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Efni: Umsögn um mál nr. 868, um Þjóðgarðinn á Þingvöllum.

Vísað er til erindis yðar dags. 6. apríl 2004 þar sem óskað er álits á frumvarpi til laga um 
Þjóðgarðinn á Þingvöllum.

Landmælingar íslands hafa eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið:

í fylgiskjali I. í fhimvarpinu er kort sem sýnir Þjóðgarðinn á Þingvöllum. Landmælingar Islands 
hafa útvegað grunn kortagögn fyrir það kort, en mörk þjóðgarðsins (gömul eða ný) eru ekki úr 
gögnum Landmælinga íslands. Landmælingar íslands vilja benda á eftirfarandi þijú atriði er 
snúa að stækkun þjóðgarðsmarkanna.

1. Mörkin eru ekki í samræmi við þau mörk sem unnin voru vegna umsóknar þjóðgarðsins að 
heimsmynjaskrá UNESCO, en í þeirri umsókn voru útbúin kort sem sýndu núverandi og 
væntanleg mörk þjóðgarðsins (mörk 2003). Sjá viðauki 1. kort 1 og 2..

2. í l.gr. frumvarpsins er lýsing á mörkum þjóðgarðsins eins og þau munu verða og eru 
mörkin bundin við lýsingar og landamerki jarða. Landmælinga Islands telja mikilvægt að mörk 
hins nýja þjóðgarðs verði afmörkuð með landfræðilegum hnitum mældum með GPS tækni og 
birt í Landshnitakerfinu ISN93. Mikilvægt er að allir hompuntar/brotpunktar í mörkunum sé 
með þekktum hnitum óháð utanaðkomandi þáttum eins og breytingum á landamerkjum.

3. Landmælingar íslands vilja jafiiframt nefna að vinnu við frumvarp til laga um Landeignaskrá 
er lokið, en þar er m.a. fjallað um hnitsetningu allra landamerkja á íslandi. Verði það frumvarp 
samþykkt verður skylt að hnitsetja öll lóða og jarðarmörk landsins og því mun hnitsetning 
nýrra þjóðgarðsmarka verða í samræmi við nýjar kröfur.
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Map 4a. Nominated area and buffer zone
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