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Alþingi
Umhverfis- og samgöngunefnd 
Nefndasvið Alþingis 
Kirkjustræti 
150 REYKJAVÍK

Efni: Umsögn Landmælinga íslands vegna frumvarps til laga um breytingar á lögum um náttúruvernd, 
140 mál.

Vísað er til erindis umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis dags. 24. september 2015 þar sem óskað er 

umsagnar Landmælingar íslands vegna frumvarps til laga um breytingar á lögum um náttúruvernd, nr. 
60/2013 með síðari breytingum (varúðarregla, almannaréttur, sérstök vernd, framandi tegundir o.fl.), 
140. mál. Ábendingar og athugasemdir Landmælinga íslands beinast að 14. grein frumvarpsins þar sem 
gerðar eru tillögur um breytingar á orðalagi 32. greinar laga um náttúruvernd nr. 60:2013 en í þessari 
grein erfjallað er um skrá yfirvegi í náttúru íslands.

Almennt um kortlagningu vega og slóða á íslandi
Staðan á íslandi varðandi vega og slóða er þannig að vegnúmeraðir vegir í umsjón Vegagerðarinnar eru 
um 13.000 km en til viðbótar eru vegir og slóðar án vegnúmera um 14.500 km, (þar af eru um 13.100 km 
flokkaðir sem opnir og um 1.350 km sem lokaðir eða með tímabundna takmarkaða umferð).

í samvinnu við umhverfis- og auðlindaráðuneytið, sveitarfélög, Vegagerðina, Umhverfisstofnun og 
fjölmarga aðra hafa Landmælingar íslands unnið að því allt frá árinu 1999 að GPS mæla vegi og slóða 
sem ekki eru í umsjá Vegagerðarinnar og meta og flokka ástand þeirra. Tilgangur þessa hefur m.a. verið 
að leggja samfélaginu til heildstæðan landfræðilegan gagnagrunn um vegi og slóða. Afrakstur þessarar 
vinnu er GPS mæld vegaþekja með samtals um 27.500 km (vegnúmeraðir vegir, opnir vegir, lokaðir og 
vegir með tímabundna eða takmarkaða notkun) og er vegaþekjan öllum aðgengileg án gjaldtöku á 
vefnum. Enn er eftir að GPS mæla ýmsa vegi og slóða s.s. á Vestfjörðum og víða á láglendi s.s. 
heimreiðar að sumarhúsum og veiðihúsum. Frá árinu 2009 hefur verkefnið verið í biðstöðu vegna þess 
að ekki er gert ráð fyrir fjárveitingum til þess á fjárlögum.

Þess skal einnig getið að sérstök nefnd umhverfis- og auðlindaráðherra hefur í samvinnu við viðeigandi 
stofnanir og sveitarfélög unnið að því í nokkur ár að ákveða á grundvelli vegaþekju frá Landmælingum 
Islands hvaða vegir og slóðar eigi að vera opnir almennri umferð, hverjir eiga að vera fyrir takmarkaða 
umferð og hverjir eigi að vera lokaðir. Fram til þessa hefur áherslan í þessari vinnu verið á hálendi 
íslands, en því verkefni er enn ekki lokið.
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Skrá í stafrænum kortagrunni um vegi aðra en þjóðvegi í náttúru íslands
í 14. grein framangreinds frumvarps eru gerðar tillögur um breytingar á 32. grein laga um náttúruvernd. 
Þar er horfið frá því að Landmælingar íslands skuli kortleggja vegi og slóða á íslandi og veiti öllum sem á 
þurfa að halda aðgang að þeim gögnum. I stað þess er nú lagt til að Vegagerðin haldi skrá í stafrænum 
kortagrunni um vegi aðra en þjóðvegi í náttúru íslands. í sömu grein er kveðið á um að sveitarfélög 
landsins skuli gera tillögu að þeirri skrá við gerð aðalskipulags og að skráin skuli háð samþykki 
Umhverfisstofnunar. Einnig er kveðið á um að Skipulagsstofnun beri að sjá til þess að Vegagerðinni 
berist upplýsingar um vegaskrá í viðkomandi sveitafélagi þegar aðalskipulag hefur verið samþykkt.

Landmælingar íslands telja að framangreind tillaga um breytt verklag sé óskýr og nær óframkvæmanleg 
af eftirtöldum ástæðum:

- Aðalskipulag sveitarfélaga er áætlun og stefna sveitarfélagsins til framtíðar en ekki staðan eins og 
hún er á hverjum tíma. í aðalskipulagi eru því t.d. birtir á uppdrætti bæði núverandi og fyrirhugaðir 
vegir og slóðar. Því getur verið afar flókið að nota framtíðarsýn og stefnumörkun Aðalskipulags til að 
fá yfirsýn um vegi og slóða sem heimilt er að aka á vélknunum ökutækjum á hverjum tíma.

- Aðalskipulag sveitarfélaga er í besta falli enduskoðað í heild á fjögurra ára fresti og í mörgum 
sveitarfélögum hafa þessar skipulagsáætlanir ekki verið endurnýjaðar í meira en 10 ár. Því er nánast 
ómögulegt að nota gildandi aðalskipulag sem heimild að baki skrá um vegi aðra en þjóðvegi sem 
heimilt er að aka eftir á hverjum tíma.

- Að mati Landmælinga Islands þarf að yfirfara og endurskoða gagnagrunn/skrá um vegi og slóða á 
íslandi a.m.k. einu sinni á ári til að taka tillit til breytinga sem kunna að verða vegna nýrra vega og 
slóða og vegna vega og slóða sem ákveðið er að loka fyrir almennri umferð. Við slíka vinnu þarf að 
byggja á margvíslegum heimildum öðrum en Aðalskipulagi auk þess sem nauðsynlegt er að byggja á 
vettvangsvinnu, fjarkönnunargögnum og nákvæmum GPS mælingum.

- Aðalskipulagsuppdrættir eru yfirleitt settir fram í mælikvörðum sem sýna sveitarfélagið í heild s.s. á 
1:20.000 til 1:50.000. Á kortum í þessum mælikvörðum merkir 1 mm 20-50 metrar í landinu því er 
erfitt eða ómögulegt að sýna stutta vegi eða slóða og auk þess sem óvissa um nákvæmni slíkra 
uppdrátta getur hlaupið á tugum eða hundruðum metra. í leiðsögutækjum sem notuð eru í bílum og 
öðrum vélknúnum ökutækjum er krafa um nákvæmni mikil, eða á bilinu 1-5 metrar.

- Útskýra þarf betur hvað átt er við með orðinu „skrá" í stafrænum kortagrunni. Er þar t.d. átt við að 
Vegagerðin haldi gagnagrunn í landfræðilegu upplýsingakerfi um GPS mælda vegi og slóða á íslandi 
eins og Landmælingar íslands hafa gert um árabil ?
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Landmælingar íslands telja brýnt að framhald verði á vinnu við að mæla og meta ástand vega og slóða á

að sporna við akstri utan vega og koma þannig í veg fyrir óafturkræf náttúruspjöll. Til þess að svo megi 
verða þarf að tryggja skýrt verklag, fé til verkefnisins og að stuðla að traustu samstarfi þeirra stjórnvalda 
sem að málinu koma. Framangreindar tillögur um breytingar á orðalagi 32. greinar laga um náttúruvernd 
nr. 60:2013 eru að mati Landmælinga íslands ekki til þess fallnar að auðvelda eða flýta vinnu við að 
kortleggja og gera aðgengilegar upplýsingar um vegi og slóða á íslandi sem heimilt er að aka vélknúnum 
ökutækjum.

íslandi og meta hvaða vegir og slóða eiga að vera opnir almennri umferð. Slíkri vinnu er ekki síst ætlað
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