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Umsögn um frumvarp til laga um þjóðgarðinn á Þingvöllum, þskj. 1326 -  868. mál

Fyrirhugaður þjóðgarður er stór og hann nær yfir land í afar fjölbreyttu ástandi. Á hluta 
þess svæðis sem frumvarpið nær til er ástand gróðurs og jarðvegs, og þar með ástand 
vistkerfa og líffræðilegs fjölbreytileika, mjög slæmt. í reglum um þjóðgarðinn er því 
mikilvægt að styðja við nauðsynlegt landgræðslustarf.

í 3. gr. frumvarpsins kemur m.a. fram að land þjóðgarðsins skuli ftiðað í því skyni að 
varðveita ásýnd þess sem helgistaðar þjóðarinnar og til að viðhalda eins og kostur er hinu 
upprunalega náttúrufari. Jafhframt að m.a. gróður skuli vera friðaður. Hvað gróðurþáttinn 
varðar vill Landgræðsla ríkisins benda á að:

1. Mestur hluti þess lands sem nú er örfoka eða í tötrum, s.s. í vestur- og norðurhluta 
svæðisins og í Amarfellslandi, var fyrrum þakinn birkiskógi. Gera verður ráð fyrir 
að orðalag 3.gr. feli m.a. í sér endurreisn þessa upprunalega gróðurs eins og 
kostur er.

2. Sama gildir um aðrar landbætur á ofangreindu svæði til að stöðva jarðvegsrof og 
til þess að hraða framvindu gróðurs. Bændur í Þingvallasveit hafa verið mjög 
öflugir í landgræðslustarfi.

3. Tekið er undir það markmið sem kemur fram i 3.gr. að Þjóðgarðurinn skuli varinn 
fyrir lausagöngu búfjár, enda er beitarfriðun æskileg vegna þess hve ástand lands 
er slæmt á stórum hluta svæðisins. Mikilvægt er að skoða slíka beitarfriðun í 
stærra samhengi m.t.t. aðliggjandi svæða.

4. Vestan Skjaldbreiðar er mjög varasöm sandleið, frá jökli og suður að 
Sandkluftavatni. Góður árangur hefur náðst við að hemja sandinn, en mikil vinna 
er þó enn eftir við að tryggja að sandur ógni ekki gróðri í þjóðgarðinum.
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Landgræðslan telur að landgræðslustarf á illa fomum svæðum innan fyrirhugaðs 
þjóðgarðs falli vel að markmiðum frumvarpsins, og sé reyndar forsenda þess að unnt sé 
að mæta ýmsum markmiðum náttúruvemdar á hluta hans, s.s. um vemd og endurreisn 
líffræðilegrar fjölbreytni. Ja&framt vill Landgræðslan benda á mikilvægi öflugrar 
gróðuihulu vegna vatnsvemdarsjónarmiða. Jarðvegurinn heldur í sér vatni og miðlar því 
frá sér, og gróður og annað lífrænt bindur yfirborðið og síar frá mengandi efrii sem ella 
gætu borist í grunnvatn.

Mikilvægt er að túlkun á orðalagi 3. gr. feli í sér markmið um endurreisn gróðurs, 
jarðvegs og vistfræðilegrar virkni innan þjóðgarðsins, og að unnt sé að takast á við 
vandamál vegna sandfoks og jarðvegsrofs þar sem þess er þörf.

Virðingarfyllst,
f.h. Landgræðslu ríkisins


