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Umhverfis og samgöngunefnd

Hálendisþjóðgarður

369. mál, lagafrumvarp.

151. löggjafarþing 2020-2021.

Undirritaður, Arnar Már Bergmann hefur lesið yfir frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð og vill koma 
eftirfarandi athugasemdum á framfæri.

Almennar athugasemdir:

Ég hef ferðast um hálendi Íslands frá unga aldri. Fyrst með foreldrum og síðar á eigin vegum eða á 
vegum Flugbjörgunarsveitarinnar í Reykjavík, Landsamband íslenskra vélsleðamanna eða 
Ferðaklúbbsins F4x4. Á undanförnum áratugum hef ég ferðast um vel flesta fjallvegi og slóða 
miðhálendis Íslands og má segja að vart sé að finna fjallaskála á miðhálendinu sem ég hef ekki komið í 
að sumri eða vetri. Á þessum ferðalögum mínum, hvort sem er með börnum mínum að sumarlagi eða 
ferðafélögum að vetri hef ég ekki hitt þann ferðamann sem ekki ber virðingu fyrir umhverfi og 
náttúru Íslands. Þeir ferðamenn sem sækja í öræfa kyrrð miðhálendis Íslands eiga flestir það 
sammerkt að umgangast náttúruna af virðingu og umgangast samferðafólk sitt af sömu virðingu.

Sú fyrirætlan að leggja þriðjung af landinu okkar undir hálendisþjóðgarð hugnast mér ekki. Ekki síst 
vegna þess að núgildandi náttúruverndarlög og lög um þjóðlendur eru nýlega uppfærð og gott 
verkfæri til að vernda náttúru Íslands fyrir ágangi ferðamanna. Utanvegaakstur er bannaður með 
lögum um náttúruvernd og væri því hægur leikur að koma í veg fyrir það tjón sem af honum hlýst 
með því að stuðla að öflugum forvörnum og auka eftirlit á hálendinu. Þau hundruð milljóna sem 
ætluð eru í rekstur hálendisþjóðgarðs nýttust mun betur í löggæslu á hálendinu en að reka þjóðgarð 
þann er birtist í frumvarpi Umhverfisráðherra.

Því miður hefur þessi fyrirætlan ráðherra sundrað náttúruunnendum og valdið klofningi sem virðist 
að mestu snúast um þann ferðamáta sem ferðafólk velur sér. Akandi, hjólandi, ríðandi og fljúgandi 
ferðamenn eru einnig náttúruunnendur en virðast þó ekki að öllu leiti vera velkomnir í þjóðgarð 
ráðherra. Sá þjóðgarður sem birtist í Skaftafelli eða á Þingvöllum er vart sá þjóðgarður sem við viljum 
sá á miðhálendinu.

Skora ég á umhverfisnefnd, Alþingi, ráðherra og ríkisstjórn að ná betri sátt um málefnið og flýta sér 
hægt.

Virðingarfyllst 

Arnar Már Bergmann 

Náttúruunnandi.


