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Ég er mikill náttúruunnandi og elska að ferðast um okkar fallega land. Ætli ég sé ekki um 50 daga á ári með 
fjölskyldu minni á ferðalagi innanlands, mikið til á hálendinu. Ferðalögin koma ekki til af því að ég tilheyri 
einhverjum hagsmunahópi s.s. orku- eða ferðaiðnaði, heldur vegna þess að landið er fallegt og að ferðast um 
það er eins og hin besta hugleiðsla.

Frumvarp um Hálendisþjóðgarð hefst á fögrum orðum um verndum og bætt aðgengi ferðafólks þannig að 
almenningur geti notið útivistar. Hins vegar þegar frumvarpið er skoðað nánar má sjá að í því felst tilfærsla valds 
og ákvarðana fyrir 1/3 af landinu á mjög fáar hendur og í sumum tilfella til einstaklinga. Hvernig nýir valdhafar 
geta farið með þetta vald er óráðið. Ég spyr mig, hver er tilgangur þessara breytinga og hvað bætir þetta umfram 
núverandi regluverk?

Í lögunum eru víðtækar lokanir og hindranir heimilar sem ég fæ ekki séð þörf fyrir og þá er fjallað er um 
gjaldtöku og refsingar í hinum ýmsu málum. Til að sýna fram á þetta hef ég safnað nokkrum bútum úr lögunum.

Heildstæð lokun hálendis Íslands.

„Þjóðgarðsverði er heimilt að loka Hálendisþjóðgarði eða einstökum svæðum hans fyrirvaralaust telji hann að 
dvöl manna eða umferð geti spillt lífríki, jarðmyndunum, landslagi eða menningarminjum, e f hættuástand 
skapast íþjóðgarðinum vegna náttúruvár eða ef lokun er nauðsynleg a f öðrum ástæðum til að tryggja öryggi 
gesta." -25gr.

Skv. þessari grein getur einn einstaklingur lokað hálendinu öllu eða hluta. Ef þessi lokun er ekki virt varðar það 
fangelsi allt að 2 árum skv. 30gr. Eins og staðan er í dag er vegum almennt lokað með fyrirbyggjandi hætti ef 
veður er vont. Er von á því opnun hálendisins verði byggt á veðurspá? Ferðavanir vel útbúnir fjallavinir ferðast 
ekki bara í mestu veðurblíðunni.

Takmörkun á dvöl og umferð:

„Þar skal fjallað um umferðarrétt almennings, aðgengi að svæðinu, not þess og takmarkanir sem gilda á 
einstökum svæðum." -14gr.

„ Í reglugerð sem ráðherra setur skal setja reglur um dvöl, umgengni og umferð í  Hálendisþjóðgarði, þ.m.t. 
tjöldun og umferð gangandi, ríðandi og hjólandi vegfarenda, sem og um umferð vélknúinna ökutækja, báta, 
skipa, loftfara, flygilda og hvers konar annarra farartækja íþjóðgarðinum" -18gr.

„ Í reglugerð sem ráðherra setur er heimilt að banna akstur vélknúinna ökutækja á einstökum svæðum  
þjóðgarðsins allt árið um kring eða á tilteknum tímum ársins" -18gr.

„ Í stjórnunar- og verndaráætlun Hálendisþjóðgarðs skal gerð sérstök grein fyrir öllum vegum þar sem heimilt er 
að aka innan þjóðgarðsins" -  18gr.

Hér er verið að setja í lög að fram skuli koma reglugerð sem ekki hefur enn litið dagsins ljós en segir skýrt að 
takmarka skuli umgengni með einum eða öðrum hætti, hvort sem um er að ræða gangandi, gistingu í tjöldum 
eða akandi. Þá er einnig lagt til að allir vegir sem ekki er sérstaklega gert grein fyrir verði lokað. Hvaða vegum 
eða slóðum verður gerð grein fyrir? Hver ákveður þetta, á hvaða forsendum og með hvaða hætti?



"Gestum Hálendisþjóðgarðs er skylt að hlíta fyrirmælum starfsmanna þjóðgarðsins um umgengni og háttsemi í  
þjóðgarðinum". -18gr.

„Hálendisþjóðgarði, þar á meðal þjóðgarðsvörðum og landvörðum, er heimilt að stöðva för fólks og farartækja 
um Hálendisþjóðgarð ef það er nauðsynlegt til að koma í  veg fyrir brot á ákvæðum laga þessara um umferð." - 
28gr.

Með þessu er lögregluvald fært til starfsmanna þjóðgarðsins og engin takmörkun eða nánari útfærsla sett á það 
hvaða takmörk skulu fylgja þessu valdi.

„Afla skal leyfis Hálendisþjóðgarðs vegna skipulagðra viðburða og einstakra verkefna í  Hálendisþjóðgarði sem 
krefjast aðstöðu, mannafla eða meðferðar tækja íþjóðgarðinum, svo sem kvikmyndunar, viðburða, 
samkomuhalds og rannsókna" -21 gr.

Hvað telst skipulagður viðburður? Varla er það þegar tvær fjölskyldur taka sig saman um að fara í ferðalag? En ef 
20 manna félagsskapur fer í sína árlegu ferð - er slík hefð nú í hættu og orðin upp á náð þjóðgarðsvarðar komin 
enda er gist í húsnæði innan áætlaðs þjóðgarðs? Mega stórfjölskyldur fara saman um hálendið án leyfis?

Fyrir 15 árum síðan var hægt að fara um landið lítt áreittur, tjalda í fallegum lautum og njóta útiveru og að 
sjálfsögðu ganga vel um. Fara í göngutúra um nálæg svæði og upplifa frið, ró og stórbrotna náttúru. Á veturna 
var keyrt á snævi þöktu landinu, oft í fallegum froststillum, og gist í skálum. Ég er mjög sáttur við einfalda 
gistingu í fjallaskálum og geri ekki kröfur um umbætur á vegum eða öðrum samgögnumannvirkjum. Þá vil ég 
einnig ekki að aðrir reyni stöðugt að hafa vit fyrir mér og bendi á að ég hef alltaf komist klakklaust í gegnum mín 
ferðalög og skilið vel við þar sem ég fer um. Miðað við núverandi frumvarp er ljóst að ég tilheyri ekki þeim hópi 
sem er velkominn á hálendi Íslands.
Það fjölgar í þeim hópi sem borga bílaleigum fúlgur fyrir að keyra á illa búnum bílum um hálendið, stundum 
akandi utan slóða, og til þess að hægt sé að fjölga í þessum hópi verður að leggja betri og öflugri vegi út um 
hálendið. Það kallar líka á uppbyggingu enn frekari innviðina því ekki ráða kaldir skálar við allan þennan fjölda.

Verndum landið, er því kallað. Hvernig er landið best verndað? Uppbygging hálendismiðstöðva og uppbyggðra 
vega? Girtir stígar að hverjum fossi og hverjum hver? Miðbókunarkerfi á netinu til að kaupa tímasettan aðgang 
að náttúruperlum? Er þetta leiðin?

Hingað til hefur landið að miklu leiti verndað sig sjálft með því að vera erfitt yfirferðar en með bættum 
samgöngum, fjölgandi gististöðum og auknum ferðamannastraum er þörf á takmörkunum. Það er hinsvegar sárt 
að vera Íslendingur sem meinað verður um frjálsar ferðir á landinu sínu þegar maður vill aka eftir slóðum þegar 
ekki liggur snjór yfir eða ganga frjálst um einstakar náttúrperlur í skiptum fyrir vel greiðandi ferðamenn.

Ég hef enga fjárhagslega hagsmuni af nýtingu hálendisins og er fjölskyldumaður með tvö ung börn. Ég er 
félagsmaður í Útivist, Ferðafélagi Íslands í gegnum Ferðafélag Akureyrar og í Ferðaklúbb 4x4 og hef ekki neina 
pólitíska hagsmuni. Ég er ósáttur við frumvarp um Hálendisþjóðgarð og tel að fara þurfi fram mun meiri umræða 
og samráð áður en hægt er að móta stefnuna og heimildir okkar íbúanna til að ferðast um okkar fallega hálendi.
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