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Efni: Umsögn stjórnar SASS um frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð, 369. mál.

Stjórn Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) er sammála um að vernda þurfi víðerni miðhálendis 
Íslands sérstaklega. Svæðið er að mestu ósnortið og það er víðfeðmt. Í því felast verðmæti, í víðtækri 
merkingu þess orðs, sem ber að standa vörð um.

Stjórn SASS telur hins vegar að frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð sé ekki tilbúið til afgreiðslu eins 
og það liggur fyrir. Í umsögnum aðildarsveitarfélaga samtakanna um frumvarpið kemur skýrt fram að 
nauðsynlegt sé að sátt ríki í svona viðamiklu máli.

Nokkur munur er á afstöðu sveitarstjórna til málsins en almennt kemur fram sú afstaða í umsögnum 
sveitarstjórna að frumvarpið sé ótímabært og að leiða þurfi til lykta allmörg álitaefni áður en hægt sé að 
fallast á lögfestingu Hálendisþjóðgarðs. Í umsögnum nokkurra sveitarfélaga má jafnframt greina þá 
afstöðu að þau eigi mjög erfitt með að fallast á stofnun svo stórs þjóðgarðs sem hér er lagt til.

Óumdeilt er að frumvarpsdrögin hafa tekið breytingum frá því að þau komu fram og tekið hefur verið 
tillit til ábendinga sem fram hafa komið. Upplifun kjörinna fulltrúa sveitarfélaganna er hins vegar að 
skort hafi á samráð og það sjónarmið kom einnig fram á kynningarfjarfundi sem Samband íslenskra 
sveitarfélaga stóð fyrir til að kynna frumvarpið 18. janúar sl. Á fundinum taldi umhverfisráðherra hins 
vegar samráðið hafi verið mikið við gerð þess. Augljóst er að hér er meiningarmunur sem er mjög 
óheppilegur í máli sem sátt þarf að ríkja um.

Stjórn SASS leggur því til að áður en frumvarpið er tekið til afgreiðslu verði skipulega farið yfir þau atriði 
sem sveitarfélögin hafa gert athugsemd við en þau eru m.a. eftirfarandi:

- Skipulagsvald sveitarfélaga sé áfram ótvírætt en það er eitt öflugasta verkfæri sveitarfélaga 
og íbúa þeirra til að hafa áhrif á nærumhverfið þ.m.t. að hafa áhrif á þætti sem tengjast 
landnýtingu, mannvirkjagerð og öðrum innviðum.

- Óvissa ríkir um fjármögnun verkefnisins og því er hætta á að ekki takist að byggja upp 
innviði þjóðgarðsins.
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- Verklag við gerð stjórnunar- og verndaráœtlana verði útfærðar nánar.

- Stjórnunarfyrirkomulag, þ.m.t. starfsmannamál innan rekstrarsvæða, verði skilgreint
nánar.

- Óvissa er um orkunýtingu.

- Óvissa er um uppbyggingu flutningskerfis raforku.

- Hvaða línu eigi að fylgja um mörk svæðisins.

Hægt er að taka undir það sjónarmið sem fram kemur í umsögn sambandsins um frumvarpið dags. 25. 
janúar s.l. um að "Málið birtist því sveitarstjórnum sem krafa ríkisins um yfiráð og stofnanavæðingu án 
tillits til kosta núverandi valddreifingar og samábyrgðar stjórnvalda ríkis og nærsamfélags."

Stofnun Hálendisþjóðgarðs er málefni allra landsmanna og því er áréttað það sjónarmið að skapa þurfi 
víðtæka sátt um verkefnið. Það er mat stjórnar SASS að nauðsynlegt sé að taka tillit til ábendinga 
sveitarfélaganna til að breið sátt ríki um verkefnið og því þurfi fyrrgreind endurskoðun að fara fram og 
að það verði gert í nánu samráði við sveitarfélögin.

Breytingar á framkomnu frumvarpi eru forsenda sáttar.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjórnar

Bjarni Guðmundsson, 
framkvæmdastjóri
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