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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um miðhálendisþjóðgarð 369. Mál

• Hugmyndir um mörk þjóðgarðs virðast ekki tengjast náttúrufari heldur þjóðlendu 
mörkum. Ekki verður betur séð að tilgangurinn sé að ná yfirráðum yfir því landi sem 
nú lýtur yfirráðum forsætisráðuneytisins og færa alla ákvarðanatöku frá 
forsætisráðuneyti og sveitarfélögum og þar með nær samfélögum sem mestra 
hagsmuna hafa að gæta.

• Um svæðið gilda þegar lög um þjóðlendur, Náttúruverndarlög, landsskipulag og 
aðalskipulög sveitarfélaga. Því verður ekki með nokkru móti séð hvaða ávinningur 
yrði að stofnun þjóðgarðs eða hverju lög um þjóðgarð myndu bæta við þann ramma 
sem nú þegar er í gildi.

• Það er sama hvernig litið er á þetta frumvarp þá verður ekki betur séð en það sé fyrst 
og fremst samið til þess að færa völd og áhrif til umhverfisráðuneytisins og 
umhverfisráðherra. Lögin eru mjög opin og framselja í raun óásættanlega mikið vald 
frá Löggjafarvaldinu til Framkvæmdavaldsins. Ráðherra er falið að útfæra nær allar 
greinar í reglugerð og fær meðal annars heimildir til eignaupptöku lands og eigna 
innan garðsins og eins í nágreni hans. Þetta bíður upp á microstjórnun eins og 
tilhnegingin er í VJÞ og að útkoman verði einskonar ríki í ríkinu þar sem almenna 
reglan sé að gildi önnur lög en annarsstaðar á landinu.

• Stjórnkerfi garðsins er ætlað að sækja fyrirmynd sína til stjórnkerfis VJÞ sem hefur 
hreint ekki verið hnökralaust. Ekki verður séð í þessu frumvarpi að ætlunin sé að 
breyta út frá því. Reynslan úr VJÞ er alls ekki góð því þó eitthvað sé t.d. ákveðið af 
svæðisráði getur svæðisráðsformaður gengið gegn því í aðalstjórn eins og dæmin 
sanna. Eins er með skilgreiningu á hefðbundnum nytjum. Þar virðast svæðisráð t.d. 
ekki þurfa að fara að skilgreiningum laga.

• Eins og þetta frumvarp er upp sett leggst undirritaður alfarið gegn áformum um 
miðhálendisþjóðgarð og telur þau ekki vera til þess fallin að stuðla að náttúruvernd.
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