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Frumvarp til laga um hálendisþjóðgarð
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Hálendisþjóðgarður núna -  hvers vegna?

-  UMSÖGN OG SKOÐUN -

Fyrirliggjandi frumvarp til Hálendisþjóðgarð er að mínu mati of snemma á ferðinni og vanreifað mál. 
Stærsti þjóðgarður í Evrópu eða jafnvel heiminum sem þekur um 30% flatarmál heils lands er ekki 
ákvörðun sem tekin er með því að smella fingri. Ef frumvarpið verður samþykkt og ósk 
umhverfisráðherra verður að veruleika þá hefst tímabil mikillar ringulreiðar og stjórnsýslulegar óvissu.
Þá á ég sérstaklega við hjá þeim sveitarstjórnum sem eiga staðarmörk innan marka fyrirhugaðs 
Hálendisþjóðgarðs. Urmull ósvaraðra spurninga liggja í loftinu um hvað má og hvað má ekki í nýtingu á 
svæðum til ferðamennsku eða annarrar nýtingar, vetur sumar vor og haust. (sbr. Kafla um ákvæði til 
bráðabirgða) Stjórnsýsla hálendisþjóðgarðsins verður með um 70 manns sem mun taka til sín mikið 
fjármagn og velti ég fyrir mér hraða og lipurð mála sem þurfa að fá afgreiðslu í stjórnum þjóðgarðsins.

Gera verður ráð fyrir að nægar fjárhei mildir og mannafli fylgi með til að geta fylgt eftir verndar og 
stjórnunaráætlununm eða reglugerðum þjóðgarðsins.

Ég velti fyrir mér hvernig verður háttað samstarfi eða samræmingu við aðrar stofnanir sem hafa lagalegt 
hlutverk á hálendi Íslands t.d. Minjastofnun, Skipulagsstofnun, Orkustofnun, Landsvirkjun, Vegagerðin og 
Landgræðsluna og aðrar slíkar. Spurningar eru gríðarmargar sem þarf að svara og vinnast hratt þar sem 
reglugerð um þjóðgarðinn á að vera tilbúin 1.september.

Ég tel að frumvarpið um Hálendisþjóðgarðurinn komi í bakið á sveitarfélögum, sem eiga aldalangan 
nýtingarétt á miðhálendinu. Sveitarfélögin hafa lagt í skipulagsáætlanir til þess að mæta nútímakröfum 
m.a. um sjálfbærni um nýtingu landsins til dæmis í þágu uppbyggingar atvinnu í héraði. Í Ijós hefur komið 
að mikill meirihluti sveitarfélaga sem eiga land inn fyrir mörk fyrirhugaðs þjóðgarð mótmælir áætluninni 
og kemur ekki á óvart.

Landið sem er ætlað undir þjóðgarðinn er mest allt þjóðlenda, landsvæði sem orðið hefur eign ríkisins 
eftir áralanga vinnu og málaferli við heimamenn um allt land. Aldrei í þeirri vinnu minnist ég að rætt hefi 
verið um að gera þjóðlendur Íslands að þjóðgarði.

Sveitarfélög sem eiga staðarmörk sín á Miðhálendi Íslands hafa um árabil unnið markvisst að því að ná 
tökum á nýtingu á sínum landsvæðum með skipulagsáætlunum. Í skipulagsvinnu sem unnin var með 
stórum hópi fræðimanna og fulltrúum sveitarfélaga árin 1994-1999 og lauk með útgáfu og samþykktar 
„Svæðisskipulag Miðhálendisins 2015", var lagður grunnur að skipulagsvinnu sveitarfélaganna sem þau 
hafa tileinkað sér og tekið upp á liðnum árum.



Vinnunni við svæðisskipulagið var hleypt af stokkunum árið 1994 af þáverandi umhverfisráðherra Össuri 
Skarphéðinssyni. Fyrirtækið Landmótun sf. sem ég átti þá, ásamt tveim öðrum var fengið til að stýra 
verkefninu. Ég man ekki eftir umræðu á vinnslutímanum um þjóðgarð á miðhálendinu.

Svæðisskipulag Miðhálendis Íslands lá fyrir í maí 1999 og var skipulag, sem byggði á ítarlegri grunnvinnu 
og skipulegu samráði við heimamenn og viðtæku samráði við hagsmunaaðila. Meðal niðurstaðna úr 
þeirri vinnu var ítarleg greining á landssvæðum hálendisins eftir landslagi og náttúruflokkum. Vinnan var 
mjög þétt og stóð yfir í fimm ár með tugum upplýsingafunda öll árin í héröðum sem öll liggja að 
hálendinu. Þar voru lagðar línur um uppbyggingu m.a. margskonar þjónustu við útivist og 
hagsmunaaðila.

Þessi undirbúningsvinna hefur síðan verið tekin inn í og samþykkt í aðalskipulag hjá öllum 
sveitarfélögunum sem áttu staðarmörk að miðhálendinu. Að lokinni vinnu við Miðhálendis skipulagið og 
í framhaldi af því aðalskipulags áætlanir sveitarfélaganna sem lágu að miðhálendinu var komin 
grundvöllur fyrir sveitarfélögin til þess að byggja upp atvinnutengda ferðaþjónustu heima fyrir. 
Sveitarstjórnir hafa unnið áfram með þessa sameiginlegu sýn. Friðun mikilvægustu 
náttúruverndarsvæðin yrði unnin í samráði við stjórnvöld umhverfismála. Sveitarstjórnum þurftu einnig 
að setja reglur um hefðbundnar nytjar á svæðum sínum í samráði við Landgræðsluna.

Mér finnst núverandi hugmynd umhverfisráðherra um Hálendisþjóðgarð vera eins og blautur klútur í 
andlitið á sveitarfélögunum sem stóðu að þessari vinnu og úrvinnslu þeirri sem á eftir fylgdi.
Með henni munu sveitarfélögin sjá áratuga undirbúningsvinnu heima fyrir ásamt tilfallandi kostnaði 
lagða til hliðar ásamt því að missa skipulagsvaldið yfir þeim svæðum sem falla innan sveitarfélaga marka 
og unnið hefur verið með í samræmi við svæðisskipulag miðhálendisins og í samræmi við skipulagslög.

Ég er kannski að halda á lofti gamaldags viðhorfum en ég er ekki í stjórnmálum -  að standa við það sem 
gert hefur verið, um drengskap, og eftirfylgni -  Ég geri mér fullkomlega grein fyrir að margt hefur breyst 
á liðnum rúm 20 ár -  en samt horfir þetta svona við mér.

Fyrir mér stenst það ekki skoðun að sveitarfélögin hafi ekki verið að vinna í því að búa í haginn til þess að 
taka á í skipulegri nýtingu hálendisins.

Ágætur umhverfisráðherra hefur lengi haldið á lofti að hann ætlaði að koma amk. tveimur stórum 
málum í gegn áður en kæmi að Alþingiskosningum, annarsvegar lögum um Hálendisþjóðgarð sem þetta 
álit fjallar um og hins vegar lögum um Þjóðgarðastofnun.

Að mínu mati hefði hann gert mikið meira og betra gagn fyrir umhverfismál á Íslandi hefði hann valið að 
leggja í breytingar á stjórnunarstrúktúr og stjórnsýslu í umhverfismálum með frumvarp um 
Þjóðgarðastofnun. Umhverfismál koma víða fyrir í stjórnkerfi Íslands og sú stofnun sem þarf að byggja 
upp til að stjórna friðlýstum landssvæðum ætti að líka taka til annara ráðuneyta eins og mennta- og 
menningarmálaráðuneytis og kannski fleiri. (sbr. Þjóðgarðastofnun Bandaríkjanna)

„Þjóðgarðastofnun" í þeim skilningi, ætti að vinna þvert á stofnanir ráðuneyta sem einskonar 
framkvæmdastofnun á sérsviðum sem tengist stjórnun landsvæða og uppbyggingu innviða og annaðist 
svæði sem eru menningarverndarsvæði og náttúruverndarsvæði hverskonar, hún gæti undirbúið 
stofnun og skipulag Miðhálendisþjóðgarðsins. Samlegðaráhrif og sérfræðiþekking gæti orðið umtalsverð
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