
Umhverfis- og samgöngunefnd

Umsögn um frumvarp um Hálendisþjóögarö.

Umsögnin er sett fram sameiglnlega af sveitarfélögunum;
• Húnavatnshrepp,
• Húnaþingi vestra,
• Sveitarfélaglnu Skagafirði
• Akrahreppi

Jafnframt fylgir með umsögninni sérstakar bókanir sveltarstjórna hvers sveitarfólags vegna málsins.

Einnig fylgir með umsögninni fyrri umsögn sveitarfélaganna, dags. 20. janúar 2020, um fyrrl 
frumvarpsdrög. Efnisatriði þeirrar umsagnar eru ítrekuð, en auk þess eru sett fram nokkur áhersluatrlði 
og umfjöllun um framgang málsins frá þvi umsögninni var skilað.

Meginafstaða.

Sveitarfélögin leggjast gegn samþykkt frumvarpsins.

• Löggjöf um hálendisþjóðgarð án skilyrðislausrar kröfu um samþykki hvers og elns sveitarfélags 
sem land þjóðgarðs nær til er óboöleg,

• Sveltarfélögin leggja áherslu á náttúruvernd og eru alltaf tllbúin til að fjalla um afmörkun svæða 
sem ástæða er til sérstakrar friðlýsingar á. Núverandi staða þjóðlenda tryggir almennt 
náttúruvernd, sjálfbærni og samræmi I ákvarðanatöku á hálendinu á grundvelli landsklpulags, 
aðalskipulags, eigendastefnu ríkisins vegna þjóðlenda og ákvæða náttúruverndarlaga.

• Aðkoma lýðræðislega kjörlnna fulltrúa þjóðarinnar að málefnum hálendls er nú tryggð með 
lögbundnu hlutverki forsætlsráðuneytlsins og sveltarstjórna um ráðstöfun þjóölenda og Alþingis 
vegna landskipulagsstefnu og annarrar áætlanagerðar á landsvlsu.

• Hugmyndlr um mörk hálendisþjóðgarðs tengjast ekki náttúrufarl sérstaklega. Mállð blrtist sem 
krafa um yflráð og stofnanavæðingu án tiilits til kosta núverandl valddrelfingar og samábyrgðar 
stjórnvalda rfkis og nærsamfélags. Hálendisþjóðgarður mun færa ákvarðanatöku frá 
forsætisráðuneyti og sveitarfélögum og koma í veg fyrir að lagt verði mat á hagsmuni lands og 
þjóðar á víötækum grunni.

Tlllögur um afmörkun þjóðgarðs. Náttúrufar og náttúruverndarhagsmunir hafa ekkl þýðingu.

Megíntillaga frumvarpsins er að mörk hálendisþjóðgarðs miðist við þjóðlendur innan ramma 
miðhálendislínu. Hvorki mörk þjóðlenda né ákvörðun mlðhálendlslínu tengjast sérstaklega náttúrufarl eða 
verndarhagsmunum sem fjallað er um I náttúruverndarlögum.



• Miðháiendíslína var ákveöin af samvinnunefnd um svæðisskipulag miðhálendls um 1995 og 
viðmið um þá afmörkun var að hún lagi á milli heimalanda og afrétta, Afmörkunin hafði fyrst og 
fremst þýðingu f skipulagslegu tllliti og gerir enn, enda miðað vlð hana í Landskipulagi íslands.

• Þjóðlendur eru eignarréttarleg skipan lands og hvilir á lögum nr. 58/1998 og vinna við afmörkun 
slíkra svæða stendur enn yflr. Þjóðlendur eru sérstakt eignarréttarlegt form sem var stofnsett á 
þeim grundvelli að forsætlsráðuneytið og sveltarfélög færu saman með eignarráð svæðanna.

Tillögur um möguleg þjóðgarðsmörk hafa ekki verið teknar upp f beinum samskiptum við sveitarfélögln og 
þá hafa stjórnvöld á svlðl náttúruverndar ekki átt sérstakt samtal við sveltarfélögin um þau svæði sem 
æskllegt er að frlðlýsa eða vernda.

Markmið náttúruverndarlaga eru m.a. að vernda til framtlðar fjölbreytni fslenskrar náttúru og tryggja eftir 
föngum þróun fslenskrar náttúru á eigln forsendum og verndun þess sem þar er sérstætt eða sögulegt.
Afmörkun blóðearðs hefur ekki bein tenesl við markmið náttúruverndarlaea oe mikill hluti lands innan 
svæðisins hefur ekki sérstöðu umfram bað land sem fullur utan bióðearðs. Enein greining hefur farið fram 
á bióðearðsinörkum með hliðsión af markmiðum frumvarpslns eins oe bau eru kvnnt. Huemvndir um 
bióðearðsstofnun birtast sem kröfur um vfirráð á landsvæðum. án bess ókostlr bess q e  áhrif til framtíðar 
hafi verið ereindlr.

Núverandi staða stjórnsýslu- og eignarréttarlegrar ráðstöfunarheimilda á miðhálendl. Náttúruvernd.

Ráðstöfunarheimildir þjóölenda fara eftir lögum nr. 58/1998. Þær eru nú samelginlega f höndum 
forsætlsráðuneytis og sveltarstjórna, sbr. 3. gr. laganna. Það fyrirkomulag trygglr valddreifingu og Jafnvægi 
milli hagsmuna og sjónarmiða stjórnvalda rfkislns og nærsamfélags sem hafa skýrt lýðræðislegt umboð.

• Vlð setningu þjóðlendulaga kom skýrt fram að forsenda laganna værl að sveltarfélög ættu að hafa 
rfkt umsjónarhlutverk með þjóðlendum. í frumvarpi koma m.a. fram: sveltarfélðgln hafa hvert á 
slnu svæðl farið með og sinnt um þessi landsvæði, enda hafa þau falllð innan stjórnsýslumarka 
Ibeirra íftestum tHvikum, er lagt tll að forræðl á ráðstöfun lands og landsgæða innan þjóðlendna 
verðl sklpt mllli forsætlsráðherra og sveltarfélaganna.

• Á sama tfma voru ný sveitarstjórnarlög nr. 45/1998 samþykkt. Þar var kveðið á um skiptingu 
landsins alls f sveitarféiög og nefnd dæml um stjórnsýslulegt hlutverk sveitarfélaga, m.a. varðandl 
skipulagsmál. í frumvarpinu kom fram: Mlkilvægt er að staðbundin þekklng gegní jafnmlklu 
hlutverki I meðferð þessara mála I byggð og I óbyggðum og að þessum málum sé slnnt I landinu 
öllu en ekki eingöngu t.d. I byggð.

Stefna forsætlsráðuneytlslns varðandi nýtlngu þjóðlenda er tll staðar og var samþykkt f febrúar 2019. 
Stefnan byggir á riku tlllitl tll markmiða náttúruverndarlaga og stefnu landskipulagsstefnu.

Landsskipulagsstefna er samþykkt af Alþlngi I forml þlngsályktunartlllögu. í stefnunni er sérstakur kafli um 
miðhálendið. Stefnan byggir á þeim meginsjónarmlðum sem koma fram í náttúruverndarlögum m.a. 
varðandi vernd vfðerna og annarra verndarhagsmuna sem stefnan fjallar um.

Sveitarstjórnlr vinna aðalskipulag fyrir hvert sveitarfélag, sem m.a. byggir á landskipulagi sem tryggir 
samræmi á sveitarfélagamörk. Sveitarfélög hafa jafnframt unnið svæðisskipulög til að auka samræmi 
sklpulagsáætlana á sveltarfélagamörkum, m.a. annars á mlðhálendinu.

%



Náttúruverndarlög kveöa á um sérstaka vernd tiltekinna vistkerfa, jarðmlnja og óbyggðra víðerna. Ákvæði 
laganna gllda um allt ísland og verndarmarkmið varðandi vtðerni hafa sérstaka þýðingu á mörgum 
óbyggðum svæðum landsins. Aökoma stjórnvalda náttúrverndarmála og sérfræðiaðlla er tryggð með 
lögum.

Eianarréttarleg- oe stiórnsvsluleR ákvarðanataka um nvtingu og starfsemi á hálendinu er nú i höndum aðila 
með skvrt Ivðræðisleat umboð. forsætlsráðunevtis. Albineis oe sveitarstiórna. Ekkl er ástæða til brevtinRar
Þ.arJ-

Þýðing stjórnunar- og verndaráætlunar Þjóðgarðs. Lýðræðlslegt umboð.

Stjórntæki þjóðgarða er stjórnunar- og verndaráætlun. Réttaráhrlf sllkrar áætlunar er að hvers kyns 
starfsemi er felld undir markmið þjóðgarðs og nánari lagahelmlldir tll þar um. Afleiðingin verður sú að 
almenn löggjöf gildir ekki ( þjóðgarðí með venjulegum hættl, nema samkvæmt ákvörðun stjórnar 
þjóðgarðs eða umhverfisráðherra, sbr. 5. mgr. 15. gr. frumvarpsins.

Meginreglur um atvinnufrelsi og almenn löggjöf um atvinnustarfseml hefur takmarkaða þýðlngu innan 
þjóðgarðs. Samþykkl þarf fyrir atvinnustarfsemi og hún að uppfylla sérstök skilyrði þar um, sbr. 3. mgr. 14. 
gr. frumvarps, Hver viðbótarskilyrði við almenna löggjöf verða er ekki vitaö, en dæmi um þau hafa komlð 
fram í Vatnajökulsþjóðgarði, sbr. V. kafla reglugerðar nr, 300/2020. Þá má almennt gera ráð fyrlr 
viðbótargjaldtöku vegna atvinnustarfsemi.

Meginreglur náttúruverndarlaga um aimannarétt sæta elnnig takmörkunum sem ófyrirséð er hverjar 
verða. Til dæmis má nefna ákvæðl stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs, gr. 9.3.4. Þar 
kemur fram að umferð á hestum um þjóðgarðlnn er helmil á þelm reiðleiðum sem nefndar eru.

í kynningu hálendisþjóðgarðs hefur verið bent á að hálendlsþjóðgarður yrði stærsti þjóðgarður Evrópu. 
Það er ekki að ástæöulausu, enda hafa riki ekki talið hagsmuni lands og þjóða felast í því aö afhenda svo 
stór svæði undan almennrl stjórn lýðræðislega kjörinna stjórnvalda og gildi almennrar löggjafar. Ákvörðun 
um bióðgarðsstofnun barf að bvggia á itarleeu mati á afmörkun bióðearðs út frá náttúruverndarleeu eildi 
tllteklns svæðis oe greinineu á bvi að sllkir haesmunir eangi fvrir öðrum haesmunum til framttðar. 
Undirbúnineur Hálendisbióðearðs felur í sér hvorugt.

o Afmörkun þjóðgarðs hvllir hvorki á náttúrufari eða greiningu á eiginlelkum svæða eða 
sérstöðu þelrra

o Stofnun þjóðgarðs ryður brott þýðingu landsáætlana beinlínis vegna 30-40% hluta 
landsins og óbelnt vegna jaðarsvæða og þeirrar staðreyndar að hann yrðl i landinu miðju. 
Með þvf eru hagsmunir landslns af svæðinu hliðsettir án nokkurrar grelnlngar.

Um breytingar á frumvarpi frá fyrrl kynnlngu.

í kynningu á núverandi frumvarpi hefur sérstaklega verið bent á tvær breytingar sem eiga að koma til móts 
við athugasemdir sem bárust eftir kynningu ( samráðsgátt stjórnvalda í upphafi árs 2020.

• Annars vegar að ákvæði um orkunýtlngu, þ.m.t. stöðu rammaáætlunar, hafi verið endurskoðuð, 
sbr, 23. gr. frumvarpsins.



• Hlns vegar að sett hafi verið ákvæði sem mæta elgi athugasemdum sveltarfélaga um að 
þjóðgarðurtakmarki sklpulagsvald sveltarfélaga, sbr. 6. og7, mgr. bráðabirgðaákvæðlsfrumvarps.

Ákvæðl 23. gr. frumvarps kveður á um sérstök jaðarsvæði þar sem heimilt er að starfrækja núverandi 
virkjanir og háspennulínur. Jaðarsvæði geti Jafnframt tekið til virkjana í orkunýtlngarflokki skv. 3. áfanga 
rammaáætlunar, sbr. lög 48/2011 um verndar- og orkunýtlngaráætlun. Þá er kveðið á um að 
virkjunarkostir 1 biðflokki 3. áfanga rammaáætlunar megi taka til frekari mats af verkefnastjórn ef þau eru 
innan jaðarsvæðis. Mat á þeim kostum skal þó einnig byggja á markmiðsákvæðum laga um 
hálendlsþjóðgarð.

Af skoðun texta ákvæðislns er Ijóst að engin trygging er fyrir þvi að virkjunarkostir i blðflokki eftir 3. áfanga 
geti komið tll greina. Ákvæði 1. mgr. 23. gr. gerir ráð fyrir að ráðherra fái heimild til að skilgreina Jaðarsvæði 
og getur þ.a.l. fellt út mögulega virkjunarkosti að vlld. Þar fyrir utan á að meta virkjunarkosti eftir 
verndarmarkmiðum þjóðgarðs, sem takmarkar möguleika á þvi að fella þá i orkunýtlngarflokk.

Frumvarp um hálendlsþjóðgarðfelurisérað þýðlng rammaáætlunarverðurtakmörkuðtilframtiðarvegna 
allra virkjana sem áhrif hafa Inn ( þjóðgarð og gæti legið nærri 50% hluta landslns. Rammaáætlun sem 
landsáætlun á svlði verndar og orkunýtingar verður tilgangslaus fyrir stóran hluta landsins til framtiðar. 
Það er einfaldlega ákveðlð að fella nlður þýðingu yfirstandandi vinnu 4. áfanga rammaáætlunar. Þá er 
ekkert hugað að möguleikum á smærri virkjunum en 10 MW í vatnsafli og 50 MW ( jarðvarma sem falla 
utan rammaáætlunar.

Mikilvægast er bó að stofnun Háiendisbióðgarðs takmarkar bvðineu hvers kvns landsáætlana sem Albinei 
o r  stiórnvöld koma a ð . t.d. varðandi landskipulag. samgönguáætlun. fiarsklptaáætlun og kerflsáætlun 
Landsnets. Hálendisbióðearður takmarkar mösuleika á að eæta að fraintiðarhaesmunum. sem ekki hafa 
verið teknlr til umfiöllunar ( landsáætlunum með tilliti til mögulegs bióðearðs.

Bráðablrgðaákvæði frumvarpsins gera ráð fyrir að gildandi skipulagsáætlanir hafl timabundlð gildi og 
takmarkað vægi vlð gerð fyrstu stjórnunar- og verndaráætlunar Hálendlsþjóðgarðs. Þvðine ákvæðlsins 
mun falla niður fliótleaa á næstu árum. Eftir bað mun skipuiaRSvald sveitarfélaea innan bióðgarðs nánast 
falla niður vegna almennrar bvðinRar stiórnunar- og verndaráætlun bióðearðs til lengri tíma.

Ákvörðun um breytingu á verkefnum sveltarfélaga -  stjórnarskrá.

í 1. mgr. 78. gr. stjórnarskrár kemur fram sú meginregla að sveltarfélög skuli sjálf ráða málefnum sinum 
eftir því sem lög ákveða. í stjórnarskrárkvæðlnu blrtlst meginreglan um sjálfstjórn sveitarfélaga og sú 
stefnumörkun að sveitarfélög starfi og hvfltr á þelm meginrökum að staðbundin stjórnvöld séu æskileg til 
að fjalla um málefni nærsamfélags. Núgildandl fyrlrkomulag um þjóðlendur byggir á þvi.

Stjórnarskárákvæðlð felur (sér kröfu um að hlutverk sveltarfélaga skuli ákveðlð með lögum. (3, mgr, 3. gr, 
þjóðlendulaga felst að nýting lands og landsréttindi innan þjóðlendu til lengri tima en eins árs kalli á 
staðfestingu sveitarstjórnar og forsætisráðuneytis. Stofnun hálendisþjóðgarðs felur í sér að svæðl sem nú 
falla undlr þjóðlendulög verða felld undan ráðstöfunarheimildum sveltarstjórna.

Þjóðlendulög afmarka hvað eru„málefnisveitarfélaga" I skllnlngl 78. gr. stjórnarskrár. Nauðsynlegt er að 
löggjöf sé skýr um hlutverk sveitarfélaga og þvf takmörk á því hvort og hvernig löggjaflnn heimilar 
stjórnvöldum ríklsins að afmarka og skerða verkefnl sveitarfélaga.



• í ákvæðl 2. gr. frumvarpsdraga um friðlýsingu og stofnun þjóðgarðs felst að það er lagt I hendur 
stjórnvalda, þ.e. ráöherra umhverfismála, að taka ákvörðun um hvenær, verkefni sveitarfélaga 
samkvæmt þjóðlendulögum verði felld nlður. Draga verður í efa að slfkt samræmist 
stjórnarskrárákvæði um kröfu til lagasetningar um máiefni sveitarfélaga.

• Jafnframt er til staöar óskýrlelki um að hvaða marki verkefni verði felld undan valdsvlði 
sveitarfélaga, bæði varöandi óskýrleika um mörk þjóðgarðs samkvæmt 23. gr. frumvarpslns og f 
Ijósi þess að niðurstöður um þjóðlendur innan miðhálendislfnu liggur ekki fyrir.

• Þá er sýnt að 6. og 7. mgr. bráðablrgðaákvæðis frumvarpsins munu fela f sér valkvæða og 
tilviljanakennda stöðu um gildi skipulagsáætlana og þýðlngu sklpulagsvalds sveitarfélaga á 
upphafsárum þjóðgarðs.

o Það mun ráðast af tilviljunum um gildistfma aðalskipulags einstakra sveitarfélaga hver 
þýðing þelrra verður gagnvart þjóðgarði. 

o Af sömu ástæðum verður takmörkun á skipulagsvaldi sveitarfélaga vegna forgangs 
stjórnunar- og verndaráætlunar, mismunandi eftlr glldlstfma aðalskípulags. 

o Það verður nánast valkvætt að hvaða marki unnt verður að Ifta fram hjá til aðalskipulagi, 
með vfsan til almenns orðalags 3. gr. frumvarpsdraganna.

( frumvarpinu er reynt að forðast að nefna þá réttarstöðu að skipulagsvald sveítarfélaga verður nánast 
óvirkt þegar þýðing bráðabirgðaákvæðis um tilllt til gildandi skipulagsáætlana rennur út. Þótt gert sé ráð 
fyrir óbelnni aðkomu sveítarfélaga að stjórn þjóðgarðs með fulltrúum í umdæmlsráðum felast f þvf 
takmörkuð áhrif við gerð stjórnunar- og verndaráætlunar, enda hún staðfest af stjórn. Ráðherra hefur 
jafnframt heimild til breytingar auk þess sem frumvarplö gerir ráð fyrlr að reglugerðlr settar af ráðherra 
stýri starfsemi þjóðgarðsins um flest atriði. Hlutverk ráðherra ergetið f 39 skipti í lagatexta frumvarps.

Fylgiskjöl:
Afrlt sérstakra bókana sveitarfélaganna vegna málsins.
Umsögn sveltarfélaganna við fyrra frumvarp, dags. 20. janúar 2020, ásamt fylgiskjölum.




