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Ágrip 

Náttúruverndarlöggjöfin á Spáni þurfti að fara í gegnum gagngerar breytingar eftir að 

hæstiréttur Spánar hafði úrskurðað að stjórn þjóðgarða og annarra náttúruverndarsvæða bæri að 

vera í umsjón sjálfstjórnarsvæða. Niðurstaðan voru tvenn lög, ný náttúruverndarlög 42/2007 og 

lög um þjóðgarða 30/2014, en markmið laganna er að tryggja samræmda löggjöf án þess að 

skerða völd sjálfstjórnarsvæða. Á Íslandi fór fram heildræn endurskoðun á löggjöf um 

náttúruvernd á árunum 2009 og 2010. Niðurstaðan voru ný lög um náttúruvernd nr. 60/2013. 

Nefndin sem hafði unnið að endurskoðun laganna hafði löggjöf Norðurlandanna og sér í lagi 

nýju náttúruverndarlögin í Noregi sér til fyrirmyndar. 

Náttúruvernd er hnattræn áskorun og þekkir engin landamæri. Í ritgerð minni er gerður 

samanburður á löggjöf, stjórn og eftirliti með náttúruverndarsvæðum á Spáni og Íslandi og 

leitað svara við þeirri spurningu hvort við gætum lært hvort af öðru. Helsti kostur spænsku 

laganna er skilvirkni þeirra, þar sem náttúruverndarlög og þjóðgarðalög hafa það hlutverk að 

samræma og setja lagalegan ramma. Helstu stjórnunartól verndarsvæða eru skilgreind í 

spænskum lögum og lögð er áhersla á samráð, svæðisskiptingu og félagshagfræðileg áhrif 

verndunar. 

Á Íslandi gerir fjöldi sérlaga á sviði náttúruverndar og mismunandi útfærslur á framkvæmd og 

eftirliti með verndarsvæðum allar breytingar seinvirkar. Hér getum við lært af spænsku 

löggjöfinni með því að setja lög sem samræma og setja lagalegan ramma fyrir öll verndarsvæði 

en efla vald heimamanna og stjórnar hvers verndarsvæðis. 

 

Lykilorð: Náttúruvernd, verndarsvæði, náttúruverndarlög, þjóðgarðar, aðalskipulag, 

stjórnunaráætlun, verndaráætlanir, samráð, svæðisskipting, Spánn, Ísland. 

 

  



 

iii 

 

Abstract 

The Nature Conservation Legislation in Spain needed to be completly changed after the 

Constitutional Court of Spain had decided that the management of the national parks and other 

protected areas should be in the hands of the autonomous communities. The result were two 

new laws: the Law on Natural Heritage and Biodiversity 42/2007 and the National Parks Act 

30/2014. Both laws aimed at coordinating the legislation without taking the power of 

enforcement out of the hands of the autonomous communities. In Iceland a comprehensive 

revision of the legislation on nature conservation took place in 2009-2010. The result of the 

revision was the Nature Conservation Act 60/2013. The revision committee used as reference 

the legislation of the Nordic Countries and especially the new Nature Diversity Act of Norway. 

Nature conservation is a global challenge and does not recognise borders. In this thesis I 

compare the legislation, management and monitoring of protected areas in Spain and in Iceland 

and look for the answer to the question wether we could learn from each other. The main 

advantage of the Spanish laws is their efficiency. Both the Law on Natural Heritage and 

Biodiversity and the National Parks Act aim at coordination by creating a legal framework. The 

laws define the main tools for conservation and emphasis is placed among others on 

consultation, zoning and the socioeconomic impact of conservation. 

In Iceland the number of special laws on nature conservation and the different implementation 

of management and monitoring of the protected areas make all changes working slow. In this 

way we can learn from the Spanish legislation by passing laws that help coordinate and set a 

legal framework for all protected areas and in the same time strengthen the power of 

enforcement of the local population and the administration of each protected area. 

 

Keywords: Nature Conservation, Protected Areas, Nature Conservation Legislation, National 

Parks, Master Plan, Management Plan, Conservation Plan, Spain, Iceland. 
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1. Inngangur 

Áhugi almennings á útivist og náttúruvernd hefur farið vaxandi á undanförnum árum og 

áratugum. Vitundarvakning hefur átt sér stað í umhverfismálum, í loftslagsmálum og í 

sjálfbærri nýtingu auðlinda. Náttúruverndarlöggjöfin hefur þurft að bregðast við þessu með því 

að aðlaga lögin að nútímanum. Náttúruvernd hefur þróast frá verndun einstakra náttúrumyndana 

í verndun heilla vistkerfa og líffræðilegrar fjölbreytni. Umhverfismál eru hnattræn og sama 

þróun í náttúruverndarlöggjöf hefur átt sér stað um allan heim. Íslenska löggjöfin hefur haft 

náttúruverndarlöggjöf á Norðurlöndum til fyrirmyndar enda eru menningartengsl sterk á milli 

landanna og náttúran ekki ólík. 

Sem skiptinemi í Universidad de Almería í sjálfstjórnarsvæðinu Andalúsíu á Spáni fékk ég 

tækifæri til að kynnast spænskri náttúruverndarlöggjöf. Í kjölfar stjórnarskrárbreytingar og 

úrskurðar hæstaréttar Spánar 1995 að sjálfstjórnarsvæðin beri ábyrgð á löggjöf og stjórn 

náttúruverndarsvæða þurfti að semja ný náttúruverndarlög. Niðurstaðan voru tvenn lög: ný 

náttúruverndarlög 42/2007 og lög um þjóðgarða 30/2014. Tilgangur laganna var að tryggja 

samræmda löggjöf án þess að skerða völd sjálfstjórnarsvæða. Engin lög eru gallalaus og ýmsar 

breytingar hafa verið gerðar á lögunum síðan þau voru sett. En almennt ríkir sátt um lögin á 

Spáni. 

Strax í skiptinámi í Almería vaknaði hjá mér áhuginn að bera saman náttúrulöggjöfina á Spáni 

og þá íslensku. Úr því varð rannsóknarspurningin mín, að bera saman náttúruverndarlöggjöf og 

framkvæmd náttúruverndar á Spáni og á Íslandi og kanna hvort við gætum lært hvort af öðru. 

Til að svara þessari spurningu þurfti ég að afla gagna fyrir hvort land fyrir sig. Því fjallar annar 

kafli ritgerðarinnar um náttúruverndarlöggjöf og stjórn friðlýstra svæða á Íslandi. Í þriðja kafla 

er gerð grein fyrir löggjöf og stjórn verndaðra svæða á Spáni. Í fjórða kafla er gerður 

samanburður á löggjöf og stjórnunaraðferðum í löndunum tveimur og niðurstöðurnar teknar 

saman. 

Enginn samanburður á spænskri og íslenskri náttúruverndarlöggjöf og framkvæmd 

náttúruverndar hefur verið gerður áður að mér vitandi. Því byggist rannsókn mín aðallega á 

lögum og reglugerðum um náttúruvernd og gagnasöfnum opinberra stofnana í báðum löndum. 

Á Íslandi eru aðdragandi og markmið laganna oftast útskýrð í frumvörpum að lögum, en á Spáni 

eru lögin skýrð í formála. Nokkuð hefur verið skrifað um spænsku löggjöfina á spænsku og 

ensku og vísa ég í fræðirit á viðkomandi stöðum. Minna hefur verið skrifað um íslensku 
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náttúruverndarlöggjöfina. Hér hefur reynst sérstaklega gagnleg Hvítbók um löggjöf til verndar 

náttúru Íslands (Aagot V. Óskarsdóttir, 2011) sem var tekin saman af nefnd á vegum 

umhverfisráðuneytisins um endurskoðun náttúruverndarlaga. 

Fátt er um þýðingar laga og reglugerðar. Eingöngu spænsku þjóðgarðalögin 30/2014 eru til á 

spænsku og ensku. Því læt ég fylgja orðalista yfir helstu hugtök náttúruverndar á ensku, íslensku 

og spænsku í viðauka Error! Reference source not found.. 

 

2. Náttúruverndarlöggjöf og stjórn friðlýstra svæða á Íslandi 

Gögn um náttúruverndarlöggjöf og stjórn friðlýstra svæða á Íslandi eru aðallega sótt í lög, 

frumvörp til laga, reglugerðir og í gagnabanka opinberra stofnana. Sérstaklega gagnleg hefur 

Hvítbók um löggjöf til verndar náttúru Íslands (Aagot V. Óskarsdóttir, 2011) reynst sem var 

tekin saman af nefnd á vegum umhverfisráðuneytis um endurskoðun náttúruverndarlaga og 

Handbók um stjórn friðlýstra svæða (Umhverfisstofnun, 2019). Erfitt hefur reynst að finna 

áreiðanleg gögn um fjölda og stærð friðlýstra svæða á Íslandi bæði á landi og til sjávar og er 

gerð grein fyrir því í viðkomandi kafla. En þó að einstakar tölur gætu verið á reiki gefur 

gagnasöfnin góða heildarmynd sem nýtist í samanburði á milli landanna. 

2.1 Náttúruverndarlöggjöf á Íslandi 

Náttúruvernd í Evrópu hefur þróast frá verndun einstakra náttúrumyndana og svæða yfir í 

verndun heilla vistgerða og vistkerfa og síðan í þróun stjórnunar- og verndarkerfa (Jongman, 

1995). Þróun náttúruverndar á Íslandi er að því leyti ekki frábrugðin þróuninni í 

nágrannalöndum okkar. Fyrstu lögin voru sett til verndar einstakra dýrategunda svo sem lög um 

friðun fugla og hreindýra nr. 6/1882, lög um friðun hvala nr. 6/1886 og lög um friðun fugla og 

eggja nr. 59/1913. Fyrstu svæðin sem voru friðuð með lögum voru Þingvellir (lög nr. 50/1928) 

og Eldey (lög nr. 27/1940) en fyrstu almennu lögin um náttúruvernd voru ekki sett fyrr en 1956. 

Hér á eftir er gerð grein fyrir breytingum í íslenskri náttúruverndarlöggjöf frá 1956 til dagsins 

í dag og þeirri hugmyndafræði sem þær byggjast á. 

Lög um náttúruvernd nr. 48/1956 

Lög um náttúruvernd nr. 48/1956 voru fyrstu almennu náttúruverndarlögin sem sett voru á 

Íslandi. Samkvæmt 1. grein laganna mátti friðlýsa sérstæðar náttúrumyndanir, jurtir eða dýr 

sem miklu skipta frá náttúrufræðilegu eða öðru menningarlegu sjónarmiði svo og landsvæði 
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sem mikilvægt þóttu til að varðveita sökum sérstæðs gróðurfars eða dýralífs. Náttúrumyndanir 

sem eru friðlýstar skv. þessum lögum nefnast náttúruvætti og friðlýst landsvæði kallast friðlönd. 

Einnig er heimilt að friðlýsa landsvæði í ríkiseign og kallast þau þjóðvangar eða þjóðgarðar.  Í 

frumvarpi til laga um náttúruvernd (Þingskjal nr. 232/1955-1956, bls. 856) stendur að ýmis 

erlend náttúruverndarlög hafi verið höfð til hliðsjónar við gerð frumvarpsins m.a. lög frá Sviss, 

Þýskalandi og Frakklandi en mest hafi verið stuðst við náttúruverndarlögin frá Danmörku og 

Svíþjóð svo og frumvarp til náttúruverndarlaga í Noregi. 

Í upphafi greinargerðar sem fylgdi frumvarpinu stendur „Hér á landi skortir almenn lög um 

náttúruvernd, sem kunnugt er“ og eru svo talin upp þau lög sem fram að því höfðu verið sett til 

verndar gróðurs, dýra, náttúrumyndana og einstakra svæða. Eru þar m.a. talin upp lög nr. 

59/1913 um friðun fugla og eggja, lög nr. 42/1921 um friðun lunda, lög nr. 83/1940 um friðun 

arnar og vals, lög nr. 74/1941 um friðun æðarfugls, lög nr. 50/1928, um friðun Þingvallar, og 

lög nr. 27/1940, um friðun Eldeyjar. En lögin um friðun Eldeyjar eru þar talin vera þau fyrstu 

sem töldust gagnger náttúruverndarlög (Þingskjal nr. 232/1955-1956. Frumvarp til laga um 

náttúruvernd, bls. 851). 

Í greinargerðinni með frumvarpinu (Þingskjal nr. 232/1955-1956, bls. 851-852) eru rakin helstu 

rök fyrir setningu sérstakra náttúruverndarlaga. Íslensk náttúra var talin hafa, allt fram til síðustu 

ára, orðið fyrir minni áhrifum af mannavöldum en náttúra annarra landa. Ástæður voru taldar 

vera þær, að landið byggðist síðar en flest önnur lönd, að landið hafi verið eitt af strjálbýlustu 

löndum heims og að tæknileg menning hafi verið á lágu stigi og því haft tiltölulega lítil áhrif á 

náttúru landsins. En með innreið véla hafi „meira verið umrótað hér á einum áratug en áður á 

mörgum öldum“ (bls. 851). Er nefnd framræsla mýra í því samhengi og spáð að svo gæti farið 

í náinni framtíð „að ástæða verði til að friða einhverja óframræsta mýri“ (bls. 852). Einnig eru 

nefndar auknar samgöngur, akvegir, brýr og flugsamgöngur, sem opnuðu aðgang að 

landsvæðum sem áður höfðu verið nærri ósnortin. 

Í frumvarpinu er greint á milli þriggja þátta náttúruverndar: (1) náttúruvernd sem byggist á 

menningarlegum sjónarmiðum, (2) náttúruvernd sem á rót í félagslegum viðhorfum og (3) 

náttúruvernd sem er reist á fjármunalegum eða búskaparlegum grundvelli. Menningarlegum 

sjónarmiðum eru gerð skil í I. kafla laga nr. 48/1956 um umtak náttúruverndar í ákvæðum um 

friðlýsingar, náttúruspjöll og umgengni. Félagslegum sjónarmiðum eru gerð skil í II. kafla sem 

fjallar um aðgang almennings að náttúru landsins. Fá almenn ákvæði eru sett um búskaparlega 

náttúruvernd, en sér lög gilda um nýtingu náttúruauðlinda eins og námuvinnslu, vatnsréttindi, 

skógrækt o.fl. (Þingskjal nr. 232/1955-1956, bls. 855–856). 
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Lög um náttúruvernd nr. 47/1971 

Menntamálaráðherra skipaði árið 1968 nefnd til að endurskoða náttúruverndarlögin, en 

tilgangur endurskoðunar var að auka náttúruvernd og auðvelda almenningi aðgang að 

náttúrunni til útivistar og náttúruskoðunar. Við endurskoðun náttúruverndarlaga hafði nefndin 

til hliðsjónar löggjöf á Norðurlöndum svo og gögn frá alþjóðanáttúruverndarstofnunum. 

Grundvallaatriðin sem náttúruverndarlögin frá 1956 byggðust á urðu áfram burðarásinn í nýju 

lögunum. Áhersla var lögð á menningarlega náttúruvernd en félagsleg og fjármunaleg 

náttúruvernd fékk aukið vægi (Þingskjal nr. 617/1969-1970, bls. 1994-1995). 

Fyrsta grein náttúruverndarlaga nr. 47/1971 fjallar um hlutverk náttúruverndar. Nefndin taldi 

nauðsynlegt að útskýra tilgang laganna og skilgreina hugtakið náttúruvernd (Þingskjal nr. 

617/1969-1970, bls. 1996), en tilgangur laganna samkvæmt 1. gr. laganna er „að stuðla að 

samskiptum manns og náttúru, þannig að ekki spillist að óþörfu líf eða land, né mengist sjór, 

vatn eða andrúmsloft“. Friðlýsingar ná til náttúruvætta og umhverfis þeirra, til jurta og dýra 

sem þurfa verndun, til friðlanda og þjóðgarða. Í 26. gr. laganna er nýtt ákvæði um fólkvanga, 

en stjórn og rekstur slíks fólkvangs er í höndum sveitarfélaga. 

Lög um náttúruvernd nr. 93/1996  

Endurskoðun náttúruverndarlaga sem fór fram árunum 1994-1996 beindist fyrst og fremst að 

stjórnsýslu náttúruverndar. Nýtt umhverfisráðuneyti hafði verið stofnað 1990 og var yfirstjórn 

náttúruverndarmála núna í höndum umhverfisráðherra. Umhverfisráðherra ákvað því að 

endurskoðun náttúruverndarlaga yrði skipt í tvennt og efnisleg endurskoðun færi fram seinna 

(Aagot V. Óskarsdóttir, 2011, bls. 30). Samkvæmt 5. gr. laga um náttúruvernd nr. 93/1996 hefur 

Náttúruvernd ríkisins umsjón með og annast eftirlit með friðlýstum svæðum. Heimild til 

setningar reglugerða og heimild til friðlýsingar var færð frá Náttúruverndarráði til 

umhverfisráðherra. Áfram er talað um friðlýsingu náttúruvætta, friðlanda, þjóðgarða og 

fólkvanga. En í staðinn fyrir friðun einstakra jurta eða dýra er talað í 27. gr. laga um friðlýsingu 

lífvera, búsvæða þeirra og vistkerfa sem miklu skipta frá náttúrufræðilegu eða öðru 

menningarlegu sjónarmiði. Hér er því í fyrsta skipti talað um verndun vistkerfa í íslenskum 

lögum. Nýjung í lögunum er ákvæði um verndaráætlanir og skipulagsáætlanir, en skv. 5. gr. 

laga er það í hlutverki Náttúruverndar ríkisins að hafa umsjón með gerð verndar- og 

skipulagsáætlana fyrir náttúruverndarsvæði. Einnig er nýtt ákvæði í 32. gr. laga að 

umhverfisráðherra átti að gefa út náttúruminjaskrá á fjögurra ára fresti. Að öðru leyti voru lögin 
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að mestu samhljóða ákvæðum eldri laga og má því segja að efnisákvæði náttúruverndarlaga séu 

að grunni til frá árinu 1956 (Þingskjal nr. 848/1998-1999, bls. 3330). 

Lög um náttúruvernd nr. 44/1999 

Efnisleg endurskoðun náttúruverndarlaga leiddi af sér ný lög um náttúruvernd nr. 44/1999. 

Lögin telja 79 greinar og er þeim skipt í níu meginkafla. Er þetta töluverð aukning frá fyrri 

náttúruverndarlögum, en lögin nr. 48/1956 telja 36 greinar, lögin nr. 47/1971 telja 38 greinar 

og lögin nr. 93/1996 telja 41 grein. Meginkaflar laganna nr. 44/1999 eru: markmið, gildissvið 

og skilgreiningar (kafli I, grein 1-3), stjórn náttúruverndarmála (kafli II, grein 4-11), 

almannaréttur, umgengni og útivist (kafli III, grein 12-27), rekstur náttúruverndarsvæða (kafli 

IV, grein 28-32), landslagsvernd (kafli V, grein 33-44), nám jarðefna (kafli VI, grein 45-49), 

friðlýstar náttúruminjar (kafli VII, grein 50-64), náttúruverndaráætlun og náttúruminjaskrá 

(kafli VIII, grein 65-69) og ýmis ákvæði (kafli IX, grein 70-79). Nokkrar áherslubreytingar eru 

frá eldri lögum og má þar helst nefna 65. gr. laga nr. 44/1999 að umhverfisráðherra skuli láta 

vinna náttúruverndaráætlun fyrir allt landið á fimm ára fresti.  Samkvæmt ákvæði til 

bráðabirgða laga nr. 44/1999 átti að leggja fyrstu náttúruverndaráætlunina fyrir árið 2002. Efni 

náttúruverndaráætlunarinnar er lýst í 66. grein laga nr. 44/1999 en í henni „skulu vera sem 

gleggstar upplýsingar um náttúruminjar, þ.e. náttúruverndarsvæði og lífverur, búsvæði þeirra 

og vistkerfi, sem ástæða þykir til að friðlýsa“. Svo eru talin upp helstu viðmið sem á að taka 

tillit til við gerð áætlunarinnar en þau eru: menningarleg og söguleg arfleifð, nauðsyn á 

endurheimt vistgerða, nýting mannsins á náttúrunni og ósnortin víðerni. Friðlýsingarflokkarnir 

eru sömu og í lögum nr. 93/1996: þjóðgarðar, friðlönd, náttúruvætti, friðlýstar lífverur, búsvæði 

og vistkerfi svo og fólkvangar. En til friðlýstra lífvera, búsvæða og vistkerfa teljast núna einnig 

náttúruminjar í hafi (lög nr. 44/1999, 54. gr.). Í 3. gr. laga nr. 44/1999 er í fyrsta skiptið hugtakið 

„ósnortið víðerni“ skilgreint sem landsvæði sem er a.m.k. 25 km2 að stærð og í a.m.k. 5 km 

fjarlægð frá mannvirkjum og öðrum tæknilegum ummerkjum, „þar sem ekki gætir beinna 

ummerkja mannsins og náttúran fær að þróast án álags af mannlegum umsvifum“. 

Við gerð frumvarpsins var höfð hliðsjón af  skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1997 og 

öðrum lögum á sviði umhverfismála, af náttúruverndarlögum í nágrannalöndum okkar og af 

alþjóðasamningum sem Ísland á aðild að eins og Ramsarsamningnum um votlendi, 

Bernarsamningnum um villtar plöntur og dýr og samningnum um líffræðilega fjölbreytni 

(Þingskjal nr. 848/1998-1999, bls. 3531). Gerð skipulagsáætlana er í höndum sveitarfélaga en 

skv. 33. gr. laga nr. 44/1999 skal leita „umsagnar Náttúruverndar ríkisins og 

náttúruverndarnefnda við gerð svæðis- og aðalskipulagsáætlana“ og „við úrskurði um mat á 
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umhverfisáhrifum“. Samkvæmt 6. gr. lið d laga nr. 44/1999 er gerð verndaráætlana fyrir 

náttúruverndarsvæðin áfram í höndum Náttúruverndar ríkisins án þess þó að útskýra nánar 

innihald og tilgang þeirra. 

Lög um náttúruvernd nr. 60/2013 

Árið 2009 skipaði umhverfisráðherra nefnd til endurskoðunar náttúruverndarlaga. Nefndin 

hafði til hliðsjónar náttúruverndarlöggjöf á Norðurlöndum og sér í lagi í Noregi. En ný 

náttúruverndarlög (Lov om forvaltning av naturens mangfold, 2009) höfðu verið sett í Noregi 

á sama ári. Við greiningu gildandi náttúruverndarlaga og gerð tillaga að breytingum var unnin 

hvítbók að norskri og sænskri fyrirmynd. Skiptist því vinna nefndarinnar í tvennt, annars vegar 

að skrifa hvítbók um löggjöf til verndar náttúru Íslands og hins vegar að skila tillögu að 

frumvarpi til laga um breytingar á lögum um náttúruvernd nr. 44/1999. Frumvarpið til laga um 

breytingar á lögum um náttúruvernd nr. 44/1999 byggðist á niðurstöðum greiningarvinnu eins 

og þær birtast í hvítbókinni og er eitt af fylgiskjölum hennar (Aagot V. Óskarsdóttir, 2011, bls. 

452–465). 

Hvítbókin var birt 31. ágúst 2011 undir nafninu „Náttúruvernd, hvítbók um löggjöf til verndar 

náttúru Íslands“. Hún markar þáttaskil í náttúruverndarlöggjöf á Íslandi. Í fyrsta sinn var gerð 

heildarúttekt á lagaumhverfi sem snýr að náttúruvernd á Íslandi. Ítarlega er gerð grein fyrir 

einkennum og ástandi náttúru Íslands og þeim ógnum sem við henni blasa og bregðast þarf við 

(Aagot V. Óskarsdóttir, 2011, bls. 37–38). Að gerð bókarinnar komu sérfræðingar á sviði 

náttúrufræða, stjórnsýslufræða og lögfræði, auk þess sem víðtækt samráð var haft við stóran 

hóp hagsmunaaðila (Aagot V. Óskarsdóttir, 2011, bls. 20–21). 

Nefndin taldi brýnt að ráðist yrði í breytingar á tilteknum lagagreinum sem þyldu ekki bið eftir 

heildarendurskoðun náttúruverndarlaga. Breytingar voru lagðar til á tveimur greinum, 17. gr. 

laga nr. 44/1999 um akstur utan vega og 37. gr. laga um sérstaka vernd tiltekinna jarðmyndana 

og vistkerfa. Frumvarp til laga um breytingar á lögum um náttúruvernd nr. 44/1999 með síðari 

breytingum var lagt fyrir Alþingi á 139. löggjafarþingi 2010-2011 og aftur með örfáum 

orðalagsbreytingum á 140. löggjafarþingi 2011-2012 án þess að fá afgreiðslu. En tillögur 

nefndarinnar eins og þær voru settar fram í hvítbókinni urðu grundvöllur fyrir 

heildarendurskoðun náttúruverndarlaga sem leiddu til frumvarps til laga um náttúruvernd sem 

var lagt fyrir Alþingi á 141. löggjafarþingi 2012-2013 (Þingskjal nr. 537/2012-2013, bls. 35). 

Ný lög um náttúruvernd nr. 60/2013 voru samþykkt 10. apríl 2013 og tóku gildi 15. nóvember 

2015. Lögin telja 95 greinar sem skiptast í sextán  kafla. Kaflarnir eru: markmið, gildissvið og 
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skilgreiningar (kafli I, grein 1-5), meginreglur (kafli II, grein 6-12), stjórn náttúruverndarmála 

(kafli III, grein 13-16), almannaréttur, útivist og umgengni (kafli IV, grein 17-30), akstur utan 

vega (kafli V, grein 31-32), náttúruminjaskrá (kafli VI, grein 33-37), friðlýsing svæða (kafli 

VII, grein 38-44), flokkar friðlýstra svæða (kafli VIII, grein 45-55), friðun vistkerfa, vistgerða 

og tegunda (kafli IX, grein 56-60), sérstök vernd tiltekinna vistkerfa, jarðminja o.fl. (kafli X, 

grein 61-62), innflutningur og dreifing lifandi framandi lífvera (kafli XI, grein 63-67), 

skipulagsgerð, framkvæmdir og fleira (kafli XII, grein 68-73), vöktun og eftirlit (kafli XIII, 

grein 74-78), umsjón og eftirlit með náttúruverndarsvæðum (kafli XIV, grein 79-86), 

þvingunarúrræði og viðurlög (kafli XV, grein 87-90) og ýmis ákvæði (kafli XVI, grein 91-95). 

Í athugasemdum við lagafrumvarpið er helstu breytingum í lögunum lýst (Þingskjal nr. 

537/2012-2013, bls. 36–37) : 

1. Markmiðsákvæði eru ítarlegri og fleiri hugtök sem tengjast náttúruvernd eru skilgreind. 

Sér verndarmarkmið er sett fram fyrir vistgerðir, vistkerfi og tegundir annars vegar og 

fyrir jarðminjar, vatnasvæði og landslag hins vegar (sjá kafla I náttúruverndarlaga nr. 

60/2013, 1.-3. gr.). 

2. Helstum meginreglum umhverfisréttar eru gerð skil í nýjum kafla, m.a. með ákvæðum 

um varúðarreglu og ábyrgð á kostnaði (sjá kafla II náttúruverndarlaga nr. 60/2013, 6.-

12. gr.).  

3. Umhverfisstofnun tekur við hlutverki Náttúruverndar ríkisins í eftirliti og rekstri 

náttúruverndarsvæða. Náttúrufræðistofnun Íslands annast skráningu náttúruminja. 

Verkaskipting og ábyrgð stjórnvalda og opinberra stofnana eru skýr (sjá kafla III 

náttúruverndarlaga nr. 60/2013, 13. gr.). 

4. Almannaréttur er styrktur (sjá kafla IV náttúruverndarlaga nr. 60/2013, 17. og 29. gr.). 

5. Sér kafli er um bann aksturs utan vega. Akstur utan vega hefur lengi verið vandamál og 

í hvítbókinni var tekið fram að brýnt væri að sporna gegn akstri utan vega (sjá kafla V 

náttúruverndarlaga nr. 60/2013, 31.-32. gr.). 

6. Náttúruminjaskrá verður meginstjórntæki náttúruverndar. Framkvæmdaráætlun í B-

hluta náttúruminjaskrá tekur við hlutverki náttúruverndaráætlunar (sjá kafla VI 

náttúruverndarlaga nr. 60/2013, 33. gr.). 

7. Sér kafli fjallar um alla ferla friðlýsinga, m.a. undirbúning og auglýsingar (sjá kafla VII 

náttúruverndarlaga nr. 60/2013, 38.-44. gr.). 

8. Friðlýsingarflokkum er fjölgað og  tekur nýja flokkunin mið af flokkunarkerfi 

Alþjóðanáttúruverndarsamtakanna (IUCN) fyrir vernduð svæði. Nýir flokkar eru 
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náttúruvé, óbyggð víðerni, landslagsverndarsvæði og verndarsvæði með sjálfbærri 

nýtingu náttúruauðlinda. Skilgreiningu á friðlöndum hefur verið breytt og færð nær 

flokki IV í flokkunarkerfi IUCN sem afmörkuð landsvæði til að vernda tilteknar 

vistgerðir og búsvæði. Nýtt í lögunum er einnig að friðlýsa má heil vatnakerfi  (sjá kafla 

VIII náttúruverndarlaga nr. 60/2013, 45.-55. gr.). 

9. Sér kafli fjallar um friðun vistkerfa, vistgerða og tegunda og réttaráhrif slíkra ákvarðana 

(sjá kafla IX náttúruverndarlaga nr. 60/2013, 56.-57. gr.). 

10. Sér kafli fjallar um sérstaka vernd tiltekinna vistkerfa, jarðminja o.fl. (sjá kafla X 

náttúruverndarlaga nr. 60/2013, 61.-62. gr.). 

11. Sér kafli fjallar um innflutning og dreifingu lifandi framandi lífvera (sjá kafla XI 

náttúruverndarlaga nr. 60/2013, 63.-67. gr.). 

12. Skipulagsgerð og framkvæmdir eru færðar í sér kafla. Skýrt er tekið fram að 

framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrár sé bindandi við gerð skipulagsáætlana (sjá kafla 

XII náttúruverndarlaga nr. 60/2013, 68. gr.). 

13. Vöktun og eftirlit er skýrt í sér kafla. Náttúrufræðistofnun Íslands ber ábyrgð á vöktun 

lykilþátta íslenskrar náttúru en Umhverfisstofnun hefur eftirlit með framkvæmd 

náttúruverndarlaga, m.a. með framkvæmdum á friðlýstum svæðum, umferð og 

umgengni (sjá kafla XIII náttúruverndarlaga nr. 60/2013, 74.-78. gr.). 

14. Í kafla um umsjón og eftirlit með náttúruverndarsvæðum er ákvæði um gerð stjórnunar- 

og verndaráætlana fyrir friðlýstu svæðin þar sem m.a. skal fjalla um landnýtingu, 

landvörslu, vöktun, uppbyggingu, fræðslu og miðlun upplýsinga, verndaraðgerðir og 

aðgengi ferðamanna (sjá kafla XIV náttúruverndarlaga nr. 60/2013, 81. gr.). 

15. Samráð við hagsmunaaðila og almenning við gerð verndaráætlana er styrkt í lögunum 

(sjá kafla VI og XIV náttúruverndarlaga nr. 60/2013, 36. og 81. gr.).. 

16. Heimildar stjórnvalda til bregðast við brotum gegn ákvæðum laga eru auknar í sér kafla 

um þvingunarúrræði og viðurlög (sjá kafla XV náttúruverndarlaga nr. 60/2013, 87.-90. 

gr.). 

17. Við hlutverk friðlýsingarsjóðs tekur nýr náttúruverndarsjóður sem hefur það verkefni 

að stuðla að náttúruvernd og umönnun friðaðra og friðlýstra náttúruminja og til að auka 

fræðslu um náttúruvernd og náttúrufar (sjá kafla XVI náttúruverndarlaga nr. 60/2013, 

93. gr.). 

Vandaður undirbúningur með tillögum hvítbókarinnar skilaði sér í löggjöf með skýrum 

markmiðum, nútímalegri nálgun í náttúruvernd með vernd og sjálfbærri nýtingu að leiðarljósi, 
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vandaðri stjórnsýslu og aukinni áherslu á samráð. Umhverfisréttur í nýju náttúruverndarlögum 

samræmist mun betur alþjóðlegum umhverfisrétti, en innleiðing helstu meginreglna alþjóðlegs 

umhverfisréttar er mikilvægt skref í samræmingu landsréttar við alþjóðlegan umhverfisrétt 

(Hanna Lísa Hafsteinsdóttir, 2014, bls. 15). 

Eitt af meginmarkmiðum nýju náttúruverndarlaganna er að byggja upp skipulagt net 

verndarsvæða og er það í samræmi við vistgerðatilskipun Evrópusambandsins um net sérstakra 

verndarsvæða. Ekki skiluðu sér allar tillögur hvítbókarinnar í nýju náttúruverndarlögunum. 

Nefndin taldi að óheppilegt væri að stjórn þjóðgarða landsins væri ekki samræmd og taldi 

æskilegt að yfirstjórn þeirra væri í höndum einnar stofnunar (Aagot V. Óskarsdóttir, 2011, bls. 

375).  Í 4. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013 er tekið fram að ákvæði laga um 

Vatnajökulsþjóðgarð og þjóðgarðinn á Þingvöllum gangi framar ákvæðum þessara laga. Þrátt 

fyrir að stórt skref væri tekið fram á við með nýju náttúruverndarlögunum varðandi stjórnsýslu 

og alþjóðlegar skuldbindingar eru verndarsvæði sem eru friðuð með sérlögum áfram 

undanþegin mikilvægum ákvæðum náttúruverndarlaga eins og gerð stjórnunar- og 

verndaráætlana. 

2.1.1 Náttúruminjaskrá 

Samkvæmt 33. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013 á ráðherra að gefa út náttúruminjaskrá á fimm 

ára fresti og birta með auglýsingu í Stjórnartíðindum þegar Alþingi hefur samþykkt 

þingsályktun um framkvæmdaáætlun. Náttúruminjaskránni er skipt í þrjá hluta: A-hlutinn 

inniheldur skrá yfir friðlýst svæði flokkuð eftir friðlýsingarflokkum, friðaðar vistgerðir, 

vistkerfi og tegundir og önnur svæði vernduð samkvæmt sérlögum. B-hlutinn inniheldur 

framkvæmdaáætlun um friðlýsingar og friðun, þ.e. skrá yfir þær náttúruminjar sem Alþingi 

hefur ákveðið að setja í forgang um friðlýsingu eða friðun á næstu fimm árum. C-hlutinn 

inniheldur skrá yfir aðrar náttúruminjar sem ástæða þykir til að friðlýsa eða friða. Auk þess skal 

birta yfirlitskort sem sýna staðsetningu og útbreiðslu jarðminja og vistkerfa sem njóta sérstakrar 

verndar. 

Lögin tóku gildi 15. nóvember 2015. Náttúrufræðistofnun Íslands hefur tekið saman tillögur að 

svæðum á framkvæmdaráætlun B-hluta náttúruminjaskrár, en enn hefur náttúruminjaskrá ekki 

verið lögð fyrir Alþingi. Í svari umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra við fyrirspurn frá Andrési 

Inga Jónssyni um náttúruminjaskrá  (Þingskjal 573. 2021-2022. 152. löggjafarþing) kemur fram 

að náttúruminjaskrá yfir A-hluta sé aðgengileg á heimasíðu Umhverfisstofnunar. 

Náttúrufræðistofnun Íslands hafi 2018 lagt fram tillögur um að 112 svæði færu á 
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framkvæmdaáætlun fyrir vistgerðir, fuglategundir og jarðminjar og árið 2020 var 19 svæðum 

bætt við til verndar fossum og selum. Tillögur Náttúrufræðistofnunar að verndarsvæðum á 

framkvæmdaráætlun B-hluta eru aðgengilegar á heimasíðu Náttúrufræðistofnunar 

(Náttúruminjaskrá | Náttúrufræðistofnun Íslands). Kortasjáin er aðgengileg á sérvef 

Náttúrufræðistofnunar (Náttúruminjaskrá - kortasjá | Náttúrufræðistofnun Íslands). Í svari 

ráðherra kom fram að stefnt yrði að því að leggja fram þingsályktunartillögu um 

framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrár á löggjafarþinginu 2022–2023  (Þingskjal 573. 2021-

2022. 152. löggjafarþing). 

2.1.2 Friðlýst svæði 

Rúmlega 130 svæði voru friðlýst á Íslandi árið 2022 samkvæmt upplýsingum á vef 

Umhverfisstofnunar (Umhverfisstofnun. Friðlýst svæði). Samkvæmt 3. mgr. 13 gr. 

náttúruverndarlaga nr. 60/2013 er það á ábyrgð Náttúrufræðistofnunar að annast skráningu 

náttúruminja, en Umhverfisstofnun sér um kynningu tillögu að endurskoðaðri náttúruminjaskrá 

og úrvinnslu umsagna vegna hennar. Skrá yfir friðlýst svæði samkvæmt A-hluta 

náttúruminjaskrár má finna á vef Umhverfisstofnunar og á vef Náttúrufræðistofnunar. 

Samkvæmt 3. mgr. 33. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013 skal birta í náttúruminjaskrá 

yfirlitskort sem sýna staðsetningu og útbreiðslu jarðminja og vistkerfa sem njóta sérstakrar 

verndar. Kortasjá með upplýsingum um friðlýst svæði skv. A-hluta náttúruminjaskrár, um 

náttúruminjar á framkvæmdaráætlun í B-hluta og um náttúruminjar sem ástæða þykir til að 

friðlýsa eða friða í C-hluta er á vefi Náttúrufræðistofnunar Íslands (sjá kafla 2.1.1. um 

náttúruminjaskrá). 

Rafrænn aðgangur ætti að auðvelda að uppfæra upplýsingar um friðlýst svæði, en svo virðist 

sem upplýsingarnar séu ekki uppfærðar jafnóðum og þær breytast. Í kortasjá 

Náttúrufræðistofnunar eru skráð 138 friðlýst svæði 21.3.2022. Meðal skráðra friðlýstra 

náttúruvætta eru náttúruminjar sem hafa verið sameinaðar öðrum verndarsvæðum eða hreinlega 

vantar. Háalda féll undir Vatnajökulsþjóðgarð árið 2021 en er enn skráð sem náttúruvætti í 

kortasjá Náttúrufræðistofnunar. Tveir hellar, Árnahellir og Jörundur, koma ekki fram á kortasjá 

Náttúrufræðistofnunar og ekki heldur í lýsigögnum sem henni fylgja, en eru hins vegar báðir 

skráðir sem náttúruvætti á vefi Umhverfisstofnunar um friðlýst svæði. Í svari Ingibjargar Mörtu 

Bjarnadóttur, sérfræðings á sviði náttúruverndar hjá Umhverfisstofnun við fyrirspurn minni frá 

3. febrúar 2022 um fjölda friðlýstra svæða, samanlagt flatarmál friðlýstra landsvæða og 

samanlagt flatarmál friðlýstra hafsvæða tekur hún fram (munnleg heimild, 14. febrúar 2022): 
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„Erfitt er að svara með nákvæma tölu um fjölda friðlýstra svæða því það fer allt eftir því hvernig 

talið er. T.d. geta í einni friðlýsingu verið allt að fjögur aðskilin svæði eins og t.d. Garðahraun 

efra, Garðahraun neðra, Vífilsstaðahraun og Maríuhellar í Garðabæ sem falla öll undir eina 

friðlýsingu sem fólkvangur. Svo er líka spurning hvort talið sé eftir friðlýsingaflokkum en þeir 

skarast að miklu leyti eins og t.d. Þjórsárdalur sem er friðlýstur sem landslagsverndarsvæði en 

innan þess eru þrjú náttúruvætti“.  

Þegar skrá Náttúrufræðistofnunar er uppfærð, hellunum tveimur bætt við og Háalda, 

Garðahraun neðra, Vífilsstaðahraun og Maríuhellar eru tekin út standa eftir 137 friðlýstar 

náttúruminjar: 1 óbyggt víðerni, 3 þjóðgarðar, 3 búsvæði, 43 friðlönd, 4 landslagsverndarsvæði, 

49 náttúruvætti, 23 fólkvangar, 8 jaðarsvæði og 3 önnur friðlýst svæði. Auk þess eru 8 svæði 

friðlýst á rammaáætlun með takmörkun á orkunýtingu. 

Stærð friðlýstra landsvæða 

Erfitt reyndist að fá nákvæmar tölur yfir heildarflatarmál friðlýstra landsvæða og hafsvæða. Í 

lýsigögnum á vef Náttúrufræðistofnunar kemur fram flatarmál friðlýstra náttúruminja en sum 

strandsvæði og friðlýst eyjasvæði ná bæði yfir land og sjó. 

Í svari frá Ingibjörgu Mörtu Bjarnadóttur (munnleg heimild, 14. febrúar 2022) segir að 

heildarflatarmál friðlýstra svæða bara á landi sé 20.347 km². Þetta er í samræmi við upplýsingar 

úr gagnagrunni Protected Planet: The World Database on Protected Areas  (UNEP-WCMC. 

Protected Area Profile for Iceland), en þar segir að heildarflatarmál friðlýstra svæða á landi séu 

20.769 km². Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands er heildarflatarmál Íslands 103.000 

km2 (Hagstofa Íslands. Ýmsar landfræðilegar upplýsingar). Þetta þýðir að friðlýst svæði þekja 

u.þ.b. 20% landsvæðis Íslands. 

Eitt heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna 

í samningnum um líffræðilega fjölbreytni 

var að 17% landsvæða og 10% hafsvæða 

heims njóti verndar árið 2020. Samkvæmt 

upplýsingum OECD voru á heimsvísu 

13,4% og í löndum Evrópusambandsins 

26,2% landsvæða vernduð í lok ársins 

2021 (OECD Data. Protected areas). 
Mynd 1. Hlutfall verndaðs landsvæðis á Íslandi, í Evrópusambandi 
og á heimsvísu frá 2011-2021. OECD Data. Protected areas. 2021. 
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Mynd 1 sýnir þróun hlutfalls verndaðs landsvæðis á Íslandi, í Evrópusambandi og á heimsvísu 

frá 2001-2021 og hefur hlutfallið staðið í stað síðan 2013 þegar Vatnajökulsþjóðgarður var 

stofnaður. Evrópusambandið hefur sett sér enn hærri markmið í áætlun um líffræðilegan 

fjölbreytileika fyrir árið 2030 (EU Biodiversity Strategy for 2030. Bringing nature back into 

our lives, 2020). Þar eru markmið að vernda 30% landsvæðis og 30% hafsvæðis og að einn 

þriðji eða 10% landsvæðis og 10% hafsvæðis skuli vera stranglega verndað. 

Stærð friðlýstra hafsvæða 

Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands er 

efnahagslögsagan 758.000 km2 að stærð (Hagstofa 

Íslands. Ýmsar landfræðilegar upplýsingar). Ísland 

hefur tilkynnt 14 svæði sem hafverndarsvæði á skrá 

OSPAR-samningsins um vernd Norðaustur-

Atlantshafsins (OSPAR Data & Information 

Management System). Á meðal svæðanna eru 

kórallasvæði sem eru friðuð fyrir veiðum, auk nokkurra 

svæða sem eru friðlýst samkvæmt 

náttúruverndarlögum. Mynd 2 sýnir hafverndarsvæðin 

í efnahagslögsögu Íslands. 

Í svari umhverfis- og auðlindaráðherra við fyrirspurn frá Birni Leví Gunnarssyni um 

hafverndarsvæði (Þingskjal 628. 2019-2020. 150. löggjafarþing) kemur fram að ekki sé til 

sérstök skilgreining á „hafverndarsvæði“ í íslenskum lögum, en 25 friðlýst svæði taki til 

hafsvæða að öllu eða að hluta samkvæmt náttúruverndarlögum. Eingöngu tvö hafsvæði eru 

friðlýst til að vernda hverastrýtur á hafsbotni í Eyjafirði. 

Samkvæmt upplýsingum úr gagnagrunni Marine Protection Atlas (Marine Conservation 

Institute.  Iceland Marine Protected Areas) er efnahagslögsaga Íslands 763.239 km2 og eru alls 

41 verndarsvæði skráð, 14 hafverndarsvæði og 27 friðlýst svæði, en sum svæði skarast. 

Heildarflatarmál verndaðra hafsvæða að teknu tilliti til skarana er 3250 km2 eða u.þ.b. 0,4% af 

efnahagslögsögu landsins. 

Mynd 2. Vernduð hafsvæði í efnahagslögsögu 
Íslands. MPAtlas, Marine Conservation Institute. 
2021. 
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Samkvæmt upplýsingum OECD 

voru á heimsvísu 17,4% og í löndum 

Evrópusambandsins 14,6% hafsvæða 

vernduð í lok ársins 2020 (OECD 

Data. Protected areas). Ísland 

stendur þannig með verndun u.þ.b. 

0,4% hafsvæðis langt að baki flestum 

öðrum löndum heims.  Mynd 3 sýnir 

þróun hlutfalls hafverndarsvæða á Íslandi, í Evrópusambandinu og á heimsvísu frá 2011-2021. 

Í svari umhverfis- og auðlindaráðherra við fyrirspurn frá Birni Leví Gunnarssyni um 

hafverndarsvæði (Þingskjal 628. 2019-2020. 150. löggjafarþing) segir ráðherrann: „Ljóst er að 

ofangreindum tölulegum markmiðum um vernd hafsvæða verður ekki náð fyrir lok árs 2020. 

Ljóst er einnig að þeim markmiðum verður ekki náð á heimsvísu, eða hjá mörgum 

nágrannaríkjum okkar við Norður-Atlantshaf. Ástæða þessa er að hluta til að vernd hafsvæða á 

sér styttri sögu en vernd svæða á landi, vísindaleg þekking á lífríki og náttúruminjum 

neðansjávar er takmarkaðri og verndarviðmið síður þróuð.“ 

2.1.3 Flokkar friðlýstra náttúruminja 

 

Mynd 4. Kort af friðlýstum svæðum á Íslandi. Umhverfisstofnun. 2022. 

Mynd 3. Hlutfall verndaðs hafsvæðis á Íslandi, í Evrópusambandi og á 
heimsvísu frá 2011-2021. OECD Data. Protected areas. 2022. 



 

14 

 

Í lögum um náttúruvernd nr. 60/2013 eru átta flokkar friðlýstra svæða tilgreindir: náttúruvé, 

óbyggð víðerni, þjóðgarðar, náttúruvætti, friðlönd, landslagsverndarsvæði, verndarsvæði með 

sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda og fólkvangar. Auk þess eru ákvæði um friðlýsingu svæða í 

verndarflokki verndar- og orkunýtingaráætlunar, um friðlýsingu heilla vatnakerfa og um 

friðlýsingu jaðarsvæða. Mynd 4 sýnir dreifingu friðlýstra svæða á Íslandi árið 2022. 

Tafla 1. Stærð og fjöldi friðlýsingarflokka á Íslandi og IUCN flokkun þeirra. Byggt á Hvítbókinni (2011) og uppfært 2022. 

Heiti friðlýsingarflokks IUCN flokkur Stærð Fjöldi friðlýsinga 

Náttúruvé Ia Oft minni svæði eða hluti 

stærri svæða 

0 

Óbyggð víðerni Ib A.m.k. 25 km2 að stærð og í 

a.m.k. 5 km fjarlægð frá 

mannvirkjum og öðrum 

manngerðum 

1 

Þjóðgarðar II Venjulega stærri svæði 3 

Náttúruvætti (og jaðarsvæði) III Oftast minni svæði auk 

jaðarsvæða 

49 (8) 

Friðlönd (og búsvæði) IV Misstór svæði 43 (3) 

Landslagsverndarsvæði V Venjulega stærri svæði 4 

Verndarsvæði með sjálfbærri 

hefðbundinni nýtingu 

VI Venjulega stærri svæði 0 

Fólkvangar V og VI Misstór svæði 23 

Önnur friðlýst svæði   3 

Svæði á rammaáætlun   8 

 

Í mars 2022 voru 137 svæði friðlýst á Íslandi og auk þess átta svæði í verndarflokki verndar- 

og orkunýtingaráætlunar samkvæmt rammaáætlun. Tafla 1 sýnir hvernig friðlýsingarnar 

skiptast á milli flokka og hvaða IUCN-flokki friðlýsingarflokkurinn ætti að tilheyra. En mörg 

svæði voru skipuð í friðlýsingarflokk samkvæmt eldri náttúruverndarlögum og ættu frekar 

heima í öðrum flokki.  

Tafla 2. IUCN-flokkar. Byggt á upplýsingum á vefi Stjórnarráðs Íslands um friðlýsingarflokka. 2022. 

IUCN-

FLOKKUR 

ENSKT HEITI ÍSLENSKT HEITI 

Ia Strict Nature Reserve Svæði undir strangri vernd 

Ib Wilderness Area Óbyggð 

II National Park Þjóðgarður 

III Natural Monument Náttúruvætti 

IV Habitat/Species Management Area Vistgerð og búsvæði 

V Protected Landscape/Seascape Verndað landslag 

VI Protected area with sustainable use of natural 

resources 

Verndarsvæði með 

sjálfbærri nýtingu 

náttúruauðlinda 
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Tafla 2 sýnir ensk og íslensk heiti IUCN-flokkanna. Upplýsingarnar eru fengnar af vefi 

Stjórnaráðs Íslands um friðlýsingaflokka (Stjórnarráð Íslands. Friðlýsingarflokkar). Hér á eftir 

er nánar gerð grein fyrir íslensku friðlýsingarflokkunum en þeir taka mið af IUCN-

flokkunarkerfinu. 

2.1.3.1 Náttúruvé 

Náttúruvé eru svæði sem njóta skulu strangrar friðunar í samræmi við flokk Ia í flokkunarkerfi 

Alþjóðanáttúruverndarsamtakanna. Samkvæmt 1. mgr. 45. gr. laga  nr. 60/2013 er 

megintilgangur með friðlýsingu náttúruvéa „að vernda náttúruleg þróunarferli, vistkerfi, 

fjölbreytni eða ákveðnar tegundir og/eða jarðfræðileg fyrirbæri sem eru sérstök eða einstök á 

lands- eða heimsvísu eða í Evrópu eða óvenjuviðkvæm“. Ekkert svæði hefur enn verið friðlýst 

sem náttúruvé á Íslandi, en nokkur svæði sem núna eru friðlýst sem friðlönd, eins og Surtsey 

og Eldey, eiga fullt erindi í þennan flokk. Einnig væri hægt að flokka svæði eins og Esjufjöll 

og Vonarskarð innan Vatnajökulsþjóðgarðs í þennan flokk. 

2.1.3.2 Óbyggð víðerni 

Óbyggð víðerni eru samkvæmt 46 gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013 „stór landsvæði þar sem 

ummerkja mannsins gætir lítið sem ekkert og náttúran fær að þróast án álags af mannlegum 

umsvifum“. Eingöngu eitt svæði hefur verið friðlýst sem óbyggt víðerni og eru það Drangar 

sem voru friðlýstir í nóvember 2021 (Auglýsing um óbyggt víðerni Dranga á Ströndum nr. 

1426, 2021). Óbyggð víðerni samsvara flokki Ib (e. Wilderness area) í flokkun 

Alþjóðanáttúruverndarsamtakanna IUCN fyrir friðlýst svæði, en samkvæmt lýsigögnum í 

kortasjá Umhverfisstofnunar tilheyra einnig friðlandið á Hornströndum og friðlandið í 

Þjórsárverum þessum verndarflokki. 

2.1.3.3 Þjóðgarðar 

Á Íslandi eru þrír þjóðgarðar, þjóðgarðurinn á Þingvöllum, Vatnajökulsþjóðgarður og 

þjóðgarðurinn Snæfellsjökull, en einungis þjóðgarðurinn Snæfellsjökull var stofnaður á 

grundvelli náttúruverndarlaga. Hinir tveir þjóðgarðarnir voru stofnaðir með sérlögum og hafa 

því ekki sama lagalegan grundvöll. Einnig er stjórnsýslunni mismunandi háttað og mynda 

þjóðgarðarnir því ekki samstæðan flokk samkvæmt íslenskum lögum. (Aagot V. Óskarsdóttir, 

2011, bls. 215) 

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum 

Fyrstu lög um friðun Þingvalla nr. 59/1928 tóku gildi 1930 og voru Þingvellir skv. 1. mgr. 1. 

gr. laga friðlýstir „sem helgistaður allra Íslendinga“. Þjóðgarðurinn var stækkaður og voru sett 
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ný lög um þjóðgarðinn á Þingvöllum nr. 47/2004. Þingvallanefnd fer með stjórn þjóðgarðsins. 

Engin ákvæði eru um gerð verndaráætlunar fyrir þjóðgarðinn, en skv. 7 gr. laga nr. 59/2004 

skal Þingvallanefnd semja reglugerð um þjóðgarðinn, verndun og meðferð hans. Stefnumörkun 

var sett 2004 og var gildistími hennar til ársins 2024, en ný stefnumörkun tók gildi 2019 

(Þjóðgarðurinn á Þingvöllum. Stefnumörkun, 2019) og er gildistími hennar til ársins 2038. Á 

þessu 20 ára tímibili er gert er ráð fyrir að fjórar verkefnaáætlanir til fimm ára í senn taki gildi. 

En þrátt fyrir mikla leit fundust engar verkefnaáætlanir á heimasíðu þjóðgarðsins. 

Vatnajökulsþjóðgarður 

Lög um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007 voru samþykkt vorið 2007 og í júní 2008 tók 

þjóðgarðurinn formlega til starfa við gildistöku reglugerðar um hann (Aagot V. Óskarsdóttir, 

2011, bls. 216). Þjóðgarðurinn hefur nokkrum sinnum verið stækkaður. Árið 2017 bættist 

Breiðamerkursandur við og árið 2019 bættust Herðubreið, Herðubreiðarlindir og hluti 

Ódáðahrauns við þjóðgarðinn (Tillaga að breytingum á stjórnunar- og verndaráætlun 

Vatnajökulsþjóðgarðs. Tillaga 04, 2021, bls. 20). Árið 2021 var Vatnajökulsþjóðgarður 

stækkaður í norður við Bárðdælaafrétt. Í dag nær þjóðgarðurinn yfir 14.967 km2 svæði eða 

rúmlega 14% af flatarmáli Íslands, þar af er jökullinn um 7.800 km2 að stærð. 

Í 12. og 13. gr. laga um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007 er mælt fyrir um stjórnunar- og 

verndaráætlun fyrir þjóðgarðinn og réttaráhrif hennar. Þetta er nánar útfært í 4. og 7. gr. 

reglugerðar um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 300/2020. Samkvæmt því skal í stjórnunar- og 

verndaráætlun gera grein fyrir markmiðum verndar á einstökum svæðum innan 

Vatnajökulsþjóðgarðs, einstökum verndaraðgerðum, landnýtingu og mannvirkjagerð, 

samgöngum og öðrum innviðum á svæðinu, umferðarrétti almennings, aðgengi að svæðinu og 

notum þess. Jafnframt er heimilt að setja skilyrði um það hvernig framkvæmdum er háttað og 

um eftirlit með þeim til að tryggja að þær raski ekki að óþörfu lífríki, jarðmyndunum, vatnafari, 

landslagi eða menningarminjum. Skv. 7. gr. reglugerðar eru sveitarstjórnir bundnar af efni 

stjórnunar- og verndaráætlunar við gerð skipulagsáætlana fyrir landsvæði innan 

Vatnajökulsþjóðgarðs. Reglu- og lagaákvæði um stjórnunar- og verndaráætlanir í 

Vatnajökulsþjóðgarði og réttaáhrif þeirra eru því ekki ósvipuð þeim í náttúruverndarlögum. 

Ákvæði laga um Vatnajökulsþjóðgarð og þjóðgarðinn á Þingvöllum ganga hins vegar framar 

ákvæðum náttúruverndarlaga (lög nr. 60/2013, 3. mgr. 4 gr.) og torvelda þannig samræmingu 

laga. 
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Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull 

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull var stofnaður árið 2001 og er eini þjóðgarðurinn á Íslandi sem er 

stofnaður á grundvelli náttúruverndarlaga. Þjóðgarðurinn lýtur stjórn Umhverfisstofnunar og 

var 10 ára verndaráætlun fyrir þjóðgarðinn samþykkt af umhverfisráðherra 2010 á grundvelli 

52. gr. náttúruverndarlag nr. 44/1999 og 22. gr. reglugerðar nr. 568/2001 (Þjóðgarðurinn 

Snæfellsjökull. Verndaráætlun 2010-2020). Auglýsing um friðlýsingu þjóðgarðsins 

Snæfelsjökuls 2021 nr. 935  í samræmi við 47. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013 var birt 

23. ágúst og er ný stjórnunar- og verndaráætlun á grundvelli 81. gr. náttúruverndarlaga nr. 

60/2013 og 6. gr. reglugerðar nr. 816/2021 í vinnslu. 

2.1.3.4 Náttúruvætti 

Náttúruvætti eru samkvæmt 48. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013 „einstakar náttúrumyndanir 

sem ástæða þykir til að varðveita sökum fræðilegs gildis, fegurðar eða sérkenna og kallast þær 

náttúruvætti“. Undir þessa skilgreiningu falla t.d. fossar, eldstöðvar, hellar, drangar og 

fundarstaðir ólífrænna eða lífræna fyrirbæra. Á Íslandi eru 49 staðir friðlýstir sem náttúruvætti 

og er það því stærsti friðlýsingarflokkurinn. Auk náttúruvætta eru 8 jaðarsvæði friðuð, en 

samkvæmt 48. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013 skal friðlýsingin jafnframt ná til svæðis 

kringum náttúrumyndanirnar. Náttúruvætti samsvara flokki III í IUCN flokkunarkerfi. Öll 

nema þrjú náttúruvætti eru skráð í þennan flokk og eru það Viðey í Þjórsá sem er skráð í IUCN-

verndarflokkinn IV svo og hellarnir Árnahellir og Jörundur sem eru skráðir í IUCN-

verndarflokk Ia, svæði sem sett eru undir stranga vernd í þeim tilgangi að varðveita  líffræðilega 

fjölbreytni og mögulega einnig jarðminjar eða jarðmyndanir. Tvö náttúruvætta teljast til 

náttúruminja í hafi og eru það Arnarnesstrýtur og Hverastrýtur í Eyjafirði. 

2.1.3.5 Friðlönd 

Friðlönd eru skilgreind í 49. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013 sem afmörkuð landsvæði „til 

að vernda tilteknar vistgerðir og búsvæði og styrkja verndun tegunda lífvera sem eru sjaldgæfar 

eða í hættu samkvæmt útgefnum válistum eða til að vernda lífríki sem er sérstaklega fjölbreytt 

eða sérstætt“. Skilgreining á friðlöndum hefur verið þrengd frá eldri 

náttúruverndarlögum og er hún samhljóma skilgreiningu IUCN-

verndarflokksins IV til að vernda tilteknar tegundir eða búsvæði. 

Alls eru 43 svæði fríðlýst sem friðlönd á Íslandi og er þetta næst 

stærsti friðunarflokkur á eftir náttúruvættum. Friðlönd spanna alla 

flokka í IUCN flokkunarkerfi (Tafla 3). Flest friðlönd eða 30 alls 

eru flokkuð í IUCN-verndarflokk IV. Eldey og Surtsey eru flokkuð 
Tafla 3. Flokkun friðlanda í IUCN-
verndarflokka. NÍ. 2021. 



 

18 

 

í IUCN-verndarflokkinn Ia, Hornstrandir og Þjórsárver eru flokkuð Ib. Friðland að Fjallabaki 

er í nýju stjórnunar- og verndaráætluninni flokkað í IUCN-verndarflokk II (Friðland að 

Fjallabaki, stjórnunar- og verndaráætlun 2021-2030, 2021, bls. 6), Gálgahraun er flokkað í 

IUCN-verndarflokkinn III, Geitland og Herdísarvík tilheyra flokki V og fimm friðlönd tilheyra 

flokki VI. Þrjú svæði eru skilgreind sem búsvæði skv. eldri náttúruverndarlögum, Hálsar og 

Skerjafjörður innan Kópavogs í IUCN-verndarflokki IV og Skerjafjörður innan Garðabæjar í 

IUCN-verndarflokki V. Flestar friðlýsingar voru gerðar á grundvelli eldri laga og kann því að 

vera ástæða til að endurskoða friðlýsingarnar í þessum flokki og samræma þær 

friðlýsingarákvæðum gildandi náttúruverndarlaga (Þingskjal nr. 537/2012-2013, bls. 79). 

2.1.3.6 Landslagsverndarsvæði 

Landslagsverndarsvæði eru samkvæmt 50. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013 svæði „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“. 

Fjögur svæði eru skilgreind sem landslagsverndarsvæði á Íslandi: Gerpissvæðið, Kerlingarfjöll, 

svæði norðan Dyrfjalla og Þjórsárdalur. Landslagsverndarsvæði samsvarar verndarflokki V í 

IUCN-flokkunarkerfinu. 

2.1.3.7 Verndarsvæði með sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda 

Verndarsvæði með sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda eru samkvæmt 50 gr. a 

náttúruverndarlaga nr. 60/2013 „landsvæði til verndar vistkerfum og búsvæðum ásamt þeim 

menningarlegu gildum sem tengjast þeim og hefðbundnum nytjum náttúruauðlinda“. 

Skilgreiningin samsvarar IUCN-verndarflokki VI. Ekkert svæði á Íslandi hefur verið sett í 

þennan flokk, en eins og áður hefur komið fram tilheyra fimm friðlönd IUCN-verndarflokki VI 

og eru það: Ingólfshöfði, Melrakkaey, Miklavatn, Salthöfði og Salthöfðamýrar og 

Svarfaðardalur. 

2.1.3.8 Fólkvangar 

Fólkvangar eru samkvæmt 52. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013 landsvæði sem vernduð eru 

til útivistar og almenningsnota í samvinnu við hlutaðeigandi sveitarfélag eða -félög. Á Íslandi 

eru skráðir 23 fólkvangar og samsvara þeir IUCN-verndarflokki V sem verndað landslag þar 

sem samspil manns og náttúru í gegnum tíðina hefur skapað svæðinu sérstöðu sem byggir á 

vistfræðilegu, líffræðilegu, menningarlegu og sjónrænu gildi þess. 
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2.1.3.9 Friðlýst svæði á rammaáætlun 

Samkvæmt 53. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013 skal friðlýsa svæði sem falla í verndarflokk 

verndar- og orkunýtingaráætlunar. Átta svæði hafa verið tilgreind í þennan flokk: 

Brennisteinsfjöll, Geysir, Gjástykki, Hólmsá, Jökulfall og Hvítá, Kerlingarfjöll, Tungnaá og 

vatnssvið Jökulsár á Fjöllum. Þessi friðlýsing er takmörkuð og nær eingöngu til orkuvinnslu. 

2.1.3.10 Friðlýsing heilla vatnakerfa 

Samkvæmt 55. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013 er ráðherra heimilt að friðlýsa heil vatnakerfi. 

Engin vatnakerfi hafa verið friðlýst enn á grundvelli þessara laga, en Þingvallavatn og vatnasvið 

þess er friðað samkvæmt sérlögum nr. 85/2005. 

2.1.3.11 Önnur friðlýst svæði 

Fimm svæði eru friðlýst eða njóta verndar samkvæmt sérlögum frá Alþingi. Auk þjóðgarðsins 

á Þingvöllum og Vatnajökulsþjóðgarðs eru það Breiðafjörður (lög nr. 54/1995), Mývatn og 

Laxá (lög nr. 97/2004) og Þingvallavatn og vatnasvið þess (lög nr. 85/2005). 

Mývatn og Laxá 

Svæðið er verndað með sérlögum (Lög um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu 

nr. 97/2004). Umhverfisstofnun hefur umsjón með náttúruvernd á verndarsvæðinu og ber 

ábyrgð á því að gerð sé verndaráætlun til fimm ára í senn. Síðasta verndaráætlun er frá 2011. 

Samkvæmt upplýsingum á vefur Umhverfisstofnunar var vinna við endurskoðun og gerð 

stjórnunar- og verndaráætlunar hafin 2017 en niðurstaðan liggur ekki fyrir. 

Breiðafjörður 

Svæðið er verndað með sérlögum (Lög um vernd Breiðafjarðar nr. 54/1995).  Sérstök nefnd, 

Breiðafjarðarnefnd, er umhverfisráðherra til ráðgjafar um vernd svæðisins. Samkvæmt 2. mgr. 

4. gr. laga nr. 54/1995 skal nefndin í samráði við sveitarfélögin „láta gera verndaráætlun þar 

sem fram kemur hvernig ná skuli þeim markmiðum sem sett eru með vernd svæðisins“. Síðasta 

verndaráætlun var gerð 2014 og gilti hún til 2019. Samkvæmt heimasíðu Breiðafjarðarnefndar 

er vinna að gerð nýrrar verndaráætlunar hafin en engin verndaráætlun hefur enn verið samþykkt 

í mars 2022. 

Þingvallavatn og vatnasvið þess 

Þingvallavatn og vatnasvið þess er friðað samkvæmt sérlögum (Lög um verndun Þingvallavatns 

og vatnasviðs þess nr. 85/2005). Ekki er kveðið í lögum á um gerð verndaráætlunar fyrir svæðið. 



 

20 

 

2.1.4 Alþjóðlegar skuldbindingar 

Samkvæmt 40. og 44. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013 skal í friðlýsingum taka mið af 

alþjóðlegum skuldbindingum Íslands. Ísland hefur gerst aðili að ýmsum alþjóðasamningum á 

sviði náttúruverndar sem voru hafðir til hliðsjónar við gerð gildandi náttúruverndarlaga 

(Þingskjal nr. 537/2012-2013, bls. 37). Í hvítbókinni er ítarlega gerð grein fyrir þeim 

skuldbindingum á sviði náttúruverndar sem Ísland hefur tekið á sig á alþjóðavettvangi og 

innleiðingu þeirra í íslenskan landsrétt (Aagot V. Óskarsdóttir, 2011, bls. 89–95). Ísland er 

svokallað tvíeðlisríki þar sem landsréttur og þjóðarréttur eru aðskilin réttarkerfi. Til að 

alþjóðasamningur taki gildi í landsrétti nægir ekki að fullgilda hann heldur þarf að innleiða 

ákvæði hans sem lög inn í landsréttinn (Hanna Lísa Hafsteinsdóttir, 2014, bls. 6–7). 

2.1.4.1 Samningur Sameinuðu þjóðanna um líffræðilega fjölbreytni 

Markmið samningsins um líffræðilega fjölbreytni (Convention on Biological Diversity, CBD) 

er að vernda líffræðilega fjölbreytni, stuðla að sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda og tryggja 

ráðstöfunarrétt ríkja yfir erfðaefni sínu og skiptingu hagnaðar af nýtingu þess. Ísland undirritaði 

samninginn á heimsráðstefnu um umhverfi og þróun í Rio de Janeiro árið 1992 og tók hann 

gildi hér á landi 1994. Ýmis ákvæði samningsins hafa verið sett inn í íslensk lög og verið höfð 

til hliðsjónar við gerð stefnumótandi áætlana svo sem við stefnumörkun um sjálfbæra  þróun 

og náttúruverndaráætlun (Stefnumörkun Íslands um framkvæmd samningsins um líffræðilega 

fjölbreytni, 2008, bls. 4). Árið 2010 samþykktu aðildarríkin svokölluð Aichi markmið til ársins 

2020,  m.a. að koma upp neti verndaðra svæða til þess að vernda svæði sem mikilvæg eru fyrir 

líffræðilega fjölbreytni og eða viðkvæm vistkerfi, að  stuðla að endurheimt raskaðra vistkerfa 

og að tryggja sjálfbæra nýtingu auðlinda (Convention on Biological Diversity. Aichi 

Biodiversity Targets). Við gerð núgildandi náttúruverndarlaga nr. 60/2013 var tekið tillit til 

þessara markmiða. 

2.1.4.2 Bernarsamningurinn 

Bernarsamningurinn - samningur um verndun villtra plantna og dýra og lífsvæða í Evrópu 

(Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats) var gerður í Bern 

1979 og var fullgildur hér á landi 1993. Markmið samningsins er að vernda evrópskar tegundir 

villtra plantna og dýra og lífsvæði þeirra, en ákvæði samningsins skiluðu sér í sérlögum um 

vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum nr. 64/1994. 
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2.1.4.3 Ramsarsamningurinn 

Ramsarsamningurinn - samþykkt um votlendi sem hafa alþjóðlegt gildi, einkum fyrir fuglalíf 

(Ramsar Convention) var gerður í Ramsar 1971. Ísland gerðist aðili að samninginum 1977 og 

tók hann gildi hér á landi 1978. Markmið samningsins er að stuðla að verndun og skynsamlegri 

nýtingu votlendissvæða í heiminum, sérstaklega sem lífssvæði fyrir votlendisfugla (Stjórnarráð 

Íslands. Alþjóðlegir umhverfissamningar - Ramsarsamningur). Hverju aðildarríki ber að 

tilnefna a.m.k. eitt votlendissvæði á skrá samningsins yfir alþjóðlega mikilvæg votlendi. Ísland 

hefur tilkynnt sex votlendissvæði: Mývatn-Laxá, Þjórsárver, Grunnafjörð, Andakíl, Eyjabakkar 

og Guðlaugstungur. Í 1. mgr. a-lið 61. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013 um sérstaka vernd 

tiltekinna vistkerfa og jarðminja eru „votlendi, svo sem hallamýrar, flóar, flæðimýrar, 

rústamýrar, 20.000 m2 að flatarmáli eða stærri, stöðuvötn og tjarnir, 1.000 m2 að flatarmáli eða 

stærri, og sjávarfitjar og leirur“ tilgreind. 

2.1.4.4 Samningur um alþjóðaverslun með tegundir í útrýmingarhættu 

Samningur um alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna sem eru í útrýmingarhættu  

(Convention on International Trade in Endagered Species of Wild Fauna and Flora, CITES) 

var gerður í Washington 1973. Ísland gerðist aðili að samninginum árið 2000 og öðlaðist hann 

gildi sama ár. Í  samningnum eru reglur um inn- og útflutning lifandi og dauðra dýra. Sérkafli 

XI náttúruverndarlaga nr. 60/2013 fjallar um innflutning og dreifingu lifandi framandi lífvera. 

2.1.4.5 Aðrar alþjóðlegar skuldbindingar 

Vernd lífríkis á norðurslóðum (Conservation of Arctic Flora and Fauna, CAFF) var 

samþykkt af Norðurlöndunum, Rússlandi, Kanada og Bandaríkjunum 1991. Norðurskautsráðið 

var stofnað 1996, en starf þess fer að miklu leyti fram innan vinnuhópa sem afla þekkingu um 

umhverfi, lífríki og samfélög á norðurslóðum. 

Rammasamningur Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar (United Nations 

Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) var gerður 1992 og undirritaður af 

hálfu Íslands á sama ári. Hann var fullgiltur 1993 og öðlaðist gildi hér á landi 1994. Markmið 

samningsins er að stöðva aukningu á losun gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum. Árið 2005 

tók gildi Kýótóbókunin um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og árið 2020 tók 

Parísarsamkomulagið við. 

Árósarsamningurinn er svæðisbundinn umhverfissamningur sem gerður var á vegum 

efnahagsnefndar Evrópu til að tryggja aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings í 

ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum. 
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Samningur um verndun menningar- og náttúruarfleifðar heimsins (Convention for the 

Protection of the World Cultural and Natural Heritage). Markmið samningsins er að vernda 

heimsminjar, standa vörð um menningu heimsins og sporna við eyðileggingu minja. Á Íslandi 

eru þrír staðir á heimsminjaskrá: Þingvellir, Surtsey og Vatnajökulsþjóðgarður. 

Samningur um verndun NA-Atlantshafsins (OSPAR Convention). Markmið samningsins er 

að koma í veg fyrir mengun Norðaustur-Atlantshafsins með því að draga úr mengun frá landi, 

mengun af völdum varps og brennslu, og mengun frá uppsprettum í hafi. 

Vatnatilskipun Evrópusambandsins (Water Framework Directive) sem hefur það markmið 

að vernda vatn og vatnasvæði sem og vistkerfi í vötnum og vistkerfi sem tengjast vötnum. 

2.2 Stjórn náttúruverndar 

Samkvæmt 13. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013 fer umhverfisráðherra með yfirstjórn 

náttúruverndarmála, en Umhverfisstofnun fer með eftirlit með framkvæmd laganna. Hins vegar 

sinna margar stofnanir málefnum náttúruverndar. Í hvítbókinni (Aagot V. Óskarsdóttir, 2011, 

bls. 371) eru taldar upp fjórar stofnanir á vegum umhverfisráðuneytisins sem annast stjórnsýslu 

og framkvæmd náttúruverndar, þ.e. Umhverfisstofnun, Vatnajökulsþjóðgarður, Landgræðsla 

ríkisins og Skógrækt ríkisins. Sex stofnanir annast rannsóknir, ráðgjöf og þjónustu, þ.e. 

Náttúrufræðistofnun Íslands, Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn, Veðurstofa Íslands og 

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar sem starfa á vegum umhverfisráðuneytisins svo og 

Hafrannsóknastofnunin og Veiðimálastofnun sem starfa á vegum sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðuneytis. Einnig er stjórn þjóðgarðanna ólík. Vatnajökulsþjóðgarður er sjálfstæð 

ríkisstofnun, Snæfellsjökulsþjóðgarður er undir stjórn Umhverfisstofnunar og þjóðgarðurinn á 

Þingvöllum er stjórnaður af Þingvallanefnd sem heyrir undir forsætisráðuneytið. 

Íslandi er stórt land en fámennt samfélag. Það er því umfangsmikið verkefni fyrir takmarkaðan 

mannafla að annast stórt landsvæði og víðáttumikið hafsvæði. Nefndin leggur því til í 

hvítbókinni að auka skilvirkni og tryggja gott skipulag í stjórnsýslu á sviði náttúruverndar 

(Aagot V. Óskarsdóttir, 2011, bls. 372). 

2.2.1 Umhverfisstofnun 

Umhverfisstofnun var stofnuð með lögum nr. 90/2002 með sameiningu  Hollustuverndar 

ríkisins, Náttúruverndar ríkisins og veiðistjóraembættis. Hlutverk Umhverfisstofnunar er „að 

stuðla að velferð almennings með því að beita sér fyrir heilnæmu umhverfi, öruggum 

neysluvörum og verndun og sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda“ (Vefur Umhverfisstofnunar). 
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Mynd 5. Skipurit Umhverfisstofnunar. Umhverfisstofnun. 2022. 

Undir sviði náttúruverndar starfa þrjú teymi, teymi náttúruverndarsvæða norður, teymi 

þjóðgarðs og náttúruverndarsvæða suður og teymi friðlýsinga og áætlana (Mynd 5). Teymi 

friðlýsinga og áætlana sér um undirbúning friðlýsinga, gerð stjórnunar- og verndaráætlana fyrir 

friðlýst svæði og leyfisveitingar vegna athafna á friðlýstum svæðum. Samkvæmt skriflegu svari 

frá Ingibjörgu Mörtu Bjarnadóttur (munnleg heimild, 14. febrúar 2022), sérfræðings á sviði 

náttúruverndar hjá Umhverfisstofnun, starfa sex sérfræðingar í því teymi. Hin tvö teymin hafa 

eftirlit og umsjón með friðlýstum svæðum í umsjón Umhverfisstofnunar, þ.m.t. landvörslu o.fl. 

Í þeim teymum starfa 11 sérfræðingar, 1 þjóðgarðsvörður, 1 lögfræðingur, 5 heilsárslandverðir 

og 4 tímabundnir landverðir. Það er því fámennur hópur starfsmanna sem sinnir verkefnum á 

sviði náttúruverndar fyrir friðlýstu svæðin í umsjón Umhverfisstofnunar. En 

Vatnajökulsþjóðgarður og þjóðgarðurinn á Þingvöllum eru sér stjórnsýslueiningar og sjálfir 

ábyrgir fyrir ráðningu starfsfólks. 

2.2.2 Stjórnunar- og verndaráætlanir 

Í 13. gr. og 81. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013 stendur að Umhverfisstofnun beri ábyrgð á 

að gerð sé stjórnunar- og verndaráætlun fyrir friðlýst svæði. Samkvæmt 2. mgr. 81. gr. skal 

stjórnunar- og verndaráætlunin fjalla um: landnýtingu, landvörslu, vöktun, uppbyggingu, 

fræðslu og miðlun upplýsinga, verndaraðgerðir og aðgengi ferðamanna, þar á meðal aðgengi 

fatlaðs fólks. Þar er einnig tekið fram að það megi setja reglur í stjórnunar- og verndaráætlun 
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um umferð og dvöl manna eða annað sem varðar kafla IV náttúruverndarlaga nr. 60/2013 um 

almannarétt, útivist og umgengni ef slíkt hefur ekki komið fram í auglýsingu friðlýsingarinnar. 

Í 2. mgr. 74. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013 er tekið fram að vöktunaráætlun unnin af 

Náttúrufræðistofnun Íslands skuli vera hluti stjórnunar- og verndaráætlunar verndarsvæðisins. 

Í 1. mgr. 81. gr. sömu laga stendur að „tillaga að stjórnunar- og verndaráætlun skal liggja fyrir 

innan 12 mánaða frá gildistöku friðlýsingar“ og að endurskoðun skuli fara fram „eftir því sem 

tilefni er til“. Í ákvæðum til bráðabirgða sömu laga í lið 4 stendur að gera skuli stjórnunar- og 

verndaráætlanir fyrir friðlýst svæði sem hafa verið friðlýst áður samkvæmt eldri lögum innan 

tíu ára frá gildistöku laganna, þ.e. fyrir 15. nóvember 2025 en lögin tóku gildi 15. nóvember 

2015. 

Ákvæði náttúruverndarlaga nr. 60/2013 um gerð stjórnunar- og verndaráætlana gilda eingöngu 

fyrir friðlýst svæði í umsjón Umhverfisstofnunar. Umhverfisstofnun hefur gefið út handbók um 

stjórn friðlýstra svæða. Í öðrum kafla handbókarinnar er ferli friðlýsingar lýst, frá undirbúningi 

og samráði til staðfestingar og auglýsingar friðlýsingarinnar. Þriðji kafli handbókarinnar  fjallar 

svo um gerð stjórnunar- og verndaráætlana en handbókin skal vera höfð til hliðsjónar við gerð 

stjórnunar- og verndaráætlana (Umhverfisstofnun, 2019, bls. 23). Þar er einnig tekið fram að 

gildistími stjórnunar- og verndaráætlunar sé 10 ár frá útgáfu og að henni skuli fylgja 

aðgerðaráætlun til fimm ára (Umhverfisstofnun, 2019, bls. 22). Í kafla 3.2. er sniðmáti 

stjórnunar- og verndaráætlunar og efnisyfirliti hennar lýst. Samkvæmt því er stjórnunar- og 

verndaráætlun skipt í fjóra meginkafla. Í fyrsta kafla er að finna yfirlit yfir lagalegan og 

stjórnsýslulegan ramma svæðisins, samráð, eignarhald og verndun svæðisins. 

 

Mynd 6. Friðlýst svæði með stjórnunar- og verndaráætlun. UST 2022. 
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Í öðrum kafla er lýsing á svæðinu, m.a. mörk svæðisins, náttúru- og menningarminjar, 

landnotkun, helstu ógnir, innviðir og mannvirki, fræðsla, rannsóknir og vöktun. Í þriðja kafla 

er að finna stefnumótun, markmið og aðgerðaráætlun. Fjórði kafli er fyrir sérstakar reglur um 

umferð og dvöl ef þær hafa ekki þegar komið fram í auglýsingu friðlýsingarinnar.  Efnisyfirlit 

fylgir í viðauka 8.2. Mynd 6 sýnir friðlýst svæði með stjórnunar- og verndaráætlun á 

Íslandskorti. 

Samkvæmt upplýsingum frá Þórdísi Björt 

Sigþórsdóttur, teymisstjóra hjá 

Umhverfisstofnun, voru á árinu 2021 alls 

122 friðlýst svæða í umsjón 

Umhverfisstofnunar og þar af voru 27 með 

stjórnunar- og verndaráætlun (Error! 

Reference source not found.). Núna í 

mars 2022 er fjöldi útgefna stjórnunar- og 

verndaráætlana samkvæmt upplýsingum á 

vefi Umhverfisstofnunar orðinn 32 og 9 eru í vinnslu, en fjöldi friðlýstra svæða í umsjón 

Umhverfisstofnunar er 124 án jaðarsvæða. Það er því varla raunhæft að Umhverfisstofnuninni 

takist að uppfylla ákvæði náttúruverndarlaga nr. 60/2013 um að ljúka gerð stjórnunar- og 

verndaráætlana fyrir öll svæði sem hafa verið friðlýst samkvæmt eldri lögum innan tíu ára frá 

gildistöku laganna, þ.e. fyrir 15. nóvember 2025. 

Gerð stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir Vatnajökulsþjóðgarð er skilgreind í 12. gr. laga um 

Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007 og í 13. gr. eru réttaráhrifin skilgreind. Samkvæmt 2. mgr. 12 

gr. þessara laga skal í stjórnunar- og verndaráætlun gera grein fyrir markmiðum verndar, 

verndaraðgerðum, landnýtingu, mannvirkjagerð, samgöngum og öðrum innviðum á svæðinu. 

Einnig skal fjalla um umferðarrétt almennings, aðgengi að svæðinu og afnot þess. 

Ráðgjafarfyrirtækið Alta hefur samið handbók um stjórnunar- og verndaráætlun fyrir 

Vatnajökulsþjóðgarðinn (Handbók um stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs, 

2020). Gildandi stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs (Stjórnunar- og 

verndaráætlun Vatnajökulsþjóðsgarðs - náttúruvernd, útivist og byggðaþróun, 2013) er skipt í 

12 kafla en er í meginatriðum ekki ósvipuð áætlunum friðlýstra svæða á vegum 

Umhverfisstofnunar. 

Mynd 7. Fjöldi friðlýstra svæða og fjöldi stjórnunar- og 
verndaráætlana. Þórdís Björt Sigþórsdóttir, teymisstjóri UST. 
2021. 
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Tvö önnur svæði sem eru friðlýst með sérlögum eru með verndaráætlanir. Umhverfisstofnun 

ber ábyrgð á gerð verndaráætlunar fyrir Mývatn og Laxá en Breiðafjarðarnefnd sé um 

verndaráætlun fyrir Breiðafjörð. 

2.2.3 Samráð 

Mikil áhersla er lögð á samráð í gildandi náttúruverndarlögum nr. 60/2013. Á samráð við 

landeigendur er minnst í 24. gr. um skipulegar hópferðir, í 25. gr. a um takmörkun umferðar 

vegna ágangs, í 30. gr. um heimildir til að bæta aðstöðu til útivistar, í 67. gr. um aðgerðir vegna 

ágengra framandi lífvera og í 81. gr. um stjórnunar- og verndaráætlanir. Auk þess er minnst á 

samráð við sveitarfélög, ferðaþjónustu, útivistarsamtök, Hafrannsóknastofnun o.fl. Í 3. mgr. 81. 

gr. stendur „stjórnunar- og verndaráætlun skal gerð í samvinnu við eigendur svæðisins, 

Náttúrufræðistofnun Íslands, viðkomandi sveitarstjórnir og eftir atvikum aðrar fagstofnanir og 

hagsmunaaðila. Í handbókinni um stjórnun friðlýstra svæða í umsjón Umhverfisstofnunar  er 

gert ráð fyrir gerð samstarfsáætlunar, þar sem skal tilgreina: tilgang og markmið samráðs, 

væntanlega samráðs- og hagsmunaaðila, hlutverk samráðsaðila, fyrirkomulag og tímasetningu 

samráðs og upplýsingar um almennt kynninga- og athugasemdaferli (Umhverfisstofnun, 2019, 

bls. 14). Stofna skal samstarfshóp með eigendum svæðisins og fulltrúum viðkomandi 

sveitarstjórnar. Við gerð stjórnunar- og verndaráætlunar skal hafa samráð við landeigendur, 

sveitarstjórnir, Náttúrufræðistofnun Íslands og aðrar fagstofnanir og hagsmunaaðila 

(Umhverfisstofnun, 2019, bls. 24). Í stjórnunar- og verndaráætlun skal svo gerð grein fyrir 

samráð í friðlýsingarferlinum. Hákon Ásgeirsson segir í MS-ritgerðinni sinni um samráð í 

Friðlandi að Fjallabaki að mikilvægt sé að „samráð við hagsmunaaðila hefjist snemma í ferlinu 

og að samráðsferlið sé opið og gagnsætt“ (Hákon Ásgeirsson, 2021, bls. ii). Í niðurstöðum 

ritgerðarinnar segir Hákon að í samráðsferlinu safnist mikið af upplýsingum og þekkingu, 

skapist traust og leggist grunnur að frekara samstarfi (Hákon Ásgeirsson, 2021, bls. 39–41). 

Í lögum um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007, 2007 stendur í 12. gr. að „við gerð stjórnunar- 

og verndaráætlunar skal svæðisráð hafa samráð við eigendur lands innan þjóðgarðs á 

viðkomandi svæði, sveitarstjórnir og aðra hagsmunaaðila á svæðinu“. Í gildandi stjórnunar- og 

verndaráætlun er samráðsferlinu lýst (Stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðsgarðs - 

náttúruvernd, útivist og byggðaþróun, 2013, bls. 5). Samkvæmt 7. gr. laga nr. 60/2007 skiptist 

Vatnajökulsþjóðgarður í fjögur rekstrarsvæði sem eru rekin sem sjálfstæðar einingar. Í hverju 

svæðisráði eiga sæti þrír fulltrúar tilnefndir af sveitarstjórnum þeirra sveitarfélaga sem eru á 

viðkomandi rekstrarsvæði, einn fulltrúi tilnefndur sameiginlega af ferðamálasamtökum á 
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viðkomandi svæði, einn fulltrúi tilnefndur af útivistarsamtökum og einn fulltrúi tilnefndur af 

umhverfisverndarsamtökum. Formenn svæðisráða eiga sæti í stjórn þjóðgarðsins. Svæðisráðin 

gegna samráðshlutverki gagnvart sveitarstjórnum, landeigendum og öðrum hagsmunaaðilum á 

svæðinu. Þetta samstarfsform er einstætt á Íslandi og gerðu Jón Geir Pétursson og Daði Már 

Kristófersson (2021) þetta stjórnunarform að umtalsefni sínu í grein um stjórnkerfi 

Vatnajökulsþjóðgarðs í tímaritinu Land. Niðurstaða greinarinnar er að samstarfsformið hafi 

reynst traust stjórnunarform og tekist að bregðast við áskorun af vaxandi fjölda ferðamanna. 

Styrkur þess er sveigjanleiki og valddreifing, þar sem hagsmunir heimamanna, sveitarfélaga og 

landsins í heild bindast traustum böndum (Petursson & Kristofersson, 2021, bls. 15–16). 

Í lögum um vernd Breiðafjarðar (nr. 54/1995) er í 4. gr. talað um samráð við sveitarfélög og 

sveitarstjórnir og sama gildir um lögin um verndun Þingvallavatns og vatnssviðs þess (nr. 

85/2005, 3. og 4. gr.). Ekki er minnst á samráð í lögum um verndun Mývatns og Laxár (nr. 

97/2004). 

2.2.4 Svæðisskipting 

Svæðisskipting er mikilvægt tól til að stýra mannvirkjagerð, starfsemi og umferð, en þá er 

verndarsvæðinu skipt í smærri svæði í mismunandi verndarflokki þar sem tillit er tekið til 

verndargildis svæðisins, landnýtingar og upplifunar (Alta ehf., 2019, bls. 8). Ekkert stendur í 

náttúruverndarlögum um svæðisskiptingu og ekki heldur í sérlögum um Vatnajökulsþjóðgarð, 

um þjóðgarð á Þingvöllum, um vernd Breiðafjarðar, verndun Mývatns og Laxár og verndun 

Þingvallavatns og vatnasviðs þess né í verndaráætlunum sem til eru fyrir þessi svæði. Í handbók 

Umhverfisstofnunar um stjórnun friðlýstra svæða er lýst með hvaða hætti mætti skipta skuli 

friðlýstum svæðum í smærri einingar til að stjórna og vernda tiltekna hluta svæðisins. Með 

svæðisskiptingu er hægt að setja sérreglur sem gilda aðeins á afmörkuðum hluta friðlýsts svæðis  

(Umhverfisstofnun, 2019, bls. 30). 

Eingöngu fá friðlýst svæði á Íslandi eru með svæðisskiptingu, m.a. Friðland að Fjallabaki og 

Friðland í Andakíl. Friðlandinu í Andakíl er skipt í fimm svæði enda svæðið fjölbreytt m.t.t. 

verndar- og nýtingarsjónarmiða. 
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Mynd 8 sýnir skiptingu verndarsvæðis í Andakíl í byggðarkjarna, landbúnað, fræðslu- og 

tómstundasvæði, flæðiengjar og vatn (Verndarsvæði í Andakíl í Borgarbyggð. Stjórnunar- og 

verndaráætlun 2019-2028, 2019, bls. 20–21). Einnig er gert ráð fyrir svæðisskiptingu í 

auglýsingunni um friðlýsingu landslagsverndarsvæðis í Þjórsárdal. 

Í stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs (Stjórnunar- og verndaráætlun 

Vatnajökulsþjóðsgarðs - náttúruvernd, útivist og byggðaþróun, 2013, bls. 11–12) er 

þjóðgarðinum skipt í þrjá verndarflokka samkvæmt flokkunarkerfi IUCN. Meginhluti 

þjóðgarðsins tilheyrir verndarflokki II, til verndar vistkerfum og til útivistar. Esjufjöll og 

umhverfi eru flokkuð undir verndarflokk Ia, svæði með háu vísindalegu gildi. Nokkur svæði er 

flokkuð undir verndarflokk VI með sjálfbæra landnýtingu í tengslum við landbúnað og 

ferðaþjónustu. Þessi skipting í IUCN verndarflokka gerir þó ekki ráð fyrir flokkun 

þjónustusvæða eða samgöngumannvirkja. 

2.3 Eftirlit með framkvæmd náttúruverndar 

Samkvæmt 79. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013 ber Umhverfisstofnun ábyrgð á eftirliti með 

náttúruverndarsvæðum og á að skila árlega skýrslu um ástand náttúruverndarsvæða í umsjá 

stofnunarinnar. Í 84. gr. náttúruverndarlaga er skilgreint að landverðir, þjóðgarðsverðir og aðrir 

starfsmenn náttúruverndarsvæða fari með eftirlit á náttúruverndarsvæðum og annist samskipti 

við lögreglu og önnur eftirlitsstjórnvöld vegna brota á lögum og reglum. Einnig hafa þeir 

heimild til að vísa hverjum þeim sem brýtur gegn ákvæðum laganna eða reglum sem um svæðið 

Mynd 8. Svæðisskipting verndarsvæðis í Andakíl. UST, 2019. 
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gilda af viðkomandi náttúruverndarsvæði. Í kafla XV náttúruverndarlaga eru þvingunarúrræði 

og viðurlög fyrir brot á ákvæðum laganna skilgreind, m.a. má Umhverfisstofnun samkvæmt 3. 

mgr. 87. gr. náttúruverndarlaga beita dagsektum allt að kr. 500.000 ef áskorun eða fyrirmæli 

eru ekki virt og samkvæmt 4. mgr. sömu greinar láta vinna verk á kostnað hins vinnuskylda ef 

fyrirmæli eru vanrækt. Samkvæmt 1. mgr. 88. gr. náttúruverndarlaga hefur Umhverfisstofnun, 

þar á meðal landvörðum og þjóðgarðsvörðum, heimild að stöðva fólk og farartæki ef það er 

nauðsynlegt til að koma í veg fyrir brot á ákvæðum laga þessara um umferð og samkvæmt 2. 

mgr. sömu greinar hefur Umhverfisstofnun heimild til að stöðva framkvæmdir og athafnir sem 

brjóta gegn lögum þessum ef áskorun skv. 1. mgr. 87. gr. er ekki sinnt. Í 90. gr. 

náttúruverndarlaga er refsiábyrgð skilgreind, en brot á ákvæðum laga varðar sektum eða 

fangelsi allt að tveimur árum. M.a. má samkvæmt 5. mgr. lið b 90. gr. gera upptækt með dómi 

vélknúið ökutæki sem notað hefur verið við brotið. Lagaákvæði um eftirlit og viðurlög eru því 

nokkuð skýr en þau gilda eingöngu fyrir náttúruverndarsvæði í umsjá Umhverfisstofnunar. 

Í lögum um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007 er eftirlit og úrskurður um ágreining skilgreindur 

í kafla VI. Samkvæmt 1. mgr. 18. gr. þessara laga sinna þjóðgarðsverðir eftirlit með sínu 

rekstrasvæði og samkvæmt 5. mgr. 18. gr. laganna hafa þeir heimild að vísa hverjum þeim sem 

brýtur ákvæði laga þessara og reglugerðar úr þjóðgarðinum. Refsiábyrgð er skilgreind í 22. gr. 

laga en brot á ákvæðum laga varðar sektum eða fangelsi allt að tveimur árum. 

Í lögum um þjóðgarðinn á Þingvöllum er ákvæði um refsiábyrgð enn knappari. En samkvæmt 

9. gr. laganna varða brot gegn ákvæðum laga þessara, reglugerða og reglna settra samkvæmt 

þeim sektum eða fangelsi ef sakir eru miklar. Ákvæði náttúruverndarlaga varðandi 

þvingunarúrræði og viðurlög eru því víðtækari og skírari en í sérlögunum fyrir hina þjóðgarða.  

Umhverfisstofnun hefur frá árinu 2010 gefið út skýrslur um ástand friðlýstra svæða, en frá árinu 

2017 var horft sérstaklega til ástands fjölsóttra áfangastaða (Umhverfisstofnun, 2022, bls. 2). 

Sérstakt eftirlitstól var hannað, kallað ástandsmat, til fylgjast með breytingum á ástandi hvers 

áfangastaðar fyrir sig og meta hvaða áfangastaðir eru í hættu. Ástandsmatið byggist á 

hugmyndafræði nokkurra erlendra eftirlitstóla, sér í lagi Management Effectiveness Tracking 

Tool (METT) hannað af World Wide Fund for Nature (WWF), en METT hefur verið notað í 

yfir 20 ár fyrir u.þ.b. 5.000 verndarsvæði í 127 löndum (Stolton o.fl., 2021, bls. 113). Eins og í 

METT eru í ástandsmatinu settar fram fullyrðingar um ákveðin viðföng og gefin einkunn á 

bilinu frá 0 til 10. Alls eru metin 27 viðföng sem skiptast í þrjá meginflokka: skipulag, innviði 

og verðmæti. Hvert viðfang hefur fjórar til sex fullyrðingar sem gefa einkunn 

(Umhverfisstofnun, 2022, bls. 119). Dæmi um viðföng undir meginflokknum skipulag eru: 
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leiðbeiningar, landvarsla, fjármögnun, stjórnunar- og verndaráætlun, brot og vöktun. Undir 

meginflokknum innviðir eru t.d. göngustígar, salerni, bílastæði, áningarstaðir og tjaldstæði og 

undir meginflokknum verðmæti eru t.d. gróður, dýralíf, landslag, jarðminjar, menningarminjar 

og landnýting. Meðaleinkunn er reiknuð fyrir hvern meginflokk og einnig heildareinkunn fyrir 

áfangastaðinn. Árið 2021 voru 148 áfangastaðir innan friðlýstra svæða metnir, þar á meðal í 

þjóðgarðinum á Þingvöllum og í Vatnajökulsþjóðgarði, sem tóku annað árið í röð þátt í 

skýrslugerðinni (Umhverfisstofnun, 2022, bls. 2). Áfangastaður með heildareinkunn undir 5 

telst vera í hættu að tapa verndargildi sínu og er settur á svokallaðan rauðan lista. Áfangastaður 

með heildareinkunn 5-6 eða meðaleinkunn fyrir verðmæti er á bilinu 5-6 telst vera hugsanlega 

í hættu að tapa verndargildi sínu og þörf sé á aðgerðum til afstýringar. Árið 2021 voru fjórir 

áfangastaðir á rauða listanum: Stútur og Suðurnámur í Friðlandi að Fjallabaki, Námuvegur í 

Vatnajökulsþjóðgarði og Vigdísarvellir ásamt Vigdísarvallaleið í Reykjanesfólkvangi 

(Umhverfisstofnun, 2022, bls. 10). 

 

3. Náttúruverndarlöggjöf og stjórn verndarsvæða á Spáni 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir löggjöf og stjórn verndaðra svæða á Spáni. Gögn um 

náttúruverndarlöggjöf og stjórn verndarsvæði á Spáni eru eins og í kaflanum um Ísland aðallega 

sótt í lög, reglugerðir og í gagnabanka opinberra stofnana. Ég fékk að kynnast spænskri 

náttúruverndarlöggjöf sem skiptinemi í náttúru- og umhverfisfræðum í Universidad de Almería 

2019/2020. Nokkuð hefur verið ritað um náttúruverndarlöggjöf á Spáni og er vísað í faggreinar 

á ensku og spænsku þar sem þær eiga við.  

3.1 Náttúruverndarlöggjöf á Spáni 

Spánn var ein af fyrstu þjóðum í Evrópu, á eftir Svíþjóð, Rússlandi og Sviss, til að innleiða lög 

um friðun þjóðgarða árið 1916. Á grundvelli þessara laga voru fyrstu tveir þjóðgarðarnir 

stofnaðir tveimur árum seinna: Covadonga í fjallgarðinum Picos de Europa og Ordesa í 

Pýreneafjöllum (González Yanci, 1994, bls. 289). Eins og á Íslandi liðu nokkrir áratugir þangað 

til fyrstu náttúruverndarlög voru sett á Spáni árið 1957. Lögin kölluðust „Ley de Montes“ eða 

fjallalög og tóku þau við af þjóðgarðalögunum frá 1916. Hér á eftir er gerð grein fyrir 

breytingum í spænskri náttúruverndarlöggjöf frá 1957 til dagsins í dag. 
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Fjallalögin 1957 (Ley de Montes) 

„Montes“ merkir í þessum lögum óræktað land þakið trjám, runnum eða lyngi. Þessi 

skilgreining á einnig við skóglendi og svæði utan borgar þar sem ekki er stundaður landbúnaður 

(Ramón, 2003, bls. 943). Meginkafli (titulo) II, kafli 1 fjallalaganna (Ley de Montes, 1957) 

fjallar um landnýtingu og verndun lands svo og réttaráhrif. Meginkafli V, kafli 1 fjallalaganna 

fjallar um þjóðgarða og tóku því nýju lögin yfir lögin um þjóðgarða frá 1916. Fjallalögin má 

því kalla fyrstu náttúruverndarlög Spánar. 

Lög um náttúruverndarsvæði 15/1975 (Ley de Espacios Naturales Protegidos) 

Lögin um náttúruverndarsvæði frá 1975 (Ley 15/1975 de espacios naturales protegidos) eru 

fyrstu nútímalegu náttúruverndarlög Spánar. Í 2.-4. gr. laganna eru þrír nýir verndarflokkar 

innleiddir: svæði með hátt verndargildi fyrir vísindarannsóknir (reservas integrales de interés 

científico), verndarsvæði þar sem almenningur hefur aðgang að náttúru og tengdum 

menningarminjum (parques naturales) og einstakar náttúrumyndanir, staðir eða minni svæði, 

þar sem þykir ástæða til að varðveita gróður, dýralíf eða jarðmyndanir og viðhalda fegurð eða 

sérkenni þeirra (parajes naturales de interés nacional). Í kjölfarið tvöfaldist flatarmál 

verndarsvæða til 1980, þjóðgarðar og önnur verndarsvæði voru stækkuð og verndarsvæði 

samkvæmt nýju flokkuninni bættust við (Rodríguez-Rodríguez & Martínez-Vega, 2018, bls. 

102). 

Náttúruverndarlög 4/1989 (Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora 

y Fauna Silvestres) 

Náttúruverndarlögin frá 1989 (Ley 4/1989) heita „Lög um verndun náttúrusvæða og verndun 

villts gróðurs og dýralífs“. Helstu nýjungar í þessum lögum voru að setja skýran lagaramma 

með því að færa verndun villtra dýra og gróðurs saman undir náttúruvernd og með því innleiða 

tól til að skipuleggja verndarsvæði og stjórna þeim (González Yanci, 1994, bls. 291). Einnig 

voru ný hugtök innleidd eins og jaðarsvæði, varðveisla líffræðilegs fjölbreytileika, 

félagshagfræðileg þróun og eftirlit með ágengum framandi tegundum, hugtök sem enn skipta 

máli í dag (Rodríguez-Rodríguez & Martínez-Vega, 2018, bls. 103). 

Í meginkafla (titulo) III, kafla 2, 12. gr. laganna eru skilgreindir fjórir flokkar verndarsvæða: 

(1) garðar (parques) sem geta verið þjóðgarðar (parques nacionales) eða friðlönd (parques 

naturales), (2) náttúruvé eða óbyggðir (reservas naturales) , (3) náttúruvætti (monumentos 

naturales) og (4) landslagsverndarsvæði (paisajes protegidos). Verndarflokkarnir geta spannað 

marga flokka í IUCN-flokkunarkerfi og þarf því að taka íslensku þýðingarnar með fyrirvara.  
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Þjóðgörðum er lýst í 1. mgr. 13. gr. sem náttúrusvæði sem eru lítt breytt vegna landnýtingar eða 

vegna áhrifa manna og hafa vistfræðilegt, fagurfræðilegt, menntalegt eða vísindalegt 

verndargildi. Um þjóðgarða er fjallað sérstaklega í sér 4. kafla. Í 3. mgr. 22. gr. er tiltekið að 

sjálfstjórnarsvæðin á Spáni megi tilnefna sem þjóðgarða til ríkisins svæði sem uppfylla skilyrði 

um náttúrugarða. 

Í þessum náttúruverndarlögum eru skilgreindar skipulags- og verndaráætlanir fyrir 

verndarsvæði (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, PORN) annars vegar og 

nýtingar- og stjórnunaráætlun fyrir verndarsvæði (Plan Rector de Uso y Gestión, PRUG) hins 

vegar. Annar meginkafli náttúruverndarlaga fjallar um skipulags- og verndaráætlanir. 

Samkvæmt 1. mgr. 15. gr. laganna skal gera skipulags- og verndaráætlun fyrir öll friðlönd svo 

og náttúruvé og í 4. mgr. 4. gr. eru tilgreindar lágmarkskröfur varðandi efni áætlana. Skipulags- 

og verndaráætlun skal liggja fyrir áður en viðkomandi svæði er friðlýst. Í 1. mgr. 19. gr. stendur 

að fyrir alla þjóðgarða og friðlönd skuli gera nýtingar- og stjórnunaráætlun sem tilgreinir reglur 

um stjórn verndarsvæðisins og öll umsvif innan þess. 

Náttúruverndarlög 41/1997 (breyting á náttúruverndarlögum frá 1989) 

Spánn skiptist í sautján sjálfstjórnarsvæði (comunidades autónomas) og tvær sjálfstjórnarborgir 

(ciudades autónomas), Ceuta og Melilla á norðurströnd Afríku. Árið 1995 markar þáttaskil í 

náttúruverndarlöggjöf á Spáni þegar hæstiréttur Spánar úrskurðaði að sjálfstjórnarsvæðin beri 

ábyrgð á löggjöf og stjórn náttúruverndarsvæða. Því þurfti að breyta náttúruverndarlögunum 

frá 1989 og var það gert með lögum til breytingar 1997 (Ley 41/1997 por la que se modifica la 

Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales, 1997). 

Breytingarnar tóku til greina 19, 22 og 23 náttúruverndarlaga. Breytingarnar voru aðallega á 

þann veg að stjórn verndarsvæða og gerð nýtingar- og stjórnunaráætlana færðist frá spænska 

ríkinu til sjálfstjórnarsvæða en stjórn þjóðgarða varð áfram í höndum ríkisins (Rodríguez-

Rodríguez & Martínez-Vega, 2018, bls. 103). Í 4. mgr. 19. gr. laganna 41/1997 voru settar inn 

lágmarkskröfur varðandi efni nýtingar- og stjórnunaráætlana og í 22. og 23. gr. er fjallað um 

net þjóðgarða og stjórn þess. 

Náttúruverndarlög 42/2007 (Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad)  

Eftir úrskurð hæstaréttar Spánar frá 2004 (Sentencia 194/2004) að stjórn þjóðgarða væri á 

ábyrgð sjálfstjórnarsvæða þurfti að breyta lögum eða semja ný lög. Niðurstaðan var að semja 

ný lög og eru það náttúruverndarlög 42/2007 sem kallast „lög um náttúruminjar og líffræðilegan 
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fjölbreytileika“ (Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) og lög um net 

þjóðgarða (Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales). 

Nýju náttúruverndarlögin 42/2007 voru undirrituð 13. desember 2007. Síðustu breytingar eru 

frá 31. desember 2020. Spænsku lögin eru með formála sem skýrir aðdraganda og markmið 

laganna svo og helstu breytingar frá eldri lögum. Markmið laganna er að vernda náttúruminjar 

og líffræðilegan fjölbreytileika. Til að ná því markmiði þarf samhæfingu aðgerða og samvinnu 

á milli ríkisins og sjálfstjórnarsvæða. Í formálanum kemur skýrt fram að stjórn verndarsvæða 

er í höndum sjálfstjórnasvæða (Ley 42/2007, bls. 11). 

Lögin skiptast í formála, inngangskafla og 6 meginkafla, , og samanstanda af 83 lagagreinum. 

Í inngangskaflanum eru sett fram markmið laganna, skilgreiningar á hugtökum tengd 

náttúruvernd, gildissvið laganna og ákvæði um skyldur ríkisstofnana og um samvinnu ríkisins 

og sjálfstjórnarsvæða. 

Meginkafli I, kafli 1 náttúruverndarlaga 42/2007 fjallar um náttúruminjaskrá (Inventario 

Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad). Samkvæmt 10. gr. á að skilgreina í 

náttúruminjaskrá kerfi lykilvísa til að meta ástand verndarsvæða og árangur verndaraðgerða og 

samkvæmt 11. gr. skal birta skýrslu um ástand náttúruminja og líffræðilegrar fjölbreytni. Kafli 

2 fjallar um skipulagsáætlun eða náttúruverndaráætlun (Plan Estratégico Estatal del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) og kafli 4 fjallar um skipulags- og verndaráætlana 

(PORN). Í 20. gr. þriðja kafla eru lágmarksákvæði um efnisatriði áætlana tiltekin, m.a. eiga í 

skipulags- og verndaráætlun að koma fram mörk verndarsvæðis, verndargildi þess, viðmið um 

verndun, endurheimt og sjálfbæra nýtingu, takmörkun á landnotkun og umgengni, 

fjárhagsáætlun o.fl. Samkvæmt 21. gr. er það verkefni opinberra stofnana að tryggja 

vistfræðilega tengingu milli verndarsvæða, sérstaklega fyrir svæði innan Natura 2000. Nánar er 

fjallað um Natura 2000 í kafla 3.1.8. 

Meginkafli II er um skráningu og varðveislu búsvæða og náttúruverndarsvæða. Kafli 1 fjallar 

um skrá yfir búsvæði sem eru í hættu og kafli 2 um verndarsvæði. Í 30. gr. eru skilgreindir fimm 

flokkar verndarsvæða og hafa hafverndarsvæði (áreas marinas protegidas) bæst við sem 

verndarflokkur við friðlönd, náttúruvé, náttúruvætti og landslagsverndarsvæði sem fyrir voru. 

Í lögunum er tilgreindur lágmarksfjöldi verndarflokka og er sjálfstjórnarsvæðum heimilt að 

bæta fleiri flokkum við.  Í 2. mgr. 31. gr. er tekið fram að sérlög gildi um þjóðgarða. Samkvæmt 

5. mgr. 31. gr. skal gera nýtingar- og stjórnunaráætlun (PRUG) fyrir öll friðlönd og samkvæmt 

1. mgr. 36. gr. skal gera skipulags- og verndaráætlun (PRON) fyrir friðlönd og náttúruvé áður 
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en viðkomandi svæði er friðlýst. Stjórn verndarsvæða er samkvæmt 1. mgr. 37. gr. í höndum 

sjálfstjórnarsvæða. 38. gr. fjallar um jaðarsvæði og 39. gr. um svæði undir félagshagfræðilegum 

áhrifum náttúruverndar. Kafli 3 fjallar um Natura 2000, en Spánn er aðili að Evrópsku neti 

verndarsvæða sem kallast Natura 2000. Nánar er fjallað um Natura 2000 í kafla 3.1.8 þessarar 

ritgerðar. Í kafla 4, 50. gr. eru taldir upp alþjóðasamningar sem Spánn er aðili að, en nánar er 

fjallað um alþjóðlegar skuldbindingar Spánar í kafla 3.1.7. 

Meginkafli III fjallar um vernd líffræðilegrar fjölbreytni. Kafli 1 er um verndun á staðnum (in 

situ) og kafli 2 um verndun á öðrum stað (ex situ). Kafli 3 fjallar um ágengar framandi lífverur 

og kafli 4 um vernd lífvera og veiði. 

Meginkafli IV er um sjálfbæra nýtingu, en í 68. gr. er talað um net verndarsvæða á vegum 

UNESCO-verkefnisins Maður og lífheimur (MAB). Kafli 3 fjallar um alþjóðaverslun með 

tegundir villtra dýra og plantna. Kafli 4 er um þekkingararf og sjálfbæra nýtingu náttúruminja 

og líffræðilegrar fjölbreytni. 

Meginkafli V fjallar um eflingu þekkingar, verndunar og endurheimtar náttúruminja og 

líffræðilegrar fjölbreytni, en 78. gr. er um náttúruminjasjóð og hvaða verkefni eru fjármögnuð 

úr honum. 

Meginkafli VI er um brot og viðurlög, en í 1. mgr. 81. gr. eru viðurlög við brotum flokkuð í 

minni háttar brot með 100-3000 € sekt, alvarleg brot með 3001-200.000 € sekt og mjög alvarleg 

brot með 200.001-2.000.000 € sekt. Samkvæmt 1. mgr. 83. gr. geta alvarleg brot varðað allt að 

5 ára fangelsi. 

Eftirlit með verndarsvæðum í Natura 2000 er skilgreint í 48. gr. náttúruverndarlaga 42/2007. 

Eftirlit með þjóðgörðum, náttúrugörðum og náttúruvéum er hluti af skipulags- og 

verndaráætlunum sem eru á ábyrgð sjálfstjórnarsvæða. En nánar er fjallað um skipulags- og 

verndaráætlanir í  kafla 3.2.2. 

Stjórn sjálfstjórnarsvæða á verndarsvæðum var gagnrýnd af Samtökum vistfræðinga á Spáni 

(Ecologistas en Acción). Í matsskýrslu um náttúruvernd frá 2008 segir að mikill munur sé á 

stjórnsýslu og stjórn verndarsvæða milli sjálfstjórnarsvæða (Evaluation of the state of nature 

conservation in Spain, 2008, bls. 6). Nánar er fjallað um þetta í kafla 5 (Umræður). 

3.1.1 Náttúruminjaskrá 

Náttúruminjaskrá (Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) er 

skilgreind í 9. gr. náttúruverndarlaga 42/2007. Þar kemur fram að ráðuneyti fyrir landbúnað, 
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matvæli og umhverfi beri ábyrgð á því að útbúa í samvinnu við sjálfstjórnarsvæðin og ýmsa 

vísindastofnana skrá yfir náttúruminjar og líffræðilega fjölbreytni, um dreifingu náttúruminja 

og fjölda svæða, verndarástand þeirra og notkun. Náttúruminjaskráin er rafræn og aðgengileg á 

vef  ráðuneytis fyrir vistfræðileg umskipti og lýðfræðilega áskorun (Inventario Español de 

Espacios Naturales Protegidos). Allar upplýsingar um stærð og fjölda verndarsvæða á Spáni, 

lykilvísa, ástandsmat o.fl. voru sóttar á þennan vef. 

Samkvæmt 10. gr. náttúruverndarlaga 42/2007 á náttúruminjaskráin að vera með kerfi lykilvísa 

um stærð, fjölda, flokkun og ástand verndarsvæða. Lykilvísarnir eru 53 og flokkaðir í 6 flokka: 

vistkerfi (6 vísar, m.a. vísir um votlendi), dýralíf og gróður (8 vísar), erfðaauðlindir (1 vísir), 

náttúruauðlindir (14 vísar), náttúruverndarsvæði (13 vísar, m.a. verndarsvæði með 

verndaráætlun) og neikvæð áhrif (11 vísar). Upplýsingar voru sóttar á náttúruminjaskrárvefinn 

(Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos - Indicadores). 

Í 11. gr. náttúruverndarlaga 42/2007 er ákvæði um gerð reglulegra úttekta á ástandi 

verndarsvæða. Fyrsta skýrslan um ástand náttúruminja og líffræðilegrar fjölbreytni kom út 

2009. Skýrslurnar koma út á sex ára fresti og kom því næsta skýrsla út 2015 og sú síðasta 2021 

sem gefur yfirlit yfir árin 2019-2020. Nýjasta skýrslan er aðgengileg á náttúruminjaskrávefnum 

(Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos - Informes). 

3.1.2 Náttúruverndaráætlun 

Kafli 2 náttúruverndarlaga 42/2007 fjallar um skipulagsáætlun (Plan Estratégico Estatal del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad). Í 12. gr. laganna er skilgreint hvað áætlunin á að 

innihalda að lágmarki: (a) greining á ástandi og þróun náttúruminja, líffræðilegrar fjölbreytni 

og jarðfræðilegrar fjölbreytni, (b) megindleg og eigindleg markmið og (c) aðgerðir sem á að 

framkvæma. Samkvæmt 13. gr. má náttúruverndaráætlunin ekki gilda í lengri tíma en 10 ár. 

Fyrsta náttúruverndaráætlun var gefin út 2011 og var gildistími hennar til 2017 (Real Decreto 

1274/2011, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 

2011-2017). Með breytingum á náttúruverndarlögum 42/2007 frá 22. september 2015 var 

gildistími náttúruverndaráætlana lengdur í 10 ár. Engin ný áætlun hefur verið samþykkt síðan. 
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3.1.3 Náttúruverndarsvæði 

Tafla 4. Flatarmál og fjöldi friðlýstra svæða á Spáni. Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos. 2022. 

 

Í byrjun árs 2022 voru 1824 náttúruverndarsvæði á náttúruminjaskrá og 1857 svæði heyrðu 

undir Natura 2000. Auk þess eru skráð 52 verndarsvæða á vegum UNESCO-verkefnisins 

Maður og lífheimur (MAB), 75 Ramsarsvæði, 9 svæði um verndun Miðjarðarhafs (ZEPIM), 13 

OSPAR-svæði um verndun Norður-Atlantshafsins, 15 jarðvangar, 1 líferfðaverndarsvæði og 4 

náttúrusvæði á heimsminjaskrá. Öll svæðin geta skarast, en við útreikning á samanlögðu 

flatarmáli náttúruverndarsvæða og Natura 2000 svo og heildarflatarmáli friðlýstra svæða er 

tekið tillit til þess. Heildarflatarmál friðlýstra svæða er 31.492.454 ha og samanlagt flatarmál 

náttúruverdarsvæða og Natura 2000 er 27.060.528 ha (Tafla 4). 

Landverndarsvæði 

Landsvæði meginlands Spánar og eyja 

er samkvæmt upplýsingum á vef 

spænsku ríkisstjórnarinnar 506.030 km2 

(La Moncloa - Gobierno de España). 

Heildarflatarmál landverndarsvæða er 

183.135 km2 (18.313.516 ha) eða 36,2% 

af landsvæði Spánar og samanlagt 

flatarmal náttúruverdarsvæða og Natura 

2000 á landi er 141.921 km2 (14.192.086 ha) eða 28,0% af landsvæði Spánar. Þetta er í samræmi 

við upplýsingar frá OECD en samkvæmt því voru 28,1% landsvæðis Spánar vernduð í lok 

ársins 2021 (OECD Data. Protected areas). Mynd 9 sýnir þróun hlutfalls verndaðs landsvæðis 

Mynd 9. Hlutfall verndaðs landsvæðis á Spáni, í Evrópusambandi og 
á heimsvísu frá 2011-2021. OECD Data. Protected areas. 2021. 
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á Spáni, í Evrópusambandi og á heimsvísu frá 2001-2021. Stórt stökk gerðist 2004 þegar listi 

yfir verndarsvæði Natura 2000 var samþykktur af Evrópusambandinu.  Markmið 

Evrópusambandsins er að vernda 30% landsvæðis og 30% hafsvæðis fyrir 2030 og að einn 

þriðji eða 10% landsvæðis og 10% hafsvæðis skulu njóta strangrar friðunar. En með stranglega 

vernduðu svæði er átt við svæði sem eru vernduð samkvæmt lögum (EU Biodiversity Strategy 

for 2030. Bringing nature back into our lives, 2020). Spánn hefur því þegar náð markmiði 

Evrópusambandsins að vernda 30% af landsvæði sínu og er meira en einn þriðji þess verndað 

með lögum. 

Hafverndarsvæði  
 

Samkvæmt upplýsingum Marine Conservation Institute 

er efnahagslögsaga Spánar 1.008.065 km2 (Marine 

Protection Atlas, Marine Conservation Insitute.  Spain 

Marine Protected Areas).  Spánn hefur tilkynnt 13 

svæði sem hafverndarsvæði á skrá OSPAR-

samningsins um vernd Norðaustur-Atlantshafsins 

(OSPAR Data & Information Management System). 

Mynd 10 sýnir hafverndarsvæðin í efnahagslögsögu 

Spánar. Samanlagt flatarmál alls verndaða hafsvæðis er 

131.789 km2 eða u.þ.b. 13% af efnahagslögsögu 

landsins. Þar af er u.þ.b. 11% stranglega vernduð (Marine Protection Atlas, Marine 

Conservation Insitute.  Spain Marine Protected Areas). 

3.1.4 Flokkar verndarsvæða 

Í lögum um náttúruvernd nr. 42/2007 eru fimm flokkar friðlýstra svæða tilgreindir: friðlönd 

(parques), náttúruvé eða óbyggðir (reservas naturales), hafverndarsvæði (áreas marinas 

protegidas), náttúruvætti (monumentos naturales) og landslagsverndarsvæði (paisajes 

protegidos). Þjóðgarðar eru svo sjötti flokkurinn, en þeir eru skilgreindir í lögum um þjóðgarða 

(Ley 30/2014 de Parques Nacionales). Stjórn náttúruverndarsvæða er í höndum 

sjálfstjórnarsvæða og er þeim heimilt að bæta fleiri flokkum við. Í sjálfstjórnarsvæðinu 

Andalúsía eru níu flokkar verndarsvæða tilgreindir í lögum um náttúruvernd, vernd dýralífs og 

gróðurs (Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 

Silvestres) og viðbótarákvæðum þeirra: þjóðgarðar (parques nacionales), friðlönd (parques 

naturales), náttúruvé eða óbyggðir (reservas naturales), verndarsvæði með sjálfbærri nýtingu 

Mynd 10. Vernduð hafsvæði í efnahagslögsögu 
Spánar. MPAtlas, Marine Conservation Institute. 2021. 
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auðlinda (parajes naturales), landslagsverndarsvæði (paisajes protegidos), náttúruvætti 

(monumentos naturales), verndarsvæði að beiðin landeigenda (reservas naturales 

concertadas), fólkvangar (parques periurbanos) og verndarsvæði í neti Natura 2000. Parajes 

Naturales eru minni svæði en parques naturales en krefjast meiri vernd og sjálfbærri nýtingu 

eins og veiði. Reservas naturales concertadas eru svæði sem falla ekki undir hina flokka og eru 

vernduð að beiðni landeigenda. Parques periurbanos eru svæði nálæg þéttbýli þar sem lögð er 

áhersla á afþreyingu og náttúruvernd. Hér vantar hafverndarsvæði, en þau geta verið í hverjum 

hinna flokkanna sem er. Flestir verndarflokkar finnast í sjálfstjórnarsvæðinu Extremadura, en 

þar eru tólf flokkar tilgreindir í 16. gr. laga um náttúruvernd og náttúruverndarsvæði í 

Extremadura (Ley 8/1998 de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de 

Extremadura) og í lögum til breytingar á þessum lögum (Ley 9/2006).  

Tafla 5. Fjöldi og flatarmál verndarsvæða í sjálfstjórnarsvæðum Spánar. Junta de Andalucía. 2021 

Sjálfstjórnarsvæði 

Fjöldi 

verndarsvæða 

Flatarmál 

verndarsvæða 

Fjöldi 

flokka 

Flatarmál 

sjálfstjórnarsvæðis % 

Andalucía    364 2.626.998,41 10 8.759.420 30,00 

Aragón    25 168.277,42 5 4.772.000 3,50 

Cantabría*    39 151.252,14 4 532.900 28,50 

Castilla y León*    33 813.434,96 5 9.422.400 8,60 

Castilla-La Mancha    112 583.467,74 7 7.946.100 7,30 

Cataluña    285 1.028.543,99 7 3.210.600 31,90 

Comunidad de Madrid*    9 120.892,07 5 802.700 15,10 

Comunidad Foral de 

Navarra    125 85.568,54 7 1.039.000 8,20 

Comunidad Valenciana    292 255.277,15 7 2.325.900 11,00 

Extremadura    88 316.499,25 12 4.163.400 7,60 

Galicia    98 359.094,97 7 2.957.600 12,10 

Illes Balears    82 76.019,26 8 499.200 15,20 

Islas Canarias    146 302.037,61 8 744.500 40,60 

La Rioja    13 168.264,66 4 504.500 33,40 

País Vasco    43 101.356,92 4 723.300 14,00 

Principado de Asturias*    54 235.824,52 5 1.060.400 22,20 

Región de Murcia 18 62.539,94 4 1.131.400 5,50 

Administración General 

del Estado    2 4.896.296,46 1  
0,00 

 

Tafla 5 sýnir fjölda og flatarmál verndarsvæða á sjálfstjórnarsvæðum Spánar svo og fjölda 

verndarflokka í hverju sjálfstjórnarsvæði og hlutfall verndarsvæða af heildarflatarmáli 

sjálfstjórnarsvæðis fyrir árið 2021. Tvö svæði eru skráð undir framkvæmdasýslu Spánar 

(Administración General del Estado). Sjálfstjórnarsvæðið Andalúsía er með flest verndarsvæði 

eða 364 og stærsta flatarmál landsvæða, en Kanaríeyjar eru með hæsta hlutfall flatarmáls eða 

rúmlega 40% af landsvæði sínu. Heildarfjöldi verndarsvæða árið 2021 var 1826. 
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Mynd 11. Fjöldi og hlutfall verndarsvæða eftir IUCN-flokkun. Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos. 2020. 

Þar sem flokkun verndarsvæða er mismunandi eftir sjálfstjórnarsvæðum þarf að nota IUCN-

flokkun til að skoða flokkun verndarsvæða á landsvísu. Mynd 11 sýnir fjölda og hlutfall 

verndarsvæða á Spáni eftir IUCN-flokkun árið 2020 (Inventario Español de Espacios Naturales 

Protegidos). Flest verndarsvæði eða 27% falla undir IUCN-flokk IV, vistgerðir og búsvæði, og 

næst flest eða 26% falla undir flokk III, náttúruvætti. Það er frekar stór hópur verndarsvæða eða 

13% sem virðist ekki passa í neinn flokk. 

3.1.5 Þjóðgarðar 

Eins og áður hefur komið fram ályktaði hæstiréttur Spánar 1995 að sjálfstjórnarsvæðin bæru 

ábyrgð á löggjöf og stjórn náttúruverndarsvæða. Tíu árum seinna féll svo úrskurður hæstaréttar 

sama efnis um stjórn þjóðgarða. Því þurfti að bregðast við og voru árið 2007 samþykkt lög um 

net þjóðgarða (Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales) og 2014 voru samþykkt ný lög um 

þjóðgarða (Ley 30/2014 de Parques Nacionales) sem tóku einnig til nets þjóðgarða og leystu af 

hólmi lögin um net þjóðgarða 5/2007 (Rodríguez-Rodríguez & Martínez-Vega, 2018, bls. 103). 

Nýju lögin um þjóðgarða (Ley 30/2014) viðurkenna yfirráð sjálfstjórnasvæða á þeim 

þjóðgörðum sem eru innan landsvæðis þeirra en opna um leið möguleika til að styrkja samstarf 

stjórna þjóðgarða og efla styrki ríkisins til reksturs þeirra (Guillén Navarro, 2016, bls. 177). 

Lögin 30/2014 skiptast í 11 meginkafla. Meginkafli I fjallar um markmið laganna og 

skilgreiningar. Meginkafli II er svo um þjóðgarða og meginkafli III um net þjóðgarða. Í 

meginkafla IV eru skipulagstólin skilgreind, aðalskipulag nets þjóðgarða og nýtingar- og 

stjórnunaráætlanir (PRUG). Meginkafli V fjallar um stjórn, bæði stjórn þjóðgarða og stjórn nets 

þjóðgarðanna. Í meginkafla VI er svo samstarfið skilgreint og þær stofnanir tilgreindar sem eiga 

að sjá um ráðgjöf, samstarf og samhæfingu. Meginkafli VII fjallar um sameiginlegar aðgerðir 

og fjármálsamstarf og meginkafli VIII um sjálfbæra þróun og svæði undir félagshagfræðilegum 

Ia
21
1%

Ib
73
4%

II
94
5%

III
470
26%

IV
485
27%

V
382
21%

VI
54
3%

Ninguna 
categoría

245
13%
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áhrifum. Meginkafli IX er um alþjóðlegt samstarf og meginkafli X er um almenningsaðild og 

samráð við landeigendur og hagsmunaaðila. Síðasti kaflinn, meginkafli XI, er um brot og 

viðurlög. Lögin eru því ekki bara um náttúruvernd þjóðgarða heldur innleiða líka nýja 

stjórnunarhætti sem byggjast á aukinni þátttöku almennings og efldu samstarfi þjóðgarðanna 

(Ley 30/2014 de Parques Nacionales, bls. 7). 

 

Mynd 12. Þjóðgarðar á Spáni. Organismo Autónomo Parques Nacionales. 2014. 

Cutanda (2014) telur upp fimm lykilumbætur í úttekt sinni á nýju þjóðgarðalögunum 30/2014: 

(1) Lágmarksstærð þjóðgarða er aukið í 5.000 ha á eyjum og 20.000 ha fyrir þjóðgarða á 

meginlandi eða fyrir þjóðgarða sem einungis þekja hafsvæði. (2) Dreifing valds: frumkvæði til 

að tilnefna þjóðgarð getur komið frá sjálfstjórnarsvæðum eða ríkisstjórninni en stjórn þjóðgarða 

er alfarið í höndum sjálfstjórnarsvæða. Ríkisstjórnin getur haft afskipti ef um neikvæða 

verndarþróun er að ræða. (3) Styrking eignarétts og samráð við landeigendur. (4) Aukin réttur 

til banns á veiði og annarrar starfsemi sem er ósamrýmanleg verndunarákvæðum. (5) Sérstök 

áhersla er lögð á þróun svæða undir félagshagfræðilegum áhrifum verndarsvæða. Í 20. gr. 

þjóðgarðalaga 30/2014 er nýtingar- og stjórnunaráætlun (PRUG) skilgreind sem æðsta 

skipulagstæki þjóðgarða. Í 5. mgr. 20. gr. laganna er tilgreint hvað þessi áætlun skal að lágmarki 

innihalda, m.a. á að skipta þjóðgarðinum í mismunandi nýtingarsvæði í samræmi við 
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skilgreiningar á nýtingarsvæðum í aðalskipulagi nets þjóðgarðanna. Um net þjóðgarðanna og 

þjóðgarðastofnun er fjallað nánar í kafla 3.1.6. 

 

Mynd 13. Tímalína þjóðgarða á Spáni. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). 2021. 

Mynd 12 sýnir kort af Spáni og staðsetningu þjóðgarðanna. Í dag eru 16 þjóðgarðar á Spáni, en 

síðasti þjóðgarðurinn Sierra de las Nieves bættist við 2021 (sjá tímalínu í Mynd 13).  

3.1.6 Þjóðgarðastofnun 

Net þjóðgarða var fyrst stofnað með lögum 2007 (Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales). 

Ákvæði þessara laga voru tekin yfir í ný lög um þjóðgarða (Ley 30/2014) lítið breytt frá fyrri 

lögum. Samkvæmt 1. mgr. lið a 16. gr. þjóðgarðalaga 30/2014 er það í verkahring 

framkvæmdasýslu Spánar (Administración General del Estado) að semja aðalskipulag nets 

þjóðgarðanna. Meðal annarra verkefna framkvæmdasýslu eru skv. 1. mgr. 16. gr. þjóðgarðalaga 

að leggja til og stuðla að notkun samvinnutóla og að koma fram fyrir hönd þjóðgarðanna í 

alþjóðlegum samskiptum. Samkvæmt 2. mgr. 16. gr. þjóðagarðalaga á ráðuneytið fyrir 

landbúnað, matvæli og umhverfi að gefa út skýrslu á þriggja ára fresti um stöðu nets 

þjóðgarðanna með viðauka um stöðu hvers þjóðgarðs fyrir sig. Í 19. gr. þjóðgarðalaga er nánar 

fjallað um aðalskipulag nets þjóðgarða (Plan Director de la Red de Parques Nacionales) og 

þau atriði talin upp sem aðalskipulagið þarf að innihalda, m.a. stefnumótandi markmið, 

samvinnumarkmið bæði á landsvísu og á alþjóðlegum vettvangi, upplýsingar um grunnskipulag 

netsins, viðmið fyrir verndun og stjórn þjóðgarða og dagskrá sameiginlegra aðgerða. Síðasta 

aðalskipulag var samþykkt með tilskipun frá 22. desember 2016 og er gildistími þess tíu ár 

(Real Decreto 389/2016). Meginkafli VI þjóðgarðalaga 30/2014 fjallar um þær stofnanir á 

vegum nets þjóðgarðanna sem eiga að sjá um ráðgjöf, samstarf og samhæfingu. 

Líkanið um net þjóðgarða byggist á tvískiptingu valds á milli sjálfstjórnarsvæða og ríkisins. 

Hverjum þjóðgarði er stjórnað af viðkomandi sjálfstjórnarsvæði en neti þjóðgarða er stjórnað 

af ríkisvaldinu. Þjóðgarðastofnun (Organismo Autónomo Parques Nacionales, OAPN) fer með 

stjórn nets þjóðgarða fyrir hönd ríkisins (Ley 30/2014 de Parques Nacionales, bls. 2). 
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Stjórnarnefndir 

Tuttugasta og fjórða grein fjallar um stjórnarnefndir (Patronatos), en við hvern þjóðgarð þarf 

að vera starfandi stjórnarnefnd. Sæti í nefndinni hafa fulltrúar opinberra stofnana eins og 

sveitarfélög, landeigendur svo og aðilar, stofnanir, samtök og félög sem hafa hagsmuni að gæta. 

Einnig á þjóðgarðsvörður þjóðgarðsins sæti í stjórnarnefndinni. Aðrir fulltrúar eru tilnefndir í 

jöfnum hlutföllum af framkvæmdasýslunni og viðkomandi sjálfstjórnarsvæði. Meðal verkefna 

stjórnarnefnda er að gera grein fyrir nýtingar- og stjórnunaráætlun (PRUG) þjóðgarðsins og 

allar breytingar sem viðkoma honum. 

Samstarfs- og samhæfingarnefnd þjóðgarðanna 

25. gr. þjóðgarðalaga fjallar um samstarfs- og samhæfingarnefnd þjóðgarðanna (Comité de 

Colaboración y Coordinación de Parques Nacionales). Framkvæmdastjóri OAPN starfar sem 

formaður nefndarinnar en auk hans eiga formenn allra stjórnarnefnda sæti í nefndinni. Verkefni 

nefndarinnar er að stuðla að frekari þróun samvinnu og sjá til þess að miðla upplýsingum og 

þekkingu innan nets þjóðgarða. 

Svæðissamstarfsnefnd 

Skv. 26. gr. þjóðgarðalaga á í hverjum þjóðgarði sem nær yfir fleiri en  eitt sjálfstjórnarsvæði 

að starfa svæðissamstarfsnefnd (Comisión de Coordinación) til að samræma samstarf á 

viðkomandi sjálfstjórnarsvæði. 

Þjóðgarðaráð 

Grein 27 þjóðgarðalaga fjallar um þjóðgarðaráð (Consejo de la Red de Parques Nacionales) 

sem er ráðgefandi nefnd undir ráðuneytinu fyrir landbúnað, matvæli og umhverfi. Ráðherrann 

fer með forsæti nefndarinnar. Í ráðinu eru fulltrúar framkvæmdasýslu, sjálfstjórnarsvæða, 

sveitarfélaga frá svæðum sem eru undir félagshagsfræðilegum áhrifum þjóðgarða, formenn 

stjórnarnefnda, fulltrúar vísindanefndar, fulltrúar samtaka sem ekki eru reknir í hagnaðarskyni, 

fulltrúar úr landbúnaði, sjávarútvegi og viðskiptum, fulltrúar verkalýðsfélaga og samtaka 

landeigenda. Meðal verkefna þjóðgarðaráðsins er að sjá um tilnefningu nýrra þjóðgarða, gera 

grein fyrir aðalskipulagi nets þjóðgarða, tilgreina forsendur dreifingar fjármagns til 

sameiginlegra aðgerða, gera árlega grein fyrir verkefnum nets þjóðgarða og gefa út 

ástandsskýrslu um net þjóðgarða á þriggja ára fresti. 
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Vísindanefnd 

28. gr. þjóðgarðalaga fjallar um vísindanefnd (Comité Científico de Parques Nacionales). 

Vísindanefndin heyrir undir þjóðgarðastofnun og er framkvæmdastjóri hennar formaður 

nefndarinnar. Nefndin er skipuð vísindamönnum og öll sjálfstjórnarsvæði sem eru með 

þjóðgarð eiga fulltrúa í henni. Verkefni vísindanefndar felast í ráðgjöf um álitaefni sem kunna 

að koma upp og að veita stuðning við gerð rannsóknaráætlunar fyrir net þjóðgarða. 

3.1.7 Alþjóðlegir skuldbindingar 

Í 50. gr. laga um náttúruminjar og líffræðilegan fjölbreytileika (Ley 42/2007) eru talin upp þau 

svæði sem njóta alþjóðlegrar verndar. Tilgreind eru sjö alþjóðlegir samningar sem Spánn á aðild 

að: Ramsarsamningurinn (75 svæði), samningurinn um verndun menningar- og 

náttúruarfleifðar (heimsminjaskrá, 4 svæði), OSPAR-samningurinn um verndun Norðaustur-

Atlantshafsins (13 svæði) og Barcelona-samningurinn um verndun Miðjarðarhafs (ZEPIM, 9 

svæði), jarðvangar á vegum Sameinuðu þjóðanna (15 jarðvangar), verndarsvæði MAB-

verkefnisins „Maður og lífheimur“ Sameinuðu þjóðanna (52 svæði) og eitt svæði með 

erfðafræðilegt gildi í Evrópsku neti „Biogenetic Reserves“ (Error! Reference source not 

found.). Verndun svæða sem njóta alþjóðlegrar verndar er nánar útfært í náttúruverndaráætlun 

frá 2011 (Real Decreto 1274/2011).  

3.1.8 Natura 2000 

Natura 2000 er samræmt net verndaðra svæða innan Evrópusambandsins sem sameinar 

fuglatilskipun frá 2009 (Directive 2009/147/EC on the conservation of wild birds) og 

vistgerðartilskipun frá 1992 (Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and 

of wild fauna and flora). Natura 2000 er stærsta net verndarsvæða heims með yfir 27.000 svæði 

í 27 löndum Evrópusambandsins. Svæðin eru flokkuð í fuglaverndarsvæði (Special Protection 

Areas, SPA) og staði sem hafa mikla þýðingu fyrir verndun vistgerða eða búsvæða (Sites of 

Community Importance, SCI) (Dastgerdi o.fl., 2020, bls. 68). 

Natura 2000 var tekið inn í spænska löggjöf við 

endurskoðun náttúruverndarlaga 2007. Meginkafli II, 

kafli 3 í nýju náttúruverndarlögum 42/2007 fjallar um 

verndarsvæði í neti Natura 2000. Í 1. mgr. 42. gr. 

laganna eru verndarsvæði í neti Natura 2000 skipt í 

þrjá flokka: fuglaverndarsvæði SPA, sérstök 
Mynd 14. Verndarflokkar í Natura 2000. European 
Commission. 2010. 
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verndarsvæði vistgerða eða búsvæða SAC (Special Areas of Conservation) og SCI, staði sem 

hafa mikla þýðingu fyrir verndun vistgerða eða búsvæða. Í 43. gr. náttúruverndarlaga eru SAC 

og SCI skilgreind nánar. Eini munur á þeim er að SAC eru vistgerðir eða búsvæði sem hafa 

verið samþykkt af Evrópusambandinu. Fyrsta skrefið er að tilnefna SCI, svo verður það sett á 

lista yfir SCI og þegar öll skilyrði eru uppfyllt verður það samþykkt sem SAC (Mynd 14). En 

samkvæmt 3. mgr. 42. gr. ætti það að gerast ekki seinna en sex árum eftir að staður hefur verið 

tilkynntur sem SCI og þarf þá að fylgja stjórnunaráætlun fyrir svæðið. Fuglaverndarsvæði eru 

nánar skilgreind í 44. gr. náttúruverndarlaga. 

Sumir vísindamenn hafa gagnrýnt að við innleiðingu Natura 2000 á Spáni hafi verið lögð meiri 

áhersla á magn en gæði (Fuentes o.fl., 2011, bls. 2). Sjálfstjórnarsvæðin lögðu kapp á að 

tilkynna staði sem hafa mikla þýðingu fyrir verndun vistgerða eða búsvæða. En samkvæmt 2. 

mgr. 42. gr. náttúruverndarlaga 42/2007 er það í verkahring sjálfstjórnarsvæða að velja staði 

sem koma til greinar og setja á lista yfir SIC. Í nokkrum tilfellum vissu landeigendurnir jafnvel 

ekki af því að land þeirra hafði verið tilnefnt, en SCI mátti tilnefna án samráðs við landeigendur 

(Fuentes o.fl., 2011, bls. 4). Natura 2000 mætti víðar andstöðu hagsmunaaðila og landeigenda, 

sem voru ósátt við málsmeðferðina og fengu á tilfinningu að vera ekki með í ráðum. Til að 

koma í veg fyrir þennan árekstur hefur verið lögð áhersla á þátttöku heimamanna og samráð 

við landeigendur (Blondet o.fl., 2017, bls. 346). Árið 2020 var sjálfstjórnarsvæðið Extremadura 

tilnefnt til Natura 2000 verðlauna fyrir nýtt samstarfsmódel þar sem landeigendur eru sjálfir 

aðalstjórnendur verndarsvæða (Junta de Extremadura - Noticias, 2020). 

Árið 2021 voru 1468 svæði á Spáni á lista Evrópusambandsins yfir staði sem hafa mikla 

þýðingu fyrir verndun vistgerða eða búsvæða (SCI) og 658 svæði voru vernduð sem 

fuglaverndarsvæði (SPA) (Error! Reference source not found.). Verndarsvæði í neti Natura 

2000 þekja u.þ.b. 138.000 km2 landsvæðis Spánar eða rúmlega 27% og 84.300 km2 hafsvæðis 

í efnahagslögsögu Spánar eða rúmlega 8% (Gobierno de España. Ministerio para la transición 

ecológica y el reto demográfico, 2021). Um stjórn verndarsvæða Natura 2000 er fjallað í kafla 

3.2.3. 
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3.2 Stjórn náttúruverndar á Spáni 

 

Mynd 15. Hlutfall verndarsvæða með PRUG og PRON. Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos. 2021. 

Stjórn verndarsvæða er skilgreind í lögum um náttúruminjar og líffræðilegan fjölbreytileika 

(Ley 42/2007) og í náttúruverndarlögum sjálfstjórnarsvæða. Aðalstjórnunartólin eru nýtingar- 

og stjórnunaráætlun (PRUG) og skipulags- og verndaráætlun (PORN) (Becerra & Bravo, 2008, 

bls. 15). Mynd 155 sýnir hlutfall verndarsvæða með stjórnunaráætlun (PRUG/PORN) frá 2009 

til 2020. Árið 2018 var gert átak í verndun svæða í neti Natura 2000. Eingöngu stærstu 

verndarsvæðunum er stjórnað með PRUG og PORN. Auk þess þarf að gera stjórnunaráætlanir 

(Planes de Gestión) fyrir verndarsvæðin í Natura 2000. Nánar er fjallað um hverja áætlun fyrir 

sig í köflunum 3.2.1, 3.2.2 og 3.2.3.  

3.2.1 Nýtingar- og stjórnunaráætlanir (PRUG) 

Í 20. gr. þjóðgarðalaga 30/2014 er nýtingar- og stjórnunaráætlun (PRUG) skilgreind sem æðsta 

skipulagstæki þjóðgarða. Eins og nafnið segir til um fjallar áætlunin um nýtingu og stjórn 

aðgerða í þjóðgarðinum. Í 5. mgr. 20. gr. eru tilgreind lágmarksákvæði sem þurfa að koma fram 

í PRUG: staðlar, markmið og almenn viðmið fyrir nýtingu og stjórn þjóðgarðsins, 

svæðisskipting í mismunandi verndarflokka samkvæmt aðalskipulagi þjóðgarðsins, 

skilgreining og tímasetning aðgerða til að ná markmiðum, fjárhagsáætlun fyrir framkvæmdir, 

samstarf við landeigendur, listi yfir athæfi sem eru samrýmanleg eða ósamrýmanleg við 
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verndunarmarkmið þjóðgarðsins, viðmiðin fyrir útrýmingu framandi ágengra plantna og dýra í 

þjóðgarðinum, aðgerðir til samþættingar og samhæfingar með hvers kyns aðgerðum sem aðrar 

opinberar stofnanir kunni að grípa til innan þjóðgarðsins og fyrirbyggjandi aðgerðir vegna 

náttúruhamfara eða mannlegra athafna utan garðsins. 

Á PRUG er einnig minnst í náttúruverndarlögum 42/2007. En samkvæmt 5. mgr. 30. gr. laganna 

þarf að gera nýtingar- og stjórnunaráætlun einnig fyrir friðlönd (parques naturales). Engin 

lágmarksákvæði eru þó skilgreind í náttúruverndarlögum eins og í þjóðgarðalögum. Því geta 

útfærslur á nýtingar- og stjórnunaráætlunum verið mismunandi eftir sjálfstjórnarsvæðum og fer 

það eftir lagaákvæðum í hverju sjálfstjórnarsvæði fyrir sig. Ekkert kemur t.d. fram um PRUG í 

náttúruverndarlögum í Andalúsíu (Ley 2/1989) og þarf því eingöngu að gera PRUG fyrir 

þjóðgarða og friðlönd (parques naturales) eins og er skilgreint í náttúruverndarlögum 42/2007. 

Á meðan er í náttúruverndarlögum í Extremadura (Ley 8/1998) ítarleg skilgreining á PRUG, 

lágmarksákvæði eru talin upp og fleiri flokkar verndarsvæða tilgreindir sem krefjast nýtingar- 

og stjórnunaráætlunar. En samkvæmt 2. mgr. 49. gr. náttúruverndarlaga 8/1998 í Extremadura 

þarf að liggja fyrir PRUG fyrir friðlönd (parques naturales), náttúruvé eða óbyggðir (reservas 

naturales), náttúruvætti (monumentos naturales), landslagsverndarsvæði (paisajes protegidos), 

sérstök verndarsvæði vistgerða (SAC) og vistfræðileg tengisvæði (corredores ecológicos og de 

biodiversidad) eða fyrir öll verndarsvæði nema sex: svæðisbundin verndarsvæði (zonas de 

interés regional), fólkvanga (parques periurbanos de conservación y ocio), 

vísindaverndarsvæði (lugares de interés científico), stök tré (árboles singulares), 

vistmenningarleg verndarsvæði (corredores ecoculturales) og fuglaverndarsvæði (SPA). Ekki 

er eingöngu lagalegur rammi mismunandi eftir sjálfstjórnarsvæðum varðandi gerð PRUG, 

einnig getur innihaldið verið mismunandi. Í viðauka 8.3 eru meginkaflar úr efnisyfirliti 

nýtingar- og stjórnunaráætlana tveggja friðlanda, Parque Natural Cabo de Gata-Nijar í 

Andalúsíu og Parque Natural de Cornalvo í Extremadura. Samtök vistfræðinga á Spáni 

(Ecologistas en Acción) gagnrýna misræmi í reglugerðum og viðmiðum og telja að af því stafi 

hætta fyrir samræmda og skilvirka náttúruvernd á Spáni (Evaluation of the state of nature 

conservation in Spain, 2008, bls. 7). 

3.2.2 Skipulags- og verndaráætlanir fyrir náttúruauðlindir (PORN) 

Í þjóðgarðalögum 30/2014 er minnst á skipulags- og verndaráætlun (PORN) eingöngu í 2. mgr. 

8. gr. þjóðgarðalaga þar sem stendur að skilyrði fyrir tilnefningu þjóðgarðs sé að PORN liggi 

fyrir. Samkvæmt 1. mgr. 36. gr. náttúruverndarlaga 42/2007 þarf að gera PORN fyrir friðlönd 
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(parques naturales) og náttúruvé eða óbyggðir (reservas naturales). Í 2. mgr. 17. gr. 

náttúruverndarlaga 42/2017 stendur að skipulags- og verndaráætlun sé sértækt tæki til að 

afmarka svæðið, setja staðla, skilgreina samstarf og draga línur fyrir samband þess við 

umhverfið. Í 1. mgr. 18. gr. laganna eru markmið PORN tilgreind. En meðal markmiða PORN 

er að lýsa og afmarka svæði þjóðgarðsins, að greina og merkja verndarástand svæðisins, að 

greina notkun á svæðinu og að efla ráðstafanir til verndar og endurheimtar. Í 20. gr. eru tilgreind 

lágmarksákvæði sem þurfa að koma fram í PORN: mörk verndarsvæðis, verndargildi þess, 

viðmið um verndun, endurheimt og sjálfbæra nýtingu, takmörkun á landnotkun og umgengni, 

fjárhagsáætlun o.fl. 

Útfærsla á PORN er mismunandi frá einu sjálfstjórnarsvæði til annars og frá einum 

verndarflokki til annars. Í viðauka 8.3 eru meginkaflar úr efnisyfirliti skipulags- og 

verndaráætlana tveggja friðlanda, Parque Natural Cabo de Gata-Nijar í Andalúsíu og Parque 

Natural de Cornalvo í Extremadura. Verkefni PORN er að skilgreina skipulag og vernd 

svæðisins, á meðan PRUG fer eftir þeim ramma sem settur er í PORN til að skipuleggja notkun 

og stjórn svæðisins (Becerra & Bravo, 2008, bls. 16).  

3.2.3 Stjórnunaráætlanir (Planes de Gestión) 

Stjórnunaráætlanir eru gerðar fyrir verndarsvæði í neti Natura 2000. Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. 

vistgerðartilskipunarinnar (Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres) þarf að gera stjórnunaráætlun fyrir staði sem hafa 

mikla þýðingu fyrir verndun vistgerða eða búsvæða (SCI) áður en þeir verða samþykktir sem 

sérstök verndarsvæði vistgerða eða búsvæða (SAC). Samkvæmt 1. mgr. 46. gr. 

náttúruverndarlaga 42/2007 er það í verkhring sjálfstjórnarsvæða að fara með stjórn 

verndarsvæða Natura 2000 í sínu umdæmi og ákvarða viðeigandi stjórnunartól. 

Í náttúruverndarlögum sjálfstjórnarsvæðis Valensíu (Ley 11/1994 de espacios naturales 

protegidos de la Comunidad Valenciana) er í 1. mgr. 47. gr. ter. lágmarksinnihald 

stjórnunaráætlunarinnar tilgreint. Meðal þess sem á að koma fram í stjórnunaráætlun eru: mörk 

svæðisins, lýsing á vistgerðum og búsvæðum, verndarmarkmið, svæðisskipting, 

viðmiðunarreglur, tengisvæði, aðgerðaráætlun og mat á verndaraðgerðum. 

Hvert sjálfstjórnarsvæði setur eigin lagaramma um stjórn verndarsvæða.  Í riti spænskrar deildar 

WWF (Rabadán & Suárez, 2009, bls. 7) er beint á að sjálfstjórnarsvæðin sem eru samkvæmt 

náttúruverndarlögum ábyrg fyrir stjórn verndarsvæða vita ekki hvernig þau eigi að standa að 
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framkvæmd stjórnunaráætlana og að þetta leiði til ósamræmis í stjórn verndarsvæða Natura 

2000. 

3.2.4 Samráð 

Samráð er skilgreint bæði í náttúruverndarlögum 42/2007 og í þjóðgarðalögum 30/2014. Í 2. 

gr. náttúruverndarlaga 42/2007 eru talin upp þau meginatriði sem hafa mótað anda þessara laga, 

en í lið k er þátttaka íbúa svæðisins og landeigenda í allri starfsemi til verndar svæðisins tiltekin 

sem eitt meginatriða. Í 4. mgr. 4. gr. laganna stendur að stuðla skuli að samráði við 

landeigendur, notendur náttúruauðlinda og þátttöku almennings við áætlunargerð og stjórn 

verndarsvæða. 

Í formála þjóðgarðalaga segir að lögin eigi að vernda hefðbundna nýtingu og starfsemi 

landeigenda, notenda náttúruauðlinda og íbúa þjóðgarðsins (Ley 30/2014, bls. 8). Í 5. gr. lið e 

þjóðgarðalaga er samstarf við landeigendur tilgreint sem eitt atriða sem þurfa að koma fram í 

nýtingar- og stjórnunaráætlun (PRUG) þjóðgarðsins. 1. mgr. 24. gr. fjallar um samsetningu 

stjórnarnefndar (patronato). M.a. eiga landeigendur og aðilar, stofnanir, samtök og félög sem 

hafa hagsmuna að gæta að eiga fulltrúa í nefndinni. Samkvæmt 5. mgr. lið h 26. gr. er það meðal 

verkefna svæðissamstarfsnefndar (Comisión de Coordinación) að skilgreina 

samstarfsfyrirkomulagið við landeigendur í hverjum þjóðgarði. 

Ekkert kemur fram um samráð við landeigendur eða aðra hagsmunaaðila í ákvæðum um Natura 

2000 í náttúruverndarlögum 42/2007. Sjálfstjórnarsvæðin bera ábyrgð á stjórn verndarsvæða 

Natura 2000 og er mismunandi eftir svæðum hvernig samráð er skilgreint í lögum og 

reglugerðum viðkomandi sjálfstjórnarsvæðis. 

3.2.5 Svæðisskipting  

Ákvæði um svæðisskiptingu er að finna í þjóðgarðalögum 30/2014 en ekki í 

náttúruverndarlögum 42/2007. Í þjóðgarðalögum stendur í 5. mgr. lið b 20. gr. stendur að í 

nýtingar- og stjórnunaráætlun (PRUG) þjóðgarðsins skuli gera greina fyrir svæðisskiptingu til 

að afmarka svæði fyrir mismunandi afnot samkvæmt skilgreiningu í aðalskipulagi nets 

þjóðgarða. Í kafla 3.2.1 í aðalskipulagi nets þjóðgarða (Real Decreto 389/2016, el Plan  Director 

de la Red de Parques Nacionales) er gert ráð fyrir skiptingu í fimm verndarflokka eftir notkun: 

(a) svæði á hæsta verndarstigi (zonas de reserva) þar sem aðgangur getur verið bannaður 

tímabundið eða alveg, (b) svæði með takmarkaða notkun (zonas de uso restringido) þar sem 

aðgangur er leyfilegur en takmarkaður, (c) svæði með hóflega notkun (zonas de uso moderado) 
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með opinn aðgang fyrir gangandi gesti en aðgangur ökutækja getur verið takmarkaður, (d) 

svæði með sérstaka notkun (zonas de uso especial) þar sem nauðsynlegir innviðir eru staðsettir 

og (e) hefðbundin byggingarsvæði (zonas de asentamientos tradicionales) þar sem þéttbýli eða 

dreifbýli innan þjóðgarðsins eru staðsett. 

Þó að ekki sé minnst á svæðisskiptingu í náttúruverndarlögum 42/2007 eru mörg 

sjálfstjórnarsvæði búin að setja ákvæði um svæðisskiptingu í náttúruverndarlög fyrir sitt 

umdæmi. Í náttúruverndarlögum fyrir Extremadura (Ley 8/1998 de Conservación de la 

Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura) er í 1. mgr. 11. gr. svæðisskipting tilgreind 

sem eitt atriða í skipulags- og verndaráætlun með fjóra nýtingarflokka: (a) svæði með mjög 

takmarkaða notkun (zonas de uso restringido) þar sem eftirlit er með aðgangi að svæðinu, (b) 

svæði með takmarkaða hóflega notkun (zonas de uso limitado) þar sem hófleg umgengni er 

leyfileg sem krefst engra innviða, (c) svæði sem leyfa samhæfingu verndar og nýtingu í fræðslu- 

og tómstundarstarf (zonas de uso compatible) og (d) svæði til almennra notkunar (zonas de uso 

general) þar sem leyfilegt er að reisa nauðsynlega innviði. Í breytingarlögum frá 2006 (Ley 

9/2006 por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza 

y Espacios Naturales de Extremadura) var svo bætt við ákvæði um verndarsvæði Natura 2000. 

Í 2. mgr. 56. gr. ter. breytingarlaga 9/2006 stendur að svæðisskipting skuli koma fram í 

stjórnunaráætlunum verndarsvæðis Natura 2000. 

Svæðisskiptingar eru mismunandi eftir sjálfstjórnarsvæðum. Í viðauka 8.4 er kort með 

svæðisskiptingu af Parque Natural Cabo de Gata-Nijar í Andalúsía (Mynd 19). 

3.3 Eftirlit með framkvæmd náttúruverndar 

Eftirlit með framkvæmd náttúruverndar og stjórn verndarsvæðanna er í höndum 

sjálfstjórnarsvæða. Í 10. gr. náttúruverndarlaga 42/2007 um náttúruminjaskrá er skilgreint kerfi 

lykilvísa um stærð, fjölda, flokkun og ástand verndarsvæða (Inventario Español de Espacios 

Naturales Protegidos - Indicadores). Í 11. gr. náttúruverndarlaga 42/2007 er ákvæði um gerð 

skýrslu á ástandi verndarsvæða (Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos - 

Informes). En skýrslan er unnin í samvinnu ráðuneytis fyrir landbúnað, matvæli og umhverfi, 

sjálfstjórnarsvæða og framkvæmdasýslu Spánar. Eftirlitið er nánar skilgreint í skipulags- og 

verndaráætlunum (PORN) fyrir hvert verndarsvæði fyrir sig. 

Eftirlit með verndarsvæðum í Natura 2000 er skilgreint í 48. gr. náttúruverndarlaga 42/2007. 

Samkvæmt 2. mgr. 48. gr. laganna eiga sjálfstjórnarsvæðin að upplýsa ráðuneytið fyrir 

landbúnað, matvæli og umhverfi um allar breytingar á ástandi verndarsvæða. 
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Eftirlit með neti þjóðgarða er samkvæmt 1. mgr. lið c 16. gr. þjóðgarðalaga 30/2014 á verksviði 

framkvæmdasýslunnar. Samkvæmt 1. mgr. lið a 19. gr. er eftirlit eitt stefnumótandi markmiða 

aðalskipulags nets þjóðgarða. Nánar er fjallað um eftirlit og ástandsmat á þjóðgörðum í kafla 

1.5 í aðalskipulagi nets þjóðgarða (Real Decreto 389/2016, el Plan Director de la Red de 

Parques Nacionales). 

 

4. Niðurstöður 

Í þessum kafla ætla ég að draga saman niðurstöður greiningar á náttúruverndarlöggjöf, 

framkvæmd og eftirliti náttúruverndar á Íslandi og Spáni (í kafla 2 og 3) og gera samanburð á 

milli landa. Markmið verkefnisins var að skoða hvort löndin tvö gætu lært hvort af öðru. Í 

niðurstöðum mínum mun ég þó takmarka mig við að leita svara við spurningunni um hvort við 

gætum lært af löggjöf, framkvæmd og eftirliti náttúruverndar á Spáni. En spurningunni hvort 

Spánverjar gætu lært eitthvað af íslenskri löggjöf, framkvæmd og eftirliti náttúruverndar mun 

ég eftirláta spænskum sérfræðingum til að svara.  

4.1 Samanburður á löggjöf 

Spænsk náttúruverndarlöggjöf byggist aðallega á tveimur lagasetningum á landsvísu: 

náttúruverndarlögum 42/2007 og þjóðgarðalögum 30/2014. Sjálfstjórnasvæðin á Spáni eru með 

eigin náttúruverndarlöggjöf en þurfa að fara eftir þeim ramma sem þeim er settur í 

landslögunum. Þetta þýðir að allar breytingar sem eru gerðar á landslögunum skila sér strax í 

náttúruvernd á öllum sjálfstjórnarsvæðum. Síðustu breytingar á náttúruverndarlögum 42/2007 

voru gerðar 30. desember 2020 og á 

þjóðgarðalögum 6. júlí 2021. 

Íslenska náttúruverndarlöggjöf byggist á 

náttúruverndarlögum nr. 60/2013, en auk þess 

eru í gildi fimm sérlög, m.a. um tvo af þremur 

þjóðgörðum. Þessi fimm svæði sem sérlög gilda 

um, þekja alls 84% af flatarmáli verndaðra svæða 

á Íslandi (Mynd 16). En reyndar er stærsti hluti 

þess svæðis sem ekki er í umsjón 

Umhverfisstofnunar hulinn jökli. Það er 

sérstaklega tekið fram í náttúruverndarlögunum 
Mynd 16. Flatarmál og hlutfall verndarsvæða í umsjón 
Umhverfisstofnunar. Unnið úr gögnum UST. 2021. 
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að ákvæði í sérlögum um þjóðgarðana tvo gangi framar ákvæðum náttúruverndarlaganna. 

Síðustu breytingar á náttúruverndarlögunum voru gerðar 1. september 2021, á lögum um 

Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007 1. júlí 2021 og á lögum um þjóðgarð á Þingvöllum nr. 47/2004 

13. júlí 2021. Til að breytingar skili sér til allra verndarsvæða þarf að gera breytingar á mörgum 

lögum. Skilvirkni íslensku náttúruverndarlaganna er því takmörkum háð. 

Breytingar sem þurfti að gera í spænskri náttúruverndarlöggjöf gætu því verið íslenskri löggjöf 

fyrirmynd í að sameina lög á sviði náttúruverndar og setja ein lög um náttúruvernd og önnur 

lög um þjóðgarða sem setja lagalegan ramma án þess að taka völd af stjórnum einstakra 

verndarsvæða. 

4.1.1 Náttúruverndarlög 

Ábyrgð og stjórn náttúruverndarsvæða á Spáni er í höndum sjálfstjórnarsvæða. Tilgangur með 

náttúruverndarlögum 42/2007 var að skilgreina meginmarkmið náttúruverndar og setja 

lagalegan ramma til að samræma löggjöf sjálfstjórnarsvæða. Alþjóðlegar skuldbindingar eru 

tilgreindar og fá því lagalegt gildi. Sér meginkafli fjallar um Natura 2000, en Spánn er aðili að 

Evrópusambandinu og þurfti að innleiða fuglatilskipun og vistgerðartilskipun sem mynda net 

verndarsvæða Natura 2000. Til að samræma stjórn verndarsvæða án þess að taka völdin af 

sjálfstjórnarsvæðunum eru þrjú stjórnunartól tilgreind: skipulags- og verndaráætlanir (PORN), 

nýtingar- og stjórnunaráætlanir (PRUG) og stjórnaráætlanir (planes de gestión) fyrir 

verndarsvæði Natura 2000. Lágmarksinnihald er tilgreint fyrir PORN. Ekki þarf að gera 

áætlanir fyrir öll verndarsvæði en nánari útfærsla er í höndum sjálfstjórnarsvæða. Nýtt í 

lögunum er ákvæði um svæði sem eru undir félagshagfræðilegum áhrifum verndarsvæða, en 

með því að greina félagsleg og efnahagsleg áhrif á íbúa verndarsvæðis og jaðarsvæða þess er 

lagður grundvöllur fyrir samræmingu nýtingar- og verndarsjónarmiða og samráð við 

landeigendur og hagsmunaaðila. Náttúruminjaskrá (Inventario Español de Espacios Naturales 

Protegidos) er skilgreind í lögunum sem á að veita upplýsingar um stærð og fjölda 

verndarsvæða á Spáni, tilgreina lykilvísa, meta ástand verndarsvæða o.fl. Skráin er gefin út 

rafrænt og uppfærð reglulega. Þetta auðveldar aðgengi að upplýsingum um stöðu 

náttúruverndar á Spáni. 

Íslensk náttúruverndarlög nr. 60/2013 eru með verndun líffræðilegrar fjölbreytni sem 

meginmarkmið. Áhersla er lögð á sjálfbæra nýtingu, vandaða stjórnsýslu, rétt almennings og 

samráð. Nýtt í lögunum er ákvæði um meginreglu umhverfisrétts sem var mikilvægt skref í 

samræmingu landsréttar við alþjóðlegan umhverfisrétt. Stjórn náttúruverndarsvæða er vel 
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skilgreind og er helsti galli að stjórnin nær ekki yfir nema hlut af verndarsvæðum á Íslandi. 

Stjórnunar- og verndaráætlanir eru helsta stjórnunartól fyrir verndarsvæðin sem falla undir 

náttúruverndarlögin. Samkvæmt náttúruverndarlögunum þarf að gera stjórnunar- og 

verndaráætlun fyrir hvert friðlýst svæði óháð verndarflokki og stærð þess. Þetta hefur reynst 

óraunhæft eins og nánar er fjallað um í kafla 4.3.1. Náttúruminjaskráin er skilgreind sem 

meginstjórntæki náttúruverndar á Íslandi. Skrána á að uppfæra á fimm ára fresti, en B-hluti 

hennar hefur ekki enn verið lagður fyrir Alþingi til afgreiðslu. Upplýsingar um friðlýst svæði 

eru aðgengilegar rafrænt á vefi Umhverfisstofnunar en lýsigögn í kortasjá 

Náttúrufræðistofnunar og einnig í kortasjá Umhverfisstofnunar eru ófullkomin og ekki auðvelt 

að nálgast. 

Kostur spænsku náttúruverndarlaga fram yfir íslensku náttúruverndarlögin er aðallega fólginn 

í því að lögin gilda fyrir öll verndarsvæði utan þjóðgarða. Meðal annarra kosta sem gætu nýst í 

íslenskri löggjöf eru lagaákvæði um alþjóðlegar skuldbindingar, skilgreining á 

hafverndarsvæðum, ákvæði um svæði sem eru undir félagshagfræðilegum áhrifum 

verndarsvæða og ákvæði um stjórnunartólin. Með félagshagfræðilegum áhrifum er átt við 

félagsleg og efnahagsleg áhrif verndarsvæðis á íbúa svæðisins og jaðarsvæði þess. Ekkert er 

um félagshagfræðileg áhrif í íslenskum náttúruverndarlögum, en friðlýsing svæðis getur haft 

margvísleg áhrif á íbúa svæðisins og rétthafa nýtingar. Efnahagsleg áhrif geta verið takmörkun 

á nýtingarrétti innan svæðisins, t.d. beit eða malanám, en einnig auknar tekjur vegna þjónustu 

við ferðamenn. Félagsleg áhrif geta m.a. verið aukinn ferðamannastraumur, fleiri 

atvinnutækifæri og uppbygging innviða. Með því að skilgreina svæði sem eru undir 

félagshagfræðilegum áhrifum verndarsvæðis í náttúruverndarlögum er lagður grundvöllur til að 

meta félagsleg og efnahagsleg áhrif á íbúa svæðisins og taka tillit til þess á öllum stigum 

samráðs. Nánar er fjallað um samráð í kafla 4.3.2, um hafverndarsvæði í kafla 4.2.2 og um 

stjórnunaráætlanir í kafla 4.3.1. 

4.1.2 Þjóðgarðar og þjóðgarðastofnun 

Stjórn þjóðgarða eins og annarra verndarsvæða á Spáni er í höndum sjálfstjórnarsvæða. 

Þjóðgarðalögin 30/2014 setja lagalegan ramma og hafa þann tilgang að samræma stjórn 

þjóðgarða. Í þjóðgarðalögunum er tiltekið að þjóðgarðar þurfi að uppfylla lágmarksstærð og 

vera með samþykkta skipulags- og verndaráætlun (PORN). Meginstjórnunartól þjóðgarða eru 

hins vegar nýtingar- og stjórnunaráætlanir (PRUG) og er lágmarksinnihald þeirra skilgreint í 

lögunum. Módelið um net þjóðgarða byggist á tvískiptingu valds á milli sjálfstjórnarsvæða og 
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ríkisins. Hverjum þjóðgarði er stjórnað af viðkomandi sjálfstjórnarsvæði en í neti þjóðgarða er 

stjórn þeirra samræmd. Þjóðgarðastofnun (Organismo Autónomo Parques Nacionales) fer með 

stjórn nets þjóðgarða. Í þjóðgarðalögum er nákvæm lýsing á neti þjóðgarða, stjórn þess og 

samvinnu þjóðgarðanna. Áhersla er lögð á samráð bæði innan nets þjóðgarða og innan hvers 

þjóðgarðs. Í hverjum þjóðgarði starfar stjórnarnefnd með fulltrúum sveitarfélaga, landeigenda 

og annarra hagsmunaaðila. Formenn stjórnarnefndar eiga svo sæti í samstarfs- og 

samhæfingarnefnd fyrir net þjóðgarða sem hefur það verkefni að stuðla að frekari þróun 

samvinnu og miðla upplýsingar og þekkingu innan nets þjóðgarða. Framkvæmdasýslan 

(Administración General del Estado) er ábyrg fyrir að gera aðalskipulag fyrir net þjóðgarðanna. 

Fleiri nefndir eru skilgreindar sem hafa ráðgjafarhlutverk. 

Eingöngu einn þjóðgarður á Íslandi, þjóðgarðurinn Snæfellsjökull, er stofnaður á grundvelli 

náttúruverndarlaga nr. 60/2013. Um hina tvo þjóðgarðana, þjóðgarðinn á Þingvöllum og 

Vatnajökulsþjóðgarð, voru sett sérlög. Í náttúruverndarlögum er tekið fram að ákvæði í 

sérlögum um þjóðgarðana gangi framar ákvæðum náttúruverndarlaganna. Árið 2019 lagði 

þáverandi umhverfis- og auðlindaráðherra fram frumvarp um þjóðgarðastofnun og þjóðgarða 

(Þingskjal nr. 1238/2018-2019. Frumvarp til laga um Þjóðgarðastofnun og þjóðgarða), en 

frumvarpið hefur enn ekki verið lagt fram á Alþingi og er því ekki fjallað um þetta frumvarp í 

þessari ritgerð. 

Spænska módelið sýnir að vel sé hægt að tryggja sjálfstæði þjóðgarða og efla samstarf þeirra í 

neti þjóðgarða sem byggist á lagalegum ramma sem gildir fyrir alla þjóðgarða en tryggir 

jafnframt sjálfstæða stjórn þeirra. Lögin um spænska þjóðgarðastofnun gætu nýst að hluta til 

sem fyrirmynd fyrir löggjöf hér á landi, en kerfi stjórnarnefndar væri þó of flókið fyrir íslenskar 

aðstæður. 

4.2 Samanburður á vernduðum svæðum 

Bæði Spánn og Ísland standa sig nokkuð vel í samanburði við nágrannalönd sín hvað varðar 

hlutfall verndaðra landsvæða af heildarflatarmáli landsvæðis síns. En mikill munur er á hlutfalli 

verndaðra hafsvæða af efnahagslögsögu landanna. 
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4.2.1 Hlutfall verndaðs landsvæðis 

 

Mynd 17. Samanburður á hlutfalli verndaðra landsvæða. OECD Data. Protected areas. 2021. 

Mynd 177 sýnir samanburð á hlutfalli verndaðra landsvæða úr gagnagrunni OECD (OECD 

Data. Protected areas). Á Spáni eru 28,1% landsvæðis vernduð með lögum. Þetta er þó nokkuð 

yfir meðaltali í löndum Evrópusambandsins. En heimsmarkmið Sameinuðu þjóða fyrir árið 

2020 var að vernda 17% landsvæða. 

Ísland stendur með 20,5% nokkuð neðar en Spánn en er þó ofar hinum Norðurlöndum. 

4.2.2 Hlutfall verndaðs hafsvæðis 

 

Mynd 18. Samanburður á hlutfalli verndaðra hafsvæða. OECD Data. Protected areas. 2021. 
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Allt aðra sögu er að segja um hlutfall verndaðra hafsvæða. Hér er Spánn með 13,1% verndaðra 

hafsvæða í efnahagslögsögu sinni rétt undir meðaltali Evrópusambandsins. En heimsmarkmið 

Sameinuðu þjóða fyrir árið 2020 var að vernda 10% hafsvæða. 

Ísland er með 0,4% í neðsta hluta grafsins (Mynd 188) og neðar en öll hin Norðurlöndin. 

Hugtakið „hafverndarsvæði“ er ekki skilgreint í íslenskum náttúruverndarlögum, eingöngu er 

talað í 51. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013 um „náttúruminjar í hafi“ en þar er sagt að allir 

friðlýsingarflokkar gildi einnig um náttúruminjar í hafi. 

Verndun hafsvæða hefur lítið verið sinnt á Íslandi. Í ljósi þess að hafið er í vaxandi mæli nýtt 

til sjóeldis, þörungatekju og nýtingu annarra sjávarafurða er brýnt að huga betur að  verndun 

strand- og hafsvæða. Hér má læra af spænskum náttúruverndarlögum og skilgreina 

hafverndarsvæði í íslenskum náttúruverndarlögum og vernda svæði þar sem þess er þörf.  

4.3 Samanburður á stjórn náttúruverndar 

Stjórn náttúruverndarsvæða er vel skilgreind bæði í spænskum náttúruverndarlögum 42/2007 

og í íslenskum náttúruverndarlögum nr. 60/2013. Á Spáni er stjórn náttúruverndarsvæða og 

þjóðgarða í höndum sjálfstjórnarsvæða og setja lögin lagalega rammann sem 

sjálfstjórnarsvæðin þurfa að fara eftir. Um stjórn þjóðgarða á Spáni var fjallað um í kafla 4.1.2 

og verður hér aðallega fjallað um stjórn og stjórnunartól fyrir önnur verndarsvæði en þjóðgarða. 

Á Íslandi gilda sérlög fyrir tvo þjóðgarða og þrjú önnur svæði og eru ákvæði um stjórn þessara 

svæða ekki sömu og þau eru skilgreind í náttúruverndarlögum. Gerð var grein fyrir þessu 

ósamræmi í kafla 4.1 og verður hér því aðallega fjallað um stjórnunartól sem eru skilgreind í 

náttúruverndarlögum nr. 60/2013. 

4.3.1 Stjórnunaráætlanir 

Í spænskum náttúruverndarlögum 42/2007 eru skilgreind þrjú stjórnunartól. Lágmarksinnihald 

fyrir PORN  er tilgreint í lögunum. Samkvæmt náttúruverndarlögum þarf að gera PORN fyrir 

friðlönd (parques naturales) og náttúruvé (reservas naturales) en  PRUG eingöngu fyrir 

friðlönd (parques naturales). Útfærslan er þó mismunandi eftir sjálfstjórnarsvæðum. 

Samkvæmt upplýsingum úr náttúruminjaskrá Spánar (Inventario Español de Espacios 

Naturales Protegidos) eru 678 af 1824 eða 37% verndarsvæða að þjóðgörðum meðtöldum en 

án verndarsvæða Natura 2000 með PORN og/eða PRUG eða 42% flatarmáls verndaðra svæða 

(Mynd 15). 
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Í íslenskum náttúruverndarlögum nr. 60/2013 eru stjórnunar- og verndaráætlanir skilgreindar 

sem stjórnunartól fyrir alla flokka verndarsvæða. Innihald stjórnunar- og verndaráætlana er ekki 

tilgreint í lögum, en ítarlega er gert grein fyrir innihald þeirra í Handbók um stjórnun friðlýstra 

svæða í umsjón Umhverfisstofnunar (Umhverfisstofnun, 2019). Samkvæmt ákvæði laga þarf 

að gera stjórnunar- og verndaráætlun fyrir öll svæði sem höfðu verið friðlýst samkvæmt eldri 

lögum ekki seinna en að tíu árum liðnum frá gildistöku laganna. Samkvæmt upplýsingum frá 

Umhverfisstofnun voru 27 af 122 eða 22,1% friðlýstum svæðum með stjórnunar- og 

verndaráætlun árið 2021. Það er því nokkuð ljóst að ekki næst að uppfylla ákvæði laganna. 

Spænska fyrirkomulagið að skilgreina lágmarksinnihald áætlana í lögum tryggir 

sjálfsákvörðunarrétt sjálfstjórnarsvæða í málefnum náttúruverndar og hvetur til samkeppni. Því 

gæti spænska módelið verið leið til að samræma stjórnunar- og verndaráætlanir 

Umhverfisstofnunar og verndarsvæðanna sem falla undir sérlög án þess að skerða 

sjálfsákvörðunarrétt þeirra. Spænsku áætlanirnar eru eingöngu gerðar fyrir stærri svæði eins og 

þjóðgarða og friðlönd en útfærslan getur verið mismunandi eftir sjálfstjórnarsvæðum. Leiðin 

sem er farin í spænskum lögum gæti hér komið að gagni þó að ekki verði farið nákvæmlega 

eins að. Tvískiptingin í PORN og PRUG hefur orkað tvímælis á Spáni og hafa 

sjálfstjórnarsvæðin verið með mismunandi útgáfur. Hvort skynsamlegt sé að vera með fleiri en 

eina tegund áætlana fyrir verndarsvæði á Íslandi er útfærsla sem þarf að skoða betur. Spænska 

leiðin að takmarka gerð áætlana við stærri svæði getur vel verið fyrirmynd fyrir friðlýstu svæðin 

á Íslandi. 

4.3.2 Samráð 

Lítið er minnst á samráð í spænskum náttúruverndarlögum 42/2007, en í formála laganna er 

þátttaka íbúa svæðisins og landeigenda í allri starfsemi til verndar svæðisins tiltekin sem eitt 

meginatriða laganna. Í formála þjóðgarðalaga 30/2014 segir að lögin eigi að vernda hefðbundna 

nýtingu og starfsemi landeigenda, notenda náttúruauðlinda og íbúa þjóðgarðsins. Meira stendur 

um samráð í skipulags- og verndaráætlunum (PORN) og nýtingar- og stjórnunaráætlunum 

(PRUG). En þær áætlanir eru á ábyrgð sjálfstjórnarsvæða. Í þjóðgarðalögum er tiltekið að fjalla 

eigi um samráð í PRUG fyrir þjóðgarðana. 

Í íslenskum náttúruverndarlögum nr. 60/2013 er tiltekið að gera skuli stjórnunar-og 

verndaráætlun í samvinnu við landeigendur og hagsmunaaðila. En nánar er fjallað um samráð 

í Handbók um stjórnun friðlýstra svæða í umsjón Umhverfisstofnunar (Umhverfisstofnun, 

2019). Í stjórnunar- og verndaráætluninni fyrir Vatnajökulsþjóðgarð stendur að þjóðgarðinum 
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sé skipt í fjögur rekstrarsvæði sem eru stjórnuð af svæðisráðum. Svæðisráðin gegna 

samráðshlutverki gagnvart sveitarstjórnum, landeigendum og öðrum hagsmunaaðilum á 

svæðinu. Þetta samstarfsform hefur reynst vel og eru kostir þess sveigjanleiki í ákvörðunartöku 

og valdadreifing. 

Skortur á samráði við sveitarfélög, landeigendur, rétthafa nýtingar, náttúruverndarsamtök og 

aðra hagsmunaaðila hefur verið deilumál bæði á Spáni og á Íslandi. Löggjöfin í báðum löndum 

hvetur til samráðs en víðar mætti gera betur þegar að framkvæmd náttúruverndar kemur. Þó eru 

í báðum löndum dæmi um góða samráðsferla sem hafa skilað sér í auknum skilningi, 

árangursríkari samvinnu og betri stjórnunarháttum. Góð lýsing á samráði er í handbók 

Umhverfisstofnunar (Umhverfisstofnun, 2019), en m.a. þarf að stofna samstarfshóp og gera 

samráðsáætlun við gerð stjórnunar- og verndaráætlana. Nýjar leiðir í samráðsferlum hafa oft 

mótast í gerð einstakra stjórnunar- og verndaráætlana eins og fyrir Friðlandið í Fjallabaki 

(Hákon Ásgeirsson, 2021). Á Spáni hafa sjálfstjórnarsvæðin mótað sína samstarfsferla. Gott 

dæmi um nýjar leiðir í samráði er samstarfsmódel sem var hannað í sjálfstjórnarsvæðinu 

Extremadura þar sem landeigendum var boðið að vera sjálfir aðalstjórnendur verndarsvæða 

(Junta de Extremadura - Noticias, 2020). Í nýjum náttúruverndarlögum mætti því tilgreina 

lágmarkskröfur um samráð og hvetja til aukinnar samvinnu. 

4.3.3 Svæðisskipting 

Svæðisskipting þjóðgarða er skilgreind á Spáni í aðalskipulagi nets þjóðgarða (Real Decreto 

389/2016) en þar er gert ráð fyrir skiptingu í fimm verndarflokka. Ekkert er minnst á 

svæðisskiptingu í spænskum náttúruverndarlögum. En hvert sjálfstjórnarsvæði setur sínar eigin 

reglur um svæðisskiptingu verndarsvæða og er flokkun svæðanna mismunandi frá einu 

sjálfstjórnarsvæði til annars. Í náttúruverndarlögum í sjálfstjórnarsvæðinu Extremadura er 

verndarsvæðum skipt í nýtingarflokka. 

Ekkert stendur um svæðisskiptingu í íslenskum náttúruverndarlögum eða í sérlögum þjóðgarða 

og annarra verndarsvæða. Hins vegar er minnst á svæðisskiptingu í Handbók um stjórnun 

friðlýstra svæða í umsjón Umhverfisstofnunar (Umhverfisstofnun, 2019). Þar stendur að setja 

megi sérreglur sem gilda aðeins á afmörkuðum hluta friðlýsts svæðis. Fá dæmi eru um 

svæðisskiptingu í stjórnunar- og verndaráætlunum fyrir friðlýst svæði og þjóðgarða á Íslandi. Í 

stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs (Stjórnunar- og verndaráætlun 

Vatnajökulsþjóðsgarðs, 2013) er þjóðgarðinum skipt í þrjá verndarflokka samkvæmt 

flokkunarkerfi IUCN. 
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Svæðisskipting er vannýtt tól til að samræma verndun og nýtingu bæði í þjóðgörðum og í stærri 

verndarsvæðum. Með því að skipta svæði í mismunandi verndarflokka er hægt að stýra 

uppbyggingu innviða og verndun svæða sem þola enga eða takmarkaða umferð. Hér má læra 

af framkvæmd náttúruverndar á Spáni með skiptingu í mismunandi verndarflokka í þjóðgörðum 

og með skiptingu í mismunandi nýtingarflokka í nýtingar- og stjórnunaráætlunum 

verndarsvæða. 

4.4 Samanburður á eftirliti 

Eftirlit með framkvæmdum náttúruverndar og stjórn verndarsvæðanna er í höndum 

sjálfstjórnarsvæða á Spáni. Í náttúruminjaskrá (Inventario Español de Espacios Naturales 

Protegidos) er skilgreint kerfi lykilvísa um stærð, fjölda, flokkun og ástand verndarsvæða. 

Ráðuneytið fyrir landbúnað, matvæli og umhverfi í samvinnu við sjálfstjórnarsvæðin og 

framkvæmdasýslu Spánar gefur út á sex ára fresti skýrslu um ástand verndarsvæða. Eftirlitið er 

nánar skilgreint í skipulags- og verndaráætlunum (PORN) fyrir hvert verndarsvæði fyrir sig. 

Eftirlit með neti þjóðgarða er á verksviði framkvæmdasýslu Spánar. 

Umhverfisstofnun ber ábyrgð á eftirliti með náttúruverndarsvæðum í umsjá stofnunarinnar og 

á gefur árlega út skýrslu um ástand þeirra. Síðan 2017 er sérstaklega horft til ástands fjölsóttra 

áfangastaða. Til að meta ástandið voru skilgreindir lykilvísir sem byggjast að mestu á METT-

tóli (Management Effectiveness Tracking Tool). Vatnajökulsþjóðgarður hefur tekið þátt í þessu 

mati en annar að öðru leyti sjálfur eftirlit með sínu rekstrarsvæði. Önnur svæði sem falla undir 

sérlög hafa ekki tekið þátt í sameiginlegu ástandsmati fjölsóttra svæða og eru sjálf ábyrg fyrir 

eftirlit með verndun svæða sinna. 

Aðalvandamál í eftirliti með verndarsvæðum á Íslandi er fjöldi sérlaga um verndarsvæði og 

dreifing ábyrgðar. Hér má læra af spænskri löggjöf sem skilgreinir kerfi lykilvísa í 

náttúruminjaskrá og gefur reglulega út skýrslu um ástand verndarsvæða. 

 

5. Umræður 

Spænska löggjöfin þurfti að bregðast við þegar hæstiréttur Spánar úrskurðaði að 

náttúruverndarlögin brytu í bága við stjórnarskrá landsins og að sjálfstjórnarsvæðin bæru 

ábyrgð á löggjöf og stjórn náttúruverndarsvæða. Í kjölfar voru sett ný náttúruverndarlög sem 

tryggðu völd sjálfstjórnarsvæða yfir verndarsvæðum sínum en settu lagalegan ramma og viðmið 
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sem sjálfstjórnasvæðin þurfa að fara eftir. Einnig voru sett ný lög um þjóðgarða og stofnað net 

þjóðgarða sem tryggir samstarf þjóðgarðanna. 

Enginn samanburður á náttúruverndarlöggjöf á Spáni og á Íslandi hefur verið gerður áður að 

mér vitandi. Því byggjast niðurstöður aðallega á greiningu laga beggja landa. Í hvítbókinni 

(Aagot V. Óskarsdóttir, 2011) er ítarleg greining á íslenskri náttúrulöggjöf og samanburður við 

náttúruverndarlöggjöf Norðurlanda. En núgildandi náttúruverndarlög á Íslandi byggjast á 

tillögum hvítbókarinnar. 

Í samanburði á spænskri og íslenskri náttúruverndarlöggjöf sker sig úr skilvirkni spænsku 

laganna. En spænska löggjöfin byggist á tveimur landslögum, náttúruverndarlögum og 

þjóðgarðalögum, á meðan í íslenskri löggjöf eru auk náttúruverndarlaga í gildi fimm sérlög um 

svæði sem þekja langstærsta hluta verndaðra svæða (Mynd 16). Það er grundvallaratriði fyrir 

stjórn náttúruverndar á Íslandi að endurbæta náttúruverndarlög sem taka til allra 

náttúruverndarsvæði og setja ný lög um þjóðgarða og þjóðgarðastofnun. 

Sátt ríkir á Spáni um náttúruverndarlögin sem setja lagalegan ramma en tryggja að stjórn 

verndarsvæða sé í höndum sjálfstjórnarsvæða. Spænsku náttúruverndarlögin geta að því leyti 

verið nýjum íslenskum náttúruverndarlögum til fyrirmyndar sem taka til allra verndarsvæða 

utan þjóðgarða og setja lágmarksákvæði fyrir stjórn þeirra. 

Hafverndarsvæði eru ekki skilgreind í íslenskum náttúruverndarlögum og hlutfall verndarsvæða 

í efnahagslögsögu Íslands er með því lægsta í heiminum (Mynd 18). Í spænskum 

náttúruverndarlögum eru hafverndarsvæði skilgreind sem einn verndarflokka. Bæði lönd eru 

með aðild að Samningi um verndun NA-Atlantshafsins (OSPAR). Hér er lagt til að 

hafverndarsvæði verði skilgreind í nýjum náttúruverndarlögum og að verndun hafsvæða fái 

aukið gildi. 

Nýjung í spænskum náttúruverndarlögum er skilgreining á svæðum sem eru undir 

félagshagfræðilegum áhrifum verndarsvæða, en þeirra er ekki minnst í íslenskum 

náttúruverndarlögum. Verndarsvæðin geta haft umtalsverð efnahagsleg og félagsleg áhrif á íbúa 

svæðisins og jaðarsvæða þess. Greining á þessum áhrifum getur haft jákvæð áhrif á afstöðu 

íbúa til verndarsvæðis og samvinnu við þá.  

Í spænskum náttúruverndarlögum eru tvö stjórnunartól tilgreind, skipulags- og verndaráætlanir 

og nýtingar- og stjórnunaráætlanir, svo og lágmarksinnihald þeirra. Áætlanir þarf eingöngu að 

gera fyrir stærri svæði. Í íslenskum náttúruverndarlögum er eitt tól tilgreint, stjórnunar- og 
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verndaráætlanir, sem þarf að gera fyrir öll verndarsvæði. Ekki er tekið afstöðu til þess hvort 

betra væri að vera með tvö eða eitt tól. En mælt er með því að fylgja spænska módelinu og 

takmarka stjórnunaráætlanir við stærri svæði og tilgreina lágmarksinnihald þeirra. Ekki er 

augljóst að minni verndarsvæði eins og náttúruvætti þurfi samskonar stjórnunar- og 

verndaráætlun eins og stærri svæðin. 

Spænsku þjóðgarðalögin sýna að vel sé hægt að samræma samstarf þjóðgarða án þess að skerða 

sjálfstæði þeirra. Þjóðgarðastofnun fer með stjórn nets þjóðgarða og gæti nýst sem fyrirmynd 

fyrir samskonar stofnun hér á landi. 

Samráð er vannýtt tól til að virkja þátttöku almennings í verndun svæða. Gott dæmi um samráð 

má finna í báðum löndum. Í samráði safnast mikið af upplýsingum og þekkingu, skapast traust 

og grunnur er lagður að frekara samstarfi (Hákon Ásgeirsson, 2021, bls. 39–41). Í nýjum 

náttúruverndarlögum mætti því tilgreina lágmarkskröfur um samráð og hvetja til aukinnar 

samvinnu. 

Svæðisskipting er skilgreind í spænskum þjóðgarðalögum og í skipulags- og verndaráætlunum 

sjálfstjórnarsvæða. Fá dæmi eru um svæðisskiptingu á Íslandi og er það vannýtt tól hérlendis. 

Svæðisskipting í mismunandi verndar- eða nýtingarflokka á erindi í skipulagi stærri svæða og 

ætti því heima í þjóðgarðalögum og í stjórnunar- og verndaráætlunum fyrir stærri verndarsvæði. 

Eftirlit með verndarsvæðum er í höndum sjálfstjórnarsvæða á Spáni en eftirlit með neti 

þjóðgarða er hjá framkvæmdarsýslunni. Á Íslandi hefur Umhverfisstofnun eftirlit með þeim 

svæðum sem heyra undir hana, en svæði sem falla undir sérlög fara sjálf með eftirlit hvert á 

sínu svæði. Í náttúruminjaskrá Spánar er kerfi lykilvísa tilgreint m.a. til að meta ástand 

verndarsvæða. Náttúruminjaskráin er rafræn og aðgengileg á vef  ráðuneytis fyrir vistfræðileg 

umskipti og lýðfræðilega áskorun (Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos). Með 

því að færa eftirlit með verndarsvæðum á einn stað mætti gera það skilvirkara.  

 

6. Lokaorð 

Meira en tíu ár eru síðan Hvítbók um löggjöf til verndunar náttúru Íslands (Aagot V. 

Óskarsdóttir, 2011) kom út. Vandað var til verks og var nefndin skipuð sérfræðingum á sviði 

lögfræði, stjórnsýslu og náttúruverndar. Auk þess var haft víðtækt samráð við ýmsa 

hagsmunaaðila. Bókin tekur á öllum þáttum náttúruverndar. Hliðsjón var haft við 



 

61 

 

náttúruverndarlöggjöf á Norðurlöndum og sér í lagi í Noregi. Margt sem bent hafði verið á í 

hvítbókinni hefur skilað sér í núgildandi náttúruverndarlögum nr. 60/2013. Meðal annars var 

mörgum stjórnsýsluverkefnum á sviði umhverfis- og náttúruverndar sameinað og þau sett undir 

Umhverfisstofnun. Nefndin taldi að heppilegt væri að sameina verkefni sem fela í sér umsjón 

og eftirlit með verndun lands sem dreifast núna á milli margra stofnana eins og 

Landgræðslunnar, Skógrækt ríkisins, Umhverfisstofnunar og Vatnajökulsþjóðgarðs. Einnig 

taldi nefndin að æskilegt væri að stjórn þjóðgarða væri samræmd og yfirstjórn þeirra í höndum 

einnar stofnunar en var ekki tilbúin þá að taka afstöðu. 

Núna eru meira en tíu ár liðin frá því að hvítbókin kom út og tæplega tíu ár frá því að núgildandi 

náttúruverndarlög voru samþykkt. E.t.v. er kominn tími til að hefja vinnu að nýrri hvítbók og 

taka á þeim vanda sem fjöldi sérlaga á sviði náttúruverndar og mismunandi útfærslur á 

framkvæmd og eftirliti með verndarsvæðum hafa skapað. Spænska löggjöfin gæti hér verið góð 

fyrirmynd fyrir nýja löggjöf á Íslandi með tvískiptingu valds, þar sem náttúruverndarlög og 

þjóðgarðalög hafa það hlutverk að samræma og setja lagalegan ramma en stjórn og eftirlit er í 

höndum sveitarstjórna og stjórnar hvers verndarsvæðis. 

Markmið mitt var að bera saman náttúruverndarlöggjöf og framkvæmd náttúruverndar á Spáni 

og á Íslandi og kanna hvort við gætum lært hvort af öðru. Niðurstaða samanburðarins er að það 

er margt sem við getum lært af reynslu Spánverja á sviði náttúruverndar. Það sem stendur upp 

úr er aukin þátttaka heimamanna í stjórn verndarsvæða. Svarinu við spurningunni hvort 

Spánverjar gætu lært af okkur eiga hins vegar spænskir sérfræðingar eftir að svara.  
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8. Viðaukar 

8.1 Orðalisti 

Exclusice Economic Zone (EEZ) efnahagslögsaga zona económica exclusiva (ZEE) 

Law lög ley 

Part meginkafli título 

Autonomous communities sjálfstjórnarsvæði comunidades autónomas 

Autonomous cities sjálfstjórnarborgir ciudades autónomas 

Natural habitat vistgerð hábitat 

Ecosystem vistkerfi ecosistema 

Terrestrial Protected Area landverndarsvæði área terrestre protegida 

Marine Protected Area hafverndarsvæði área marina protegida 

National Park þjóðgarður parque nacional 

Strict Nature Reserve or Wilderness 

Area 
náttúruvé eða óbyggðir reserva natural 

Habitat/Species Management Area friðland parque natural 

Natural Monument náttúruvætti monumento natural 

Protected Landscape landslagsverndarsvæði paisaje protegido 

Protected area with sustainable use 

of natural resources 

verndarsvæði með sjálfbærri 

nýtingu auðlinda 
paraje naturale 

Nature Reserve on request of 

landowners 

verndarsvæði að beiðni 

landeigenda 
reserva natural concertada 

Biogenetic reserve líferfðarverndarsvæði reserva biogenética 

Periurban Park fólkvangur parque periurbano 

Area of regional interest svæðisbundið verndarsvæði zona de interés regional (ZIR) 

Area of scientific interest vísindaverndarsvæði lugar de interés científico 

Ecological corridor vistfræðilegt tengisvæði 
corredor ecológico y de 

biodiversidad 

Ecocultural corridor vistmenningarlegt tengisvæði corredor ecocultural 

Buffing zone jaðarsvæði zonas periférica 

Site of Community Importance 

(SCI) 
mikilvæg samfélagssvæði 

Lugar de Importancia 

Comunitaria (LIC) 

Special Area of Conservation (SAC) 
sérstakt verndarsvæði vistgerða 

eða búsvæða 

Zona Especiale de Conservación 

(ZEC) 

Special Protection Area (SPA) fuglaverndarsvæði 
Zona de Especial Protección para 

las Aves (ZEPA) 

National Strategic Plan for Natural 

Heritage and Biodiveristy 
skipulagsáætlun 

Plan Estratégico Estatal del 

Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad 

Spanish National Inventory of 

Natural Heritage and Biodiveristy 
náttúruminjaskrá Spánar 

Inventario Español del 

Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad 

Council of the Network of National 

Parks 
þjóðgarðastofnun 

Consejo de la Red de Parques 

Nacionales 

Collaboration and Coordination 

Committee 

samstarfs- og samhæfingarnefnd 

þjóðgarðanna 

Comité de colaboración y 

coordinación de Parques 

Nacionales 
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National Parks Scientific Committee vísindanefnd þjóðgarðanna 
Comité científico de Parques 

Nacionales 

Coordination Commission svæðissamstarfsnefnd Comisión de coordinación 

General State Administration  framkvæmdasýsla Spánar 
Administración General del 

Estado 

Board of Trustees stjórnarnefndir Patronatos 

Habitas Directive – Directive on the 

conservation of natural habitats and 

of wild fauna and flora 

vistgerðartilskipun 

Evrópusambansins 

Directiva Hábitats -  Directiva 

relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y 

flora silvestres 

Bird Directive – Directive on the 

conservation of wild birds 

fuglatilskipun 

Evrópusambandsins 

Directiva de Aves – Directiva 

relativa a la conservación de las 

aves silvestres 

Nature Conservation Register náttúruminjaskrá 

Inventario Español del 

Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad 

The National Parks Network Master 

Plan 
aðalskipulag nets þjóðgarðanna 

Plan Director de la Red de 

Parques Nacionales 

Plan for the Regulation of Natural 

Resources 

skipulags- og verndaráætlun fyrir 

náttúruverndarsvæði 

Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales (PORN) 

Use and Management Guideline 

Plan 
nýtingar- og stjórnunaráætlun 

Plan Rector de Uso y Gestión 

(PRUG) 

Management Plan stjórnunaráætlun Plan de Gestión 

Urban planning aðalskipulag sveitafélaga planeamiento urbanístico 

Consultation samráð consulta 

Zoning svæðisskipting zonificación 

Socioeconomic félagshagfræðilegur socioeconómico 

In-situ á staðnum in situ 

Ex-situ annars staðar ex situ 

Management effectiveness tracking 

tool (METT) 
árangursmatstól stjórnunar 

Seguimiento de la Eficacia de la 

Gestión 

Management and Conservation Plan stjórnunar- og verndaráætlun Plan de Gestión y Conservación 
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8.2 Efnisyfirlit stjórnunar- og verndaráætlana 

Sniðmát að efnisyfirlit stjórnunar- og verndaráætlana úr Handbók um stjórnun friðlýstra svæða 

í umsjón Umhverfisstofnunar (Umhverfisstofnun, 2019, bls. 27–29). 

1. Inngangur  
1.1. Samráð  
1.2. Eignarhald og umsjón 
1.3. Lagalegur og stjórnsýslulegur rammi  
1.4. Verndargildi og verndarflokkur  
2. Lýsing á svæðinu  
2.1. Mörk svæðisins  
2.1.1. Tengsl við áhrifasvæði  
2.1.2. Aðkomuleiðir  
2.2. Náttúruminjar  
2.2.1. Jarðminjar  
2.2.2. Gróður og vistgerðir/jarðvegur  
2.2.3. Dýralíf  
2.2.4. Vatnshlot  
2.3. Menningarminjar  
2.4. Landnotkun  
2.4.1. Landbúnaður  
2.4.2. Veiðar  
2.4.3. Kvikmyndataka og ljósmyndun  
2.4.4. Ferðaþjónusta og útivist  
2.5. Helstu ógnir  
2.6. Innviðir og mannvirki  
2.6.1. Landvarsla  
2.6.2. Byggingar  
2.6.3. Aðgengi  
2.6.4. Vegir, slóðar og bílastæði  
2.6.5. Stígar og gönguleiðir  
2.6.6. Reiðleiðir  
2.6.7. Hjólaleiðir  
2.6.8. Skilti  
2.6.9. Sorp og sorpflokkun  
2.7. Öryggismál  
2.8. Fræðsla og kynning  
2.9. Mönnuð og ómönnuð loftför  
2.10. Rannsóknir og vöktun  
 

3. Markmið, stefna og leiðir  
3.1. SVÓT greining  
3.2. Svæðisskipting  
3.2.1. Tengsl við áhrifasvæði  
3.3. Náttúruminjar  
3.3.1. Jarðminjar  
3.3.2. Gróður og vistgerðir/jarðvegur  
3.3.3. Dýralíf  
3.3.4. Vatnshlot  
3.4. Menningarminjar 
3.5. Landnotkun  
3.5.1. Landbúnaður  
3.5.2. Veiðar  
3.5.3. Kvikmyndataka og ljósmyndun  
3.5.4. Ferðaþjónusta og útivist  
3.6. Helstu ógnir  
3.7. Innviðir og mannvirki  
3.7.1. Landvarsla  
3.7.2. Byggingar  
3.7.3. Aðgengi  
3.7.4. Vegir, slóðar og bílastæði  
3.7.4.1. Námur  
3.7.5. Stígar og gönguleiðir  
3.7.6. Reiðleiðir  
3.7.7. Hjólaleiðir  
3.7.8. Skilti  
3.7.9. Sorp og sorpflokkun  
3.8. Öryggismál  
3.9. Fræðsla og kynning  
3.10. Mönnuð og ómönnuð loftför  
3.11. Rannsóknir og vöktun  
4. Sérstakar reglur um umferð og dvöl 
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8.3 Nýtingar- og stjórnunaráætlanir (PRUG) og skipulags- og verndaráætlanir 

(PORN) fyrir Parque Natural de Cornalvo og Parque Natural Cabo de Gata-Nijar 

Nýtingar- og stjórnunaráætlun (PRUG) 

Efnisyfirlit úr nýtingar- og stjórnunaráætlunum fyrir Parque Natural de Cornalvo (Plan Rector 

de Uso y Gestión del Parque Natural de Cornalvo, 2009) í Extremadura og fyrir Parque Natural 

Cabo de Gata-Nijar (Plan de Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, 

2008). 

Parque Natural de Cornalvo Parque Natural Cabo de Gata-Nijar 

1. Rökstuðningur (lagalegur rammi, gildissvið o.fl.) 

2. Verndargildi 

3. Tilgangur og markmið (gróður, dýralíf, nýting, 

menningar- og náttúruminjar o.fl.) 

4. Mörk svæðisins 

5. Svæðisskipting 

6. Reglur og stefnur (landnotkun, aðgengi, 

vísindarannsóknir o.fl.) 

7. Önnur markmið (loftslagsmál, vatnsvernd, 

verndun gróðurs og dýralífs, fræðsla, 

félagshagfræðileg áhrif,  o.fl.) 

8. Skýrslur og heimildir 

9. Aðgerðarplan 

10. Eftirlit 

11. Fjárhagsáætlun 

1. Inngangur 

2. Markmið 

3. Viðmið (verndun, notkun, aðgengi, fræðsla, 

rannsóknir o.fl.) 

4. Lagalegur rammi 

5. Aðgerðarplan (verndun og endurheimt, 

landnotkun, rannsóknir, fræðsla, innviðir og 

eftirlit) 

 

Skipulags- og verndaráætlanir (PORN) 

Efnisyfirlit úr skipulags- og verndaráætlunum fyrir Parque Natural de Cornalvo (Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de Cornalvo, 2005) í Extremadura 

og fyrir Parque Natural Cabo de Gata-Nijar (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 

Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, 2008). 

Parque Natural de Cornalvo Parque Natural Cabo de Gata-Nijar 

I. Almennt skipulag 

II. Stjórn náttúruauðlinda 

1. Greining 

2. Svæðisskipting 

3. Takmarkanir 

4. Viðmið 

5. Aðgerðaráætlanir 

1. Inngangur 

2. Lýsing og greining 

3. Markmið 

4. Stjórn og svæðisskipting 

5. Lagalegur rammi 

6. Viðmið 

7. Vísir 

8. Kortagerð 
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8.4 Svæðisskipting af Parque Natural Cabo de Gata-Nijar 

 

Mynd 19. Svæðisskipting af Parque Natural Cabo de Gata-Nijar. Junta de Andalucía. 2008. 

A. Svæði á hæsta verndarstigi 

    A1. Landsvæði 

    A2. Hafsvæði 

B. Svæði með sértækar reglur 

    B1. Almenn náttúruverndarsvæði 

    B2. Verndarsvæði með hefðbundna nýtingu 

    B3. Strandverndarsvæði með frístundarnotkun 

    B4. Þéttbýlisströnd 

    B5. Hafsvæði með nýtingu og frístundarnotkun 

 

C. Almenn svæði 

    C1. Landbúnaðarsvæði 

    C2. Iðnaðarlandbúnaður undir plasti 

    C3. Byggð og önnur byggingarsvæði 

D. Svæði sem falla ekki undir svæðisskiptinguna 

 

 

 


