
Athugasemdir stjórnar Veiðifélags Landmannaafréttar og fjallskilanefndar Landmannaafréttar 
(nytjaréttarhafar) við frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð (þingmál 369).

Nytjaréttarhafar lýsa furðu sinni yfir því að umhverfisráðherra, með samþykki ríkisstjórnar, skuli vera 
búinn að leggja fram frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð á Alþingi. Hugmynd um stofnun 
Hálendisþjóðgarðs er í huga nytjaréttarhafa aðeins komin á hugmyndastig, en vinna við útfærslu og 
undirbúning er langt í frá nægur. Í því ljósi eru því mörg mjög stór álitamál sem birtast við lestur 
þessa frumvarps, sem snýr að sjálfstjórn heimaaðila, nýtingu hlunninda, landgæslu, öryggismála og 
uppbyggingu eigna í tengslum við nýtingu nytjaréttar.

Í fyrsta lagi eru nytjaréttarhafar ósammála þeirri aðferðarfræði að sveitarstjórnir og nytjaréttarhafar 
skuli ekki þurfa að samþykkja að landsvæði verði lagt til þjóðgarð, þar sem viðkomandi aðilar fara 
með stjórnsýsluvald eða eiga nytjarétt. Þessu er mótmælt og gerð er krafa um að samþykki þessara 
aðila sé forsenda þess að landsvæði verði lagt til þjóðgarðs.

Í öðru lagi er ákvæði um „Kaup og eignarnám" mótmælt. Tilkoma þessa ákvæðis í frumvarpinu setur 
kastljósið á tilganginn. Snemma í frumvarpinu er tekið fram að ákvæði náttúruverndarlaga gildi og 
þar er einnig eignarnámsákvæði. Það lýtur þó öðrum lögmálum en því sem birtist í þessu frumvarpi. 
Nytjaréttarhafar geta ekki annað en dregið þá ályktun að þetta ákvæði sé sett fram í frumvarpinu til 
að hægt verði að taka eignarnámi eignir sveitarfélaga og nytjaréttarhafa, svo sem skála m.m. svo og 
nytjaréttin sjálfan. Hvort sem um er að ræða hefðbundinn beitarrétt eða veiðirétt. Þetta geta 
nytjaréttarhafar alls ekki sætt sig við.

Í þriðja lagi þá segir í 22. grein frumvarpsins að hefðbundin landnýting sé rétthöfum heimil í 
Hálendisþjóðgarði, ENDA sé nýtingin „sjálfbær". Ekki er sett fram nein skilgreining á hugtakinu 
„sjálfbær" og væri ekki rétt að Ijúka vinnu um skilgreiningu á sjálfbærni í landbúnaði? Það er ekki 
vikið neinum orðum um núverandi fyrirkomulag um vottun afrétta til beitar og landbótaáætlanir. 
Þetta orðalag er mjög óljóst og opið í allar áttir og því óásættanleg nálgun.

Margt fleira mætti tiltaka um atriði sem eru óásættanleg í umræddu frumvarpi, s.s. skerðing á 
skipulagsvaldi sveitarfélaga, málsmeðferð og flutningur valds til ráðherra. Þetta frumvarp er að taka 
vald frá lýðræðislega kjörnum fulltrúum og dreifskipuðu stórnvaldskerfi með heimaaðila í forgrunni, 
til fárra embættismanna og ríkisstofnana. Þessari hugmyndafærði mótmæla nytjaréttarhafar.

Niðurstaða.

Nytjaréttarhafar Landmannaafréttar mótmæla þessu frumvarpi til laga og hvetur Alþingi að láta 
hér við sitja og stöðva þetta illa undirbúna þingmál.

Nytjarétthafar Landmannaafréttar hafa alla tíð verið umhugað um afréttinn og hlúð að nytjum og 
gæðum hans. Hvað færist til betri vegar en nú er, með þeirri hugmyndafærði sem felst í  umræddu 
frumvarpi? Ekkert, að mati Stjórnar Veiðifélags Landmannaafréttar og fjallskilanefnndar 
Landmannaafréttar, staðan verður einungis mun lakari og forsjá færð frá heimamönnum. Því er 
alfarið hafnað.
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