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Til Bjarna Benediktssonar, formanns allsherjanefndar Alþingis.

Sæll Bjarni,

i framhaldi af samtali okkar áðan framsendi ég umsögn mina frá 16. 
april s.l. þar sem Þjóðminjasafn íslands gerir ekki athugasemdir við 
frumvarp um þjóðgarðinn á Þingvöllum og fagnar þvi að staðið verði vel 
að verndum þjóðgarðsins.

Sem formaður Samráðsnefndar um samning UNESCO frá 1972 um menningar- 
og náttúruarfleifð heimsins, vil ég ennfremur greina frá stöðu mála 
varðandi tilnefningu Þingvallaþjóðgarðs á heimsminjaskrá UNESCO, sem 
hefur verið unnið markvisst að síðustu ár.

Þann 1. febrúar 2003 tilnefndi rikisstjórn íslands Þingvallaþjóðgarð á 
heimsminjaskrá UNESCO með itarlegri umsókn. Síðan hefur staðið yfir 
flókið matsferli sérfræðinga á vegum ICOMOS og IUCN (óháðir 
sérfræðingar frá alþjóðlegum minja- og náttúruverndarsamtökum), sem 
skilað er til heimsminjaskrifstofu UNESCO (WHC, World Heritage 
Committee) og ákvörðun er byggð á.

Vonir standa til að tilnefning Þingvallaþjóðgarðs komist í gegnum 
nálarauga matsferils og verður tekin ákvörðun um samþykki Þingvalla á 
ársþingi WHC um mánaðamótin júni - júli n.k. i Kína. Samkvæmt 
upplýsingum til Samráðsnefndar er mat ICOMOS og IUCN jákvæt.

Ekki er þó hægt að leggja til samþykkt Þingvallaþjóðgarðs á 
heimsminjaksrá UNESCO ef ekki liggur fyrir verndaráætlun, sem nú er 
verið að leggja síðustu hönd á, en endanlegur frágangur verndaráætlunar 
er háður afgreiðslu frumvarps um Þingvallaþjóðgarð. Ef tafir verða á 
þvi er hætta á þvi að afgreiðslu tilnefningar verði frestað um ár!

Mikið metnaðarmál er að Þingvellir verði samþykktir nú á heimsminjaskrá 
UNESCO þegar 60 ár eru liðin frá stofnun lýðveldis á Þingvöllum. Það 
mun fela i sér viðurkenningu á þvi að Þingvallaþjóðgarður sé 
,,einstakur staður á jörðinni". í þvi mun felast mikil alþjóðleg 
viðurkenning, sem hafa mun jákvæði áhrif á náttúru- og minjavernd og 
ferðaþjónustu almennt.

Er óskað eftir þvi fyrir hönd Samráðsnefndar að afgreiðslu frumvarps 
verði hraðað eins og kostur er til þess að ekki komi til ársfrestunar á 
afgreiðslu tilnefningar Þingvallaþjóðgarðs á heimsminjaskrá UNESCO.

Miklvægt er að frumvarpið verði afgreitt i byrjun mai, þar sem endanleg 
skil á öllum gögnum verða að hafa boristi WHC, UNESCO i siðasta lagi um 
miðjan mai.

Virðingarfyllst,

Margrét Hallgrimsdóttir, 
þj óðminj avörður


