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Frumvarp til laga um þjóðgarð, 369. mál.

Náttúruverndarsamtök Íslands, líkt og fjöldi annarra samtaka og einstaklinga, fögnuðu mjög 
þeim áfanga sem fólst í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarflokkanna um að stofnaður verður 
þjóðgarður á miðhálendi Íslands.

Mikilvægi þjóðgarðs
Náttúruverndarsamtök Íslands geta ekki gert betur grein fyrir mikilvægi hálendisþjóðgarðs en 
vistfræðingarnir Hilmar J. Malmquist og Skúli Skúlason, gerðu í grein sem birtist í 
Fréttablaðinu 28. janúar sl. Þá má nefna grein eftir Snorra Baldursson sem birtist í 
Morgunblaðinu 23. janúar sl.

Stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs var mikið gæfuspor. Ennfremur má segja að framkvæmd laga 
um þjóðgarðinn hafi að flestu leiti heppnast vel, sem á endanum leiddi til þess að 
Vatnajökulsþjóðgarður var skráður á heimsminjaskrá UNESCO hinn 5. júlí 2019.

Fram kemur í fréttatilkynningu umhverfisráðherra sama dag að „Tillaga ríkisstjórnarinnar um 
að Vatnajökulsþjóðgarði yrði bætt á heimsminjaskrána var afhent skrifstofu 
heimsminjasamningsins í París í lok janúar 2018.“ Nokkuð vel að verki staðið að aðeins einu 
og hálfu ári síðar var þjóðgarðurinn kominn á heimsminjaskrána. Þessi árangur undirstrikar 
nauðsyn þess að vanda nógu vel til verka til að staða landsvæðisins undir fyrrum 
Vatnajökulsþjóðgarði verði áfram sterk og að hinn nýji þjóðgarður eigi möguleika á að 
komast á skrá heimsminjaskrá UNESCO.
Undirbúningsvinna að vandaðri löggjöf um Vatnjökulsþjóðgarð frá árinu 2007 ætti að 
gagnast þingmönnum vel við vinnslu þessa frumvarps.

Fyrirmyndin er Vatnajökulsþjóðgarður
Verði frumvarp þetta að lögum „verður eftirfarandi breyting á lögum um náttúruvernd, nr. 
60/2013: Í stað orðsins „Vatnajökulsþjóðgarð“ í 3. mgr. 4. gr. laganna kemur: 
Hálendisþjóðgarð.” sbr. 34. Gr. frumvarpsins. Því verður að gæta þess mjög vandlega að 
Alþingi veiki ekki ákvæði laga sem nú gilda umVatnajökulsþjóðgarð.



Náttúruverndarsamtök Íslands benda á að lögununum frá 2007 er ákvæði um hlutverk 
stjórnar þjóðgarðsins skýrari en þau ákvæði sem koma fram í því frumvarpi sem hér er til 
umsagnar. Í lögum um Vatnajökulsþjóðgarð. Í fyrstu mgr. 6. gr. laganna segir:

Stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs hefur umsjón með náttúruvernd í Vatnajökulsþjóðgarði.

Í 9. gr. frumvarpsins segir:

Stjórn Hálendisþjóðgarðs hefur umsjón með því svæði sem er innan marka hans. 
Ráðherra er heimilt að setja í reglugerð nánari ákvæði um verkefni og starfsemi 
Hálendisþjóðgarðs. Hafa yfirumsjón með gerð tillögu að stjórnunar- og 
verndaráætlun, reglugerð fyrir þjóðgarðinn og atvinnustefnu.

Í ljósi athugasemda nokkurra sveitarfélaga varðandi stjórn hálendisþjóðgarðs virðist 
einfaldast og best að halda orðalagi laganna frá 2007 um hlutverk stjórnar.

Markmið og mælikvarðar
Sett eru fjögur markmið fyrir málaflokkinn. Markmið 2 er:

Að efla náttúruvernd með friðlýsingu náttúruverndarsvæða. Megintilgangur þessa 
markmiðs er að efla náttúruvernd. Markmiðið tengist með beinum hætti 
meginmarkmiði málefnasviðsins er snýr að verndun náttúrunnar og sjálfbærni í 
nýtingu náttúruauðlinda. Enn fremur tengist markmiðið áhersluþáttum 
málefnasviðsins er snúa að því að stofna þjóðgarð á miðhálendi Íslands, að innleiða 
framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrár og ljúka friðlýsingum samkvæmt 
rammaáætlun.

Þá segir á bls. 297 um markmið og mælikvarða að Stærð friðlýstra svæða (km2). verði orðin 
40.000 ferkílómetrar árið 2025.

Stjórn Náttúruverndarsamtaka Íslands telur að þessi markmið og mælikvarðar lýsi 
umtalsverðum metnaði. Til að ná þeim verður Alþingi að vanda jafn vel til verka og gert var 
við stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs. Benda samtökin á að í þeirri vinnu var tekið mið af 
alþjóðlegum viðmiðum Alþjóðanáttúruverndarsamtakanna (IUCN) um verndarflokka sem var 
lykillinn að síðari tíma viðurkenningu UNESCO.

Virðingarfyllst, 

f.h. Náttúruverndarsamtaka Íslands,
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