhverfisréttarins. Sjálfbær þróun [Nýr texti: og tilvísanir til umhverfis og 
náttúru hafa] víða áunnið sér stjórnarskrárvernd [Nýr texti: þ. á m. í stjórnarskrám 
nágrannaríkjanna.] [Nýr texti: Í 110. gr. b í norsku stjórnarskránni segir að sérhver maður 
eigi rétt til heilnæms umhverfis og náttúru þar sem gróska og fjölbreytni eru vernduð, í 2. 
gr. 1. kafla þeirrar sænsku er sú skylda lögð á stjórnvöld að stuðla að sjálfbærri þróun, 
og í 20. gr. þeirrar finnsku er vísað til þess að náttúran og fjölbreytni, umhverfið og 
þjóðararfurinn séu á ábyrgð allra. „sérhvor maður oigi rétt til hoilnæms umhvorfis og 
náttúru þar som gróska og fjölbroytni oru vornduð". Sænska stjórnarskráin loggur 
skyldur á herðar stjórnvalda um að stuðla að sjálfbærri þróun. Í Finnlandi segir: 
„Náttúran og fjölbroytiloiki lífríkisins, umhvorfið og þjóðararfurinn oru á ábyrgð allra. 
Svisslendingar segja að stefnt skuli að langvinnu jafnvægi milli náttúrunnar, einkum 
hvað varðar getu hennar til endurnýjunar og nýtingar af hálfu mannsins. Franska 
stjórnarskráin kvoður á um fortakslausan rétt sérhvors manns til að „lifa í hoilsusamlogu 
umhvorfi þar som ríkir jafnvægi". I Frakklandi or jafnframt tilgroint að hvorjum manni 
beri að stuðla að því að bæta úr skaða sem hann veldur umhverfinu, samkvæmt nánari 
ákvæðum í lögum.

[Nýr texti: Eins og komið var að felst í sjálfbærri þróun að ákveðið jafnræði verður 
að ríkja innan hverrar kynslóðar og milli kynslóða m.t.t. umhverfis og náttúruauðlinda. 
Það er m.ö.o. hlutverk hverrar lifandi kynslóðar að tryggja þetta jafnræði og er ákvæði 3. 
mgr. ætlað að leggja ákveðinn grunn og marka stefnu fyrir nánari útfærslu almenna 
löggjafans á viðeigandi réttindum og skyldum svo sjálfbær þróun og sjálfbær nýting 
náttúrugæða verði að veruleika. Sjá nánar umfjöllun um nauðsynlegar meginreglur í 
athugasemdum við 3. mgr. 35. gr.]

[Nýr texti: Í 4. mgr. 33. gr. er loks] fjallað um [Nýr texti: mikilvæg réttindi 
almennings sem eru hluti af almannarétti], svokallaðan almannarétt, þ.e. rétt almennings 
til að ferðast um landið í lögmætum tilgangi. Til almannaréttar er horft sem félagslegrar 
náttúruverndar, þ.e. að menn eigi rétt á að njóta náttúru landsins. Í nútímasamfélagi er 
mikilvægasti þáttur almannaréttarins líklega sá sem felst í möguleikanum á að fara um 
landið og hafa þar viðstöðu til að njóta útivistar í náttúrunni og leita þangað kyrrðar og 
næðis. Almannaréttur hefur verið skilgreindur hér á landi frá fornu fari og er nú mælt 
fyrir um [Nýr texti: ákveðna þætti hans] hann í náttúruverndarlögum nr. 44/1999, þ.m.t.

s s
umferðarétt almennings. Akvæði um almannarétt tilheyra réttarsögu Íslendinga og var 
slíkar greinar t.d. að finna í lagabálkum eins og Grágás og Jónsbók. [Nýr texti: Með því 
að veita ofangreindum rétti stjórnarskrárvernd má gera ráð fyrir því að meira jafnvægi 
verði á milli ólíkra hagsmuna ef lýstur saman.] Um almannarétt er getið í Skýrslu 
stjórnlaganefndar og m.a. tekið fram að þrátt fyrir að getið væri um slíkan rétt í lögum 
mætti segja að hann mætti sín lítils ef til árekstra kæmi við stjórnarskrárverndaðan rétt 
eins og eignarrétt landeiganda. Almannaréttinum fylgja skyldur til góðrar umgengni og 
tillitssemi gagnvart landeigendum, öðrum ferðamönnum og ekki síst náttúrunni sjálfri. 
[Textinn hér á eftir hefur ekki neinn sjálfstæðan tilgang.] Orðalagið í lögmætum tilgangi
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vísar fyrst og fremst til takmörkunar á réttindum almennings gagnvart réttindum 
landeigenda. Með því endurspeglast að í ákvæðinu vegast á hagsmunir almennings og 
landeigenda. Líta verður á rétt almennings til frjálsrar farar um eignarlönd sem almenna 
takmörkun á eignarheimildum landeiganda, þ.e. heimildinni til að meina öðrum aðgang 
og not af eign sinni. Þá takmarkast almannarétturinn við ferðamáta sem ekki valda 
spjöllum á landinu og veitir fólki ekki almennan rétt til farar á vélknúnum ökutækjum 
um fjöll og firnindi utan skipulagðs vegakerfis.
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