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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð

Þann 11. desember 2020 barst Landgræðslunni, frá nefndasviði Alþingis, til umsagnar frumvarp 
til laga um Hálendisþjóðgarð, 369. mál.
Eins og glögglega kemur fram í greinargerð með lagafrumvarpi þessu er aðdragandi þess 
alllangur og hafa nefndir unnið að einstökum þáttum þess máls sem í frumvarpi þessu hefur tekið 
á sig þá mynd sem raun ber vitni. Í samráðsgátt stjórnvalda, Ísland.is, hafa og verið birtir 
einstakir verkættir í því ferli að skapa fullunna afurð -  lagafrumvarp þetta. Í þessu ferli hefur 
aðilum samfélagsins gefist kostur á að koma að sínum athugasemdum. Þetta hefur Landgræðslan 
nýtt sér og má sjá því stað í fyrirliggjandi frumvarpi. Athugasemdir stofnunarinnar eru því að 
ætla, viðhlutaminni en væri ef hið margþætta samráð hefði ekki átt sér stað á fyrri stigum 
málsins.
Með nýjum lögum um Hálendisþjóðgarð yrði að veruleika þjóðgarður sem næði til um 30% af 
flatarmáli Íslands. Lögin gera ráð fyrir uppbygginu svæðaskipts þjóðgarðs, þar sem tryggð væru 
jafnt gæði lands sem og að almenningi og nytjarétthöfum væri tryggð þau eðlilegu not svæðisins 
sem gera má ráð fyrir á friðuðum svæðum.
Landgræðslan starfar eftir lögum um landgræðslu nr. 155/2018. Markmið þeirra laga er að 
vernda, endurheimta og bæta þær auðlindir þjóðarinnar sem fólgnar eru í gróðri og jarðvegi og 
tryggja sjálfbæra nýtingu lands. Umsögn stofnunarinnar er unnin með þetta að leiðarljósi.

Endurheimt vistkerfa
Í fyrirliggjandi frumvarpi er ýmist notað hugtakið endurheimt vistkerfa eða endurreisn landgæða. 
Landgræðslan mælir með því að hugtakið endurheimt vistkerfa verði eingöngu notað í 
frumvarpinu, til samræmis við lög nr. 155/2018 um landgræðslu.
Í 3. gr. frumvarpsins er gerð grein fyrir markmiðum Hálendisþjóðgarðsins í 10 töluliðum. Í 8. 
tölulið kemur skýrt fram að eitt af hinum 10 markmiðum þjóðgarðsins sé að: „Endurheimta 
vistkerfi sem hafa raskast.“
Þá er í 14. gr. fjallað um stjórnunar- og verndaráætlun en slíka áætlun skal vinna fyrir 
Hálendisþjóðgarðinn og er hans meginstjórntæki. Í slíkri áætlun skulu koma fram öll 
þau meginatriði er snúa vernd á einstökum svæðum innan þjóðgarðsins, s.s. verndaraðgerðum, 
endurheimt vistkerfa, vöktun, landnýtingu og fleiri tilgreind atriði.
Í samræmi við 1. og 2. mgr. 15. gr. skulu stjórnunar- og verndaráætlanir unnar af hverju 
umdæmisráði þjóðgarðsins. Stjórn Hálendisþjóðgarðsins yfirfer tillögurnar og samræmir og 
vinnur þannig heildaráætlun fyrir þjóðgarðinn. Tillögur þessar skulu unnar í samráð við 
hlutaðeigandi fagstofnanir ríkisins.
Landgræðslan er sú fagstofnun ríkisins, eins og hér í upphafi var getið, sem falið er það verkefni 
að vinna að því að vernda, endurheimta og bæta þær auðlindir þjóðarinnar sem fólgnar eru í 
gróðri og jarðvegi. Má gera ráð fyrir að aðkoma stofnunarinnar verði allmikil hvað þennan 
þátt stjórnunar- og verndaráætlunar þjóðgarðsins varðar.
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Í 16. gr. kemur fram að mannvirkjagerð og hverskonar jarðrask innan Hálendisþjóðgarðs sé 
óheimilt ef það samræmist ekki markmiðum þjóðgarðsins og ef ekki er gert ráð fyrir viðkomandi 
framkvæmd í stjórnunar- og verndaráætlun, sbr. þó 17. og 25. gr.
Í 2. mgr. 17. gr., sem ber yfirskriftina bann við spjöllum og raski, kemur fram að almennt séu 
ákveðnar aðgerðir þó heimilar innan þjóðgarðsins, hvort sem um þær sé sérstaklega getið í 
stjórnunar- og verndaráætlun eða ekki, en það eru: „ ... framkvæmdir sem miða aðþvíað  
endurheimta landgæði, verja lífríki, jarðmyndanir og landsvæði, svo sem vegna ágangs manna, 
dýra eða plantna eða vegna náttúruhamfara, ágangs vatns og sjávar, jarðvegseyðingar eða 
annarrar röskunar a f völdum manna eða náttúru.“
Eins og af ofanrituðu má sjá er mikil áhersla lögð á endurheimt vistkerfa í fyrirhuguðum 
þjóðgarði, enda verkefnin brýn og ófá. Landgræðslan fagnar því mjög enda væru miklar 
takmarkanir á heimildum til endurheimtar vistkerfa á miðhálendinu óásættanlegar með öllu en 
víða á hálendinu eru landfræðileg skilyrði með þeim hætti að gróðurfar á þar alla möguleika á að 
vera gróskumeira en raun ber vitni. Aldalangt samspil manns og náttúru hefur víða orðið til þess 
að jarðvegur og náttúruleg gróðurlendi hafa tapast. Gríðarstórt verkefni bíður og ef af stofnun 
Hálendisþjóðgarðs verður þá eru allir möguleikar á að endurheimt vistkerfa í gegnum 
fjölbreyttar landgræðsluaðferðir, samræmist vel öðrum þeim þáttum sem vonir eru bundnar við 
að felist í þjóðgarðinum.
Það skal hér upplýst að á síðustu 30 árum hefur Landgræðslan staðið fyrir 
landgræðsluverkefnum sem taka til tæplega 22.000 ha innan fyrirhugaðra marka þjóðgarðsins. 
Hér er um að ræða verkefni sem Landgræðslan hefur unnið á eigin vegum, verkefni sem hafa 
hlotið styrki úr sjóðum á vegum stofnunarinnar -  oft upprekstrarfélög sem og verkefni unnin í 
tengslum við -  og til mótvægis við -  virkjunarframkvæmdir.
Verði Hálendisþjóðgarður að veruleika lenda fjölmörg aðgerðarsvæði Landgræðslunnar 
þar innan. Að óbreyttu mun þannig liður 1.08 (Uppgræðsla lands á verndarsvæðum), sbr. 1. 
viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 eiga við um allt land innan þjóðgarðsins.
Í þeim lið er kveðið á um að uppgræðsla lands á verndarsvæðum falli í B flokk en slíkar 
framkvæmdir, hverjar talið er að kunni að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif, þarf að 
meta hverju sinni með tilliti til eðlis, umfangs og staðsetningar hvort háðar skuli mati á 
umhverfisáhrifum.
Í ofangreindu felst að framkvæmdaraðili skal tilkynna Skipulagsstofnun um fyrirhugaða 
framkvæmd. Með tilkynningunni skulu lagðar fram upplýsingar um framkvæmdina og líkleg 
umhverfisáhrif hennar á umhverfið o.fl. Skipulagsstofnun skal svo taka ákvörðun, m.v. gefnar 
forsendur, hvort hin fyrirhugaða uppgræðsla skuli háð mati á umhverfisáhrifum.
Þá kemur fram í 1. mgr. 13. gr. skipulagslaga, nr. 123/2010, að við ofangreindar aðstæður skuli 
og afla framkvæmdaleyfis sveitarstjórnar en í 1. málsl. þeirrar greinar segir: „Afla skal 
framkvæmdaleyfis sveitarstjórnar vegna meiriháttar framkvæmda sem áhrif hafa á umhverfið og 
breyta ásýnd þess, svo sem breytingar lands með jarðvegi eða efnistöku, og annarra 
framkvæmda sem falla undir lög um mat á umhverfisáhrifum.“
Af ofangreindu má sjá að með því að stofnaður verði Hálendisþjóðgarður liggur fyrir að 
landgræðsluframkvæmdir allar verða á svæðinu tilkynningar- og leyfisskyldar mjög umfram það 
sem nú er. Ekki er unnt að gefa sér þær forsendur að framkvæmdir verði ávalt heimilar og að 
lágmarki ljóst að tímafrekara verður að hefja þær sem og að umtalsverður tími starfsmanna mun 
fara í að undirbúa tilkynningar og fylgigögn sem og að töluverðir fjármunir munu 
óhjákvæmilega fara í þetta ferli.



Landgræðslan hvetur til þess að þetta ferli verði einfaldað eins og hægt er enda 
endurheimtaraðgerðir innan þjóðgarðsmarka hvoru tveggja í samræmi við markmið frumvarpsins 
sem og að þær eru til þess fallnar að styrkja byggð og búsetu á nærsvæðum, enda það iðulega í 
höndum bænda eða félagasamtaka sem hálendið nýta að stunda uppgræðsluaðgerðir á einstökum 
svæðum og má í því sambandi nefna samræmi við 5. tölulið 3. gr. og 2. mgr. 20. gr. Er þetta og 
vilji þeirra sem frumvarpið sömdu enda segir í greinargerðinni um þetta málefni: „Aratuga hefð 
er fyrir starfrækslu félaga og sjálfboðaliðastarfi, meðal annars í tengslum við nýtingu 
hálendisins og uppgræðslu og endurheimt vistkerfa. Afar mikilvægt er aðþetta starf dafni áfram 
og vinni með þjóðgarðinum að því að auka áfram veg svæðisins og varðveita verðmæti þess.“ 
Mögulega mætti skoða það að tilgreina einhvern lágmarkshektarafjölda í lið 1.08 í 1. viðauka 
laga um mat á umhverfisáhrifum til þess að matsskyldar teldust framkvæmdirnar. Einnig mætti 
skoða möguleikana á því að færa lið 1.08 úr flokki B í flokk C, en með því móti væri 
matsskyldan færð yfir til sveitarfélaga, sem hefðu og á hendi útgáfu framkvæmdaleyfis.
Í öllu falli er þess farið á leit að Alþingi tryggi að með því mikla framfaramáli sem stofnun 
Hálendisþjóðgarðs getur verið, ef vel tekst til, verði það ekki til þess að óþarfar tafir og 
takmarkanir verði settar á nauðsynlegar landgræðsluframkvæmdir innan sama svæðis.

Sjálfbær landnýting
Eitt af markmiðum þeim sem stefnt er að með stofnun Hálendisþjóðgarðs er að hverskonar 
nýting þar skuli vera með sjálfbærum hætti. Þannig segir t.a.m. um markmið 
Hálendisþjóðgarðsins í 5. tölulið 3. gr.: „Leitast við að efla samfélag ogstyrkja byggð og 
atvinnustarfsemi í nágrenni þjóðgarðsins og á landinu öllu, meðal annars með því að hvetja til 
sjálfbærrar nýtingar á gæðum svæðisins.“ Þá segir og um markmið í 9. tölulið: „Varðveita 
þjóðlendur íþjóðgarði og viðhalda virði þeirra í náttúrufarslegu og menningarlegu tilliti.“
Um hefðbundnar nytjar er fjallað sérstaklega í 22. gr. frumvarpsins en þar segir: „Hefðbundin 
landnýting, svo sem búfjárbeit, fuglaveiði, hreindýraveiði og veiði í ám og vötnum, er rétthöfum 
heimil í Hálendisþjóðgarði, enda séu uppfyllt ákvæði 3. gr. ogþeirra laga sem um nýtinguna 
fjalla og að nýtingin sé sjálfbær. Skal sérstaklega fjallað um slíka nýtingu og umferð í 
stjórnunar- og verndaráætlun, sbr. 14. gr., ogþess gætt að nýtingin hamli ekki náttúrulegri 
framvindu.“
Hvað varðar beitarréttindi þá eru þau óbeinu eignarréttindi iðulega í eigu bænda einstakra 
sveita/byggða á tilteknum svæðum hálendisins sem nú kunna að verða að þjóðgarði. Ljóst er að 
sauðfjárbeit má stunda á landsvæðum, hvort sem þau teljast til þjóðgarða eða ekki. Hitt er og 
ljóst að nýting ýmissa svæða kann vel að verða talin ósjálfbær, sem og að nýtingin 
hamli náttúrulegri framvindu gróðurs.
Um þetta atriði vísast til sérlaga um landgræðslu nr. 155/2018, sbr. IV. kafla þeirra laga. Það 
kann að koma til þess að beit á illa förnum afréttum verði metin ósjálfbær. Með því móti væru 
hin óbeinu eignarréttindi takmörkuð um tiltekinn tíma eftir almennum, gegnsæjum viðmiðum, 
enda væri slíkt landi og lýð til heilla. Ef til þess kemur er mikilvægt að þjóðgarðsyfirvöld hafi 
heimildir til að taka höndum saman með þeim stofnunum ríkisins sem að þessum málum kunna 
að koma, s.s. Landgræðslunni.

Umferð um Hálendisþjóðgarð
Landgræðslan fagnar þeim ákvæðum frumvarpsins sem fjalla um umferð um hinn fyrirhugaða 
þjóðgarð en markmið þjóðgarðsins eru einmitt mikið á þá leið að tryggja örugga umferð þar um, 
án þess þó að gæði hans spillist á nokkurn hátt. Þannig kemur fram í 1. mgr. 18. gr. frumvarpsins



að almenningi sé heimil för um Hálendisþjóðgarðinn og dvöl þar í lögmætum tilgangi. Í 6. mgr. 
sömu greinar segir: ,,I stjórnunar- og verndaráætlun Hálendisþjóðgarðs skal gerð sérstök grein 
fyrir öllum vegum þar sem heimilt er að aka innan þjóðgarðsins. Heimilt er að takmarka umferð 
á einstökum vegum, slóðum eða svæðum við tiltekinn tíma ársins eða binda hana við tiltekna 
notkun, svo sem veiðar, smölun búfjár eða annarra landbúnaðarstarfa eða rannsóknir, e f það er 
talið nauðsynlegt vegna verndunar viðkomandi landsvæðis.“
Landgræðslan telur hvort tveggja ofangreint mjög mikilvægt, þ.e. að 1) sérstök grein sé gerð 
fyrir öllum vegum þar sem heimilt er að aka og 2) að heimilt verði að takmarka umferð um 
einstaka vegi um tiltekinn tíma eða binda hana við tiltekna notkun. Hvað varðar tiltekna notkun 
er í frumvarpinu miðað miðað við veiðar, smölun búfjár eða annarra landbúnaðarstarfa eða 
rannsóknir.
Landgræðslan leggur til að auk ofangreindar notkunarflokka verði bætt við flokknum endurheimt 
vistkerfa. Með slíkri viðbót mætti tryggja að heimilt kynni að vera að aka tiltekna vegi eða slóða 
til að vinna að endurheimtaraðgerðum (vegna verndar tiltekins landsvæðis) þó að þeir hinir sömu 
vegir eða slóðar væru lokaðir almennri umferð.

Virðingarfyllst, 
f.h. Landgræðslunnar.

Árni Bragason, landgræðslustjóri


