
Nefndasvið Alþingis 
Austurstræti 8-10 
101 Reykjavík

Dalvík, 3 l.janúar 2021

Umsögn um frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð, 369. Mál
Málsnúmer: 2012009

Hálendisþjóðgarður verður um ókomna tíð mikilvægasta framlag Íslendinga til 
heimsbyggðarinnar í náttúruvernd. Hálendi Íslands er ómetanleg gersemi sem hefur sérstöðu á 
heimsvísu hvað varðar náttúrulega fjölbreytni og víðerni sem verða æ dýrmætari auðlind í heimi 
sem breytist hratt. Nú stöndum við frammi fyrir tækifæri til þess að móta stefnu Hálendisins til 
framtíðar og því fögnum við frumvarpi umhverfisráðherra. Kannanir hafa sýnt að þjóðin vilji 
stofna til hálendisþjóðgarðs. Vissulega mun slíkt frumvarp líklega aldrei gera öllum til geðs og 
við svo stórtæk áform eins og þjóðgarðurinn er, verður lokaafurðin ávallt málamiðlun. Engin 
útfærsla er endanleg en mikilvægt er að stofna fyrirbærið Hálendisþjóðgarð hið fyrsta með 
tilheyrandi lagaramma. Þannig má tryggja að hálendi Íslands sé friðað á heildstæðan hátt í þágu 
komandi kynslóða frekar en sú tilviljanakennda bútafriðun sem hingað til hefur verið ríkjandi. 
Háværustu raddirnar gegn þjóðgarði koma enda frá sérhagsmunahópum um leið og verkefnið er 
í þágu fjöldans, jarðarinnar og framtíðar. Við erum flest sammála um gildi og mikilvægi 
verndunar miðhálendisins á þessum forsendum en svo fara litlu sérhagsmunirnir að rekast á 
okkur. Þá reynir á að stjórnmálamenn standi skör hærra, sjái vítt yfir og út fyrir sérhagsmuni 
augnabliksins.

Þjóðgarðurinn mun áfram tryggja almenningi aðgang að hálendinu en á sama tíma auka 
þjónustu og vöktun, fræðslu og uppbyggingu innviða. Slíkir innviðir skila sér beint til 
nærsamfélagsins og samlegðaráhrif í ferðaþjónustu og annarri þjónustu fylgja með auk þess 
sem þjóðgarðurinn verður akademía og kennslustofa á heimsvísu. Vatnajökulsþjóðgarður er 
skýrt dæmi um sterku samlegðaráhrifin enda hafa samfélög á Suðausturlandi notið góðs af 
starfsemi og aðdráttarafli þjóðgarðsins frá stofnun hans.

Hálendi Íslands er náttúruminjasafn á heimsmælikvarða og á að vera í eigu þjóðar og á ábyrgð 
þjóðar, en ekki sundurbútað í höndum ólíkra sveitarfélaga. Þannig getum við aðeins staðið vörð 
um það inn í framtíðina, en það er okkar eina hlutverk að vera landverðir og afhenda hálendið 
næstu kynslóðum til landvörslu.

Við undirritaðar skorum á þingheim að axla ábyrgð fyrir framtíðina og stíga þetta nauðsynlega 
skref til að vernda hálendi Íslands sem það Galapagos norðursins sem það er á veraldarvísu og 
láta ekki þetta einstaka tækifæri renna okkur úr greipum.
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