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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð, Þingskjal 461 —  369. mál.

Stór hluti af starfsemi Jöklarannsóknafélags íslands (JÖRFÍ) hefur verið innan þjóðgarðs um árabil, en 37 
ár eru frá því að Grímsvötn urðu hluti Skaftafellsþjóðgarðs, nú Vatnajökulsþjóðgarðs. Starfsemi innan 
þjóðgarðs hefur ekki verið íþyngjandi fyrir JÖRFI.

Eitt af meginmarkmiðum félagsins er að stuðla að jöklarannsóknum og ferðalögum á jöklum landsins. 
Þessu markmiði hefur verið náð með því að standa fyrir rannsóknaferðum nokkrum sinnum á ári á 
Vatnajökul, auk annarra jökla, og með því að eiga og reka fjalla- og jöklaskála sem nýtast ferða- og 
vísindafólki við störf og ferðalög allan ársins hring.

Sú samvinna vísindamanna, sjálfboðaliða og hagsmunaaðila, sem er grundvöllur JÖRFI, hefur skilað 
miklum árangri og eflt margslcyns jöklarannsóknir auk rannsókna á eldstöðvum undir jöklum. Einnig hefur 
félagið stundað mælingar á hopi og framskriði jökulsporða frá upphafi. Sporðamælingar spanna tímabilið 
aftur til 1930 enda eru þær lengsta samfellda mælingasaga sem til er um jöklabreytingar á íslandi. 
Fjölmargir sporðar Vatnajökuls, Hofsjökuls, Langjökuls og annarra minni jökla sem eru innan fyrirhugaðs 
Hálendisþjóðgarðs eru mældir a f sjálfboðaliðum félagsins.

JÖRFÍ gerir ekki efnislegar athugasemdir við frumvarpið um Hálendisþjóðgarð enda eru markmið þess 
göfug. Félagið vill leggja áherslu á að í lögum, reglugerðum og vemdaráætlunum þarf að tryggja aðgengi 
almennings, vísindafólks og hagsmunaaðila að Vatnajökli, Hofsjökli og Langjökli og jaðarsvæðum þeirra, 
bæði til ferðalaga og þekkingarsköpunar. Mikilvægt er að regluverk tryggi gott samráð við hagsmunaaðila. 
Gott aðgengi er forsenda þess að hægt verði að sinna vöktun og afla þekkingar um breytingar á íslenskum 
jöklum og umhverfi þeirra í náinni framtíð. Tryggja þarf að aðgengi að jöklunum og leiðir á þá, þar sem 
það á við, skerðist ekki. Sérstaklega verður að hafa í huga að miðstöð rannsókna á Vatnajökli auk eftirlits 
með eldstöðvum þar eru á Grímsfjalli og í Jökulheimum.
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