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Efni: Umsögn sveitarstjórnar Svalbarðsstrandarhrepps vegna máls nr. 317/2019, 

frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð. Sveitarstjórn tók málið til umfjöllunar á 62. 

fundi sínum 25. janúar 2021

Sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps leggur hér fram umsögn við frumvarp til laga 

um Hálendisþjóðgarð, sbr. kynningu málsins í samráðsgátt stjórnvalda.

Sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps tekur undir þau markmið sem sett eru fram í 3. 

gr. frumvarpsins, þar sem meðal annars er lögð áhersla á verndun náttúru og sögu 

miðhálendis, aðgengi almennings bætt, rannsóknir efldar og samstarf aukið og eflt.

Um leið og sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps lýsir yfir stuðningi við verndun 

náttúru hálendis Íslands telur sveitarstjórn óásættanlegt að skipulagsvald 

sveitarfélaga verði fellt niður á þjóðgarðssvæðinu og þessi vinna fari í gegnum 

miðlæga stofnun ríkis með takmarkaða tengingu við sveitarfélög og íbúa.

Sveitarstjórn hefur efasemdir um það fyrirkomulag að einum aðila sé afhent vald til 

þess að taka ákvarðanir og veita starfsleyfi sem mögulega geta verið þvert gegn vilja 

og andstætt ákvörðunum lýðræðislega kjörinna fulltrúa sveitarfélaga. Þau markmið



sem fram koma í 3.gr. frumvarpsins um stofnun miðhálendisþjóðgarðs kalla á víðtækt 

samráð og undirbúning á lýðræðislegum vettvangi, fjármögnunaráætlun og að 

fjármögnun þegar friðlýstra svæða sé tryggð. Ótímabært er að fella niður 

ráðstöfunarrétt sveitarfélaga og markaðar tekjur þjóðlenda innan hvers sveitarfélags. 

Óvissa ríkir um fjármögnun Hálendisþjóðgarðs og mikilvægt að nýting fjármuna, 

áherslur og stefna í uppbyggingu og framkvæmd friðlýsingar sé lengra á veg komin 

um leið og samráð og víðtæk sátt sé um setningu reglugerða við stofnun og rekstur 

Hálendisþjóðgarðs.

Sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps hefur efasemdir um það fyrirkomulag sem 

kynnt er í frumvarpinu, stjórnsýsla getur orðið þung og seinvirk og ekki liggi fyrir 

greining og samanburður á rekstri þjóðgarða annars vegar og þjóðlenda hins vegar. 

Rekstrarvandi núverandi þjóðgarða eykur ekki tiltrú sveitarstjórnar á því fyrirkomulagi 

að 40% af Íslandi fari undir slíkt rekstrarform. Sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps
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