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

Stjórn Landvarðafélags Íslands lýsir yfir stuðningi við frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð og telur 
Landvarðafélagið að í stofnun garðsins felist mikið framfaraspor til náttúruverndar á Íslandi. Aðalfundur 
Landvarðafélags Íslands 2020 hefur jafnframt lýst yfir stuðningi við stofnun Hálendisþjóðgarðs.

Í ályktun aðalfundar frá 6. maí 2020, segir m.a.:
[...] Nú þegar byggja þarf aftur upp samfélagið telur aðalfundurinn nauðsynlegt að byggja það 
upp í  meiri sátt við náttúruna og umhverfið. Hálendisþjóðgarður mun efla náttúruvernd til muna 
á Íslandi og gera alla vinnu við vernd og umgengni um hálendis Íslands skilvirkari. 
Hálendisþjóðgarður mun einnig skapa fleiri störf og efla byggðir í  kringum landið. Aðalfundurinn 
telur einnig að nú þegar uppbygging ferðaþjónustunnar hefst aftur, felist tækifæri í  því að gera 
það samhliða uppbyggingu Hálendisþjóðgarðs, með meiri samvinnu og markvissari vinnu um 
verndun náttúru Íslands sem er mesta auðlind þjóðarinnar.

Stjórnin lýsir ánægju sinni með langan aðdraganda frumvarpsins og góða kynningu þess á fyrri stigum 
málsins. Stjórn landvarðafélagsins gerir þó eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið.

Einstakar greinar frumvarpsins 

22. grein Sjálfbær nýting
Stjórn Landvarðafélagsins telur að skýra verði nánar hugtakið sjálfbær landnýting* með hliðsjón af 
sauðfjárbeit á hálendinu sérstaklega og einnig það hvernig eftirliti með henni verði háttað. Stofnun 
Hálendisþjóðgarðs gefur nýja möguleika á stjórnun sjálfbærrar beitar á hálendinu og mun þar reyna á 
samvinnu og samhæfingu á milli þjóðgarðsins og þeirra sveitarfélaga sem eiga beitarrétt innan garðsins. 
*Lög um landgræðslu frá 21. desember 2018 nr. 155,1. kafli 2. grein.

23. grein Orkunýting
Stjórn er mótfallin því að áfram séu metnir virkjunarkostir sem eru innan marka Hálendisþjóðgarðs.
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25. grein Eftirlit

Það er mat stjórnar Landvarðafélagsins að frumvarpið feli ekki í sér neina eðlisbreytingu á störfum 
landvarða sem kveðið er á um í lögum um náttúruvernd t.a.m. í 80., 82. og 84. gr. eða reglugerð um 
landverði 190/2019. Leggjum við til að bætt verði eftirfarandi texta við lok fyrstu málsgreinar í 25. Grein.

,,Landverðir starfa eftir þessum lögum, náttúruverndarlögum nr. 60/2013 og 
reglugerð um landverði 190/2019."

Einnig vill stjórn koma því á framfæri að nauðsynlegt er að auka löggæslu innan hálendisins samfara 
stofnun hálendisþjóðgarðs og aukinna verkefna sem verða vegna stækkunar þjóðgarðs og friðlýstra svæða 
á hálendinu.

Atriði sem koma fram í greinargerð frumvarpsins 

5. Samráð - Þjóðgarðastofnun
Stjórn Landvarðafélagsins lýsir yfir óánægju með að fallið hefur verið frá því að sinni, að sameina 
Vatnajökulsþjóðgarð, þjóðgarðinn á Þingvöllum og þann hluta Umhverfisstofnunar sem fer með málefni 
náttúruverndar, undir nýrri stofnun, Þjóðgarðastofnun. Stjórnin hefur áður ítrekað mikilvægi 
Þjóðgarðastofnunar frá sjónarhóli landvarða, bættri stjórnsýslu og nýtingu ríkisfjár. Landvarðafélagið 
undirstrikar að frumvarp um Þjóðgarðastofnun er mikið hagsmunamál fyrir landverði þar sem m.a. væri 
stuðlað að bættu starfsumhverfi landvarða.

6. Mat á áhrifum - Fjármögnun
Stjórn Landvarðafélagsins saknar þess að ekki sé gerð skýrari áætlun um kostnað vegna landvörslu í nýjum 
þjóðgarði og hvernig fjármagni garðsins verði varið, sbr. 6. lið greinargerðar frumvarpsins. Í 
lögskýringargögnum við stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs var að finna grófa áætlun um hve mikið fjármagn 
átti að fara í uppbyggingu innviða, laun landvarða og annan kostnað. Landvarðafélagið kallar eftir því að 
gerð verði frekari grein fyrir áætluðum kostnaði við fjölgun landvarða og uppbyggingu innviða.

Ákvæði til bráðabirgða
Í 5. mgr. kemur fram að starfsfólk Vatnajökulsþjóðgarðs skuli eiga forgangsrétt til starfa hjá 
Hálendisþjóðgarði. Við leggjum til að starfsfólk Umhverfisstofnunar sem starfar innan 
marka hálendisþjóðgarðs eigi sama rétt og starfsfólk Vatnajökulsþjóðgarðs.

Lokaorð
Það er álit stjórnar Landvarðafélagsins að stofnun Hálendisþjóðgarðs muni ekki einungis efla náttúruvernd 
á Íslandi heldur einnig ferðaþjónustu um allt land. Landverðir hafa lengi kallað eftir auknu skipulagi og 
meira samræmi í náttúruvernd. Með tilkomu Hálendisþjóðgarðs sameinast mörg friðlýst svæði og 
starfssvæði landvarða sem stuðlar að meiri samvinnu og skilvirkari starfsemi landvarða á hálendi Íslands 
sem er viðkvæmt, víðfeðmt og stórbrotið. Hálendisþjóðgarður stuðlar að nýtingu náttúrunnar á sjálfbæran 
hátt og að komandi kynslóðir geti notið þeirra töfra sem hálendi Íslands býr yfir um ókomna tíð.

Virðingarfyllst,
Stjórn Landvarðafélags Íslands


