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Efni: Umsögn um frumvarp um Hálendisþjóðgarð, þingskjal 461 -  369. mál.

Undirritaður mótmælir harðlega fram komnu frumvarpi umhverfisráðherra um Hálendisþjóðgarð, 
mál nr 369 og skora á Alþingi að vísa þessu frumvarpi frá og leggja til hliðar allar hugmyndir um 
Hálendisþjóðgarð. Í 3. gr. koma fram markmið frumvarpsins en þeim er flestum hægt að ná með 
núgildandi lögum án þess að læsa framtíðina inni í þjóðgarði. Hagsæld hverrar þjóðar byggir á 
skynsamlegri nýtingu á sínum auðlindum og er það því í raun galið að ætla að loka þriðjung Íslands 
inni í þjóðgarði og banna þar alla auðlindanýtingu. Ekki er hægt að horfa fram hjá því að 
meginmarkmið umhverfisráðherra er að útiloka umhverfisvæna orkuvinnslu á í þjóðgarðinum og þar 
með á þriðjungi Íslands. Ég tel þessa þjóðgarðs hugmynd aðför að komandi kynslóðum en 
þjóðgarðurinn kemur í veg fyrir svo margs konar nýtingu á hálendinu um aldur og ævi, en með 
þjóðgarði tökum við af komandi kynslóðum möguleikann á því að nýta landið á sínum forsendum. 
Hvort sem það er orkuvinnsla, útivist eða bara eitthvað allt annað sem við í dag höfum engar 
forsendur til að sjá fyrir. Verðmæti lands á hverjum tíma felst í nýtingarmöguleikunum og 
skilgreiningu þess tíma á hugtakinu „verðmæti", fyrir 100 árum fólust verðmæti hálendisins t.d. í beit, 
dún og fjaðrartekju, fjallagrösum, veiði ofl. Hvert verðmætamatið verður eftir 100 ár veit enginn og 
ég tel engan hafa rétt á því í dag að skerða möguleika komandi kynslóða á þann hátt sem 
hálendisþjóðgarður mun gera, en eins og allir gera sér grein fyrir þá er þjóðgarðsstofnun í raun 
óafturkræfur verknaður.

Sem landeigandi rétt við mörk hálendisþjóðgarsins eins og þau eru dregin í frumvarpinu hef ég miklar 
áhyggjur af þessu frumvarpi vegna ákvæða um óskilgreind „jaðarsvæði" þjóðgarðsins sbr. 14. gr og 
víðtækar eignanámsheimildir sbr 5. gr.

Ég tel þetta frumvarp vera illa unnið og beinlínis hættulegt framtíð þjóðarinnar. Þetta frumvarp, verði 
það samþykkt, færir í raun einum manni þ.e. umhverfisráðherra vald yfir þriðjungi Íslands sem er í 
raun fáránleg tilhugsun í lýðræðis þjóðfélagi.
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Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins:

2. gr. Friðlýsing Hálendisþjóðgarðs.

Samkvæmt þessari grein á ráðherra að hafa heimild til þess að friðlýsa upp á sitt einsdæmi landsvæði 
Hálendisþjóðgarðs án samþykkis hlutaðeigandi sveitarfélags. Þetta er á skjön við þau lög um 
friðlýsingar sem gilt hafa til þessa og tel ég þessa breytingu mjög hættulega. Þá eru mörk 
þjóðgarðsins látin miðast við þjóðlendumörk en það eru engin rök fyrir þessum mörkum og alls ekki 
náttúruverndarrök.

3. gr. Markmið Hálendisþjóðgarðs.

Flestum þessara markmiða er hægt að ná með núgildandi lögum og án stofnun Hálendisþjóðgarðs. 
Hvergi hefur verið sýnt fram á þörfina á Hálendisþjóðgarði, með öllum þeim íþyngjandi kvöðum sem 
lagðar verða á þá sem um hálendið fara verði frumvarpið samþykkt.

5. gr. Kaup, eignarnám, bætur og lóðaleigusamningar.

Með þessari grein er ætlunin að veita ráðherra mjög víðtækar eignarnáms heimildir. Hann mun ekki 
eingöngu fá heimild til að „taka eignarnámi land, mannvirki og réttindi" innan þjóðgarðs heldur 
einnig „í næsta nágrenni við hann". Þar sem þetta „næsta nágrenni „ er óskilgreint er verið að veita 
„ráðherra" einræðisvald yfir ekki bara Hálendisþjóðgarði og þar með þriðjungi Íslands heldur einnig 
langt út fyrir mörk þjóðgarðsins. Ég segi einræðisvald ráðherra því þó svo talað sé um í frumvarpinu 
að Hálendisþjóðgarðurinn hafi þetta vald þá fram kemur í kaflanum um „stjórnun Hálendisþjóðgarðs" 
að ráðherra skipar forstjóra og stjórn sem fellur síðan beint undir hann auk þess sem hann getur sett 
af (rekið) stjórnina ef honum líkar ekki hennar störf. Sem sagt ráðherra hefur öll völd í sínum 
höndum. Hann mun því í raun vera einvaldur yfir rúmlega þriðjungi Íslands verði þetta frumvarp 
samþykkt á Alþingi. Þessar eignanámsheimildir eru stórhættulegar og þó ekki væri nema vegna þeirra 
er full ástæða til að hafna þessu frumvarpi. Er ekki sagt að eignarétturinn sé ein af grunnstoðum 
stjórnarskrárinnar? Hér hef ég einungis fjallað um beinan eignarétt en hvað með óbeinan eignarétt, 
en jarðir hafa ýmis hlunnindi, m.a. á sínum afrétti sem ekki má taka undan jörðum lögum samkvæmt. 
Með þjóðlendulögunum var sérstaklega tekið fram að nytjarétturinn t.d. beitarréttur héldist innan 
þjóðlendna en nú með þessu frumvarpi er opnað á að þessi réttindi verði tekin af eigendum. Verði 
þetta frumvarp samþykkt mun það því skapa mikla óvissu hjá mörgum sem búa í næsta nágrenni við 
mörk hugsanlegs Hálendisþjóðgarðs og byggja sína afkomu m.a. á sínum nytjarétti á hálendinu.

6. til og með 13. gr fjalla um „Stjórnun Hálendisþjóðgarðs"

Með þessum greinum er verið að taka sjálfsákvörðunarrétt og yfirráð af sveitafélögum á þriðjungi 
landsins. Mitt sveitarfélag, Bláskógabyggð mun t.d. tapa yfirráðum fyrir 64,5% af því landi sem er 
innan marka sveitarfélagsins en þessari valdaupptöku mótmæli ég harðlega. Völdin á að taka frá 
lýðræðislega kjörnum fulltrúum sveitarfélagsins og færa fulltrúum annara sveitarfélaga,
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embættismönnum og fulltrúum félagasamtaka. Í lýðræðisþjóðfélaginu Ísland á þetta ekki að geta 
gerst í andstöðu við íbúa viðkomandi sveitarfélags. Þar fyrir utan er það algerlega óásættanlegt að 
veita fulltrúum einhverra sérvaldra félagasamtaka aðkomu að stjórn sveitarfélaga umfram aðra. Ég vil 
benda á að lýðræðislega kjörnir fulltrúar eru fulltrúar allra líka þeirra sem eru í útivistar- og 
umhverfisverndarsamtökum. Ég ítreka því að þjóðgarð með tilheyrandi friðlýsingu má aldrei stofna 
nema með samþykki hlutaðeigandi sveitarfélaga.

14. gr Stjórnunar -  og verndaráætlun.

Í þessari grein segir m.a. „þá skalstjórnunar- og verndaráætlun Hálendisþjóðgarðs einnig ná til 
jaðarsvæða þjóðgarðsins". Hver eru þessi jaðarsvæði? Er mín jörð á jaðarsvæði? Er með þessu verið 
að setja hugsanlegar kvaðir á mitt land án bóta og skerða mína nýtingarmöguleika þar sem ég bý rétt 
við þjóðlendumörkin? Hvað ná þessi jaðarsvæði langt út frá þjóðgarðsmörkunum? Hvað gerist ef 
ráðherra tekur land utan þjóðgarðs eignarnámi færast þá áhrifa- og jaðarsvæðin út? Nei það sér hver 
heilvita maður að það er algerlega óboðlegt að setja þetta fram á þennan hátt.

18. gr. Dvöl, umgengni og umferð í Hálendisþjóðgarði.

Þessi grein segir í raun allt um þann óskapnað sem þetta frumvarp um Hálendisþjóðgarð er. Þessi 
grein er 24 línur en í fyrstu línu segir „Almenningi er heimil för um Hálendisþjóðgarð og dvöl þar í 
lögmætum tilgangi". Næstu 23 línurnar fara svo í það að lýsa öllum þeim boðum og bönnum, 
kvöðum og hömlum sem hægt verður að setja á för manna og dvöl í þjóðgarðinum. Það hefði verið 
nær að sleppa þessari fyrstu línu því hún er algerlega marklaus þegar greinin hefur verið lesin til 
enda.

Með þessari stofnanavæðingu hálendisins er í raun verið að loka hálendinu eins og við þekkjum það í 
dag fyrir íbúum þessa lands. Stjórnendur þjóðgarðsins og landverðir geta sett á hvaða hömlur sem er 
í nafni „stjórnunar- og verndaráætlunar" þjóðgarðsins, alræði embættismannsins yfir hálendinu 
verður algert. Ég gæti sagt margt um þessa grein en læt duga að vísa í grein sem ég skrifaði í Vísi 15 
desember sl. með fyrirsögninni „Mega frjáls um fjöllin ríða" https://www.visir.is/g/20202050082d

20. og 21. gr. Atvinnustarfsemi og samningar við þjónustuaðila. Leyfisveitingar.

Það liggur fyrir samkvæmt þessum greinum að það verður þrengt verulega að allri atvinnustarfsemi á 
hálendinu, bæði með leyfisveitingum og gjaldtöku. Þetta er veruleg afturför frá því sem nú er og er 
algerlega á skjön við „yfirlýst" markmið umhverfisráðherra að fjölga ferðamönnum á hálendinu en 
sennilega í takt við raunverulegt markmið hans sem er að minnka umferð um hálendið og halda 
ferðamönnum frá. Þegar það kemur að leyfisveitingum og gjaldtöku þá vil ég benda á að þetta 
frumvarp hefur ekki verið kostnaðarmetið, að því er ég best veit en ég hélt að það væri skylda með 
frumvörp í dag. Enga kostnaðaráætlun hef ég séð um uppbyggingu í garðinum en tölunni 3 milljarðar 
á ári hefur verið kastað fram þegar rætt hefur verið um rekstur garðins. Hvernig verður þetta 
fjármagnað, með aukinni skattheimtu á almenning, með gjaldtöku í þjóðgarðinum fyrir alla mögulega 
hluti eða??? Ef ekki á að koma til aukin skattheimta á almenning til þess að standa undir rekstri og 
uppbyggingu þessa gæluverkefnis umhverfisráðherra og félaga þá verður gjaldtakan í þjóðgarðinum 
að vera allsvakaleg sem um leið drepur niður alla atvinnustarfsemi á svæðinu.
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22. gr. Hefðbundnar nytjar.

Samkvæmt þessari grein er því haldið fram að hefðbundnar nytjar verði áfram leyfðar innan 
Hálendisþjóðgarðs svo lengi sem „að nýtingin sé sjálfbær". Það eru til fleiri en ein skilgreining á 
sjálfbærni og ég hef fulla trú á umhverfisráðherra og félögum til að velja skilgreiningu „við hæfi" 
þannig að þeir geti stöðvað allar beitanytjar á hálendinu. Gleymum því ekki að nytjarétturinn fellur 
undir hlunnindi jarða og því skilgreindur sem óbeinn eignaréttur.

23. gr. Orkunýting

Með frumvarpinu er verið að koma í veg fyrir að hægt sé um aldur og ævi að stunda sjálfbæra 
umhverfisvæna orkuvinnslu á þriðjungi landsins en eins og umhverfisráðherra hefur reglulega sagt þá 
er verið að friða hálendið fyrir orkuvinnslu. Á sama tíma og umhverfisverndarsamtök um allan heim 
hvetja til umhverfisvænnar orkuframleiðslu, hvort sem er með vatnsorku, vindorku eða varmaorku þá 
er með þessu framvarpi reynt að koma í veg fyrir þessa orkuöflun um aldur og ævi. Hvorki Alþingi né 
nokkur annar hefur að mínu mati leyfi til þess að koma í veg fyrir að komandi kynslóðir geti nýtt sér 
umhverfisvænar orkuauðlindir hálendisins. Alþingi ber því að hafna þessu frumvarpi alfarið. Það er 
ekki mikill trúverðugleiki í aðgerðum íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum þegar þau á sama tíma 
leggja fram þetta frumvarp sem bannar umverfisvæna endurnýjanlega orkuvinnslu á þriðjungi 
Íslands.

Að framansögðu fer ég fram á það enn og aftur að Alþingi Íslendinga hafni alfarið frumvarpi um 
Hálendisþjóðgarð og ýti út af borðinu öllum hugmyndum í þá veru.

Margeir Ingólfsson

Brú 806 Selfoss

brubisk@simnet.is
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