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151. Löggjafarþing - 369. mál Lagafrumvarp -  Hálendisþjóðgarður

Undirritaður leyfir sér með þessu bréfi, að koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri við 
ofangreint frumvarp.

Almennt má benda á þrjú atriði sem teljast vanreifuð og er Umhverfis- og samgöngunefnd hvött til 
að leita skýringa á þessum atriðum áður en frumvarpið verður afgreitt úr nefndinni:

• Í frumvarpinu er vitnað í lög um þjóðlendur og með þeim verði friðlýst að lágmarki það svæði 
sem nú eru þjóðlendur.

• Hins vegar er ekki nægilega vel skýrt hvernig samþætting verði á starfsemi og hlutverki 
yfirstjórnar þjóðlendunnar annars vegar og stjórnar þjóðgarðsins hins vegar.

• Eins vekur undrun hve þröng umræða er um sjálfbærni og að stiklað fram hjá hlutverki og 
möguleikum varðandi orkunýtingu á væntanlegu svæði. Er þetta sérstaklega bagalegt í Ijósi 
þess hve mikilvæga orkunýtingin er í samhengi við sjálfbærni íslensk samfélags.

Hvað varðar einstakar greinar frumvarpsins vill undirritaður benda á eftirfarandi:

Í 5. mgr, 3. gr. (markmið) er fjallað um „efla samfélag og styrkja byggð og atvinnustarfsemi í nágrenni 
þjóðgarðsins". Í Ijósi þess hve samfélagslega mikilvæg ferðaþjónusta er, þá vekur furðu að þarna skuli 
eingöngu vera fjallað um starfsemi utan þjóðgarðsins en ekki innan. Eðlilegt verður að teljast að lögin 
hafi skýr markmið varðandi starfsemi innan þjóðgarðsins.

Í 20. grein er síðan fjallað um starfsemi innan þjóðgarðsins. Athygli vekur að hvergi er fjallað um þá 
starfsemi sem þegar er á svæðinu, t.d. ferðaþjónustu og réttarstöðu þeirra sem þar hafa staðið í 
rekstri um áratuga skeið. Undirritaður telur að skýra verði hver staða rekstraraðila sem eru og hafa 
verið með rekstur á svæðinu, komi til þess að lögin verði samþykkt.

Í 31. grein eru taldar þær reglugerðir sem ráðherra ber að setja, alls átta reglugerðir - og þær sem 
honum er heimilt að setja, alls 9 reglugerðir. Í fljótu bragði fela þessar kvaðir og heimildir til 
reglugerðarútgáfu í sér framsal valds til ráðherra og eykur óvissu varðandi framkvæmd laganna. 
Undirritaður leyfir sér því að spyrja hvort ekki sé eðlilegra að óvissu sé eytt varðandi framkvæmd 
laganna, með því að skilgreina í lögunum hvernig framkvæmd þeirra sé hugsuð, en með svona 
víðtækum heimildum til stjórnunar gegnum reglugerðir.

Í Ijósi samantektarinnar í 31 grein og þeirrar óvissu sem núverandi orðalag og útfærsla ber með sér, 
þá vill undirritaður vekja athygli nefndarinnar á eftirfarandi atriðum:

• Meðal þeirra raka sem færð eru fyrir þjóðgarðsvæðingu miðhálendisins er nefnt að 8% 
þjóðarinnar ráði yfir nýtingu og skipulagi á yfir 40% landsins og er þar væntanlega átt við 
mannfjölda í þeim sveitarfélögum sem eiga land að væntanlegum þjóðgarði sem hlutfall af 
íbúafjölda landsins alls. Reglugerðarheimildirnar færa ráðherra þjóðgarðsins og þá með 
honum forstjóra Þjóðgarðsins og þjóðgarðsvörðum sem þurfa ekki að vera fleiri en sjö,



bróðurpart þeirra valda sem sveitarstjórnirnar hafa í dag. Þarna er því mikið vald til hóps sem 
samanstendur af einum átta einstaklingum og umtalsvert lægra hlutfall en 8%. Miðað við 
núverandi stöðu hefði enginn þessara 1 og 8 umboð kjósenda.

• Í frumvarpinu er fjallað um hefðbundnar nytjar og þær skilgreindar í 22. grein frumvarpsins. 
Hugtakið Nytjaréttarhafi er hins vegar ekki skilgreint, sem opnar fyrir þann möguleika að þeir 
sem svæðinu stjóri horfi eingöngu til 22. greinar. Nú vill svo til að til dæmis hefur Fannborg 
ehf í Kerlingarfjöllum rekið ferðaþjónustufyrirtæki sem hefur byggt sína starfsemi á gisti- og 
veitingaþjónustu ásamt afþreyingu á stað innan þjóðlendunnar í tæp 60 ár eða frá 
ágústbyrjun 1961. Spurt er hvað þurfi til að starfsemi eða nytjar teljist hefðbundin? 
Ennfremur að benda á nauðsyn þess að staða ferðaþjónustunnar og rekstraraðila innan 
þeirrar greinar sé skýrð í lögunum.

• Og aftur með tilvísun í samantektina í grein 31, þá má benda á þá hættu sem felst í því 
uppleggi sem byggt er á varðandi mismunun gesta í þjóðgarðinum, sem dæmi má nefna 
ferðamáta og atferli eða nýtingu. Eðlilegt má teljast að löggjafinn tryggi jafnræði bæði hvað 
varðar ferðamáta og þátttöku gesta í rekstri svæðisins.

1. Hvað ferðamátann varðar, þá má benda á þessa setningu í 20. grein frumvarpsins: „Í 
reglugerð sem ráðherra setur er heimilt að banna akstur vélknúinna ökutækja á einstökum 
svæðum þjóðgarðsins allt árið um kring eða á tilteknum tímum ársins". Vert er að benda á að 
öll umferð manna er álag á landið, því ætti að tryggja að öll boð og bönn séu á grundvelli 
jafnræðis og án mismununar eftir ferðamáta, þeas hvort farið er fótgangandi, ferðast á 
hestum eða faratækjum með eða án vélbúnaðar. Þannig er erfitt að sjá að hægt sé að 
takmarka akstur vélknúins ökutækis sem skilur eftir sig hjólför sem hverfa innan árs en leyfa 
umferð gangandi manna eða hjólandi sem sama gildir um.

2. Hvað þátttöku í rekstri svæðisins varðar, þá bendir undirritaður á að hvergi er rætt um 
fjármögnun, né nauðsyn þess að tryggt sé að allir þeir sem landið og gæði þess nýta leggi 
sinn skerf til reksturs svæðisins. Með öðrum orðum að gjaldtaka leggist jafnt á alla nýtingu - 
hvort sem um er að ræða umferð eða athafnir þeirra sem um svæðið ferðast, einir eða í 
hópum og óháð ferðamáta, beitar eða veiðinytjar. Þótt ég vænti þess að þetta atriði verði 
meginathugasemd ferðaþjónustunnar, þá tel ég mér skylt að minnast á þetta atriði í minni 
umsögn.

Að lokum leyfi ég mér að benda á að nú þegar njóta stór svæði á miðhálendinu verndar af einhverju 
tagi, að mínu mati væri mun nærtækara að samræma rekstur þessara svæða og þróa betur, áður en 
farið er í svo umfangsmikla kerfisbreytingu eins og lagt er upp með í frumvarpinu.

Það er erfitt að sjá hagræði þess að færa umsýslu á hluta afréttarsvæði bænda frá Skjálfandafljóti til 
vesturs um Þingeyjar- Eyjafjarðar-, Skagafjarðar, Húnavatns- Mýra- og Árnessýsla undir stofnun sem 
gæti eins verið staðsett í þéttbýli, langt frá svæðinu.

Mikilvægi þess að vel takist til um þessa löggjöf er því undirstrikað og hvatt til þess að frumvarpið 
verði ekki afgreitt af nefndinni fyrir en viðunandi endurbætur hafa átt sér stað á því og almenn sátt 
hefur náðst.
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