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Stjórnarráð íslands
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

Þverpólitísk nefnd um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu

• Skipun nefndar í samræmi við markmið í stjórnarsáttamála um að stofnaður verður 
þjóðgarður á miðhálendinu

Áhersla lögð á samráð við hagaðila og opinn aðgang að upplýsingum

Nefndin skilað skýrslu með sínum tiliögum í desember 
2019

19. feb rúa r 2021



Vinna við frumvarp um HáLendisþjóðgarð

Frumvarp unnið í ráðuneytinu en töluvert samráð var haft við þverpólitísku

nefndina og áhersiur nefndarinnar hafðar að leiðarljósi

Opið samráð um frumvarpsdrög 18. desember 2019-20. janúar 2020

Átta opnir kynningarfundir T byrjun árs 2020

Samráðsfundir með sveitarstjórnum í mars, júní, ágúst og september 2020 

Breytingar gerðar á efni frumvarpsins -  sjá kafla 5 í greinargerð frumvarpsins.



Markmið HáLendisþjóðgarðs (3. gr.)

1. Vernda náttúru og sögu þjóðgarðsins, svo sem landslag, víðerni, LTfríki, jarðmyndanir og menningarminjar og
tryggja tilvist heildstæðra vistkerfa og náttúrulegra ferla.

2. Gefa aimenningi kost á að kynnast og njóta náttúru, menningar og sögu þjóðgarðsins.
3. Auðvelda almenningi aðgengi að þjóðgarðinum eftir því sem unnt er án þess að náttúra hans spillist.
4. Stuðla að því að almenningur geti stundað útivist innan þjóðgarðsins í sátt við náttúru og menningarminjar.
5. Leitast við að efla samféiag og styrkja byggð og atvinnustarfsemi í nágrenni þjóðgarðsins og á landinu öllu, 

meðai annars með því að hvetja til sjálfbærrar nýtingar á gæðum svæðisins.
6. Þjóðgarðurinn verði vettvangur umræðu og ákvarðanatöku um landnýtingu innan þjóðgarðs og þróun 

hennar.
7. Stuðla að rannsóknum og fræðslu um þjóðgarðinn og ýta undir aukinn skilning aimennings á gæðum og 

sérstöðu hans.
8. Endurheimta vistkerfi sem hafa raskast.
9. Varðveita þjóðlendur í þjóðgarði og viðhaida virði þeirra í náttúrufarslegu og menningarlegu tiUiti.
10. Stuðla að samvinnu og samstarfi við félög og sjálfboðaliða um málefni iandsvæðisins.



þjóðgarðs. ATH! Ekki endanlegar útlínur
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Stjórnarráð íslands
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

Rekstrarsvæði 
(11. gr.)



Stjórnskipulag

• Ríkisstofnun

• Sérstök stjórn skipuð af ráðherra (meirihiuti fulltrúar sveitastjórna)

• Umdæmisráð -  a.m.k. sex rekstrarsvæði (meirihiuti fuLltrúar sveitastjórna)
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Formaður stjórnar, skipaður a f  ráðherra 

^  Fulltrúi sveitarstjórnar
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Stjórn (8. gr.)

Sex fulltrúar sveitarfélaga, einn frá hverju rekstrarsvæði 

Einn fuLltrúi tiLnefndur af hverjum eftirtaiinna aðiia:

• Útivistarsamtökum

• Umhverfisverndarsamtökum

• Bændasamtökum íslands

• Sameiginlegur fuLLtrúi ferðaþjónustusamtaka á rekstrarsvæðum og SAF 

Einn fulltrúi án tiLnefningar -  formaður stjórnar. Fagþekking á verksviði þjóðgarða.



Hlutverk stjórnar (9. gr.)

1. Móta stefnu í málefnum þjóðgarðsins í samræmi við 3. gr.

2. Hafa yfirumsjón með gerð tillögu að stjórnunar- og verndaráætiun, reglugerð fyrir 

þjóðgarðinn og atvinnustefnu.

3. Samþykkja tiLlögu að ársáætiun um rekstur þjóðgarðsins og rekstrarsvæða í 

samræmi við fjárveitingar.

4. Samræma starfsemi rekstrarsvæða þjóðgarðsins.

5. Hafa eftirlit með framkvæmd regina þjóðgarðsins, stjórnunar- og 

verndaráætiunar og atvinnustefnu.



Umdæmisráð (11. gr.)

A.m.k. sex rekstrarsvæði og a.m.k. níu fulltrúar

Fimm fulltrúar tiinefndir sameiginlega af sveitarféiögum á svæði viðkomandi um dæ m isráðs

Einn fulltrúi tilnefndur af hverjum eftirtaiinna aðila:

Útivistarsamtökum

Umhverfisverndarsamtökum

Bæ ndasam tökum  ís iands  -  hópur nytjaréttarhafa á viðkomandi rekstrarsvæði

Sameig in legur fulltrúi ferðaþjónustusamtaka á viðkomandi svæði og SAF

Fulltrúi M injastofnunar ís lands situr fundi um dæ m isráðs  þegar menningarminjar eru tiL 

umfjöUunar



Hlutverk umdæmisráða (12. gr.)
1. Hafa umsjón með gerð tiLLögu að stjórnunar- og  verndaráætlun fyrir v iðkomandi rekstrarsvæði 

þjóðgarðsins og gæta að sam ræ m i áætlunarinnar við áætlanir annarra  rekstrarsvæða.
2. Vera forstjóra, þjóðgarðsverði og stjórn til ráðgjafar um málefni náttúruverndar á rekstrarsvæðinu í

sam ræ m i við nánari ákvæði reglugerðar sem ráðherra skal setja.
3. Veita um sögn  um drög að atvinnustefnu þjóðgarðsins sem og önnu r  málefni sem ástæða þykir til að

bera undir umdæmisráð.
4. Gera tiLLögu til stjórnar að ársáætlun fyrir það rekstrarsvæði þjóðgarðsins sem tiLheyrir v iðkomandi 

umdæ mi innan þess f já rhagsramma sem því er ætlaður hverju sinni sam kvæ m t tiLLögu stjórnar.
5. Eiga sam sta rf  við stofnanir, sveitarfélög, lande igendur og hagsm unaað i la  um málefni 

rekstrarsvæðis ins og fá slíka aðila til ráðgjafar við töku stefnumarkandi ákvarðana eftir því sem við 
á.

6. Fjalla um umsókn ir  um leyfi til nýtingar lands og landsréttinda innan rekstrarsvæðis ins skv. 3. mgr. 3. 
gr. laga um þjóðlendur og  ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og  afrétta, nr. 58/1998.

7. Koma að undirbúningi sam n inga  um atv innutengda starfsemi á rekstrarsvæðinu, sbr. 20. gr., og eiga
sam sta rf  við þá aðila sem reka slíka starfsemi innan þjóðgarðs.



Þjóðgarðsverðir (13. gr.)

Ráðinn af forstjóra.

Annast daglegan rekstur og stjórn viðkomandi rekstrarsvæðis í samræmi við 

umdæmisráð ogforstjóra.

Framfyigir ákvörðunum sem teknar eru af forstjóra og stjórn og stefnumótun sem 

samþykkt hefur verið innan þjóðgarðsins.



Stjórnunar- og verndaráætlun (14. gr.)

Meginstjórntæki þjóðgarðsins 
Markmið verndar og stefna stjórnar

Verndaraðgerðir og verndarflokkar 
Endurheimt vistkerfa 
Vöktun

Fræðsia

Mannvirkjagerð
Gestastofur og þjónustustöðvar 

 ̂ Sam göngur  og aðrir innviðir



Réttaráhrif (16. gr.)

Mannvirkjagerð og hvers konar jarðrask er óheimilt ef það samræmist ekki 

markmiðum þjóðgarðsins og ef ekki er gert ráð fyrir viðkomandi framkvæmd í 

stjórnunar- og verndaráætiun.

ALLir sem fara um HáLendisþjóðgarð og dveljast þar eru bundnir af áætluninni eftir 

því sem við á.

Ekki bindandi fyrir skipulagsáætlanir sveitarfélaga.



Almennar meginreglur

Bann við spjöilum og raski (17. gr.)

• Undanþágur vegna vegaframkvæmda og framkvæmda sem óhjákvæmilegt er 

að ráðast í  auk framkvæmda sem miða að því að endurheimta landgæði, 

verja LTfrTki, jarðmyndanir og iandsvæði, svo sem vegna ágangs manna, dýra 

eða plantna eða vegna náttúruhamfara, ágangs vatns og sjávar, 

jarðvegseyðingar eða annarrar röskunar af vöidum manna eða náttúru



Dvöl, umgengni og umferð (18. gr.)
• Almenningi er heimil för um þjóðgarðinn og dvöl þar í lögmætum tilgangi.

umferð gangandi, ríðandi og hjóLandi vegfarenda sem og um umferð véLknúinna 

þjóðgarðinum
• Sambærilegt ákvæði og er að finna í Lögum um VatnajökuLssþjóðgarð en ný

• Leyfi þarf fyrir notkun flygilda þar sem sLíkt er áskiLið samkvæmt ákvæðum 
stjórnun- og verndaráætlunar



• Akstur utan vega er bannaður en undantekningar tiigreindar í s- og v.
• Heimilt að aka á jöklum og snævi þakinni jörð utan vega svo fremi sem jörð 

sé frosin eða snjóþekjan traust og augljóst að ekki sé hætta á 
náttúruspjöllum.

• Heimilt að banna akstur á einstökum svæðum allt árið um kring eða á 
tilteknum tímum ársins.

Akstur á vegum og sióðum (6. mgr. 18. gr.)

• Heimilt að takmarka umferð á einstökum vegum, slóðum, eða svæðum við 
tiltekinn tíma ársins eða binda hana til tiLtekna notkun, svo sem veiðar, 
smöLum búfjár eða annarra Landbúnaðarstarfa eða rannsóknir ef það er taLið 
nauðsynLegt vegna verndunar viðkomandi Landsvæðis.

• Liggi Landsvæði eða Lífríki undir skemmdum og taLið er nauðsynLegt að grípa 
tiL tafaLausra aðgerða getur HáLendisþjóðgarður tekið ákvörðun um 
tímabundna lokun afmarkaðs svæðis fyrir umferð.



Atvinnustarfsemi og leyfisveitingar

• Stjórn mótar atvinnustefnu fyrir þjóðgarðinn.
• Atvinnutengd starfsemi innan þjóðgarðsins -  samningar við þjóðgarðinn
• Sambærilegt ákvæði og er að finna í lögum um Vatnajökulsþjóðgarð.

• Skipulagðir viðburðir og einstök verkefni sem krefjast aðstöðu, mannafia eða 
meðferðar tækja í þjóðgarðinum -  t.d. kvikmyndun, viðburðir, samkomuhaid 
og rannsóknir

sömu regLur giLda áfram um veitingu sLíkra Leyfa
• SambæriLegt ákvæði og er að finna í Lögum um VatnajökuLsþjóðgarð



Hefðbundnar nytjar (22. gr.)

Hefðbundin landnýting, svo sem búfjárbeit, fuglaveiði, hreindýraveiði ogveiði í ám og 

vötnum, er rétthöfum heimil í Hálendisþjóðgarði, enda séu uppfyLlt ákvæði 3. gr. og 

þeirra Laga sem um nýtinguna fjalLa og að nýtingin sé sjálfbær. SkaL sérstaklega 

fjalLað um slíka nýtingu og umferð í stjórnunar- og verndaráætlun, sbr. 14. gr., og 

þess gætt að nýtingin hamLi ekki náttúruLegri framvindu.



Orkunýting (23 gr.)

ákvæði í reglugerð og stjórnunar- og verndaráætiun sem ná tiL jaðarsvæða vegna 

náLægðarvið þjóðgarðinn.

Virkjanir og háspennuLínur sem eru í rekstri við stofnun þjóðgarðsins.

HeimiLt að meta virkjunarkosti í biðflokki 3. áfanga rammaáætlunar.

HeimiLt að starfrækja virkjanir innan þjóðgarðsins tiL sjáLfsþurftar



Gjaldtaka (25. gr.)

Heimilt að taka gjald fyrir veitta þjónustu.

Ekki heimilt að taka aðgangsgjaid eins og er heimild fyrir í lögum um



Eftirlit, þvingunarúrræði og viðurlög

VI. ogVII. kafli frumvarpsins.

Sambæriiegar heimildir og er að finna í lögum um náttúruvernd, nr. 60/2013


