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A f hverju á að stofna þjóðgarð á hálendinu?
Eru ekki lög í gildi sem eiga að vernda ALLA náttúru landsins?
(þau heita náttúruverndarlög)
Hvers vegna þarf að búta hálendið niður í þjóðgarð og ekki-þjóðgarð eða allt landið yfirleitt?
Væri ekki betra að láta lögin sem nú þegar eru til um verndun náttúrunnar njóta sín?
Verkfærin eru til staðar innan þess lagaramma.

AF HVERJU þarf yfirleitt að fara í stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu?

Í skýrslu miðhálendisnefndar er m.a. fjallað um 
"Óbreytt fyrirkomulag"

Og þar er sagt um náttúruvernd:
"Sviðsmyndin felur ekki í sér forsendur fyrir heildstæðri verndun miðhálendisins, hún tryggir ekki 
vernd víðerna og hefur ekki áhrif á vernd lífríkis eða líffræðilega fjölbreytni eða vernd jarðminja og 
jarðfræðiheilda."

Þetta tel ég ALRANGT!
Heildstæð verndun er alveg möguleg og yrði örugglega hnitmiðaðri með náttúruverndarlögin ein og 
sér til stuðnings. Þau taka nefnilega ekki bara til hálendisins og friðlýstra svæða heldur ALLS 
LANDSINS!
Það þarf því ekki að skilgreina einhver "jaðarsvæði þjóðgarðs"
Stjórnun og skipulagsvald yrðu áfram á þeim höndum sem hafa síðustu ár fínslípað framkvæmdir 
og skipulag á hálendinu í samræmi við náttúruverndarlögin og skipulagslög.
Ég tel því EKKI að sýnt hafi verið fram á þörf fyrir Miðhálendisþjóðgarð á þjóðlendum.

Það er hvergi í frumvarpinu eða greinargerðum gert sérstaklega ráð fyrir að hlúa að eignum og 
verkum þeirra fjölmörgu sjálfboðasamtaka sem hafa verið með starfsemi á hálendinu síðustu 
áratugi. Það virðist sem þau séu úti í kuldanum í þessu frumvarpi.Hætta er á að hófleg og 
skynsamleg uppbygging þessara aðila á hálendinu í sátt við sveitarfélögin muni heyra sögunni til.

Mikið hefur verið rætt og fjálglega um samráð við stofnun miðhálendisþjóðgarðs. En í ljós hefur 
komið að mikilvægar stofnanir eins og Minjavernd hafa ekki verið hafðar með.

ATHUGASEMDIR VIÐ EINSTAKAR GREINAR FRUMVARPSINS:

14. grein:„Þá skal stjómunar-og verndaráætlun Hálendisþjóðgarðs einnig ná til jaðarsvæða 
þjóðgarðsins.”
Þarna er strax gert ráð fyrir að seilast enn lengra en þessi þjóðgarður ætti ná, út fyrir skilgreind 
mörk garðsins.

14. grein:(framhald)



"Í stjórnunar og verndaráætlun... skal fjallað um umferðarrétt almennings, aðgengi að svæðinu..." 
Umferðarréttur almennings og umgengni á að vera í LÖGUM, en ekki í stjórnunar og 
verndaráætlun.

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. Reynslan úr Vatnajökulsþjóðgarði af svipaðri lagagrein 
er vægast sagt slæm.

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 slæmar. 
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 óreyndir klaufar á bílaleigubílum gætu lent í 
vandræðum.

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”
Hérna er of langt gengið! Á þetta aðeins við um risastór verkefni á borð við kvikmyndagerð eða eru 
vinahópar upp á náð og miskunn þjóðgarðarins komnir hvað varðar hópferðir?

Í grein 22 um „Hefðbundnar nytjar“ er eftirfarandi texti:
„Hefðbundin landnýting, svo sem búfjárbeit, fuglaveiði, hreindýraveiði og veiði í ám og vötnum, er 
rétthöfum heimil í Hálendisþjóðgarði“
Athygli vekur að nýting ferðamanna og útivistarfólks á ferðaleiðum er ekki talin til hefðbundinna 
nytja. Nauðsynlegt er að áratuga hefð fyrir akstri eftir ferðaleiðum verði á einhvern hátt viðurkennd 
í lögum um Miðhálendisþjóðgarð.

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.”
Hér er enn of mikið vald sett í hendur þjóðgarðsvarða. Reynslan úr Vatnajökulsþjóðgarði er eins og 
áður er sagt SLÆM!

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 um ferð”Enn og aftur er of mikið vald sé sett í hendur starfsmanna 
garðsins. Og líklega er vafi hvort það standist stjórnarskrá.

Í 31. grein Lagafrumvarpsins er talið upp í 9 liðum hvað ráðherra SKAL setja í reglugerð. 
þar á meðal um:
-Friðlýsingu Hálendisþjóðgarðs þar sem tilgreind eru mörk hans
-Mörk og fjölda rekstrarsvæða Hálendisþjóðgarðs, um skipan í umdæmisráð og stjórn



-Efni stjórnunar- og verndaráætlunar 
-völ, umgengni og umferð 
-Málsmeðferð við leyfisveitingu 
-Skilyrði fyrir atvinnutengda starfsemi.
-Stækkun Hálendisþjóðgarðs 
-Verkefni og starfsemi stjórnar Hálendisþjóðgarðs 
-Skiptingu Hálendisþjóðgarðs í fleiri rekstrarsvæði 
-Réttaráhrif stjórnunar- og verndaráætlunar 
-Köfun innan Hálendisþjóðgarðs og aðra starfsemi
-Bann við akstri vélknúinna ökutækja á einstökum svæðum allt árið um kring eða á tilteknum 
tímum ársins
-Staðsetning meginstarfsstöðva Hálendisþjóðgarðs 
-Framkvæmd laga þessara að öðru leyti.

Þannig að Ráðherra mun á endanum ráða ÖLLU!
Lögin eru skrifuð þannig að ráðherra getur haft ALLA sína hentisemi.

Þetta er ólýðræðislegt, og samþykkt lagafrumvarps sem er jafn hroðvirknislega unnið væri Alþingi 
til vansa.

34. grein:“Hálendisþjóðgarður skal settur á fót með reglugerð, sbr. 2. gr., eigi síðar en 1. september 
2021.”
Greinilegt er að einhverjum liggur mikið á að hrófla upp þjóðgarði, enda er fljótaskrift á öllum 
lagagreinunum, og ætlunin að laga allt eftirá með einhverju "ráðherra skal".

FJÁRMÖGNUN
Það virðist sem einhverjir séu ekki alveg gera sér grein fyrir því hvað aðgengið að stöðum í 
Vatnajökulsþjóðgarði er mismunandi. Vinsælustu staðirnir eru Skaftafell og Jökulsárlón þar sem 
hægt er að komast á hvaða fólksbíl sem er allan ársins hring og líklega einnig með 
almenningssamgöngum. Margir aðrir vinsælir staðir eins og Askja og Kverkfjöll eru aðeins 
aðgengilegir 3 mánuði ársins fyrir venjulega túrista. Það er rekstrargrundvöllur fyrir bílastæðum 
sem greitt er fyrir á stöðum eins og Skaftafelli en ég stórefast um að það sé grundvöllur fyrir því að 
rukka fyrir svoleiðis þjónustu á stöðum eins og Hveravöllum eða Nýjadal. Stór hluti VJÞ er 
Vatnajökull sjálfur, þar er ekki verið að bjóða upp á neina þjónustu af hendi VJÞ, en Öskju- og 
Kverkfjallasvæðin eru staðir sem hafa beinlínis verið til endalausra vandræða í stjórnsýslunni. 
Einkennst af bruðli og hreinum og beinum ýfingum á milli VJÞ og félagasamtaka. Hálendisstaðir 
sem eru lítt aðgengilegir 9 mánuði ársins koma líklega ekki til með að gefa neinar sértekjur sem 
borga sig.
Að auki liggur engin rekstraráætlun fyrir um þetta þjóðgarðsbákn, nokkuð sem er ámælisvert og 
óábyrgt, og enn eitt dæmið um fljótaskriftina sem er á frumvarpinu.

UM RÁÐHERRA
Á 44 blaðsíðum frumvarpsins (með greinargerðum) er í 73 skipti minnst á ráðherra.
Ráðherra getur, ráðherra er heimilt, ráðherra setur, ráðherra skal, ráðherra skipar og ráðherra tekur. 
Mér óar beinlínis við hversu mikil völd eru sett í hendur eins manns! Þingræðið er fótum troðið með 
þessu frumvarpi.

LOKAORÐ



Þetta virðist á engan veg snúast um náttúruvernd, endurheimt landgæða eða yfir höfuð ást á landinu. 
Einungis að koma stórum hluta landsins undir skrifræði. Það sem vera er að þetta er umvafið 
virkjanaótta, rembingi um að vera stærst í Evrópu og dollaramerkjum af því að það er búið að 
innprenta ferðaiðnaðinum að það sé eitthvað samasem merki milli fjölda ferkílómetra í þjóðgarði og 
fjölda ferðamanna sem komi til landsins.

Er þetta þarfasta mál málanna? Að gera tötrum klætt og uppblásið beitarbúskapslandslag að 
þjóðgarði og ljúga því síðan að hrekklausum, fáfróðum útlendum túristum að landslag þetta sé 
“óspillt”, “ósnortið”og “heilbrigt”?

Sporin úr Vatnajökulsþjóðgarði hræða svo sannarlega þegar rætt er um stækkun þjóðgarða. Ofríki 
VJÞ sem birtist með lokunnni á Vonarskarði er skýrt dæmi. Lokunin var mikð óhæfuverk og byggð 
á öfgastefnu um lokanir undir fölsku flaggi náttuverndar.


