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Efni: Umsögn Landsamtaka Landeigenda um frumvarp til laga um breytingu 
á lögum um náttúruvemd nr. 60/2013, mál 276.

Stjórn Landsamtaka landeigenda hefur kynnt sér ofangreind áform og leggst 
ekki gegn þeim breytingum á 36., 38 og 39 gr laganna sem fyrirhugað er að 
gera að svo miklu leyti sem land það sem áformað er að friðlýsa sé að öllu leyti 
í eigu ríkisvaldsins.

Þegar um er að ræða land í eigu einstaklinga eða lögaðila, annara en ríkisins, 
telja landsamtökin hins vegar að ferlið þurfi að vera með öðmm og vandaðri 
hætti. Þrátt fyrir gildandi ákvæði 43. gr náttúmverndarlaga í þá vem að 
ráðherra sé heimilt að taka eignarnámi lönd, mannvirki og réttindi til að 
framkvæma friðlýsingu og að um framkvæmd eignarnáms og ákvörðum bóta 
fari eftir almennum reglum sem um slíkt ferli gilda, þá virðast stjórvöld og 
einnig löggjafmn, ekki átta sig fyllilega á því að friðlýsing felur ævinlega í sér 
einhverja skerðingu á landsréttindum eiganda. Þrátt fyrir að í athugasemum 
við fmmparpið komi fram að lög um náttúmvernd geti “ falið  ísé r  takm arkanir 
á  eignarheim ildum  sem njóta verndar skv. 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar 
þ ar sem löggjöfin getur haft m argvísleg áh rif á  heim ildir landeigenda og 
annarra rétthafa lands tiln ýtin garog framkvæmda álan d isín u \ þá er ekki gert 
ráð fyrir því að mál vegna fyrirhugaðrar friðlýsingar á landi sem er í eigu 
einkaaðila verði almennt látin sæta því ferli sem gert er ráð fyrir í ofannefndri 
43. gr laganna. Virðist gert ráð fyrir að í flestum tilvikum eigi landeigendur að 
þola þá skerðingu á eignaréttindum sem felst í friðlýsingum, bótalaust og að 
nægilegt sé að leggja friðlýsingarskilmála fyrir landeigendur skv 39. gr 
náttúmverndarlaga.

Af hálfu Landsamtaka landeigenda er því haldið fram að friðlýsingamál ættu 
ævinlega að fara í hefðbundinn eignarnámsferil svipað og gildir ef til stendur 
að taka eignarnámi landsréttindi undir veg.
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Varðandi fyrirhugaðar breytingar á 41 gr þá leggjast landsamtökin ekki gegn 
þeim enda virðist ætlunin að gera ákvarðanirnar kæranlegar til ráðherra sbr br 
á 1. mgr 91 gr. Hins vegar er mikilvægt að heimildir til þess að bera ákvarðanir 
Umhverfisstofnunar og síðan ráðuneytisins, undir dómstóla, séu skýrar og 
afdráttarlausar. Heppilegt væri við þetta tækifæri að lögfesta sérstakt ákvæði í 
þá veru þannig að ekki þyrfti að treysta á hin almennu ákvæði ein.

Loks vilja landsamtökin minna á að eigendur eru bestu vörslumenn síns eigin 
lands. Við mat á því hvort friðlýsingar sé þörf, ætti að líta til þess að meiri 
hætta er á að land sem er í eigu opinberra aðilja spillist með einhverjum hætti, 
heldur en land sem er í einstaklingseigu og eigandinn verndar.
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