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Verkefni nefndar um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu

Náttúruverndarsamtök Austurlands fagnar áformum um stofnum þjóðgarðs á miðhálendi Íslands sem
nú er unnið að. Í þessu sambandi vill stjórn NAUST leggja sérstaka áherslu á að afmörkun þjóðgarðs á
því svæði sem ekki hefur verið lokið við að marka þjóðlendu um á austurhálendi Íslands verði tekið til
gagngerar skoðunar af hálfu Umhverfis- og auðlindaráðuneytisins og miðhálendisnefndar sem fer
með málaflokkin. Fyrir liggur að Hraunasvæðið sem eftir stendur óraskað og óspillt utan áhrifasvæðis
stórvirkjana þar á nærsvæðinu er í raun eina ósnortna víðerni sem eftir stendur á hálendi
Austurlands.
Sé litið til tillögu í þeim drögum sem liggja hér fyrir til umsagnar hlýtur NAUST að gera þá kröfu til
þeirrar þverpólitísku nefndar sem fjallar um afmörkun á Miðhálendisþjóðgarði að tillaga verði gerð
um að það sem eftir stendur af svokölluðu Hraunasvæði verði með öllu skilgreind sem þjóðlenda og
þar með innleidd sem hluti af miðhálendisþjóðgarði. Þar með talið verði einnig allt land í eigu ríkisins í
landi Þingmúla á Hraunum og nágrenni sömuleiðis fellt inn í þjóðgarðinn.
Ekki verður annað séð í hjálögðum tillögum nefndarinnar en að krafa þessi af hendi NAUST falli vel að
öllu leyti að þeirri sýn sem sett er fram í þeim tillögum sem liggja hér fyrir til athugasemda, samanber
eftirfarandi texti í tillögum nefndar um Miðhálendisþjóðgarð sjá hér meðfylgjandi.

Áherslur miðhálendisnefndar:
Mörk
1. Að mörk miðist við þjóðlendur á miðhálendinu auk þegar friðlýstra landsvæða á
miðhálendinu.
2. Nefndin leggur ekki til að þjóðgarður ná 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.
3. 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.
Í ljósi liðar nr. 3. í tillögum nefndarinnar liggur fyrir að ekkert er til fyrirstöðu að Umhverfis- og
auðlindaráðuneytið og miðhálendisnefnd geri skýlausa kröfu á að allt það land sem eftir stendur
ósraskað og er í ríkiseigu á austurhálendi Íslands verði í ljósi eignarhalds fellt innan marka þeirrar
tillögu sem unnið er að um afmörkun þjóðgarðsins. Eftir sem áður mun hefðbundin núverandi nýting
landsins haldast óbreytt.
Náttúruverndarsamtök Austurlands telja að friðun þess hluta sem eftir standur ósnortinn á hinu
afmarkaða Hraunasvæði á hálendi Austurlands sé eitt stærsta einstaka náttúruverndarmál sem
Austurland stendur frammi fyrir.
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