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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð, 369. mál.

Vísað er til beiðni umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis um umsögn um frumvarp til 
laga um Hálendisþjóðgarð, 369, mál.

Umhverfisstofnun telur jákvætt að stefnt sé að verndun hálendis Íslands. Stofnunin 
leggur áherslu á mikilvægi þess að stýring mismunandi svæða innan hálendisins taki mið 
af þörfum og eðli svæðanna og að stjórnkerfi Hálendisþjóðgarðs sé skilvirkt og skýrt.

Hlutverk fagstofnana

Að mati Umhverfisstofnunar þyrfti að skýra nánar hlutverk fagstofnana í frumvarpinu. 
Af frumvarpinu verður t.d. ekki ráðið hvort Umhverfisstofnun sé ætlað hlutverk. Það 
sama á við um aðrar fagstofnanir.

Í frumvarpinu er ekki tiltekið við hvaða stofnanir skuli hafa samráð og samvinnu, s.s. 
þegar unnin er tillaga að stjórnunar- og verndaráætlunum, sbr. 15. gr. frv. Samkvæmt 14. 
gr. frv. er stjórnunar- og verndaráætlun meginstjórntæki Hálendisþjóðgarðsins og í 
ákvæðinu eru tilgreindir þeir þættir sem fjallað skal um í stjórnunar- og verndaráætlunum, 
þ.á m. vöktun svo dæmi sé tekið. Ekki er þó tilgreint hver skuli bera ábyrgð á þeirri vinnu.

Umhverfisstofnun bendir á, til samanburðar, að í 1. mgr. 74. gr. nvl. er þess sérstaklega 
getið að Náttúrufræðistofnun Íslands beri ábyrgð á vöktun lykilþátta íslenskrar náttúru að 
því marki sem hún er ekki falin öðrum stofnunum með lögum. Að mati 
Umhverfisstofnunar er því rétt að í sérlögum sé skýrt hver skuli fara með tiltekin verkefni 
hverju sinni.

Umhverfisstofnun telur að það væri til bóta að fagstofnanir sem fara með málaflokka er 
varða tiltekin verkefni sem frumvarpið snertir séu sérstaklega tilgreindar í frumvarpinu. 
Ýmis fordæmi þessa má finna í lögum, sbr. m.a. lög nr. 60/2007 um Vatnajökulsþjóðgarð, 
lög nr. 60/2013 um náttúruvernd og ekki síst ný lög nr. 88/2018 um skipulag haf- og 
strandsvæða.

Í 6. gr. laga nr. 88/2018 eru t.d. eftirfarandi stofnanir tilgreindar sérstaklega sem 
fagstofnanir sem skulu vera svæðisráðum og Skipulagsstofnun til ráðgjafar og samvinnu; 
Ferðamálastofa, Fiskistofa, Hafrannsóknastofnun, Landgræðslan, Landhelgisgæslan, 
Landmælingar Íslands, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Matvælastofnun, Minjastofnun
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Íslands, Náttúrufræðistofnun Íslands, Orkustofnun, Samgöngustofa, Umhverfisstofnun, 
Veðurstofan og Vegagerðin. Ákvæði 6. gr. útilokar þó ekki að aðrar stofnanir geti komið 
til greina.

Heimild til eignarnáms mismunandi milli frumvarpsins og náttúruverndarlaga

Ólíkt frumvarpinu, sbr. 2. mgr. 5. gr. frv., er ekki að finna heimild til eignarnáms til að 
framkvæma friðanir í náttúruverndarlögum. Þó er ráðherra heimilt, sbr. 1. málsl. 1. mgr. 
43. gr. nvl. að taka eignarnámi lönd, mannvirki og réttindi til að framkvæma friðlýsingu 
samkvæmt lögunum. Um framkvæmd eignarnáms og ákvörðun bóta [vegna friðlýsingar] 
fer eftir almennum reglum, sbr. 2. málsl. 1. mgr. 43. gr. nvl.

Framkvæmdfriðunar

Að öðru leyti en því sem fram kemur í 2. mgr. 5. gr. frv., um að Hálendisþjóðgarði sé 
heimilt að taka eignarnámi land, mannvirki og réttindi til að framkvæmafriðun, að fengnu 
samþykki ráðherra, er ekki frekar fjallað um friðanir í frumvarpinu. Þannig er frumvarpið 
hljótt um það hvernig staðið skuli að undirbúningi friðunar, um efni auglýsingar um 
friðun, málsmeðferð og réttaráhrif friðunar.

Ekki verður heldur ráðið hvort að frumvarpið leggi að jöfnu friðun og friðlýsingu. 
Umhverfisstofnun bendir því sérstaklega á að gerður er greinarmunur á friðun og 
friðlýsingu í náttúruverndarlögum. Fjallað er um friðanir í IX. kafla nvl.; um efni 
auglýsingar um friðun og málmeðferð í 56. gr. nvl. og um réttaráhrif friðunar í 57. gr. nvl. 
Um friðlýsingar er hins vegar fjallað í VII. og VIII. kafla nvl.

Friðlýsing landsvæða

Frumvarpið gerir ráð fyrir að ráðherra friðlýsi landsvæði sem Hálendisþjóðgarð, sem og 
stækkun Hálendisþjóðgarðs, með reglugerð, enda liggi fyrir samþykki landeiganda og 
viðkomandi sveitarstjórnar, sbr. 2. gr. frv. Þá segir í 2. mgr. 4. gr. frv. að með samþykki 
landeiganda sé heimilt að friðlýsa land sem hluta Hálendisþjóðgarðs en um slíka 
friðlýsingu skal gerður samningur milli ráðherra og landeiganda, að fenginni tillögu 
Hálendisþj óðgarðs.

Ekki er frekar fjallað um undirbúning friðlýsingar fyrir ný svæði, málsmeðferð eða 
réttaráhrif í frumvarpinu. Er þó ekki skýrt hvort að frumvarpið geri ráð fyrir því að tekið 
skuli mið af náttúruverndarlögum við undirbúning friðlýsinga, sbr. VII. kafli nvl. og 2. 
og 3. mgr. 36. gr. nvl.

Réttur til bóta nær til friðlýsingar en ekki friðunar

Frumvarpið gerir ráð fyrir því í 2. mgr. 5. gr. að Hálendisþjóðgarði verði heimilt, að 
fengnu samþykki ráðherra, að taka eignarnámi land, mannvirki og réttindi til að 
framkvæma friðun. Framkvæmd eignarnáms og ákvörðun bóta skal fara eftir almennum 
reglum.
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Samkvæmt 5. mgr. 5. gr. frumvarpsins skal farið með rétt til bóta vegna friðlýsingar 
samkvæmt ákvæðum 42. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd. Í skýringum við 5. mgr. 
5. gr. er tekið fram að núgildandi náttúruverndarlög séu nýleg og að eðlilegt sé að sams 
konar ákvæði gildi um bótarétt vegna allra tegunda friðlýsinga.

Umhverfisstofnun bendir því á að í lögum nr. 60/2013 um náttúruvernd eru réttaráhrif 
friðunar og friðlýsingar ólík. Bótaákvæði 42. gr. náttúruverndarlaga tekur t.a.m. einungis 
til friðlýsinga (skv. VII. og VIII. kafla nvl.) og bannákvarðana ráðherra skv. 2. mgr. 37. 
gr. en undanskilur friðanir (IX. kafla).

Samspil náttúruverndarlaga og laga um Hálendisþjóðgarð

Í 34. gr. frumvarpsins kemur fram að við gildistöku laga um Hálendisþjóðgarð muni 
ákvæði laga um Hálendisþjóðgarð ganga framar ákvæðum náttúruverndarlaga séu þau 
ósamþýðanleg. Þá, samkvæmt 2. mgr. 1. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að lög um 
náttúruvernd gildi einnig eins og við á um Hálendisþjóðgarð.

Ekki er nógu skýrt að hve miklu leyti taka eigi mið af ákvæðum náttúruverndarlaga við 
friðun og friðlýsingu, né hvort umsagna- og samráðsskylda skv. náttúruverndarlögum eigi 
við.

Þá bendir Umhverfisstofnun á að 54. gr. nvl. er ætlað að tryggja að tilhlýðilegt tillit sé 
tekið til verndargildis friðlýsts svæðis þegar teknar eru ákvarðanir um starfsemi eða 
framkvæmdir utan svæðisins sem haft geta áhrif inn á það. Ákvæðið tekur m.a. til þeirra 
friðlýstu svæða í umsjá Umhverfisstofnunar sem fara munu undir Hálendisþjóðgarð. 
Óvíst er hins vegar hvort að tillitskylda 54. gr. nvl. muni gilda fyrir hin þegar friðlýstu 
svæði eftir það. Í frumvarpinu til laga um Hálendisþjóðgarð er ekki að finna sambærilegt 
ákvæði né er samspil 54. gr. nvl. og 2. mgr. 14. gr. frumvarpsins, um að stjórnunar- og 
verndaráætlun Hálendisþjóðgarðs skulu einnig ná til jaðarsvæða þjóðgarðsins, skýrt.

Stjórnunar- og verndaráætlun

Í frumvarpinu hefur verið horfið frá þeirri stefnu að skipulagsáætlanir skulu taka mið af 
stjórnunar- og verndaráætlunum. Í núgildandi lögum um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 
60/2007 kemur fram að sveitarstjórnir séu bundnar af efni stjórnunar- og verndaráætlunar 
við gerð skipulagsáætlana fyrir landsvæði innan þjóðgarðsins. Meta þyrfti hvort vægi 
þeirrar stjórnunar- og verndaráætlunar sem sett hefur verið fyrir Vatnajökulsþjóðgarðs 
breytist við þetta. Í lögum um náttúruvernd nr. 60/2013 er ekki kveðið á um rétthæð 
stjórnunar- og verndaráætlana gagnvart skipulagsáætlunum en Umhverfisstofnun telur að 
samræmi þurfi að vera á milli stjórnunar- og verndaráætlana og skipulagsáætlana þar sem 
ekki gengur upp að hafa tvær áætlanir um nýtingu sama lands sem ekki eru samhljóða.

Svæði sem flytjast úr umsjón Umhverfisstofnunar til Hálendisþjóðgarðs

Þau svæði sem flytjast úr umsjón Umhverfisstofnunar yfir til Hálendisþjóðgarðs eru 
Friðland að Fjallabaki, Friðland í Þjórsárverum, Guðlaugstungur, Kerlingarfjöll og 
Hveravellir, hluti Lónsöræfa, hluti Þjórsárdals, Kringilsárrani. Ekki er minnst á þrjú 
síðastnefndu svæðin í 6. kafla um mat á áhrifum í greinargerð með frumvarpinu.
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Umhverfisstofnun bendir á að í gildi er stjórnunar- og verndaráætlanir fyrir 
Kringilsárrana. Stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Friðland að Fjallabaki hefur verið 
auglýst og á einungis eftir að senda til ráðherra til staðfestingar og áætlun fyrir Þjórsárdal 
er í vinnslu. Friðlýstu svæðin eru með mismunandi hátt verndargildi og gilda mismunandi 
reglur um hvert svæði, sérstaklega með tilliti til umferðar. Má þar nefna Friðlandið í 
Þjórsárverum og verndarsvæðið í Kerlingafjöllum þar sem gilda sérstakar reglur um 
umferð. Umhverfisstofnun leggur áherslu á mikilvægi þess að þau svæði sem njóta 
verndar nú þegar geri það áfram með sambærilegum hætti í gegnum svæðaskiptingu. 
Samkvæmt 2. gr. frumvarpsins skulu mörk Hálendisþjóðgarðs að lágmarki miðast við 
þjóðlendumörk innan miðhálendislínu auk þeirra landsvæða á miðhálendinu og nágrenni 
þess sem þegar eru friðlýst við gildistöku laganna. Samkvæmt þessari skilgreiningu falla 
friðlýstu svæðin í Þjórsárdal og Lónsöræfi að hluta innan Hálendisþjóðgarðs og að hluta 
til undir Umhverfisstofnun. Lónsöræfi heyra undir Umhverfisstofnun en sérstakur 
samningur er í gildi við Vatnajökulsþjóðgarð um umsjón friðlandsins. Kringilsárrani er 
einnig undir stjórn Umhverfisstofnunar og er sérstök stjórnunar- og verndaráætlun í gildi 
um svæðið sem mun falla innan landamarka Hálendisþjóðgarðs en Vatnajökuls- 
þjóðgarður fer með umsjón yfir svæðinu samkvæmt sérstökum samningi.

Í bráðabirgðarákvæði með frumvarpinu er tekið fram að stjórnunar- og verndaráætlun 
Vatnajökulsþjóðgarðs sem sett er á grundvelli laga nr. 60/2007 um Vatnajökulsþjóðgarð 
skuli halda gildi sínu, en ekki er minnst á stjórnunar og verndaráætlanir fyrir þau friðlýstu 
svæði sem munu flytjast frá Umhverfisstofnun yfir til Hálendisþjóðgarðs.

Forgangur í störf

Í bráðabirgðaákvæði frumvarpsins, sbr. 5. mgr. þess ákvæðis, er gert ráð fyrir að starfsfólk 
Vatnajökulsþjóðgarðs eigi forgangsrétt til starfa hjá Hálendisþjóðgarði og að ekki sé skylt 
að auglýsa þau störf.

Umhverfisstofnun telur rétt að slíkt hið sama skuli gilda um starfsmenn annarra 
fagstofnana sem starfa innan þess svæðis sem mun falla undir Hálendisþjóðgarð og hvers 
störf kunna að verða lögð niður við gildistöku laga um Hálendisþjóðgarð. Hvað þetta 
varðar bendir Umhverfisstofnun sérstaklega á að gert er ráð fyrir að friðlýst svæði í 
umsjón Umhverfisstofnunar falli undir Hálendisþjóðgarð. Það starfsfólk sem sinnir 
verkefnum á umræddum svæðum býr yfir menntun, reynslu og sérþekkingu á svæðunum 
sem mikilvægt er að tapist ekki.

Umhverfisstofnun telur þá ekki aðeins nauðsynlegt að frumvarpið mæli fyrir um 
forgangsrétt starfsfólks fleiri stofnana en Vatnajökulsþjóðgarðs til starfa hjá 
Hálendisþjóðgarði heldur að einnig sé tryggt að starfsfólkinu bjóðist sambærileg störf hjá 
hinni nýju stofnun og að það haldi áunnum réttindum sínum.

Virðingarfyllst,

Sigrún Ágústsdóttir 
forstj óri

Ólafur A. Jónsson 
sviðsstjóri
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