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Efni: Athugasemdir við frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 60/2013 um náttúruvernd, með 
síðari breytingum (varúðarregla, almannaréttur, sérstök vernd, framandi tegundir o.fl.).

Stjórn Landverndar hefur kynnt sér frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 60/2013 um 
náttúruvernd. Athugasemdir Landverndar fara hér á eftir.

INNGANGUR

Setning nýrra náttúruverndarlaga hefur átt sér drjúgan aðdraganda. Starfið hófst á gerð ítarlegrar 
hvítbókar um náttúruvernd sem lög nr. 60/2013 byggðu m.a. á. Landvernd hefur álitið gerð 
hvítbókarinnar afar þýðingarmikla og til eftirbreytni við lagasmíð hérlendis. Að mati Landverndar 
tókst í megindráttum vel til við smíði laga nr. 60/2013, ekki síst þar sem lögin eru heildsteyptari og 
skýrari umgjörð en við höfum áður haft um vernd íslenskrar náttúru. Landvernd hefur áður fagnað 
nokkrum meginbreytingum frá lögum nr. 44/1999. Þar má nefna ýmis nýmæli eða skerptar áherslur 
og breytingar til batnaðar, m.a.:

i) skýrari markmiðssetningu,
ii) kafla um meginreglur umhverfisréttar var bætt inn í lögin, sem er í takti við þróun 

almennrar alþjóðlegrar umhverfislöggjafar,
iii) friðlýsingarflokkar voru aðlagaðir að alþjóðlegum viðmiðum,
iv) heimild til friðlýsingar heilla vatnasviða og lindasvæða var bætt inn í lögin, en á Íslandi 

njótum við þess enn að eiga vatnsföll sem eru óbeisluð frá upptökum til ósa ólíkt 
mörgum öðrum ríkjum og óröskuð lindasvæði sem eru meðal þeirra stærstu í heiminum,

v) viðbætur og breytingar á kafla um vernd jarðminja, vistkerfa, vistgerða og tegunda voru
gerðar sem styrkja til muna vernd þeirra,

vi) sér kafli var skrifaður um framandi tegundir sem full ástæða var til svo taka megi á 
ágengum tegundum sem valdið geta skaða á íslenskri náttúru,

vii) kafli um akstur utan vega var bættur, m.a. með fyrirhugaðri kortlagningu slóða,
viii) kafla um almannarétt var komið í gott horf,
ix) ákvæði um vöktun náttúrunnar, sem virkileg þörf er á svo greina megi breytingar á

náttúrunni og bregðast við ef þurfa þykir,
x) þvingunarúrræði stjórnvalda til að framfylgja lögunum voru bætt og refsiákvæði styrkt.

Hvoru tveggja er afar brýnt til að styrkja náttúruvernd í landinu.

Í frumvarpi því sem hér er til umfjöllunar eru m.a. gerðar breytingar á varúðarreglu (ii hér að ofan), 
heimild til friðlýsingar heilla vatnasviða og lindasvæða tekin út (iv) og dregið úr möguleikum til 
verndar sérstakra vistkerfa og jarðmyndana (v). Athugasemdir Landverndar sem hér fara á eftir 
beinast m.a. að þessum atriðum. Í stuttu máli er eindregið lagst gegn þessum breytingum á þeim 
forsendum að þau veiki mjög lögin frá 2013 og gangi gegn þeim jákvæðu breytingum sem nefndar
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eru hér að framan. Jafnframt vísast til fyrri umsagna samtakanna um málið í heild sinni sem áður hafa 
verið sendar ráðuneyti og Alþingi.

Þess skal getið hér að Landvernd er mjög ánægð með það samráðsferli sem umhverfis- og 
auðlindaráðuneytið stóð fyrir samhliða frumvarpsgerðinni.

LANDVERND

1. Skilgreiningar

3. Ágeng framandi lífvera.

Skilgreining þessa hugtaks er of þröng að mati Landverndar og tekur einungis til líffræðilegra eða 
vistfræðilegra afleiðinga ágengra framandi lífvera. Vel er þekkt að ágengar framandi lífverur geta 
valdið miklum efnahagslegum skaða og jafnvel verið hættulegar heilsu fólks. Nefna má dæmi af 
kræklingnum Zebra mussel í Great Lakes í Bandaríkjunum, en sú tegund hefur valdið miklum 
efnahagslegum skaða1. Þá geta tegundir sem valda sjúkdómum, eins og moskítóflugur Mosquitoes, 
breiðst hratt út og haft áhrif á heilsu manna og annarra lífvera2. Vel kann að vera að til Íslands berist 
tegundir sem geta haft alvarlegar efnahagslegar eða heilsufarslegar afleiðingar, þó það eigi ekki 
endilega við þau dæmi sem hér voru rakin.

Stjórn Landverndar leggur því til að skilgreiningunni verði breytt þannig að hún taki tillit til 
ofangreindra athugasemda. Orða mætti þetta svo: „Framandi lífvera sem veldur eða er líkleg til að 
valda rýrnun líffræðilegrar fjölbreytni, efnahagslegum, umhverfislegum eða heilsufarslegum skaða“.

8. Framandi lífverur
Þótt Landvernd hafa áður fagnað því að orðalagið „eftir miðja 18. öld“ sé tekið út hafa samtökin nú 
endurskoðað afstöðu sína. Framandi lífverur eru nefndar í náttúruverndarlögum vegna þeirrar ógnar 
sem náttúrlegum vistkerfum, efnahag og heilsu manna getur stafað af þeim (sjá hér á undan). 
Samkvæmt ígrunduðu mati Steindórs Steindórssonar er tæpur fjórðungur þeirra plantna sem flestir 
Íslendingar telja innlendar, alls um 100 tegundir, innfluttar með mönnum um eða eftir landnám. Þar á 
meðal má nefna tegundir eins og baldursbrá, varpasveifgras, hlaðkollu, stjörnuarfa, engjamunablóm, 
sigurskúf o.fl. sem engri ógn valda og enginn styrr stendur um. Þetta er þó einungis ígrundað mat. 
Ekki er hægt að fullyrða, nema í einstaka undantekningartilvikum, hvaða tegundir bárust hingað fyrir 
tilstilli manna frá landnámi fram á miðja 18. öld. Verði skilgreiningin höfð svona opin eins og 
breytingartillagan leggur til mun það því bjóða upp á mikla óvissu um hvaða tegundir beri að telja 
framandi og endalausar staðhæfingar á borð við “baldursbrá er nú líka framandi tegund á ekki að 
útrýma henni líka". Í lögum nr. 60/2013 var farin sama leið og í mörgum öðrum löndum að miða við 
upphaf iðnbyltingar. Þessi tímapunktur er notaður vegna þess að í kjölfar iðnbyltingar fylgdi 
stóraukinn flutningur á lífverum milli landa. Einnig má benda á að eftir iðnbyltingu eru komnar fram 
betri upplýsingar um innlendar flórur og fánur margra landa, sérlega á Vesturlöndum.

20. Ræktað land.
Lögð er til breyting á skilgreiningu hugtaksins með því m.a. að fella niður “Skóglendi telst til ræktaðs 
lands þangað til trén hafa náð þeim þroska að venjuleg umferð sakar ekki". Í athugasemdum við

1 Sjá t.d.: O'Neill, CR. 1997. Economic impact of zebra mussles -  results of the 1995 national zebra mussel information 
clearinghouse study. Great Lakes Research Review, 3 (1), 35-42.
2 Sjá t.d.: Juliano og Lounibos. 2005. Ecology of invasive mosquitoes: effects on resident species and on human health. 
Ecology Letters, 8, 558-574.
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greinina segir að skóglendi skuli ávallt teljast ræktað land, sem þýðir þá væntanlega að allir 
birkiskógar sem að einhverju leyti eru vaxnir eru upp af gróðursettum plöntum eða á landi þar sem 
birkifræi hefur verið sáð eða sáldrað áburði flokkist sem ræktað land. Flestir endurheimtir 
birkiskógar, svo sem Hekluskógar, munu því teljast ræktað land gangi þetta eftir. Landvernd leggst
eindregið gegn þessu og vill halda inni setningunni “Skóglendi telst til.......sakar ekki" en til villtrar eða
hálfvilltrar náttúru eftir það. Þar með yrði almannaréttur tryggður. Fráleitt er að endurheimtar 
vistgerðir eða vistkerfi eins og birkiskógar flokkist til ræktaðs lands um ókomna tíð.

2. Meginreglur: Varúðarreglan
Í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að veikja gildissvið varúðarreglunnar frá því sem nú er í lögum nr. 
60/2013. Landvernd tekur undir það að eyða þurfi réttaróvissu, en leggst eindregið gegn því að það 
sé gert með því að veikja regluna. Varúðarreglan er ein af meginreglum umhverfisréttar. Með þeim 
breytingum sem frumvarpið gerir ráð fyrir nær reglan einungis til stjórnvaldsákvarðana, ekki til 
ákvarðana almennt um starfsleyfi, skipulag og framkvæmdir eins og lög nr. 60/2013 gera ráð fyrir. 
Með frumvarpinu er því gildissviðið verulega skert og Landvernd leggur til að horfið verði frá þessum 
breytingum. Jafnframt telja samtökin að varúðarreglan þurfi einnig að ná til stjórnvaldsfyrirmæla.

Landvernd gerir athugasemd við d-lið 2. gr. frumvarpsins. Þar er lagt til að ráðherra hafi „samráð við 
aðra hlutaðeigandi ráðherra um hvernig og í  hvaða tilfellum stjórnvald skuli meta saman 
efnahagslegan ávinning og hættu á umtalsverðum neikvæðum afleiðingum þegar 
stjórnvaldsákvarðanir eru teknar.“ Það hvernig atriði sem þetta yrði útfært getur hreinlega gengið 
gegn varúðarreglunni og þar með dregið úr gildi hennar. Þarna er opnað á þann möguleika að 
ákveðin efnahagslega ábatasöm verkefni eða áætlanir geti fengið undanþágu gegn varúðarreglunni. 
Landvernd leggst gegn því að bjóða upp á slíkar sérreglur og vill að varúðarreglan fái að halda sér.

3. Almannaréttur
Í 6. gr. frumvarpsins vekur athygli stjórnar Landverndar að búið er að breyta frumvarpinu frá 
frumvarpsdrögum og taka út fyrri breytingartillögu um að „óheimilt [sé] að takmarka almannaréttinn 
með gjaldtöku vegna farar um land.“ Landvernd leggur til að þessi fyrri breytingartillaga fái að halda 
sér. Varðandi b-lið 6. gr. frumvarpsins er bent á athugasemd Landverndar við skilgreiningu á ræktuðu 
landi.

Jafnframt gerir stjórn Landverndar athugasemd við hversu víðtæk heimild landeiganda virðist vera til 
takmörkunar á almannarétti á afgirtu óræktuðu landi. Landvernd styður að hægt sé að takmarka 
almannarétt þegar ákveðnar aðstæður kalla á slíkt t.d. vegna náttúruverndar, en ekki er hægt að 
skilja ákvæðið öðruvísi en svo að landeiganda sé í sjálfsvald sett að ákveða hvenær aðstæður kalla á 
að settar séu takmarkanir. Jafnvel mætti skilja orðalagið þannig að nægjanlegt skilyrði til 
takmörkunar sé að landið sé nýtt til beitar. Æskilegt væri að skýra þetta nánar, t.d. gætu takmarkanir 
sem þessar verið háðar samþykki stjórnvalds, t.d. Umhverfisstofnunar.

Stjórn Landverndar leggur til að í 25. gr. laganna verði umhverfis- og náttúruverndarsamtök einnig 
nefnd sem þeir aðilar sem geti farið fram á lokun svæða við Umhverfisstofnun, sé svæðunum stofnað 
í hættu vegna ágangs ferðamanna. Vert er að líta til þess að náttúruverndarsamtök hafa vernd 
náttúrunnar að leiðarljósi og því eðlilegt að þau gegni hér hlutverki ásamt sveitarfélögum og 
landeigendum. Í sumum tilfellum gætu skammtímahagsmunir annarra en náttúrunnar haft áhrif á 
viðleitni sveitarfélaga eða landeigenda til að fara fram á lokanir sem ákvæðið nær til.

LANDVERND
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LANDVERND

Stjórn Landverndar bendir á að varðandi breytingu á 27. gr. laganna um tínslu berja o.fl. þyrfti að hafa 
skilgreiningu á „sjálfbærri nýtingu" í 5. gr. laganna.

4. Akstur utan vega
Stjórn Landverndar hefur ítrekað bent á mikilvægi þess að draga úr undanþágum frá banni við akstri 
utan vega hérlendis. Utanvegaakstur er alvarlegt vandamál sem síst virðist draga úr. Samkvæmt 
frumvarpinu skal í reglugerð sem ráðherra setur, að fengnum tillögum Umhverfisstofnunar, kveða á 
um undanþágur frá banni við akstri vélknúinna ökutækja utan vega. Vissulega getur í sumum 
tilvikum, eins og vegna björgunarstarfa, verið nauðsyn á slíkum undanþágum.

Landvernd telur alls ekki sjálfsagt að veita almennar undanþágur vegna starfa við landbúnað, 
landmælingar, línu- og vegalagnir, lagningu veitukerfa, rannsóknir o.fl. eins og c liður 13. gr. 
frumvarpsins gerir að hluta til ráð fyrir. Með 13. gr. frumvarpsins, lið 3, eru ákvæði um undanþágur 
færðar til verri vegar og leyfi Umhverfisstofnunar ekki lengur nauðsynlegt fyrir sumum 
undanþáganna. Landvernd telur að hið minnsta ætti að þurfa leyfi Umhverfisstofnunar eða þjóðgarða 
fyrir undanþágum frá utanvegaakstri á náttúruverndarsvæðum og svæðum sem njóta sérstakrar 
verndar samkvæmt lögum um náttúruvernd. Tekið skal fram að björgunarstörf yrðu áfram 
undanþegin leyfi, en æfingar á björgunarstörfum ætti að vera háð leyfi.

Gerð er athugasemd við það að skv. 13. gr. frumvarpsins eru orðin „utan miðhálendisins" tekin út í 2. 
mgr. 31. gr. laganna. Landvernd mótmælir þessu, en miðhálendið nýtur mikillar náttúrufarslegrar 
sérstöðu sem ber að standa vörð um.

Í c-lið 13. gr. frumvarpsins er “kvikmyndagerð" bætt við sem heimild til utanvegaaksturs að fengnu 
leyfi Umhverfisstofnunar. Hvers vegna ætti kvikmyndagerðarfólk að geta keyrt með frjálsari hætti um 
land og lúta öðrum reglum en aðrir, t.d. ljósmyndarar eða fuglaskoðaðar?

Í 7.mgr. er tekið fram að ólögmætur akstur utan vega varði refsingu. Hér telur stjórn Landverndar að 
bæta eigi því við að náttúruspjöll vegna starfa samkvæmt 2.mgr. (31.gr.) geti eftir atvikum verið 
refsiverður. Hvort til refsingar kæmi eða ekki færi þá eftir aðstæðum og tilefni þeirra starfa sem um 
ræddi. Nánar mætti útfæra þetta í reglugerð. Ljóst er að möguleikinn á refsingu ætti að virka 
hvetjandi til þess að forðast í lengstu lög spjöll á náttúrunni vegna viðkomandi starfa.

5. Réttaráhrif skráningar minja á náttúruminjaskrá
Landvernd telur of langt gengið í frumvarpsdrögunum með breytingu á 2. mgr. 37. gr. laganna, en þar 
er lagt til að ákvörðun ráðherra um bann við framkvæmdum og nýtingu á svæðum á B-hluta 
náttúruminjaskrá gildi í eitt ár en ekki fimm eins og lögin gera ráð fyrir. Friðlýsingarferli er oft flókið 
og margir ólíkir aðilar koma að því. Þess vegna er eitt ár alltof skammur tími. Landvernd telur að hér 
megi e.t.v. fara milliveg og miða t.d. við þrjú ár. Það er þó alger lágmarkstími og má í því sambandi 
benda á að Alþingi gefur sér fimm ár til að ganga frá friðlýsingu, sbr. 2. tölulið, 2. mgr., 33. greinar.

Landvernd gerir alvarlegar athugasemdir við tillögu að breytingu á orðalagi 3. mgr. 37. gr. laganna 
(yfirstrikanir eru tillögur ráðuneytisins að brottfalli texta í lögum nr. 60/2013 og undirstrikanir eru 
viðbætur ráðuneytisins):

„Óheimilt er Forðast ber að raska svæðum eða náttúrumyndunum sem skráðar hafa verið á 
C-hluta náttúruminjaskrár nema brýna-nauðsyn beri til og sýnt þyki að aðrir kostir séu ekki

kosta hafi verið leitað“.
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Verði þetta að lögum er ljóst að þær umbætur sem fólust í lögum nr. 60/2013 hvað varðar réttaráhrif 
skráningar minja á náttúruminjaskrá ná ekki fram að ganga. Mun minni vernd felst í því að „forðast“ 
að raska heldur en að „óheimilt“ sé að raska. Þá er meira að segja orðið „brýn“ nauðsyn tekið út. 
Landvernd leggst harðlega gegn þessum breytingum og telur þær mikla afturför frá lögum nr. 
60/2013.

6. Friðlýsing svæða
Samkvæmt 2. mgr. 38. gr. laganna er ráðherra heimilt að ákveða friðlýsingu með samþykki 
landeiganda og viðkomandi sveitarfélags þótt ekki sé gert ráð fyrir henni á framkvæmdaáætlun. Þetta 
er afar mikilvægt atriði sem Landvernd styður heilshugar. Í frumvarpinu er hinsvegar búið að bæta við 
þetta að friðlýsing sem þessi verði ekki til nema „að tillögu viðkomandi sveitarfélags“, þ.e.a.s. 
viðkomandi sveitarfélag verður að gera tillöguna. Hér er virkilega dregið úr skilvirkni 
friðlýsingarferlisins og úr frumkvæði landeigenda. Friðlýsingar sem þessar koma oft til vegna áhuga 
landeigenda og það er aukaskref fyrir þá að fara með mál sem þessi í gegnum sveitarstjórnir. 
Landvernd leggst gegn þessari breytingu.

7. Verndarsvæði með sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda
Landvernd telur til bóta að samræma íslensku friðlýsingarflokkanna við IUCN flokkunina og hefur ekki 
á móti því að bæta inn verndarsvæðum sem hafa sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda að markmiði. 
Eins og fram kom hér að framan vantar hinsvegar skilgreiningu á sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda 
inn í lögin til þess að skýra hvað átt er við með hugtakinu og það öðlist merkingu fyrir lögum.

8. Friðlýsing heilla vatnakerfa
Landvernd hefur í fyrri umsögnum lýst yfir mikilli ánægju með að sér ákvæði væri í lögunum um 
friðlýsingu heilla vatnakerfa og lindasvæða. Ástæðan er augljós (sjá hvítbók um náttúruvernd fyrir 
umfjöllun): óvíða annarsstaðar í Evrópu er að finna vatnakerfi sem eru ótamin frá upptökum til ósa og 
þó víðar væri leitað, og óvíða á jörðinni er að finna lindasvæði af sambærilegri stærðargráðu og 
hérlendis. Það er því rík ástæða til að undirstrika mikilvægi þessarar sérstöðu með því að leyfa 
sérstaklega friðlýsingu heilla vatnakerfa og lindasvæða. Landvernd telur að rökin sem rakin eru í 
athugasemdum með frumvarpinu hrökkvi skammt, en þar er breytingin rökstudd með því að innan 
IUCN kerfisins sé ekki að finna verndarflokk sem þennan, auk þess að hvort eð er sé hægt að friðlýsa 
heil vatnasvæði sem þjóðgarð, friðland eða önnur fyrirbæri innan IUCN kerfisins. Þarna gleymist 
ástæða þess af hverju heil vatnakerfi voru í lögunum frá 2013 sett sem sér flokkur. Það var auðvitað 
vegna sérstöðu þeirra á lands- og jafnvel heimsvísu. Ósnortin vatnasvæði eru hér mörg, og það sama 
gildir um lindasvæði. Um þetta má lesa í hvítbók um náttúruvernd. Þetta er því sérstaða sem 
Landvernd telur mikilvægt að friðlýsingar geti sérstaklega náð til í lögum um náttúruvernd og að 
greinin um friðlýsingu heilla vatnakerfa eigi að halda sér.

9. Sérstök vernd tiltekinna vistkerfa, jarðminja o.fl.
Stjórn Landverndar gerir mjög alvarlegar athugasemdir við þær breytingar sem boðaðar eru í 
frumvarpinu og lúta að sérstakri vernd vistkerfa og jarðminja (kafla X). Með boðuðum breytingunum 
yrði fallið frá mikilvægum umbótum á löggjöfinni frá 1999.

Í fyrsta lagi er gerð athugasemd við breytingatillögur er lúta að stærð votlendissvæða og nágrenni 
fossa. Með þessu er dregið verulega úr náttúruvernd frá því sem er í lögum nr. 60/2013. Votlendi 
hefur verið á undanhaldi um allan heim, einnig hérlendis. T.d. sýna rannsóknir að yfir 95% votlendis á 
Suðurlandi hafi verið raskað. Losun gróðurhúsaloftteguna með framræslu votlendissvæða hérlendis
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er einnig mikið og kann að hafa verið vanmetið. Verndun votlendissvæða af þessari stærðargráðu er 
því mikilvæg.

Í öðru lagi eru lagðar til breytingar hvað varðar verndun fossa. Í lögum nr. 60/2013 var talað um fossa 
og „umhverfi þeirra í  allt að 200 m frá fossbrún“. Þetta lengdarviðmið umhverfis fossana hefur nú 
verið tekið út. Landvernd telur mikilvægt að vernda fossa, enda fossar eitt það aðdráttarafl í íslenskri 
náttúru sem ferðamenn og útivistarfólk sækja hve mest í. Verndin verður að ná til næsta umhverfis 
fossa ef hún á að virka, en það sést best á fossum sem eru mikið heimsóttir eins og Seljalandsfoss, 
Skógafoss, Goðafoss o.fl. Það er einmitt ekki síður næsta umhverfi þeirra sem þarfnast verndar og 
stýringar. Landvernd leggst því gegn þessari breytingu.

Í þriðja lagi er orðalagi breytt líkt og í 3. mgr. 37. gr. laga nr. 60/2013 þar sem „óheimilt“ er breytt í 
„forðast ber“ og tekin út setningin „nema brýna nayðsyn beri til og sýnt þyki að aðrir kostir séu ekki 
fyrir hendi“. Við þetta telur Landvernd að ekki sé hægt að una (sjá einnig athugasemd nr. 5 um 
réttaráhrif friðlýsinga), og að um verulega veikingu náttúruverndar sé að ræða.

Í rannsókn VSÓ-ráðgjafar (2008) um áhrif 37. gr. náttúruverndarlaga (nr. 44/1999 sem fjallar um 
sérstaka vernd vistkerfa og jarðminja) á framkvæmdir kom fram að greinin hefur lítil áhrif3. Þannig 
kom m.a. fram að 37. greinin hefur ekki haft áhrif á ákvarðanir Skipulagsstofnunar um matsskyldu 
framkvæmda, lítil áhrif á úrskurði eða álit stofnunarinnar og áhrif á útfærslu framkvæmda eru einnig 
lítil:

„ I rannsókninni kom í  ljós að 37. grein náttúruverndarlaganna hefur ekki áhrif á ákvörðun 
Skipulagsstofnunar um það hvort framkvæmdir skuli matsskyldar. Áhrif á úrskurði eða álit 
Skipulagsstofnunar og umhverfisráðherra í  mati á umhverfisáhrifum eru einnig lítil en þó 
meiri en í  málsmeðferð matsskylduákvarðana. Áhrif á útfærslu framkvæmda eru einnig lítil og 
hefur tilfellum þar sem framkvæmd er breytt vegna vistkerfa og jarðmyndana í  reynd fækkað 
eftir að lög um náttúruvernd tóku gildi. Mótvægisaðgerðir vegna 37. greinar í  úrskurðum eru 
hlutfallslega fáar og líður greinin ef til vill fyrir það að mótvægisaðgerðir eru yfirleitt ekki 
nógu vel skilgreindar eins og rannsóknir hafa sýnt. Ekki var hægt að sjá beint samband á milli 
gildistöku náttúruverndarlaga nr. 44/1999 og aukningar í  umfjöllun um jarðmyndanir og 
vistkerfi sem njóta sérstakrar verndar samkvæmt 37. grein.“

Það vakti sérstaka athygli í rannsókn VSÓ-ráðgjafar að þó svo að svæði væri í ofanálag á 
náttúruminjaskrá, að jarðmyndanirnar og vistkerfin öðluðust ekki frekara gildi við það. Það var því 
mat skýrsluhöfunda VSÓ að á grundvelli niðurstöðu rannsóknarinnar þyrfti að endurskoða 37. gr. 
laganna í heild sinni.

Með breytingartillögum sínum við X. kafla laganna fellur umhverfis- og auðlindaráðuneytið frá því að 
ráðast í gagngerar endurbætur á þessari lagagrein, þvert á niðurstöður rannsókna. Þessu mótmælir 
Landvernd harðlega og leggur til að fallið verði frá þeim breytingartillögum sem lagðar hafa verið 
fram við þennan kafla. Þá vekur það sérstaka athygli að ekki er reynt að fara bil beggja, sbr. 
breytingar sem gerðar eru á orðalagi (óheimilt vs. forðast ber, o.s.frv.), sem væri mun ásættanlegra 
en þessi niðurstaða. Það er í ósamræmi við óskir um meiri frið um náttúruverndarlög sem heyrst 
hefur frá Alþingi.

Tekið er undir að skrá beri svæði sem njóta eiga sérstakrar verndar á lista eins og gert er ráð fyrir í 
frumvarpinu.
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10. Framandi tegundir
Landvernd tekur undir þá breytingu sem gerð er tillaga hér um og varðar að fella burtu almenna 
undanþágu fyrir alla garðyrkju, enda gengur slíkt gegn hagsmunum náttúrunnar sem fjallað er um í 
kaflanum.

Ekki er í sjálfu sér gerð athugasemd við að einfalda lagabálkinn með því að fella saman að hluta 
ákvæði um innflutning og dreifingu. En hinsvegar er gerð alvarleg athugasemd við það að með 
tillögunni er ekki tryggt að komið sé í veg fyrir dreifingu ágengra framandi tegunda sem áður hefur 
verið leyfður innflutningur á, þ.e.a.s. sem eru í landinu nú þegar. Úr þessu atriði verður að bæta, því 
augljóslega eru hérlendis ágengar tegundir eins og t.d. alaskalúpína, sem afar óæskilegt er að dreifi 
sér frekar. Enn fremur má benda á það að í mörgum tilvikum eru það ekki sömu aðilar sem dreifa 
lífverum um landið og þeir sem flytja þær inn, þannig að sameining greinanna er e.t.v. ekki eins 
sniðug og hún gæti virst, a.m.k. þarf að leggjast betur yfir þá breytingatillögu.

Landvernd fagnar því að samræma eigi aðgerðir og viðbrögð við innflutningi dýra og plantna til 
landsins, sbr. bráðabrigðaákvæði. Mikilvægt er að slíkt ákvæði nái líka til dreifingar þeirra tegunda 
sem þegar hafa náð hér fótfestu og sýnt þykir að séu ágengar.
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Fyrir hönd stjórnar Landverndar,

Snorri Baldursson, 
formaður Landverndar.

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, 
framkvæmdastjóri Landverndar.
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