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Efni: Umsögn vegna frumvarps til laga um hálendisþjóðgarð, mál nr. 369.

Hálendi Íslands er mér afar kært. Mín kynni af því hófust á barnsaldri er ég fór reglulega í 
ferðalög með foreldrum mínum vítt og breytt um heiðar og lendur, vegi og slóða. Þar 
skapaðist ákveðin tenging við landið og virðing sem hefur fylgt mér æ síðan. Síðar er ég hafði 
aldur til, sótti ég hálendið og náttúru þess heim á mínum eigin forsendum, bæði að sumri og 
vetri með innprentaða virðingu frá fyrri tíð. Ferðafrelsið og traust er gjöfin sem við eigum að 
gefa komandi kynslóðum.

Mig verkjar við tilhugsunina um hvert við sem lýðræðisþjóð erum komin. Við tilhugsunina 
um að mögulegt sé að samþykkt verði frumvarp til laga sem í mínum huga stangast á við allt 
sem heitir lýðræði og það sem við sem þjóð eigum að standa fyrir. Frumvarp sem er uppfullt 
af forræðishyggju, valdboðun á fárra manna hendur þar sem máltækið „tilgangurinn helgar 
meðalið" er haft að leiðarljósi. Þarna á að mæta virkjanaöfgum með náttúruöfgum. Slíkt 
veldur aðeins sundrungu, elur á ósætti manna og stríðir gegn almannaheill að mínu mati.

Engin greining hefur farið fram á þörf miðhálendisþjóðgarðs, hvorki út frá náttúruvernd, 
stjórnsýslu eða ferðaþjónustu. Engin samanburðargreining hefur verið gerð á mögulegum 
rekstri miðhálendisþjóðgarðs annars vegar og svo núverandi stjórnunarstigi til að sýna fram á 
hvoru megin hagkvæmnin mögulega liggi. Engin kostnaðar-, rekstrar- eða 
uppbyggingaráætlun hefur verið unnin og lögð fram.

Öll vinnutól eru nú þegar til staðar til að vinna með náttúruvernd. Og þessi tól eru nú á 
höndum margra ólíka hópa sem sameinast um að vilja íslenskri náttúru vel og hafa unnið 
óeigingjarnt og mikið starf henni til heilla í áratugi. Má þar nefna Forsætisráðuneytið, 
sveitarfélög, ríkisstofnanir, björgunarsveitir, útivistarhópa, náttúruverndarhópa, jeppahópa, 
einkaaðila, ferðaþjónustuaðila, bændur o.s.frv. o.s.frv.. Með samþykktu frumvarpi verður 
enn ein ríkisstofnunin sett á laggirnar og eftir stendur spurningin „Til hvers ?"

Athugasemdir við einstaka greinar frumvarpsins:

1. Kafli. Stofnun hálendisbióðgarðs

2. gr. Mikil völd er umhverfisráðherra gefið með því að hann geti ákveðið stækkun þjóðgarðs 
og friðlýsingu landsvæða með reglugerð.

Nær væri að þetta yrði fellt út og í staðin kæmi núverandi ákvæði í 1. gr. laga 
Vatnajökulsþjóðgarðs „Landsvæði í  Vatnajökulsþjóðgarði getur verið íeigu íslenska ríkisins 
eða í eigu annarra aðila enda liggi fyrir samþykki eiganda viðkomandi lands um að það verði 
hluti Vatnajökulsþjóðgarðs. Leita skal samþykkis viðkomandi sveitarstjórnar fyrir friðlýsingu 
landsvæðis í  sveitarfélaginu."



Í 3. grein laga Vatnajökulsþjóðgarðs stendur einnig „Heimilt er meðsamþykki landeiganda 
að friðlýsa land sem hluta Vatnajökulsþjóðgarðs. Gerður skal samningur milli [ráðherra] 1) 
og landeiganda um slíka friðlýsingu þar sem m.a. kemur fram hvaða landnýting er heimil á 
svæðinu. Stjórn þjóðgarðsins hefur eftirlit með að samningar við landeigendur í 
þjóðgarðinum séu virtir.
Svæðisráð, sbr. 7. gr., skulu a.m.k. einu sinni á ári halda fund með eigendum lands á 
viðkomandi rekstrarsvæði og árlega skal halda sameiginlegan fund landeigenda, svæðisráða 
og stjórnar um málefni þjóðgarðsins."

3. gr. Markmið þessi eru góð og gild, en í þeim er ekkert sem ekki er nú þegar unnið að eða 
hægt er að vinna að. Ekki þarf enn eina ríkisstofnunina til, því í dag eru nokkrar slíkar sem 
starfa við að framfylgja lögum um náttúru- og minjavernd. Í náttúruverndarlögum 60/2013 
er nú þegar kveðið á um verndun náttúru. Ekki hefur hingað til þurft sérstaka lagasetningu til 
að stuðla að samvinnu og samstarfi við félög og sjálfboðaliða um málefni landsvæðis, en sú 
samvinna á sér áratuga langa sögu hér á landi.

5. gr. Hvers vegna slíkar valdheimildir þurfi í þjóðgarðsfrumvarp hafa hvergi komið fram. 
Hvað hafa menn til hliðsjónar af því ? Hvaða forsendur gefa menn sér þarna ? Með þessu er 
vægi eignarnámsheimilda ráðherra orðið gríðarlega mikið. Með þessu ákvæði getur stjórn 
þjóðgarðs og ráðherra ákveðið að leysa til sín eignir sem sveitarfélög og nytjaréttarhafar hafa 
byggt og eiga, með eignarnámi.

Þetta er með öllu óásættanlegt.

II. Kafli. Stjórnun hálendisþjóðgarðs

8. gr. Ég mótmæli því að fulltrúar félagasamtaka fái svo mikla sérstöðu innan opinberrar 
stjórnsýslu eins og lýst er í þessari grein. Það er eðlilegt að þeir fái áheyrnarrétt til setu 
funda en ekki sæti í stjórn þjóðgarðs þar sem þetta eru ekki lýðræðislega kosnir fulltrúar.

10. gr. Það að ráðherra hafi völd til að fella skipun stjórnar úr gildi sem og viðkomandi 
stjórnarmanna í umdæmisráði er óásættanlegt. Þetta er allt of almennt orðað og orðin gefa 
til kynna að það sé algjörlega á valdi ráðherra hverju sinni að meta hvort farið sé eftir 
markmiðum eða að stjórnin sé að sinna sínu hlutverki.

III. Kafli. Stjórnunar- og verndaráætlun Hálendisþjóðgarðs.

14. gr. Talað er um að stjórnunar- og verndaráætlun skuli einnig ná til jaðarsvæða 
þjóðgarðsins. Hvergi liggur fyrir skilgreining á orðinu „jaðarsvæði" en má af því skilja að 
jaðarsvæði sé það svæði sem næst liggur þjóðgarðsmörkum (utan þjóðgarðsmarka). Ef það 
er raunin þá mun fjöldi jarða í einkaeigu falla undir þessa stjórnunar- og verndaráætlun sem 
mun beinlínis geta heft uppbyggingu og búsetuskilyrði á jörðunum. Ráðherra fær einnig 
heimild með þessari grein að setja nánari ákvæði um efni stjórnunar- og verndaráætlunar 
(eftir á).

Hvað mun jaðarsvæðið ná langt út frá ystu mörkum þjóðgarðs ? 200 metra, 500 metra, 1 
km, 5 km ?



Þessi grein á engan rétt á sér að mínu mati og þvingar landeigendur undir stjórn 
hálendisþjóðgarðs. Þarna er að mínu mati bæði almannaréttur og eignaréttur virtur að 
vettugi.

15. gr. Það er merkilegt hvað völd ráðherra verða alltaf skýrari og meiri. Að ráðherra geti gert 
breytingar á stjórnunar- og verndaráætlun „telji" hann að áætlun fari í bága við lög þessi eða 
reglugerð um hálendisþjóðgarð. Enginn sérstakur farvegur eða málsmeðferð virðist vera til 
staðar til stjórnar eða umdæmisráða ef upp kemur ágreiningur. Þetta er að mínu mati 
ólýðræðislegt.

16. gr. „Ráðherra er heimilt að setja í reglugerð nánari ákvæði um réttaráhrif stjórnunar- og 
verndaráætlana." Hér set ég stórt spurningamerki við. Ráðherra eru færð ansi mögnuð völd 
sem birtast hér og þar í frumvarpinu, þar sem hann fær heimild til að setja og bæta við 
nýjum reglugerðum eins og honum sýnist henta hverju sinni eftir að frumvarpið hefur verið 
samþykkt. Enn og aftur er þetta ólýðræðislegt með öllu að mínu mati.

IV. Kafli. Almennar meginreglur.

18. gr. „I reglugerð sem ráðherra setur er heimilt að banna akstur vélknúinna ökutækja á 
einstökum svæðum þjóðgarðsins allt árið um kring eða á tilteknum tímum árs".
Hér virðist ráðherra einfaldlega geta ákveðið ef honum hentar sjálfum, að banna allan akstur 
ökutækja, án allra raka eða rétti fólks til að halda uppi vörnum með ákveðinni málsmeðferð. 
Hér er gott dæmi um það einræði sem ráðherra er gefið og gefur góða vísbendingu um hvað 
koma skal fyrir útivistar- og afþreyingarhópa sem ferðast m.a. um hálendið á breyttum 
bifreiðum.

19. gr. Hér á algjörlega eftir að skilgreina hvert hlutverk björgunar- og viðbragðsaðila verður 
innan þjóðgarðs.

V. Kafli. Starfsemi í hálendisþjóðgarði, landnýting og þjónusta.

20. gr. Stefnu um atvinnutengda starfsemi innan þjóðgarðs skal móta af stjórn 
hálendisþjóðgarðs og óheimilt verður að reka atvinnutengda starfsemi þar án þess að gerður 
verður samningur þar um. Nú þegar eru komnir á kvótar, á ákveðnum stöðum þar sem 
útvaldir fá úthlutuðum kvóta um fjölda gesta per dag. Þetta er slæm þróun að mínu mati og 
eingöngu til þess fallin að auðveldara verður að" vinavæða" kvótakerfið og auðveldara 
verður fyrir stærstu og öflugustu rekstraraðilana að yfirtaka svæðin sem mun þá bitna á þeim 
minni. Þetta getur auðveldlega stangast á við sprotafyriræki og uppbyggingu í heimabyggð 
sem er í beinni andstöðu við yfirlýst markmið þjóðgarðsins.

Einnig tel ég það mjög vafasamt að ætla að fara rukka ferðaþjónustuaðilana um gjöld gegn 
samningum eða kvótum, í stað þess að innheimta gjöld af ferðamönnunum sjálfum sem 
heimsækja einstaka náttúruperlur. Eðlilegra væri að innheimt væru hófstillt gjöld per 
ferðamann inn á ákveðin svæði til að standa straum af kostnaði við viðhald og verndun 
svæðis, í stað þess að velta kostnaðinum yfir á rekstraraðilann.

22. gr. Þó svo að talað sé um að hefðbundin landnýting sé rétthöfum heimil í 
hálendisþjóðgarði þá verður væntanlega lítið að marka þau orð þar sem í frumvarpinu eru



ráðherra færð slík völd að hann getur tekið einhliða ákvarðanir um breytingar, lokanir o.þ.h. 
án lýðræðislegrar og stjórnsýslulegrar meðferðar. Þetta er með öllu ótækt og því tryggir þessi 
grein engan vegin rétthöfum sinn landnýtingarétt.

VI. Kafli. Eftirlit og kæruheimild.

25. gr. Að þjógarðsverði og öðrum starfsmönnum hálendisþjóðgarðs sé heimilt að vísa úr 
þjóðgarðinum, hverjum þeim sem brýtur gegn ákvæðum laga um hálendisþjóðgarð og 
reglugerðum sem settar eru samkvæmt þeim, stjórnunar- og verndaráætlunar og annarra 
reglna sem um þjóðgarðinn gilda er að mínu ansi vafasöm heimild. Þessa grein þarf að 
skilgreina miklu betur. Er þá starfsmönnum gefið lögregluvald ? Hvernig ber þeim að vísa 
brotlegum gestum burt og hversu langt meiga þeir ganga til þess ? Þess skal getið að þó þorri 
starfsmanna sé afbragðsgott fólk þá þrífast þarna með einstaklingar sem vinna samkvæmt 
ýtrustu náttúruöfgum. Ef ég stöðva bílinn minn til myndatöku á slóða þar sem töluverð 
umferð er og ég fer með allan bílinn af slóðanum til að teppa ekki komandi umferð og kvetja 
ekki til utanvegaaksturs, er ég þá sjálf orðin sek um utanvegaakstur og gæti starfsmaður 
rekið mig burt á þeim forsendum ? Þetta þarf að skýra mikið betur.

VII. Kafli. Þvingunarúrræði og viðurlög.

28. gr. Aftur kemur að spurningunni, hversu langt nær valdsvið landvarða í að stöðva för 
fólks ef það er talið nauðsynlegt ? Þetta þarf að skýra mikið betur.

30. gr. Það er eitt að ákveða háar fjársektir ef um alvarleg spjöll á náttúru Íslands er að 
ræða. Þar geta menn líklega orðið nokkuð sammála um að þar þurfi fjárhæðirnar að vera það 
háar að það skipti máli og séu þá líklegri til að hindra slík spjöll. En viðurlögin þurfa þá að 
vera skýr og þær upplýsingar þurfa að komast með tiltölulega auðveldum hætti í hendur 
erlendra ferðamanna t.d..

En að ætla setja viðurlög sem hljóða upp á fangelsisvist fyrir slík brot tel ég algjöra firru og 
engan vegin hægt að réttlæta slíka frelsissviptingu. Þá þarf líka að koma skýrt fram hvernig 
menn ætla sér að framfylgja þeim lögum gagnvart erlendum ferðamönnum sem verða valdir 
að slíku tjóni. Svona viðurlög mun ég aldrei geta sætt mig við sem refsingu við broti á 
náttúruverndarlögum.

Að lokum.
Það er ekkert við núverandi stjórnfyrirkomulag svæðisins sem kallar á slíkar breytingar sem 
frumvarpið boðar. Ég tel það af og frá að verið sé að hugsa um hag komandi kynslóða sem 
slíkur óafturkræfur og stór gjörningur mun hafa áhrif á. Það er ljóst hverjum sem sjá vill að 
þetta frumvarp snýst eingöngu um að færa lýðræðislegt vald og ákvarðanatöku á stórum 
hluta landsins yfir á fárra manna hendur í nafni ríkisvæðingar. Með þessu er verið að binda 
hendur næstu kynslóða sem munu engan ákvörðunarrétt hafa í höndum sér sem spannar svo 
stóran hluta lands þeirra og hefur hingað til verið undir lýðræðislegum stjórnsýsluhætti.

Ég hvet þingmenn til að standa vörð um lýðræðið og þann almannarétt sem allir íbúar, 
hagsmuna- og útivistahópar eiga rétt á, og hafna frumvarpinu.



Virðingarfyllst 

Ágústa Ágústsdóttir


