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Efnisyfirlit
Hlutverk sveitarfélaga

Hlutverk náttúruverndarnefnda

Náttúruminjaskrá A-, B-, C- hluti

Friðlýsingar

Leyfisveitingar

Sérstök vernd náttúruminja

Umsagnir v/skipulagsmála og mats á 
umhverfisáhrifum

Akstur utan vega

Vegaskrá



• Mikilvægt við undirbúning 
friðlýsinga, gerð stjórnunar- og 
vendaráætlana og umsjón 
friðlýstra svæða.

• Störf náttúruverndarnefnda.

• Gögn fyrir vegaskrá.



Á vegum hvers 
sveitarfélags starfar þriggja 
til sjö manna 
náttúruverndarnefnd sem 
sveitarstjórn kýs til 4 ára í 
senn. 
Tilkynna Umhverfisstofnun 
um nefndir.



• Náttúruminjaskrá er skipt í þrjá hluta: 
A-, B-, og C- hluta. 

• Umhverfis- og auðlindaráðherra gefur út 
náttúruminjaskrá og leggur fyrir Alþingi 
eigi sjaldnar en á fimm ára fresti.

• Umhverfisstofnun sér um kynningu á þeim 
hluta sem snýr að tillögu að 
framkvæmdaáætlun og nýskráningu í C-
hluta.

• Tillagan skal meðal annars send til 
umsagnar sveitarstjórnum, 
náttúruverndarnefndum og náttúrustofum.



• Undirbúningur friðlýsingar.

• Friðlýsingarferli.

• Réttaráhrif friðlýsingar.



• Hvar þarf að fá leyfi vegna 
framkvæmda á friðlýstum svæðum?

• Undanþága frá ákvæðum 
friðlýsingar.

• Heimild til að aka vélknúnum 
ökutækjum utan vega.

• Starfsemi og framkvæmdir utan 
friðlýsts svæðis.

• Sækja um leyfi.



• Forðast ber að raska vistkerfum sem 
nefnd er í 61. gr. laga um náttúruvernd 
nema brýna nauðsyn beri til.

• Skylt er að afla framkvæmdaleyfis, 
eða eftir atvikum byggingarleyfis. 

• Áður en leyfi er veitt skal 
leyfisveitandi (oft sveitarfélög) leita 
umsagnar Umhverfisstofnunar og 
viðkomandi náttúruverndarnefndar.

• Kortasjá NÍ.



• Meðal þeirra umsagna sem 
Umhverfisstofnun hefur lögbundna 
skyldu til að veita er vegna mats á 
umhverfisáhrifum og vegna gerðar 
skipulagstillagna.



Umsóknum um leyfi til aksturs utan 
vega, sem oft berast sveitarfélögum, 
skal ávallt vísa til Umhverfisstofnunar, 
hvort sem svæðið er friðlýst eða ekki. 



Við gerð aðalskipulags skulu 
sveitarfélög gera tillögu að skrá, á 
stafrænum kortagrunni, um vegi aðra 
en þjóðvegi í náttúru Íslands þar sem 
umferð vélknúinna ökutækja er 
heimil, sbr. 2. mgr. 32. gr. laga nr. 
60/2013 um náttúruvernd. 



https://ust.is/nattura/handbaekur/

▪ Tökum við öllum ábendingum og 
viljum betrumbæta skjalið 
jafnóðum 

▪ – enda lifandi skjal.

https://ust.is/nattura/handbaekur/



