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nr. erindis 2012134 SIS

Á 949. fundi byggðarráðs Sveitarfélagsins Skagafjarðar þann 20. janúar 2021 var 
tekið fyrir neðangreint erindi.

U m sagnarbeiðni; fru m varp  til laga um H álendisþjóðgarð

Svofelld bókun var gerð:

Lagður fram tölvupóstur dagsettur 11. desember 2020 frá nefndasviði Alþingis þar 
sem umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis sendir til umsagnar frumvarp til laga um 
Hálendisþjóðgarð, 369. mál. Umsagnarfrestur ertil 1. febrúar 2021.
Byggðarráð Sveitarfélagsins Skagafjarðar leggst gegn samþykkt frumvarpsins. Um 
afstöðu sveitarfélagsins er vísað til fyrri athugasemda sveitarfélagsins vegna málsins, 
síðast með sameiginlegri umsögn fjögurra sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, við 
frumvarpsdrögin í janúar 2020. Frumvarpið gerir sem fyrr ráð fyrir stofnun þjóðgarðs 
án samþykkis hlutaðeigandi sveitarfélaga. Tillögur um afmörkun þjóðgarðs hvíla ekki 
á sérstökum röksemdum um náttúrufar heldur birtast sem krafa um yfirráð á 
svæðum þar sem þegar er gætt að hagsmunum náttúruverndar með Landskipulagi 
samþykktu af Alþingi, aðalskipulagi, eigandastefnu forsætisráðuneytis um þjóðlendur 
o.fl. í undirbúningi málsins hefur ekki verið hugað að kostum núverandi umsjónar 
með þjóðlendum, sem liggur í raun hjá Alþingi, forsætisráðuneyti og sveitarfélögum. 
Byggðarráð felur sveitarstjóra að fylgja eftir afstöðu ráðsins til málsins við Alþingi og 
samþykkir fyrirliggjandi drög að umsögn um málið, þar sem fram kemur umfjöllun 
um nokkur meginatriði, auk fyrri athugsemda við málið.

Álfhildur Leifsdóttir VG og óháð óskar bókað:
Sveitarfélögin í landinu hafa almennt staðið sig vel og lagt mikla áherslu á sjálfbæra 
nýtingu náttúruauðlinda, náttúruvernd og varðveislu hefðbundinna landnytja, ekki 
síst á hálendinu og mikilvægi þess að nærsamfélagið sé þar í lykilhlutverki. 
Miðhálendisþjóðgarður sem er í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar stuðlar að 
náttúrvernd á einstöku svæði sem geymir fágætan gróður og sérstæðar 
jarðmyndanir.
Þjóðgarðurinn skapar störf bæði í þjónustu og landvörslu sem mikilvægt er tryggja að 
verði í heimabyggð.
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Mikilvægt er að unnið verði náið með heimamönnum í öllu ferlinu og hagsmuna 
heimafólks og sérstaklega bænda gætt í hvívetna. Þannigfæst góður upptaktur í 
farsælt samstarf stjórnvalda og sveitarfélaganna um hálendisþjóðgarð þegar af 
honum verður.

Þessi afgreiðsla byggðarráðs tilkynnist hér með.

Virðingarfyllst,
f.h. byggðarráðs Sveitarfélagsins Skagafjarðar
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