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Skrifstofa Alþingis, nefndasvið 
b.t. Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

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

Landssamtökum sauðfjárbænda barst beiðni frá Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis 11. 
desember, 2020, þar sem óskað var eftir umsögn samtakanna um frumvarp til laga um 
Hálendisþjóðgarð, 369. mál.

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2019 ályktaði gegn stofnun þjóðgarðs á 
miðhálendinu á þeirri forsendu að tilgangur og þörf stofnunar þjóðgarðs væri óljós og 
fyrirkomulag varðandi nýtingu beitarréttar óviss. Er sú afstaða ítrekuð hér.

Landssamtök sauðfjárbænda hafa veitt umsögn um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu á fyrri 
stigum málsins. Þar hafa samtökin m.a. bent á að með stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu sé 
verið að skerða verulega skipulagsvald sveitarfélaganna. Ekki hefur verið brugðist við þessum 
athugsemdum með fullnægjandi hætti við lokavinnslu frumvarpsins.

Landssamtök sauðfjárbænda gera athugasemd við 22. grein frumvarpsins þar sem fjallað er 
um hefðbundnar nytjar. Ekki liggur fyrir hvað er átt við með að „nýtingin sé sjálfbær". Í 
greinargerð með frumvarpinu er vísað er til gildandi löggjafar á þessu sviði sem eru lög um 
landgræðslu (nr. 155/2018) frá árinu 2018. Sjálfbærni er ekki skilgreind í landgræðslulögum 
heldur á að setja reglugerð með það að markmiði að tryggja sjálfbæra landnýtingu með 
leiðbeiningum og viðmiðum þar af lútandi. Þessi reglugerð er ekki komin fram og því ekki 
hægt að setja slík skilyrði í lög um Hálendisþjóðgarð þegar viðmiðin liggja ekki fyrir. Að sama 
skapi er 22. grein frumvarpsins fjallað um að „nýting hamli ekki náttúrulegri framvindu". Ekki 
liggur fyrir nánari skilgreining á náttúrulegri framvindu í frumvarpinu og er mikilvægt að skýra 
það betur. Þá er brýnt að skýra betur hvaða heimild stjórn Hálendisþjóðgarðar mun hafa til að 
takmarka búfjárbeit með skilyrðum sem sett yrðu fram í stjórnunar- og verndaráætlun.

Landssamtök sauðfjárbænda telja að ekki sé með skýrum hætti tryggt aðgengi bænda vegna 
hefðbundinna nytja, svo sem beitarréttar, og ráðherra færðar heimildir sem takmarkað geta 
framkvæmdir sem eru nauðsynlegar vegna nýtingar.
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Landssamtöksauðfjárbænda

Landssamtök sauðfjárbænda telja nauðsynlegt að skýra betur þau atriði sem tilgreind eru hér 
að ofan og leggjast gegn samþykkt frumvarpsins.

Virðingarfyllst,
f.h. Landssamtaka sauðfjárbænda

Unnsteinn Snorri Snorrason 
Framkvæmdastjóri Landssamtaka sauðfjárbænda
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