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Efni: Frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð -  skipulagsmál

Almennt um skipulagsábyrgð sveitarfélaga.

Samkvæmt 3. mgr. 3. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 annast sveitarstjórnir gerð svæðis-, aðal- og 
deiliskipulagsáætlana. Sveitarstjórnir fjalla um leyfisumsóknir og veita framkvæmdaleyfi og hafa 
eftirlit með framkvæmd skipulagsáætlana og leyfisskyldum framkvæmdum. Þá segir í 1. mgr. 12. gr. 
sömu laga að skipulagsskylda nái lands og hafs innan marka sveitarfélaga.

Í frumvarpi til laga um Hálendisþjóðgarð miðast afmörkun þjóðgarðsins við þjóðlendumörk innan 
miðhálendislínu auk þeirra landsvæða á hálendinu og nágrenni þess sem þegar eru friðlýst.

Um þjóðlendur er fjallað í lögum nr. 58/1998 um þjóðlendur og ákvörðun eignarmarka eignarlanda, 
þjóðlendna og afrétta. Þjóðlenda er í 1. gr. skilgreind sem landsvæði utan eignarlanda þó að 
einstaklingar eða lögaðilar kynni að eiga þar takmörkuð eignarréttindi. Þá segir í 2. gr. laganna að 
íslenska ríkið sé eigandi lands og hvers konar landsréttinda og hlunninda í þjóðlendum sem ekki eru 
háð einkaeignarrétti.

Í 2. mgr. 3. gr. þjóðlendulaganna segir að leyfi ráðherra þurfi til að nýta vatns- og jarðhitaréttindi og 
vindorku innan þjóðlendu nema mælt sé fyrir um annað í lögum. Í 3. mgr. segir svo að til að nýta land 
og landsréttindi innan þjóðlendu að öðru leyti þurfi leyfi hlutaðeigandi sveitarstjórnar. Sé nýting hins 
vegar heimiluð til lengri tíma en eins árs þarf jafnframt samþykki ráðherra.

Af ákvæðum laga leiðir að grundvallarmunur er á skipulagsábyrgð sveitarfélaga á eignarlandi annars 
vegar og þjóðlendu hins vegar. Skipulagsáætlanir sveitarfélaga innan þjóðlendu þurfa eðli málsins 
samkvæmt ávallt að fá samþykki forsætisráðherra en slíkt á ekki við um skipulagsáætlanir á 
eignarlandi.

Stjórnunar- og verndaráætlun Hálendisþjóðgarðs.

Í 14. gr. frumvarpsins segir að vinna skuli stjórnunar- og verndaráætlun fyrir þjóðgarðinn og er 
áætlunin meginstjórntæki hans. Áætlunin er ekki bindandi fyrir skipulagsáætlanir sveitarfélaga, eins 
og er í gildandi lögum um Vatnajökulsþjóðgarð, en með tilkomu þjóðgarðsins geta sveitarfélög ekki 
skipulagt framkvæmdir innan marka Hálendisþjóðgarðs sem ganga gegn ákvæðum laga um 
þjóðgarðinn.

Tillögur að gerð stjórnunar- og verndaráætlunar koma frá umdæmisráðum og mikilvægt er að hafa í 
huga að meirihluti umdæmisráða er skipaður kjörnum fulltrúum sveitarfélaga eða framkvæmdastjóra 
sveitarfélagsins á svæði viðkomandi umdæmisráðs. Hvert sveitarfélag á sinn fulltrúa í umdæmisráði 
og með því skapast tenging á milli gerðar stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir viðkomandi umdæmi 
annars vegar og skipulagsgerð sveitarfélaganna hins vegar. Mikilvægt er að hafa í huga að þessi 
tenging er grundvallaratriði þegar kemur að stefnumótun innan marka þjóðgarðsins. Þannig er komið á 
samvinnu og samtali á milli umdæmisráða og sveitarfélaga við gerð stjórnunar- og verndaráætlunar og 
reynt að tryggja að sú áætlun samræmist skipulagsáætlunum sveitarfélaganna.

Í 6. ákvæði til bráðabirgða við frumvarpið segir að ákvæði laganna skuli ekki hafa áhrif á gildi þeirra 
skipulagsáætlana sem settar hafa verið fyrir landsvæði innan Hálendisþjóðgarðs fyrir gildistöku 
laganna. Þá segir í 7. ákvæði til bráðabirgða að við vinnslu fyrstu stjórnunar- og verndaráætlunarinnar 
fyrir þjóðgarðinn skuli stjórn líta til gildandi skipulagsáætlana á viðkomandi svæðum og annarra 
áætlana stjórnvalda eftir því sem við á, svo framarlega sem slíkar áætlanir ganga ekki gegn 
markmiðum þjóðgarðsins skv. 3. gr.
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Efni: Hvað næst með Hálendisþjóðgarði?

Hálendi Íslands nýtur ekki sérstakrar verndar umfram þau almennu ákvæði náttúruverndarlaga sem 
gilda um svæði sem ekki eru þegar friðlýst. Miðhálendið þykir einstakt af náttúrunnar hendi og innan 
þess er fjöldi náttúru- og menningarminja og svæða sem njóta verndar að einhveiju leyti.

Með Hálendisþjóðgarði verður það sérstakt markmið að vernda náttúru og sögu svæðisins, svo sem 
landslag, víðerni, lífríki, jarðmyndanir og menningarminjar og tryggja tilvist heildstæðra vistkerfa og 
náttúrulegra ferla. Þá er jafnframt sérstakt markmið að auðvelda aðgengi að þjóðgarðinum og stuðla að 
því að almenningur geti stundað útivist innan þjóðgarðsins í sátt við náttúru og menningarminjar auk 
þess að stuðla að rannsóknum og fræðslu um þjóðgarðinn og ýta undir aukinn skilning almennings á 
gæðum og sérstöðu hans. Önnur markmið með stofnun þjóðgarðsins koma fram í 3. gr. frumvarpsins. 
Þá verða allar framkvæmdir innan þjóðgarðsins óheimilar nema þær samrýmist verndarmarkmiðum 
hans.

Stefnumótun fyrir allt svæðið verður samræmt með tilkomu umdæmisráða og stjórnar, en í dag eru það 
fyrst og fremst hvert og eitt sveitarfélag, í samskiptum við forsætisráðuneytið, sem hefur með 
þjóðlendur innan sinna marka að segja. Með stofnun Hálendisþjóðgarðs og því stjórnfyrirkomulagi 
sem komið verður á með honum næst heildstæð stefnumótun sem gerir ráð fyrir verndun svæðisins til 
framtíðar. Þá gerir stjórnfyrirkomulagið ráð fyrir aðkomu hagaðila að stýringu og stefnumótun 
þjóðlenda innan miðhálendisins en ekki eingöngu sveitastjórna og forsætisráðuneytisins. Með aðkomu 
ólíkra hópa nytjaréttarhafa, hagsmunaaðila og annarra að ákvörðunartöku um svæðið er möguleiki að 
ná betri og víðtækari sátt um vernd og nýtingu svæðisins.



Efni: Samanburður á áherslum þverpólitísku nefndarinnar og frumvarps um
Hálendisþjóðgarð

Lokakafli skýrslu þverpólitískrar nefndar um stofnun Hálendisþjóðgarðs fjallar um þau 
áhersluatriði sem nefndin taldi mikilvægt að yrðu lögð til grundvallar við útfærslu texta í 
köflum lagafrumvarpsins.

Í þessu skjali er að finna samanburð á lagafrumvarpinu (rauður texti) og þeim 
áhersluatriðum (svartur texti) sem tiltekin eru í skýrslunni.

Áherslur þverpólitískrar nefndar eru hér settar fram orðrétt eins og þær koma fyrir í 
skýrslu hennar (bls. 48-54):

https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-
skrar/Sk%c3%bdrsla%20H%c3%a1lendis%c3%bej%c3%b3%c3%b0gar%c3%b0ur.
pdf

Mörk -

Áherslur nefndar: Að mörk miðist við þjóðlendur á miðhálendinu auk þegar friðlýstra 
landsvæða á miðhálendinu.

Frumvarp: skulu mörk þjóðgarðsins að lágmarki miðast við þjóðlendumörk innan 
miðhálendislínu auk þeirra landsvæða á hálendinu og nágrenni þess sem þegar eru friðlýst við 
gildistöku laga þessara.

Áherslur nefndar: Nefndin leggur ekki til að þjóðgarður nái inn á eignarlönd en telur 
mikilvægt að landeigendur sem það kjósa geti óskað eftir því að jarðir þeirra að hluta eða öllu 
leyti verði innan þjóðgarðs.

Frumvarp: Þá er ráðherra heimilt með reglugerð að ákveða stækkun Hálendisþjóðgarðs og 
friðlýsa landsvæði utan þess landsvæðis sem tilgreint er í 1. málsl. enda liggi fyrir samþykki 
landeiganda og viðkomandi sveitarstjórnar

Áherslur nefndar: Nefndin leggur til að ríkisjarðir geti fallið að hluta eða öllu leyti innan 
þjóðgarðsmarka, kjósi þeir aðilar sem fara með umsjón lands fyrir hönd ríkisins að leggja það 
til.

Sjá að ofan.

Markmið -

Áherslur nefndar:

• Vernda náttúru og sögu þjóðgarðsins, svo sem landslag, lífríki, jarðmyndanir og 
menningarminjar.

• Gefa almenningi kost á að kynnast og njóta náttúru, menningu og sögu þjóðgarðsins.
• Auðvelda almenningi aðgengi að þjóðgarðinum eftir því sem unnt er án þess að 

náttúru- og menningarminjar hans spillist.
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• Stuðla að því að almenningur geti stundað heilnæma útivist innan þjóðgarðsins í sátt 
við náttúru og menningarminjar.

• Stuðla að rannsóknum og fræðslu um þjóðgarðinn og ýta undir aukinn skilning 
almennings á gæðum og sérstöðu hans.

• Leitast við að efla samfélög og styrkja byggð og atvinnustarfsemi í nágrenni 
þjóðgarðsins og á landinu öllu, meðal annars með því að hvetja til sjálfbærrar nýtingar 
á gæðum svæðisins.

• Vera vettvangur umræðu og ákvarðanatöku um landnýtingu innan þjóðgarðs og þróun 
hennar.

• Endurheimta vistkerfi sem hafa raskast.
• Varðveita þjóðlendur í þjóðgarði og viðhalda virði þeirra í náttúrufarslegu og 

menningarlegu tilliti sem sameiginlegrar eignar íslensku þjóðarinnar.
• Stuðla að samvinnu og samstarfi við starf félaga og sjálfboðaliða um málefni 

landsvæðisins.

Frumvarp (markmið tekin orðrétt upp úr skýrslu nefndar):

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

2. Gefa almenningi 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 samfélag og styrkja byggð og atvinnustarfsemi í nágrenni 

þjóðgarðsins og á landinu öllu, meðal 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 
almennings á gæðum og sérstöðu hans.

8. Endurheimta vistkerfi sem hafa raskast.
9. Varðveita þjóðlendur í þjóðgarði og viðhalda virði þeirra í náttúrufarslegu og 

menningarlegu tilliti.
10. Stuðla að samvinnu og samstarfi við félög og sjálfboðaliða um málefni landsvæðisins. 

Stjórnskipulag -

Stjórnskipulag þjóðgarðsins byggi á dreifðri stjórnun með skilgreindum rekstrarsvæðum þar 
sem umdæmisráð marki stefnu og fari með umsjón hvers rekstrarsvæðis, þ.m.t. 
meginákvarðanir um landnýtingu í stjórnar- og verndaráætlun. Stjórn verði yfir 
Hálendisþjóðgarði sem fari með stefnumörkun í málefnum hans í heild og staðfesti áætlanir 
og ákvarðanir umdæmisráða. Á hverju svæði starfi þjóðgarðsverðir með umdæmisráðum og 
fari með daglegan rekstur. Forstjóri og eða stofnun sem fer með þjónustu/rekstur friðlýstra 
svæða fer svo með daglegan rekstur þjóðgarðsins í heild og vinnur eftir stefnumörkun, 
áætlunum og ákvörðunum umdæmisráða og stjórnar.



Áherslur nefndar: Að þjóðgarðurinn verði sjálfstæð eining.

Hálendisþjóðgarður verður sjálfstæð stofnun skv. frumvarpinu

Áherslur nefndar: Að þjóðgarðurinn skiptist í rekstrarsvæði þar sem umdæmisráð fari með 
svæðisbundna stefnumörkun, umsjón og rekstur.

Hlutverk umdæmisráða skv. frumvarpi:

1. Hafa umsjón með gerð tillögu að stjórnunar- og verndaráætlun fyrir viðkomandi 
rekstrarsvæði þjóðgarðsins og gæta að samræmi áætlunarinnar við áætlanir annarra 
rekstrarsvæða.

2. Vera forstjóra, þjóðgarðsverði og stjórn til ráðgjafar um málefni náttúruverndar á 
rekstrarsvæðinu í samræmi við nánari ákvæði reglugerðar sem ráðherra skal setja.

3. Veita umsögn um drög að atvinnustefnu þjóðgarðsins sem og önnur málefni sem 
ástæða þykir til að bera undir umdæmisráð.

4. Gera tillögu til stjórnar að ársáætlun fyrir það rekstrarsvæði þjóðgarðsins sem tilheyrir 
viðkomandi umdæmi innan þess fjárhagsramma sem því er ætlaður hverju sinni 
samkvæmt tillögu stjórnar.

5. Eiga samstarf við stofnanir, sveitarfélög, landeigendur og hagsmunaaðila um málefni 
rekstrarsvæðisins og fá slíka aðila til ráðgjafar við töku stefnumarkandi ákvarðana eftir 
því sem við á.

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

7. Koma að undirbúningi samninga um atvinnutengda starfsemi á rekstrarsvæðinu, sbr. 
20. gr., og eiga samstarf við þá aðila sem reka slíka starfsemi innan þjóðgarðs.

Áherslur nefndar: Að rekstrarsvæði verði sex og mörk svæðanna verði skilgreind út frá 
landfræðilegum forsendum, reynslu af samvinnu sveitarfélaga og aðkomu að hálendi Íslands.

ATH. Samsetning rekstrarsvæða er breytt frá því í skýrslu nefndar. Breyting á 
samsetningu átti sér stað eftir samráðsfundi með sveitarfélögum í ágúst/september 2020.

Tillögur að mörkum rekstrarsvæða voru unnar í samstarfi við sveitarfélögin sem um 
ræðir. Svæðin eru:

1. Grímsnes- og Grafningshreppur, Bláskógabyggð, Hrunamannahreppur, Skeið- og 
Gnúpverjahreppur.

2. Eyjafjarðarsveit, Þingeyjarsveit, Skútustaðahreppur, Norðurþing.
3. Skaftárhreppur, Mýrdalshreppur, Rangárþing eystra, Rangárþing ytra, Ásahreppur.
4. Borgarbyggð, Húnaþing vestra, Húnavatnshreppur, Skagafjörður, Akrahreppur.
5. Hornafjörður
6. Fljótsdalshreppur og Fljótsdalshérað



Við setningu reglugerðar verður farið eftir þessum tillögum.

Áherslur nefndar: Að fulltrúar sveitarfélaga í umdæmisráði komi úr hópi 
sveitarstjórnarmanna eða framkvæmdastjóra sveitarfélaga. Eigi sama sveitarfélag fleiri en 
einn fulltrúa í umdæmisráði þarf einungis einn fulltrúi þess að koma úr hópi kjörinna 
sveitarstjórnarmanna eða framkvæmdastjóra sveitarfélagsins.

Frumvarp: Fimm fulltrúar, tilnefndir sameiginlega af sveitarfélögum á svæði viðkomandi 
umdæmisráðs úr hópi kjörinna sveitarstjórnarmanna eða framkvæmdastjóra sveitarfélaganna, 
sbr. 5. mgr. Eigi sama sveitarfélag fleiri en einn fulltrúa í umdæmisráði þarf einungis einn 
fulltrúi þess að koma úr hópi kjörinna sveitarstjórnarmanna eða framkvæmdastjóra 
sveitarfélagsins.

Áherslur nefndar: Að formenn umdæmisráða verði valdir úr hópi fulltrúa sveitarfélaga í 
ráðinu og sitji þeir einnig í stjórn þjóðgarðsins.

Frumvarp: Umdæmisráð kýs sér formann og varaformann úr hópi fulltrúa sveitarfélaga.

Frumvarp: [í stjórn:] Sex fulltrúar sveitarfélaga, einn frá hverju rekstrarsvæði þjóðgarðsins.

Áherslur nefndar: Að í umdæmisráðum sitji einnig fulltrúar bænda/nytjaréttarhafa, 
útivistarsamtaka, umhverfisverndarsamtaka og ferðamálasamtaka á viðkomandi svæði.

Frumvarp: Einn fulltrúi tilnefndur af hverjum eftirtalinna aðila: útivistarsamtökum, 
umhverfisverndarsamtökum og Bændasamtökum Íslands, tilnefndur úr hópi nytjaréttarhafa á 
viðkomandi rekstrarsvæði, og einn fulltrúi tilnefndur sameiginlega af ferðaþjónustusamtökum 
á rekstrarsvæðum þjóðgarðsins og Samtökum ferðaþjónustunnar.

Áherslur nefndar: Að þjóðgarðsverðir stýri daglegum rekstri rekstrarsvæða og hafi 
skilgreind hlutverk í vinnu fyrir umdæmisráðin og með þeim.

Fumvarp: Þjóðgarðsvörður annast daglegan rekstur og stjórn viðkomandi rekstrarsvæðis í 
samráði við umdæmisráð og forstjóra og samkvæmt starfslýsingu sem forstjóri setur honum.



Þjóðgarðsvörður ber ábyrgð á fjárreiðum og reikningshaldi gagnvart forstjóra. 
Þjóðgarðsvörður framfylgir innan viðkomandi svæðis ákvörðunum sem teknar eru af forstjóra 
og stjórn þjóðgarðsins og stefnumótun sem samþykkt hefur verið innan þjóðgarðsins. 
Þjóðgarðsverðir vinna með umdæmisráðum, undirbúa og sitja fundi þeirra og hafa tillögurétt á 
fundum.

Áherslur nefndar: Að þjóðgarðurinn hafi stjórn sem samræmi og staðfesti stefnumörkun 
sem unnin er af umdæmisráðunum.

Frumvarp:
Helstu verkefni stjórnar eru að:

1. Móta stefnu í málefnum þjóðgarðsins í samræmi við 3. gr.
2. Hafa yfirumsjón með gerð tillögu að stjórnunar- og verndaráætlun, reglugerð fyrir 

þjóðgarðinn og atvinnustefnu.
3. Samþykkja tillögu að ársáætlun um rekstur þjóðgarðsins og rekstrarsvæða í samræmi 

við fjárveitingar.
4. Samræma starfsemi rekstrarsvæða þjóðgarðsins.
5. Hafa eftirlit með framkvæmd reglna þjóðgarðsins, stjórnunar- og verndaráætlunar og 

atvinnustefnu.

Áherslur nefndar: Að meirihluti stjórnarmanna séu fulltrúar sveitarfélaga sem hafa 
sveitarfélagamörk upp á miðhálendið.

Skv. frumvarpi er stjórn skipuð 11 aðilum. Sex þeirra eru fulltrúar sveitarfélaga og þar með í 
meiri hluta.

Áherslur nefndar: Að í stjórn sitji fulltrúar bænda/nytjaréttarhafa, útivistarsamtaka, 
umhverfis-verndarsamtaka og ferðamálasamtaka.

Frumvarp: Einn fulltrúi tilnefndur af hverjum eftirtalinna aðila: útivistarsamtökum, 
umhverfisverndarsamtökum, Bændasamtökum Íslands og einn fulltrúi tilnefndur sameiginlega 
af ferðaþjónustusamtökum á rekstrarsvæðum þjóðgarðsins og Samtökum ferðaþjónustunnar.

Áherslur nefndar: Að forstjóri framfylgi stefnu og áætlunum sem stjórn hefur samþykkt og 
fer með daglegan rekstur þjóðgarðsins í heild.

Frumvarp:

Forstjóri ber ábyrgð á stjórnun og rekstri Hálendisþjóðgarðs gagnvart ráðherra og annast 
daglegan rekstur stofnunarinnar. Forstjóri ber ábyrgð á:

a. að stofnunin starfi í samræmi við lög og stjórnvaldsfyrirmæli,
b. fjárreiðum stofnunarinnar og reikningshaldi, að fjármunir séu nýttir á árangursríkan 

hátt og í samræmi við ársáætlun, að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma séu í samræmi við 
fjárveitingar og gerð ársáætlunar fyrir stofnunina að fenginni tillögu stjórnar og

c. yfirstjórn starfsmannamála.
Forstjóri skal tryggja að stjórn Hálendisþjóðgarðs og umdæmisráð hafi nægar upplýsingar 

til að undirbúa og leggja fram tillögur að ársáætlun, sbr. 3. tölul. 9. gr. Þá skal forstjóri tryggja 
fullnægjandi upplýsingagjöf að öðru leyti til stjórnar og umdæmisráða við undirbúning 
ákvarðana þannig að þeim sé unnt að uppfylla skyldur sínar samkvæmt lögum þessum.



Hálendisþjóðgarður setur verklagsreglur um upplýsingagjöf og undirbúning funda stjórnar og 
umdæmisráða.

Hefðbundnar nytjar -  
Áherslur nefndar:

• Að hefðbundnar nytjar geti þróast með eðlilegum hætti og um þær verði sérstaklega 
fjallað í lagatexta.

• Að sjálfbær* búfjárbeit verði rétthöfum áfram heimil.
• Að sjálfbær* fuglaveiði verði rétthöfum áfram heimil.
• Að sjálfbær* hreindýraveiði verði rétthöfum áfram heimil.
• Að sjálfbær* veiði í ám og vötnum verði rétthöfum áfram heimil.
• Að fjallað verði sérstaklega um umferð sem heimil er vegna slíkrar nýtingar í 

stjórnunar- og verndaráætlun, sem umdæmisráð vinnur.

*Varðandi sjálfbærnimat þessara nytja verði miðað við gildandi löggjöf á viðkomandi sviði. 

Frumvarp:

Hefðbundin landnýting, svo sem búfjárbeit, fuglaveiði, hreindýraveiði og veiði 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 -

Áherslur nefndar: Að heimilt verði að starfrækja innan Hálendisþjóðgarðs þær virkjanir og 
flutningsvirki raforku sem eru í rekstri við stofnun hans.

Þessari áherslu nefndar hefur verið breytt að hluta eftir samráð um drög að frumvarpinu. Í 
samráðsferlinu kom krafa frá Landsvirkjun og náttúruverndarfélögum um að þau 
virkjanasvæði sem er að finna innan miðhálendislínu yrðu ekki hluti af þjóðgarðinum sjálfum. 
Þær virkjanir og háspennulínur sem eru í rekstri við stofnun þjóðgarðs verða því á 
svokölluðum jaðarsvæðum og teljast ekki hluti þjóðgarðsins.

Áherslur nefndar: Að hægt verði að viðhalda og þróa núverandi orkuvinnslusvæði og 
flutningsvirki raforku innan þjóðgarðs.

Frumvarp: Heimilt verður að gera breytingar á þeim virkjunum og háspennulínum sem eru í 
rekstri við stofnun þjóðgarðs, t.d. með breytingu og endurnýjun á búnaði og mannvirkjum, 
vegna viðhalds og/eða til að auka afköst þeirra og bæta skilvirkni.

Áherslur nefndar: Að málefni orkunýtingar í þjóðgarði skuli samræmast áætlunum Alþingis 
um orkunýtingu og flutning raforku og tekið verði tillit til þeirra í frumvarpinu.

Frumvarpið mun samræmast niðurstöðum úr 3.áfanga rammaáætlunar. Þ.e. nýjar virkjanir má 
starfrækja á jaðarsvæðum Hálendisþjóðgarðs hafi hin nýja virkjun verið skilgreind í 
orkunýtingarflokki í 3. áfanga verndar- og orkunýtingaráætlunar sem samþykkt hefur verið á 
Alþingi á grundvelli laga um verndar- og orkunýtingaráætlun og að undangengnu mati á 
umhverfisáhrifum framkvæmdanna. Verkefnisstjórn rammaáætlunar er jafnframt heimilt að 
leggja mat á þá virkjanakosti innan Hálendisþjóðgarðs sem skilgreindir hafa verið í biðflokki
3. áfanga verndar- og orkunýtingaráætlunar samkvæmt lögum um verndar- og



orkunýtingaráætlun. Við matið skal verkefnisstjórn að auki hafa til hliðsjónar hvort 
virkjunarkostur yrði á jaðarsvæði þjóðgarðs, markmiðsákvæði 3. gr. frumvarpsins um 
markmið Hálendisþjóðgarðs og þess hvort um raskað svæði er að ræða. E f virkjunarkostur er 
að undangengnu mati fluttur í orkunýtingarflokk úr biðflokki er heimilt að gera ráð fyrir 
viðkomandi virkjun á jaðarsvæði Hálendisþjóðgarðs enda hafi verndar- og 
orkunýtingaráætlun með breyttri flokkun virkjunarkostsins verið samþykkt á Alþingi í 
samræmi við ákvæði laga um orkunýtingar- og verndaráætlun.

Frumvarp: Nýjar háspennulínur í lofti verða ekki leyfðar innan Hálendisþjóðgarðs.

Áherslur nefndar: Að orkuöflun vegna þjónustu og reksturs þjóðgarðsins verði leyfð.

Frumvarp: Heimilt er að starfrækja virkjanir innan marka Hálendisþjóðgarðs til sjálfsþurftar 
fyrir starfsemi í þjóðgarðinum enda samræmist þær verndarmarkmiðum þjóðgarðsins.

Þjónustumiðstöðvar -
Ath. Drög liggja fyrir að greiningu á staðsetningum og mögulegu húsnæði fyrir 
þjónustumiðstöðvar. Greiningin var unnin í samvinnu við sveitarfélög sem eiga 
skipulagsmörk innan Hálendisþjóðgarðs. Um var að ræða fundi með sveitarfélögunum þar 
sem staðsetningar mögulegra miðstöðva, bæði á hálendi og láglendi var rædd og óskað eftir 
tillögum sveitarfélaganna að staðsetningum. Einnig komu sveitarfélögin með tillögur að 
mögulegu húsnæði fyrir slíkar stöðvar. Bæði er um að ræða húsnæði þar sem nú er rekin 
árstíðabundin þjónusta (m.a. í hálendismiðstöðvum sem fyrir eru á miðhálendinu og 
skilgreindar hafa verið í Landsskipulagsstefnu) og einnig tillögur að aðstöðu í húsnæði á 
láglendi sem stendur autt eða þar sem landrými er til staðar.

Í frumvarpi kemur eftirfarandi fram: Þjónusta við gesti þjóðgarðsins og upplýsingar eru 
veittar á meginstarfsstöðvum Hálendisþjóðgarðs og skal a.m.k. ein meginstarfsstöð rekin fyrir 
hvert rekstrarsvæði þjóðgarðsins.

Í greinargerð frumvarpsins er svo fjallað um neðangreindar áherslu nefndar.

Að stefnt verði að uppbyggingu og rekstri þjónustumiðstöðva á rekstrarsvæðum þjóðgarðsins.

• Þjónustumiðstöðvar þjóðgarðsins verði miðaðar við ólíkar aðstæður og byggðar á 
sérkennum hvers svæðis.

• Viðameiri þjónusta/þjónustumiðstöðvar verði almennt við meginleiðir, í flestum 
tilvikum utan þjóðgarðsmarka á láglendi. Þessar viðameiri miðstöðvar verði hugsaðar 
sem starfsstöðvar þjóðgarðsins fyrir faglega starfsemi. Jafnframt verði gert ráð fyrir 
uppbyggingu atvinnulífs við þær með tilheyrandi samvinnu við sveitarfélög um 
skipulag slíkra svæða.

• Aðrar þjónustumiðstöðvar (minni) verði útfærðar með hliðsjón af þeim innviðum og 
meginleiðum sem þegar liggja fyrir við stofnun þjóðgarðsins, m.a. í samstarfi við 
sveitarfélög, fyrirtæki, félög og nytjaréttarhafa.

• Gert verði ráð fyrir fjölbreyttu formi við uppbyggingu þjónustumiðstöðva. Þannig 
verði hægt að byggja upp miðstöðvar á vegum og í eigu þjóðgarðsins líkt og tíðkast 
hefur með þjóðgarða á Íslandi til þessa. Einnig verði hægt að ganga til samninga við 
sveitarfélög eða aðra aðila um uppbyggingu og rekstur þjónustu miðstöðva, t.a.m. ef 
tækifæri eru fyrir hendi til að nýta hentugt húsnæði eða aðstöðu sem þegar er til staðar.



• Val á staðsetningu og útfærslu þjóðgarðsmiðstöðva fyrir hvert og eitt rekstrarsvæði 
verði í höndum umdæmisráða

• Mikilvægt að unnin verði raunhæf áætlun um uppbyggingu þjónustumiðstöðva og ekki 
verði tafir á uppbyggingu.

• Tryggt verði sérstaklega að miðstöðvar sem þegar hefur verið mörkuð stefna um að 
byggja upp í Vatnajökulsþjóðgarði verði kláraðar, þótt útfærsla og markmið taki 
breytingum m.t.t. markmiða með stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands. [Þetta hefur 
í raun verið uppfyllt. Framkvæmdir við byggingu gestastofu við Kirkjubæjarklaustur 
eru hafnar og hið opinbera festi kaup á húsnæði í Mývatnssveit sem m.a. mun nýtast 
sem þjóðgarðsmiðstöð og gestastofa. Vinna við að laga húsnæðið að þörfum 
fjölbreyttrar starfsemi, m.a. Vatnajökulsþjóðgarðs, hefst á næstu vikum.

Eftirfarandi atriði lagði nefndin einnig áherslu á, eða eins og segir skýrslu 
hennar:

ÖNNUR ATRIÐI

Eftirfarandi atriði, sem kann að þurfa að útfæra með öðrum hætti í  lagatexta, leggur 
nefndin einnig sérstaka áherslu á. Lagt er til að þessum atriðum verði gerð skil t.a.m í  
reglugerð, lögskýringartexta eða með öðrum sambærilegum hætti verði þau ekki í  
lagatexta.

Tekjur sveitarfélaga á þjóðlendum:

Áherslur nefndar: Nefndin leggur áherslu á að engar breytingar verði á tekjum 
sveitarfélaga af mannvirkjum innan þjóðgarðs.

Fasteignagjöld munu áfram renna til sveitarfélaga. Hvað varðar tekjur af leyfum á 
þjóðlendum, þá færast þær frá sveitarfélögum til þjóðgarðsins. Frumvarpið orðar það á 
eftirfarandi hátt:

Frumvarp: Hálendisþjóðgarði (innskot: skv. stjórnskipulagi eru sveitarfélög í meirihluta í 
umdæmisráðum og stjórn þjóðgarðs) er heimilt, að fengnu samþykki ráðherra sem fer með 
málefni þjóðlendna, að semja um endurgjald vegna afnota sem þjóðgarðurinn heimilar 
samkvæmt þessari málsgrein og skal þeim varið til landbóta, umsjónar, eftirlits og 
sambærilegra verkefna innan Hálendisþjóðgarðs.

Þ.e.a.s. leyfisveitingarnar færast frá sveitarfélögunum yfir til þjóðgarðsins (þar sem 
sveitarfélög eru í meirihluta skv. stjórnskipulagi) og þar með tekjurnar. Hins vegar er 
það þannig samkvæmt þjóðlendulögum að allar tekjur af þjóðlendum eiga að renna til 
viðkomandi þjóðlendu. Tekjurnar munu því renna til viðkomandi svæðis áfram eins og 
lög kveða á um.

Áherslur nefndar: Tekjur af útgáfu leyfa til nýtingar lands og landsréttinda innan þjóðgarðs 
skuli varið til landbóta, umsjónar, eftirlits og sambærilegra verkefna innan þjóðgarðsins.

Frumvarp: Hálendisþjóðgarði er heimilt, að fengnu samþykki ráðherra sem fer með málefni 
þjóðlendna, að semja um endurgjald vegna afnota sem þjóðgarðurinn heimilar samkvæmt 
þessari málsgrein og skal þeim varið til landbóta, umsjónar, eftirlits og sambærilegra verkefna 
innan Hálendisþjóðgarðs.



Samstarfssamningar

Áherslur nefndar: Mikilvægt er að viðhalda ábyrgð og frumkvæði heimamanna gagnvart 
landsvæðinu. Eitt af markmiðum með friðlýsingu Hálendisþjóðgarðs verði að stuðla að 
samvinnu og samstarfi við starf félaga og sjálfboðaliða um málefni landsvæðisins. Áratuga 
hefð er fyrir starfrækslu félaga og sjálfboðaliðastarfi, m.a. í tengslum við nýtingu hálendisins, 
merkingar, uppgræðslu og endurheimt vistkerfa. Afar mikilvægt er að þetta starf dafni áfram.

Skv. 3. gr. frumvarpsins er eitt af markmiðum hans að: Stuðla að samvinnu og samstarfi við 
félög og sjálfboðaliða um málefni landsvæðisins.

Áherslur nefndar: Strax í upphafi verði komið á samstarfi milli aðila sem starfa innan 
þjóðgarðsmarka og þjóðgarðsins í gegnum samstarfssamninga.

Þetta verður forgangsverkefni þegar frumvarp hefur hlotið samþykki Alþingis.

Áherslur nefndar: Þar verði m.a. horft þess frá upphafi að gera samstarfssamninga um 
þjónustu fyrir þjóðgarð við ýmis félög sem starfa eða eru með þjónustu á miðhálendinu, t.a.m. 
við bændur og landeigendur nærliggjandi jarða, nytjaréttarhafa og rekstraraðila sem hafa 
starfsemi innan þjóðgarðsins eða við mörk hans.

Fyrir liggja drög að slíkum samningum frá Vatnajökulsþjóðgarði sem geta verið fyrirmynd.



Viðtakandi: Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis
Sendandi: Skrifstofa landgæða, UAR
Dagsetning: 2. mars 2021

Efni: Vegaskrá skv. lögum um náttúruvernd, reglugerð og leiðbeiningar

I. Lög um náttúruvernd -  nr. 60/2013

32. gr. [Skrá yfir vegi í náttúru Islands.
□  Vegagerðin skal halda skrá í stafrænum kortagrunni um vegi aðra en þjóðvegi í náttúru Íslands þar 
sem umferð vélknúinna ökutækja er heimil, sbr. 2. mgr. 7. gr. vegalaga, nr. 80/2007.
□  Sveitarfélög gera tillögu að skrá skv. 1. mgr. innan sinna marka við gerð aðalskipulags og hlýtur 
hún samþykkt samhliða afgreiðslu aðalskipulags eða breytinga á aðalskipulagi, sbr. 32. og 36. gr. 
skipulagslaga. nr. 123/2010. Sveitarfélögum er einnig heimilt að gera tillögu skv. 1. málsl. við gerð 
svæðisskipulags, sbr. 21. gr. skipulagslaga. Slík vegaskrá er jafnframt háð samþykki 
Umhverfisstofnunar, eða annarra stjórnvalda þjóðgarða þegar við á, á landsvæðum sem liggja innan 
friðlýstra svæða og þjóðgarða. Skipulagsstofnun ber að sjá til þess að Vegagerðinni berist upplýsingar 
um vegaskrá í viðkomandi sveitarfélagi til skráningar og birtingar í vegaskrá skv. 1. mgr. þegar 
aðalskipulag hefur verið staðfest. Við gerð skrárinnar skulu sveitarfélög hafa samráð við 
Umhverfisstofnun eða önnur stjórnvöld þjóðgarða ef við á, Vegagerðina,
[Landgræðsluna], [) Landmælingar Íslands, samtök útivistarfélaga, náttúru- og 
umhverfisverndarsamtök, Bændasamtök Íslands og Samtök ferðaþjónustunnar.
□  Við mat á því hvort tilteknir vegir skuli tilgreindir í vegaskrá skv. 1. mgr. skal sérstaklega líta til 
þess hvort akstur á þeim sé líklegur til að raska viðkvæmum gróðri, valda jarðvegsrofi, hafa neikvæð 
áhrif á landslag, víðerni og ásýnd lands eða hafa að öðru leyti í för með sér náttúruspjöll. Einnig má 
líta til þess hvort um greinilegan og varanlegan veg sé að ræða, hvort löng hefð sé fyrir akstri á honum 
og hvort umferð á tilteknum vegi skuli takmarka við ákveðnar gerðir ökutækja, viss tímabil, 
náttúrufarslegar aðstæður eða við akstur vegna ákveðinna starfa.
□  Upplýsingar um heimila vegi í vegaskrá fela ekki í sér að þeir séu færir öllum vélknúnum 
ökutækjum og leiða ekki til ábyrgðar ríkis eða sveitarfélaga á viðhaldi þeirra.
□  Ráðherra kveður í reglugerð 2) nánar á um gerð og birtingu skrár yfir vegi í náttúru Íslands 
samkvæmt þessari grein. Birta skal í B-deild Stjórnartíðinda auglýsingu um vegaskrá og breytingar á 
henni. Eftir útgáfu kortagrunns skv. 1. mgr. skulu útgefendur vegakorta, þar á meðal stafrænna korta 
fyrir GPS-tæki og álíka búnað, sjá til þess að upplýsingar á kortum þeirra séu svo sem kostur er í 
samræmi við vegaskrá skv. 1. mgr. Útgefendum korta, þ.m.t. stafrænna korta, er skylt að skrá á kort 
sín eða í ítarefni sem þeim fylgir útgáfunúmer og útgáfutíma vegaskrárinnar sem nýtt er og 
upplýsingar um aðgang að nýjustu útgáfu kortagrunnsins, t.d. með vefslóð. Ef á þessu verður 
alvarlegur misbrestur er Umhverfisstofnun heimilt að krefjast þess með skriflegri áskorun að 
útgefendur hætti dreifingu vegakorta sem veita rangar upplýsingar um heimildir til aksturs vélknúinna 
ökutækja á vegum samkvæmt ákvæði þessu og að þeir innkalli þau frá öðrum dreifingaraðilum. Verði 
útgefendur ekki við áskorun stofnunarinnar innan tilskilins frests er henni heimilt að beita dagsektum í 
þessu skyni, sbr. 3. mgr. 87. gr.] 3>

‘>L. 155/2018, 28. gr. R g . 260/2018. »L. 109/2015, 15. gr.
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https://www.althingi.is/lagas/nuna/2010123.html%23G32
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2010123.html%23G36
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2010123.html%23G36
https://www.althingi.is/altext/stjt/2018.155.html%23G28
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/260-2018
https://www.althingi.is/altext/stjt/2015.109.html


II. Reglugerð um vegi í náttúru Íslands samkvæmt lögum um náttúruvernd nr. 260/2018

1. gr.

Reglugerð þessi gildir um gerð og birtingu skrár um vegi, aðra en þjóðvegi, í náttúru Íslands þar 
sem umferð vélknúinna ökutækja er heimil, sbr. 32. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013.

2. gr.

Við gerð aðalskipulags gera sveitarfélög tillögu að skrá skv. 1. gr. innan marka sinna. Skráin hlýtur 
samþykkt samhliða afgreiðslu aðalskipulags eða breytinga á aðalskipulagi, sbr. 32. og 36. gr. 
skipulagslaga, nr. 123/2010. Sveitarfélögum er heimilt að gera tillögu skv. 1. málsl. við gerð svæðis- 
skipulags eða breytingar á svæðisskipulagi, sbr. 21. og 27. gr. skipulagslaga.

Skráin er háð samþykki Umhverfisstofnunar, eða annarra stjórnvalda þjóðgarða þegar við á, á 
landsvæðum sem liggja innan friðlýstra svæða og þjóðgarða. Við gerð skrárinnar skulu sveitarfélög 
hafa samráð við Umhverfisstofnun eða önnur stjórnvöld þjóðgarða ef við á, Vegagerðina, Land- 
græðslu ríkisins, Landmælingar Íslands, samtök útivistarfélaga, náttúru- og umhverfisverndar- 
samtök, Bændasamtök Íslands og Samtök ferðaþjónustunnar.

3. gr.

Við gerð tillögu að skrá skv. 1. málsl. 1. mgr. 2. gr. skal sérstaklega líta til þess hvort akstur á 
umræddum vegum sé líklegur til að raska viðkvæmum gróðri, valda jarðvegsrofi, hafa neikvæð 
áhrif á landslag, víðerni og ásýnd lands eða hafa að öðru leyti í för með sér náttúruspjöll. Einnig 
má líta til þess hvort um greinilegan og varanlegan veg sé að ræða, hvort löng hefð sé fyrir akstri 
á honum og hvort umferð á tilteknum vegi skuli takmarka við ákveðnar gerðir ökutækja, viss tímabil, 
náttúrufarslegar aðstæður eða við akstur vegna ákveðinna starfa.

4. gr.

Sveitarfélög skulu í tillögu að skrá skv. 2. gr. flokka vegina í samræmi við neðangreinda flokkun í 
F0, F1, F2 og F3:

F0 Greiðfær vegur, fær allri almennri umferð að sumarlagi. Oft lokaðir á veturna vegna snjóa og vegna 
aurbleytu á þáatíð.

F1 Seinfær vegur, fær allri almennri umferð að sumarlagi. Oftar en ekki lægri en landið til beggja hliða. 
Breidd um 4 m. Stórir lækir og ár brúaðar. Vegir þessir eru oft lokaðir á veturna vegna snjóa og vegna 
aurbleytu á þáatíð.

F2 Lakfær vegur, fær fjórhjóladrifnum bílum, mjög öflugum fólksbílum, jepplingum og vélhjólum. Oftar en 
ekki lægri en landið til beggja hliða. Breidd um 4 m. Lækir og smáár óbrúaðar. Oft lokað á veturna 
vegna snjóa og aurbleytu á þáatíð.

F3 Torfær vegur, einungis fær stórum og vel búnum fjórhjóladrifnum bílum, ofurjeppum og vélhjólum. 
Vegur, oftar en ekki lægri en landið til beggja hliða, getur verið ójafn, grýttur og með bleytuíhlaupum. 
Breidd um 4 m. Oft lokað á veturna vegna snjóa og aurbleytu á þáatíð.

Vegina skal einnig flokka eftir heimild til notkunar í opna vegi og vegi með takmarkaða notkun. Sé 
um að ræða veg með tímabundna og/eða takmarkaða notkun skal tilgreint sérstaklega það tímabil 
sem heimilt er að nota veg og í hvaða tilgangi sé heimilt að nota veginn, s.s. við smalamennsku, 
veiði, eftirlit og viðhald orku- og veitumannvirkja eða rannsóknir.

Tillaga að skrá skv. 2. gr. skal vera stafræn og taka mið af ÍST 120 staðli og fitjuskrám. Miðlína 
vegar skal vera hnituð og miða skal við að nákvæmnin sé að lágmarki +/- 5 m.

5. gr.



Vegagerðin heldur skrá í stafrænum kortagrunni um vegi skv. 1. gr. þar sem umferð vélknúinna 
ökutækja er heimil, sbr. 2. mgr. 7. gr. vegalaga, nr. 80/2007. Vegagerðin veitir almenningi aðgang 
að skránni í gegnum vefþjónustu bæði til skoðunar og til niðurhals. Skipulagsstofnun ber að sjá til 
þess að Vegagerðinni berist upplýsingar um skrána í hlutaðeigandi sveitarfélagi til skráningar og 
birtingar í vegaskrá. Í skránni skulu vegir skv. 1. gr. auðkenndir sérstaklega. Vegagerðin skal birta 
uppfærða skrá svo fljótt sem unnt er.

Skrá skv. 1. gr. og breytingar á henni skulu auglýstar í B-deild Stjórnartíðinda, sbr. 25. og 32. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010.

6. gr.

Upplýsingar um heimila vegi í vegaskrá skv. 1. gr. fela ekki í sér að þeir séu færir öllum vélknúnum 
ökutækjum og leiða ekki til ábyrgðar ríkis eða sveitarfélaga á viðhaldi þeirra.

7. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 5. mgr. 32. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd og tekur þegar 
gildi.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 5. febrúar 2018.

Guðmundur Ingi Guðbrandsson.

Sigríður Auður Arnardóttir.

III. Leiðbeiningar Skipulagsstofnunar um vegir í náttúru Íslands -  um gerð vegaskrár og högun 
og skil á gögnum.

https://www.skipulag.is/media/vegir-i-natturu-islands/vegirinatturuislands v4.pdf

https://www.skipulag.is/media/vegir-i-natturu-islands/vegirinatturuislands_v4.pdf

