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Efni: Umsögn sveitarstjórnar Bláskógabyggðar um 369. mál

Sveitarstjóm Bláskógabyggðar tók fyrir á fundi sínum hinn 21. janúar s.l. frumvarp til laga 
um Hálendisþjóðgarð, 369. mál, sbr. erindi umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis, dags. 11. 
desember 2020. Eftirfarandi er umsögn sveitarstjórnar:

Inngangur:
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hefur á fyrri stigum lýst andstöðu sinn við fyrirhugaðan 
hálendisþjóðgarð. Sveitarstjórn fellst ekki á það að 64,5% afþví landsvæði semfellur innan 
sveitarfélagamarka Bláskógabyggðar verðigert að þjóðgarði með þvístjórnfyrirkomulagi 
sem boðað er ífram komnufrumvarpi. Skipulag og stjórnsýsla svæðisins munfærastfrá 
lýðræðislega kjörnum fulltrúum sveitafélagsins, tilfulltrúa annarra sveitarfélaga, 
félagasamtaka og embættismanna. Umsjón, reksturog ákvörðunartaka ervarðar eignir 
sveitarfélagsins á hálendinu munfærast úr höndum sveitarstjórnar og íbúa 
sveitarfélagsins tilfulltrúa annarra sveitarfélaga, félagasamtaka og embættismanna. 
Sveitarstjórn hefur ítrekað bent á að ekki liggur fyrirgreining og samanburður á rekstri 
þjóðgarða annars vegar og þjóðlendna hinsvegar. Aldrei íferlinu hefur afhálfu 
umhverfisráðherra verið bent á vankanta núverandi kerfis þjóðlendulaganna, hvortsem 
litið er til þjóðhagslegrar hagkvæmni eða náttúruverndar.

Athugasemdir við einstaka greinarfrumvarpsins:

I. KAFLI; Stofnun Hálendisþjóðgarðs

1. gr. Gildissvið
Vísað er til athugasemda sem settar eru hér á eftir við 5. grein. Hér er vísað tilgildis og 
samspils laga um náttúruvernd, nr. 60/2013.

2. gr. Friðlýsing Hálendisþjóðgarðs
Gerð er athugasemd við að ekki þurfi samþykki viðkomandi sveitarfélaga fyrir þvíað 
landsvæði innan marka sveitarfélags falli undir Hálendisþjóðgarð. Sá háttur var hafður á 
við stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs og væri farsælla að svo væri einnig varðandi 
Hálendisþjóðgarð. Að sniðganga með þessum hætti aðkomu sveitarfélaga að ákvörðun um 
skilgreiningu á mörkum þjóðgarðs eykur einungis tortryggni til málsins. Eins ogfram  
kemur víða ífrumvarpinu er verið að láta íhendur ráðherra óásættanlega mikið vald. Það 
má segja að í öllum þeim fölmörgu þáttum sem kallað hefur verið eftirskýrari mynd a f 
(einnig afhinni þverpólitísku nefnd] eigi aðgefa ráðherra nánast sjálfdæmi um hvernig 
málum skuli háttað. Gerð er athugasemd við þessi vinnubrögð. Mikil vinna er eftir við 
útfærslu hinnaýmsu þátta til að allirgeti verið vissir um hvert er verið að stefna. Þá fyrst 
er hægt að taka afstöðu til málsins á heildrænan og skynsaman hátt.
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3.gr. Markmið Hálendisþjóðgarðs.
Markmið þau sem framkoma í 3. gr. eru göfug, og leggst sveitarstjórn ekkigegn þeim enda 
lýsa þau þeim markmiðum sem nú þegar er horft til og tekið er mið afvið núverandi 
stjórnfyrirkomulag þjóðlendna.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar bendir á að ínáttúruverndarlögum 60/2013 erkveðið á 
um verndun náttúru s.s landslags, vistkerfa, víðerna og jarðmyndana.
Þá eru a.m.k. einarfimm ríkissstofnanir ílandinu sem hafa m.a. það hlutverk aðframfylgja 
þvíað lögum um náttúruvernd séframfylgt auk þess að stunda rannsóknir og fræðslu. Auk 
náttúrverndarlaga er kveðið á um náttúruvernd ískipulagslögum, þjóðlendulögum og 
landsskipulagi. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar veltir þvífyrirsér hvort þörfsé á enn einni 
ríkisstofnunni sem hefursama markmið og margar aðrar stofnanir sem nú þegareru 
starfandi.
ísveitarfélaginu Bláskógabyggð er öflugtsamfélag og fjölbreytt atvinnustarfsemi sem m.a. 
annars byggist á nálægð við hálendi. Það hefur byggst upp fyrir áeggjan íbúanna sjálfra 
þarsem framtakssemi, hyggjuvit og áhugifyrir nærumhverfmu hafa ráðiðför. 
Sveitarstjórn telur að með þvístjórnjyrirkomulagi sem kveðið er á um ífrumvarpinu muni 
draga úr lýðræðislegum rétti íbúanna til að koma að mótun þess samfélags sem þeir kjósa 
að búa í. Frumvarpið mun þvíveikja samfélagið og byggðina ísveitarfélaginu ístað þess 
eða e fa  og styrkja.
Hvað 10. tl. varðar þá hefur íáratugi verið stundað öflugt sjálfboðaliðastarf á hálendinu, 
hvortsem er við landbótastörf eða uppbygging innviða. Það hefur ekki þurft lagasetningu 
til svo slíkt sé gerlegt.
Stjórnjyrirkomulag þjóðlendna er einfalt og skilvirkt. Það stjórnfyrirkomulag sem lagt er 
til ífrumvarpinu erflóknara, boðleiðir munu lengjast og hætt við að framkvæmdir við hin 
ýmsu verkefni, stór sem smá, dragist á Ianginn vegna tafa við ákvörðunartöku. Búast má 
við að aukið skrifræði og kostnaður vegna leyflsveitinga, við hinýmsu verkefni sem 
sjálfboðaliðar hafa sinnt, verði til þess aðfæla einstaklinga og félagasamtökfrá því 
hugsjónastarfl að sinna hálendinu á eigin kostnað.

5. gr. Kaup, eignarnám, bætur og lóðarleigusamningar.
Eignarnámsákvæði íþessu frumvarpi er óásættanlegt. Það liggur Ijóstfyrir íhuga 
sveitarstjórnar Bláskógabyggðar, að þarna er verið að leggja línur um eignarnám eigna 
sveitarfélaga og nytjaréttarhafa s.s. íformi fjallaskála. Einnig liggur hér undir eignarnám 
óbeinna eignarheimilda s.s. grasnytja og veiði. Það, að sambærilegt ákvæði sé í 
náttúruverndarlögum, eru ekki nægileg rök fyrir að hafa þetta ákvæði inni ífrumvarpinu, 
sbr. svör á kynningarfundum með sveitarstjórnum.. I I. grein frumvarpsins er vísað er til 
náttúruverndarlaga og ekki er áætlað aðfella þau úrgildi.
Með þessu ákvæði er verið að bæta verulega í eða auka vægi eignarnámsheimilda. 
Markmið og eðli málsins birtist með öðrum hætti íþessu frumvarpi en 
náttúruverndarlögum. Það er því nokkuð augljóst að hugsunin að baki þessu ákvæði er að 
taka nytjarétt og aðrar eignir nytjaréttarhafa og sveitarfélaga eignarnámi, því að öðrum 
kosti myndi ákvæði náttúruverndarlaga vera fyllilega nægjanleg heimild.
Vísað er til þess ískýringum við einstaka greinar að 8. gr. jarðalaga komi í veg fyrir að 
hægtsé að taka óbein eignarréttindi eignarnámi. Gott er að líta á hvað segir íumræddri 8. 
gr.jarðalaga:
Hlunnindi sem fylgja jörð eru eign jarðareiganda, nema undantekningar séu gerðarfrá 
þeirri
reglu með lögum.
Óheimilt er að skilja hlunnindifrá jörð, nema undantekningar séu gerðarfrá þeirri reglu 
með lögum.
Lítil vörn er íþessari lagagrein e fá  reynir. Það hefur sýnt sig að gerðarhafa verið
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breytingar á lögum semfarið hafa hljótts.s. lögum um Vatnajökulsþjóðgarð.
Með þessu ákvæðigetur stjórn þjóðgarðs og ráðherra ákveðið að leysa til sín eignir sem 
sveitarfélög og nytjaréttarhafar hafa byggtog rekgið með eignarnámi.
Þessu er mótmælt harðlega og þetta eina atriði eru nægar ástæður til þess að hafna alfarið 
öllum hugmyndum um stofnun Hálendisþjóðgarðs skv. fyrirliggjandi frumvarpi. Skorað er 
áAIþingi að þessu frumvarpi verði vísaðfrá og varanlega verði hætt að sækja á 
nytjaréttarhafa með þessum hætti. Nóg er komið aftilraunum til að rýra réttsveitarfélaga 
og nytjaréttarhafa innan miðhálendis íslands.

II. KAFLI; Stjórnun Hálendisþjóðgarðs.
8. gr. Stjórn Hálendisþjóðgarðs og 11. gr. Rekstrarsvæði Hálendisþjóðgarðs.
Sveitarstjórn Bláskógarbyggðargetur ekki fallist á að fulltrúar félagasamtaka eða 
áhugamannafélaga hafisvona mikla sérstöðu innan opinberrar stjórnsýslu, hvortsem um 
er að ræða stjórn þjóðgarðs eða umdæmisráð. Það erskoðun sveitarstjórnar 
Bláskógabyggðar að einungis lýðræðislega kjörnir aðilar, úrhópi sveitarstjórnarmanna og 
Alþingismanna, eigi að sitja ístjórn afþessu tagi. Mjög mikilvægt er að sveitarstjórnir hafi 
aukinn meirihluta íslíkri stjórn þarsem verið er að flytja málefni, sem sveitarfélögin hafa 
sinnt til þessa, inn á borð þessarar stjórnar. Það má þófæra sterk rökfyrir því, og er 
sveitarstjórn Bláskógarbyggðar þvíjylgjandi, aðfulltrúi nytjaréttarhafa eigi að hafa 
aðkomu þarað, þarsem þeir aðilar hafa óbein eignaréttindi íafréttum innan þjóðlendna 
og hafa þvímikla sérstöðu. Efeinhver aðili ætti að hafa rétt á að vera beinn þátttakandi í 
þessari stjórnsýslu utan lýðræðislega kjörinnafulltrúa, þá eru það nytjaréttarhafar sem 
eiga nytjarétt á afréttunum.
Það er lýðræðishalli aðfæ ra einstaka félagasamtökum og áhugamannafélögum þá stöðu 
að sitja ístjórn sem þessari. Það er aftur á móti sjálfsagt að slíkir aðilar hafl seturétt sem 
áheyrnarfulltrúar og geti komið sjónarmiðum sínum áframfæri við stjórn. 
ígrundvallaratriðum er sveitarstjórn Bláskógabyggðar mótfallin því að stjórnsýsluleg 
staða sveitarfélaga verði skert og skipulagsvald sveitarfélagsins tekið afsveitarstjórn og 
flutt íhendurfulltrúa annarra sveitarfélaga og sérhagsmunaaðila. Vegna þessara 
frumforsendna er sveitarstjórn Bláskógabyggðar andsnúin fyrirliggjandi hugmynd um 
stofnun Hálendisþjóðgarðs.

10. gr. Starfsemi stjórnar Hálendisþjóðgarðs. Gerð er athugasemd við lokamálsgrein 10. gr. 
frumvarpsins. Þar er ráðherra falið vald til aðfella úrgildi skipun stjórnar og þá jafnframt 
skipun viðkomandi stjórnarmanna í umdæmisráði. Það vald hefur hann án þess að 
ákveðinn málsmeðferðarferill eigisérstað, eða samráð við þá sem tilnefnt hafa fulltrúa í 
stjórn. Ákvörðunin gæti þá allt eins byggt á skoðun ráðherra og þá jafnvel gæti pólitísk 
afstaða ráðiðför. Þetta ákvæði er allt ofalmennt og er íraun ótækt eins og það er orðað í 
þessu frumvarpi. Rétt er að benda á að 3. grein og 9. grein frumvarpsins um markmið 
þjóðgarðs og hlutverk stjórnar eru mjög almenns eðlis og því íorðanna hljóðan algerlega á 
valdi ráðherra hverju sinni að meta það hvortfarið sé eftir markmiðum eða að stjórn sinni 
hlutverki sínu.

III. kafli; Stjórnunar- og verndaráætlun Hálendisþjóðgarðs.
14. gr. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar tekur undir álit hinnar þverpólitísku nefndar að 
þarna inn í vanti að gera ráð fyrir að um nýtingaráætlun sé að ræða. Vernd og nýting er 
mjög samofln og afarslæmt að nýting skuli ekki svo mikið sem ávörpuð íþessum kafla 
frumvarpsins. Það er í raun sett ívald ráðherra að setja nánari ákvæði um efni stjórnunar- 
og verndaráætlunar.
Athyglisvert er að stjórnunar- og verndaráætlun Hálendisþjóðgarðs skuli einnig ná til 
jaðarsvæða þjóðgarðsins. Rétt er að vekja athygli á því að ekki liggur fyrir skilgreining á 
hugtakinu „jaðarsvæði" íþessu frumvarpi, enda skal það settsíðar í vald ráðherra að
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skilgreina hugtakið. Þetta er enn einn punkturinn sem sýnir hve þetta mál allt er illa 
undirbúið og illafram sett. Á jaðarsvæði t.d. aðgeta náð Iangt niður í byggðir?
Spurningum afþessu tagi verður að svara.
Enn eitt athyglisvert atriði íþessarigrein er að ístjórnunar- og verndaráætlun skal koma 
fram almennt mat á þvíhvort og þá hvernig takmarka skuli atvinnutengda starfsemi 
innan þjóðgarðs. Ekki erkastljósi beintað uppbyggingu eða nýtingu. Samterein höfuð 
röksemd ráðherra að þjóðgarður hafi svo mikið aðdráttarafl að ferðamönnum muni fjölga 
stórlega við að heimsækja umræddan þjóðgarð.

15. gr. Málsmeðferð.
Athyglisvert er hvað mikil áhersla er ífrumvarpinu á að valdefla ráðherra, þarsem hann 
geturgert breytingar á stjórnunar- og verndaráætlun efhann „telur" að áætluninfari í 
bága við lög þessi eða reglugerð (sem hann sjálfur setur] um Hálendisþjóðgarð. Hér er 
endanlegt valdfært íhendur ráðherra, en enginn sérstakur farvegur eða málsmeðferð til 
stjórnar eða umdæmisráða efslíkur ágreiningur kemur upp. Þetta verklag er algerlega 
óviðunandi og getur ekki talist lýðræðislegt.
Almenntgagnrýnir sveitarstjórn Bláskógabyggðar hvað vald ráðherra ermikið íþessu 
frumvarpi. íraun geturhann nánastverið eínráður með öllum þeim reglugerðum sem 
hann skal setja, sérstaklega í Ijósi þess hvernig einstaka greinar þessa frumvarps eru óljóst 
orðaðar og skýringum og skilgreiníngum ábótavant.

19. gr. Öryggi gesta.
Benthefur verið á að útfærslu og viðræðum við viðbragðsaðila er ábótavant. Nauðsynlegt 
er að útfærsla og verksvið viðbragðsaðila séu skilgreind áður en lög sem þessi verði 
samþykkt. Það er algjör lágmarkskrafa að þessi mál séu á hreinu og hver og einn viti sína 
stöðu, hlutverk og skyldur. Einnig þarfað kostnaðarmeta þennan þátt, en það liggur ekki 
jyrir.

V. KAFLl; Starfsemi íHálendisþjóðgarði, landnýting og þjónusta.
22. gr. Hefðbundnar nytjar. ígreininni er tekið fram að hefðbundin Iandnýting sé rétthöfum heimil 
íHálendisþjóðgarði, enda sé nýtingin „sjálfbær". Hér er ekkert komið inn á það fyrirkomulag sem í 
gildi hefur verið um landbótaáætlanir og vottun afrétta til beitar. Er hér verið að aftengja það 
fyrirkomulag sem hefur verið ígildi og gefist vel? Hérna er mörgum spurningum ósvarað og 
forsendur vanreifaðar. Þetta er eitt afþeim málum sem er nauðsynlegt að hafa á hreinu, þannig að 
allir átti sig á því hver stefnan er. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar getur ekki sættsig við þessi 
vinnubrögð eða illa undirbúið upplegg sem kemurfram íþessarigrein frumvarpsins.

Fjármál.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar vill benda á að fjöldi svæða hefur verið friðlýstur á undanförnum 
árum sem kalla þegar á mikið fjármagn. Það hefur nú þegar reynst ríkisvaldinu þungt ískauti að 
fjármagna þau verkefni sem stofnað hefur verið til, en mikilvægt er að fjárveitingavaldið tryggi 
nægjanlegtfjármagn til þeirra friðlýsinga sem þegarhefur verið stofnað til. Það er frumforsenda 
þess að umræddar friðlýsingar þjóni tilgangi sínum. Þá hefur umhverfisráðherra boðað stofnun 
nýs þjóðgarðs á Vestfjörðum sem stefnt er að að opna 17.júníísumar. Sú stofnun hlýtur að 
útheimta mikla fjármuni efvel á að vera. Sveitarstjórn Bláskógabyggðargagnrýnir að ekki sé 
tekið mark á vinnu þverpólutískunefndarinnar. ískýrslu hennar komfram að ítarleg 
fjármálaáætlun sem taki til uppbyggingar og reksturs innviða þyrfti að fylgja frumvarpi um 
þjóðgarðinn.

Að lokum:
Eitt afhelstu rökum ráðherra fyrir nauðsyn þess að stofna Hálendisþjóðgarð er að varðveita þurfi 
hálendið jýrir komandi kynslóðir. Verði frumvarpið að lögum eru núverandi stjórnvöld búin að
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taka sér það valdi að binda hendur komandi kynslóða um það hvernig þær kjósa að nýta stóran 
hluta landsins. Það er ekkertvið núverandi stjórnjyrirkomulag eða framtíðarsýn ríkis og 
sveitarfélaga er varðar hálendið sem gefur tilefni til að ætla að á næstu árum verði gengið svo 
nærri hálendinu að komandi kynslóðirgeti ekki notið þess. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar telur 
langt ífrá að verið sé að hugsa um hag komandi kynslóða þegar teknar eru svo stórar og 
óafturkræfar ákvarðanir um það hvernig komandi kynslóðum ber að nýta landið.
Það er Ijóst hverjum þeim sem les frumvarpið að megin tilgangur þess er að koma völdum og 
ákvörðunartöku á stórum hluta landsins íhendur fárra aðila.
Frumvarp líktþvísem hér er lagtfram er ekki til þessfallið að sáttverði um stofnun 
Hálendisþjóðgarðs, sem ætti að vera stolt þjóðarinnar.
Því leggst sveitarstjórn Bláskógabyggðargegn framlögðu frumvarpi.

Virðingarfyllst,

vvm
Ásta Stefánsdóttir
Sveitarstjóri Bláskógabyggðar
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