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Almennt um frumvarpið

Stjórn Fjöreggs fagnar því að þetta mál sé komið fram og styður stofnun Hálendisþjóðgarðs. Þó er 
frumvarpið ekki gallalaust og almennt teljum við að of langt hafi verið horfið frá 
náttúruverndarsjónarmiðum í tilraun til að ná breiðari sátt um frumvarpið. Á það sérstaklega við um 
skipulagsvald sveitarfélaganna, að sveitarfélög séu ekki bundin af stjórnunar og verndaráætlun og 
að gert sé ráð fyrir að hægt verði að taka svæði út úr þjóðgarðinum og gera að jaðarsvæðum vegna 
virkjanna. Hvað skipulagsvaldið snertir minnum við á að það var ekki fært sveitarfélögum fyrr en 
með breytingum á sveitarstjórnarlögum 1998. Rannveig Guðmundsdóttir frsm minnihluta 
félagsmálan. sagði í ræðu sinni

"Verði skipting miðhálendisins upp í ræmur sem tilheyri aðliggjandi sveitarfélögum lögfest á þessu 
þingi tel ég það mestu atlögu að almannarétti frá landnámsöld. Jafnaðarmenn geta ekki fallist á að 
deila miðhálendinu upp á milli sveitarfélaganna. Ekkert getur réttlætt að lögbinda svo afdrifaríkt 
ákvæði í ágreiningi. Víðerni Íslands eru dýrmæt auðlind sem er sameign allrar þjóðarinnar og 
Alþingi ber, virðulegi forseti, að tryggja þjóðarsátt um stjórn og skipulag svæðisins. Þegar opin 
umræða íþjóðfélaginu fer fram um þá þjóðarauðlind sem felst í ósnortnum víðernum hálendisins, 
söndum, jöklum, hraunum og gróðurvinjum, kemur skýrt í ljós að fólkið í landinu vill að hagsmuna 
allra sé gætt við ákvarðanir sem varða framtíð svæðisins. Tillaga jafnaðarmanna er að miðhálendi 
Íslands verði sérstök stjórnsýslueining er lúti einni stjórn með aðkomu fulltrúa allra landsmanna."

Stjórn Fjöreggs er hlynnt því að heimamenn hafi mikið um það að segja hvernig nærsvæði þeirra er 
stjórnað en áréttar mikilvægi þess að horft sé á hálendið sem heild, út frá hagsmunum allrar 
þjóðarinnar. Eins og frumvarpið er núna er gert ráð fyrir að sveitarfélögin hafi nánast alræðisvald 
um skipulag í hinum nýja þjóðgarði. Þau ráða því sem þau vilja í umdæmisráðum og stjórn garðsins 
þar sem stjórnunar- og verndaráætlun er afgreidd. Almennt skipulagsvald umfram það ætti ekki að 
hvíla hjá einstökum sveitarfélögum. Það er mjög mikilvægt að stjórnunar- og verndaráætlanir séu 
bindandi. Þær ná aðeins til lands (þjóðlendna) innan þjóðgarðsins. Á svæðum þar sem áætlanirnar 
eru ekki bindandi er hætta á að verndarhagsmunir lúti í lægra haldi fyrir stórkarlalegri uppbyggingu 
gistiaðstöðu og annarrar aðstöðu til fjöldaferðamennsku sem ætti að byggja upp utan þjóðgarða.

Stjórn Fjöreggs er sammála þeirri leið sem farin er í frumvarpinu að gera að jaðarsvæði staði þar 
sem þegar eru reknar virkjanir enda skuli svæðin lúta ákvæðum stjórnunar- og verndaráætlana. Þá 
er frumvarpið mikil bót frá því ástandi sem nú er þar sem hægt er að halda landsvæðum í gíslingu 
biðflokks rammaáætlunar eins og dæmi frá 2019 sannar. Þá þurfti að kippa rúmlega 200 
ferkílómetra svæði út fyrir fyrirhugaða stækkun VJÞ af því að svæðið var í biðflokki, þrátt fyrir að 
enginn væri með á stefnuskrá að byggja virkjun þar og sú mögulega 20MW virkjun, sem 
Orkustofnun og Landsvirkjun telja mögulega, yrði aldrei hagkvæm. Því mótmælum við einnig 
öllum framkomnum "fyrirvörum" Framsóknarflokksins sem að formaður flokksins birti á facebook 
þann 1. desember. Allir þessir fyrirvarar eru til bölvunar og ekki leið til sátta því að ef þeir verða 
samþykktir þá teljum við að flest náttúruverndarsamtök og náttúrurverndarfólk muni mótmæla 
þeim. Við fögnum því sem að kemur strax fram í þriðju grein frumvarpsins um markmið þess og að 
þetta séu lög um "að það sem er ekki bannað sé leyft". Það gerir að vísu þarft að halda þarf 
möguleikanum opnum að bregðast þurfi við með setningu reglugerða eða tímabundnu banni 
þjóðgarðsvarða.



Við teljum þörf á að skýrt komi fram í frumvarpinu að rekstur þjóðgarðsins skuli tryggður á 
fjárlögum. Því teljum við betra að sértekjur renni til ríkissjóðs nema gjaldtaka vegna sérstakrar 
þjónustu sem að leiðir til kostnaðar fyrir þjóðgarðinn. Þetta er til þess að við sértekjufjall t.d. við 
heimskreppu geti sú staða komið upp að hætti verði landvörslu eða loka salernum. Einnig svo að 
ekki komi þrýstingur á að leyfa viðburði eða athafnir til að afla garðinum sértekna, jafnvel á 
kostnað náttúruverndar.

Ráðherra er skv. frumvarpinu veitt mikið vald til að ákveða með reglugerð margvísleg atriði í 
sambandi við hinn nýja þjóðgarð. Stjórn Fjöreggs hvetur þær nefndir þingsins sem fara yfir 
frumvarpið og einstaka þingmenn til að íhuga hvort æskilegt sé og nauðsynlegt að framselja svo 
víðtækar valdheimildir til ráðherra. Sum þau atriði sem um er rætt kynnu að eiga heima í lögunum 
sjálfum en aðrar ákvarðanir kynnu að vera betur komnar hjá umdæmisráðum eða stjórn garðsins. 
Þeim mun sterkari lagagrunn sem Hálendisgarður hefur þeim mun betri verður stjórn hans og minni 
hætta á að mönnum finnist ákvarðanir teknar á hæpnum grundvelli.



Um einstakar greinar frumvarpsins

3. grein Markmið Hálendisþjóðgarðs.

Hér gæti verið leið til sátta að í 3. og 4. lið að í stað þess að fólki sé "auðveldað" eða "stuðlað að" sé 
réttur fólks til aðgengis og útivistar tryggður í sátt við umhverfi og náttúru.

3. Tryggja almenningi aðgengi að þjóðgarðinum eftir þv í sem unnt er án þess að náttúra 
hans spillist.

4. Tryggja að almenningur geti stundað útivist innan þjóðgarðsins í sátt við náttúru og 
menningarminjar.

8. Endurheimta vistkerfi sem hafa raskast. Stuðla skal að náttúrulegri þróun þeirra án 
mikillar stjórnunar eða inngripa mannsins.

II. KAFLI

Stjórnun Hálendisþjóðgarðs.

7. gr.

Forstjóri.

Hér mælum við með að auk menntunarkröfu gerð sé krafa um að forstjóri hafi reynslu á sviði 
náttúruverndar og farsæla stjórnunarreynslu.

Einnig teljum við þörf á að stjórn geri tillögu um ráðningu forstjóra til ráðherra og að stjórn geti lýst 
yfir vantrausti á forstjóra.

9. gr.

Hlutverk stjórnar Hálendisþjóðgarðs.

Mælum með að umsjón með jaðarsvæðum verði bætt inn í fyrstu málsgrein;

Stjórn Hálendisþjóðgarðs hefur umsjón með því svæði sem er innan marka hans auk jaðarsvæða

10. gr.

Starfsemi stjórnar Hálendisþjóðgarðs.

Hér ætti að bæta inn í stjórn setji sér líka siðareglur fyrir stjórnarmenn. Hér mætti líka skýra hvort 
að fulltrúar umdæmisráða sitji í stjórn sem fulltrúi umdæmisráðsins og séu bundnir af samþykktum 
þeirra. Sama gildir um fulltrúa samtaka, það vantar gegnsæi hvernig þeir eru tilnefndir og hvort að 
þeir séu skyldir til að gæta hagsmuna allra innan samtakanna eða hvort að þeir séu aðeins bundnir af 
eigin skoðunum og sannfæringu og geti varið þröngt hagsmuni eigin félags. Við teljum að þetta 
þurfi hvoru tveggja að skýra í ljósi Vonarskarðsdeilna.



11. gr.

Rekstrarsvæði Hálendisþjóðgarðs.

Hér vantar reglur um hvernig sveitarfélögin komi sér saman um skipan fulltrúa. Ræður íbúafjöldi, 
ræður ferkmfjöldi, ræður gestafjöldi á svæði innan þjóðgarðs.

Það sama gildir um fulltrúa samtaka, það vantar einhverjar reglur um hvernig staðið er að 
tilnefningu fulltrúa í umdæmisráð eins og deilur innan SAMÚT sýna sem að leiddu til úrgöngu 
ferðafélagsins úr samtökunum. Hér má ræða stöðu félaga almennt því að mörg félög geta verið með 
marga hatta. Þau geta verið útivistarfélög, náttúruverndarfélög og staðið í ferðaþjónustu sbr 
Ferðafélag Íslands auk margra fleiri.

12. eða 13. grein

Hér þarf að koma fram að umdæmisráð hafi aðkomu að ráðningu þjóðgarðsvarða, t.d. að þau skuli 
mæla með ráðningu til forstjóra . Okkur hugnast ekki að ráðherra ráði forstjóra án aðkomu stjórnar 
og að forstjóri ráði svo þjóðgarðsverði. Umhverfisráðherra gæti því á augabragði rekið og ráðið og 
látið ráða alla yfirmenn þjóðgarðsins án nokkurrar aðkomu annara.

III. KAFLI

Stjórnunar- og verndaráætlun Hálendisþjóðgarðs.

Hér mælum við með að bætt verði inn grein um að sveitarfélög séu bundin af s&v

14. gr.

Stjórnunar- og verndaráætlun.

Hér teljum við þörf á að sett verði inn í lög að verndun upplifunar sé mikilvæg, málsgreinin myndi 
þá líta svona út með breytingum feitletruðum.

Í  stjórnunar- og verndaráætlun skal gera grein fyrir markmiðum verndar á einstökum svæðum 
innan Hálendisþjóðgarðs, verndaraðgerðum, verndarflokkum, endurheimt vistkerfa, vöktun, 
landnýtingu, fræðslu, öryggismálum, mannvirkjagerð, stefnu stjórnar um staðsetningu og 
fyrirkomulag gestastofa og þjónustustöðva innan þjóðgarðs, samgöngum og öðrum innviðum á 
svæðinu. Þar skal fjallað um umferðarrétt almennings, aðgengi að svæðinu, verndun upplifunar, 
not þess og takmarkanir sem gilda á einstökum svæðum. Þá skal stjórnunar- og verndaráætlun 
Hálendisþjóðgarðs einnig ná til jaðarsvæða þjóðgarðsins.

IV. KAFLI



Almennar meginreglur.

18. gr.

Dvöl, umgengni og umferð í Hálendisþjóðgarði.

Hér þarf nokkrar breytingar og eru þær feitletraðar á viðeigandi stað í málsgreinum. Fyrsta breyting 
snýst að því að skylda gesta til að fylgja fyrirmælum starfsmanna byggist á því að fyrimælin eigi sér 
stoð í lögum og reglugerðum. Einnig er spurning hvort að heimildin ætti að vera bundin við 
landverði og þjóðgarðsverði.

Öllum er skylt að ganga vel um náttúru Hálendisþjóðgarðs og menningarminjar og sýna ýtrustu 
varúð og tillitssemi svo að náttúru, menningarminjum og mannvirkjum þjóðgarðsins verði ekki 
spillt. Gestum Hálendisþjóðgarðs er skylt að hlíta fyrirmælum starfsmanna þjóðgarðsins um 
umgengni og háttsemi íþjóðgarðinum enda eigi þau sér stoð í  lögum eða reglugerðum. "

Önnur snýst að því að vernd upplifunar sé sett í lög
Í  reglugerð sem ráðherra setur skal setja reglur um dvöl, umgengni og umferð í 

Hálendisþjóðgarði, þ.m.t. tjöldun og umferð gangandi, ríðandi og hjólandi vegfarenda, sem og um 
umferð vélknúinna ökutækja, báta, skipa, loftfara, flygilda og hvers konar annarra farartækja í 
þjóðgarðinum. Þá er heimilt að setja reglugerð um köfun og aðra útivistarstarfsemi innan 
Hálendisþjóðgarðs íþ v í skyni að tryggja vernd náttúru og öryggi og upplifun fólks.

Við gerum athugasemd við eftirfarandi grein:
Í  stjórnunar- og verndaráætlun Hálendisþjóðgarðs skal gerð sérstök grein fyrir öllum vegum þar 

sem heimilt er að aka innan þjóðgarðsins. Heimilt er að takmarka umferð á einstökum vegum, 
slóðum eða svæðum við tiltekinn tíma ársins eða binda hana við tiltekna notkun, svo sem veiðar, 
smölun búfjár eða annarra landbúnaðarstarfa eða rannsóknir, e f það er talið nauðsynlegt vegna 
verndunar viðkomandi landsvæðis.

Við teljum þetta afturför frá núverandi kerfi í VJÞ þar sem þjóðgarðsvörður getur gefið leyfi til 
"utanvegaaksturs". Með því leyfi er hægt að gera kröfur um að láta vita af sér við starfsmenn 
svæðisins auk umgengni, t.d. að fela för þar sem þau fara frá vegi. Annars er hætt við að starfsmenn 
fari að leita að þeim sem að keyrðu lokaðan slóða.

Við fögnum því að gera skuli grein fyrir vegum á svæðinu en bendum á að mikil vinna er í að safna 
gögnum um og hnitsetja vegina og skorum við á stjórnvöld að flýta því verkefni. Hins vegar teljum 
við hættulegt að "vísindamannavegir" fari inn á kort því að þeir ferlar geta dreifst víða, oft án þess 
að skilgreint sé að umferð um þessa vegi sé takmörkuð. Einnig væri best að komast hjá því að þurfa 
að setja upp bannskilti um allt hálendi. Því teljum við betra að á kortum og "opinberum" 
kortagrunnum séu aðeins vegir sem öllum sé heimilt að aka og að þeir fari inn á leiðsögutækja- og 
snjalltækjakort.

Einnig teljum við að greinin eins og hún er núna gætu hamlað rannsóknum á svæðinu með kröfu um 
að rannsóknirnar séu nauðsynlegar verndunar svæðisins. Má þar nefna jarðskjálftamælingar, 
jarðfræðirannsóknir og vatnamælingar bara til að nefna nokkrar. Rannsóknir eru öflugt tæki til



náttúruverndar, fræðslu og upplifunar auk öryggis.

Liggi landsvæði eða lífríki undir skemmdum og talið er nauðsynlegt að grípa til tafarlausra 
aðgerða getur þjóðgarðsvörður tekið ákvörðun um tímabundna lokun afmarkaðs svæðis fyrir 
umferð. Ákvörðun Hálendisþjóðgarðs um tímabundna lokun svæðis skal birta með áberandi hætti í 
fréttamiðlum og á vef þjóðgarðsins.

Hér mælum við með að til að gera greinina skýrari komi "þjóðgarðsvörður" í stað 
"Hálendisþj óðgarður"

V KAFLI

Starfsemi íHálendisþjóðgarði, landnýting og þjónusta.

22. gr.

Hefðbundnar nytjar

Hér viljum við að skýrt sé að leyft sé að takmarka hefðbundnar nytjar með s&v þannig að hægt sé 
að búa til fugla og dýrafriðlönd og beitarfriðuð svæði innan þjóðgarðs. Auðvitað skulu 
hagsmunaaðilar koma að því og hafa skýran kærurétt.

Eins og greinin er núna þá er of meitlað í stein að engu verði breytt.

23. gr.

Orkunýting.

Hér teljum við allt of langt farið frá náttúrverndarsjónarmiðum í tilraun til að reyna að ná sátt. Við 
styðjum að núverandi virkjanir séu á jaðarsvæðum en teljum þó að jaðarsvæðin séu og rúmt mörkuð 
t.d. sá farvegur Þjórsár og Tungnár sem er óraskaður að öðru leyti en að vatnsflæði sé minna.

Hins vegar erum við á móti því að nokkrar nýjar virkjanir verði leyfðar innan þjóðgarðs eða á 
jaðarsvæðum hans. Einnig mælum við með að flokkun þeirrar einu virkjunar sem nú er í 
nýtingarflokki verði endurskoðuð m.t.t. staðsetningar hennar innan þjóðgarðs eða jaðarsvæðis 
þjóðgarðs.

Einnig mælum við með að endurskoðun og samþykkt næstu áfanga rammaáætlana verði flýtt og að 
tryggt sé við skoðun þeirra að tekið verði fullt tillit til áhrifa á þjóðgarðinn.

Einnig teljum við þörf á að sett sé inn ákvæði um að fyrirtækjum sé skylt að fjarlægja ummerki eftir 
fyrri rannsóknir og skila landi til fyrra horfs, má þar t.d. nefna borholur við Hágöngulón og 
línumöstur við Herðubreið.

Svo mælum við með að eftirfarandi ákvæði sé breytt að aðeins sé heimilt að fara í minniháttar 
breytingar og lagfæringar sem að ekki hafi nein neikvæð áhrif á náttúruna. En einnig má fara í 
breytingar sem að snúa að því að koma ám og svæðum til upprunalegra horfs.



Á  jaðarsvæðum Hálendisþjóðgarðs er heimilt að starfrækja þær virkjanir og háspennulínur sem 
eru í rekstri við stofnun hans og gera minniháttar breytingar á þeim sem ekki hafa neikvæð áhrif á 
náttúru, t.d. með breytingu og endurnýjun á búnaði og mannvirkjum, vegna viðhalds og/eða til að 
auka afköst þeirra og bæta skilvirkni.

24. gr.

Þjónusta og upplýsingar.

Hér teljum við að það þurfi að skýra að byggja megi (og eigi) aðalþjónustustöðvar þjóðgarðsins 
utan hans og í byggð

Stjórn Hálendisþjóðgarðs ákveður staðsetningu og rekstrarfyrirkomulag gestastofa og 
þjónustustöðva innan (og utan) þjóðgarðsins í samráði við forstjóra og skal stefna stjórnar þar að 
lútandi koma fram í stjórnunar- og verndaráætlun. Ráðherra er heimilt að setja í reglugerð nánari 
ákvæði um staðsetningu meginstarfsstöðva Hálendisþjóðgarðs.

VI. KAFLI

Eftirlit og kæruheimild.

25. gr.

Eftirlit.

Hálendisþjóðgarður hefur eftirlit með þ v í að virt séu ákvæði laga þessara, reglugerða sem settar 
eru samkvæmt þeim og stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir Hálendisþjóðgarð. Þjóðgarðsverðir 
og landverðir annast eftirlit á sínu svæði og samskipti við lögreglu og önnur eftirlitsstjórnvöld 
vegna brota á lögum þessum og reglugerðum sem settar eru samkvæmt þeim auk laga um 
náttúrvernd, reglugerð um landverði og reglugerð um utanvegaakstur.

VII. KAFLI

Þvingunarúrræði og viðurlög.

Hér finnst okkur aðeins óvíst hvernig þetta snertir hinn almenna ferðamann, m.a. m.t.t. 
utanvegaaksturs, ólöglegrar tjöldunar og "minniháttar" jarðrask og teljum að það þurfi að athuga 
betur. Einnig teljum við að lágmarkssektarfjárhæð og dagsektir séu hæfilegar ef að um 
framkvæmdir sé að ræða en að það þurfi annan ramma ef að hinn almenni ferðamaður veldur 
spjöllum eða brýtur reglur þjóðgarðsins. Einnig má skýra hvort að í brottvísun úr þjóðgarði fylgi 
endurkomubann í einhvern tíma.

Breytingatillögur feitleitraðar

27. gr.

Áskorun, fyrirmæli um úrbætur, dagsektir o.fl. til framkvæmdaaðila



Hálendisþjóðgarður getur lagt fyrir framkvæmdaraðila sem valdið hefur náttúruspjöllum í 
Hálendisþjóðgarði með framkvæmd eða athöfn sem brýtur í bága við ákvæði laga þessara, 
stjórnvaldsfyrirmæla sem sett eru á grundvelli þe irra ,...

28. gr.

Stöðvun athafna og framkvæmda.

Hálendisþjóðgarði, þar á meðal þjóðgarðsvörðum og landvörðum, er heimilt að stöðva för fólks 
og farartækja um Hálendisþjóðgarð e f það er nauðsynlegt til að koma í veg fyrir brot á ákvæðum 
laga þessara (eða reglugerða) um umferð.

VIII. KAFLI 

Ýmis ákvæði.

31. gr.

Reglugerðir fyrir Hálendisþjóðgarð.

Ráðherra er heimilt að setja í reglugerðir nánari ákvæði um;
5. Köfun innan Hálendisþjóðgarðs og aðra útivistarstarfsemi íþ v í skyni að tryggja vernd 

náttúrufars og öryggi og upplifun fólks, sbr. 3. mgr. 18. gr.

33. gr.

Gildistaka og lagaskil.

Lög þessi öðlast gildi 1. maí 2021.
Við gildistöku laga þessara falla úr gildi lög um Vatnajökulsþjóðgarð, nr. 60/2007.
Um þau svæði innan Hálendisþjóðgarðs sem friðlýst voru fyrir stofnun hans skulu gilda þær 

reglur sem settar voru við friðlýsingu þeirra að svo miklu leyti sem þær ganga ekki gegn ákvæðum 
laga þessara. Breyta má friðlýsingarskilmálum við vinnslu stjórnunar og verndaráætlana

Sumir friðlýsingarskilmálar eru frá því snemma á 8. áratugnum og eiga ekki enn við, vantar þá 
lagaákvæði um að það sé hægt að breyta þeim (til dæmis bann við vélknúinni umferð í Öskju sem 
líka gildir að vetri en er ekki hægt eða nauðsyn á að framfylgja))

Fyrir hönd stjórnar Fjöreggs 

Sigurður Erlingsson meðstjórnandi 

Ólafur Þröstur Stefánsson formaður

https://www.althingi.is/lagas/150c/2007060.html

