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Efni: Uinsögn sveitarfélagsins Skútustaðahrepps um fruinvarp til laga um Hálendisþjóðgarð

V ísað er til fyrri um sagna sveitarfélagsins við vinnslu m álsins. Sveitarstjórn Skútustaðahrepps er sem 
fyrr jákvæ ð gagnvart stofnun slíks þjóðgarðs og tekur undir þau sjónarm ið sem  fram kom a um 
m arkm ið H álendisþjóðgarðs í 3. grein frum varpsins. I fyrri um sögnum  var m eðal annars bent á 
áhyggjur sveitarstjórnar þess efnis að yrði frum varp til laga um  H álendisþjóðgarð að lögum  yrði 
ekkert a f  fyrirhugaðri uppbyggingu gestastofu V atnajökulsþjóðgarðs í M ývatnssveit líkt og lög um 
V atnajökulsjóðgarð nr. 60/2007 kveða á um. Nú hefur það mál verið  leyst með kaupum  ríkisins á 
heppilegu húsnæði og því fagnar sveitarstjórn Skútustaðahrepps að kom ið hafi verið til inóts við þær 
áhyggjur.

I fyrri uinsögnum  benti sveitarstjórn Skútustaðhrepps á m ikilvæ gi þess að skipulagsvald sveitarfélaga 
yrði á engan hátt skert og lýsir ánægju sinni með breytingar á frum varpinu í þá veru, en afar 
m ikilvæ gt er að skipulagsvald sveitarfélaga verði v iit og á engan hátt skert. Sam spil skipulagsáæ tlana 
sveitarfélaga og stjórnunar- og verndaráæ tlunar verður að vera m eð þeim hætti að sátt ríki þar um. Því 
tengt m á velta því fyrir sér hvort heppilegra væri að Qalla um stjórnunar- og nýtingaráæ tlanir og vísa 
þar til þess að vernd er aðeins eitt form landnýtingar til lengri tím a. Á æ tlanirnar m yndu þannig fjalla 
um m eð hvaða hætti væri skynsam legast að nýta land í þeim  skilningi.

Starfsem i V atnajökulsþjóðgarðs hefúr haft jákvæ ð áh rif  á m ann líf og a tv innu líf í Skútustaðahreppi og 
engin  ástæða til að ætla annað en að svo verði einnig komi til þess að H álendisþjóðgaður verði 
stofnaður, takist vel til.

Ö nnur m ikilvæ g atriði sem áður hefur verið bent á auk viðbóta:
- M ikilvæ gt er að tryggja fjárm agn til starfsem i og rekstrar H álendisþjóðgarðsins, ekki síst svo 
fu lltrúar sveitarfélaganna sem sitja í svæ ðisráðum  fái greidd laun íy rir  stjórnarsetu en til þessa hafa 
sveitarfélögin borið kostnaðinn a f  stjórnarsetunni. Slíkt fýrirkom ulag er nauðsynlegt þegar sett er upp 
ja fn  viðam ikið stjóm kerfi og lagt er upp með.
- L öng hefð er fyrir nýtingarétti á m iðhálendinu eitis og veiðirétti og upprekstrarrétti. M ikilvæ gt er að 
svo verði áfram svo sátt náist um starfsem i þjóðgarðsins.
- L öng hefð er fyrir m inka- og refaeyðingu og vargeyðingu í M ývatnssveit til að vernda lífríki 
náttúrunnar eins og kveðið er á um í stjórnar- og verndaráæ tlun M ývatns og Laxár. Ekkert er m innst á 
þetta í frum varpinu. M ikilvæ gt er að m inka-, refa- og vargeyðing verði áfram heim il svo sátt náist um 
starfsem i þjóðgarðsins.
- T illögur að helstu áherslum  í atvinnustefnu og greining tæ kifæ ra með stofnun þjóðgarðs á 
byggðaþróun og atv innu líf á eftir að útfæra og þ a rf að gerast í sam ráði við sveitarfélögin. Það á einnig 

v ið um verndar- og nýtingaáætlun.
- Enginn virk junarkostur í Skútustaðahreppi fellur innan afm örkunar m iðhálendislínununnar sem er í 
nýtingaílokki en H rúthálsar eru í biðflokki. Engu að síður er m ikilvæ gt að benda á að nýting
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endurnýjanlegrar orku á hálendinu getur skipt máli fyrir þjóðarhag. M ikilvæ gt er að 
m iðhálendisþjóðgarður ham li ekki áfram haldandi rekstri orkum annvirkja en sam kvæ m t gildandi 
ram m aáæ tlun og skýrslu verkefnisstjórnunar 3. áfanga eru v irk junarkostir í nýtingaflokki. M ikilvæ gt 
er að m eta þessa hluti heildstæ tt og þar m eð þau áh rif  sem friðanir og frið lýsingar m unu hafa á 
nauðsynlega auðlindanýtingu í þágu orkuvinnslu enda getur hún farið m jög vel sam an við 
m eginm arkm ið friðunar að öðru leyti, enda sé gætt ítrustu m ótvæ gisaðgerða. I því ljósi er m ikilvæ gt 
að vinnu við 3. áfanga verði lokið sam hliða.
- U m ræðan hefur snúist m ikið um orkunýtingu og raforkuflutning en gert er ráð fyrir að orkunýting 

innan þjóðgarðs taki m ið a f  stefnu stjórnvalda hverju sinni. Þriðji áfangi verndar- og 
orkunýtingaráæ tlunar (ram m aáæ tlun) er enn óafgreiddur á A lþingi. Þá er ekki gert ráð fyrir að 
háspennulínur í lofti verði leyfðar innan þjóðgarðs. Enn frem ur eru óútkljáð álitaefni t.a.m . hvað 
varðar v irkjun vindorku. Það er álit sveitarstjórnar Skútustaðahrepps að nauðsynlegt sé að útkljá 
ágreining um þessi atriði.
- Tekið er undir að skynsam legt er að skipta H álendisþjóðgarði í nokkra verndarflokka, ekki er 
andstæ tt IUCN flokkun að skilgreina orkuvinnslusvæ ði innan þjóðgarðs.

Að lokum

ítrekað er að upplifun sveitarstjórnar Skútustaðahrepps a f  sam ráði við vinnslu frum varpsins er góð. 
Þó virðist sem sú sé ekki raunin m eðal allra. I því Ijósi veltir sveitarstjórn Skútustaðhrepps því upp í 

ljósi um fangs m álsins og m ikilvæ gis þess fýrir Islendinga alla, hvort ekki sé betra að sam einast um 
m arkm ið frum vapsins, en vinna það áfram  í slcrefum næstu ár m eð stækkun þess svæ ðis sem 
V atnajökulsþjóðgarður nær nú yfir með form legu sam þykki sveitarstjórna. Þá er m ikiivæ gt að 
sam hliða sam þykkt frum varpsins liggi fy rir m eginlínur í stefnum örkun þjóðgarðsins, t.a.m . hvað 
varðar atv innustefnu og stjórnar- og verndaráæ tlanir (stjórnar- og nýtingaráæ tlanir).

V irðingarfýllst f.h. sveitarstjórnar Skútustaðahrepps,

Sveinn M argeirsson, sveitarstjóri


