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Efni: Umsögn um frv. til laga um Hálendisþjóðgarð, þingmál 369.
Fyrir Alþingi liggur nú frum varp til laga um Hálendisþjóðgarð. N áttúrum injasafn íslands
styður heils hugar stofnun þjóðgarðs á hálendi íslands, enda er stofnun hans ekki aðeins
stó rt og m ikið þjóðþrifam ál fyrir íbúa landsins og gesti heldur hefur þjóðgarðurinn einnig
skýra, alþjóðlega tilvísun.

Náttúruminjasafn Islands
N áttúrum injasafn íslands er í eigu íslenska ríkisins, höfuðsafn á sviði náttúrufræ ða, stofnað
m eð lögum nr. 3 5 / 2 0 0 7 . N áttúrum injasafnið er fræ ðslu- og vísindastofnun sem er æ tlað að
gegna miðlægu hlutverki við m iðlun þekkingar og upplýsinga um náttúru fræ ðilegt efni og
vera ráðgefandi gagnvart öðrum söfnum landsins sem sýsla m eð náttúruna. Nánar er vikið
að hlutverki N áttúrum injasafnsins í stefnudrögum safnsins frá því í nóvem ber 2 0 2 0 :
„Grundvallarhlutverk N áttúrum injasafns íslands er sam félagslegt þjónustuhlutverk.
N áttúrum injasafnið skal stuðla að varðveislu náttúruarfs íslands, m iðla þekkingu og
varpa ljósi á náttúru og náttúrusögu landsins, styrkja safnkost innan síns sérsviðs og
gera hann aðgengileg alm enningi og fræðim önnum . Sérstaka áherslu b er að leggja á
fræ ðslu og upplýsingam iðlun gagnvart skólaæ sku landsins. Tilgangurinn er að stuðla
að auknum skilningi á náttúrunni og m ikilvægi sjálfb æ rrar umgengni við gjafir
ja rð a r þannig að lífsgæ ði aukist og kom andi kynslóðir fái notið náttúruarfsins í sem
ríkustum m æli."
Með ofangreind m arkm ið N áttúrum injasafns íslands að leiðarljó si leggur safnið fram
umsögn um frum varp til laga um Hálendisþjóðgarð.

Tilgangur og alþjóðlegt samhengi
M eginm arkm iðið m eð stofnun þjóðgarðs á hálendinu er að taka frá landsvæði sem státar af
einstakri náttúru á heim svísu og stýra umgengni og nýtingu þannig að náttúran þar fái að
þ róast og þ rífast sem m est á eigin forsendum án alvarlegra inngripa og áhrifa af
mannavöldum. Þetta er skynsam leg ráðstöfun, nauðsynleg í vistfræ ðilegu ljósi og getur
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hæ glega orðið fjárhagslega arðbæ r. Afar b rýnt er að stýra nýtingu og stöðugt vaxandi
um ferð og álagi á hálendinu m eð sam ræ m dum hæ tti til að kom a í veg fyrir og lágm arka
óaftu rkræ f spjöll áður en það er um seinan.
Náttúran á hálendi Íslands er einstök í hnattræ nu sam hengi. Þar er að finna ein stæ rstu
óbyggðu víðerni Evrópu og svæ ðið á fáa ef nokkurn sinn líka hvað v arðar and stæ ðu r og
fjölbreytileika í landslagi og náttúru, m eð stórkostlegu sjónarspili elds, íss og vatns. Gæði af
þessu tagi fara ört þverrandi á heim svísu vegna áhrifa m annsins og því mun gildi svæ ðisins
aðeins vaxa m eð tím anum ef okkur te k st að stýra um gengninni skynsam lega á sam ræ m dan
og sjálfb æ ran hátt.
Hálendið gegnir m jög m ikilvægu hlutverki í vistfræ ðilegu tilliti fyrir landið í heild og hafið
um hverfis, hlutverki sem tilvist okkar og efnahagskerfi byggir á. Á hálendinu er til dæmis að
finna u ppsprettur orku og efna sem vatnsföllin b era í sjó fram, jafn t til vaxtar í
sjávarlífríkinu og viðhalds á kolefnisbúskap sjávar og sýrustigi. Strandstraum urinn, sem
sjávarlífríkið er háð á m argan hátt, er undir afrennsli ferskvatns af landi kom inn og því geta
vatn saflsvirkjan ir haft áh rif á vistkerfi sjávar. Þá fer u m talsverður hluti kolefnisbindingar á
Íslandi fram á hálendinu fyrir tilstilli lággróðurs og þar leika m osar og fleiri hægvaxta og
viðkvæ m ar lífverur stó rt hlutverk. Því verðu r að stíga þar létt til ja rð a r og gæ ta vel að beit
og umferð. Á hálendinu eru einnig gróskum ikil þurr- og votlendissvæ ði sem fóstra fjölbreytt
lífríki, þar á m eðal stóra stofna fugla sem Íslendingar b era ábyrgð á sam kvæ m t alþjóðlegum
sam þykktum . A thafnir okkar á hálendinu hafa þannig áh rif á líffræ ðilega fjölbreytni á
hn attræ na vísu. Hrun líffræ ðilegrar fjölbreytni er nú þegar alvarlegt og vaxandi vandam ál
um heim allan. Um þ essar m undir vinna Sam einuðu þ jóðirn ar og einstök ríki þeirra, þar á
m eðal Ísland, hörðum höndum að áæ tlunum til að b reg ðast við þessari vá.

Þekking á náttúruvísindum sé tryggð
Ábyrgð okkar Íslendinga á vistfræ ðilegri stöðu hálendisins er þannig ótvíræð. Afar b rýnt er
að auka þar hlut sérfræ ðiþekkingar á sviði náttúrufræ ða, svo skilningur á náttúrulegum
ferlum og atburðum á hálendinu sé til staðar við stjórnu n m ála í þjóðgarðinum . Efla verðu r í
þessu skyni rann sóknir á náttúru svæ ðisins og tengja við rann sóknir á öðrum sviðum,
einkanlega á sviði fornleifa og m annvistfræ ða, og nálgast m eð því m óti stjórnu n og
umgengni í hálendisþjóðgarðinum á heildstæ ðan hátt og tryggja jafn t varðveislu náttúru- og
m enningararfs.
Í núverandi frum varpi er ekki gert ráð fyrir að í stjórn þjóðgarðsins sitji neinn með
sérfræ ðiþekkingu á sviði náttúrufræ ða, svo sem líffræði eða jarðfræ ði. Í frum varpinu er
heldur ekki vísað til þess að stjórn þjóðgarðsins leiti til utankom andi aðila eftir ráðum eða
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leiðbeiningum er varða náttúrufræ ði. Nauðsynlegt er að stjórn þjóðgarðsins búi yfir faglegri
getu á sviði náttúru- og m annvistfræ ða og æ skilegast að þar sitji sérfræ ðin gar á
síðastnefndu fræðasviðum . Einnig má b æ ta úr þessum vanköntum í frum varpinu m eð því
að vísa í aðkom u viðeigandi sérfræ ðistofnan a að stjórnu n þjóðgarðsins, svo sem
N áttúrufræ ðistofnunar Íslands, N áttúrum injasafns Íslands, M injastofnunar Íslands og
háskóla landsins.

Afmörkun þjóðgarðs
Stæ rð H álendisþjóðgarðs skiptir miklu máli. Náttúran lýtur ógjarnan tilbúnum afm örkunum
á borð við b ú jarðir eða sýslur, hvað þá heldur sm æ rri reiti og hólf, eins og háttur
friðlýsingar hefur lengst af verið. Hinir náttúrulegu ferlar, tengsl lífræ nna og ólífræ nna þátta
innan og milli vistkerfa m eð tilheyrandi víxl- og gagnverkunum, eiga sér iðulega stað í
stæ rra sam hengi og heildum sem falla illa að línulegum landam erkjum . Fagurfræ ðileg rök
eiga einnig við þegar hugað er að stæ rð og sjónræ nn i upplifun. Fegurð landslags, til dæmis
fjallgarðs, hraunfláka eða votlendis, getur staðið og fallið m eð afm örkun og stæ rð
viðkom andi svæðis.
Með þ etta í huga er b rýnt að skýr skipting þjóðgarðsins í verndarflokka verði skilgreind í
lögum um H álendisþjóðgarð í sam ræ m i við alþjóðlegt flokkunarkerfi IUCN. Allir flokkar
þess kerfis eiga sér sam svörun í hinum íslensku náttúruverndarlögum (sjá VIII. kafla í
lögum nr. 6 0 / 2 0 1 3 ). Þ ótt flokkun innan þjóðgarðsins megi í stórum dráttum bíða
reglugerðar ráð h erra er þó b rýnt að taka strax við stofnun þjóðgarðs frá svæði sem eru
m ikilvæ gust og v erðm æ tu st í alþjóðlegu sam hengi og flokka þau í stranga friðun, sem eru
verndarflokkar Ia (sbr. náttúruvé, 45. gr. laga nr. 6 0 / 2 0 1 3 ) og Ib (sbr. óbyggð víðerni, 46.
gr. laga nr. 6 0 / 2 0 1 3 ) í flokkunarkerfi IUCN. Fá svæði munu líklegast ná að falla undir
ströngustu friðunina (Ia) sem á Íslandi næ r nú eingöngu til Surtseyjar. Tilefni er hins vegar
til að taka frá um fangsm ikil svæði og vernda sem óbyggð víðerni (Ib hjá IUCN) en engin
svæði hafa enn verið s e tt í þann flokk á Íslandi. Sem stendur eru hins vegar óbyggð víðerni í
sam ræ m i við flokk Ib hjá IUCN hvergi nefnd á nafn í frum varpinu sem hér er til um sagnar.
Það er í ákveðinni m ótsögn við greinargerð m eð frum varpinu en þar er t.a.m. vikið að
víðernum í óform legum skilningi í inngangi:
„Miðhálendið næ r yfir um 4 0 % af flatarm áli landsins og er eitt stæ rsta sam fellda
svæðið í Evrópu þar sem ekki er föst búseta. Innan m iðhálendisins eru stæ rstu
víðerni landsins og frem ur fá og dreifð m annvirki. Víða um heim hafa víðerni
m innkað mikið og hið sam a er tilfellið hérlendis. Þó eru hér enn ein stæ rstu víðerni
Evrópu og verðm æ ti þeirra því m ikið."
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N áttúrum injasafn Íslands teku r heilshugar undir þau sjónarm ið sem kom a þarna fram
varðandi víðerni á m iðhálendi Íslands en telu r afar b rýnt að skilgreina afd ráttarlau st í
frum varpinu sjálfu að svæði innan m arka fyrirhugaðs H álendisþjóðgarðs verði tekin frá og
skilgreind sem óbyggð víðerni í sam ræ m i við verndarflokk Ib í flokkunarkerfi IUCN. Þ etta er
nauðsynlegt til að tryggja að m ikilvægustu og verðm æ tu stu svæði þjóðgarðsins fái
viðeigandi vernd í sam ræ m i við alþjóðlegt mikilvægi sitt.
Sam evrópsk víðern arann sókn frá 2 0 1 3 leiddi í ljós að á Íslandi m egi finna rúm lega 4 2 % af
allram innst snortnu víðernum Evrópu. Lög um H álendisþjóðgarð þurfa að endurspegla þá
staðreynd. Sem vörslum enn þessa dýrm æ ta svæðis hafa Íslendingar mikilvægum skyldum
að gegna gagnvart um heim inum og kynslóðum fram tíðar. Við höfum einnig siðferðilegar
skyldur gagnvart náttúrunni sjálfri, lífríki hennar og jarðm yndunum í heild og vistkerfum
sem þar hafa þ róast án aðkom u m annsins. Afar óheppilegt fordæ m i myndi skapast yrði
þjóðgarður stofnaður þar sem svo m ikilsverðan hluta óbyggðra víðerna Íslands - og allrar
Evrópu - er að finna, án þess að þau njóti friðlýsingar og verndar í sam ræ m i við réttm æ ta
stöðu þeirra.
Á þessum söm u nótum æ ttu lög um H álendisþjóðgarð að vísa til breytinga á
náttúruverndarlögum , sem nú bíða þriðju um ræ ðu á Alþingi, þingm ál 2 7 6 , um tím asetta
skyldu til kortlagningar allra víðerna Íslands.

Samstaða
Mikilvægt er að sam staða n áist á Alþingi um lagafrum varp um H álendisþjóðgarð og að það
verði sam þykkt til hagsæ ldar fyrir land og þjóð og m annkyn allt. Með lögum um þjóðgarð á
hálendinu verða stigin afar m ikilvæg sk ref í átt að heildstæ ðari og lýðræ ðislegri stjórnsýslu
á svæðinu, þar sem vonandi verðu r tekið tillit til ólíkra hagsm una í nafni allrar þjóðarinnar.
Umfram allt þ arf svæðið á vernd og varðveislu okkar að halda; við sem búum og dveljum í
þessu landi erum öll vörslum enn þess.

Virðingarfyllst,
f.h. N áttúrum injasafns Íslands
Hilmar J. Malmquist, forstöðum aður
Snæ björn Guðmundsson, jarðfræ ðingu r

4

