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Hlutverk náttúruverndarnefnda skv. 11. gr. 
náttúruverndarlaga

• að vera sveitarstjórn til ráðgjafar um 
áttú d álnáttúruverndarmál

• stuðla að náttúruvernd hver á sínu svæðistuðla að náttúruvernd, hver á sínu svæði, 
m.a. með fræðslu og umfjöllun um 
framkvæmdir sem líkleg er til að hafa áhrif áframkvæmdir sem líkleg er til að hafa áhrif á 
náttúruna

• gera tillögur um úrbætur til sveitarstjórna og 
Umhverfisstofnunar



Að vera sveitarstjórn til ráðgjafar

• almennt ráðgjafarhlutverk um 
náttúruverndarmálnáttúruverndarmál

• t.d. tillögur um stofnun fólkvangs sbr. 55. gr. 
laganna eða stuðningur við útivistarsvæði 
sbr. 70. gr.

• samráð við Umhverfisstofnun vegna áforma 
um friðlýsinguý g

• Almennt varðandi efni laganna, t.d 
almannaréttalmannarétt



Stuðla að náttúruvernd hver á sínu svæði

• Mjög opin texti, gefur færi til sóknar!Mjög opin texti, gefur færi til sóknar!

• Fræðsla til almennings, ferðamanna, skólabarna

• Virkt eftirlit með ástandi lands t.d fegrun nánasta 
umhverfisumhverfis



Stuðla að náttúruvernd hver á sínu svæði

Nálægðarsjónarmið

• Taka ákvarðanir eins nálægt vandanum og 
hægt erhægt er

• Þeir sem búa nálægt svæðunum vita best 
hvar pottur er brotinn og hvar mestar líkur eru 
á að ná fram jákvæðum breytingum



Tillögur til úrbóta til sveitarstjórna og 
UmhverfisstofnunarUmhverfisstofnunar

• Beinar tillögur til úrbóta

• Hér einnig mikið svigrúm þó þannig að fari ekkiHér einnig mikið svigrúm, þó þannig að fari ekki 
inn á valdsvið annarra nefnda á vegum 
sveitarstjórnarsveitarstjórnar



Hlutverk náttúruverndarnefnda skv. öðrum 
ák æð m náttúr erndarlagaákvæðum náttúruverndarlaga

• 7. gr. heimild til að annast almennt eftirlit með náttúru g
landsins

• 33. gr. Umsagnir vegna tillögu að svæðis- og33. gr. Umsagnir vegna tillögu að svæðis og 
aðalskipulagsgerð

• 33 gr umsagnir vegna úrskurða um mat á• 33. gr. umsagnir vegna úrskurða um mat á 
umhverfisáhrifum

37 i áð f k d• 37. gr. umsagnir áður en framkvæmda- og 
byggingarleyfi er veitt til framkvæmda sem hafa í för 
með sér röskun jarðmyndana og vistkerfaj y g



Hlutverk náttúruverndarnefnda skv. öðrum 
ákvæðum náttúruverndarlagaákvæðum náttúruverndarlaga

• 47. gr. umsögn um framkvæmdarleyfi vegna efnistöku á47. gr. umsögn um framkvæmdarleyfi vegna efnistöku á 
landi, af eða úr hafsbotni innan netlaga

• 65 gr samráð við Umhverfisstofnun við gerð tillögu að• 65. gr. samráð við Umhverfisstofnun við gerð tillögu að 
náttúruverndaráætlun

• 67 gr samráð við Umhverfisstofnun vegna• 67. gr. samráð við Umhverfisstofnun vegna 
undirbúnings og öflun gagna vegna viðbóta við 
náttúruminjaskrá og heildarútgáfu

• 70. gr. stuðningur við útivist með því að halda opnum 
göngustígum, strandsvæðum til sjóbaða, vatnsbökkum, g g g , j , ,
öðrum stígum o.s.frv.



Tengsl náttúrstofa og náttúruverndarnefnda

• Lög um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur nr. 
60/1992

• 11. gr. náttúrustofur ber að veita náttúruverndarnefndum 
á t f ði h lý i áð jöf á k iðiá starfsvæði hennar upplýsingar og ráðgjöf á verksviði 
stofnunarinnar

og ráðgjöf, rannsóknir og vöktun gegn greiðslu

• Náttúruverndarnefndir og náttúrustofur ættu því að vinna 
saman, 



Vægi náttúruverndarnefnda
UmsagnirUmsagnir

• Mjög mikilvægt hlutverk

• Umsagnir vegna mats á umhverfisáhrifum 
framkvæmdaframkvæmda

• Hér koma fram vankantar við að sameina t.d. 
byggingar og náttúruverndarnefndVegnabyggingar- og náttúruverndarnefndVegna 
væntanlegra framkvæmdarleyfa

• Vegna tillagna að deiliskipulagi eða aðalskipulagi 

• Hætta á hagsmunaárekstrum í nefnd sem á að gætaHætta á hagsmunaárekstrum í nefnd sem á að gæta 
margra sjónarmiða



Vægi náttúruverndarnefnda

• Styrkur 
O i h i ildi til ð ót t f ittOpnari heimildir til að móta starf sitt
Mikilvægir umsagnaraðilar
Nálægðarsjónarmið sérstaklega varðandi samráðNálægðarsjónarmið sérstaklega varðandi samráð

• Veikleiki• Veikleiki
Hagsmunaárekstrar t.d. vegna umsagna
StarfsmennStarfsmenn
Afgreiðslumál
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Undirbúningur friðlýsinga
Rekstur friðlýstra svæðaRekstur friðlýstra svæða
Náttúruminjaskrá
Náttúruverndaráætlun
Mat á umhverfisáhrifum

Lífríki og veiðistjórnun,
Bjarni Pálsson, deildarstjóri

Veiðistjórnun
Framkvæmd dýraverndarlagaFramkvæmd dýraverndarlaga
Lífríkismál
Erfðabreyttar lífverury



Stefnan til 2014Stefnan til 2014

3. Gera upplýsingar um umhverfismál aðgengilegar 
almenningi og hagsmunaaðilum og gera þeim 
þannig kleift að hafa áhrif á umhverfi sittþannig kleift að hafa áhrif á umhverfi sitt.

4. Vinna að vernd, viðhaldi, endurheimt og nýting4. Vinna að vernd, viðhaldi, endurheimt og nýting 
þeirra auðlinda sem felast í náttúru Íslands byggð á 
sjónarmiðum um líffræðilega fjölbreytni, varðveislu 
jarðmyndana og landslagsheilda. 

6 Kynna rétt almennings til að njóta útivistar í6. Kynna rétt almennings til að njóta útivistar í 
náttúrunni og með því bæta og tryggja lýðheilsu 
landsmanna.



Njótum umhverfisins og 
stöndum vörð um það samanstöndum vörð um það saman


