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Efni: Umsögn Landssamband íslenskra vélsleðamanna.

Landssamband íslenskra vélsleðamanna (LÍV) hefur farið yfir frumvarp til laga um hálendisþjóðgarð 
og vill koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri.

Almennar athugasemdir:

Í gegnum tíðana hefur miðhálendið verið vettvangur ferðamennsku hvort sem er á vélknúnum 
ökutækjum eða tveimur jafnfljótum. Vélsleðamenn og aðrir ferðahópar sem nýtt hafa hálendið til 
vetrarferðamennsku eru líklega sá hópur náttúruunnenda sem þekkir náttúru Íslands að vetri til einna 
best og hefur notið samvista við frjáls víðerni um langt skeið. Við stofnun Friðlands að fjallabaki árið 
1979 var sérstaklega getið vélsleðamanna sem hagsmunahóps vegna stofnunar friðlandsins og má 
nærri geta að vélsleðamenn hafi rutt leiðina fyrir vetrarferðamennsku æ síðan. Við stofnun LÍV í 
Nýjadal á Sprengisandsleið 4. apríl árið 1984 má segja að vélsleðamenn hafi setið nær einir að 
alsnægtum hálendisins og hefur svo verið æ síðan. Vetrarferðamennska á hálendinu er enn að mestu 
stunduð af íslendingum einum þó ferðaþjónustuaðilar bjóði upp á afþreyingu á jaðarsvæðum 
hálendisins. Fyrirhugaðar breytingar á ferðafrelsi íslendinga um hálendið er að mati félagsins 
ótímabærar og óþarfar. Má vera að nauðsynlegt sé að takmarka og stýra fjölda ferðamanna að sumri 
á vissum svæðum, svo sem Landmannalaugum en að vetri er það fjarri lagi.

Náttúra Íslands er óaðgengileg að vetri og sér sjálf um að vernda landið fyrir ágangi massatúrisma. Sú 
fyrirætlan að leggja um það bil þriðjung flatarmáls alls Íslands undir valdheimildir þjóðgarðsvarða 
mun skaða náttúruvernd og ásýnd hennar um ókomin ár. Reynslan af valdboði og ákvörðunum í 
Vatnajökulsþjóðgarði hefur sýnt okkar félagsmönnum að þjóðgarðsvörðum er ekki treystandi fyrir svo 
viðamiklum valdheimildum. Nægir þar að nefna lokun Vonarskarðs, bann við umferð um Öskju að 
vori óháð snjóalögum, lokun á reiðhjól um Vonarskarð og Jökulsárgljúfur. Þess ber þó að geta að 
reiðhjólamenn fá einn dag á ári þar sem njóta má ferðalags um leiðina milli Dettifoss og Ásbyrgis! 
Þessar ákvarðanir allar hafa verið teknar á hæpnum forsendum, með lítilvægum rökum og hafa 
stuðlað að ásýnd geðþóttaákvarðana.

Reynslan af framkomu VJÞ gagnvart öðrum ferðamátum en gangandi ýtir einnig undir vantraust við 
fyrirætlanir ráðherra og hefur grafið undan viðurkenningu þeirrar gerðar náttúruverndar meðal 
félagsmanna okkar. Svört náttúruvernd er orðið þekkt hugtak meðal almennings þar sem öfgar fá að 
ráða för.
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Vélsleðamenn og konur eru upp til hópa náttúruunnendur, hafa víðtæka reynslu af ferðalögum um 
miðhálendið, jafnt að vetri sem sumri en sjá sér ekki fært að fylkjast að baki frumvarpi þessu í 
núverandi mynd. LÍV skorar á Umhverfis og samgöngunefnd, Alþingi og ríkisstjórn að gera 
nauðsynlegar breytingar á frumvarpi þessu svo víðtæk sátt náist um okkar ástkæra hálendi. Sú sátt 
mun ekki ríkja um hálendisþjóðgarð í núverandi mynd.

Hér eftir fara athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.

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 í þjóðgarðinum". Með þessu yrðum við upp á náð og miskun starfsmanna 
þjóðgarðsins komin, háð mögulegum duttlungum og geðþóttaákvörðunum þeirra. Við köllum 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 í 
þjóðgarðinum". Við köllum 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 jörð utan vega svo fremi 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" þessu ákvæði yrði ekki beitt af hóflegri skynsemi og með haldbærum 
rökum. Við köllum eftir því að þetta verði fellt út en ef ekki þá yrði þessu ákvæði settar afar þröngar 
skorður sem kveða á um við hvaða tilefni mætti beita þessu. Ákvörðun um lokun yrði studd 
rannsóknum á skaðsemi ökutækja á viðkomandi svæði en ekki geðþóttaákvörðun embættismanns. 
Við teljum að þjóðgarður eigi að vera fyrir alla íslendinga, óháð þeim ferðamáta sem þeir kjósa sér.
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• 18. grein: „I stjórnunar- og verndaráætlun Hálendisþjóðgarðs skal gerð sérstök grein fyrir
öllum vegum þar sem heimilt er að aka innan þjóðgarðsins" 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. 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 eru til þess fallinn að spilla 
þeirri sátt sem þarf að ríkja um umgengni í þjóðgarði. 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 
fólk á óbreyttum bílum gæti lent í vandræðum. Slík forræðishyggja er ekki til góða og verður þess 
valdandi að umgengisreglur í eins víðfeðmum þjóðgarði og Hálendisþjóðgarður er, verða ekki virtar.

• 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 málsmeðferð slíkra 
leyfisveitinga." 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 LÍV, 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, ef hættuástand skapast í þjóðgarðinum vegna náttúruvár eða ef lokun er 
nauðsynleg af öðrum ástæðum til að tryggja öryggi gesta." Aftur komum við að því að of mikið vald er 
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 að svona mikil völd 
þjóðgarðsvarða eigi ekki rétt á sér. Sú heimild þjóðgarðsvarðar að loka 30% af landsvæði Íslands 
getur aldrei hlotið samþykki LÍV undir neinum kringumstæðum.
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• 28. grein: "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." 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 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.

• 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 í þjóðgarði, 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" Ekki verður séð annað en að 
tilgangur þessarar heimildar sé að innheimta gjald af ferðafólki, íslensku eða erlendu fyrir aðgang að 
hálendisþjóðgarði. LÍV mótmælir harðlega þeim fyrirætlunum að innheimta gjald af okkur 
íslendingum fyrir það eitt að njóta náttúru okkar fagra lands.

• 33. grein: "Gildistaka og lagaskil. Lög þessi öðlast gildi 1. maí 2021" Miðað við hversu
umfangsmikið og umdeilt þetta mál er væri nær að ná breiðri sátt meðal þjóðarinnar. Sú sátt er ekki 
til staðar í dag

• 34. grein: "Hálendisþjóðgarður skal settur á fót með reglugerð, sbr. 2. gr., eigi síðar en 1.
september 2021." Sama athugasemd og við 33. grein: " Miðað við hversu umfangsmikið og umdeilt 
þetta mál er væri nær að ná breiðri sátt meðal þjóðarinnar. Sú sátt er ekki til staðar í dag"



Ráðherra hefur að undanförnu haldð á lofti þeirri fullyrðingu að ýtarlegt samráð hafi verið um gerð 
þessa frumvarps, samráð það fólst þó helst í fundarröð ráðherra um landið þar sem fram kom 
einbeittur vilji ráðherra á að koma á fót þessum garði þrátt fyrir andstöðu. Þegar þetta er skrifað hafa 
15.000 íslendingar skrifað undir mótmæli við frumvarpið. Einnig hefur ráðherra haldið því á lofti að 
stofnun þjóðgarðs hafi yfir 60% fylgi meðal þjóðarinnar, er þá vísað í 1000 manna úrtak í 
skoðanakönnun sem framkvæmd var árið 2018. Ekki hefur verið gerð viðlíka könnun af ráðuneytinu 
eftir að frumvarp kom fram. Opin könnun á vef útvarpstöðvarinnar Bylgjunnar þann 14.12 
síðastliðinn bendir á hið gagnstæða eða 51,9% eru andvíg þessu frumvarpi á meðan 27,4% eru 
fylgjandi. um það bil 1000 mans svöruðu þeirri könnun.

Ekki verður annað séð en að frumvarpið sé umdeildara en af er látið.
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Læt ég því lokaorðin vera þessi 

Hvað er þjóðgarður án þjóðar!

Virðingarfyllst 

Páll Sighvatsson 

Forseti
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