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         Reykjavík, 28. janúar 2021 

Berist til nefndarsviðs Alþingis,  

Frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð - Umsögn Reykjavíkurborgar 

Reykjavíkurborg hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð (369. mál 151. 

löggjafarþings 2020-2021). Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkur barst frumvarpið til umsagnar. 

 

Reykjavíkurborg er fylgjandi stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu og telur það skynsamlega leið til að a 

vernd einstakra náttúrugersema, landslags og víðerna. Með stofnun þjóðgarðs gefst tækifæri til að 

samþætta skipulag og stjórnun á hálendinu öllu sem er sameiginleg eign þjóðarinnar. Hlutverki 

þjóðgarðsins er vel lýst í markmiðum 3. greinar frumvarpsins. Í þeim felast mörg mikilvæg verkefni 

sem þurfa styrkan grundvöll. Til þess er þjóðgarðsfyrirkomulagið vel fallið. Í ljósi umræðunnar er þó 

mikilvægt að skýra vel hvers vegna þjóðgarður sé heppilegri valkostur fyrir verndun svæðisins en 

aðrar leiðir. 

Stjórnunarfyrirkomulag þjóðgarðsins 

Mál þetta hefur verið lengi í undirbúningi enda stórt og flókið. Að mati Reykjavíkurborgar virðist 

samráð hafa verið ítarlegt og vandað. Málið er þó umdeilt og sjónarmið eru margvísleg. Mikilvægt er 

að góð sátt og samstaða náist um málið og er það mat Reykjavíkurborgar að ef vel tekst til þá verði 

tilkoma Hálendisþjóðgarðs jákvætt skref sem í munu felast mörg tækifæri. 

Áskoranir eru þó einnig ýmsar. Það er til að mynda töluverð áskorun að koma á stjórnunar-

fyrirkomulagi Hálendisþjóðgarðs sem nær á fullnægjandi hátt til allra sjónarmiða sem eiga erindi í 

stefnumótun og ákvarðanatöku mála er þjóðgarðinn varðar. 

Í frumvarpinu er lagt til að fara svipaða leið og gert hefur verið í Vatnajökulsþjóðgarði, þ.e. að skipa 

sérstök umdæmisráð sem fara með málefni er varða tiltekin svæði þjóðgarðsins og þar sem raddir 

íbúa og félagasamtaka á þeim slóðum eiga sér fulltrúa, og svo eina stjórn þar sem m.a. fulltrúar 

umdæmisráðanna eiga sæti. Með þessu fyrirkomulagi er tryggt að sveitarfélög sem liggja að hluta 

innan þjóðgarðs og hafa þar skipulagskyldu, eigi sér fulltrúa sem og landshlutasamtök t.d. í 

ferðaþjónustu, útivist eða náttúruverndarsamtök. Það er jákvætt að heimafólk eigi ríka aðkomu að 

stjórn þjóðgarðsins enda hagsmunir þess alla jafna mjög miklir og hefur þetta fyrirkomulag reynst 

farsælt í Vatnajökulsþjóðgarði. 

Aðkoma annarra sveitarfélaga (og annarra hagaðila) 

Að þessu  sögðu hefur Reykjavíkurborg af því nokkrar áhyggjur, og hefur áður vikið að því í 

umsögnum um málið á fyrri stigum, að það eru fá tækifæri fyrir aðra landsmenn sem lifa eða starfa í 

aðeins meiri fjarlægð frá mörkum Hálendisþjóðgarðs að hafa áhrif á stjórnun garðsins og ákvarðanir 

sem þar eru teknar. Ekki er gert ráð fyrir að íbúar eða yfirvöld sveitarfélaga sem eru staðsett utan 

marka þjóðgarðsins fái aðkomu að stjórn eða umdæmisráðum. Það er þrátt fyrir að mörg mikilvæg 

samtök sem nota hálendið mikið til ýmissa nota eru með meginstarfsemi sína annars staðar t.d. á 

höfuðborgarsvæðinu. Til dæmis eru stærstu ferðaþjónustufyrirtækin sem mörg stunda ferðaþjónustu 

á hálendinu staðsett á höfuðborgarsvæðinu. Sama á við um mörg útivistar- og 

náttúruverndarsamtök. 
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Veigamest er þó að mati Reykjavíkurborgar að langstærstur hluti almennings býr og starfar utan 

þeirra sveitarfélaga sem fá tækifæri til að koma að stjórnun hálendisþjóðgarðs. Þar er um mjög 

stóran hóp af fólki að ræða sem notar hálendið ekki síður en íbúar þeirra sveitarfélaga sem falla innan 

marka þjóðgarðsins. Reykjavíkurborg getur ekki annað en velt fyrir sér hvort ekki væri heppilegra ef 

fulltrúar annarra sveitarfélaga fengju aðkomu að stjórnun garðsins með einhverjum beinum hætti. 

Skilningur er þó til staðar um að það geti reynst erfitt í framkvæmd miðað við það 

stjórnarfyrirkomulag sem stefnt er að. 

Ef engu verður breytt varðandi fyrirkomulag stjórnar og umdæmisráða Hálendisþjóðgarðsins við 

vinnslu frumvarpsins vill Reykjavíkurborg hvetja til þess að það verði betur fjallað um í frumvarpi eða 

greinargerð því fylgjandi að tryggja verði upplýsingaskyldu umdæmisráða og stjórnar 

Hálendisþjóðgarðs og að við mikilvægar ákvarðanir, t.d. um gerð stjórnunar- og verndaráætlana og 

almenna stefnumótun, verði ítarlegt og skýrt umsagnarferli þannig að allir aðilar sem vilja fái tækifæri 

til að veita álit sitt. Ein leið til þess að ávarpa þetta væri að skýra það í 15.gr frumvarpsins að samráð 

yrði haft við sveitarfélög á landinu öllu. Jafnframt mætti telja „sveitarfélög“ sérstaklega upp sem þá 

aðila sem eigi að leita umsagnar hjá þegar stjórnunar- og verndaráætlanir eru auglýstar. 

Valdheimildir 

Nokkuð hefur verið rætt um að í frumvarpinu fylgi margar heimildir fyrir stjórnendur þjóðgarðsins 

og/eða ráðherra með gerð reglugerða, sem leiði til takmörkunar eða banns á ýmsum þáttum t.d. 

aðgengi, umferð, athöfnum og nýtingu innan þjóðgarðsmarka. Þörfin fyrir slíkar heimildir er vitanlega 

til staðar t.d. ef stefnir í óefni varðandi spjöll á viðkvæmri náttúru og bregðast þarf við hratt. Hins 

vegar má velta fyrir sér hvort sumar reglurnar sem áætlað er að setja í reglugerð væri skynsamlegra 

að útfæra í stjórnunar- og verndaráætlunum. 

Til dæmis er fjallað um í 18. grein um dvöl, umgengni og umferð í Hálendisþjóðgarði að reglur um 

umferð loftfara verði útfærð í stjórnunar- og verndaráætlunum. Hvers vegna er það sérstaklega haft 

þannig meðan reglur um aðra umferð t.d. ökutækja verða skilgreindar í reglugerðum? Þarna er 

ákveðið ósamræmi og ef til vill má beita stjórnunar- og verndaráætlunum í meira mæli fyrir svona 

reglusetningar. 

Einnig mætti koma fram í frumvarpinu að beinar heimildir stjórnenda þjóðgarðsins til ýmissa 

takmarkana/banns ættu almennt að vera til umfjöllunar í stjórnunar- og verndunaráætlunum. Þannig 

má betur tryggja lýðræðislega umfjöllun um þau tilfelli er þetta varðar, sem sannarlega í einhverjum 

tilfellum geta verið umdeild mál þar sem skoðanir eru mjög skiptar um nauðsyn og umfang 

takmarkana eða banns. Í 14. grein um stjórnunar- og verndaráætlanir er fjallað aðeins um að 

takmarkanir eigi að vera til umfjöllunar í þeim,  en það mætti tengja það betur saman við aðrar 

greinar þar sem greint er frá heimildum til takmarkana og banns t.d. ákvæði 18. greinar um dvöl, 

umgengni og umferð, 21. greinar um leyfisveitingar, 25. greinar um eftirlit, 28. greinar um stöðvun 

athafna og framkvæmda og 31. greinar um reglugerðir fyrir Hálendisþjóðgarð. 

Mjög jákvætt er að mati Reykjavíkurborgar að fjallað sé um hefðbundna landnýtingu og hún leyfð 

innan þjóðgarðsins því stór hluti landsmanna reiðir sig á þetta svæði og þær hefðbundnu nytjar sem 

þar hafa verið stundaðar og þær hafa margar menningarlegt mikilvægi. Hins vegar er ekki síður 

jákvætt að gerð sé sú krafa að þessi hefðbundna landnýting sem leyfð verði í þjóðgarðinum þurfi að 

vera sjálfbær því sannarlega er víða um viðkvæmt landsvæði og lífríki að ræða. Tryggja þarf að hægt 

verði að uppfylla þetta skilyrði í gegnum það regluverk sem önnur löggjöf um t.d. veiði, búfjárbeit og 
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aðra landnýtingu felur í sér og grundvallaratriði er að upplýsingar séu til staðar t.d. um ástand lands 

og nytjastofna þannig að rökstyðja megi leyfisveitingar eða takmarkanir þessu tengt.  

Niðurlag 

Reykjavíkurborg styður meginmarkmið um stofnun Hálendisþjóðgarðs og gerir ekki frekari 

athugasemdir við frumvarpið að svo stöddu. Óskað er eftir að tillit verði tekið til þeirra athugasemda 

sem fram koma í umsögn þessara, sér í lagi varðandi umsagnarrétt sveitarfélaga alls staðar á landinu.  

Fulltrúar Reykjavíkurborgar óska jafnframt eftir að fá að koma fyrir umhverfis- og samgöngunefnd og 

gera grein fyrir þeim sjónarmiðum sem fram koma í umsögn þessari. 

 

f.h. Reykjavíkurborgar, 

Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri 

Glóey Helgudóttir Finnsdóttir, skrifstofustjóri skrifstofu sviðsstjóra 

Þórólfur Jónsson, deildarstjóri náttúru og garða 

Snorri Sigurðsson, verkefnastjóri á deild náttúru og garða 

 


