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Gott fólk,
undirritaður gerir athugasemdir við frumvarp um Hálendisþjóðgarð.

Ég hef ferðast mjög um landið, fyrst með fjölskyldu og vinum, einn með sjálfum mér, -og síðar haft af 
því atvinnu sem rútubílstjóri og ökuleiðsögumaður að ferðast. Þekki landið vel og hef oft tjáð mig 
um ferðaþjónustu og náttúruvernd á ýmsum miðlum, þ.m.t. Mbl og Fréttablaðinu.
Landið er mér kært sem flestum þeirra sem um það ferðast. Ferðalög til yndisauka hófust um landi 
fyrir um hundrað árum, þessi ferðalög skilja helst eftir sig göngugötur, reiðgötur, slóða og vegi. Þessi 
ummerki eru fáum til ama, helst þeim sem ekki ferðast eða kjósa að agnúast út í þá sem ekki eru 
göngugarpar.

Frumvarp þetta er svo ófullkomið að það á vart erindi inn á Alþingi.
Byrja þarf á grunnskilgreiningum eins og hvað er vegur eða vegslóði. Skilgreina hugtök í samráði við 
þá sem notað hafa vegi og vegslóða.
Hvað er "víðerni" eða "óbyggð víðerni". Er "víðerni" sem merkir í flestra huga vítt og opið land 
klaufalega vond þýðing á hugtakinu "Wilderness"? Væri ekki t.a.m. "'óbyggðir" betra og hugleiknara 
hugtak?
Ath að vegslóði skv. skilgreiningu margra skerðir ekki alþjóða skilgreiningu á hugtakinu "Wildemess".

Almannaréttur hefur þegar verið í Náttúruverndarlögum fótum troðinn, og lög um Hálendisþjóðgarð 
ganga í raun enn lengra. Ein mesta frelsisskerðing íslensku þjóðarinnar. Ferðamenning er fótum 
troðin. Aldargamall menningararfur sem ber að viðhalda og á trúlega erindi inn á lista UNESCO!

Viðhorf starfsfólks Umhverfisstofnunnar og þjóðgarða er oft ámælis verð. Sé viðkomandi persónu 
eða stofnun eitthvað ekki þóknanlegt innan eða utan umráðasvæðis, er vondum meðölum 
beitt. "Mér finnst að þú eigir ekki" ...að aka hér eða ganga. "Ég ákæri þig fyrir landspjöll og 
utanvegaakstur"... við akstur á vegstubb sem er fyrrum þjóðvegur nr. 1.
"Þú ert gerður burtrækur úr Vatnajökulsþjóðgarði"...fyrir að neita að heita því að aka ekki vegi innan 
Vatnajökulsþjóðgarðs sem ekki eru á kortum þjóðgarðsins. Fyrir það fysta eru þessi kort ekki til, og 
samráð hefur varla verið haft við hagsmunaaðila.

18. grein. Þessi grein er í raun einskis verð nema skilgreint sé hvaða tilgangur sé "lögmætur". Er það 
"lögmætur tilgangur" fari ég á mínum hústrukk vegslóðann sem ég tí tæpa hálfa öld hef ekið, 
með klósett og allan búnað um borð inn á svæði langt frá öllu og öllum? Skil ekkert eftir mig nema 
fótspor mín, tek ekkert með mér nema góðar minningar. Ef þetta er ólögmætt, hvert er þá 
vandamálið?

Hugtakið "þjóð" þarf að skilgreina upp á nýtt, eða hindra ofnotkun og
rangtúlkun. "Þjóðlendur" þjóna þeim eina tilgangi að fara undir þjóðgarð sem verður ekki fyrir 
þjóðina heldur fyrst og fremst fuglinn fljúgandi og gestinn gangandi og opinber störf og það að geta 
montað sig af stærsta "þjóð"garði Evrópu.
Það er engin þörf fyrir að fella um þriðjung Íslands undir einn þjóðgarð og einn ráðherra. Íslenska 
þjóðin gengur almennt vel um landið. Leyfum þjóðlendum að sanna sig og öðlast sess. Eða til hvers 
var verið að eyða púðri og peningum í myndun þjóðlenda?

"Það er svo margt ef að er gáð, sem um er þörf að ræða..." Stofnun Hálendisþjóðgarðs er ótímabær 
og þarf að vinnast mun betur, og í samráði og sátt við íslensku þjóðina.
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