
sþ. 471. Tillaga til þingsályktunar [224. mál]
um athugun á umgengnis- og heilbrigðisvandamálum á áníngarstöðum ferðamanna
og útivistarsvæðum.

Flm.: Sigurður Blöndal, Ragnar Arnalds.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta rannsaka, hversu unnt sé að leysa
þau umgengnís- og heilbrigðisvandamál, sem nú eru komin upp og fara sívaxandi, á
hinum ýmsu útivistar- og áningarstöðum ferðamanna víðs vegar um landið, og gera
jafnframt ráðstafanir til, að þau verði leyst hið allra fyrsta.

Greinargerð.
Ferðamannastraumur yfir sumarmánuði ársins hefur vaxið gífurlega undanfarin

ár og mun fara vaxandi. Er svo komið, að ýmsir staðir á landinu. sem ferðamenn
kjósa helzt að dveljast á, eru þröngt setnir um miðbik sumars. Vantar vatnslagnir.
hreinlætistæki, vörzlu og bilastæði víðast hvar til þess að þjóna þessum mannfjölda.
Skortur á hreinu vatni og salernum brýtur algerlega í bága við þær kröfur, sem
menn gera til hreinlætis nú á dögum. Enn fremur er sorphreinsun víðast hvar ófull-
nægjandi eða alls engin, enda oft þannig háttað, að enginn telur sig ábyrgan fyrir
umgengni á slíkum stöðum.

Sem dæmi má nefna, að á litlu svæði í Þjórsárdal voru reist 932 tjöld á mánaðar-
tíma frá miðjum júlí til miðs ágústs. Hinn 31. júlí voru þar samtimis 205tjöld á mjög
takmörkuðu svæði. Með fjórum í tjaldi, sem er sennileg áætlun, hafa jafnmargir menn
dvalið á þessu svæði og allir íbúar í miðlungskauptúni, enda þótt engin skemmtisam-
koma væri þarna. Á öðrum skógarsvæðum. eins og Vöglum og Hallormsstað, geta
verið upp í 100tjöld í einu yfir ferðamannatímann.

Geta má þess, að á eftirsóttum stað eins og Ásbyrgi er ferskt og hreint vatn eitt
mesta vandamálið. Tjörnin í Byrgisbotninum er ófullnægjandi, enda baða margir
sig í henni, auk þess sem alls konar óþverri berst í hana undan brekkunni.

Þá má geta þess, að á sumum löngum alfaraleiðum vantar algerlega áningar-
staði. Þannig er raunverulega enginn áningarstaður með hreinlætisaðstöðu á allri
leiðinni frá Reykjahlíð til Egilsstaða.


