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Efni: Umsögn um tillögur að áherslum í stjórnunar- og verndaráætlun

Landsnet vísar til auglýsingar á samráðsgátt stjórnvalda um textadrög þriðja verkefnis þverpólitískrar
nefndar um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu varðandi tillögur að helstu áherslum í stjórnunar- og
verndaráætlun, mál nr. S-111/2019.
Á þessu stigi liggja hvorki fyrir tillögur að skilgreiningu á mörkum fyrirhugaðs þjóðgarðs né áherslur um
skiptingu landsvæðis innan þjóðgarðs í verndarflokka. Þá liggur ekkert fyrir um atvinnustefnu en í tillögunum
kemur fram að atvinnustefna verði fullmótuð áður en þjóðgarður taki formlega til starfa.
Þar sem hvorki liggur fyrir afmörkun garðsins né skipting hans í verndarflokka er erfitt að taka beina afstöðu
til efnis í tillagnanna. Það hlýtur að ráðast af umfangi þjóðgarðsins og verndarákvæðum hvernig stefna um
stjórnun og verndun hans snertir núverandi stöðu og framtíðaráform um uppbyggingu meginflutningskerfis
raforku í landinu. Í ljósi þessa telur Landsnet mikilvægt að atvinnustefna verði sett fram sem hluti af
stjórnunar- og verndaráætlun.
Landsnet bendir á að flutningsmannvirki eru í rekstri innan skilgreindra miðhálendismarka
(landsskipulagsstefnu). Mikilvægt er að í stjórnunar- og verndaráætlun sé tryggt greitt aðgengi að slíkum
grunninnviðum hvað varðar viðhald, viðgerðir og uppfærslur. Samkvæmt lögum nr. 60/2013 um
náttúruvernd skal í stjórnunar- og verndaráætlun m.a. fjalla um landnýtingu og nauðsynlegt er að í þeirri
umfjöllun sé vikið að grunninnviðum og heimildum vegna þeirra.
Þá er ljóst að burtséð frá því hvernig meginflutningskerfið þróast til framtíðar mun það að einhverju leyti fara
inn fyrir þessi skilgreindu mörk en aðstæður á Íslandi geta gert það að verkum að önnur leið er ekki fær til
að hægt sé að komast á milli landsvæða. Þá bendir Landsnet á að ákvarðanir um að takmarka möguleika til
uppbyggingar flutningskerfis raforku á afmörkuðum svæðum mun setja aukinn þrýsting á önnur svæði.
Landsnet hlýtur því að vera mikilvægur hagsmunaaðili þegar kemur að samráði um mótun
atvinnustefnunnar.
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