
Umsögn um Hálendisþjóðgarð, 369. Mál, lagafrumvarp 151. Löggjafarþing

Hálendi Íslands er mér afar kært. Ég ólst upp við ferðalög með foreldrum mínum, bætti vel í á eigin 
vegum um leið og ég hafði aldur til, starfaði um tíma í björgunarsveit og í dag færist það æ í aukana 
að ég fari um hálendið með fjölskyldu mína.

Mér óar við tilhugsunina um að frumvarp um miðhálendisþjóðgarð verði samþykkt í núverandi mynd. 
Ég hef lesið frumvarpið stafna á milli og langar til að vekja athygli á því sem mér liggur helst á hjarta, 
fyrst almenns eðlis og svo með tilvísunum í frumvarpið.

Almennar athugasemdir

• Umhverfisráðherra heldur því fram að þjóðgarðurinn hafi mikinn meðbyr. Það tel ég rangt og 
byggi það mat mitt á eftirfarandi:
-Ég hef ekki enn séð umræðu eða átt samtal við aðila í ferðaþjónustu sem fagnar þessu 
heldur er ferðaþjónustan í heildina litið á móti þessu.
-Að lang stærstum hluta er það fólk sem ég ræði þjóðgarðinn við á móti honum, einkum og 
sér í lagi eftir að hafa verið lauslega upplýst um innihald frumvarpsins sem felur í séð boð og 
bönn og óhóflegar valdaheimildir. Gildir hér einu hvort um er að ræða ungt fólk eða gamalt 
og allt þar á milli, óháð því hvort fólk ferðast um á reiðhjólum, jeppum, hestum eða með 
hvaða öðrum hætti sem er.
-Á heildina litið tel ég að yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem fara um hálendið, hvort sem er 
vegna vinnu eða til yndisauka séu mótfallnir frumvarpinu.

• Mér þykir þversögn í því að ráðast í framkvæmdir til þess að auðvelda aðgengi með 
samgöngubótum, þjónustumiðstöðvum, gestastofum o.þ.h. til að laða að fleira fólk en á 
sama tíma grípa til hafta til að takmarka og stýra umferð og vernda viðkvæm svæði. Megnið 
af hálendinu verndar sig sjálft í dag þar sem aðgengi er misgott og almennt ekki verið að ota 
viðkvæmum svæðum að ferðamönnum í miklu magni.

• Hálendið er víðast hvar fáfarið, fámennt og eins og tíðrætt er um, ósnortin víðerni. Það að 
bæta samgöngur og byggja þjónustumiðstöðvar og gestastofur til að draga að aukin fjölda 
ferðamanna dregur úr óbyggðaupplifuninni og er á vissan hátt láglendisvæðing. Ég óttast að 
fáfarin og falleg svæði sem í dag bera nær engin merki um mannfólk önnur en stöku slóða og 
einn og einn fjallakofa verði meira í líkingu við staði á borð við Landmannalaugar og Skaftafell 
svo dæmi séu nefnd um staði þar sem vart er þverfótað vegna umferðar og mannfjölda. Ekki 
fleiri umferðarmiðstöðvar, uppbyggða vegi, brýr eða önnur stærri mannvirki takk fyrir.

• Til einföldunar sé ég þetta svo að verið sé að skerða þau gæði sem hálendið er Íslendingum til 
þess að auka flæði erlendra ferðamanna, þjóðgarðurinn væri því ekki starfræktur með 
hagsmuni okkar þjóðar að leiðarljósi heldur annarra þjóða og þess að moka valdi og 
fjármunum undir fáa á kostnað fjöldans!!!

Athugasemdir við sjálft frumvarpið

Bein tilvísun í texta viðkomandi greinar innan gæsalappa og athugasemdirnar eru í þeirri röð sem 
viðkomandi texti er í frumvarpinu:

• 14. grein: „Þá skal stjórnunar- og verndaráætlun Hálendisþjóðgarðs einnig ná til jaðarsvæða
þjóðgarðsins." Þarna er fyrirfram gert ráð fyrir að seilast enn lengra en þessi allt of stóri 
þjóðgarður ætti ná, út fyrir skilgreind mörk garðsins.



• 18. grein: "Gestum Hálendisþjóðgarðs er skylt að hlíta fyrirmælum starfsmanna þjóðgarðsins
um umgengni og háttsemi íþjóðgarðinum". Með þessu yrðum við upp á náð og miskun
starfsmanna þjóðgarðsins komin, háð mögulegum duttlungum og geðþóttaákvörðunum 
þeirra. Ég kalla eftir því að þetta verði fellt út eða annars breytt í "Gestum Hálendisþjóðgarðs 
er skylt að hlíta reglum þjóðgarðsins um umgengni og háttsemi í þjóðgarðinum". Það væri 
afar óeðlilegt að færa svo mikið vald í hendur starfsmanna garðsins en að sama skapi eðlileg 
krafa að gestum garðsins sé gert að fylgja reglum garðsins og starfsmönnum hans að 
framfylgja þeim reglum.

• 18. grein: „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". Ég kalla eftir því að för fólks um þjóðgarðinn verði ekki skert 
miðað við núverandi ástand, óháð ferðamáta. Það fæli í sér áframhaldandi óhefta notkun á 
þeim vegum, slóðum, stígum, reiðleiðum og öðru sem hefð er fyrir að fara um.

• 18. grein: "Akstur vélknúinna ökutækja utan vega í  Hálendisþjóðgarði er bannaður. Þó er
heimilt að aka slíkum tækjum á jöklum og snævi þakinni jö rð  utan vega svo frem i sem jörð  sé 
frosin eða snjóþekjan traust og augljóst að ekki sé hætta á náttúruspjöllum. 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'' Ég er afar smeykur við að þessu 
ákvæði yrði ekki beitt af hóflegri skynsemi og með haldbærum rökum. Ég kalla eftir því að 
þetta verði fellt út en ef ekki þá yrði þessu ákvæði settar þröngar skorður sem kveða á um við 
hvaða tilefni mætti beita þessu. Einkum og sér í lagi kalla ég eftir því að slíkt akstursbann sé 
ekki heimilt að vetri til að þessu skilyrði uppfylltu: "Þó er heimilt að aka slíkum tækjum á 
jöklum og snævi þakinni jö rð  utan vega svo frem i sem jörð  sé frosin eða snjóþekjan traust og 
augljóst að ekki sé hætta á náttúruspjöllum".

• 18. grein: „Í stjórnunar- og verndaráætlun Hálendisþjóðgarðs skal gerð sérstök grein fyrir 
öllum vegum þar sem heimilt er að aka innan þjóðgarðsins" Þetta þykir mér galið. Með þessu 
yrði horfið frá almennum rétti fólks til frjálsrar farar um landið og fólki sniðin sá þröngi 
stakkur að allt sem ekki er sérstaklega leyft sé bannað. Þó ég vilji halda hverjum einasta 
vegslóða opnum sýni ég því skilning að á einhverjum stöðum þurfi e.t.v. að takmarka umferð, 
en það skyldi þá gera á mjög afmörkuðum svæðum/leiðum og með haldbærum rökum um 
ástæður lokunar. Ég sé heldur ekki að það náist með nokkru öðru móti sátt um slíkt net vega 
og slóða nema þá e.t.v. það væri klárað að safna í gagnagrunna hverjum einasta kílómetra og 
eingöngu sáralítið brot grisjað út sökum einhverra sérstakra aðstæðna sem kalla á slíkt. Ég er 
smeykur við að nái þetta fram að ganga muni í reynd mjög stór hluti akstursleiða á hálendinu 
lokast og umferð helst aðeins leyfð á stofnvegum og stærri vegum innan um aukna umferð 
sökum samgöngubóta á borð við uppbyggða vegi og fleiri brýr og ræsi.

• 19. grein: „Í stjórnunar- og verndaráætlun skal fjalla um öryggismál innan Hálendisþjóðgarðs 
og uppbyggingu innviða vegna þeirra á áningarstöðum þar sem talin er þörf á ráðstöfunum 
til að vara fólk við hættu eða nauðsynlegt þykir að beina umferð frá  hættum í umhverfinu." 
Viðvaranir og upplýsingagjöf er af hinu góða en íþyngjandi aðgerðir á borð við lokanir þykir 
mér til bölvunar. Síðustu ár hefur færst mjög í vöxt að loka leiðum og banna akstur (ekki bara 
á miðhálendinu heldur er Hellisheiðin gott dæmi) byggt á því að það sé of erfitt, hættulegt 
eða hætta á landskemmdum og slík bönn miða þá gjarnan við óvana ferðamenn á vanbúnum 
bifreiðum. Það er grátlegt þegar þaulvönum Íslendingum á öflugum bílum er bannað að fara 
um t.d. Gæsavatnaleið sökum vatnavaxta því aðstæður eru með þeim hætti að óreynt folk á 
óbreyttum bílum gæti lent í vandræðum. Slík forræðishyggja er ekki til góða.



• 21. grein: "Afla skal leyfis Hálendisþjóðgarðs vegna skipulagðra viðburða og einstakra 
verkefna í  Hálendisþjóðgarði sem krefjast aðstöðu, mannafla eða meðferðar tækja í 
þjóðgarðinum, svo sem kvikmyndunar, viðburða, samkomuhalds og rannsókna. Stofnuninni 
er heimilt að setja skilyrði fyrir leyfisveitingu. Ráðherra skal setja í  reglugerð ákvæði um 
málsmeðferðslíkra leyfisveitinga." Hversu langt á að ganga? Á þetta aðeins við um risastór 
verkefni á borð við kvikmyndagerð eða eru vinahópar upp á náð og miskun þjóðgarðarins 
komnir hvað varðar hópferðir? Undirritaður hefur m.a. komið að skipulagi hópferða með um 
60 þátttakendum, bæði á eigin vegum og í nafni Ferðaklúbbsins 4x4, hvoru tveggja ólaunuð 
vinna þar sem þáttakendur eru einungis rukkaðir fyrir útlögðum kostnaði við skálagistingu og 
kvöldverð. Það er eðlileg krafa að geta stundað slíkar ferðir án samráðs við þjóðgarðinn og að 
þurfa sérstakt leyfi til slíks.

• 25. grein: "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 e f  
lokun er nauðsynleg a f öðrum ástæðum til að tryggja öryggi gesta." Aftur komum við að því 
að mér þykir of mikið vald sett í hendur þjóðgarðsvarða. Það hefur sýnt sig í 
Vatnajökulsþjóðgarði að starfsmenn garðsins eiga það til að seilast of langt í boðum og 
bönnum og tilraunum til að stöðva för fólks um þjóðgarðinn og slæm reynsla af slíkum 
samskiptum þaðan ýtir enn undir þá sterku skoðun mína að svona mikil völd þjóðgarðsvarða 
eigi ekki rétt á sér.

• 28. grein: "Hálendisþjóðgarði, þar á meðal þjóðgarðsvörðum og landvörðum, er heimilt að 
stöðva fö r fólks og farartækja um Hálendisþjóðgarð e f það er nauðsynlegt til að koma í veg 
fyrir brot á ákvæðum laga þessara um umferð." Enn og aftur komum við að því að of mikið 
vald sé sett í hendur starfsmanna garðsins. Í þessu samhengi má nefna að við búum við 
fjársvelta lögreglu og landhelgisgæslu og þætti mér réttara að styrkja þær stoðir og efla til 
eftirlits þar sem þörf er talin á frekar en að færa slíkar valdheimildir í hendur starfsmanna 
garðsins sem munu án vafa í fæstum tilfellum hafa þann bakgrunn, reynslu og þekkingu sem 
þarf til að standa að slíkri valdbeitingu. Það færi mun betur á því að starfsmenn garðins 
myndu sinna slíkum málum með eftirliti sem byggði á samtölum, upplýsingagjöf, spurningum 
og e.t.v. myndatökum þegar þörf kræfi.

• 30. grein: "Brot skv. 1. og 2. mgr. varða mann refsiábyrgð hvort sem þau eru framin a f 
ásetningi eða gáleysi " "Þegar alvarleg spjöll verða á náttúru landsins innan 
Hálendisþjóðgarðs við brotskv. 4. mgr. 18. gr. eða brot gegn ákvæðinu telst sérlega vítavert 
að öðru leyti má gera upptækt með dómi vélknúið ökutæki sem notað hefur verið við að 
fremja brot, nema ökumaður hafi notað ökutækið íheimildarleysi" Hvað eru alvarleg spjöll, 
hvernig er það skilgreint? Hvað getur talist sérlega vítavert ef engar skemmdir hafa hlotist af? 
Hér ber að stíga varlega til jarðar og nefna að ég að harður andstæðingur utanvegaaksturs og 
landskemmda, jafn harður og ég er þeirrar skoðunar að akstur á snjó og á vegum og slóðum 
skuli ávallt heimill. Hér óttast ég óhóflega valdbeitingu og refsiaðgerðir gegn fólki sem hvort 
sem er viljandi eða óviljandi fara um lokuð svæði á snjó og/eða aka á leiðum sem ekki 
þóknast þjóðgarðinum. Skilji slíkt ferðalag ekki eftir sig landskemmdir þykir mér óeðlilegt að 
svo þung viðurlög séu möguleg.

• 31. grein: "Ráðherra skal setja í  reglugerðir nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara... 
...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 íþjóðgarði, sbr. 3. mgr. 18. gr." Og að sama skapi 
32. Grein: "Heimilt er að ákveða gjald fyrir veitta þjónustu innan marka Hálendisþjóðgarðs og 
við starfsstöðvar þjóðgarðs, sbr. 24. gr. Gjaldið getur verið fyrir veitingu tiltekinnar þjónustu



eða fyrir aðgang að mismunandi þjónustu á vegum þjóðgarðsins í  tiltekinn tíma innan marka 
hans eða við starfsstöðvar. Þá er heimilt að ákveða að innheimt skuli sérstakt gjald fyrir 
gistingu innan þjóðgarðsins" Ég óttast mjög að þetta skili sér í banni við tjöldun annars staðar 
en á skipulögðum tjaldsvæðum með tilheyrandi kostnaði vegna veittrar þjónustu sem 
þvingað er upp á fólk. Slíkt vil ég ekki sjá heldur hafa áfram kost á að tjalda til a.m.k. einnar 
nætur þar sem henta þykir. Þó skil ég ef þörf þætti á að banna tjöldun á litlum, mjög 
afmörkuðum avæðum sökum einhverra ástæðna en líkt og með vegakerfið þá vil ég í 
grunninn að tjöldun sé leyfð allsstaðar nema þar sem sérstök ástæða þykir til að banna slíkt.

• 33. grein: "Gildistaka og lagaskil. Lög þessi öðlast gildi 1. m aí2021" Miðað við hversu 
umfangsmikið og umdeilt þetta mál er þykir mér þetta óeðlilegt. Það ætti að gefa þessu 
lengri tíma til að aðlaga frumvarpið að ólíkum sjónarmiðum með það að leiðarljósi að ná 
breiðari sátt við þjóðina um garðinn.

• 34. grein: "Hálendisþjóðgarður skal settur á fó t með reglugerð, sbr. 2. gr., eigi síðar en 1.
september 2021." Sama athugasemd og við 33. grein: "M iðað við hversu umfangsmikið og 
umdeilt þetta mál er þykir mér þetta óeðlilegt. Það ætti að gefa þessu lengri tíma til að 
aðlaga frumvarpið að ólíkum sjónarmiðum með það að leiðarljósi að ná breiðari sátt við 
þjóðina um garðinn."

Athugasemdir við Greinagerð

• Um 3. grein: „Það er samofið íslenskri menningu og hluti a f sjálfsmynd þjóðarinnar að 
náttúra landsins sé undirstaða útivistar og hennar sé notið á heilbrigðan og sjálfbæran hátt, 
hvort sem er íatvinnuskyni eða til upplifunar og ánægju. Hestaferðir á fornum reiðleiðum, 
gönguferðir um óbyggðir, smölun, sportveiði, skíðaiðkun, náttúruhlaup og hjólreiðar eru 
dæmi um ólík form nýtingar almannaréttarins og útivistar sem vel getur stutt við markmið 
þjóðgarðsins e f rétt er að málum staðið. Mikilvægt er að í  lögunum sé gefin yfirlýsing um að 
slíkt sé litið jákvæðum augum samhliða þvísem  stofnun þjóðgarðs gefur tækifæri til að stýra 
slíkri umferðþannig að ekki verðiskemmdir á viðkvæmri náttúru." Hér eru meðal annars 
nefndar hestaferðir á fornum reiðleiðum sem er mjög jákvætt. Ég myndi gjarnan vilja sjá í 
þessari upptalningu "Jeppaferðir um jafnt gamla sem yngri vegi og slóða". Með tilkomu jeppa 
og annarra torfærubifreiða í kjölfar Síðari Heimsstyrjaldarinnar varð algjör bylting í 
ferðalögum um hálendið og aðgengi að því hvort sem var vegna vinnu eða til yndisauka. Að 
auki eru lang flestir aðrir ferðamenn, hvort sem um er að ræða fólk sem fer um gangandi, 
hjólandi, á hestum eða með öðrum hætti að mis miklu leiti háð jeppum eða öðrum 
torfærubifreiðum til að stunda sína útivist og því ekki rétt að sleppa svo veigamiklum þætti í 
þessari upptalningu.

• Um 28. grein: " Í 1. mgr. er mælt fyrir um heimild Hálendisþjóðgarðs, þar á meðal 
þjóðgarðsvarða og landvarða, til að stöðva fólk og farartæki e f það er nauðsynlegt til að 
koma í veg fyrir brot gegn ákvæðum frumvarpsins um umferð. Heimildin kann t.d. að eiga við 
um óheimila umferð sem brýtur íbága við reglur viðkomandi svæðis." Aftur geri ég alvarlega 
athugasemd við það að slík valdbeiting sé heimil starfsfólki garðsins, að því sé veitt 
löggæsluvald. Slíkt á eingöngu að vera á færi lögreglu og landhelgisgæslu líkt og verið hefur.

Freyr Þórsson 
Kt. 210786-3849 
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