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

Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis dagsettan 11 desember s.l. þar sem óskað er eftir umsögn 
um ofangreint frumvarp.

Um margt eru þau markmið sem sett eru fram í 3. gr. frumvarpsins eftirsóknarverð, þar má nefna 
markmið um áherslu á verndun náttúru og sögu, bætt aðgengi almennings, eflingu rannsókna, aukið 
samstarf og eflingu og styrkingu byggða og atvinnulífs. Þegar horft ertil þessara markmið má segja að 
reynsla Vestlendinga af þjóðgarðinum Snæfellsjökli er að mörgu leyti góð, hins vegar hefur það tekið 
stjórnvöld langan tíma að standa við loforð um innviðauppbyggingu og enn eru fjárveitingar af skornum 
skammti.

Stjórn SSV vill árétta í umsögn þessari að í 4. mgr. 3. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 segir að lögin 
byggist á þeim forsendum að afskipti annarra stjórnvalda af málefnum sveitarfélaga taki ávallt mið af 
sjálfstjórn sveitarfélaga samkvæmt stjórnarskrá. Samkvæmt yfirliti yfir lögmælt verkefni sveitarfélaga 
sem vísað er til í sveitarstjórnarlögum er það á höndum sveitarfélaga að annast gerð svæðis-, aðal- og 
deiliskipulagsáætlana samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010. Ljóst má vera að stofnun þjóðgarðs gæti 
dregið mjög úr aðkomu sveitarstjórn að málefnum þeirra svæða sem féllu undir þjóðgarð sem er með 
öllu óásættanlegt. Því er lykilatriði að sátt ríki um stjórnskipulag fyrirhugaðs þjóðgarðs og aðkomu 
sveitarstjórna að ákvörðunum.

Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi (SSV) leggja þunga áherslu á að um stofnun þjóðgarða ríki almenn 
sátt við þau sveitarfélög og íbúa sem hagsmuna hafa að gæta við stofnun þjóðgarða. Af þeim 
umsögnum og ályktunum sem fram hafa komið, m.a. frá sveitarfélögum, er Ijóst að nægjanleg sátt hafi 
ekki myndast um málið. Meðan svo er telur stjórn SSV ótímabært að stofna til Hálendisþjóðgarðs og 
hvetur því Alþingi til þess að gefa málinu lengri tíma þannig að sátt geti náðst um framtíðarskipulag 
verndunar hálendisins.
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