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Inngangur

Samorka tekur ekki afstöðu með eða móti hálendisþjóðgarði heldur kemur að málinu sem samstarfsaðili 
stjórnvalda til þess að ákvarðanataka um þetta yfirgripsmikla mál byggi á staðreyndum um hvernig málið 
getur haft áhrif á framboð endurnýjanlegrar orku og orkuöryggi þjóðarinnar nú og til framtíðar.

Þá minnir Samorka þá staðreynd að stjórnvöldum ber samkvæmt eigin samþykktum að tryggja samræmi 
í stefnumótun sinni og tryggja þar með heildar samhengi og koma í veg fyrir árekstra milli stefna. Öllum 
er ljóst að með hugmyndum um þjóðgarð á miðhálendi Íslands fellst gríðarlega stór stefnumarkandi 
ákvörðun. Slíka ákvörðun er ekki hægt að taka án tillits til annarrar stefnumótunar og þá fyrst og fremst 
stefnu og ákvarðana um orkunýtingu, orkuflutninga og orkuöryggi til framtíðar og þar með Orkustefnu 
fyrir Ísland. Þessu sjálfsagða skilyrði verður að uppfylla áður en tekin er ákvörðun um hálendisþjóðgarð, 
stærð hans, umfang og síðast en ekki síst hvernig þjóðgarður þetta á að verða? Hvernig þjóðgarður á þetta 
að vera með tilliti til annarra mikilvægra þjóðahagsmuna? Hvernig geta þessi ólíku hagsmunir unnið saman 
og þurfa þessir hagsmunir nauðsynlega að vera ósamrýmanlegir?

Um mikilvægi þessara staðreynda var fjallað í ályktun aðalfundar Samorku 2020 með eftirfarandi orðum.

Markvisst er unnið að þ ví að takmarka orkunýtingu á sífellt stærra landsvæði sem ríkt er af 
endurnýjanlegum orkulindum. 

Áður en ákvarðanir um slíkar takmarkanir eru teknar er nauðsynlegt að þ vísé  svarað hvaðan 
hreina orkan, sem uppfylla á þarfir komandi kynslóða, eigi að koma. 

Helstu áhersluatriði

Mörg atriði í frumvarpinu snúa með beinum hætti að orkuöflun, orkuinnviðum og orkuöryggi og vill 
Samorka hér í upphafi draga fram og leggja áherslu á þau helstu:

• Nefnd sem stofnuð var árið 2016 um forsendur fyrir stofnun þjóðgarðs á miðhálendi íslands var falið 
að kanna forsendur fyrir því hvort rétt þætti að stofna þjóðgarð innan miðhálendisins, með stækkun 
Vatnajökulsþjóðgarðs eða með annars konar fyrirkomulagi. Hún skilaði ýmsum hugmyndum varðandi 
umfang mögulegs miðhálendisþjóðgarðs en umfangsmesta útfærsla hálendisþjóðgarðs er sett fram í 
frumvarpinu. Það veldur því að fyrirhugað frumvarp hefur meiri áhrif á núverandi virkjanir á hálendinu 
og möguleika til nýtingar framtíðar orkuauðlinda og styrkingar raforkuinnviða fyrir samfélagið en

https://www.stjornarradid.is/gogn/stefnur-og-aaetlanir/stefnumotun/
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sumar umfangsminni útfærslurnar hefðu haft. Því er ljóst að tækifæri eru til að taka smærri skref með 
það að markmið að ná nauðsynlegri sátt um hugmyndina.

• Stærsti hluti raforkuframleiðslu landsins (tæplega 70%) er upprunnin innan marka svo nefndrar mið- 
hálendislínu og þar liggja einnig stór hluti ónýttra endurnýjanlegra orkuauðlinda landsins sem mikil- 
vægt er að á grundvelli sjálfbærnisjónarmiða verði aðgengilegar fyrir komandi kynslóðir.

• Í því frumvarpi sem hér liggur fyrir er fest í sessi núverandi lagaskilgreining náttúruverndarlaga á þjóð- 
garði og þar með svonefndur IUCN flokkur II. Þessi flokkur er mjög þröngur verndarflokkur sem gerir 
ekki ráð fyrir neinni uppbyggingu eða framkvæmdum nema þær snúi að sjálfum verndarmarkmiðum 
garðsins. Þetta þýðir í raun að öll starfsemi innan garðsins er bönnuð nema sú sem lýtur að rekstri 
garðsins sjálfs.

• Þegar rætt er um viðmiðunarflokka Alþjóðlegu náttúruverndarsamtakanna (IUCN) er mikilvægt að 
hafa í huga lýsingu samtakanna sjálfra á þessum flokkum og þar með að þau leggja áherslu á að í þeim 
felast almennar leiðbeiningar, en jafnframt tekið fram að ríki geti auðvitað sett upp sína eigin flokka 
þar sem tekið er tillit til annarra nýtingar, t.d. orkunýtingar. Því er ekkert sem skuldbindur Ísland og 
íslendinga til þess að nýta eingöngu viðmiðunarflokka IUCN, ekki frekar en aðrar þjóðir sem skilgreina 
eigin flokka og leyfa ýmiskonar starfssemi innan sinna þjóðgarða þegar það á við. Skýrt dæmi um þessa 
hagsmuni er græn sjálfbær orkunýting sem er grundvallar atriði í orkuskiptum og loftslagsmálum 
heimsins alls.

• Verið er að banna framtíðar orkunýtingu á stórum hluta landsins, sem jafnframt er sá orkuríkasti í 
vatnsafli, jarðvarma og vindi (sé t.d. tekið mið af nýtingartíma vindmylla á s.n. Hafi við Búrfell). Sú 
ákvörðun að skilgreina jaðarsvæði orkuvinnslu á núverandi virkjunarsvæðum felur í sér staðfestingu á 
þessu og mun eðli málsins samkvæmt hafa áhrif á mat á þeim virkjunarkostum sem eru í biðflokki 
tillögu að rammaáætlun 3.

• Þá er ljóst að þar sem stjórnunar- og verndaráætlun þjóðgarðsins og reglugerð um hann á að fjalla um 
núverandi virkjanir vegna nálægðar við þjóðgarðinn er ljóst að þeim eru settar mjög strangar skorður 
og mjög íþyngjandi kröfur lagðar á þær sem kann að hafa áhrif á hagkvæmni þeirra og rekstrargrund- 
völl. Sama mun eiga við þær fáu virkjanir sem mögulega gætu komið til framkvæmdar samkvæmt 
tillögu að rammaáætlun 3. Í greinargerð með frumvarpinu er því haldið fram að verið sé að koma til 
móts við gagnrýni á þau drög að frumvarpi sem komu fram í Samráðsgáttinni en vandséð er að um 
raunverulega breytingu á frumvarpinu sé að ræða.

• Það hvernig forsendurnar fyrir mati á virkjunum í biðflokki tillögu til þingsályktunar að rammaáætlun 
3 eru lagðar upp í frumvarpinu þýðir nánast sjálfkrafa að þær munu ekki komast í nýtingarflokk sé 
horft til aðferðafræði faghópa og verkefnisstjórnar hingað til. Allar líkur eru því á því að tillaga 
verkefnisstjórnar geti ekki annað en hljóðað upp verndarflokk.

• Að ekki megi leggja raflínur í lofti er mjög takmarkandi, ef ekki útilokandi, til að tengja nýjar virkjanir 
og til endurnýjunar og styrkingar flutningskerfisins til framtíðar. Sérstaklega þarf að hafa þetta í huga 
þegar mat á virkjunarkostum biðflokks í tillögu um rammaáætlun 3 er til umræðu og með hvaða hætti 
þetta hefði áhrif á matið.
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• Fram hefur komið af hálfu umhverfis- og auðlindaráðherra að það sé yfirlýst markmið að öll orkunýting 
innan fyrirhugaðs hálendisþjóðgarðs verði bönnuð. Ljóst er að þetta mun hafa gífurleg áhrif á aðgengi 
komandi kynslóða að sjálfbærri orku. Sama á auðvitað við um áðurnefndar takmarkanir á mögulegri 
nýtingu virkjunarkosta í rammaáætlunar 3 þar sem virkjunarkostir samtals um 2.200 MW eru undir og 
bíða afgreiðslu Alþingis.

• Í undirbúningi að samningu þessa frumvarps og nú við framlagningu þess hefur ekki og er ekki fjallað 
um orkunýtingaráætlun landsins til framtíðar. Ýmist hefur verið sneitt framhjá henni eða svo gott sem, 
eða umræðan er bundin við þá tillögu að rammaáætlun 3 sem nú hefur verið lögð fram í formi þings- 
ályktunartillögu á Alþingi. Slíkt er auðvitað ekki fullnægjandi og ekki hægt að nálgast viðfangsefnið 
eins og rammaáætlun 3 sé síðasta áætlunin um orkunýtingu til allrar framtíðar. Þessu til viðbótar 
verður auðvitað að muna að mikil gagnrýni hefur komið fram við aðferðafræði verkefnisstjórnar og 
faghópa og síðast en ekki síst að faghópur 3 um samfélagsleg áhrif og faghópur 4 um efnahagsleg áhrif 
luku ekki störfum sínum. Þar með liggur fyrir að tillaga verkefnisstjórnar rammaáætlunar 3 uppfyllir 
ekki þau lagaskilyrði sem kveðið er á um í lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun. Úr þessu þarf 
að bæta en jafnframt að tryggja að farið verði í heildarendurskoðun á regluverki orkunýtingaráætlunar 
fyrir Ísland. Liggur enda fyrir að það þarf að halda áfram að kortleggja orkukosti landsins og þýðingu 
aðgangs þjóðarinnar og framtíðarkynslóða að þeim. Þetta er forsenda þess að hægt sé að ljúka 
stefnumörkun um hverskonar þjóðgarður hálendisþjóðgarðurinn og þar með samþættingu mikilvægra 
hagsmuna í vernd og nýtingu.

• Rétt er að árétta að engir af þeim verndarflokkum sem settir eru fram skv. IUCN kerfinu (I til VI) duga 
til þess að hægt sé að stunda hefðbundna orkuframleiðslu fyrir samfélagið. Sem dæmi heimilar 
verndarflokkur VI einungis nýtingu til að uppfylla þarfir þjóðgarðsins sjálfs. Því þarf lagasetning um 
hálendisþjóðgarð að innihalda heimild til orkunýtingar þannig að ekki sé að lokað á framtíðarnýtingu 
endurnýjanlegra orkuauðlinda á svo stóru og orkuríku svæði sem hálendið er.

• Eins og áður er vikið að þá er í því frumvarpi sem hér er lagt fram gert ráð fyrir að hálendisþjóðgarður- 
inn verði í flokki II samkvæmt flokkunarkerfi IUCN sem þýðir að engar framkvæmdir verða heimilaðar 
innan hans nema þær snúi að því að ná fram markmiðum friðunarinnar. Rétt er að leggja áherslu á að 
þetta mun ekki aðeins hafa áhrif til útilokunar orkunýtingu og -flutningi heldur einnig á heimildir 
sveitarfélaga til að heimila framkvæmdir og þar með skipulagsvald þeirra. Sömuleiðis mun þetta hafa 
áhrif á efni stjórnunar- og verndaráætlana og takmarka alla nýtingu eða eftir atvikum banna hana þar 
sem áætlanirnar verða að taka mið af flokki IUCN II.

• Orkukostir sem lagðir voru inn í 3. áfanga voru ekki settir fram í því ljósi að síðan yrði ómögulegt að 
setja fram fleiri orkukosti til umfjöllunar á þessu svæði. Í því sambandi er rétt að minna á að samkvæmt 
raforkulögum er orkuframleiðsla samkeppnisrekstur þar sem framboð byggir á aðgengi að orku- 
auðlindum. Með hálendisþjóðgarði verða lögin um verndar- og orkunýtingaráætlun tekin úr sambandi 
á miðhálendinu og þar með framtíðar tillögur að áætlunum á grundvelli þeirra þ.e. rammaáætlun.

• Ákvörðun um mörk þjóðgarðsins og stækkun verður samkvæmt framvarpinu í höndum umhverfis- og 
auðlindaráðherra með reglugerð. Hægt verður að breyta stærð þjóðgarðsins án aðkomu Alþingis og 
samráðs við haghafa. Í þessu sambandi er rétt að árétta að mörk garðsins byggja ekki á faglegu mati á 
verndarþörf einstakra svæða eða náttúruminja heldur byggja eingöngu á stærðinni sem slíkri. Þannig 
er t.d. enn ekki lokið kortlagningu á landslagi eða óbyggðum víðernum á hálendinu sem í orði kveðnu
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er ein megin forsenda friðunar á svo stórum hluta Íslands. Einmitt við slíka kortlagningu er mikilvægt 
að huga að annarri mögulegri nýtingu og með hvaða hætti samþætta megi ólíka hagsmuni. Stærð 
hálendisþjóðgarðsins og eftir atvikum ákvörðun um mismunandi vernd hlýtur að eiga byggjast á 
faglegu mati þar sem tekið er tillit til allra sjónarmiða.

• Rétt er að árétta að innan fyrirhugaðra jaðarsvæða hálendisþjóðgarðs eru fimm aflstöðvar og vatns- 
miðlanir fyrir níu aflstöðvar sem anna um tveimur þriðju hlutum af raforkuþörf landsmanna, auk 
flutnings- og dreifiinnviða. Þrátt fyrir þetta er ekki litið til þessara rekstraraðila eða aðra fulltrúa orku- 
og veitugeirans sem hagaðila á svæðinu heldur ýmsir aðrir aðilar tilnefndir t.d. í stjórn og umdæmis- 
ráð. Þannig er Samorka eini aðilinn sem átti fulltrúa í nefnd sem umhverfis- og auðlindaráðherra 
skipaði um miðhálendisþjóðgarð árið 2016, sem ekki mun skv. frumvarpsdrögunum eiga sæti í stjórn 
eða umdæmisráðum.

• Ljóst er að hvort sem núverandi og framtíðar orkumannvirki verða eða eru innan hálendisþjóðgarðs 
eða á jaðarsvæðum hans, er ljóst að gengið er út frá því í frumvarpinu að miklar kvaðir og skilyrði á að 
setja rekstri þeirra, endurbótum, viðhaldi og mögulegir stækkun þeirra. Gildir þá einu hvort um er að 
ræða orkuframleiðslu, -flutning eða -dreifingu. Hér þarf að minna á að bæði flutningskerfi Landsnets 
og dreifikerfi RARIK liggja innan miðhálendislínunnar og gert ráð fyrir framtíðar orkuflutningsleiðum 
innan hennar. Hafa þarf í huga að í raforkulögum eru víðtækar skyldur lagðar á herðar þessum aðilum 
að tryggja uppbyggingu þessara innviða til framtíðar og þar með að taka tillit til orkuöryggis, skilvirkni, 
áreiðanleika afhendingar og gæða raforkunnar. Þá eru ríkar skyldur lagðar á flutningsfyrirtækið að 
tryggja tengingu nýrra orkuframleiðenda við flutningskerfið. Mikilvægt er að í allri lagasetningu sé 
tekið tillit til þessa og þar með í lögum um mögulegan hálendisþjóðgarð.

• Því er þetta áréttað að samkvæmt markmiðsgrein frumvarpsins og 17. gr. þess er gert ráð fyrir að allar 
framkvæmdir innan hans skuli samræmast verndarmarkmiðum garðsins og þar með landslagsvernd 
og óbyggðum víðernum. Jafnframt segir í 23. gr. að nýjar háspennulínur í lofti verði ekki leyfðar innan 
marka garðsins og miklar takmark einnig settar á jarðarsvæðum. Ekki verður betur séð en með því 
sé útilokað að endurnýja núverandi flutn ingslínur t.d. um Fjallabak og sunnan Vatnajökuls, 
sem  þó eru m ikilvæ gur hluti byggðalínuhringsins og grundvallar innviðir raforku á Suðaustur- 
og Austurlandi, en jafnfram t m ikilvæ gur hlekkur í afhendingaröryggi raforku til a llrar lands- 
byggðarinnar.

• Orkuframleiðsla með endurnýjanlegum orkugjöfum hefur verið stærsta framlag Íslands til 
loftslagsmála. Tryggja þarf áframhaldandi aðgengi þjóðarinnar að endurnýjanlegum orkugjöfum til að 
geta uppfyllt alþjóðlegar skuldbindingar og metnaðarfull markmið stjórnvalda í orkuskiptum og 
loftslagsmálum.

• Að óbreyttu stefnir í  umfangsmikla takmörkun framtíðar auðlindanýtingar án þess að fyrir liggi 
heildarmat á framtíðar orkuþörf þjóðarinnar og þ ví sé svarað hvaðan sú orka eigi að koma.
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Aðdragandi að frumvarpinu og undirbúningur

Í kynningu málsins kemur að aðdragandi þess sé nokkur og hugmyndir um þjóðgarð á miðhálendinu eða 
hluta þess séu ekki nýjar af nálinni. Nægir í þessu sambandi að vísa til Vatnajökulsþjóðgarðs og stækkunar 
á honum. Árið 2017 kom út skýrsla um mögulegar sviðsmyndir þjóðgarðs eða þjóðgarða á miðhálendinu 
og þar settar fram nokkrar hugmyndir um mögulegar útfærslur og sviðsmyndir. Þar eru m.a. nefndir til 
sögunar auk (1) miðhálendisþjóðgarðs, (2) Jöklaþjóðgarðar, (3) þjóðgarðar um þegar friðlýst svæði og loks
(4) óbreytt staða.

Í skýrslunni er einnig ítarleg greining á þeim forsendum sem liggja til grundvallar ólíkum sviðsmyndum og 
áhrifum þeirra á aðra nýtingu og þar með orkunýtingu, -flutning og -dreifingu. Samorka hefur ítrekað bent 
á að mikilvægt sé að horft til þessara skýrslu þegar rætt er um hver eru faglegu rökin fyrir mörkum 
þjóðgarðs og eða hvernig hátta skuli friðun og flokkun hennar innan garðsins.

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir að stofnaður „verði þjóðgarður á miðhálendinu í 
samráði við þverpólitískrar þingmannanefndar, umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, sveitarfélaga, 
náttúruverndar og útivistarsamtaka og annarra hagsmunaaðila." Athyglisvert er að ekki er hér talað um 
miðhálendisþjóðgarð eða hálendisþjóðgarð sem slíka, aðeins um þjóðgarð á miðhálendinu. Um samráð 
eða öllu heldur skort á því verður nánar fjallað síðar í umsögn þessari.

Á grundvelli stjórnarsáttmálans skipaði umhverfis- og auðlindaráðherra þverpólitíska nefnd til að vinna 
tillögu að mögulegum þjóðgarði á miðhálendinu í apríl 2018. Hún skilaði loka skýrslu sinni í byrjun 
desember 2019. Verkefnum sínum skipti nefndin upp í nokkra áfanga og kynnti þá í Samráðsgátt 
stjórnvalda. Samorka kallaði ítrekað eftir afstöðu nefndarinnar til framtíðar orkunýtingar á svæðinu og þar 
með orkuflutninga og dreifingar. Í vinnu nefndarinnar virðist þetta mál mjög lítið hafa verið rætt ef marka 
má fundargerðir og gögn á vefsvæði hennar. Enn athyglisverðar er að nefndin kemst á lokaspretti vinnu 
sinnar að þeirri niðurstöðu að málefnið sé ekki á verksviði nefndarinnar. Því er ljós að samræming þeirrar 
stefnumörkunar sem felst í tillögu þverpólitísku nefndarinnar við orkustefnu fyrir Íslands og þar með 
stefnu um orkuöryggi og -framboð, við stefnu um uppbyggingu orkuflutnings og -dreifikerfa, stefnu um 
auðlindanýtingu, atvinnustefnu og byggðastefnu, svo það helsta sé talið, hefur ekki farið fram.

Frá sjónarhóli orkuframleiðslu, -flutnings og -dreifingar og þeirra gífurlegu náttúruauðlinda sem eru á 
svæðinu er því sérkennilegt að þverpólitíska nefndinni fjallaði ekki um þessa hagsmuni og samspil þeirra 
við þjóðgarðinn, verndar- og orkunýtingaráætlun og síðast en ekki síst orkustefnu fyrir Ísland. Samorka 
hefur ítrekað vakið athygli á að mjög mikilvægt er að fram fari samtal um þessa hagsmunir og hvernig þeir 
geti farið saman. Það að ekki er fjallað um þessa mikilvægu hagsmuni í samtali við hagaðila og engin tilraun 
gerð til að skýra þá og framtíðar hagsmuni þjóðarinnar sem þarna eru að veði, þýðir þá þarf að skoða 
sérstaklega af hálfu Alþingis í komandi umræðu um frumvarpið.

Auk þeirrar friðunar sem fellst í framlagningu frumvarp um hálendisþjóðgarð sem felur í sér friðun á allt 
að 40% landsins fyrir orkunýtingu hefur verið unnið markvisst að friðunum og stefnumótun sem einnig 
felur í sér að þrengt er að orkuvinnslu eða jafnvel útilokar hana á tilteknum svæðum.
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Helstu aðgerðirnar eru eftirfarandi:

(1) Friðlýsingar á grundvelli náttúruverndaráætlunar.

(2) Átak í friðlýsingum á grundvelli verndar- og orkunýtingaráætlunar, þ.e. skv. ramma II og þar með 
friðun stórra vatnasviða og jarðhitasvæða.

(3) Stefna um samþykki fyrir nýtingu lands og landsréttinda í þjóðlendum.

(4) Landskipulagsstefna, þ.e. friðun landslags og óbyggðra víðerna (innan miðhálendislínu og utan).

(5) Verndar- og orkunýtingaráætlun IV og áfram.

(6) Fleiri þjóðgarðar í flokki IUCN II.

(7) Friðunaráform koma fram í drögum að þingsályktun um opinbera stefnu vegna vindorku, þar sem 
frekari friðanir á grundvelli landslagsverndar og óbyggðra víðerna eru áréttuð. Friðanir sem enn eru 
ekki komnar fram en munu að öllum líkindum friða mjög stór svæði fyrir nýtingu jafnt orkunýtingu 
sem annarri.

Meginefni frumvarps

Markmiðið með frumvarpinu er stofnun þjóðgarðs á öllu miðhálendi Íslands, en einnig að aðeins verði um 
einn flokk friðunar að ræða, þ.e verndarflokki II samkvæmt flokkunarkerfi IUCN. Það er í raun mjög ströng 
friðun sem útilokar í raun alla starfsemi innan þjóðgarðsins.

Hér þarf að hafa í huga að skilgreining á þjóðgarði samkvæmt IUCN flokki II er staðfestur í 47. gr. 
náttúruverndarlaga nr. 60/2013 og sömuleiðis í drögum að frumvarpi til laga um þjóðgarða og þjóð- 
garðastofnun. Því þarf að taka það sérstaklega fram í lögum um þjóðgarð á miðhálendinu ef leggja á upp 
með aðra verndarflokka og þá hvort og hvaða nýtingu á að heimila innan hans eða á einstökum svæðum 
innan hans. Þetta er auðvitað bundið við allar nýtingu jafnt orkunýtingu sem aðra.

Eins og áður segir þýðir þetta að friða á landsvæði sem nálgast að taka til helming alls lands á Íslandi sér í 
lagi þegar gert er ráð fyrir svonefndum áhrifasvæðum þjóðgarðs eins og rætt er um í leiðbeiningum IUCN 
og hefur þegar raungerst í verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs.

Hér þarf einnig að hafa í huga önnur svæði sem fara í friðun eins og rakið er hér að framan þar sem m.a. 
er gert ráð fyrir friðun heilla vatnasviða frá vatnaskilum niður að ósum (friðlýsingarátak á grundvelli ramma 
II og III). Rétt er að árétta að ágreiningur er um forsendur friðunarátaksins og þar með túlkun á þeim 
lagagrunni sem lagður er til grundvallar eða öllu heldur skorti á honum. Þá er horft til þess að ramma- 
áætlun II stendur á veikum lagagrunni, enda lögin frá 2011 sett eftir að áætlunin var unnin. Þá er ljóst að 
jafnvel þótt fallist yrði á að lög 48/2011 um verndar- og orkunýtingaráætlun séu lögð til grundvallar 
umræddu friðunarátaki, þá er útfærslan og þar með skilgreining á friðunarandlaginu í beinni andstöðu við 
lögin og lögskýringargögnin með þeim.

Eigi þessi framkvæmd að ná fram að ganga má leið að því líkum að ekki líði að löngu að langt yfir helmingur 
landsins verði undir friðun sem útilokar framtíðar orkuvinnslu fyrir Ísland á umræddum svæðum.
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Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að ráðherra einn og sér geti ákveðið stækkun þjóðgarðsins og þar með 
hvernig friðun þar verður háttað (ákvarðað með reglugerð). Í ljósi þess hversu fjölþætta og viðamikla 
hagsmuni slík ákvörðun varðar er sérkennilegt að Alþingi skuli ekki með neinum hætti eiga að koma að 
slíkri ákvörðun. Í þessu sambandi þarf að leggja sérstaka áherslu að þetta skapar óvissu fyrir orkufram- 
leiðslu og -flutning á þeim svæðum sem eru nærri þjóðgarðsmörkunum á hverjum tíma og sama á við um 
aðra atvinnustarfsemi.

Til að sýna umfang friðana á Íslandi er ágætt að varpa upp neðangreindri mynd sem sýnir friðlýst svæði, 
náttúruminjaskrá, tillögu að miðhálendisþjóðgarði og friðanir helstu vatnasviða og jarðvarmakosta 
byggðar á rammaáætlun 2 og 3 (hér eru ótaldar fyrirhugaðar friðanir landslags og óbyggðra víðerna):

Í markmiðasetningu fyrir þjóðgarðinn (3. gr. frv.) er ekki gert ráð fyrir því að atvinnustarfsemi innan
þjóðgarðsmarkanna komi til álita. Augljóst er að meginstefnan er sú að atvinnuuppbygging og þjónusta í 
tengslum við þjóðgarðinn á að vera utan hans. Þetta er sérkennilegt í meira lagi í ljósi þeirrar miklu 
starfsemi sem nú þegar fer fram innan fyrirhugaðra þjóðgarðsmarka. Einnig í ljósi þess að á kynningar- 
fundum þverpólitísku nefndarinnar var ítrekað spurt út í mögulega ólíka verndarflokka innan þjóðgarðsins 
m.t.t. atvinnustarfsemi og þá m.a. núverandi og framtíðarorkuvinnslu.
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Á fundum nefndarinnar kom ítrekað fram að gert yrði ráð fyrir fleiri en einum flokki í þessu skyni og þar 
með framtíðar orkuvinnslu. Í tillögum þverpólitísku nefndarinnar, þ.e. skýrslunni frá desember 2019, er 
gert ráð fyrir tveimur flokkum II og VI samkvæmt flokkunarkerfi IUCN. Virðist miðað við lýsingu í skýrslunni 
sem flokkur VI sé þá eingöngu settur upp til að ná utan um afréttarnýtingu. Frumvarpið gengur hins vegar 
aðeins út frá einum flokki, þ.e. flokkur II samkvæmt flokkunarkerfi IUCN eins og nánar verður vikið að hér 
á eftir.

Athyglivert er að í greinargerð og við vinnslu málsins hingað til er ekkert fjallað efnilega um þær sviðs- 
myndir sem dregnar voru fram í skýrslunni frá 2017 og þar með mismunandi forsendum fyrir ólíkum 
útfærslum á hálendisþjóðgörðum sem vel að merkja eru í raun einnig innlegg í umræðu um og forsendur 
fyrir ólíkum verndarflokkum og nýtingu afmarkaðra svæða innan mögulegs þjóðgarðs á miðhálendinu.

Í samráðsgátt stjórnvalda var í desember 2019 tilkynnt um fyrirætlan um frumvarp til þjóðgarðs á 
miðhálendinu og lögð fram greining á ýmsum þáttum sem varða málið og undirbúning þess. Þar var 
staðfest að orkuframleiðendur og raforkuflutnings- og dreififyrirtækin eru ekki meðal hagsmunaaðila. 
Þetta er niðurstaðan þrátt fyrir að á miðhálendinu sé stærstur hluti af orkuframleiðslu landsins og þar séu 
líka mikilvæg flutnings- og dreifikerfi raforku. Þessu er svo lýst í skjali Umhverfis- og auðlindaráðuneytisins 
(sjá skjáskot úr skjalinu hér að neðan).

1. |Hverjir eru helstu liagsmunaaðilar?
Almenningur, eigendur óbeinna eignarréttinda í þjóðlendum, umhverfisverndarsamtök, útivistarfélög, 
bændur og rekstraraðilar í ferðaþjónustu. Þá varðar frumvarpið sveitarfélög sem liggja innan 
miðhálendislínu.

Ákvörðun um mörk þjóðgarðs og flokkun hans í ólíka verndarflokka og nýtingu

Ljóst er að meginmarkmiðið frumvarpsins er að stofna þjóðgarð sem sé eins stór og mögulegt er án þess 
að fyrir því séu nein fagleg rök út frá náttúruverndarsjónarmiðum. Stærðin virðist fyrst og fremst rökstudd 
með því að Ísland hafi einhverja óskilgreinda skyldur gagnvart öðrum ríkjum heimsins þar sem þar séu ekki 
möguleikar til friðunar á viðlíka stórum svæðum.

Af þessari ástæðu er ekki fjallað um aðrar sviðsmyndir sem þó gætu leitt til þess að ná sambærilegum 
markmiðum um þjóðgarð en um leið mætt öðrum markmiðum eins og um sjálfbæra orkuframleiðslu fyrir 
komandi kynslóðir.

Hér er mikilvægt að minna á að þjóðir heims fara ólíkar leiðir að ákvörðun um þjóðgarða, stærð þeirra og 
verndar- og nýtingarflokka innan þeirra. Fjölmörg dæmi er um marga þjóðgarða á litlu svæði, þjóðgarða í 
mismunandi verndarflokkum og þjóðgarða með marga verndarflokka hver og einn. Síðast en ekki síst eru 
fjölmörg dæmi um að skilgreind eru sérstök svæði sem ekki grundvallast flokkunarkerfi ICUN heldur taka 
mið ólíkum þörfum viðkomandi ríkis m.a. fyrir orkunýtingu.

F. Samráð
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Í skýrslu Alta fyrir þverpólitísku nefndina um þjóðgarð á miðhálendinu er fjallað um þetta á bls. 7 og bent 
á að ríki skilgreina þetta á ólíka vegu og enginn vafi að þau ákvarða sjálf þann sveigjanleika sem ólíkir 
hagsmunir kalla eftir. Til samanburðar má horfa til stærðar þjóðgarða í öðrum löndum en jafnframt 
mikilvægt að muna að þau nýta ólíka flokka IUCN auk þess að skilgreina sína eigin flokka eða undanskilja 
aðra nýtingu beinni friðun þegar það á við og þá eftir atvikum innan einstakra flokka IUCN.

Þjóðgarðar - samanburður
stærð vk. lands km2 fjöldi þjóðgarður km2 %

Þýskaland 357.584 16 10.479 3%
Bretland 245.248 15 23.150 9,4%
Danmörk 45.314 5 2.322 5,1%
Frakkland 548.954 9 26.168 4,8%
Ísland (með Hálendisþjóðgarði) 103.125 3 30.566 30%
Noregur 325.288 40 32.792 10%
Finnland 337.726 40 9.901 3%
Svíþjóð 449.390 30 7.395 1,6%
Bandaríkin 9.490.391 63 258.840 2,7%
Nýja Sjáland 269.652 15 29.084 10,8%

Heimild: Protected Planet, Upplýsingarsíður um þjóðgarða landanna

Í umsögn Samorku þann 21. desember 2018 var einnig bent á þetta og m.a. vísað í skýrsluna „Forsendur 
fyrir stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands" - lokaskýrsla nefndar frá 7. nóvember 2017.

Þar sagði svo:

„Hér þarf að minna á að „þjóðgarður" í merkingu núgildandi náttúruverndarlaga takmarkar í raun allar 
athafnir og uppbyggingu og því mjög þröngt skilgreindur (gengið út frá IUCN flokkur II). Þessi flokkun hefur 
því í raun verið staðfest í löggjöf okkar og áréttaður í drögum að frumvarpi til þjóðgarðastofnunar. Þjóðir 
heims hafa hins vegar nýtt flokkanir IUCN mjög misjafnlega og eftir atvikum aðeins notað þær sem viðmið 
um hvað má og hvað má ekki innan viðkomandi svæðis. [..] Sem dæmi má nefna texta úr töflu 2 í ofan- 
greindri skýrslu um forsendur fyrir stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands, en þar segir svo.

„It is important to note that the fact that a government has called, or wants to call, an area a national 
park does not mean that it has to be managed according to the guidelines under category II. Instead the 
most suitable management systems shouldbe identified and applied; the name is a matter for governmets 
and others stakeholders to decide".

Því er þetta rakið hér að mjög erfitt er að fjalla um atvinnustefnu og byggðamál í samhengi miðhálendis- 
þjóðgarðs að ekki sé jafnframt fjallað um mörk hans og skilgreiningar um hvað má og hvað má ekki fara 
fram innan hans eða einstakra hluta hans."
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Tafla 2 Dæmi um hvernig þjóðgarðar víða um heim eru flokkaðir skv. flokkunarkerfi IUCN34,

Table 2. “National parks" in various categories

Category Name Location Size (ha) Date

la Dipperu Natíonal Park Australia 11,100 1969

II Guanacaste National Park Costa Rica 32,512 1991

III Yozgat Camligi National Park Turkey 264 1988

IV Pallas Ounastunturi National Park Finland 49,600 1938

v Snowdonia National Park Wales, UK 214,200 1954

VI Expedition National Park Australia 2,930 1994

It is important to note that the fact that a government has called, or ivanfs to call, an area a national park does not mean 
that it has to be managed according to the guidelines under category II Instead the most suitable management system should 
be identified and applied; the name is a matter for governments and other stakeholders to decide.

34 Dudley, N. (rits tj.)  (2 0 0 8 ) . Guidelines for Applying P rotected  Area M anagem ent Categories

Eins og áður er vikið að skapar þjóðgarður af þessari stærð og þá ekki síst að hann má stækka með einfaldri 
ráðherraákvörðun sérstakar áskoranir fyrir alla þá sem hagsmuna hafa að gæta innan þjóðgarðsins og í 
nágrenni við hann. Hér getur m.a. verið um að ræða mikla óvissu fyrir allan núverandi rekstur innan 
garðsins og framtíðar rekstur í nágrenni við hann. Hér þarf einnig að leggja mikla áherslu á að enginn af 
flokkum IUCN gengur útfrá að almenn orkunýting sé heimiluð innan viðkomandi verndarsvæðis. Því þarf 
ætíð að gæta þeirra hagsmuna sérstaklega eigi að lögfesta tiltekna verndarflokka sem viðmið um friðun 
viðkomandi svæða.

Þá er mjög sérstakt í þessu samhengi að meginrökin fyrir mörkum þjóðgarðs á miðhálendinu eigi fyrst og 
fremst eiga að ráðast af eignarhaldi eða ráðstöfunarrétti ríkisins á landi, þ.e. þjóðlendum, en ekki sjálf- 
stæðu mati á þörf fyrir friðun einstakra landsvæða á faglegum forsendum og þar með að tekið sé tillit til 
allra þeirra hagsmunum sem um er að tefla. Enn sérkennilegra er síðan að læsa eigi þjóðgarð sem tekur til 
a.m.k. þriðjung landsins inn í einum verndarflokki.

Svo aftur sé vitnað til áður nefndrar skýrslu ALTA um þetta þá segir svo á bls. 8 . „Þar sem IUCN-kerfið er 
alþjóðlegt er það óhjákvæmilega fremur almennt og leggja samtökin áherslu á að hvert ríki skilgreini sín 
verndarsvæði miðað við aðstæður í hverju landi. Leiðbeiningum IUCN er ætlað að vera til aðstoðar í þeim 
efnum."

Það er mjög sérstakt ef framangreint hagsmunamat á ekki að fara fram hér á Íslandi áður en svona stór 
ákvörðun er tekin, sér í lagi í ljósi þess að við erum á engan hátt bundin af þessum almennu leiðbeiningum 
frekar en önnur lönd víðsvegar í heiminum.

Orkuþörf, orkuöryggi og orkunýtingarkostir

Í raforkuspá fyrir 2020 til 2060 eru settar fram nokkrar sviðsmyndir um orkuþörf og ljóst samkvæmt þeim 
að mikla orku þarf til að mæta því sem er fyrirsjáanlegt fyrir þróun í orkuskiptum (græn framtíð) og enn 
meiri ef raforkuframleiðsla og sú verðmætasköpun sem í henni felst, á áfram að vera ein af undirstöðum
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í efnahagslegum framförum Íslendinga (aukin stórnotkun). Hér að neðan má sjá graf úr raforkuspánni frá 
2020 sem lýsir þessum sviðsmyndum.

Orkuspá Heildaraflþörfeamkvæmtsviðsmyndum

i

} Gjaldeyris- og 
Atvinnusköpun

S viösm ynd 2019

Aukin
stórnotkun 2 .49 5 4. 2 2 0 &
Græn
fram tíð 2 .49 5 3 .41 8

Raforkuspá 2 .49 5 3 . 1 2 4 (+ 2 5 % )

Hæ gar
fram farir 2 .49 5 2 . 8 4 7 (+ 1 3 % )

H e im ild ir: R a fo rk u s  p á 2 0 2  0  -2 0 6 0

Eins og sjá má af raforkuspá og sviðsmyndum hennar þarf að tryggja aðgengi að sjálfbærum orkuauð- 
lindum okkar til framtíðar til að tryggja nægt orkuframboð. Hins vegar er einnig mikilvægt að árétta að 
forsendur raforkuspár taka mið af þeim ákvörðunum sem stjórnvöld hafa staðfest með formlegum hætti 
en ekki hugmyndum sem hafa komið fram. Dæmi um þetta er að rætt hefur verið um bann við innflutningi 
bifreiða sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti en sú hugmynd hefur hins vegar enn ekki verið staðfest með 
lagasetningu. Með sama hætti fer raforkuhópur orkuspárnefndar varlega í mat á því hversu hratt orku- 
skipti í öllum samgöngum koma inn þar enn liggja ekki fyrir staðfestar áætlanir né stefnur stjórnvalda hér 
að lútandi.

Staðfest hefur verið með greiningum Samorku að þörf er á um 9 TWh af raforku árið 2050 til að fullklára 
orkuskiptin innanlands. Í raforkuspá er hins vegar aðeins gert ráð fyrir 1,2 TWh í orkuskipti árið 2050 og í 
sviðsmyndinni græn framtíð 1,4 TWh aukalega, eða í heild 2,6 TWh þegar þörf er á 9 TWh. Þá er ekki með 
talin orkuþörf fyrir samgöngur milli landa og síðan möguleiki á beinum og óbeinum útflutningi á 
rafeldsneyti t.d. í tengslum við sölu til flugvéla og skipa sem hingað koma.

Hér þarf einnig að hafa í huga að svonefndir stórnotendur framtíðar verða lykilaðilar í orkuskiptum og þar 
með jákvæðir áhrifavaldar í því að ná markmiðum í loftslagsmálum, en einnig drifkraftur fjórðu iðn- 
byltingarinnar svo nefndu sem fyrst og fremst verður raforkudrifin þar sem gagnaver, snjallvæðing og 
gervigreind munu verða í aðalhlutverki.

Um allan heim er nú gert ráð fyrir því að orkuskipti muni fyrr en varir taka til allra samganga, bæði á 
landi, á láði og í lofti. Stór hluti af því verður framleiðsla á svonefndu rafeldsneyti, orkugjöfum eða 
orkuberum þar sem raforkan gegnir lykil hlutverki. Þá eru ótalin önnur tækifæri svo sem í framleiðslu á
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orkugeymslum, framleiðsla á grænmeti og öðrum matvælum, þörungum o.s.frv. o.s.frv. sem allt mun kalla 
á aukna sjálfbæra og græna orku.

Samkvæmt sviðsmyndum raforkuspár þarf mikla nýja orku til þess að 
mæta þörfum samfélagsins. Í því skyni er einmitt mjög mikilvægt að 
horfa til langrar framtíðar og þá ekki síst með áherslu á orkuskipti og 
þau stóru tækifæri sem Íslands á í loftslagsmálum í þágu alls heimsins.

Orkustefna fyrir Ísland verður að svara því hvaðan þessi orka á að 
koma og með hvaða hætti mæta á raforkuþörf Íslands til allrar fram- 
tíðar litið. Í því samhengi verður að horfa til þess hvar orkuauðlindir 
okkar eru og með hvaða hætti við tryggjum aðgang að þeim til skamms 
tíma en ekki síður til langs tíma með tilliti til sjálfbærar orkuframleiðslu 
komandi kynslóða. Ekki er í boði í slíkri stefnumörkun að horfast ekki í 
augu við staðreyndir.

Í minnisblaði sem Orkustofnun tók saman fyrir Orkustefnunefnd eru greindir þeir orkunýtingarkostir sem 
falla innan marka mögulegs þjóðgarðs á miðhálendi Íslands. Hér að neðan má sjá mynd sem sýnir með 
hvaða hætti þessi skörun er.
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Orkuauðlindir sem lenda innan marka hálendisþjóðgarðs, verði hann að veruleika, samkvæmt minnis- 
blaðinu eru tæplega 2.200 MW og eru þá ótaldir þeir orkunýtingarkostir sem enn hafa ekki komið til 
rannsóknar eða eru óþekktir. Kostirnir skiptast með eftirfarandi hætti.

- vatnsafl, 21 kostur 997,5 MW
- jarðvarmi, 11 kostir 880 MW
- vindorka, 2 kostir 300 MW
- aðrir órannsakaðir virkjunarkostir, þ.m.t. í vindi

Til að setja þetta í samhengi eru þetta um 2/3 hluta þeirrar raforku sem við erum að nýta í dag.

Hér þarf að hafa í huga að Alþingi hefur ekki lokið umfjöllun og afgreiðslu á rammaáætlun III og þar með 
ekki komist að niðurstöðu um það hvaða af þeim orkunýtingarkostum sem þar koma til skoðunar falla í 
nýtingarflokk, biðflokk eða verndarflokk. Með sama hætti hefur Alþingi ekki lokið við gerð orkustefnu fyrir 
Ísland og þar með ekki svarað því til hvaða orkunýtingarkosta á að horfa til þegar tryggja á orkuþörf og 
orkuöryggi Íslendinga til langrar framtíðar.

Í ljósi þeirra ríku almannahagsmuna sem felast í sjálfbærri orkunýtingu fyrir komandi kynslóðir er ekki 
mögulegt að fallast á þá nálgun og aðferðafræði sem þetta frumvarp byggir á. Áður þarf að ljúka afgreiðslu 
á Orkustefnu fyrir Ísland og þar með umfjöllun um framtíðar orkuöryggi þjóðarinnar og ljúka vinnu við 
greiningu á öllum orkukostum inn á miðhálendinu og mati á þeim samkvæmt lögum um verndar- og 
orkunýtingaráætlun. Er það í samræmi við niðurstöðu þverpólitísku nefndarinnar að taka verði tillit til 
annarrar stefnumörkunar Alþingis áður en verndarflokkar þjóðgarðs og þar með nýting innan hans verður 
ákveðin, bæði nýting í formi verndunar og öll önnur nýting.

Að því loknu er hægt að meta og ákvarða með hvaða hætti orkunýting á hálendinu verður og hvernig við 
getum best samþætt þá hagsmuni sem felast í náttúruvernd annars vegar og sjálfbærri orkunýtingu 
komandi kynslóða hins vegar. Er hér ástæða til að minna á að „sjálfbær þróun er þróun sem á að mæta 
þörfum samtímans án þess að draga út getu komandi kynslóða til þess að mæta þ örfum sínum". Þannig 
er það að draga úr getu komandi kynslóða til þess að nýta sér endurnýjanlegar orkuauðlindir landsins, ekki 
í samræmi við hugmyndafræðina um sjálfbæra þróun. Sér í lagi vegna þess að friðun kemur í veg fyrir að 
komandi kynslóðir geti í gegnum lýðræðislega kjörna fulltrúa sína, ákveðið að nýta sér innlenda og 
endurnýjanlega orku.

Um efnahagslega þáttinn í þessu samhengi fjallar Orkustofnun í umsögn sinni frá 13. janúar 2019. „Við 
stofnun þjóðgarðs útilokast virkjunarkostir sem í eru fólgin gríðarleg verðmæti m.t.t. orkuframleiðslu og 
því mikilvægt að fyrir liggi hverju sé fórnað með verndun þeirra landsvæða sem heyra undir þjóðgarðinn 
og hvaða áhrif það kunni að hafa á samfélagið í framtíðinni að þessara kosta njóti ekki lengur við."

Orkunýting samkvæmt 23. gr. frum varpsins 
Núverandi orkunýting, rammaáætlun III og framtíðar orkukostir
Í samantekt í upphafi þessa skjals er fjallað um orkunýtingu á jaðarsvæðum fyrirhugaðs hálendisþjóðgarðs 
og hvort raunhæft er miðað við þau skilyrði sem setja á, að einhverjir nýir orkukostir komist áfram, þ.e. í 
nýtingarflokk í framtíðar meðferð verkefnisstjórnar. Horft til þessa er ljóst að þær hugmyndir sem koma
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fram í 23. gr. frumvarpsins mæta á engan hátt framtíðar þörfum landsins fyrir sjálfbæra endurnýjanlega 
orkuframleiðslu eins og rakið er hér að framan.

Aðferðafræði frumvarpsins gengur eins og áður segir út á það að banna alla orkunýtingu innan þjóðgarðs- 
ins en bjóða þess í stað að jaðarsvæði orkunýtingar fyrir takmarkaðrar orkunýtingar byggt á þeirri tillögu 
til verndar- og orkunýtingaráætlunar sem nú hefur verið lögð fram á Alþingi. Eins og áður er rakið og með 
tilliti til þeirra skilyrða sem gert er ráð fyrir er ólíklegt að nýir orkukostir komist í gegnum það nálarauga 
auk þess sem framtíðarorkukostir sem enn eru ekki komnir til skoðunar munu aldrei koma til mats.

Þannig er gengið út frá því að verkefnisstjórn rammaáætlunar eigi að leggja mat á biðflokkana en um leið 
að taka inn í matið að orkunýtingarkostirnir eru innan þjóðgarðs eða á jaðarsvæði hans og það þjóðgarðs 
sem á að vera í II flokki IUCN flokkunarkerfisins eins og áður er rakið. Þessu til viðbótar á verkefnisstjórnin 
að taka tillit til markmiðsákvæða 3. gr. frumvarpsins. Erfitt er að sjá að orkunýtingarkostur í biðflokki eigi 
einhverja möguleika á því að komast nýtingarflokk sé horft til þessara skilyrða.

Flutnings- og dreifikerfið

Hér að framan er vikið að þeim þjóðhagslega mikilvægu innviðum í orkuflutningi sem eru innan mið- 
hálendislínunnar og framtíðar uppbyggingu flutningskerfisins og þá einnig dreifikerfisins þar sem það á 
við. Þetta snertir núverandi og framtíðar orkuöryggi en einnig skyldu flutningsfyrirtækisins til að tengja 
nýjar virkjanir um land allt. Ljóst er að virkjunarkostum sem kunna að koma til álita og orkuflutningum frá 
þeim á að setja mjög ströng skilyrði sem í einhverjum tilvikum útilokar tengingu þeirra með því að gera 
ófrávíkjanlega kröfu um jarðstrengi sem kunna að vera tæknilega ómögulegir og/eða að gera viðkomandi 
virkjunarkost svo óhagkvæman að hann útilokast þegar af þeirri ástæðu. Sama á við um nýjar flutningslínur 
sem koma í stað eldri lína og nýjar línur í samræmi við kerfisáætlun. Nýr skýrsla sem Alþingi lét vinna á 
grundvelli Þingsályktunar nr. 26/148 frá 11. júní 2018 um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutnings- 
kerfis raforku hefur sýnt fram á þær takmarkanir sem eru á uppbyggingu jarðstrengja í þessu samhengi.

Eins og frumvarpið og skilyrðin sem þar koma fram virðist útilokað eða mjög erfitt að vinna að eðlilegri 
uppfærslu flutningskerfisins innan þjóðgarðsins og útiloka eigi allar nýjar línulagnir innan hans. Í þessu 
samhengi er rétt að minna á að mögulegur jarðstrengur yfir hæsta hluta miðhálendisins gerir ráð fyrir 
loftlínum sitthvoru megin við strenginn. Öllum hlýtur að vera ljóst að endurnýja þarf byggðalínuna innan 
væntanlegra þjóðgarðsmarka og svo virðist sem viðhaldshugtakið í lagafrumvarpinu nái ekki utanum slíka 
endurnýjun. Því er ýmist um að ræða tæknilegan ómöguleika eða mun dýrari og erfiðari lausnir í 
uppbyggingu flutnings- og dreifikerfa.

Gera verður þá kröfu að frumvarpið og lögin verði þau að veruleika geri ráð fyrir uppbyggingu þjóðhagslega 
mikilvægra innviða á grundvelli raforkulaga og tryggja þar með orkuöryggi og orkuframboð um landa allt. 
Að útiloka þessa innviði innan hálendisþjóðgarðs er ekki raunhæfur möguleiki þegar litið er til orkuöryggis 
og þar með náttúruhamfarahættu auk auðvitað þjóðhagslegrar hagkvæmni innviðanna og þar með að 
tryggja samkeppnishæfni byggðanna og landsins alls.
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Ályktun

Með allt framanritað í huga er erfitt að sjá að Alþingi hafi forsendur til þess að samþykkja óbreytt þetta 
frumvarp til laga um þjóðgarð á miðhálendi Íslands. Í áliti þverpólitískrar nefndarinnar er einmitt áréttað 
að nauðsynlegt sé að taka fullt tillit til annarrar stefnumótunar Alþingis, þ.m.t. Orkustefnu fyrir Íslands og 
þeirra laga sem gilda um verndar- og orkunýtingaráætlun og þar með heildarmats á öllum orkuauðlindum 
landsins. Það er enn ógert.

Mikilvægt er að árétta að það er skylda núlifandi kynslóða að tryggja rétt komandi kynslóða að aðgangi að 
sjálfbærri grænni orkuframleiðslu sem jafnframt mun leika lykilhlutverk í framlag okkar til loftslagsmála 
sem varða heiminn allan.

Um leið og SAMORKA þakkar þetta tækifæri til þess að koma að umsögn um málið, viljum við árétta að fá 
að gera það áfram í ferli málsins fyrir Alþingi.

Að öðru leyti vísar SAMORKA til umsagna einstakra aðildarfyrirtækja.

Virðingarfyllst, 

f.h. Samorku

Baldur Dýrfjörð lögfræðingur


