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Efni: 

Umsögn um frumvarp til laga um Há lendisþjóðgarð

1. Tryggja þarf við nýja lagasetningu að markmið laganna um styrkingu byggðar hafi þá stoð í 
lögum sem þarf til til að hú n ná i fram að ganga.

Í lagafrumvarpi um hálendisþjóðgarð segir að efla eigi samfélag og styrkja byggð og atvinnustarfsemi 
í nágrenni þjóðgarðsins en

Í lögum um Vatnajökulsþjóðgarð kemur einnig fram að leitast skuli við að styrkja byggð og 
atvinnustarfsemi í nágrenni þjóðgarðsins.

Í reglugerð um vatnajökulsþjóðgarð og í ský rslu rí kisendurskoðunar kemur ský rt fram að það beri að 
líta á Vatnajökulsþjóðgarð sem mikilvæga aðgerð til eflingar byggðar á svæðinu

Þ rátt fyrir greinilegan vilja alþingis að efla byggð mat starfsfólk Vatnajökulsþjóðgarðs að þeim væri 
ekki heimilt að taka sérstaklega tillit til fyrirtækja í heimasveit við úthlutun atvinnuleyfa vegna 
kvótasetningar. Rökin voru að þeim væri óheimilt að mismuna fyrirtækjum eftir heimilisfestu og var 
það sett í atvinnustefnu þjóðgarðsins.

2. Skilgreining á hugtakinu byggð

Það þarf að vera ský rt hvað er við átt þegar talað er um að styrkja byggð.

Samkvæmt byggðarstofnun á að horfa á félagslegar og landfræðilega afmarkaðar einingar, fremur en 
t.d. sveitarfélög. Þ annig skal horft á byggð í einum firði eða dal sem er tiltölulega vel afmörkuð 
landfræðilega, með tugi kí lómetra til næstu byggðar sem byggðarlag. Nú þegar sveitafélög eru að 
stækka þá þarf að skilgreina hvað er átt við með eflingu byggðar þannig að áhersla verði lögð á þá 
byggð sem er næst þeim stað sem starfsemi á sér stað. Byggð sem er oft brothætt og þarf hjálp til að 
byggja upp samfélag og innviði t.d. skóla. Ef það eru á annað hundrað kí lómetrar í næsta þéttbý li þá 
er það ekki að hjálpa litlu byggðinni að beina störfum þangað

3. Faglegar greiningar vegna takmarkanna

Tryggja þarf að faglegar greiningar óháðra aðila liggi til grundvallar þegar atvinnustarfsemi í 
þjóðgarðinum er takmörkun. Tryggja þarf að starfsmenn þjóðgarðsins geti ekki gengið lengra í 
takmörkunum en sannarleg þörf er á.

Sama á við um takmarkanir á ferðafrelsi. Gera þarf kröfu um faglegar greiningar óháðra aðila til að 
koma í veg fyrir umdeildar ákvarðanir.
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