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Efni: Umsögn Skógræktar ríkisins um frumvarp til laga um þjóðgarðinn á
Þingvöllum. 

Lagt er til að 1. málsl. 3. gr. verði:
Land þjóðgarðsins skal vera friðað sem helgistaður þjóðarinnar.

Greinargerð:
Hér er lagt til að stefnumarkandi ákvæðin að varðveita ásýnd lands og viðhalda hinu
upprunalega náttúrufari verði felld út. Þetta er lagt til af þremur ástæðum:

1) Varðveisla ásýndar lands er viðeigandi sem vemdarmarkmið víða innan 
þjóðgarðsins, sérstaklega á stöðum sem hafa sögulega þýðingu. Við 
fyrirhugaða stækkun bætast hins vegar allstór svæði við þjóðgarðinn sem eru 
mjög illa farin gróðurfarslega, einkum að vestan og norðan. Þar þarf að vinna 
að uppgræðslu og setja skýr markmið um það gróðurfarslega ástand sem stefnt 
er að. A slíkum svæðum getur markmið vemdunar ekki verið að varðveita 
núverandi ásýnd. Sem helgistaður þjóðarinnar er þjóðgarðinum einnig ætlað 
að varðveita það sem lifandi þjóð er að fást við hverju sinni og vera þannig 
lifandi helgistaður. Má þar nefna hátíðir í tengslum við stórafmæli sem oft 
skilja eftir einhver ummerki sem breyta ásýnd lands. Þá varðveitir 
þjóðgarðurinn upphaf skógræktar á íslandi, gjafír Vesturíslendinga til gamla 
landsins í formi gróðursettra tijáa og fyrsta tréð sem Vigdís Finnbogadóttir 
gróðursetti sem forseti; allt hlutir sem breyta ásýnd lands en rýra síður en svo 
gildi staðarins sem helgistað þjóðarinnar.

2) Markmið að viðhalda upprunalegu náttúrufari er merkingarlaust nema hið 
upprunalega náttúrufar sé skilgreint. Við hvaða tímapunkt á að miða; 
landnám, stofnun Alþingis, seint á átjándu öld þegar þinghald lagðist a f eða 
núverandi ástand? E.t.v. eiga mismunandi viðmið við á mismunandi stöðum 
innan þjóðgarðsins. Þá er ljóst að á stærsta hluta lands innan nýju 
þjóðgarðsmarkanna hefur landnýting breytt náttúrufari, einkum gróðri, svo 
gjörsamlega að ekki er hægt að tala um að viðhalda upprunalegu náttúrufari, 
t.d. miðað við landnám, heldur þarf að endurheimta það. Einnig eru tún og 
gróðursettir trjálundir dæmi um nýlega ræktun, sem kann engu að síður að 
hafa varðveislugildi og því ekki við hæfí að breyta þeim aftur í eitthvert 
óskilgreint upprunalegt náttúrufar.

3) Markmið um að varðveita ásýnd og viðhalda upprunalegu náttúrufari fara víða 
illa saman vegna þess sem kom fram hér að ofan að á allstórum svæðum þurfí 
að endurheimta upprunalegt gróðurfar, eftir því hvernig það er skilgreint, og 
slíkt heflir breytingar á ásýnd lands í för með sér. Valið getur staðið um að 
varðveita ásýnd eða endurheimta upprunalegt náttúrufar en e.t.v. verður ekki 
hægt að ná báðum markmiðunum á sömu svæðum.
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Lagt er til að við 3. gr. bætist ný mgr. svohljóðandi:
Þingvallanefnd skal sjá til þess að gerð verði vemdaráætlun fyrir þjóðgari

SKOQRÆKT
rSflSiSfMSskal mörkuð stefna um vemdun, varðveislu eða æskilegar breytingar á ásýnd lands og 

náttúrufari eftir því sem við á. Við gerð vemdaráætlunar skal samráð haft við 
Skógrækt ríkisins, Landgræðslu ríkisins, Fomleifavemd ríkisins og aðra aðila eftir því 
sem ástæða þykir til. Vemdaráætlunin verði endurskoðuð á 10 ára fresti með aðkomu 
sömu aðila.

Greinargerð:
Stefnumarkandi ákvæði í lögum s.s. að varðveita ásýnd lands og viðhalda hinu 
upprunalega náttúrufari eru of almenn og óljós til að þau nægi sem forsendur til að 
reka þjóðgarð sbr. það sem fram kemur hér að ofan. Stefnumörkun um varðveislu 
ásýndar lands, vemdun á náttúru- og þjóðminjum og endurheimt upprunalegs 
náttúrufars krefst flóknara ferlis og ýtarlegri útfærslu en ástæða er til að setja í lög. 
Með vemdaráætlun er hægt að leggja fram markmið og leiðir í smáatriðum, 
forgangsraða verkefnum og áætla kostnað auk þess sem hún nýtist til að draga fram 
ýmis sjónarmið og til kynningar.

Til samráðs eru nefndar þijár stofnanir. Hjá Skógrækt ríkisins og Landgræðslu 
ríkisins er talsverð reynsla varðandi gerð áætlana um meðferð lands og hjá 
Skógræktinni er hafín gerð nýrrar kynslóðar áætlana fyrir þjóðskógana sem mun ná til 
vemdar- og útivistarþátta. Það er því sjálfgefið að Þingvallanefnd nýti sér þessa 
þekkingu auk þess sem í gildi er samningur um meðferð skóglendis á Þingvöllum við 
Skógrækt ríkisins. Svipað gildir varðandi reynslu og þekkingu sem býr hjá 
Fomleifavemd ríkisins um minjavemd.

Þessi breyting ætti að verða til þess að auðvelda störf Þingvallanefndar. 

f.h. Skógræktar ríkisins

Þröstur Eysteinssi 
þróunarstjóri
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