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Umsögn

Umhverfísnefnd hefur borist bréf allsherjameíridar, dags. 13. apríl sl., þar sem óskað er eftir umsögn 
nefndarinnar um 868. mál, frumvarp til laga um þjóðgarðinn á Þingvöllum.

Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Kristján Andra Stefánsson frá forsætisráðuneyti 
og Sigurð Oddsson þjóðgarðsvörð á Þingvöllum.

í firumvarpinu er lagt til að hið friðhelga land á Þingvöllum verði stækkað verulega. Frumvarpinu er 
ætlað að koma í stað gildandi laga nr. 59/1928, um friðun Þingvalla. Nefndin bendir á að áður hefur verið 
lagt fram frumvarp til laga um þjóðgarðinn á Þingvöllum, 560. mál á 123. löggjafarþingi (1998-99) en 
það var ekki afgreitt. Frá þeim tíma hafa viðhorf til náttúruvemdar breyst verulega.

Nefndin telur að með frumvarpinu sé stigið mikilvægt skref til að tryggja vemd hinnar sérstöku 
náttúru innan þjóðgarðsins. Þingvellir hafa þá sérstöðu að vera helgur staður í huga þjóðarinnar. Lítur 
nefiidin svo á að með samþykkt frumvarpsins yrði lagður grunnur að mikilfenglegu útivistarsvæði fyrir 
landsmenn í næsta nágrenni við stærstu þéttbýlissvæði landsins. Nefiidin lýsir ánægju sinni með að í 3. 
gr. frumvarpsins er lagt til að eitt af markmiðunum með friðuninni sé að viðhalda eins og kostur er hinu 
upprunalega náttúrufari.

í gildandi lögum kemur hvergi fram að hið friðhelga land á Þingvöllum sé þjóðgarður eins og lagt er 
til í frumvarpinu. Nefndin telur rétt að heitið þjóðgarður verði notað um hið friðaða svæði enda höfðu 
Þingvellir löngu áður en hugtakið þjóðgarður kom í náttúruvemdarlög öðlast þann sess meðal þjóðarinnar 
og það heiti hefur lengi verið notað um svæðið.

í nefndinni er nú til umfjöllunar frumvarp til laga um vemdun Þingvallavatns og vatnasviðs þess (þskj. 
1420, 934. mál). í því frumvarpi er gert ráð fyrir að um vatnsvemdun innan þjóðgarðsins á Þingvöllum 
gildi ákvæði laga um þjóðgarðinn. í bréfi forsætisráðuneytisins til allsherjamefndar er lagt til með 
hliðsjón af framangreindu að við frumvarpið um þjóðgarðinn á Þingvöllum verði bætt ákvæði um 
vatnsvemd innan hans. Leggur nefndin til að sú tillaga verði tekin til greina.

Nefndin mælir með samþykkt frumvarpsins.
Kolbrún Halldórsdóttir skrifar undir umsögn þessa með fyrirvara þar sem að hún telur að 

heildarstefnumótun í málefnum þjóðgarða og friðaðra svæða þurfi að vera samræmd í landinu. Þar af 
leiðandi þurfi vemdarsvæði sem friðað er á forsendum náttúruvemdar að heyra a.m.k. að hluta til undir 
þá stjómsýslustofnun sem með slík svæði fer.

S igurj ón Þórðarson sat fundi nefndarinnar sem áheymarfulltrúi og er hann samþykkur umsögn þessari.

Alþingi, 27. apríl 2004.
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