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Inngangur

• Lög um náttúruvernd nr. 60/2013

• V. Kafli – Akstur utan vega, 31.-32. gr.

• 32. gr. – Skrá yfir vegi í náttúru Íslands



32. gr. Skrá yfir vegi í náttúru Íslands

1. Vegagerðin skal halda skrá í stafrænum kortagrunni um vegi aðra en þjóðvegi í 

náttúru Íslands þar sem umferð vélknúinna ökutækja er heimil, sbr. 2. mgr. 7. gr. 

vegalaga, nr. 80/2007.

2. Sveitarfélög gera tillögu að skrá skv. 1. mgr. innan sinna marka við gerð 

aðalskipulags og hlýtur hún samþykkt samhliða afgreiðslu aðalskipulags eða 

breytinga á aðalskipulagi, sbr. 32. og 36. gr. skipulagslaga, nr. 123/2010. 

Sveitarfélögum er einnig heimilt að gera tillögu skv. 1. málsl. við gerð 

svæðisskipulags, sbr. 21. gr. skipulagslaga. Slík vegaskrá er jafnframt háð 

samþykki Umhverfisstofnunar, eða annarra stjórnvalda þjóðgarða þegar við á, á 

landsvæðum sem liggja innan friðlýstra svæða og þjóðgarða. Skipulagsstofnun ber 

að sjá til þess að Vegagerðinni berist upplýsingar um vegaskrá í viðkomandi 

sveitarfélagi til skráningar og birtingar í vegaskrá skv. 1. mgr. þegar aðalskipulag 

hefur verið staðfest. Við gerð skrárinnar skulu sveitarfélög hafa samráð við 

Umhverfisstofnun eða önnur stjórnvöld þjóðgarða ef við á, Vegagerðina, 

Landgræðslu ríkisins, Landmælingar Íslands, samtök útivistarfélaga, náttúru- og 

umhverfisverndarsamtök, Bændasamtök Íslands og Samtök ferðaþjónustunnar.

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2007080.html#G7
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2010123.html#G32
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2010123.html#G36


32. gr. Skrá yfir vegi í náttúru Íslands

3. Við mat á því hvort tilteknir vegir skuli tilgreindir í vegaskrá 

skv. 1. mgr. skal sérstaklega líta til þess hvort akstur á þeim 

sé líklegur til að raska viðkvæmum gróðri, valda jarðvegsrofi, 

hafa neikvæð áhrif á landslag, víðerni og ásýnd lands eða 

hafa að öðru leyti í för með sér náttúruspjöll. Einnig má líta til 

þess hvort um greinilegan og varanlegan veg sé að ræða, 

hvort löng hefð sé fyrir akstri á honum og hvort umferð á 

tilteknum vegi skuli takmarka við ákveðnar gerðir ökutækja, 

viss tímabil, náttúrufarslegar aðstæður eða við akstur vegna 

ákveðinna starfa. 

4. Upplýsingar um heimila vegi í vegaskrá fela ekki í sér að 

þeir séu færir öllum vélknúnum ökutækjum og leiða ekki til 

ábyrgðar ríkis eða sveitarfélaga á viðhaldi þeirra. 



32. gr. Skrá yfir vegi í náttúru Íslands

5. Ráðherra kveður í reglugerð nánar á um gerð og birtingu skrár yfir 

vegi í náttúru Íslands samkvæmt þessari grein. Birta skal í B-deild 

Stjórnartíðinda auglýsingu um vegaskrá og breytingar á henni. Eftir útgáfu 

kortagrunns skv. 1. mgr. skulu útgefendur vegakorta, þar á meðal 

stafrænna korta fyrir GPS-tæki og álíka búnað, sjá til þess að upplýsingar 
á kortum þeirra séu svo sem kostur er í samræmi við vegaskrá skv. 1. 

mgr. Útgefendum korta, þ.m.t. stafrænna korta, er skylt að skrá á kort sín 

eða í ítarefni sem þeim fylgir útgáfunúmer og útgáfutíma vegaskrárinnar 

sem nýtt er og upplýsingar um aðgang að nýjustu útgáfu kortagrunnsins, 

t.d. með vefslóð. Ef á þessu verður alvarlegur misbrestur er 
Umhverfisstofnun heimilt að krefjast þess með skriflegri áskorun að 

útgefendur hætti dreifingu vegakorta sem veita rangar upplýsingar um 

heimildir til aksturs vélknúinna ökutækja á vegum samkvæmt ákvæði 

þessu og að þeir innkalli þau frá öðrum dreifingaraðilum. Verði útgefendur 

ekki við áskorun stofnunarinnar innan tilskilins frests er henni heimilt að 
beita dagsektum í þessu skyni, sbr. 3. mgr. 87. gr.] 1)



Reglugerð um vegi í náttúru Íslands

• Drög að reglugerð lágu fyrir í júlí 2017

• Send samráðsaðilum til umsagnar

– Umhverfisstofnun, Þjóðgarðurinn á Þingvöllum og 

Vatnajökulsþjóðgarður

– Vegagerðin

– Landgræðsla Íslands

– Landmælingar Íslands

– Samtök útivistarfélaga

– Náttúru- og umhverfisverndarsamtök

– Bændasamtök Íslands

– Samtök ferðaþjónustunnar



Reglugerð - drög

1. gr.

Reglugerð þessi gildir um gerð skrár um

vegi, aðra en þjóðvegi, í náttúru Íslands þar

sem umferð vélknúinna ökutækja er heimil,

sbr. 32. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013.



2. gr.

• Við gerð aðalskipulags gera sveitarfélög tillögu að skrá skv. 1.

gr. innan marka sinna. Skráin hlýtur samþykkt samhliða

afgreiðslu aðalskipulags eða breytinga á aðalskipulagi, sbr. 32.

og 36. gr. skipulagslaga, nr. 123/2010. Sveitarfélögum er

heimilt að gera tillögu skv. 1. málsl. við gerð svæðisskipulags,

sbr. 21. gr. skipulagslaga.

• Vegaskrá skv. 1. mgr. er háð samþykki Umhverfisstofnunar,

eða annarra stjórnvalda þjóðgarða þegar við á, á landssvæðum

sem liggja innan friðlýstra svæða og þjóðgarða. Við gerð

skrárinnar skulu sveitarfélög hafa samráð við Umhverfisstofnun

eða önnur stjórnvöld þjóðgarða ef við á, Vegagerðina,

Landgræðslu ríkisins, Landmælingar Íslands, samtök

útivistarfélaga, náttúru- og umhverfisverndarsamtök,

Bændasamtök Íslands og Samtök ferðaþjónustunnar.



3. gr.

Við gerð tillögu að skrá skv. 1. málsl. 1. mgr. 2. gr.

ber að leggja mat á það hvort akstur á þeim sé

líklegur til að raska viðkvæmum gróðri, valda

jarðvegsrofi, hafa neikvæð áhrif á landslag, víðerni

og ásýnd lands eða hafa að öðru leyti í för með sér

náttúruspjöll. Einnig má líta til þess hvort um

greinilegan og varanlegan veg sé að ræða, hvort

löng hefð sé fyrir akstri á honum og hvort umferð á

tilteknum vegi skuli takmarka við ákveðnar gerðir

ökutækja, viss tímabil, náttúrufarslegar aðstæður

eða við akstur vegna ákveðinna starfa.



4. gr.

Sveitarfélög skulu í tillögu að skrá skv. 2. gr.

flokka vegina í samræmi við flokkun

Vegagerðarinnar á landsvegum. Vegina skal

einnig flokka eftir heimild til notkunar í opna

vegi og vegi með takmarkaða notkun. Sé um

að ræða veg með tímabundna og/eða

takmarkaða notkun skal tilgreint sérstaklega

það tímabil sem heimilt er að nota veg og í

hvaða tilgangi sé heimilt að nota veginn, s.s.

við smalamennskur, veiði, viðhald

veitumannvirkja eða rannsóknir.



5. gr.

Tillaga að skrá skv. 2. gr. skal vera stafræn

fitjuskrá samgangna og skal nákvæmni

gagna vera +/- 0,5 m.



6. gr.

• Vegagerðin skal halda skrá í stafrænum

kortagrunni um vegi skv. 1. gr. þar sem umferð

vélknúinna ökutækja er heimil, sbr. 2. mgr. 7. gr.

vegalaga, nr. 80/2007. Skipulagsstofnun ber að

sjá til þess að Vegagerðinni berist upplýsingar

um vegaskrá í hlutaðeigandi sveitarfélagi til

skráningar og birtingar í vegaskrá. Í vegaskrá

skulu vegir skv. 1. gr. auðkenndir sérstaklega.

Vegagerðin skal birta uppfærða vegaskrá svo

fljótt sem unnt er.

• Skrá skv. 1. gr. og breytingar á henni skulu

auglýstar í B-deild Stjórnartíðinda.



7. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 5. mgr.

32. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd og

tekur þegar gildi.



Næstu skref

• Almenn kynning á reglugerðardrögum á 

vef ráðuneytisins, www.uar.is, þar sem 

óskað verður eftir umsögnum

• Umsagnarfrestur 2-3 vikur

http://www.uar.is/

