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Hið islenska náttúrufræðifélag fagnar því tækifæri að veita umsögn um téð frumvarp. Umsagmar- 
frestur er stuttur og verður því ekki fjallað um fmmvarp þetta svo vel sem bæri. HÍN hefur undan- 
farin ár sent frá sér fjölda álita um náttúruvemdarmál og er hér byggt á þeim, en til frekari skýr- 
ingar er hjálagt álit HÍN um náttúmvemd o.fl. frá nóvember s.l. HÍN vill jafnframt benda á eftir- 
talin meginatriði;

Framvarp þetta er um svo margt til bóta frá núgildandi lögum, að vert er að gera það að lögum, 
einkum ef við má koma vissum lagfæringum, því að ágallar em ýmsir á þvf.

Meðal helstu bóta á lögunum má telja eftirfarandi:

♦ Efnisskipan er mun betri, inngangskaflar fjalla um nauðsyníeg atriði og skipan efnis að Öðm 
leyti skýr og skipuleg.

• Efnistök em um margt til bóta, nánari grein er gerð fyrir vemdunarverðum náttúmfymbæmm 
en fyrr og sveigjanleiki í meðferð og stjómsýslu friðiýstra svæða er aukinn.

• Hlutverk Náttúmvemdar ríkisins er vei skýrt, svo og aðkoma hennar að málum,

* Náttúruvemdaráætlun verði gerð til fimm ára f senn, sem ætti að tryggja skipulega aðgöngu 
að vemd íslenskrar náttúm.

Ágaliar orsakast flestir af óljósum gmnnvtðmiðum, en HÍN hefur ítrekað bent á nauðsyn þess að 
bæta úr því í umfjöllun um náttúravemdarmál. Helstu ágallarnir em eftirfarandi;

♦ Sett markmið em ekki nægjanleg og að sumu leyti umdeilanleg. Fram þarf að koma skýr og 
rökstuddur tilgangur náttúmvemdar og landslagsvemdar og hverjum verndin eigi að koma til 
góða.

• Náttúmvemd og landslagsvemd er enn raglað saman, en þar þarf að gera á glöggan mun og 
haga vemdarákvæðum í samræmi við það.

• Vemdunar- og friðunaraðgerðir em fyrir vikið óljósar og lítið útskýrðar, en þar er einmitt þörf 
á skýmm, rökstuddum og ftarlegum ákvæðum, þar eð aðgerðir þessar snúa að þegnunum, 
eignum þeirra og umráðum, en einnig að aímannagæðum af landinu.

♦ Vart er nógu skýrt á kveðið um hlutverk Náttúmvemdarráðs og Náttúmvemdarþings, hvort 
stofnanir þessar skuli fyrst og fremst vera ráðherra og stjórnvöldum - og almenningi - til ráð- 
gjafar, eða opinn umræðuvettvangur áhugasams almennings um náttúmvemdarmál. Þrenns 
konar aðilar em að þessum málum: Stjómsýsluaðilar á stofnunum umhverfisráðherra (sem
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ekki er ætluð að marki seta í Náttúruverndarráði), hagsmunaaðilar í nýtingu náttúrufars (sem 
þar er ætlað sæti, öðrum en orkuaðilum) og almannasamtök áhugafólks um náttúruvemdarmái 
(sem eiga leið í Náttúruvemdarráð yfir kjör á Náttúmþingi, en þar kjósa einnig stjómsýsluað- 
ilar í  náttúmvemd). Þeíta er hálfgerður óskapnaður, Ófært er einníg, að NáttúruvemdaiTáð 
velji aðila til setu á Náttúruvemdarþingi, sem kjósa á svo fulltrúa í ráðið. Það er sjátfsaf- 
greiðsla.

* Náttúruverndarnefhdir em of margar og smáar og væri skilvirkara að hafa umdæmi þeirra 
síærri, eins og HÍN hefúr ttrekað bent á.

Vegna þessara ágalla er nauðsyn að endurskoða viðeigandi ákvæði, einkum um náttúmvemdina 
sjálfa, landslagsvemd og framkvæmd verndar. Þau ákvæði vom ekki innifalin í lögum nr. 
93/1996 um náttúmvemd, heldur einungis stjómsýsiuhiutinn, Þriggja ára reynslutími á þeim hef- 
ur reynst vel, svo að stjómsýslunni em nú gerð góð skil í fyrirliggjandi fmmvarpi, þó að vissar 
lagfæringar væm æskilegar, eins og fyrr greinir. Því mætti áskilja endurskoðun á öðmm hlutum 
fmmvarpsins innan skamms tíma, t.d, þriggja ára.

Virðingarfyllst 

Fyrir hönd Hins íslenska náttúmfræðiféíags

formaður HIN framkv.stj. HÍN
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ATHUGASEMDUM UM NÁTTÚRUVERND OG M ANNVIRKJAGERÐ Á HÁ LENDIÍSLANDS

Viðhorf til n á ttú ruverndar:

Undanfarið hefur verið mikil um ræ ða um náttú ruvernd  og m annvirkjagerð á hálendinu,
einkum vegna svæðisskipulags Miðhálendisins og áforma um vatnsaflsvirkjanir. Hið íslenska 
náttúrufræðifélag hefur á undanförnum árum ítrekað látið í ljósi viðhorf sin til þessara mála, og i 
ljósi þessarar umiæðu þykir rétt að taka þau saman og gera örstutta grein fyrir þeim.

Umræða þessi snýst um viss svið umhverfismála, en á þeim hefur orðið mikil þróun og viðhorfs- 
mótun á undanförnum árum og skal þar einkum þrenns getið:

1. Tilkoma umhverfisráðuneytisms hefur valdið því, að stjórnvöld taka þessi mál nú fastari 
tökum en fyrr, en þau tök eru eðlilega ekki enn fullmótuð, þó margt gott hafi þegar verið 
gert. M.a. eiga stjórnvöld eftir að móta sér skýra stefnu í náttúruverndarmálum og um um- 
gengni við náttúru landsins. Fyrirliggjandi tillaga að svæðisskipulagi Miðhálendisins er 
stórt spor t þá áít að koma á samræmdri nýtingu gæða hálendisins, en hefur um leið leitt í 
Ijós, hversu mikið er þar enn á óvissum grunni og mörgum ákvörðunum ólokið enn. Hér er 
þvím ikið  verk að vinna ígagnaöfhm og stefnumótim.

2. ísland er orðið aðili að mörgum alþjóðasáttmálum um umhverfismál, annað hvort með 
samþykkt þeirra eða starfi að undirbúningi þeirra. Auk þess hafa með EES-samningnum 
margar ES-tiIskipanir öðlast gildi hér á landi, eða munu líklega gera, sem ganga mun 
lengra en íslensk lög og reglur gera enn. Ekki hefur alltaf verið kleift að gera nauðsynlega 
fyrirvara við þær tilskipanir varðandi sérstöðu íslands í ýmsum atriðum, og þá mest sökum 
ónógra grunnupplýsinga og skorts á skýrt markaðri stefnu í umhverfismálum hérlendis. fs- 
lensk stjórnvöld verða að búa sig undir að taka á þessum málum a f stefimfestu og þekk- 
ingu.

3. Viðhotf aímennings til umhvetfisins hafa breytst vemlega á undanförnum ámm. Miklu 
fieiri ern sér meðvitaðir uni umhverfið og þörf á vemd þess en fyrr. Upp hafa sprottið 
margs konar samtök til verndar náttúru einstakra svæða eða landsins alls. Um leið hafa 
skerpst andstæður milli áforma arðnýtingaraðila og gjörverndarsjónarmiða andstæðinga 
breytinga af mannavoldum, þrátt fyrir viðleitni opinberra aðila og ýmissa samtaka til að 
sætta sjónarmiðin. Deilur um umhverfismál ern því orðnar að sumu leyti harðari en fyrr. Þá 
hniíta þarfað  leysa.

N áttúra hálendisins:

N áttú rufar fslenska hálendisins er um margt sérstætt á alþjóðavísu og einstakt á landsvísu. Það 
hefur þvf óvenju mikið verndargildi, jafnt vegna vísindalegs rannsóknar- og fræðslugildis, lands- 
lagsfegurðar og útivistargildis og vegna viðkvæmni lífríkis á mörkum hins byggilega heims. Þetta 
er alkunna og skal því aðeins ítrekað um fjögur atriði:



1. Eldstöðvar og eldvirknimmjar á íslandi eru einstakar á alþjóðavísu milli Klettafjalla og 
Kamtsjatka, en eru að auki sérlega greiðar aðgöngu.

2. Jöklar og jökulmenjar eru óvenju fjöibreytileg og greið aðgöngu hér á landi.

3. Lifríki á víðáttum og ( vinjum hálendisins er á mörkum hins lffvistlega heims og því í senn 
viðkvæmt, fágætt og sérstakt.

4. Lífsvmðum á hálendinu er dreift á mismunandi landhæð og því endurspegla breytingar á 
þeim glöggt svæðisbundnar og hnattvíðar breyíingar á veðurfari og loftmengun hér á landi 
og á norðurslóðum almennt.

Litið til þessara náttúrafarsaðstæðna á hálendinu og þróunar umhverfisviðhorfa hérlendis vill 
HÍN leggja áherslu á þrenn grunnviðmið í umgengni við náttúru hálendisins, og raunar lands- 
ins alls:

1. Nátturan skoðist sem mest sem friðuð, nema annað sé ákveðið vegna mun rfkari þjóðar- 
hagsmuna, og varast beri í lengstu lög að spilla henni að nauðsynjalausu.

2. Sérlega varlega verðifarið við óafturkrœfar breytingar á náttúru landsins og þær þá aðeins 
gerðar að mjög vel athuguðu og yfirveguðu máli.

3. Glöggur munur verði gerður á náttúruvernd og landslagsvernd og á markmiðum þeirra.

Náttúruvernd og landslagsvernd:

Umræðan um náttúruvernd hefur stundum verið ruglingsleg, vegna þess að náttúruvernd og 
landslagsvernd hefur verið slengt saman og arðsemismarkmiðum af nýtingu náttúru og landslags 
verið ruglað saman við önnur markmið í vernd náttúru og landslags. Einnig hefur umræðan alltof 
oft verið á ósamræmdum grunni um skilgreiningar og markmið. HÍN telur nauðsyn að skýra 
markmið náttúruverndar og landslagsverndar og vill í því sambandi benda á eftirfarandi markmið 
með náttúruvernd:

• Vemd vegna sérkenna og fágætis náttúrusvæða og náttúruminja á alþjóðlega vísu og á íands- 
vísu.

» Vernd vegna rannsóknar- eða fræðslugildis náttúrusvæða og -minja.

• Vernd vegna fjölbreytileika lffríkis og þar með möguleikum þess til að bregðast við áföllum.

• Vernd vegna viðkvæmni margra lífsvæða á mörkum hins lífvistlega heims.

• Vernd vegna bakgrunns- og eftirlitsgildis lffsvæða vegna hnattvíðra breytinga vistumhverfís á
norðurslóð ("vistbreytingavísar").

• Vernd vegna útivistargildis náttúrannar fyrir náttúruunnendur og náttúruskoðara.

• Verad vegna arðsemisgildis fyrir náttúraferðamennsku.

• Vernd náttúraauðlinda fyrir komandi kynslóðir.

• Vernd óraskaðrar náttúru til að þróast sem mest á sjálfbæran hátt, og þar með vernd "ósnort- 
inna víðerna", sem náttúrasvæða.

• Vernd náttúrunnar til að skerða sem minnst möguleika komandi kynslóða á umgengni við 
eðlilega náttúru.

Á sama hátt má setja fram nokkur markmið um landslagsvernd:



• Vernd vegna landslagseinkenna og vegna fágæts landslags á alþjóðlega eða þjóðlega vísu.

• Vernd vegna landslagsfegurðar og átivistargildis.

* Vernd vegna arðsemisgildis landslags sem aðlöðunarefnis í ferðamannaútgerð.

* Vemd "ósnoríins vfðenús", sem landslagssvæða, en það er í því sambandi huglægt hugtak og 
lýtur að vem mannsins í auðninni. Sú vera getur að vísu verið ósamrímanleg við mikla ferða- 
mannaumferð, en ímynd ósnortins víðernis virðist vera mikils metin sem arðsemisatriði í 
ferðamannaþjónustu.

M annvirki og möguleg um hverfísspjöll:

Með þessi markmið að leiðarljósi og framangreindar umgengnisreglur sem viðmið er hægt að 
skoða og greina eðli og um fang um hverfísspjalla (umhveifisbreytinga) á náttúru og landslagi af 
vöídum ýmissa framkvæmda, mannvirkja og nýtingar náttúruauðlinda á hálendinu:

• Vegalagnir og slóðagerð: Oftast óafturkræfar aðgerðir, a.m.k. nema til mjög langs tfma litið. 
Geta valdið landslagsspjöllum og skert ímynd ósnortins víðernis. Þurfa ekki endilega að 
valda beinum náttúmspjöllum, ef aðsjár er gætt,

* Efnisnám (möl, vikur, o.ji.): Óafturkræf aðgerð. Getur valdið verulegum landslagsspjöllum. 
Eyðileggur yfirleitt jarðsögulegar minjar, sem hafa þó mismikið vfsinda- og fágætisgildi.

• Gnmnvatnstaka: Sem slík afturkræf aðgerð, þegar henni er hætt, og veldur í hófi ekki nátt- 
úruspjöllum né landslagslagsspjöllum. Vatnstökuvirki geta valdið landslagsspjöllum, a.m.k. 
tímabundið, en rask þeirra vegna þarf ekki að valda miklum náttúruspjöllum, ef aðgát er höfð.

• Búfjárbeit: Ofbeit getur leitt til óafturkræfra afleiðinga með rýringu eða auðn gróðurlendis 
og jafnvel til uppblásturs í kjölfarið, og þar með til vemlegra náttúru- og landslagsspjalía. 
Beit í hófi viðheldur vissu, hefðvönu gróðurfari og búfé á beit á afréttum er hluti af hefðvönu 
menningarlandslagi. Stöðvun hóflegrar búfjárbeitar getur því leitt tit breytinga á landsáferð 
og landslagi, en á uppgræðslusvæðum getur friðun fyrir búfjárbeit verið nauðsyn, a.m.k. tíma- 
bundið.

• Grasatekja og jurta: Getur í óhófi leitt til náttúruspjalla og minni háttar breytinga á útivistar- 
landslagi.

* Fuglaveiði og fiska: Getur í óhófi leitt til skerðingar eða eyðingar á dýrastofnum og raskað 
alvarlega jafnvægi í lífríkinu, sem getur haft óafturkræfar afleiðingar í för með sér og valdið 
veralegum náttúraspjöllum, Friðun veiðidýrastofna getur valdið ofvexti þeirra og þar með 
einnig röskun á núverandi jafnvægi, Þessir dýrastofnar eru liðir í fæðukeðju (oft "endaliðir") 
eða í samkeppni við aðra, og því er oft mjög erfitt að sjá fyrir afleiðingar af veralegri röskun á 
þeim. Umferð án aðgátar vegna veiða getur leitt til minni háttar landslagsspjalla.

* Stíftur, skurðir og jarðgöng: Að öðru jöfnu óafíurkræfar aðgerðir, einnig óbeint vegna efnis- 
náms. Þurfa ekki sem slík alltaf að valda veruíegum náttúruspjöllum. Skurðir era þó oft lagðir 
um lægðir, þar sem gróðurlendis er helst að vænta og stfflur hafa óbein áhrif með uppistöðu- 
lónum að baki þeirra. Mannvirki þessi eru yfirleitt auðsæ í landslagi og breyta mynd þess 
veralega, nema jarðgöngin, sem eru neðanjarðar. Þau skerða verulega ímynd ósnortins víð- 
ernis og eru í augum margra veruleg landslagsspjöll.

* Uppistöðulón: Óafturkræfar aðgerðir, vegna eyðingar lífrfkis á lónstæðunum og röskunar og 
vatnshuldar á jarðminjum. Geta sem slík valdið veralegum náttúruspjöllum. Á lónstæðunum 
era oft lffsvæði, sem hafa óvenju mikið verndargildi vegna sérstöðu og fágætis, eða sem "vist-



breytingavfsar". Jarðmenjar era huldar vatni meðan lónin eru við lýði og því ekki beint að- 
gengilegar, en hyljast auri með tfmanum í jökulvatnalónum. Á lónstæðum em á nokkrum 
stöðum sérkennileg og fágæt setlög. Með lónunum verður til nýtt landslag og ræður þar 
smekkur um fegurðarmatið, en sem mikií landslagsbreyting og skerðing á fmynd ósnortins 
vfðernis má flokka þau sem vemleg landslagsspjöll að þvf leyti,

• Jarðvarmavmnsla: Vinnsla varmaorku á háhitasvæðum er yfirleitt námuvinnsla (gengið er á 
orkuforðann), nema þá til mjög langs tfma litið, og sem slík óafturkræf aðgerð. Henni fylgir 
að vissu marki losun mengandi lofttegunda og heits og efnaríks vatns, sem geta valdið nátt- 
úruspjöllum. Auk þess fylgir vinnsíunni yfirleitt aukið gufuútstreymi, sem veldur breytingum 
á mynd landslagsins. Við vinnsluna geta orðið vemlegar breytingar á hverasvæðum og lffs- 
væðum þeim tengdum. Aðgátar er því þörf við vinnsluna, til að halda náttúm- og landslags- 
spjöllum f lágmarki. Mannvirki geta verið vemlega áberandi, einkum gufu- og vatnslagnir, 
borholur og borstæði o.fl,, ásamt vegalögnum, háspennulínum og öðmm fylgívirkjum orku- 
virkjunarinnar, Þessi mannvirki geta stungið mjög í stúf við náttúrulegt landslag og að því 
leyti valdið vemlegum landslagsspjöllum.

• Háspennulínur og möstur: Eru sem slík afturkræf mannvirki, því að þau má fjarlægja aftur. 
Þeim fylgir jafnan nokkuð jarðrask, einkum vegalagnir, sem getur verið óafturkræft. Línurnar 
breyta landslagsmyndinni vemlega og skerða stóríega fmynd ósnortins víðernis og því má að 
því leyti flokka þær sem landslagsspjöll.

• Fjallaskálar: Að öðru jöfnu afturkræf mannvirki, þvf að þá má fjarlægja. Jarðrask við gerð 
þeirra er yfirleitt lítið og því þurfa náttúruspjöíl ekki að vera teljanleg við gerð þeirra. Gerð 
þeirra og staðsetning ræður, hversu á þeim ber í landslagi, en gamlir skálar em sumir nánast 
orðnir hluti af hefðvonu menningarlandslagi. Stór og mikil fjallahótel myndu valda miklu 
meiri landslagsspjöllum og hafa í för með sér miklu meiri hættu á mengun og nátúruspjöltum.

• Ferðamannaumferð: Slóðir eftir Ökutæki, reiðmanna- og göngmannaflokka geta verið óafmá- 
anlegar um langan tíma, en afurðir ferðamanna ern rusl, sorp og úrgangur, sem veldur nátt- 
úm- og landslagslagsspjöllum og mengun, nema frá sé gengið á viðunandi hátt. Ökutæki og 
litskjólklæddir ferðamannahópar stinga sjálfir í síúf við "ósnortin víðerni", sem þeim er beitt 
á, eða beitt með fyrir þá. Umferð ferðamanna getur því valdið bæði náítúru- og landslags- 
spjöllum, nema vel sé með farið og í hófi.

Tiltekin mannvirkjasvæði:

Af þessari skrá má sjá, að margt getur valdið náttúra- og landslagsspjöllum á hálendinu, þó í mis- 
miklum mæli sé, og mjög háð því hvernig með er farið. Einna mestum náttúru- og landslags- 
spjöllum geta líklega vatnsaflsvirkjanir (uppistöðulón og vatnsveitivirki) og uppblástur vegna of- 
beitar valdið, en háspennulínur, jarðvarmavirki og vegalagnir geta orðið mjög áberandi f lands- 
lagi. Undanfarið hafa nokkur áformuð virkjunarmannvirki verið mjög í umræðu og skal hér þvf 
stutt til þeirra litið f ljósi framanskráðs:

• Eyjabakkalón: Á lónstæðinu er mjög sérstætt lífríki, sem mun að auki hafa gildi fyrir heiða- 
gæsir á alþjóðlegum mælikvarða og mikið vægi fyrir íslenska hreindýrastofninn, auk fágætra 
jarðfræðiminja. Náttúruvemdargildi Eyjabakka er því mjög mikið. Náttúrulegt gróðurlendi 
og Iffsvæði Eyjabakka myndi breytast í  manngert jökullón, sem er þyrnir í augum ferða- 
mannaútgerða. Ástæður era því til, að forðast lóngerð þarna í lengstu lög, leita vendilega ann- 
arra leiða til virkjunar Jökulsár á Eíjótsdal og kosta þar nokkru til, ef svo ber undir. Mjög ríkir 
aðrir hagsmunir verða að vera fyrir hendi til að teggja Eyjabakka undir lón.



• Hálslón: Mjög sérstæð jökullónaset era á lónstæðinu, sem er annars að miklu leyti þakið 
gróðurlendi og hefur töluvert vægi fyrir hreindýrastofninn. Náttúraspjöll af uppistöðulóni 
væru því veruleg, en tii stórra muna má við því gera með mjög vandaðri og rækilegri úttekt á 
jökullónasetunum. Lónið myndi stórbreyta landslagi og skapa nýja landslagsmynd en ímynd 
ósnortins landslags myndi að sjáifsögðu skerðast stórlega.

• Norðlingaöldulón: Lónstæðið yrði í Þjórsárveram, sem era einstök náttúraperla og undir 
náttúravernd, m.a. á grandvelli alþjóðasamninga, Einungis lftill hluti veranna færi undir vatn 
en röskunar gætti sennilega mun víðar og heildarmyndin myndi raskast verulega. Náttúra- 
spjöll yrðu að vissu leyti mest á heiídinni, en rof á alþjóðlegu samkomulagi getur verið mjög 
skaðlegt fordæmi. Eyðing lífsvæða á lónstæðinu yrði óafturkræf. Landslagsbreyting yrði 
veraleg og mikil röskun á ímynd ósnortins landslags. Aðrir hagsmunir verða því að vera rfkir 
fyrir hendi til að leggja lónstæðið undir vatn, og ástæða til að láta það ógert í lengstu lög,

• Sprengisandslína: Með viðeigandi aðgát þyrftu náítúraspjöll ekki að verða mikil og línan 
sjálf er sem slík afturkræf, þó að hún valdi mikiili breytingu á mynd landslags og skerðingu á 
fmynd ósnortins landslagsvíðemis, meðati hún stendur. Jarðrask og vegalagnir, sem henni 
fylgja, geta verið óafturkræf, en úr því má eitthvað draga með viðeigandi aðgát.

Mannvirkjaleyfi og náttúruvernd:

Lagaleyfi er fyrir hendi til virkjunar Jökulsár í Fljótsdal og gerðar lóns á Eyjabökkum, frá því fyr- 
ir setningu laga um mat á áhrifum mannvirkja á umhverfi og ýmissa annarra náttúruverndará- 
kvæða. Hins vegar hafa viðhorf í umhverfismálum breytst veralega á tímanum frá leyfisveiting- 
unni, Hér er því kominn upp viss vandi, sem óhjákvæmilega mun fylgja óti'mabundnum mann- 
virkjaleyfum, a.m.k. meðan umhverfismálin era í svo örri þróun sem nú. Tit að tryggja nauðsyn- 
lega náttúravernd má stefna að því að nema úr gildi gömul og vannýtt mannvirkjaleyfi, fylgja því 
vendilega að fram fari "umhverfismat,t (þ.e. mat á áhrifúm mannvirkja á umhverfið) og veita ný 
leyfi einungis ífmabundið. Þessi málsmeðferð getur hins vegar orðið veruleg hamla á langtfmaað- 
gerðum við nýtingu og meðferð hálendisins, sem iðulega þurfa langan aðdraganda og jafnvel 
nokkra bið, áður en tií lokaframkvæmda kemur. Má þar einkum nefna vatnsaflsvirkjanir og land- 
græðslu, en einnig viss form ferðamennskuútgerðar. Tiltekinni nýtingu þarf að ætla sinn sess í 
eðlilegu jafnvægi við aðra nýtingu og náttúruvernd, en á því geta orðið viss vandkvæði, meðan 
ekki liggur fyrir nægjanleg þekking á náttúra hálendisins og verndargildi hennar. Við þvi má að 
vissu marki gera með því að fara sér svo hægt sem kostur er á við allar framkvæmdir á hálendinu, 
en það er ekki hægt endalaust, ef mjög ríkir þjóðarhagsmunir krefjast annars. Dráítur er ekki al- 
farið til bóta við lausn þessa vanda.

Lausn þessa vanda kallar á rösklega aðgöngu að úttekt á nátturufari hálendisins, mat á verndar- 
gildi þess, mótiin rökstuddrar opinberrar stefnu í  náttúruverndarmálum og um nýtingu náttúru- 
auðlinda og samrœmda gerð ráðandi svœðisskipulags um framkvœmdir og náttúru- og lands- 
lagsvernd á hálendmu, sem aðlagað verði þróun viðhotfa og ákvœða í  umhverfismálum í  timans 
rás, Meðan að þessu er unnið, gildi varúðarreglan um vernd náttúrunnar og hún sé jafnan látin 
njóta vafans, þegar svo á stendur.

Núverandi staða mála:

Núverandi stöðu náttúraverndar og umhverfismála á hálendinu má draga saman sem hér segir:

• Þróun viðhorfa til náttúru og umhverfis er sem stendur mjög ör og síbreytingum undirorpin 
og þvf nauðsyn að forðast sem mest óafturkræfar aðgerðir. Snerpa þarf á málefnalegri um-



ræðu um þessi mál og líta glöggt til alþjóðlegra samninga og ákvæða (þ.e. alþjóðlegs við- 
horfsumhverfis).

• Þekkingu á náttúrufari og verndargildi náttúrunnar á hálendinu er enn verulega ábótavant, 
þó talsvert hafi á unnist, en fyrir vikið vantar enn mikið í grunn að töku rökrænna ákvarðana 
um nýtingu og vernd.

• Tilefni náttúruverndar og möguleikar til nýtingar náttúruauðlinda á hálendinu hafa ekki enn 
verið könnuð rækilega og því enn nokkur tormerki á að setja fram heildstæð áform um nýt- 
ingu og vernd,

• Vel rökstudda opinbera stefiiu um náttúruvernd og náttúnmýtingu  á hálendinu skortir enn, en 
það byggist að verulegu leyti á framangreindum skorti á nægilegri þekkingu.

• Samrœmdu skipulagi nýtingar og verndar i jafnvœgi er enn torvelt að koma á vegna framan- 
greinds skorts á þekkingu og opinberri stefnu í téðum málum. Þetta skipulag verður að vera 
ráðandi um aðgerðir og ráðstöfun háíendisins en ekki bara leiðbeinandi.

Skynsamleg náttúruvernd og nýting nátturuauðíinda á hálendinu em atmannagæði og því við- 
fangsefni stjórnvalda að tryggja sem best stjórnsýslu þeirra og framkvæmdaramma. Að þvi þarf 
að vinda bráðan bug og leggja til þess nægt fé og mannafla, þar eð lausn margra vandamála á 
þessum sviðum er orðin aðkalíandi.

Aðkallandi aðgerðir:

Efna þaif f viðunandi gmnn og forsendur til að leysa. þessi vandamál. Helstu atriði, sem að þarf 
að huga, em eftirfarandi:

• Viðeigandi heildarkönnun á náttúrufari hálendisins, sem leggja megi til grundvallar mati á 
náttúmvernd og landslagsvernd og til mats á möguleikum á nýtingu náttúruauðlinda. Undir 
þessa könnun faíla einkum efíirtaldir þættir.
- Stafræn gmnnkortlagning í 1:50.000, og 1:25.000, þar sem það á við.
- Jarðfræðikortlagning ímælikvarða 1:100.000,og 1:50.000,þ a rsem v ið á .
- Vatnafars- og veðurfarsúttekt, með viðeigandi tfmaröðum vegna breytilegs ástands.
- Gróðurkortlagning í mælikvarða í :50.000, og 1:25.000, þar sem við á.
- Lffríkisúttekt á dýmm, þ.m.t. fuglum og fiskum, og örvemm.
Slegið hefur verið lauslega á, að svona könnun kostaði innan við 5 milljarða króna. Eðlilegt 
væri að ætla til hennar 5 -1 0  ár.

• Reglur um náttúruvernd og landslagsvernd á gnmdvelli skýrra markmiða, Reglur þessar 
verði notaðar til að meta verndargildi náttúmminja, náttúrusvæða, landslagsfyrirbæra og 
Iandslagssvæða á grundvelli framangreindrar könnunar.

• Vel rökstudd stefna stjórnvalda um náttúruvernd og náttúrunýtingu á hálendinu. Þessi stefna 
byggi á niðurstöðum framangreindrar könnunar, mati á vemdargildi minja og svæða og mati á 
mögulegri nýtingu náttúruauðlinda á hálwendinu. í ljósi þessarar stefnu verði unnið vandað 
svæðisskipulag af hálendinu, með rammaskipulag f mælikvarða 1:250.000 og í 1:50.000 af 
mikilvægum verndar- eða nýtingarsvæðum. Þetta skipulag verði ráðandi um landnýtingu, 
framkvæmdir og aðgerðir á hálendinu.

• Fyllsta aðgát verði ávallt höfð í  umgengni við náttúru hálendisins. Varúðarreglan verði 
ávallt haldin í heiðri og náttúran jafnan látin njóta vafans, ef einhver efi er á velfarnaði henn- 
ar. Vandlegt mat verði jafnan lagt á lfkleg áhrif af framkvæmdum á náttúmna og annað un- 
hverfi á hálendinu. Framkvæmdaleyfi verði að öðru jöfnu tímabundin, en þó verði tekið nægj-



anlegt tilíit til þarfa langtímaaðgerða og framkvæmda eða nýtingar, sem þurfa langan aðdrag- 
anda.

Þessar aðgerðir eru allar orðnar mjög aðkallandi og raunar hafa íslendingar dregist langt aftur úr 
nágrannaþjóðum sínum í meðferð þessara mála og þar með úr alþjóðlegum staðli þeirra í þessum 
efnum. Miðað við þessar aðstæður væru ekki fráelitt að miða við nálægí því tfu ára tímabil til að 
koma þessum málum í viðunandi lag.

Freysteinn Sigurðsson, formaður HÍN, tók sarnan í  nóvember 1998
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