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Efni: Umsögn RARIK ohf. um frumvarp til laga um Hálendisbióðgarð. bingskial 461, 369. mál.

RARIK tekur enga afstöðu til stofnunar Hálendisþjóðgarðs, en bendir á að við stofnun slíks þjóðgarðs 
er mikilvægt að þannig sé um hnúta búið að hvorki umfang hans né verndarmarkmið hindri 
uppbyggingu, viðhald og endurnýjun mikilvægra innviða svo sem flutnings- og dreifikerfi raforku.

Í 17. gr. frumvarps til laga um Hálendisþjóðgarð segir að allar framkvæmdir innan þjóðgarðsins skuli 
samræmast verndarmarkmiðum hans. Jafnframt skulu nýjar háspennulínur í lofti ekki leyfðar skv. 23. 
gr., en skv. sömu grein er aðeins heimilt að starfrækja, breyta og endurnýja búnað og mannvirki 
háspennulína sem eru á jaðarsvæðum Hálendisþjóðgarðsins við stofnun hans. Verður því að álykta 
að það megi ekki innan hans.

Ekki verður betur séð en með því sé útilokað að endurnýja núverandi flutningslínur innan marka 
þjóðgarðsins með loftlínum, t.d. um Fjallabak og sunnan Vatnajökuls, sem þó eru mikilvægur hluti 
byggðalínuhringsins og eru grundvallar innviðir raforku á Suðaustur- og Austurlandi, en jafnframt 
mikilvægur hlekkur í afhendingaröryggi raforku til allrar landsbyggðarinnar. Það sama á við um línur í 
Hvalfirði og norðan Skjaldbreiðar. Ekki verður heldur séð að hægt sé að endurnýja þessar línur með 
því að fara í mun dýrari lausnir með lagningu jarðstrengja þar sem endurnýjunin er háð því að hún 
samræmist verndarmarkmiðum þjóðgarðsins. Ekkert í markmiðunum heimilar hins vegar slíkar 
lausnir annað en hugsanlega almennt orðalag í 5. tl. 3. gr. frumvarpsins, sem segir að leitast skuli við 
að efla samfélag og styrkja byggð og atvinnustarfsemi í nágrenni þjóðgarðsins og á landinu öllu.

Mikilvægt er að kveða sterkar að orði varðandi rétt mikilvægra innviða sem þurfa að fara um 
þjóðgarðinn, t.d. þegar aðrar leiðir eru ekki færar. Skv. frumvarpinu nær þjóðgarðurinn alveg til 
sjávar við Jökulsárlón sunnan Vatnajökuls og því ekki um aðra möguleika að ræða en að fara með 
innviði eins og flutnings- og dreifimannvirki raforku, ljósleiðara o.fl. í gegnum þjóðgarðinn. Annað 
hvort þarf að minnka umfang þjóðgarðsins, eða tryggja að slíkir innviðir hafi ótvíræðan rétt. Það er 
ekki nóg að mögulegt sé að byggja upp mikilvæga innviði ef það telst uppfylla verndarmarkmið 
þjóðgarðsins, það verður að tryggja að það sé hægt, enda varða mikilvægir innviðir þjóðaröryggi og 
eru grundvöllur byggðar í landinu.
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