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Bandaríkjamönnum....?????
Og þó.......

Veiðilendur, grasnytjar, hagsmunir.....
Væntumþykja fyrir landi, Gullfoss......
Yellowstone, varðar leiðina.....
Þörf, álag á náttúru.....
Efnahagslegur ávinningur...........



• Samráð, samkomulag (samþykki...)
• Lög og reglur 
• Skipulag (umsjón, áætlun....)
• Fjármagn (uppbygging og rekstur...)



Markmið náttúruverndarlaga er að vernda til 
framtíðar fjölbreytni íslenskrar náttúru, þar á 
meðal líffræðilega og jarðfræðilega fjölbreytni 
og fjölbreytni landslags.
Lögin miða jafnframt að vernd og sjálfbærri 
nýtingu auðlinda og annarra náttúrugæða.



Aðferð sem notuð er í náttúruvernd
Verndun sérstæðra og mikilvægra svæða og fyrirbæra
Tvær gerðir friðlýsinga/friðunar

Afmörkun landsvæða
Vistgerðir, vistkerfi, tegundir, steindir og 
steingervingar



Eykur á sérstöðu (og verðmæti)
Viðheldur vistkerfum og verndar
Stýrir
Uppbygging innviða 
Félagslegur og hagrænn ávinningur
Eflir virðingu og skilning íbúa á gæðum svæðisins
Tryggir vernd útivistarsvæðis með aðkomu ríkisins
Getur skapað verðmæti í formi atvinnu, uppbyggingar 
og auknum tækifærum í þjónustustarfsemi



Stefnumótun Alþingis

Náttúruverndaráætlanir

Náttúruminjaskrá

Rammaáætlun

Átak í friðlýsingum

Ferðamannastaðir sem eru undir álagi

Svæði í verndarflokki rammaáætlunar

Svæði á náttúruverndaráætlunum

Stækka þjóðgarða

Miðhálendisþjóðgarður

Önnur svæði



Náttúruvé
Óbyggð víðerni
Þjóðgarðar
Náttúruvætti

Friðlönd
Landslagsverndarsvæði
Verndarsvæði með sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda
Fólkvangar
Svæði í verndarflokki rammaáætlunar
Heil vatnakerfi



Friðlýsa má landsvæði til verndar landslagi sem: 

Þykir sérlega verðmætt vegna fagurfræðilegs 
og/eða menningarlegs gildis

Talið er sérstætt eða fágætt á svæðis-, lands- eða 
heimsvísu eða...... 

Skipar mikilvægan sess í vitund þjóðarinnar. 



Tillaga
Skipun samstarfshóps
Áform um friðlýsingu (8 vikur)
Unnin tillaga að friðlýsingarskilmálum

Samráð við hagsmunaaðila
Kynningarferli (3 mánuðir)
Lokaákvörðun ráðherra



Um friðlýsinguna

Markmið

Mörk svæðisins

Verndun jarðminja, gróðurs, dýralífs og menningarminja

Umferð

Tjöldun, gisting og umgengni

Umsjón

Stjórnunar- og verndaráætlun

Landnotkun og mannvirkjagerð

Notkun skotvopna

Fleiri atriði eftir eðli svæðanna



Auglýsing um friðlýsingu Kattarauga við Kornsá í Vatnsdal, Austur-

Húnavatnssýslu. 

Um náttúruvættið gilda eftirfarandi reglur: 

1. Umferð gangandi fólks er leyfð um bakka tjarnarinnar en fólk er hvatt til 

að ganga aðeins eftir göngustíg. Bannað er að tjalda á náttúruvættinu og öll 

umferð um hólmana er bönnuð. 

2. Öll umferð vélknúinna ökutækja og vinnuvéla um svæðið er bönnuð. 

3. Ekki má skerða gróður náttúruvættisins á nokkurn hátt og er umferð og 

beit búfjár innan þess bönnuð. 

4. Allt rask á náttúruvættinu er bannað og varast ber allar framkvæmdir í 

nágrenni þess sem leitt gætu til lækkunar vatnsborðs tjarnarinnar. 





Svæði komið í umsjón ríkisins 
og/eða gerður umsjónarsamningur
Gerð stjórnunar- og verndaráætlun
Aðgerðir á svæði í samræmi við 
stjórnunar- og verndaráætlun



Kostir
Fjármagn
Skipulag
Vernd
Tækifæri
Flókið eignarhald

Gallar
Viss binding
Leyfi 
Forræði..



Vanda undirbúningsferlið
Hvert vil ég sjá svæðið stefna
Samráð og samvinna
Ekki yfirtaka (boð og bönn)
Vernd sérsniðin að viðgansefni
Ávinningur




