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Umhverfis- og auðlindaráðherra hefur lagt fram á Alþingi frumvarp til laga um 
Hálendisþjóðgarð. Hreppsnefnd Ásahrepps undrar sig á þessum vinnubrögðum ráðherra, 
þar sem langt er í land að undirbúningur sé nægur til að rétt sé að legga slíkt frumvarp fram 
á Alþingi. Ekki hefur farið fram næg umræða og viðræður ríkisvaldsins við sveitarstjórnir 
sem hafa stjórnsýslulegt vald innan marka þess landssvæðis sem frumvarpið tekur til og því 
síður að nægjanlegt samráð og viðræður hafi átt sér stað við nytjaréttarhafa á sama 
landssvæði.

Hreppsnefnd Ásahrepps mótmælir þessum vinnubrögðum og fyrirliggjandi frumvarpi um 
Hálendisþjóðgarð og skorar á Alþingi að setja þetta þingmál í biðstöðu. Málefnalegur 
sáttmáli milli aðila, ríkisins, sveitarfélaga og nytjaréttarhafa, um útfærslu og 
framtíðarfyrirkomulag verður að liggja fyrir áður en þingleg meðferð þessa frumvarps ætti 
að geta átt sér stað. Sameiginleg sýn og sátt verður að ríka milli fyrrgreindra aðila ef málið á 
að hafa framgang.

Með alla þessa óvissu sem ríkir um framhaldið þá getur hreppsnefnd Ásahrepps engan 
veginn fallist á að svo stór hluti sveitarfélagsins verði gerður að þjóðgarði, sérstaklega í því 
ljósi að undirbúningur þess er svo illa framkvæmdur.

Hreppsnefnd Ásahrepps getur ekki fallist á að skipulagsvald og stjórnsýsla svæðisins færist 
frá hinum lýðræðislega kjörnu fulltrúum sveitarfélagsins til fulltrúa annarra sveitarfélaga, 
félagasamtaka og embættismanna. Það hefur sýnt sig að undanförnu hvernig getur farið, 
s.s. vinnubrögð og ákvarðanir sem nýlega hafa verið uppi á borðum Vatnajökulsþjóðgarðs. 
Þar er vísað til hugmynda um opnun umferðar vélknúinna ökutækja inn í Vonarskarð. Í því 
máli hefur svæðisráð gengið þvert á gildandi aðalskipulag Ásahrepps og hunsað vilja 
hreppsnefndar Ásahrepps. Þar sem þetta mál er í gerjun þessa dagana, er enginn 
trúverðugleiki í huga hreppsnefndar Ásahrepps að virða skuli skipulagsvald sveitarfélaga. 
Slíkar yfirlýsingar eru hjómið eitt.

Hreppsnefnd Ásahrepps telur að verið sé að vinna þetta stóra mál, Hálendisþjóðgarð, frá 
öfugum enda og birtist henni sem að háttvirtur ráðherra umhverfismála hafi það markmið 
eitt að slá yfirráðum sínum yfir miðhálendi Íslands og færa í hendur embættismanna og 
sérhagsmunaaðila. Hreppsnefnd Ásahrepps hefur áður bent á, svo og hin þverpólitíska 
nefnd sem var falið að meta kosti slíks þjóðgarðs, að mikil greiningarvinna og samráð er 
óunnið. Að ekki sé nú minnst á fjármögnun verkefnisins, á þeim tímum sem halli ríkissjóðs 
hefur aldrei verið meiri á lýðveldistímanum.
Hreppsnefnd Ásahrepps mótmælir þessum vinnubrögðum og hvetur til þess að mál sem 
þetta verði unnið af skynsemi, haft samráð við hagsmunaaðila, faglegt mat og tillögugerð 
um uppbyggingu innviða og rekstrarforsendur metnar og heilstætt kostnaðarmat gert. Þessi 
vinna er frumforsenda þess að hægt sé að velta upp þeirri spurningu hvort rétt sé að stofna 
þjóðgarð af þessu tagi. Hér virðist sú aðferðafræði vera höfð í hávegum, að skjóta fyrst og 
spyrja svo.



Hreppsnefnd Ásahrepps vill benda á að fjöldi svæða hefur verið friðlýstur á undanförnum 
árum sem kalla þegar á mikið fjármagn. Það hefur nú þegar reynst ríkisvaldinu þungt í skauti 
að fjármagna þau verkefni sem stofnað hefur verið til, en mikilvægt er að fjárveitingavaldið 
tryggi nægjanlegt fjármagn til þeirra friðlýsinga sem þegar hefur verið stofnað til. Það er 
frumforsenda þess að umræddar friðlýsingar þjóni tilgangi sínum.

Það er afar furðulegt að umhverfisráðherra hlaupi af stað með þetta þingmál án þess að 
fjármálaáætlun liggi fyrir eða þarfagreining á innviðauppbyggingu. Afar óljósar hugmyndir 
liggja að baki þeirra fjárhæða sem kynntar hafa verið til reksturs slíks þjóðgarðs og útfærsla 
vanunnin. Sérstaklega í því ljósi að þeir þjóðgarðar sem hafa verið stofnaðir, standa frammi 
fyrir miklum fjárhagslegum og rekstrarlegum vanda. Vandinn er nægur hjá ríkinu að koma 
ríkisfjármálum í lag á næstu árum, því er hreppsnefnd Ásahrepps afar undrandi á því að 
frumvarp þetta skuli hafa verið samþykkt af ríkisstjórn landsins og sett í þinglega 
málsmeðferð. Hreppsnefnd Ásahrepps hvetur því ríkisstjórn og Alþingi eindregið að setja 
frumvarpið í biðstöðu áður en lengra er haldið. Þetta mál er alls ekki nægjanlega undirbúið 
og dregur einungis úr trúverðugleika ríkisvaldsins á þessum tímum.

Athugasemdir við einstaka greinar frumvarpsins: 

I. KAFLI; Stofnun Hálendisþjóðgarðs 

1. gr. Gildissvið
Vísað er til athugasemda sem settar eru hér á eftir við 5. grein. Hér er vísað til gildis og 
samspils laga um náttúruvernd, nr. 60/2013.

2. gr. Friðlýsing Hálendisþjóðgarðs
Gerð er athugasemd við að ekki þurfi samþykki viðkomandi sveitarfélaga, að landsvæði 
innan marka sveitarfélags falli undir Hálendisþjóðgarð. Sá háttur var hafður á við stofnun 
Vatnajökulsþjóðgarðs og væri farsælla að svo væri einnig varðandi Hálendisþjóðgarð. Að 
sniðganga með þessum hætti aðkomu sveitarfélaga um ákvörðun á mörkum þjóðgarðs 
eykur einungis tortryggni til málsins. Eins og fram kemur víða í frumvarpinu er verið að láta í 
hendur ráðherra óásættanlega mikið vald þar sem undirbúningur og forvinna er mjög svo 
ábótavant. Það má segja að öllum þeim fjölmörgu þáttum, sem kallað hefur verið eftir 
skýrari mynd af (einnig af hinni þverpólitísku nefnd), á að gefa ráðherra nánast sjálfdæmi um 
hvernig málum skuli háttað. Gerð er athugasemd við þessi vinnubrögð. Mikil vinna er eftir 
við útfærslu hinna ýmsu þátta til að allir geti verið vissir um hvert er verið að stefna. Þá fyrst 
er hægt að taka afstöðu til málsins á heildrænan og skynsaman hátt.

5. gr. Kaup, eignarnám, bætur og lóðarleigusamningar.
Eignarnámsákvæði í þessu frumvarpi er óásættanlegt. Það liggur ljóst fyrir í huga 
hreppsnefndar Ásahrepps, að þarna er verið að leggja línur um eignarnám eigna 
sveitarfélaga og nytjaréttarhafa s.s. í formi fjallaskála. Einnig liggur hér undir eignarnám 
óbeinna eignarheimilda s.s. grasnytja og veiði. Það eru ekki rök að hafa þetta ákvæði inni í 
frumvarpinu, sbr. svör á kynningarfundum með sveitarstjórnum, að þar sem sambærilegt 
ákvæði sé í náttúruverndarlögum þá sé rétt að hafa þetta inni í þessu frumvarpi einnig. Í 1. 
grein frumvarpsins er vísað er til gildis náttúruverndarlaga, þannig að sú skýring fellur um 
sjálfa sig.



Með þessu ákvæði er verið að bæta verulega í eða auka vægi eignarnáms. Markmið og eðli 
málsins birtist manni með öðrum hætti í þessu frumvarpi en náttúruverndarlögum. Það er 
því nokkuð augljóst að hugsunin að baki þessu ákvæði er að hafa víðtækar heimildir til að 
taka nytjarétt og aðrar eignir nytjaréttarhafa og sveitarfélaga eignarnámi, því að öðrum kosti 
myndi ákvæði náttúruverndarlaga vera fyllilega nægjanleg heimild.

Það er vísað til þess í skýringum við einstaka greinar, að 8. gr. Jarðalaga komi í veg fyrir að 
hægt sé að taka óbein eignaréttindi eignarnámi. Gott er að líta á hvað segir í umræddri 8. 
grein Jarðalaga:

• Hlunnindi sem fylgja jörð eru eign jarðareiganda, nema undantekningar séu gerðar 
frá þeirri reglu með lögum .

• Óheimilt er að skilja hlunnindi frá jörð, nema undantekningar séu gerðar frá þeirri 
reglu með lögum .

Dæmi nú hver fyrir sig hvaða vörn er í þessari lagagrein ef á reynir. Það hefur sýnt sig að 
gerðar hafa verið breytingar á lögum sem farið hafa hljótt s.s. lög um Vatnajökulsþjóðgarð.

Síðan eru það aðrar eignir sem t.d. sveitarfélög og nytjaréttarhafar hafa byggt og rekið, eins 
og fyrr er getið. Með þessu ákvæði getur stjórn þjóðgarðs og ráðherra ákveðið að leysa til 
sín slíkar eignir með eignarnámi.

Þessu er mótmælt harðlega og þetta eina atriði eru nægar ástæður til þess að hafna 
alfarið öllum hugmyndum um stofnun Hálendisþjóðgarðs skv. fyrirliggjandi frumvarpi. 
Skorað er á Alþingi að snúa af þessari braut sem vörðuð er með þessu frumvarpi og 
varanlega verði hætt að sækja á nytjaréttarhafa með þessum hætti. Það er komið nóg af 
endalausum tilraunum að rýra rétt sveitarfélaga og nytjaréttarhafa innan miðhálendis 
Íslands.

II. KAFLI; Stjórnun Hálendisþjóðgarðs.

8. gr. Stjórn Hálendisþjóðgarðs og 11. gr. Rekstrarsvæði Hálendisþjóðgarðs.
Hreppsnefnd Ásahrepps getur ekki fallist á að fulltrúar félagasamtaka eða 
áhugamannafélaga hafi svona mikla sérstöðu innan opinberrar stjórnsýslu, hvort sem um er 
að ræða stjórn þjóðgarðs eða umdæmisráð. Það er skoðun hreppsnefndar Ásahrepps að 
einungis lýðræðislega kjörnir aðilar, úr hópi sveitarstjórna og Alþingi, eigi að sitja í stjórn af 
þessu tagi. Mjög mikilvægt að sveitarstjórnir hafi aukinn meirihluta í slíkri stjórn þar sem 
verið er að flytja málefni, sem sveitarfélögin hafa sinnt til þessa, inn á borð þessarar stjórnar. 
Það má þó færa sterk rök fyrir því, og er hreppsnefnd Ásahrepps því fylgjandi, að fulltrúi 
nytjaréttarhafa eigi að hafa aðkomu þarna, þar sem þeir aðilar hafa óbein eignaréttindi í 
afréttum innan þjóðlendna og hafa því mikla sérstöðu. Ef einhver aðili ætti að hafa rétt á að 
vera beinn þátttakandi í þessari stjórnsýslu utan lýðræðislega kjörna fulltrúa, þá er það 
nytjaréttarhafar sem eiga nytjarétt afréttanna.

Það er lýðræðishalli að færa einstaka félagasamtökum og áhugamannafélögum þá stöðu að 
sitja í stjórn sem þessari. Það er aftur á móti sjálfsagt að slíkir aðilar hafi seturétt og geti 
komið sjónarmiðum sínum á framfæri við stjórn. Hafa verður í heiðri lýðræðið, en 
lýðræðislega kjörnir fulltrúar eru fulltrúar allra landsmanna. Fulltrúar sérhagsmunaaðila eða 
félagasamtaka hafa ekki þessa lýðræðislegu stöðu.



Í grundvallaratriðum er hreppsnefnd Ásahrepps mótfallin því að stjórnsýsluleg staða 
sveitarfélaga verði skert og skipulagsvald sveitarfélagsins tekin af hreppsnefnd og flutt í 
hendur fulltrúa annarra sveitarfélaga og sérhagsmunaaðila. Vegna þessara frumforsendna 
er hreppsnefnd Ásahrepps andsnúin hugmyndinni um stofnun Hálendisþjóðgarðs.

10. gr. Starfsemi stjórnar Hálendisþjóðgarðs.
Það vekur óneitanlega athygli lokamálsgrein 10. greinar frumvarpsins. Þarna er ráðherra 
falið vald til að fella skipun stjórnar og þá viðkomandi stjórnarmanni í umdæmisráði. Það 
vald hefur hann án þess að ákveðinn málsmeðferðarferill eigi sér stað. Ákvörðunin gæti þá 
allt eins verið skoðun ráðherra og þá jafnvel pólitísk afstaða sem myndi ráða för. Þetta 
ákvæði er alltof almennt orðuð og er í raun ótækt eins og það er orðað í þessu frumvarpi. 
Rétt er að benda á að 3. grein og 9. grein frumvarpsins um markmið þjóðgarðs og hlutverk 
stjórnar eru mjög almenns eðlis og því í orðanna hljóðan algerlega á valdi ráðherra hverju 
sinni hvort farið sé eftir markmiðum eða að stjórn sinni hlutverki sínu.

III. kafli; Stjórnunar- og verndaráætlun Hálendisþjóðgarðs.

14. gr. Stjórnunar- og verndaráætlun.
Hreppsnefnd Ásahrepps tekur undir álit hinnar þverpólitísku nefndar að þarna vanti 
nýtingaráætlun. Vernd og nýting er mjög samofið og afar slæmt að nýting skuli ekki svo 
mikið sem ávörpuð í þessum kafla frumvarpsins. Það er í raun sett í vald ráðherra að setja 
nánari ákvæði um efni stjórnunar- og verndaráætlunar.
Athyglisvert er að stjórnunar- og verndaráætlun Hálendisþjóðgarðs skuli einnig ná til 
jaðarsvæða þjóðgarðsins. Rétt er að vekja athygli á því að ekki liggur fyrir skilgreining á 
hugtakinu „jaðarsvæði" í þessu frumvarpi, enda skal það sett síðar í vald ráðherra að 
skilgreina hugtakið. Þetta er enn einn punkturinn sem sýnir hve þetta mál allt er illa 
undirbúið og illa fram sett. Á jaðarsvæði t.d. að geta náð langt niður í byggðir?

Enn eitt athyglisvert atriði í þessari grein er að stjórnunar- og verndaráætlun skal koma fram 
almennt mat á því hvort og þá hvernig takmarka skuli atvinnutengda starfsemi innan 
þjóðgarðs. Ekki er kastljósi beint að uppbyggingu eða nýtingu. Samt er ein höfðu röksemd 
ráðherra að þjóðgarður hafi svo mikið aðdráttarafl að ferðamönnum muni fjölga stórlega við 
að heimsækja umræddan þjóðgarð. Rétt er að spyrja sig í sama orðinu, - er það endilega 
það sem við viljum?

15. gr. Málsmeðferð.
Athyglisvert er hvað þetta frumvarp vill valdefla ráðherra, þar sem hann getur gert 
breytingar á stjórnunar- og verndaráætlun ef hann svo mikið sem „telur" að áætlunin fari í 
baga við lög þessi eða reglugerð (sem hann sjálfur setur) um Hálendisþjóðgarð. Hér á bara 
að færa endanlegt vald í hendur ráðherra, en engin sérstakur farvegur eða málsmeðferð ef 
slíkur ágreiningur á sér stað. Þetta verklag er algerlega óviðunandi og getur ekki talist 
lýðræðislegt.

Almennt gagnrýnir hreppsnefnd Ásahrepps hvað vald ráðherra er mikið í þessu frumvarpi. 
Í raun getur hann nánast verið einráður með öllum þeim reglugerðum sem hann skal setja



og þeirra sem hann getur sett, sérstaklega í ljósi þess hvernig einstaka greinar þessa 
frumvarps eru orðaðar og skýringum og skilgreiningum ábótavant.

19. gr. Öryggi gesta.
Bent hefur verið á að útfærsla og viðræður við viðbragðsaðila er ábótavant. Nauðsynlegt er 
að útfærsla og verksvið viðbragðsaðila séu skilgreind áður en lög sem þessi verði samþykkt. 
Það er algjör lágmarkskrafa að þessi mál séu á hreinu og hver og einn viti sína stöðu, 
hlutverk og skyldur. Einnig þarf að kostnaðarmeta þennan þátt, en það liggur ekki fyrir.

V. KAFLI; Starfsemi í Hálendisþjóðgarði, landnýting og þjónusta.

22. gr. Hefðbundnar nytjar.
Í þessari grein er tekið fram að hefðbundin landnýting sé rétthöfum heimil í 
Hálendisþjóðgarði, enda sé nýtingin „sjálfbær". Hér er ekkert komið inn á það fyrirkomulag 
sem í gildi hefur verið um landbótaáætlanir og vottun afrétta til beitar. Er hér verið að 
aftengja það fyrirkomulag sem hefur verið í gildi og gefist vel? Einnig er vert að spyrja um 
skilgreiningu á hugtakinu „sjálfbær" í þessu samhengi. Hreppsnefnd Ásahrepps er ekki 
kunnugt um að lokið sé þeirri vinnu að skilgreina hugtakið í þessu samhengi.

Hérna er mörgum spurningum ósvarað og forsendur vanreifaðar. Þetta er eitt af þeim 
málum sem er nauðsynlegt að hafa lagt vinnu í að hafa á hreinu, þannig að allir átti sig á því 
hver stefnan er. Hreppsnefnd Ásahrepps getur ekki sætt sig við þessi vinnubrögð eða illa 
undirbúið upplegg sem kemur fram í þessari grein frumvarpsins.

Niðurstaða:
Hreppsnefnd Ásahrepps er andsnúin þessu frumvarpi eins og það er lagt fram á Alþingi. 
Hreppsnefnd óskar eftir því að frumvarpið verði sett í  bið þar til nægjanleg 
undirbúningsvinna hefur átt sér stað, eða að það verði hreinlega tekið úr þinglegri meðferð á 
Alþingi.

Alltof margir vankantar eru á frumvarpinu, sem lýst hefur verið hér að framan en margt 
fleira mætti taka til. Hreppsnefnd Ásahrepps vill undirstrika að það skortir forvinnu um vel 
útfærða hugmyndafræði, útfærslu og fyrirkomulag svo margra veigamikilla þátta, sem er 
frumforsenda þess að hægt sé að taka það til þinglegrar meðferðar. Ekki á að fara fram  
með þetta mál í  andstöðu við þau sveitarfélög sem eiga stjórnsýslurétt innan þess 
landssvæðis sem liggur til grundvallar landfræðilegrar afmörkunar Hálendisþjóðgarðs.
Einnig þarf að ríkja sátt og traust milli ríkisvaldsins (umhverfisráðherra og ríkisstjórnar) og 
nytjaréttarhafa.


