
Umsögn LLÍ um drög að breytingum á náttúruverndarlögum 

Landssamtökin sendu á dögunum umsögn sína um drög að breytingum á 

náttúruverndarlögum. Um leið og Landssamtökin fagna því að unnið sé að því að þróa skýra 

og afdráttarlausa löggjöf um náttúruvernd eru þó á frumvarpinu þó nokkrir gallar. Samtökin 

telja lögin bera keim af þeirri þróun sem átt hefur sér stað á undaförnum árum, það er að 

almannaréttur sé aukinn á kostnað þeirra réttinda sem felast í eignarrétti. Í athugasemdum við 

frumvarpið kemur fram sú skoðun að kveða megi skýrar á um mörg atriði sem lúta að rétti 

landeigenda í stað þess að greina þeirra réttindi lítt frá almannarétti. Þá þyrfti að setja inn 

ákvæði sem kveða á um aðkomu landeigenda að því að varðveita náttúru landsins til dæmis 

með því að stýra aðgengi ferðamanna að nattúruperlum, uppbyggingu aðstöðu ásamt því að 

setja skýr ákvæði um heimild landeigenda til gjaldtöku af ferðamönnum vegna þessa. Engin 

ákvæði eru um þetta í frumvarpinu þrátt fyrir brýna þörf sem sjá má best af umræðu síðasta 

árs um slík málefni. Þessu verkefni telja Landssamtökin best fyrir komið hjá eigendum 

landsins enda eru það þeirra hagsmunir að landinu verði ekki spillt með vaxandi átroðningi 

ferðamanna.  Í frumvarpið vantar auk þess ákvæði um skyldu hins opinbera til þess að standa 

vörð um náttúruna þar með talið til að halda niðri ágengum tegundum. 

Nokkrar athugasemdir eru gerðar við orðalag og sumsstaðar gerðar tillögur til að skýra það. 

Þá er lagt til að greinum verði bætt við á borð við þá sem hljóðar á um að þeir sem fari inn á 

eignarlönd þar sem búsmali gengur laus beri sjálfur það tjón sem búsmali kann að valda á 

eignum eða munum þess aðila. Einnig eru gerðar athugasemdir við það að umferð ríðandi 

manna skuli fylgja skipulögðum reiðstígum eins og kostur er. Þykir orðalagið benda til þess 

að við gerð frumvarpsins hafi ekki verið til staðar nægileg þekking á umferð hestamanna um 

landið því staðreyndin er sú að nánast öll umferð hestamanna í svokölluðum 

„hestaferðalögum“ fer fram utan skipulagðra reiðstíga, eftir gömlum reiðleiðum  svo sem 

reiðleiðum sem merktar voru inn á svokölluð „herforingjaráðskort“. Reiðstígar sem 

skipulagðir hafa verið liggja oft meðfram þjóðvegum landsins eru óvinsælir og skapa 

slysahættu vegna nálægðar við umferð. Því væri réttara að skipuleggja reiðleiðir í frekari takti 

við raunveruleikann og leiða þær deilur sem upp hafa komið til lykta. 

Annað sem lagt er til að bætt sé við er heimild landeigenda til að neita skipulögðum 

hópferðum dvöl á landi sínu hvort sem þær eru í atvinnuskyni eður ei enda sé mikill munur á 

einu tjaldi á eignarlandi eða hópi fólks jafnvel þótt ekki sé í atvinnuskyni og mætti þá nefna til 

dæmis ættarmót. Samtökin gera einnig athugasemd við enn eina tilraunina til að leggja bann 

við því að aka vélknúnum ökutækjum utan vega enda leiði bannið af sér miklar takmarkanir á 

nýtingu eignarréttarins að vafasamt sé að þær standist stjórnarskrá en auk þess vanti rökfærslu 

fyrir þeim þó vissulega megi takmarka umferð utanaðkomandi aðila. Aðstæður landeigenda 

og landshættir eru hins vegar svo fjölbreyttir að algert bann við umferð utan vega þannig að 

taki til eignarlanda án undantekninga eða með takmörkuðum rétti er einfaldlega of viðamikið 

og íþyngjandi en fremur mætti hugsa sér að banna tilteknar tegundir ökutækja og/eða banna 

umferð á tilteknum tíma þar sem land er viðkvæmt. Í umsögninni er einnig fjallað um 

friðlýsingar, ummönnun friðlýstra svæða, bótarétt vegna skerðingar eignarréttar og fleira en 

athugasemdir Landssamtakanna má lesa í heild sinni hér. 
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