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Reykjavík, 1. febrúar 2021

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

Samtök iðnaðarins (hér eftir „SI“ eða „samtökin“) vísa til tölvupósts frá umhverfis- og 
samgöngunefnd Alþingis, dags. 11. desember sl., þar sem óskað er umsagnar um 
frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð, 369. mál.

Með fyrirliggjandi frumvarpi er m.a. lagt til að umhverfis- og auðlindaráðherra verði heimilt 
að friðlýsa tiltekið landsvæði á miðhálendinu sem þjóðgarð, nánar tiltekið svonefndan 
Hálendisþjóðgarð, og samhliða verði felld úr gildi lög um Vatnajökulsþjóðgarð, nr. 
60/2007, og jafnframt verða breytingar á lögum um náttúruvernd, nr. 60/2013. Þá er gert 
ráð fyrir að Hálendisþjóðgarður verði sjálfstæð ríkisstofnun með forstjóra og stjórn. Lagt 
er til að þjóðgarðinum verði skipt í rekstrarsvæði þar sem umdæmisráð marki stefnu og 
fari með umsjón hvers rekstrarsvæðis, þ.m.t. meginákvarðanir um landnýtingu í 
stjórnunar- og verndaráætlun. Lagt er til að stjórn þjóðgarðsins marki stefnu í málefnum 
hans í heild og staðfesti áætlanir og ákvarðanir umdæmisráða. Gert er ráð fyrir að önnur 
efnisákvæði verði að mestu leyti þau sömu fyrir Hálendisþjóðgarð og eru í gildandi lögum 
um Vatnajökulsþjóðgarð, t.d. um stjórnunar- og verndaráætlun, almennar meginreglur 
um háttsemi í þjóðgarðinum, starfsemi í þjóðgarðinum, atvinnustefnu, landnýtingu, 
þjónustu auk almennra reglna um eftirlit og valdheimildir vegna þess.

SI hafa kynnt sér fyrirliggjandi frumvarp og óska samtökin eftir að koma á framfæri 
eftirfarandi almennum athugasemdum um efni þess. Benda SI á að samtökin sendu 
sameiginlega umsögn með Samtökum atvinnulífsins um drög að umræddu frumvarpi 
þegar það var til umsagnar inni á samráðsgátt Stjórnarráðsins, sbr. umsögn dags. 20. 
janúar 2020, og að mati SI eiga fyrri athugasemdir að fullu við hvað varðar fyrirliggjandi 
frumvarp.

Líkt og í áðurnefndri umsögn um drög að frumvarpi því sem nú er til umfjöllunar telja SI 
nauðsynlegt að endanleg útfærsla og ákvörðun um Hálendisþjóðgarð verði látin bíða 
niðurstöðu vinnu stjórnvalda á sviði orkumála, s.s. orkustefnu og rammaáætlunar, sem 
hafa það að markmiði að ákveða langtíma stefnu stjórnvalda á sviði orkunýtingar og 
verndar, í stað þess að stíga inn á þá vinnu með þeim áhrifum sem löggjöf um 
Hálendisþjóðgarð mun hafa í för með sér, s.s. friðlýsingar og takmarkanir á 
atvinnustarfsemi og uppbyggingu innviða.

SI leggjast almennt ekki gegn áformum að vernda sérstaka og viðkvæma hluta landsins 
og eru samtökin ekki mótfallin markmiðum á við þau sem endurspeglast t.a.m. í 3. gr. 
frumvarpsins. Samtökin telja þó að með frumvarpinu sé gengið lengra en þörf kann að 
krefja þar sem gert er ráð fyrir að um þriðjungur landsins falli undir sérstakan 
hálendisþjóðgarð til viðbótar við þau landsvæði sem síðar kunna að verða felld undir 
vernd þjóðgarðsins. Þá benda SI á að sem afleiðing þessa verða áhrif sveitarstjórna á 
skipulag og á nytjar lands og náttúru minni en nú er, hvort sem er um samgöngubætur,
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innviðauppbyggingu grunnvirkja raforku og annarra veitna eða aðra atvinnustarfsemi 
sem fram að þessu hafa fallið undir skipulagsvald sveitarfélaganna.

Starfshópur um orkustefnu fyrir Ísland hefur skilað niðurstöðum sínum en fyrir liggur að 
taka þá stefnu eða afmarkaða hluta hennar til umfjöllunar á Alþingi á yfirstandandi þingi. 
Því er mikilvægt að tryggja Alþingi svigrúm til að fjalla um þá stefnu án þess að taka þar 
undan málefni á grundvelli laga um Hálendisþjóðgarð. Það er því ótímabært að friða 
margar af helstu orkulindum landsins þegar ekki liggur fyrir hver orkuþörf landsmanna, 
bæði einstaklinga og atvinnulífs, verður til lengri tíma og hvernig henni verði best mætt. 
Samtökin telja einnig að tæknileg þróun geti breytt virkjanakostum og séð til þess að 
umhverfisáhrif þeirra verði minni en nú má sjá fyrir. Horfa verður til langrar framtíðar í 
þessum efnum.

Þá benda SI á að augljóst er að nýjum virkjunum fylgir einnig nauðsynlegur orkuflutningur 
en hætt er við að slíkri styrkingu á þjóðfélagslegum grunninnviðum kunni að vera takmörk 
sett með friðlýsingum og takmörkunum sem grundvallast á friðlýsingu þess landssvæðis 
sem hér er undir.

Þessu til viðbótar benda SI á að takmörk á atvinnustarfsemi á jafn umfangsmiklu 
landsvæði kunna að hafa víðtæk áhrif á ýmis konar starfsemi umfram framangreindar 
greinar. Má hér taka sem dæmi kvikmyndaiðnað, en þar eru mikil tækifæri til vaxtar og 
fjölgunar starfa. Kunna slík takmörk á þeirri starfsemi að ganga gegn markmiði um að 
laða erlend kvikmyndaverkefni til landsins með tilheyrandi neikvæðum áhrifum á 
verðmætasköpun.

Samtökin benda á að losun gróðurhúsalofttegunda er talin mesta umhverfisógn 
mannkyns og að alþjóðasamfélagið hefur samþykkt að ríki heims grípi til víðtækra 
aðgerða til að draga úr losun. Ísland hefur gert samninga um að losun 
gróðurhúsalofttegunda frá tilteknum iðnaði er talin fram gagnvart alþjóðasamningum um 
loftslagsmál með Noregi og ESB -  ríkjunum. Það þýðir að losun þessara fyrirtækja er 
samevrópsk og tilheyrir öllum ríkjunum sameiginlega en ekki Íslandi sérstaklega. 
Fyrirtæki sem starfa hér á landi og nýta endurnýjanlega orku draga því úr notkun kola, 
olíu og jarðgass sem knýja myndi þessa starfsemi annars staðar í Evrópu. Þetta hlýtur 
að verða lykilþáttur við mótun orku- og friðlýsingarstefnu en kann að vera sett í uppnám 
með fyrirliggjandi frumvarpi.

SI benda á að lengst af hafa áætlanir um friðlýsingar verið lagðar fyrir Alþingi til 
umfjöllunar og staðfestingar og hafa þannig hlotið pólitískan og samfélagslegan 
stuðning. Nú bregður svo við að umhverfis- og auðlindaráðherra er ætlað að ákveða 
friðlýsingar með reglugerð, sbr. 2. gr. frumvarpsins. Þannig verður unnt að stækka og 
minnka hin friðlýstu svæði (þjóðgarða) án aðkomu Alþingis. Að mati SI er núverandi 
aðferð betri og telja samtökin að hún tryggi betur að sem víðtækust sátt ríki um nýtingu 
og friðlýsingu svæða.

SI telja að undir í málinu séu víðtækir hagsmunir Íslendinga til langrar framtíðar og að 
ekki sé unnt að styðja samþykkt frumvarpsins nema til komi miklu nánari greining á 
þessum hagsmunum bæði umhverfislegum, samfélagslegum og efnahagslegum, 
umfram þá samantekt sem fram kemur í 6. kafla athugasemda í greinargerð með 
frumvarpinu.
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Þá benda SI á að gagnrýnisvert er að fyrirliggjandi frumvarp grundvallast á 
umfangsmiklum ríkisrekstri, sbr. m.a. II. kafli frumvarpsins, og íþyngjandi 
skriffinnskubákni, sem falin er viðamikil heimild til takmarkanna á umferð og nýtingu 
innan þjóðgarðsins. Telja SI í því samhengi að heillavænna væri fyrir stjórnvöld að leggja 
ríkari áherslu á aðkomu og samráð við einkageirann og heimamenn á hverju svæði er 
viðkemur slíkum takmörkunum á umferð og athafna- og atvinnufrelsi á umræddu svæði.

Í ljósi framanritaðs leggjast SI gegn framgangi frumvarpsins að svo stöddu máli. Leggja 
samtökin til að frumvarpinu verði vísað aftur til umhverfis- og auðlindaráðuneytis til frekari 
skoðunar og undirbúnings í ljósi þeirra athugasemda og ábendinga sem hafa komið fram 
um ágalla á því. Samtökin áskilja sér þó rétt til að koma frekari athugasemdum á framfæri 
á síðari stigum og lýsa sig um leið reiðubúin til að funda um efnið sé þess óskað af hálfu 
nefndarinnar.

Virðingarfyllst,

Sigurður Hannesson 
Framkvæmdastjóri
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