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Efni: Frumvarp til laga um leiðsögumenn ferðamanna - 28. mál

Umhverfisstofnun vísar til erindis nefndarsviðs Alþingis (Atvinnuveganefnd), dags. 17. mars 2016, þar sem 
óskað er eftir umsögn stofnunarinnar um frumvarp til laga um leiðsögumenn ferðamanna., sbr. þingskjal 28 
-  28. mál á 145. Löggjafarþingi 2015-2016.

h'rumvarpið var áður flutt á 144. löggjafarþingi (642. mál). Með því er iagt til að starfsheitið leiðsögumaður 
ferðamanna verði lögverndað. Markmið þess er að tryggja að þeir sem beri það starfsheiti hefi ákveðna 
lágmarksþekkingu og -færni til að styðja við gæði ferðaþjónustu, öryggi ferðamanna og góða umgengni við 
náttúru landsins.

Athugasemdir TJmhverfisstofnunar

Umhverfisstofnun tekur undir þau sjónarmið að nauðsynlegt er að tryggja að þeir sem beri ábyrgð á 
skipulógðum hópferðum um náttúru íslands hafi ákveðna þekkingu og færni sem styðji við gæði 
ferðaþjónustu, öryggi ferðamanna og góða umgengni við náttúru landsins eíns og það er orðað í 
frumvarpinu. Umhverfisstofnun telur jafnfram t nauðsynlegt út frá sjónarmiðum náttúruverndar að þeir 
aðilar sem koma að leiðsögn séu fullkunnugt um þau ákvæði sem fram koma í núgildandi lögum um 
náttúruvernd nr. 60/2013, þekki ákvæði friðlýsinga um þau svæði sem farið er um, auk þess að þekkja 
áherslur sem koma fram í stjórnunar- og verndaráætlunum friðlýstra svæða.

Umhverfisstofnun bendir á að nýverið skilaði stofnunin inn umsögn um tillögu til þingsályktunar (275. mál) 
um hæfisskilyrði leiðsögumanna. Þar koma fram áherslur sem stofnunin telur nauðsynlegar til að stuðla að 
verndun þeirra svæða sem farið er um með skipulagðar hóplerðir.

Umhverfisstofnun telur brýnt að skilgreina hæftsskilyrði leiðsögumanna samhliða fyrirhugaðrar 
lögverndunar starfsheitis leiðsögumanns ferðamanna. Nauðsynlegt er í ljósi þess að hérlendis er möguleiki 
á ijölbreyttri afþreyingu sem krefjast sérhæfingar leiðsögumanna. Helst ber þar að nefna leiðsögn á jöklum , 
skíðaleiðsögn, Ijallaleiðsögn, köfun o.s.frv. Tryggja þarf að lög um leiðsögumenn ferðamanna taki mið af 
þessu og mögulega aðgreini leiðsögumenn út frá sérhæfingu.



Umhverfísstofnun bendir einnig á að Ferðamálastofa gaf út árið 2013 leiðbeinandi reglur um öryggismál 
fyrir ferðaþjónustuaðila. Tilgangur reglnanna var að mæta auknum öryggiskröfum til handhafa 
ferðaskipuleggjenda- og ferðaskrifstofuleyfa. í leiðbeinandi reglum  sem Ferðamálastofa lagði fram, er 
komið inn á hæfísskilyrði starfsmanna sem bera ábyrgð á ferðamönnum í mismunandi tegundum ferða. 
Umhverfisstofnun leggur til að þær reglur verði til hliðsjónar að viðbættum þeim áherslum sem 
Umhverfísstofnun leggur fram hér að ofan, þ.e. þá þætti sem varða grunnkunnáttu í greinum laga 
nr.60/2013, þekkingu á ákvæðum friðlýsinga, auk áherslna í Stjórnunar- og verndaráætlunum friðlýstra 
svæða.
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