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Varðar: Umsögn um frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð; þingskjal 461 — 369. mál.

Náttúruverndarsamtök Suðurlands (NSS) fagna framkomnu frumvarpi um Hálendisþjóðgarð og þakka þá 
miklu vinnu sem lögð hefur verið í framgöngu þess þarfa máls hingað til. Samtökin styðja af heilum hug 
stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands og telja þá leið rétta og eðlilega til að standa framtíðarvörð um 
þau miklu auðæfi sem við Íslendingar berum svo ríka ábyrgð á. Um rúmlega hálfrar aldar skeið hefur 
hætta steðjað að miðhálendinu sökum inngripa mannsins, en á þessum tíma hafa mörg óbætanleg örin 
verið hoggin í víðernin. Áríðandi er að því linni og að þau víðerni sem eftir eru njóti heildstæðrar verndar 
til framtíðar.

Stjórn NSS telur þó áríðandi að taka nokkur atriði frumvarpsins til endurskoðunar, eigi 
Hálendisþjóðgarður að veita þá vernd og skila þeim langtímaárangri sem lagt er upp með. Hér á eftir 
verður farið yfir þau, sem að mati samtakanna, eru mest aðkallandi.

Réttaráhrif stjórnunar- og verndaráætlunar

Að mati stjórnar NSS er afar áríðandi að stjórnunar- og verndaráætlun (s&v) Hálendisþjóðgarðs sé 
bindandi fyrir skipulagsáætlanir sveitarfélaganna, sér í lagi á þeim svæðum sem eru innan þjóðlenda. Vilji 
sveitarfélög gera stífari kröfur til náttúruverndar á svæðinu en eru sett í verndar- og stjórnunaráætlun 
þjóðgarðsins er þó eðlilegt að verndar- og stjórnunaráætlun taki tillit til vilja sveitarfélagsins.

Ekki verður skilið við þennan þátt án þess að benda á að verði frumvarpið samþykkt í núverandi mynd 
hvað umræddan þátt varðar, þá myndi það veikja stöðu s&v innan núverandi Vatnajökulsþjóðgarðs.

Aðliggjandi þjóðlendur/ríkisjarðir

Stjórn NSS leggur til að í kjölfar stofnun Hálendisþjóðgarðs verði strax farið í að bæta þjóðlendum og 
öðrum ríkisjörðum sem liggja að hálendismörkum við landsvæði þjóðgarðsins. Á þetta hafa samtökin 
bent áður, m.a. á dæmi um þjóðlendu austan Mýrdalsjökuls sem stendur utan hálendismarka af þeirri 
ástæðu einni að úrskurðurinn um hana féll eftir að línan var dregin við gerð svæðisskipulags 
miðhálendisins skömmu fyrir aldamót.
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Stýring ferðamanna

NSS taka undir það sjónarmið Landverndar að ákvæði náttúruverndarlaga um almannarétt verði ríkjandi 
í þjóðgarðinum. Samtökin telja einnig rétt að helstu ákvæði um umgengni og viðurlög við mögulegum 
brotum verði á einum stað, í náttúruverndarlögum, þannig að auðveldara verði að setja sig inn í gildandi 
reglur.

Í umræðu um Hálendisþjóðgarð hefur tíðrætt verið um þá möguleika sem hann getur gefið á aukinni 
ferðamennsku á hálendinu. NSS telja að afar varlega skuli farið í þeim efnum og ekki hyggilegt að greiða 
aðgengi að hálendinu um of, þ.e. verðmæti þess liggja skv. rannsóknum ekki síst í víðernum og 
öræfaupplifun í fámenni. Samtökin leggja áherslu á að stýringu ferðamennsku innan þjóðgarðsins þarf 
að vanda og standa vörð um víðernin, öræfaupplifunina, fámennið og hráleikann.

Orkunýting

Stjórn NSS tekur undir fram komnar athugasemdir Landverndar hvað 23. grein frumvarpsins, um 
orkunýtingu varðar;

Stjórn Landverndar tekur undir tillögu um að þau svæði á hálendinu þar sem eru virkjanir í rekstri verði skilgreind 
sem jaðarsvæði Hálendisþjóðgarðs og lúti ákvæðum í stjórnunar- og verndunaráætlunum. Hins vegar telur stjórnin 
að alls ekki megi heimila frekari virkjanir á Hálendinu nema mjög brýna nauðsyn beri til vegna raunverulegs skorts á 
orku í landinu og ekki séu aðrar leiðir færar til að afla nauðsynlegrar orku. Þá telur Landvernd einnig að mörk sem 
dregin hafa verið upp sem jaðarsvæði um virkjanir séu of rúm. Til dæmis telur stjórnin að þar sem Þjórsá rennur 
um þjóðlendur og þar sem ekki eru uppistöðulón eða virkjanamannvirki eigi áin og næsta umhverfi hennar að vera 
hluti þjóðgarðsins.

Stjórn Landverndar leggur því til að 3., 4., 7. og 8. mgr. 23. gr. verði teknar út úr frumvarpinu þannig að hún orðist 
svo (feitletraðar eru breytingatillögur Landverndar):

"Skilgreina skal íreglugerð sem ráðherra setur jaðarsvæði Hálendisþjóðgarðs vegna orkunýtingar innan 
þeirra marka sem tilgreind eru í  1. málsl. 2. gr. Jaðarsvæði teljast ekki hluti hins friðlýsta svæðis og falla 
utan skilgreindra verndarflokka en setja má ákvæði íreglugerð og stjórnunar- og verndaráætlun 
þjóðgarðsins sem ná til jaðarsvæða vegna nálægðar við þjóðgarðinn.

Á jaðarsvæðum Hálendisþjóðgarðs er heimilt aðstarfrækja þær virkjanir og háspennulínur sem 
eru írekstri við stofnun hans og gera minniháttar breytingar á þeim, t.d. með breytingu og endurnýjun á 
búnaði og mannvirkjum, vegna viðhalds og/eða til að auka afköst þeirra og bæta skilvirkni. Þessar 
breytingar mega ekki valda skaða á náttúru- og menningarminjum þjóðgarðsins.

Heimilt er að starfrækja virkjanir innan marka Hálendisþjóðgarðs til sjálfsþurftar fyrir starfsemi í  
þjóðgarðinum enda samræmist þær verndarmarkmiðum þjóðgarðsins.

Ekki er heimilt að starfrækja virkjanir innan marka Hálendisþjóðgarðs eða setja upp nýjar á 
jaðarsvæðum hans. Jafnframt eru nýjar háspennulínur ílo fti ekki leyfðar innan Hálendisþjóðgarðs."



Faglegt eftirlit með framkvæmdum

Samkvæmt 3. grein fyrirliggjandi frumvarps eru markmið með friðlýsingu Hálendisþjóðgarðs meðal 
annars að vernda náttúru og sögu þjóðgarðsins, svo sem landslag, víðerni, lífríki, jarðmyndanir og 
menningarminjar og tryggja tilvist heildstæðra vistkerfa og náttúrulegra ferla. Einnig að endurheimta 
vistkerfi sem hafa raskast.

NSS leggja áherslu á að faglegt eftirlit þarf að vera með framkvæmdum innan þjóðgarðsins og 
jaðarsvæða hans. Samtökin leggja áherslu á að fagstofnanir, svo sem Landgræðslan og/eða 
Náttúrufræðistofnun, verði falið að annast eftirlit með þeim framkvæmdum sem eru utan almenns 
verksviðs landvarða í þjóðgarðinum, s.s. vegna vegagerðar eða virkjana. Í 1. mgr. 23. gr. er kveðið á um 
að skilgreina skuli í reglugerð svokölluð jaðarsvæði vegna orkunýtingar, þar sem leyft verði að gera 
breytingar á núverandi virkjunum og stækkun þeirra. Jafnframt er í frumvarpinu opið fyrir að farið verði 
í nýja orkukosti, sem eru í orkunýtingarflokki rammaáætlunar.

NSS eru, svo sem fram hefur komið, andsnúin því að byggðar verði nýjar virkjanir innan þjóðgarðsins, en 
leggja þó áherslu á að verði af slíkum framkvæmdum þurfi meira og skilvirkara eftirlit en almennt hefur 
tíðkast á framkvæmdasvæðum. NSS telja nauðsynlegt að fagaðilar frá Landgræðslunni og/eða 
Náttúrufræðistofnun, eða öðrum fagstofnunum, sem ekki hafa sameiginlega fjárhagslega hagsmuni með 
framkvæmdaaðila, hafi það hlutverk að sjá til þess að umhverfisáhrif allra framkvæmda verði lágmörkuð 
þannig að þjóðgarðurinn sjálfur verði fyrir sem minnstum skaða.

Að lokum

NSS telja stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands vera ábyrga náttúruvernd og mikið og kærkomið 
framfaraskref. Samtökin leggja áherslu á að standa þarf vörð um öræfin sem eina heild, og löngu 
tímabært að sá hluti hálendisins sem staðið hefur utan friðlýstra svæða fái þá lögformlegu stöðu, 
utanumhald og stýringu sem honum ber.

Í því samhengi er áhugavert að horfa til þeirrar góðu reynslu sem t.a.m. Skaftfellingar hafa af 
uppbyggingu Vatnajökulsþjóðgarðs. Efasemdaraddir heyrðust vissulega víða í héruðunum fyrir stofnun 
hans, en reyndin hefur verið sú að þjóðgarðurinn hefur verið sterkt afl í atvinnuuppbyggingu svæðisins.

Hafa þarf samt hugfast að lagasetningin er einungis ein varða á langri leið; að þjóðgarður er þess eðlis að 
vera í sífelldri mótun. NSS hvetja til þess að þeim þáttum frumvarpsins sem til bóta eru umfram 
núverandi fyrirkomulag á hálendinu verði hampað í umræðunni - og sameinast um að slípa til vankanta, 
þannig að hið mikla og þarfa verkefni hljóti brautargengi á Alþingi.

F.h. Náttúruverndarsamtaka Suðurlands 
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