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Frumvarp til laga
um breytingu á lögum um þjóðgarðinn á Þingvöllum, nr. 47/2004, með síðari breytingum

(samningar við þjónustuaðila).

Frumvarpið tekur til breytinga á lögum um þjóðgarðinn á Þingvöllum og felur í sér ný ákvæði 
vegna atvinnutendrar starfsemi í honum. Með þeim “er lagt til að óheimilt verði að reka 
atvinnutengda starfsemi innan staðarmarka þjóðgarðsins á Þingvöllum án samnings um slíka
starfsemi við Þingvallanejhd.  Einnig er lögð til gjaldtökuheimild vegna gerðar slíkra
samninga, umsjón með þeim og eftirliti.” eins og segir í greinargerð með frumvarpinu. Ennfremur 
segir þar: “Reynslan hefur sýnt að áhugi rekstraraðila til að nýta auðlindir þjóðgarðsins hefur 
aukist gífurlega með auknum fjö lda ferðamanna síðustu ár. Með hliðsjón a f  verndarmarkmiðum  
þjóðgarðsins kann að vera nauðsynlegt að setja rekstraraðilum skilyrði og mögulega takmarka 
þann jjö lda aðila sem fcer að nýta gæðin hverju sinni þ ar sem svæðið ber ekki ótakmarkaðan fjölda  
ferðamanna og átroðningur rýrir verndargildi svœðisins. ”

Leiðsögn - stéttarfélag leiðsögumanna - tekur undir þau sjónarmið sem fram koma í þingskjalinu og 
er sammála eíhi frumvarpsins en telur að nauðsynlegt sé að ganga nokkuð lengra en gert er í 
fyrirliggjandi frumvarpi og að fleiri leiðir séu til að tryggja það að markmiðum með starfsemi 
þjóðgarðsins verði náð en að takmarka fjölda ferðamanna. Leyfír Leiðsögn sér að vekja athygli á 
eftirfarandi.

I. Meginmarkmið frumvarpsins er að tryggja vemdun náttúru þjóðgarðsins í ljósi þeirrar miklu 
ásókna ferðamanna að honum og þeirrar atvinnustarfsemi sem henni fylgir.Samrýmist þetta vel 
lögum um þjóðgarðinn á Þingvöllum sem leggur mikla áherslu á náttúruvemdun. Þjóðgarðurinn 
á Þingvöllum hefúr ekki aðeins mikið gildi sem náttúruperla. Hann er einnig 
menningarsögulegar minjar sem ekki síður en náttúra hans er ástæða þess að staðrinn er á 
heimsminjaskrá Sameinuðu þjóðanna. Sá þáttur ekki síður en náttúran gerir hann eftirsóttan 
fyrir þá sem heimsækja landið. Einnig má geta þess að í seinni tíð hefur stórbrotið landslag 
þjóðgarðsins fengið að njóta sín í sjónvarpsþáttum og kvikmyndum og m argir gestir -  ja fn t 
innlendir sem erlendir -hafa  mikinn áhuga á að sjá tökustaðina og setja sig í fótspor stjamanna. 
Þetta er vanmetinn þáttur í aðdráttarafli þjóðgarðsins og oft eru þessir tökustaðir annars staðar í 
þjóðgarðinum en þeir staðir sem hinn hefðbundni ferðamaður vill sjá.

II. Staðir á heimsminjaskrá fá sérstaklega mikla athygli ferðamanna og ættu að njóta sérstakra 
ákvæða hvað varðar kröfúr til þeirra er stunda atvinnustarfsemi þar. Þetta em  sérstakir og frægir 
staðir og mjög mikilvægt að skila þeim í góðu ástandi til komandi kynslóða.

III. í flestum löndum er lögð áhersla á staðir sem njóta séstakra vemdunar vegna náttúru- og/eða 
menningarsögulegs gildis séu kynntir þeim sem þá heimsækja sem slíkir og að þeir miðli 
menningu og sögu staðarins og þýðingu hans í sögulegu samhengi ekki síður en hinni sjáanlegu 
náttúru og eru þær kröfur sem gerðar eru til þeirra sem umsjá hafa með þeim eða nota þá í 
atvinnustarfsemi í samræmi við það.

IV. Jarðfræði þjóðgarðsins er um margt mjög sérstök, og jafnvel einstök. Sama á við um vistfræði 
Þingvallasvæðisins og sérstaklega vistfræði Þingvallavatns.



V. Nýting á þjóðgörðum og öðrum svæðum er ekki eingöngu á vegum fyrirtækja á staðnum eða 
atvinnutengdar starfsemi í þjóðgarðinum sjálfúm. Líklegt er að mesta álag á náttúru staðarins 
stafi frá fyrirtækum utan hans, einkum ferðaskrifstofum og öðrum aðilum sem skipuleggja og 
selja hópferðir í eða um þjóðgarðinn.

VI. Þjóðgarðar, uppbygging starfsemi innan þeirra og nýting þeirra til tekjuöflunar eins og í 
ferðaþjónustu hefur í för með sér aukan hættu á slysum á þeim sem staðinn sækja heim eða 
óhöppum sem skaðað geta viðkvæma náttúru hans. Leggur það skyldur á þá sem umsjón með 
þeim hafa að þess sé gætt að öryggismál séu í góðu lagi.

VII. Þjóðgarðurinn er á viðkvæmu svæði og margir staðir þola ekki mikinn ágang. Sumstaðar 
búið að bæta aðstöðuna en á mörgum öðrum stöðum er mikið verk eftir. Mikilvægt er að stýra 
umferð, jafnt akandi, gangandi og ríðandi sem og um vatnið þannig að ásýnd þjóðgarðsins 
skemmist ekki. Sérstaklega mikilvægt er að hlífa gróðri, því skemmdir á gróðurþekjunni er erfitt 
og tímafrekt að laga og þær geta verið mjög áberandi í landslaginu.

VIII. Leiðsögumenn eru oft á ferð um þjóðgarðinn og þekkja hann vel. Þeir leiðbeina 
ferðamönnum og sjá til að allt fari eftir settum reglum. Einnig stöðva þeir ferðamenn (ekki bara 
þá sem eru í þeirra hóp) sem ekki fara eftir reglum eða virða ekki viðkvæma náttúru. Einnig sjá 
leiðsögumenn oft þegar eitthvað er að fara úrskeiðis og geta látið viðeigandi aðila vita 
(þjóðgarðsverði, vegagerðina, lögregluna eða aðra eftir atvikum). Leiðsögumenn eru þjálfaðir í 
fýrstu hjálp og eru einmitt oft fýrsti aðili á vettvang. Þeir vita þá hvað þarf að gera, þekkja 
númerið hjá neyðarlínunni og vita hvar þeir eru. Einnig e f  einhver náttúruvá er yfirvofandi eða 
jafnvel yfírstandandi, þá geta þeir tekið að sér stjóm á aðstæðum og hafa einhverja hugmynd um 
hvað á að gera og hvert á að leita hjálpar og hvert á að forða sér.

IX. Leiðsögumenn hafa sérþekkingu á náttúru íslands, sögu íslands og hvemig þetta sameinast á 
Þingvöllum.

Með hliðsjón a f framansögðu telur Leiðsögn - stéttarfélag leiðsögumanna - að auk þeirra atriða sem 
frumvarpið hefúr nú að geyma um rekstur í þjóðgarðinum eigi að bæta í það ákvæðum um skyldur 
þeirra og annarra sem nýta sér þjóðgarðinn í atvinnuskyni svo sem fýrir hópferðir með ferðamenn 
til að tryggja að nýting hans sé í samræmi við menningarsögulegt hlutverk hans, vemdun náttúru- 
og menningarminja og uppfýlli nauðsynlegar kröfúr um öryggi slíkrar starfsemi fyrir ferðamenn og 
umhverfi.

Leiðsögn leggur því til að í frumvarpið verði bætt ákvæðum sem feli eftirfarandi í sér:

1. Að Þingvallanefnd skuli setja þeim sem reka starfsemi innan þjóðgarðsins og öðrum sem nýta 
hann í atvinnustarfsemi sinni svo sem hópferðum skilyrði um að sú starfsemi sé í samræmi við 
menningarsögulegt hlutverk hans, verndun náttúru- og menningarminja og uppfýlli 
nauðsynlegar kröfúr um öryggi slíkrar starfsemi fyrir ferðamenn og umhverfi.

2. Að meðal þeirra skilyrða verði sú kvöð að hópferðir um garðinn séu undir stjóm og með 
leiðsögn manna sem hafa þekkingu, undirbúning og reynslu til að miðla til ferðamanna 
menningarsögulegu efni sem tengist staðnum, upplýsingum um sögulega þýðingu hans og 
náttúru.

3. Að Þjóðgarðinum sé heimilt að hafa með höndum slíka leiðsagnarþjónustu og selja hana gegn 
fúllu gjaldi þeim ferðaþjónustufýrirtækum sem ekki uppfylla framangreind skilyrði og að þeim 
sé þá skylt að kaupa hana.

4. Heimilt sé að sekta þá aðila sem ekki fari að reglum þjóðgarðsins.
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