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Fundur oddvita Bláskógaby^gðar, oddvita Grímsnes-og Grafningshrepps og 
skipulagsfulltrúa uppsveita Arnessýslu með allsherjarnefnd Alþingis í tengslum 
við frumvarp til laga um Þjóðgarðinn á Þingvöllum, 26.apríl 2004.

MINNISBLAÐ
Eins og sjá má á meðfylgjandi minnispunktum og áliti sveitarstjómar 
Bláskógabyggðar fara sveitarstjómir Bláskógabyggðar og Grímsnes-og 
Grafningshrepps fram á efitirfarandi breytingar á fyrirliggjandi frumvarpi um 
Þjóðgarðinn á Þingvöllum:

1. Að Bláskógabyggð fái beina aðild að Þingvallanefnd með breytingu á 
2.gr.frumvarpsins.
Með því móti mætti tryggja náið samstarf alþingis og sveitarfélagsins og 
einfalda öll boðskipti um stjóm svæðisins og gera hana skilvirkari.

2. Að þjóðgarðsmörkum þeim sem lýst er í l.gr. verði breytt þannig að hið 
forna afréttaland Þingvallakirkju, þ.m.t. fjallið Skjaldbreiður, verði 
innan þjóðgarðs en að sá hluti Gjábakkalands sem gengur í geira suður í 
Karhraun verði utan markanna.
Með því móti yrði til stærri þjóðgarður og innan marka hans stórkostlegar 
náttúruminjar eins og elddyngjan Skjalbreiður og hraunflóðin frá honum, 
móbergshryggurinn Tindaskagi og móbergstapinn Hrafhabjörg. En utan 
markanna yrði það vegstæði Gjábakkavegar sem sveitarstjóm 
Bláskógabyggðar sem fer með skipulagsvald á svæðinu vill að verði fyrir 
valinu (leið 12). Þessi mörk mætti síðan tilkynna til UNESCO í tengslum við 
umsókn ríkisstjómarinnar um upptöku Þingvalla á heimsminjaskrá og gæti það 
án efa orðið umsókninni til framdráttar. Ávinningur að þessari lausn yrði 
stækkaður og glæsilegri þjóðgarður, hagkvæmari og öruggari lega 
Gjábakkavegar, sátt um málið milli alþingis og sveitarfélagsins og örugg 
niðurstaða varðandi eignarhald á Skjaldbreið.
Til þess að þessi tillaga að lausn gæti gengið eftir hefur sveitarstjóm 
Grímsnes-og Grafningshrepps sem er eigandi hins foma afréttarlands 
Þingvallakirkju boðið að láta makaskipti þau sem gerð voru 1896 á umræddu 
landi og jörðinni Kaldárhöfða í Grímsnesi ganga til baka þannig að landið yrði 
á ný eign ríkisins.
Með góðri samvinnu milli alþingis og viðkomandi sveitarfélaga mætti móta 
tillögu að raunhæfum þjóðgarðsmörkinn á skömmum tíma þannig að þau mörk 
yrðu hluti að fyrirliggjandi frumvarpi.

Ef albingi sér sér ekki fært að gera ofangreindar breytingar á frumvarpinu á 
vfirstandandi bingi vilium við beina beirri eindregnu ósk til albingis að afgreiðslu 
frumvarpsins verði frestað til næsta bings og að menn gefi sé þá góðan tíma til 
meðferðar málsins í góðu samráði við hlutaðeigandi aðila.

Sveinn A.Sædal
oddviti Bláskógabyggðar 

Gunnar Þorgeirsson 
oddviti Grímsnes-og Grafningshrepps 

Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsfulltrúi uppsveita Amessýslu



Minnispunktar varðandi þjóðgarðsfrumvarpið og lagningu
Gjábakkavegar.

Á fundi sveitarstjómar Grímsnes-og Grafningshrepps þann 7.apríl síðastliðinn var 
eftirfarandi tillaga samþykkt.

Þar sem ágreittingur er milli Bláskógabyggðar og Rikis um syðri mörk nýrrar 
tillögu að þjóðgarði óskar sveitarstjórn eftir viðrceðum við forscetisráðuneyti um 
hugsanleg makaskipti á Skjaldbreið og jörðinni Kaldárhöfða. Þannigyrði 
Skjaldbreiður hlutiþjóðgarðs, Gjábakkavegur yrði lagður samkvæmt tillögu 
Bláskógabyggðar og Kaldárhöfðiyrði eign Grímsnes- og Grafningshrepps. 
Skjaldbreiður var áður fyrr hluti Þingvallajarðar og Kaldárhöfði tilheyrði 
Grimsneshreppu

Eins og fram hefur komið í fjölmiðlum og sjá má á þessari bókun hefur ágreiningur 
verið uppi milli sveitarstjómar Bláskógabyggðar og Þingvallanefndar um legu 
Gjábakkavegar. Hefur deilan snúist um leiðir sem Vegagerðin hefur kynnt sem 
valkosti í málinu; leið 12 með tengingu við Þingvallaveg við Gjábakka og leið 7 (eða 
8) með tengingu við Þingvallaveg við Miðfell.

Sveitarstjóm Bláskógabyggðar hefur lýst ákveðnum vilja sýnum til þess að leið 12 
verði fyrir valinu vegna hagkvæmnis og öryggissjónarmiða en Þingvallanefnd hefur 
talið að sú leið sé óásættanleg þar sem að hún fer inn fyrir mörk Gjábakkalands. 
Gjábakkaland hefur verið kynnt sem hluti af Þingvallaþjóðgarði í umsókn 
ríkisstjómarinnar til UNESCO um upptöku Þingvalla á heimsminjaskrá en í þeirri 
umsókn var fyrirhugaðri framkæmd Gjábakkavegar ekki getið nema sem lagfæringu á 
núverandi vegi enda var ekki haft samráð við sveitarstjóm við gerð umsóknarinnar. 
Hefúr Þingvallanefnd talið að þar með myndi leið 12 setja umsóknina í uppnám.

Sveitarstjóm Bláskógabyggðar hefúr reynt að leita leiða til lausnar á þessum vanda 
sem allir aðilar gætu verið sáttir við og hefúr hugað að þjóðgarðsmörkum í því 
sambandi. Um þessar mundir er unnið að fyrsta aðalskipulagi Þingvallasveitar þar 
sem að allir þættir varðandi skipulagsmál á svæðinu eru í mótun. I þeirri vinnu hefúr 
verið hugað að vemdargildi út frá sjónarmiðum landlagsheilda. Hefur sú hugmynd 
verið rædd hvort ekki væri eðlilegt út frá megin tilgangi friðunar Þingvalla sem 
helgistaðar allra íslendinga að allur íjallahringurinn væri innan þjóðgarðsmarka einnig 
Tindaskagi og Skjaldbreið. Ef sú hugmynd gæti orðið að veruleika mætti breyta 
útfærslu þjóðgarðsmarka í fyrirliggjandi frumvarpi um friðun Þingvalla og stækkim 
þjóðgarðs þar sem litið yrði til landlagsheilda en ekki eignamarka yrði geiri sá sem 
gengur suður úr Gjábakkalandi og stendur leið 12 fyrir þrifum ekki innan 
þjóðgarðsmarka. Þannig mætti tilkynna stærri og áhugaverðari þjóðgarð til UNESCO 
en núverandi frumvarp gerir ráð fyrir. Sá þjóðgarður hefði innan sinna vébanda 
stórkostlegar jarðmyndanir eins og Skjaldbreið og Tindaskaga sem hlyti að vera 
umsókninni til framdráttar jafnvel þótt lítill hluti Gjábakkalands yrði utan 
þjóðgarðsins.

í ljósi þessarar hugmyndar hefúr sveitartjóm Grímsnes-og Grafningshrepps samþykkt 
ofangreinda tillögu enda er hið foma afréttarland Þingvallakirkju í eigu 
Grímsneshrepps frá 1896 þegar makaskipti voru gerð á því landi og jörðinni



Kaldárhöfða. Landið er hinsvegar innan sveitarfélagsmarka Þingvallasveitar sem nú er 
hluti Bláskógabyggðar. Ríkið hefur hinsvegar gert kröfu til hins foma lands 
Þingvallakirkju í tengslum við þjóðlendumálin og er það mál komið til dómstóla enda 
um sanngimismál að ræða gagnvart Grímsnes-og Grafningshrepp þó svo að langt sé 
liðið frá umræddum makaskiptum. Með því að láta þau skipti ganga til baka gæti 
Skjaldbreiður orðið óvéfengjanleg eign ríkisins og því vandræðalaust að innlima 
“fjallið allra hæða val” inn í þjóðgarðinn. Ekki er víst að þetta tækifæri gæti skapast 
aftur í bráð.

Avinningur að þessari lausn yrði stækkaður og glæsilegur þjóðgarður sem getur orðið 
umsókn til Unesco til framdráttar, hagkvæmari og öruggari lega Gjábakkavegar, sátt 
um málið milli ríkis og sveitarfélags og ömgg niðurstaða varðandi eignarhald á 
Skjaldbreið.

Sveinn A. Sæland
oddviti Bláskógabyggðar.
Gunnar Þorgeirsson
oddviti Grímsnes og Grafiiingshrepps.
Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsfulltrúi uppsveita Amessýslu.



Bláskógabyggð
Aratungu -  801 -  Selfoss -  Kt. 510602-4120. 
Sími: 486-8808 -  Fax: 486-8709

Aratungu 14. apríl 2004.

Nefndasvið Alþingis
B.t. Sigrúnar Brynju Einarsdóttur 
nefndarritara alsherjarnefndar.

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. I 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 bréfi sem sveitarstjórn afhenti Þingvallanefnd á fundi þann 29. janúar kemur m.a. 
eftirfarandi fram:

“sveitarstjórn lýsir sig reiðubúna til þess að taka höndum saman við Þingvallanefnd um 
stækkun þjóðgarðsmarka í anda þeirrar stefnumótunar sem gerð var á vegum 
Þingvallanefndar árið 1988. Þá horfum við ekki síst til svæða austan og norðan 
núverandiþjóðgarðsmarka, 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 ogjafnvel 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 hœtta er á að mengi jarðveg og/eða vatn innan 
þjóðgarðsins, þ.m.t. Þingvallavatn, ogflutning hættulegra efna og mengandi efna innan 
þjóðgarðsins. ”

Þetta er í samræmi við frumvarp til laga um verndun 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 Ieggur 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 
u mhverfisráðh er ra.
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 alsherjarnefndar og skýra afstöðu 
sveitarstjórnar Bláskógabyggðar frekar.

Virðingarfyllst.
F.h. sveitarstjórnar Bláskógabyggðar.

Sveinn A. Sæland 
oddviti
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A llsherjam efnd Alþingis 
Sigrún Brynja Einarsdóttir 
A lþingi 
150 Reykjavík

Borg 13. apríl 2004

Efni: Frumvarp til laga um þjóðgarðinn á Þingvöllum

Á fundi sveitarstjóm ar G rím snes-og Grafningshrepps þann 7. apríl s.l. var tekið fyrir 
b réf frá Allsherjam efnd Alþingis dags. 6. apríl 2004 þar sem óskað er eftir um sögn 
sveitarstjóm ar um fm m varp til laga um  þjóðgarðinn á Þingvöllum.

Óskað var eftir svari eigi síðar en 16. apríl n.k.

Sveitarstjóm  samþykkti eftirfarandi bókun:

Þar sem ágreiningur er milli Bláskógabyggðar og Rikis um syðri mörk nýrrar 
tillögu að þjóðgarði óskar sveitarstjórn eftir viðræðum við forsætisráðuneyti um 
hugsanleg makaskipti á Skjaldbreið og jörðinni Kaldárhöfða. Þannig yrði 
Skjaldbreiður hluti þjóðgarðs, Gjábakkavegur yrði lagður samkvæmt tillögu 
Bláskógabyggðar og Kaldárhöfði yrði eign Grímsnes- og Grafningshrepps. 
Skjaldbreiður var áður fyrr hluti Þingvallajarðar og Kaldárhöfði tilheyrði 
Grímsneshreppi.

Virðingarfyllst, 
f.h. sveitarstjómar,

Sveííarstjóri
G rÍMSNFS o g  G raf NINGSHREPPS 

M argrét Sigurðardóttir sveitarstjóri

mailto:gogg@gogg.is
http://www.gogg.is


Umsögn
Sambands íslenskra sveitarfélaga
um  fru m varp  til la g a  u m  þ jóðgarð in n  á Þ in gvö llu m , 868. m ál.

Stjóm Sambands íslenskra sveitarfélaga hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga um 
þjóðgarðinn á Þingvöllum, 868. mál 130. löggjafarþings.

Lagst er gegn samþykkt frumvarpsins i óbreyttri mynd.

M egináhrif frumvarpsins, verði það að lögum, eru að þjóðgarðurinn á Þingvöllum (eins 
og hið friðaða land er jafnan nefnt) mun stækka úr 40 km 2 í 237 km2, eða nálega 
sexfaldast. I athugasemdum með frumvarpinu er bent á að um  70% þjóðarinnar búi í 
rúmlega klukkustundar fjarlægð frá Þingvöllum. Telja megi einstakt að hafa slíka 
náttúruperlu svo stutt frá þéttbýlasta svæði landsins, enda sé það þegar vinsælt 
útivistarsvæði.

Núgildandi lög um hið friðaða land á Þingvöllum eru frá 1928. Eðlilegt má telja að lögin 
séu endurskoðuð með það að markmiði að stækka þjóðgarðinn. Stjórnin gerir hins vegar 
verulegar athugasemdir við að ekki skuli hafa verið viðhaft neitt samráð við 
Bláskógabyggð í aðdraganda og undirbúningi frumvarpsins.

Stjórnin tekur undir með sveitarstjórn Bláskógabyggðar um að mikilvægt sé að afmarka 
þjóðgarðinn út frá landslagsheildum fremur en eignarmörkum einstakra jarða og hvetur 
til þess að teknar verði upp viðræður við sveitarfélagið á þeim  forsendum.

Einnig eru gerðar athugasemdir við það fyrirkomulag sem gert er ráð fyrir að haldist 
samkvæmt frumvarpinu að Þingvallanefnd sé skipuð þremur alþingismönnum, sbr. 2. gr. 
þess. Ákvarðanir um framtíð og rekstur þjóðgarðs á Þingvöllum hafa verulega þýðingu 
fyrir hagsmuni þess sveitarfélags sem þjóðgarðurinn er í, þ.e. Bláskógabyggðar. Með 
þein-i miklu stækkun þjóðgarðsins sem fyrirhuguð er samkvæmt frumvarpinu munu 
þessi áhrif á aðstæður og hagsmuni sveitarfélagsins aukast gríðarlega. Aðild þess 
sveitarfélags að Þingvallanefnd er því nauðsynleg að mati stjórnarinnar, bæði til að 
hagsmunir sveitarfélagsins séu tryggðir og til að tryggja hagsmuni þjóðgarðarins sem 
slíks. Með því móti má koma í veg fyrir árekstra, bæta samskipti og efla samráð við 
heimamenn.

Þá telur stjóm sambandsins rétt að vekja athygli á því að frumvarp þetta var sent til 
umsagnar með bréfi dagsettu 6. apríl sl. og frestur gefinn til 16. apríl. Bréfið hefur hins 
vegar væntanlega ekki verið póstlagt fyrr en 7. apríl og barst því ekki fyrr en 13. apríl 
vegna páskahátíðar. Sá tími sem gefst til að vinna umsögn um  frumvarpið er því 
einungis fjórir virkir dagar og eru slík vinnubrögð Alþingis með öllu óviðunandi.

Þannig afgreitt á fundi stjórnar sambandsins 16. apríl 2004.

Þórður Skúlason 
framkvæmdastjóri

2004/08



jggT SAMTÖK SUNNLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Selfossi, 16. apríl 2004

Nefndavið Alþingis 
Au8turstraeti 8 - 1 0  
150 Reykjavík

Samtökum sunnlenskra sveitarfélaga hefur borist erindi frá allsherjamefnd 
Alþingis, dags. 6. apríl 2004, þar sem óskað er umsagnar um frumvarp til 
laga um þjóðgarðinn á Þingvöllum, 868. mál. Fer umsögnin hér á eftir.

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga leggjast gegn samþykkt frumvarpsins í 
óbreyttri mynd. Samtökin lýsa óánægju með að Þingvallanefnd er ætlað að 
fara með hefðbundið stjómsýsluvald sveitarfélags sbr. 6. grein frumvarpsins 
°g leggja áherslu á að aðalskipulag sveitarfélagsins verði virt og allar 
skipulagsbreytingar á svæðinu fari í gegnum aðalskipulag. Því er lagt til að 
frumvarpinu verði breytt að þessu leyti. Jafnframt leggja samtökin til að 
Bláskógabyggð fái aðild að Þingvallanefnd til að tryggja að fullt samráð verði 
við sveitarfélagið um þau mál sem undir sveitarfélagið heyra.

Að lokum gera samtökin alvarlegar athugasemdir við gerð frumvarpsins, en 
svo virðist að ekkert samráð hafi verið haft við Bláskógabyggð í aðdraganda 
og undirbúningi þess.

Umsögninni er hér með komið á framfæri

Virðingarfyllst, 
f.h. SASS
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