
Umsögn frá sveitarstjórn Rangárþings ytra um frum varp til laga um  Hálendisþjóðgarð, 369. mál.

Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis hefur óskað umsagnar sveitarfélagsins varðandi 
frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð, 369. mál.

Stofnun þjóðgarðs á öllu miðhálendi Íslands er gríðarlega víðtæk ákvörðun og hlýtur að teljast afar 
metnaðarfull aðgerð og stór í sniðum, jafnvel í alþjóðlegu samhengi. Vísað hefur verið til þess að hér sé 
verið að fjalla um ein stærstu óbyggðu víðerni Evrópu. Þjóðgarðar eru vel þekkt fyrirbæri á alþjóðlega 
vísu og búa yfir aðdráttarafli og þekkt er að þeim fylgja ýmsir möguleikar. En að stofna til þjóðgarðs sem 
nær yfir stóran hluta landsins er af þeirri stærðargráðu að við þurfum að hafa fulla yfirsýn og vissu fyrir 
því að rétt sé að taka skrefið. Sveitarstjórn Rangárþings ytra hefur skilað inn þremur umsögnum á fyrri 
stigum málsins og á kjarni þeirra umsagna ennþá við. Þar var bent á að almennt sé ekki nægjanleg 
samstaða um að stofnað skuli yfir höfuð til þjóðgarðs sem nær yfir allt miðhálendi Íslands. Það sé því enn 
nokkuð í land að samhljómur sé hjá landsmönnum um slíka aðgerð og greina þurfi betur hverju slíkur 
allsherjar þjóðgarður, fyrir stóran hluta Íslands, skili þjóðinni. Við höfum því mælst til þess að málið verði 
rætt frekar og greint áður en lengra verður haldið. Þessi sjónarmið hafa komið sterkt fram á fundum sem 
haldnir hafa verið hér á Suðurlandi á síðustu misserum. Margír héraðsbúar hafa lýst yfir efasemdum um 
málið og jafnvel talað mjög ákveðið gegn því að stofnaður yrði hálendisþjóðgarður. Það er því langur 
vegur frá því að sátt sé um málið á þessu stigi hér um slóðir.

Í byrjun desember 2019 var birt skýrsla þverpólitískrar nefndar um Hálendisþjóðgarð. Sú skýrsla var 
afrakstur mikillar vinnu og fundahalda m.a. með sveitarstjórnarfólki um allt land. Starf nefndarinnar 
snéri að útfærslu á hálendisþjóðgarði en nefndin fjallaði hins vegar ekki um þá grundvallarspurningu 
hvort stofna ætti slíkan þjóðgarð yfir höfuð. Þessi skýrsla hefur að öllum líkindum verið nýtt til stuðnings 
við gerð frumvarpstillögunnar en athygli vekur þó að ekki hafa öll lykilatriði skýrslunnar ratað með 
fullnægjandi hætti inn í frumvarpið sem nú liggur fyrir. Þykir okkur það benda til þess að málið þarfnist 
frekari ígrundunar og að umræðan þurfi að fá að þroskast meira ef vilji er til þess að skapa góða sátt um 
þetta risastóra skref. Hér á eftir verða nefnd dæmi um mál sem ekki eru nægjanlega útfærð í þeim 
frumvarpstillögum sem stjórnvöld hafa nú sett fram.

Eitt af því sem margir hafa áhyggjur af er að samkvæmt frumvarpsdrögunum sé verið að taka 
skipulagsvaldið af sveitarfélögunum og þynna út áherslur í skipulagsáætlunum þeirra. Þessi mál þarf að 
fara betur yfir því þó svo að gert sé ráð fyrir að fulltrúar sveitarfélaga myndi meirihluta í svæðisráðum þá 
er það ekki nógu afgerandi. Ef vilji er til þess að sveitarfélögin haldi áfram sínu skipulagsvaldi óskertu þá 
hlýtur að liggja beinast við að svæðisráðin séu alfarið skipuð fulltrúum sveitarfélaganna. Samráð mætti 
hins vegar tryggja við frjáls félagasamtök og aðra þá aðila sem láta sig varða umhverfis- og náttúruvernd 
og nýtingu hálendisins á breiðum grunni. Fulltrúar sveitarfélaganna eru lýðræðislega valdir til þess að 
fara með hagsmuni íbúanna hvort heldur sem það snýr að atvinnumálum, náttúruvernd, skipulagsmálum 
eða öðru sem skiptir máli í þessum efnum -  þeir eru því best til þess fallnir að stjórna málefnum 
þjóðgarðsins ef af verður.

Í ákvæði til bráðabirgða er kveðið á um að við vinnslu fyrstu stjórnunar- og verndaráætlunarinnar fyrir 
þjóðgarðinn þá skuli stjórn Hálendisþjóðgarðs „líta til" gildandi skipulagsáætlana á viðkomandi svæðum. 
Þetta hlýtur að teljast afar veikt ákvæði því ef hugmyndin er að koma skipulagsáherslum viðkomandi 
sveitarfélaga á framfæri þá hlýtur stjórnunar- og verndaráætlunin að „byggja á" skipulagsáætlunum 
sveitarfélaganna. Sveitarfélög landsins leggja gríðarlega vinnu í sitt aðalskipulag á hverjum tíma og vanda



þar til verka og því hlýtur aðalskipulagið að vera lagt til grundvallar og á því byggt við gerð stjórnunar- og 
verndaráætlana. Þá má nefna að sunnlensk sveitarfélög vinna nú sameiginlega að svæðisskipulagi fyrir 
Suðurhálendið. Slík stefnumörkun hlýtur að vera algjör grunnur fyrir mögulega framtíðar stjórnunar- og 
verndaráætlun svæðisins en ekki bara eitthvað sem haft er til hliðsjónar.

Í fyrri umsögnum okkar um frumvarpið bentum við á að of lítil áhersla væri lögð á eðlilega nýtingu 
hálendisins. Í skýrslu hinnar þverpólitísku nefndar þar sem fjallað er um áherslur í stjórnunar- og 
verndaráætlunum kemur fram það álit nefndarinnar að samráð við hagaðila og eðlileg nýting hálendisins 
þurfi að liggja til grundvallar löggjöf og/eða áætlunum til stýringar, samhliða náttúruverndarmarkmiðum. 
Nefndin leggur þannig til að unnið verði með Stjórnunar-, verndar- og nýtingaráætlun í stað Stjórnunar- 
og verndaráætlunar. Þessa mikilvægu tillögu nefndarinnar er ekki að finna í frumvarpinu en þó hefur 
verið bætt inn ákvæði um mörkun atvinnustefnu sem er til bóta. Við bendum því enn og aftur á að fylgja 
ætti tillögu hinnar þverpólitísku nefndar um Stjórnunar- verndar- og nýtingaráætlun -  þetta teljum við 
lykilatriði og skiljum ekki hvers vegna ekki hefur verið brugðist við þessari sjálfsögðu ábendingu sem 
margoft hefur komið fram.

Fleiri mikilvæg atriði má telja fram sem ekki eru nægjanlega skýr í frumvarpinu s.s. þá kafla sem snúa að 
orkuöflun og dreifingu raforku, samgöngum, fjármögnun og atriði sem talin eru ganga of langt eins og 
afar umdeild eignarnámsákvæði.

Sveitarfélagið Rangárþing ytra leggur áherslu á að ná þarf betri sátt um málið í heild sinni eigi það fram 
að ganga með farsælum hætti.
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