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Hver á að sjá um hvað?

8. gr. laga um Landsáætlun

Aðild að tólf ára áætlun og þriggja ára verkefnaáætlun.

Ferðamannastaðir, -leiðir, og -svæði í eigu hins opinbera, þ.m.t. innan 
þjóðlendna, falla sjálfkrafa undir tólf ára stefnumarkandi landsáætlun 
og þriggja ára verkefnaáætlun

Sveitarfélög eða landshlutasamtök þeirra skulu, (að fengnu samþykki 
landeigenda), gera tillögur um ferðamannaleiðir, ferðamannastaði og 
ferðamannasvæði sem þau kjósa að falli undir áætlanirnar, liggja 
innan marka þeirra og eru ekki í eigu hins opinbera



Jarðvangur/svæðisgarður á

Hellisheiði?

Svæðisgarður á 
Snæfellsnesi

Reykjanes jarðvangur
Kötlu jarðvangur



Hver á að sjá um hvað?

75. gr. náttúruverndarlaga

Eftirlit Umhverfisstofnunar.

Að náttúru landsins sé ekki spillt með athöfnum, framkvæmdum 
eða rekstri, að svo miklu leyti sem slíkt eftirlit er ekki falið öðrum 
með sérstökum lögum.

Eftirlit með náttúruverndarsvæðum, þ.m.t. með framkvæmdum á 
friðlýstum svæðum sem stofnunin hefur veitt leyfi eða undanþágu 
til.

Eftirlit með því að almannaréttur sé virtur,



Hver á að sjá um hvað?

77. gr.náttúruverndarlaga

Eftirlit með ástandi svæða í óbyggðum.

Umhverfisstofnun skal fylgjast með ástandi svæða í óbyggðum. 

Stofnuninni er heimilt að fela náttúrustofum, einstökum 
sveitarfélögum, náttúruverndarnefndum, einstaklingum eða 
lögaðilum að annast slíkt eftirlit með tilteknum svæðum. Um það 
skal gera samning sem ráðherra staðfestir. Í samningnum skal 
m.a. kveðið á um greiðslur fyrir eftirlitið, menntun eftirlitsmanna, 
skýrslugerð og annað sem máli skiptir.



Hver á að sjá um hvað?

79. gr. náttúruverndarlaga

Yfirumsjón og ábyrgð á eftirliti..

Umhverfisstofnun hefur yfirumsjón með náttúruverndarsvæðum 
og ber ábyrgð á eftirliti með þeim nema annað sé tekið fram í 
lögum. 

Ráðherra getur falið stofnuninni umsjón með öðrum svæðum 
sem sérstök þykja sakir landslags, jarðminja, gróðurfars eða 
dýralífs.



Hver á að borga?

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða 

Styrkir til svæða í eigu eða umsjón ríkisins eru veittir án kröfu um 
mótframlag. 

Mótframlag styrkhafa miðast að jafnaði við 20% þegar styrkhafi er 
sveitarfélag eða einkaaðili. 



93. gr. náttúruverndarlaga

Náttúruverndarsjóður.

Hlutverk: að stuðla að náttúruvernd og umönnun friðaðra og 
friðlýstra náttúruminja og auka fræðslu um náttúruvernd og 
náttúrufar.

Fjögurra manna stjórn: Samband íslenskra sveitarfélaga, 
Umhverfisstofnun og náttúru- og umhverfisverndarsamtök skulu 
tilnefna einn fulltrúa hver en ráðherra skipar formann án 
tilnefningar. 

Tekjur :

Framlag ríkissjóðs eftir því sem ákveðið er í fjárlögum,
Önnur framlög.
Kostnaður við rekstur náttúruverndarsjóðs greiðist úr ríkissjóði.

Hver á að borga?



Vesturland



Vestfirðir



2018-2021

Norðurland vestra



Norðurland eystra



Austurland



Suðurland
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Gjáin

Umsóknir sveitarfélags í landsáætlun
Göngustígar, tröppur

Styrkir Framkvæmdasjóðs til sveitarfélags:

14-029 umhverfi og aðgengi   2.250.000
14-131 uppgræðsla og stígagerð 2.250.000

Villustígum fjölgar ár frá ári

Brattur stígur, sem þarf að endurnýja eða leggja 
niður

Stígar skera sig æ dýpra niður Villustígar allsstaðar

Suðurland
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Mætti loka fyrir aðgengi að ofan, en ganga 
neðan frá Stöng og nýta þar bílastæði og WC ?

Suðurland

? ? ?



Suðurnes



Höfuðborgarsvæðið



Krýsuvík gæti eflt Reykjanes sem ferðaleið

Krýsuvík

Umsóknir sveitarfélags í landsáætlun
Krýsuvík : Skipulag, skilti bílastæði

Styrkir Framkvæmdasjóðs til sveitarfélags:
Engir styrkir

Á bjargbrúninni Er hægt að gera staðinn að megináfangastað ?

1400 Hafnarfjörður 10. september 2016

Höfuðborgarsvæðið


