
Alþingi, berist umhverfis- og samgöngunefnd. 

Sent rafrænt á nefndarsvid@althingi.is

Athugasemdir undirritaðs Ingimundar Stefánssonar við frumvarp um Hálendisþjóðgarð, 
þingmál nr. 369.

Fyrirhuguðum þjóðgarði er sbr. frumvarp ætlað að ná yfir um 1/3 hluta Íslands, á þjóðlendum. 
Gert er ráð fyrir dreifstýringu skv. lýsingum frumvarps með meiru. Og að samþykktir stjórnar 
séu undirbyggðar hlutfallslegum atkvæðagreiðslum meðlima.

Lvðræðishalli. skortur á aðkomu almennings og umboði hans við stjórnun þjóðlenda og 
þjóðgarðs

Undirritaður telur það í ósamræmi við eignarstöðu þjóðlenda og undirstöður lýðræðis að 
langstærstur hluti landsmanna eða um 92,5% þeirra og búa utan sveitarfélaga fyrirhugaðs 
þjóðgarðs skuli ekki eiga kjörna fulltrúa sem stjórna þjóðlendum landsins og nýtingu þeirra. Né 
í og við stjórn þjóðgarðsins. Viðeigandi er að útfæra lýðræðislegri stjórnun þjóðlenda og 
þjóðgarðs áður en lengra er haldið með frumvarp um frekari stýringu miðhálendisins en nú er.

Þjóðlendur á hálendi verði sérstakt stjórnunarsvæði

Vert kann að vera sbr. ofangreint lýðræði og kröfu um aðkomu almennings að umrætt svæði, 
þjóðlendur á hálendinu, eða þjóðlendur almennt, verði gert að sérstöku stjórnunarsvæði, n.k. 
sveitarfélagi, með sérkjörinni þjóðstjóm. Vegna viðbúinnar andstöðu við breytingar, svo sem 
sveitarstjórnarfulltrúa sveitarfélaga þjóðgarðs við slíka breytingu, er vert að hafa í huga að ekki 
er lengra síðan en 1998 sem sveitarfélögum var gert skylt að stjórna formlega öllu landsvæði 
innan sinna marka svo ég viti til með skipulagsskyldu fyrir allt sveitarfélagið. Þau höfðu þó 
haft aðkomu að skipulagi Ríkisins á landi utan eignarlands frá 1978 a.m.k. í gegnum samráð. 
Fram að þeim tíma hafði stjórn sveitarfélaga á svæðum utan eignarlanda fyrst og fremst falist í 
skipulagi beitar. Og beit á hálendinu eftir miðaldir er ekki gamalt fyrirbæri eða nema um 220 
ára í tilfelli Biskupstungnamanna við rekstur inn fyrir Hvítá og 170 ára í tilfelli Nýjadals 
Þingeyinga og yngra víðast annars staðar. Sveitarfélög eru þess utan ekki gömul, endurvakin 
1872 og hafa að auki breyst mjög að stærð og umfangi, flest 229 talsins en fæst nú eða 69. Hér 
er því mun minna rótgróið stjórnunarfyrirkomulag en ætla mætti. M.ö.o. nýtt sveitarfélag sem 
nær yfir þjóðlendur á miðhálendinu og stjórnað af kosnum fulltrúum er eðlilegt lýðræðislegt 
framhald sveitarfélagaþróunar.

Breytingar á almannarétti -  ákvarðist af almenningi, kjörnum fulltrúum með aðkomu 
almennings

Nú felast í stjórntækjum fyrirhugaðs þjóðgarðs umferðar- og umgengnistakmarkanir, bæði 
útfærðar í stjórnunar- og verndaráætlun og með lokunum þjóðgarðsvarða. Í þessu felst í raun 
takmörkun á almannaréttinum, rétti sem landsnámsmenn fluttu með sér til landsins og er eldri 
en þekkt búseta þar. Ólýðræðislegt er að ekki sé gert ráð fyrir að almenningur, og fulltrúar 
hans, eigi beina aðkomu að slikum stýrandi ákvörðunum með samþykkt stjórnunar- og 
verndaráætlana annars vegar, né í formi kjörins ráðs sem leggi mat á réttmæti lokunar 
þjóðgarðsvarða og fylgist með að þar sé meðalhófi framfylgt og geti afturkallað lokun séu
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forsendur ekki lengur til staðar. Athygli vekur að stjórn þjóðgarðsins er í 9. gr. frumvarpsins 
ekki ætlað að gæta sérstaklega að almannaréttinum.

Allar takmarkanir á almannarétti eru alvarlegar og ber að forðast í ítrustu lög. Gæta þarf 
sérstaklega þess að veita almenningi aðkomu að fyrirhuguðum lagaákvörðunum um breyttan 
almannarétt til að fyrirbyggja svipaða uppákomu og varð við breytingu á náttúruverndarlögum 
árið 2015. Þar lagði umhverfisnefnd þingsins til áður ónefnda takmörkun á almannarétti 
notenda húsbíla, hjólhýsa, tjald- og fellihýsa eftir fyrstu umræðu um breytingarfrumvarp og 
eftir innsendingu umsagna og fyrirköllun fyrir þingnefnd, Og alþingi samþykkti í kjölfarið án 
umsagnar almennings og hagsmunaaðila að slíkir þyrftu að leita leyfis landeigenda eða 
réttarhafa til að “nota” fyrrgreind farartæki utan þéttbýlis og skipulagðra tjaldsvæða, ólíkt 
notendum annars dvalar- og ferðabúnaðar.

Forsendur þjóðgarðs

Athugavert er að í greinargerð með frumvarpi er ekki tilgreint með efnislegum rökum hver 
þörfin er fyrir þjóðgarðinn, og aukinni stýringu á hálendinu. Þar sem slik rök ættu að vera 
forsenda breytts fyrirkomlags, þjóðgarðs í stað núverandi fyrirkomulags, verður að telja að 
bæta þurfi úr, og kallar í raun á endurframlagningu frumvarps með umsagnarfresti. Einnig á við 
að fjalla um og sýna samanburð á valkostum við stjórnun og nýtingu hálendisins til að ná 
markmiðum sem vilji er fyrir, svipað og gert er í umhverfismati skipulagsáætlana. Þar má 
sérstaklega hafa í huga þá stöðu og viðbragðsgetu við stjórnun ef erlendir ferðamenn verði 
miklu færri en nú er.

Almenningur, landsmenn, ferðamenn, atvinna

Líklega má telja að flestir þjóðgarðar heims séu stofnsettir til að tryggja tilvist lands og 
nátttúru, landsmönnum, gróðri og dýralífi til heilla, en einnig í minna mæli jarðarbúum til 
heilla. Almenningur er nefndur 8 sinnum í frumvarpi og 9 sinnum í greinargerð þess. Engu 
að siður fæst sú tilfinning við lesturinn að áhersla með þjóðgarðsfrumvarpinu sé aðallega 
vernd annars vegar og atvinnulíf hins vegar. Almenningur, landsmenn, för þeirra um landið 
og náttúruskoðun og nýting, áhersla við stofnun flestra annarra þjóðgarða, verða næstum 
utangátta. Því má líkja saman við að í almennum þjóðgarði koma að skilti sem segir “Hér 
njótum við náttúru og útivistar” en í því síðara “Bannað er að hjóla á stígum í 
Jökulsárgljúfrum”. Æskilegt er að frumvarp til stýringar lands og náttúru, fyrir og í umboði 
almennings, sé í texta jákvæðara gagnvart umbjóðendum og grundvelli þess enda er það eitt 
markmiða frumvarpsins að þeir geti farið um þjóðgarðinn. Og einnig að auðsærra sé í 
lagatexta hvernig unnið sé að markmiðum með þjóðgarðinum hvað varðar almenning.

Reykj avík, 1. febrúar 2021.

Ingimundur Stefánsson


