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Yfirlit

1. Náttúruminjaskrá og friðLýsing 

einstakra svæða (2., 3. og 4. gr. 

frumvarps).

2. Undanþágur frá ákvæðum friðlýsinga 

og banni við akstri utan vega (1., 5. og 

7. gr. frumvarps).

3. Kortlagning óbyggðra víðerna (6. og 8. 

gr. frumvarps).



1. Náttúruminjaskrá og friðiýsing einstakra 
svæða -  2. gr. frumvarps

í dag:

Tiliagan skaL auglýst í dagbiaði sem gefið 

er út á landsvísu og í Lögbirt ingablaðinu 

og ja fn f ram tá  heimasíðu ráðuneytis ins 

og Umhverfisstofnunar.

Verður:

Tiilagan skaL auglýst T Lögbirtingabiaði, á 

vefmið ium og með öðrum hætti eftir því 

sem við á.



Náttúruminjaskrá og friðlýsing einstakra

Þegar svæði sem fyrirhugað er að friðlýsa er ekki á framkvæmdaáætlun 

náttúruminjaskrár eða náttúruverndaráætlun þarf að auglýsa áform um 

friðlýsingu svæðisins áður en friðlýsingarskiLmálar eru unnir.

Frestur í dag 8 vikur en Lagt ti l að verði 2 vikur.

Ekki verði nauðsynlegt að friðLýsingarfLokkur Liggi fyrir við auglýsingu um áform. 

Athugasemdafrestur við friðlýsingarskilmála verði sex v ik u r í  stað þriggja

Möguiegt að flýta ferli fr iðlýsinga og auka skilvirkni



Undanþága frá ákvæðum friðlýsinga og 
banni við akstri utan vega -  1., 5. og 7. gr.

Heimild til að veita undanþágur verði færð frá ráðherra til Umhverf isstofnunar 

Tryggir réttláta máismeðferð og að hægt sé að fá ákvörðun endurskoðaða á

í samræmi við ákvæði Árósasamningsins.

Breyting á ákvæði um kæruheimild -  lagfæring.



Kortlagning ó

Lagt til nýtt ákvæði um kortlagningu óbyggðra víðerna, en víðerni eru skilgreind í

Ráðherra verði he im ilt að setja reglugerð um kortlagningu óbyggðra víðerna.

Til le iðbein ingar fyrir stjórnvöld við stefnumótun um verndun iandsiags og aðra 

landnotkun.

Nýtt ákvæði til bráðabirgða -  fyrstu kortlagningunni skal vera lokið fyrir 1. júní


