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Umsögn Landverndar um frumvarp til stjórnarskipunarlaga um stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 26. 
mál.

Með tölvupósti dags. 5. nóvember síðastliðinn óskaði stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis eftir 
umsögn Landverndar um ofangreint mál. Samtökin hafa áður tjáð sig um náttúruverndar- og 
auðlindarákvæði í nýrri stjórnarskrá í umsögn samtakanna frá 17. júní árið 2019. Þá lýstu samtökin fullum 
stuðningi við náttúruverndar- og auðlindaákvæði í drögum að Nýju stjórnarskránni og telja að það styðji 
betur við vernd umhverfis- og náttúru en það umhverfisverndar- og auðlindaákvæði sem formannanefnd 
forsætisráðherra lagði til. Jafnframt tóku samtökin fram að það væri eðlilegt framhald lýðræðislegs ferlis 
að Nýja stjórnarskráin yrði lögð fyrir Alþingi til umræðu og atkvæðagreiðslu.

Með þessari umsögn áréttar stjórn Landverndar stuðning sinn við að Alþingi taki til afgreiðslu Nýju 
stjórnarskránna í samræmi við niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar frá 2012 og lýsir með því 
stuðningi við frumvarp þetta. Í framlagðri tillögu eru margar afar jákvæðar breytingar sem varða 
náttúru- og umhverfisvernd beint og óbeint. Landvernd styður sérstaklega greinar 33, 34 og 35 
frumvarpsins.

Ákvæði sem varða náttúru- og umhverfisvernd beint

Réttur komandi kynslóða, náttúrunnar og almennings til að gæta náttúrunnar.

Með því að tiltaka sérstaklega að réttur náttúrunnar og komandi kynslóða skuli virtur er komin inn í 
stjórnarskrá ákvæði um það að vikið verði af þeirri ólánsbraut sem við höfum verið á mjög lengi: þar sem 
náttúruauðlindir þverra og við göngum sífellt á höfuðstól þeirra. Án heilnæms umhverfis hverfur ekki 
bara mannkynið heldur langflestar tegundir lífvera. Í 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 undirstöðu lífsafkomu mannlegs samfélags mun stuðla að því að bæt sambúð 
manna við náttúruna í nútíð sem í framtíðinni.

Skylda stjórnvalda til að vernda náttúruauðlindirnar og sjálfbæra nýtingu þeirra

Sameiginlegar auðlindir eru viðkvæmar. Við höfum verið og/eða erum að ganga allt of nærri þeim. Sem 
dæmi má nefna hálendi og víðerni Íslands sem spillt hefur verið með jarðvegs- og gróðureyðingu, 
raflínum og virkjunum. En einnig kóralrif á sjávarbotni sem búið er að skafa burt með botnlægum
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veiðarfærum. Hreina loftinu sem spill er með útblæstri. Í tillögum að nýrri stjórnarskrá er lögð skylda á 
stjórnvöld og nýtingaraðila til þess að tryggja viðhald auðlindana, að nýting sé sjálfbær og að fyrir 
nýtinguna sé greitt fullt verð.

Aðild almennings að ákvörðunum sem varða umhverfismál tryggð

Með grein 35 í nýju stjórnarskránni er tryggður réttur almennings beint til þess að gæta náttúrunnar. 
Almenningur og samtök almennings eru sterkasta mótvægið við valdamikla framkvæmdaraðila þegar 
kemur að vernd náttúrunnar gegn verkefnum sem hleypt er af stokkunum með skammtímahagsmuni 
fárra aðila í huga.

Ákvæði sem styrkja umhverfis- og náttúruvernd óbeint.

Opið samtal og virkir lýðræðislegir ferlar eru nauðsynlegir til þess að sjálfbær þróun geti átt sér stað. 
Þess vegna eru önnur ákvæði í Nýju stjórnarskránni sem tryggja valddreifingu, aukið vald til almennings, 
gegnsærri stjórnsýslu og betri aðgang að upplýsingum, ekki síður mikilvæg en ákvæði sem varða 
náttúruvernd og auðlindir beint. Þetta eru lykilatriði til þess að taka faglegar og vel upplýstar ákvarðanir 
almennt en alveg sérstaklega í umhverfismálum.

Lokaorð

Stjórn Landverndar styður að Nýja stjórnarskráin byggð á tillögum stjórnlagaráðs verði lögð fyrir Alþingi 
til umræðu og atkvæðagreiðslu þar sem með samþykkt hennar yrðu forsendur til náttúrverndar og 
sjálfbærrar nýtingar auðlinda bætt svo um munar. Jafnframt mun Nýja stjórnarskráin auðveldar 
almenningi og samtökum almennings að taka þátt í og hafa eftirlit með ákvörðunum sem varða 
umhverfið.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjórnar Landverndar

Auður Önnu Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri


