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Málefni: Umsögn umfrumvarp til laga um náttúruvernd

Sveitarfélagið Homafjörður fékk til umsagnar frumvarp til laga um náttúmvemd frá 
umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis þann 24. september 2015. Eftirfarandi er 
umsögn sveitafélagsins um ffumvarpið. Umsögnin nær til a-liðar l.mgr. 10. gr. 
ffumvarpsins:

í 10. grein ffumvarpsins er fjallað um 20. grein gildandi laga.
Þar er fjallað um heimild til að tjalda í byggð við alfaraleið í óræktuðu landi til einnar
nætur tjöldum sem ætluð em til gistingar.
Á síðustu ámm hefur aukning ferðamanna verið mjög mikil. Það stefnir í að fjöldi 
þeirra fari yfir 1,5 milljón ferðamanna á næsta ári. Einnig hefur orðið mikil breyting á 
ferðamynstri ferðamanna. Mikil aukning er í að ferðamenn velja að ferðast á 
bílaleigubílum frekar en í skipulögðum hópferðum. Þetta hefur haft í för með sér 
mikla aukningu á bílaleigubílum og þar með talið litlir ferðabílar (s.k. „camperbílar44) 
sem ætlaðir em til gistingar en hafa enga hreinlætisaðstöðu. Samhliða þessu hefiir 
orðið vart í síauknum mæli að ferðafólk skilur eftir sig útgang af ýmsu tagi.
Kostnaður við að hreinsa úrgang eftir ferðamenn við áningarstaði fellur á
sveitarfélagið og aðra landeigendur. Undanfarin ár hefur verið mikil uppbygging 
tjaldsvæða í landinu til að mæta mikilli aukningu í fjölda ferðamanna. Það er því 
greiður aðgangur að tjaldsvæðum í byggð. Tjaldsvæði þar sem til staðar er öll aðstaða 
fyrir ferðamenn.

Ferðamenn sem fara um landið í byggð ættu í langflestum eða öllum tilfellum að geta 
komist á skipulögð tjaldsvæði. Því er með öllu óþarfl að veita svo víðtæka heimild til 
að slá upp tjöldum í byggð sem frumvarpið gerir ráð fyrir.
Sveitarfélagið Homaijörður beinir því þeim tilmælum til nefndarinnar að heimild til 
að tjalda í byggð verði þrengd og bundin við skipulögð tjaldsvæði.
Sveitarfélagið Homafjörður telur einnig að náttúmverndarlög ættu að ljalla skýrar um 
sorp og úrgang í náttúmnni. Skýra og herða þarf viðurlög við því að skilja eftir sorp 
og úrgang í náttúm íslands.
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