
Formaður LLÍ í viðtali vegna sölu jarðarinnar á Grímsstöðum á Fjöllum 

Haft var samband við formann Landsamtaka landeigenda á Íslandi, Örn Bergsson, á dögunum 

vegna tilboðs Huang Nubo í jörðina Grímsstaði á Fjöllum og birtist greinin í Morgunblaðinu 

7. september. Örn var þar inntur eftir viðbrögðum LLÍ við tilboðinu en svaraði hann því til að 

samtökin hafi ekki mótað afstöðu til þeirrar umræðu sem skapast hafi vegna sölunnar á 

Grímsstöðum en sagðist fagna því ef slík tilboð yrðu til þess að verðgildi jarða hækkaði. 

Aðspurður sagðist hann ekki hafa orðið var við aukinn áhuga erlendra aðila á íslenskum 

jörðum en hinsvegar sagðist hann hafa orðið var við það menn væru farnir að líta til óspilltra 

víðerna sem verðmæta. Örn sagði að auki það vera ótækt að binda landeigendur í átthagafjötra 

með því að koma í veg fyrir sölu á sölu jarða. Ef slíkt væri hins vegar gert yrði ríkið að ganga 

inn í kaupin teldu þau ástæðu til að ákveðnar jarðir væru í eigu þjóðarinnar.  

Lesa má fréttina í heild sinni í blaði Morgunblaðsins, miðvikudaginn 7. september. 

  



  

Lagt til í hvítbókinni að samþykki landeigenda verði gert að 

skilyrði fyrir friðlýsingu 

Nefnd sem umhverfisráðherra skipaði til að endurskoða lög um náttúruvernd hefur skilað af sér svonefndri 

hvítbók. Telur nefndin m.a. að útgáfa stjórnvaldsfyrirmæla eins og friðlýsinga eigi að fela í sér 

stjórnvaldsákvörðun gagnvart landeigendum og öðrum sem eiga sérstakra hagsmuna að gæta. 

Við undirbúning slíkrar ákvörðunar verði því gætt ákvæða stjórnsýslulaga. Nefndin telur einnig hugsanlegt að í 

tilviki einstakra friðlýsingarflokka yrði samþykki landeigenda gert að skilyrði fyrir friðlýsingu, t.d. vegna 

stofnunar þjóðgarða. 

Gera yrði ráð fyrir að ákvörðun um friðlýsingu geti í einhverjum tilvikum takmarkað eignarréttindi landeigenda í 

þeim mæli að bótaskylt væri. Telur nefndin ákjósanlegt að kveða sérstaklega á um þennan bótarétt í nýjum 

lögum um náttúruvernd. 12-13 

Íslensk vatnalöggjöf ósamstæð og brotakennd 

Umhverfisráðherra fær í hendur hvítbók um endurskoðun náttúruverndarlaga 

Björn Jóhann Björnsson bjb@mbl.is 

Nefnd um endurskoðun náttúruverndarlaga hefur skilað af sér tillögum, eða svonefndri hvítbók, um löggjöf til 

verndar náttúru Íslands. Um leið hefur umhverfisráðherra lagt fram frumvarp til laga um breytingu á lögum um 

náttúruvernd, sem ekki þótti ástæða til að biði heildarendurskoðunar laganna. Er þar einkum tekið á akstri utan 

vega, m.a. með skilgreiningu á hugtakinu vegur. 

Meðal þess sem nefndin leggur til í hvítbókinni eru fjórir nýir flokkar friðlýsingar (sjá töflu), skýrar verði kveðið 

á um almannarétt í náttúruverndarlögum, nauðsynlegt sé að valin vatnasvæði verði varðveitt óspillt, endurskoða 

þurfi heimild landeigenda til að banna för og dvöl gangandi fólks um afgirt óræktuð lönd og einnig telur nefndin 

rétt að íhuga tilflutning verkefna milli stofnana á sviði náttúruverndar og mögulega sameiningu þeirra. Er þar 

sameining Náttúrufræðistofnunar og Veiðimálastofnunar sérstaklega nefnd. 

Þá fjallar nefndin um verndun vatns og vatnasviða. Bent er á að efnisreglur um nýtingu og umgengni um vatn sé 

ekki að finna í einum heildstæðum lagabálki hér á landi, heldur séu ákvæði um þetta dreifð í löggjöfinni. Íslensk 

vatnalöggjöf sé bæði ósamstæð og brotakennd. Þetta telur nefndin óheppilegt en tekur fram að það sé ekki á 

verksviði hennar að fjalla sérstaklega um íslenska vatnalöggjöf. Telur nefndin þó ástæðu til að fjalla um tvö 

atriði sem mikilvægt sé að bæta úr, annars vegar með því að skapa lagagrundvöll fyrir vernd heildstæðra 

vatnakerfa, t.d. með friðlýsingu, og hins vegar sé brýnt að skýrari ákvæði verði sett um umgengni við vatn og 

vatnasvæði. 

 

Ólíkra hagsmuna verði gætt 

Nefndarmenn taka fram að þegar komi að reglum um vernd náttúrunnar og nýtingu auðlinda hennar sé brýnt að 

leitast við að gæta jafnvægis milli ólíkra hagsmuna. 

Telur nefndin ekki ástæðu til að gera veigamiklar breytingar á markmiðsákvæði náttúruverndarlaga en leggur til 

að skýrar verði kveðið á um almannarétt í ákvæðinu. Nauðsynlegt sé að skýra betur gildissvið laganna að því er 

varðar vernd lífríkis hafsins og styrkja þann verndarþátt. Ekki eru lagðar til breytingar á afmörkun gildissviðs 

náttúruverndarlaga gagnvart lögum um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum eða lax- 

og silungsveiðilögum. Nefndin telur hins vegar fulla ástæðu til að huga að því að fella lög um landgræðslu og 

lög um skógrækt inn í náttúruverndarlög. 

Sem fyrr greinir leggur nefndin til í hvítbókinni að flokkun á friðlýsingu svæða verði endurskoðuð og hún gerð 

markvissari. Jafnframt er lögð áhersla á að ákvörðun um friðlýsingu þurfi að taka á forsendum náttúrunnar 

sjálfrar. Við undirbúning slíkrar ákvörðunar þurfi að vega saman hagsmuni almennings eða þjóðarinnar í heild af 

vernd náttúrunnar annars vegar og hins vegar hagsmuni landeigenda og annarra þeirra sem ákvörðunin snertir 
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beint. Nauðsynlegt sé að virða stjórnarskrárvarin eignarréttindi landeigenda og þann ráðstöfunarrétt sem í þeim 

felst. 

Nefndin skoðaði ýmsar hliðar almannaréttar í náttúruverndarlögum en telur ekki nauðsynlegt að ráðast í 

verulegar breytingar á þeim kafla laganna. Hins vegar sé full ástæða til að endurskoða heimild landeigenda til að 

banna för og dvöl gangandi fólks um afgirt óræktuð lönd sín. Nauðsynlegt sé að setja ramma um þessa heimild, 

þannig að í lögunum verði tiltekið hvaða aðstæður réttlæti slíkt bann. 

 

Grunnur að vandaðri lagasmíð 

Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra kynnti hvítbókina á fundi ríkisstjórnar í gær. Hvítbókin verður síðan til 

umfjöllunar á Umhverfisþingi sem umhverfisráðuneytið efnir til 14. október nk. Í framhaldinu hefst opið 

umsagnarferli um bókina sem lýkur 1. desember. Að því loknu fer í gang vinna við gerð frumvarps um 

breytingar á náttúruverndarlögum þar sem umræðan á umhverfisþingi og framkomnar athugasemdir verða hafðar 

til hliðsjónar. Reiknar ráðuneytið með að nýtt frumvarp komi til kasta Alþingis næsta vor. 

»Það sem helst stendur upp úr eru vinnubrögðin sem þarna er beitt. Sú mikla vinna sem lögð hefur verið í að 

gera heildarúttekt á lagaumhverfi náttúruverndar hér á landi, með hliðsjón af þeim lögum og reglum sem tíðkast 

erlendis, leggur grunninn að vandaðri lagasmíði enda verulega mikilvægt að samhæfa löggjöfina, horfa 

heildstætt yfir lagaumhverfið og nálgast allan málaflokkinn með gagnrýnum augum,« segir Svandís við 

Morgunblaðið um hvítbókina. 

Á næstu vikum og mánuðum verði kallað eftir áliti almennings á þessum tillögum, m.a. á umhverfisþingi, svo 

hægt verði að taka tillit til sem flestra sjónarmiða. 

»Að öllu þessu loknu ættum við að geta endurskoðað náttúruverndarlög, þannig að náttúruvernd verði hafin til 

vegs og virðingar og staða hennar styrkt til muna,« segir Svandís. 

Hvítbók um heildarendurskoðun náttúruverndarlaga hefur ekki áður verið unnin hér á landi en er í samræmi við 

vinnubrögð sem tíðkast á Norðurlöndum. Umhverfisráðherra skipaði nefndina í nóvember árið 2009. Vinna 

nefndarinnar hefur verið tvíþætt, annars vegar tillögur að frumvarpi til breytinga á lögum um náttúruvernd, sem 

nefndin skilaði af sér í desember 2010, og hins vegar gerð hvítbókarinnar, sem var meginstarf nefndarinnar. 

 

 


