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Umsögn stjórnar Landverndar um

Tillögu að breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með síðari breytingum 
(forseti Íslands, ríkisstjórn, verkefni framkvæmdarvalds, umhverfisvernd, auðlindir náttúru 
Íslands og íslensk tunga).,466. mál.

Ágætu alþingismenn og -konur

Stjórn Landverndar fagnar tækifæri til að tjá sig um stjórnarskrárákvæði um verndun náttúru. 
Landvernd eru samtök um verndun náttúru og umhverfis og því beinist athyglin hér fyrst og 
fremst að tillögu að nýrri grein um verndun lífríkisins, undirstöðu mannlífs á jörðinni (sem yrði 
grein 79 í endurskoðaðri stjórnarskrá).

Stjórn Landverndar fagnar því að fram er komin tillaga um ákvæði í stjórnarskrá sem tilgreinir 
mikilvægi íslenskrar náttúru. Með því að tiltaka sérstaklega að réttur náttúrunnar og komandi 
kynslóða skuli virtur er komið inn í stjórnarskrá ákvæði sem vonandi verður til þess að vikið verði 
af þeirri ólánsbraut þar sem náttúrgæðum og heilnæmu umhverfi er spillt. Án heilnæms 
umhverfis er lífsgæðum og jafnvel tilvist mannkyns ógnað sem og margra annarra lífvera. I sjötta 
sinn í jarðsögunni er fjöldadauði tegunda að raungerast, í þetta eina sinn af mannavöldum. Við 
þessu verður að bregðast. Stjórnarskrá með skýrum ákvæðum um vernd náttúru og þar með 
undirstöðu lífsafkomu mannlegs samfélags, getur stuðla að því að bæta sambúð manna við 
gangverk lífsins í nútíð sem í framtíðinni.

Tillaga um nýja 79 gr. hljóðar svo:

Náttúra Islands er undirstaða lífs ílandinu. Ábyrgð á vernd náttúru og umhverfis hvílir 
sameiginlega á öllum og skal verndin grundvallast á varúðar- og langtímasjónarmiðum með 
sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Stuðlað skal a ð þ v ía ð  fjölbreytni náttúrunnar sé viðhaldið og 
vöxtur lífríkis og viðgangur tryggður.
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Allir eiga rétt til heilnæms umhverfis. Almenningi er heimil fö r  um landið og dvö lþar í 
lögmætum tilgangi. Ganga skal vel um náttúruna og virða hagsmuni landeigenda og annarra 
rétthafa. Mælt skal nánar fyrir í  lögum um inntak og afmörkun almannaréttar.

Í lögum skal mælt fyrir um rétt almennings til upplýsinga um umhverfið og áhrif framkvæmda á 
það svo og tilþátttöku íundirbúningi ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfið.

Stjórn Landverndar leggur til tvær breytingar við þessa grein.

Í fyrsta lagi að tilgrein skýrt tilvistarrétt náttúrunnar. Hér yrði um um að ræða grundvallar 
viðhorfsbreytingu til náttúrunnar, hvaða sess hún skipar í tilveru okkar og þess sem við getum 
tekið frá henni. Því er lagt til eftirfarandi setningu verði bætt við fyrstu málsgrein:

"Nýtingu náttúrugæða skal haga þannig að þau skerðist sem minnst til langframa og réttur 
náttúrunnar og komandi kynslóða sé virtur”

Í öðru lagi vísar stjórn Landverndar til 2. málsgreinar. Eignarétturinn er verndaður í stjórnarskrá í 
sérstakri grein. Hagsmunir landeigenda og annara sem hafa lögvarða hagsmuni eru einnig 
gulltryggðir í bak og fyrir í íslenskum lögum og varðir innan íslenska dómskerfisins eins og 
fjölmargir dómar eru til vitnis um. Það er því bæði óeðlilegt og ónauðsynlegt að fella inn í kafla 
um náttúruvernd í stjórnarskrá lýðveldisins ákvæði að bera skuli virðingu fyrir hagsmunum 
landeigenda. Því er lagt til að setningin "og virða hagsmuni landeigenda og annarra rétthafa" 
verði fels burt.

Viðbótargrein um þátttöku almennings

Reynslan er ólygnust um það að við verndun umhverfis- og náttúru er virk þátttaka og réttindi 
almennings og samtaka þeirra afar mikilvæg. Þau eru óteljandi þau umhverfisslys sem tekist 
hefur að koma í veg fyrir einmitt vegna virkrar þátttöku almenning. Án aðkomu almennings eru 
áhrif hagsmunaaðila á opinbera ákvarðanatöku yfirgnæfandi og hætt á að það verði til þess að 
einblínt verði á skammtímagróða hagsmunaaðila. Því leggur stjórn Landverndar að tillögu 
stjórnlagaráðs frá árinu 2012 (tillaga um grein 35) verði bætt við, svona til að setja punktinn yfir 
„i-ið" við framangreind grein. Greinin sem lýst er eftir er svo hljóðandi:

Stjórnvöldum ber að upplýsa almenning um ástand umhverfis og náttúru og áhrif framkvæmda 
þar á. Stjórnvöld og aðrir skulu upplýsa um aðsteðjandi náttúruvá, svo sem umhverfismengun.

M eð lögum skal tryggja almenningi aðgang að undirbúningi ákvarðana sem hafa áhrif á umhverfi 
og náttúru, svo og heimild til að leita til hlutlausra úrskurðaraðila.

Við töku ákvarðana um náttúru Íslands og umhverfi skulu stjórnvöld byggja á meginreglum  
umhverfisréttar.
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Stjórn Landverndar telur að með framangreindu ákvæði yrði tryggður réttur almennings og 
samtaka almennings til að gæta náttúrunnar og þar með líklegra að ná megi þeim markmiðum 
sem koma fram í tillögu að nýrri 79 gr.

Lokaorð

Að framsögðu vísar stjórn Landverndar til fyrri umsagna um endurbætur stjórnarskrá, til að 
mynda frá 17. júní árið 2019. Stjórnin hefur margsinnis lýst yfir fullum stuðningi við 
náttúruverndar- og auðlindaákvæði í tillögu Stjórnlagaráðs og að það væri eðlilegt framhald 
lýðræðislegs ferlis að sú tillaga yrði lögð fyrir Alþingi til umræðu og atkvæðagreiðslu. Þetta er 
enn skoðun stjórnar Landverndar.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjórnar Landverndar

Auður Önnu Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri


