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Varðar: Frumvarp til laga um þjóðgarðinn á Þingvöllum

Bláskógabyggð hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um þjóðgarðinn á Þingvöllum, 
868. mál.
Eftirfarandi álit er gefið í samræmi við bókun sem gerð var á fundi sveitarstjómar 
Bláskógabyggðar þann 6. apríl 2004.

Umsögn:
Sveitarstjóm fagnar framkomnu frumvarpi og telur eðlilegt að hugað sé að stækkun hins 
friðhelga lands og tryggja þar með enn frekar varðveislu menningarminja og náttúru sem 
vart á sinn líka í heiminum.

Nokkur atriði ber þó að hafa í huga hvað varðar aðkomu Bláskógabyggðar að málinu.

Um þessar mundir er unnið að aðalskipulagi Þingvallasveitar, sem verður fyrsta 
aðalskipulag þessa mikilvæga svæðis. í þeirri umræðu hefur verið horft til 
landslagsheilda fremur en eignarmarka við mat á verndargildi. Sveitarstjóm álítur að 
eðlilegt sé að ný þjóðgarðsmörk séu dregin í anda þeirrar hugmyndafræði.

í bréfí sem sveitarstjóm afhenti Þingvallanefnd á fundi þann 29. janúar kemur m.a. 
eftirfarandi fram:

“sveitarstjórn lýsir sig reiðubúna til þess aö taka höndum saman við Þingvallanefnd um 
stækkun þjóðgarðsmarka í anda þeirrar stefnumótunar sem gerð var á vegum 
Þingvallanefhdar árið 1988. Þá horfum við ekki síst til svæða austan og norðan 
núverandi þjóðgarðsmarka, sem eru án vafa hluti afþeirri ásýnd sem lög og fyrirhugaðar 
lagasetningar hafa að meginmarkmiði að vernda.
Þjóðgarður sem hefur innan sinna marka einstakar jarðmyndanir eins og Hrafnabjörg, 
Tindaskaga og iafnvel Skjaldbreið hljóta að vera umsókn um upptöku í heimsminjaskrá 
UNESCO tilframdráttar”



í 6. gr frumvarpsins er gert ráð fyrir að Þingvallanefnd semji reglur “um meðferð 
spilliefna, frárennsli og annars sem hætta er á að mengi jarðveg og/eða vatn innan 
þjóðgarðsins, þ.m.t. Þingvallavatn, ogflutning hœttulegra efna og mengandi efna innan 
þjóðgarðsins. ”

Þetta er í samræmi við frumvarp til laga um vemdun Þingvallavatns og vatnasviðs þess, 
sem Siv Friðleifsdóttir umhverfisráðherra, hyggst leggja fram á Alþingi, og hefur þegar 
kynnt fyrir sveitarstjómum Bláskógabyggðar og Grímsnes-og Grafningshrepps.

í  því frumvarpi er þjóðgarðurinn undanþeginn vatnsverndarákvæðinu.

í vinnu við gerð aðalskipulags Þingvallasveitar, sem er nú í vinnslu hjá Bláskógabyggð, 
hefur vemdun Þingvallavatns og vatnasviðs þess haft mjög mikið vægi.

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar leggur áherslu á að metnaðarfull áform 
heimamanna verði virt og að aðalskipulag Þingvallasveitar, unnið af sveitarstjórn 
Bláskógabyggðar, verði viðurkennt sem stjórnsýslutæki á svæðinu.

Ef ekki verður tekið tillit til aðalskipulags svæðisins, er eðlilegt að vatnsverndun 
innan þjóðgarðsins, eins og öll önnur vatnsvernd innan vatnasviðsins, heyri undir 
umhverfisráðherra.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar telur að gera þurfi breytingar á 6. grein 
lagafrumvarpsins og leggur áherslu á að ekki sé með öðrum hætti hægt að móta 
heilsteypta verndarstefnu fyrir Þingvallasvæðið. Með óbreyttri 6. gr. er verið að 
taka frumkvæði og forræði af sveitarfélaginu.
Það, að taka forræðið af sveitarfélaginu, er í andstöðu við áform ríkisvaldsins og Samtaka 
íslenskra sveitarfélaga um eflingu sveitarstjómarstigsins og stækkun sveitarfélaga.

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar telur eðlilegt að í lagafrumvarpinu sé gert ráð fyrir 
aðild Bláskógabyggðar að Þingvallanefnd og gerir kröfu um að tekið sé tillit til þess 
í meðförum Alþingis á frumvarpinu.
Þannig mætti koma í veg fyrir misskilning og mistúlkun milli aðila sem nauðsynlegt er að 
hafi náið og gott samstarf. Það er mat sveitarstjómar, að með fulltrúa sveitarstjómar 
Bláskógabyggðar í Þingvallanefnd, yrði stjómun á svæðinu skilvirkari í framtíðinni.

Undirritaður lýsir sig reiðubúinn til að koma á fund alsherjamefndar og skýra afstöðu 
sveitarstjórnar Bláskógabyggðar frekar.

Virðingarfyllst.
F.h. SYeitarstjómar Bláskógabyggðar.
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