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Undirrituð er virk í ferðamennsku og hefur undanfarin 40 ár ferðast um allt land þar á meðal inn 
á hálendið. Ferðalög okkar fjölskyldunnar hafa alltaf verið í sátt við náttúruna og til þess farin að 
upplifa náttúruna, kyrrðina og fegurðina sem býr inn á hálendinu, ásamt því að kenna 
börnunum okkar að þekkja landið og umgangast það af virðingu.

Síðustu 10 til 20 ár höfum við sem ferðumst um á ferðabílum upplifað það að við ráðum okkur 
ekki lengur sjálf. Frelsið sem við höfum haft minnkar ár frá ári, við ráðum ekki lengur hvaða 
slóða við ökum og við ráðum ekki lengur hvar við stoppum, dveljum eða náttum. Með þessu 
frumvarpi óttumst við að enn sé verið að ganga á okkar rétt, almannaréttinn. Skjal þetta sendi 
ég inn fyrir mína hönd og fyrir hönd Félags húsbílaeigenda sem nú telur hátt í átta hundruð 
félagsmenn.

Hér á eftir fer ég yfir það lið fyrir lið hverju við viljum láta breyta í frumvarpinu.

3gr. Eina sem er ásættanlegt í 3.gr er liður 8, að endurheimta vistkerfi sem hafa glatast. Til þess 
þarf ekki að gera þjóðgarð úr öllu hálendinu.

2. Gefa almenningi kost á að kynnast og njóta náttúru, menningar og sögu þjóðgarðsins.
Óþörf klausa, ef þjóðgarði er sleppt þá getum við haldið áfram að heimsækja hálendið okkar 
eftir sem áður.

3. Auðvelda almenningi aðgengi að þjóðgarðinum eftir því sem unnt er án þess að náttúra 
hans spilliist. Það þarf ekki að auðvelda almenningi aðgang að hálendinu. Eingöngu að halda 
vegum góðum yfir sumartímann. Aðgangur er nú þegar auðveldur.

4. gr. Landsvæði Hálendisþjóðgarðs skal vera í ríkiseign. Samt á stjórnsýslan að vera í höndum 
fámennra sveitarfélaga. Hvar er Þjóðin í Þjóðgarðinum? Og svo er yfirstjórnin í höndum eins 
manns.

Þetta er algjörlega óásættanlegt. Þjóðin þarf að koma meira að og fá meira vægi.

II kafli Stjórnun Hálendisþjóðgarðs

11. gr Umdæmisráð; Umdæmisráð kýs sér formann og varaformann úr hópi fulltrúa 
sveitarfélaga



Hér er lagt upp með einræði sveitarfélaganna sem verður gegnumgangandi alla starfstíð 
Hálendisþjóðgarðs, það er algjörlega óásættanlegt og ég legg fram spurningu um 
jafnræðisregluna hér.

Er réttlætanlegt að innleiða einræði fárra sveitarfélaga í þjóðgarði heillrar þjóðar?

IV. KAFLI Almennar meginreglur.

17. gr. Bann við spjöllum og raski. "Óheimilt er að valda spjöllum eða raski á lífríki, 
jarðmyndunum, landslagi og menningarminjum innan Hálendisþjóðgarðs. Heimilt er þó að 
ráðast í  vegaframkvæmdir sem fengið hafa sérstakt samþykki þjóðgarðsyfirvalda, samrýmast 
markmiðum þjóðgarðsins, lúta ströngum skilyrðum um lágmarksrask og er gert ráð fyrir í 
stjórnunar- og verndaráætlun. Þá er óheimilt að gera nokkuð það innan Hálendisþjóðgarðs sem 
getur spillt eða mengað jarðveg eða vatn, hvort sem er á yfirborði eða grunnvatn"

Eru ekki nú þegar til bæði lög og reglur sem banna hvers konar spjöll og rask á lífríki, 
jarðmyndunum og svo frv? Hér er verið að ofsetja lög. Notumst við þau lög sem við eigum, það 
ruglar alla að vera með mismundandi lög og reglur út um allt í kerfinu.

18. gr. Dvöl, umgengni og umferð í Hálendisþjóðgarði.

Almenningi er heimil för um Hálendisþjóðgarð og dvöl þar í lögmætum tilgangi

Um leið og það þarf að segja okkur að við megum vera stödd í okkar eigin landi þá er eitthvað 
ekki í lagi. Hér tel ég að verið sé, endanlega að skrifa hinn gamla almannarétt út úr lögunum. 
Enda er 18. gr full af höftum og bönnum og ég geri mjög alvarlega athugasemd við 18.gr í heild 
sinni en fyrst og fremst við hugtakið "tjöldun"

"Í reglugerð sem ráðherra setur skal setja reglur um dvöl, umgengni og umferð í 
Hálendisþjóðgarði, þ.m.t. tjöldun og umferð gangandi, ríðandi og hjólandi vegfarenda, sem og 
um umferð vélknúinna ökutækja, báta, skipa, loftfara, flygilda og hvers konar annarra 
farartækja íþjóðgarðinum. Þá er heimilt að setja reglugerð um köfun og aðra útivistarstarfsemi 
innan Hálendisþjóðgarðs í  því skyni að tryggja vernd náttúru og öryggi fólks".

Með orðinu tjöldun í frumvarpinu tel ég að verið sé að brjóta á akandi ferðamönnum og vísa 
þar í jafnræðisregluna og tel réttara að tala um náttun.

Jafnræðisreglan hljómar svo; Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda 
án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, 
litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.

Það er verið að brjóta á okkur vegna mismunandi ferðamáta.

Í þessu sambandi má einnig benda á réttarstöðu fatlaðra sem og eldri borgara, um leið og 
aðgengi er heft að ýmsum leiðum og stöðum og þær eingöngu ætlaðar fyrir gangandi 
ferðamenn þá er verið að brjóta á fleirum en okkur.
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9.4. þjónustusvæði. Tjaldsvæði segir;
Skilmálar um tjöldun utan merktra tjaldsvæða: Fjarri skipulögðum tjaldsvæðum er heimilt að 
tjalda hefðbundnum viðlegutjöldum til einnar nætur. Hópar þar sem eru 10 tjöld eða fleiri þurfa 
þó leyfi þjóðgarðsvarðar.
Það er sem sagt í lagi að tjalda allt að 9 tjöldum fjarri skipulögðum tjaldsvæðum en ferðabílar 
mega hvergi dvelja þrátt fyrir að vera með alla aðstöðu og einmitt útbúnir til þess að dvelja 
fjarri mannabyggðum . Eðlilega er okkur ferðabílafólki mjög illa við orðið "Tjöldum" við jafnvel 
spyrjum okkur hvort það sé nóg fyrir okkur að henda út tjaldi og fara svo að sofa í bílnum?
En hvers vegna þessi mismunur á milli hópa?

Er ekki verið að brjóta á þessum hópum sem ekki komast gangandi ferða sinna?

þetta er spurning um frelsið sem við höfum vanist, að ferðast á hálendinu, það er jafn dýrmætt 
okkur sem ferðumst um á ferðabílum eins og þeim sem ferðast um á tveimur fótgangandi.

Þess vegna óskum við eftir því við Umhverfisráðuneytið að orðinu "tjöldun" verði skipt út fyrir 
"náttun" í frumvarpinu, þannig að við getum, ef þannig háttar til náttað þar sem aðstaða er til 
og við röskum engu. Þetta þarf að gera til þess að sátt náist við ferðalanga sem ferðast með 
húsið með sér.

Bara þetta eina orð; tjöldun mismunar fólki á ferðalögum verulega og er nauðsynlegt að skipta 
því út fyrir orðið, náttun.

Áfram í 18.gr segir áfram "Í stjórnunar- og verndaráætlun Hálendisþjóðgarðs skal gerð sérstök 
grein fyrir öllum vegum þar sem heimilt er að aka innan þjóðgarðsins. Heimilt er að takmarka 
umferð á einstökum vegum, slóðum eða svæðum við tiltekinn tíma ársins eða binda hana við 
tiltekna notkun, svo sem veiðar, smölun búfjár eða annarra landbúnaðarstarfa eða rannsóknir, 
ef það er talið nauðsynlegt vegna verndunar viðkomandi landsvæðis".

Það er mjög alvarlegt ef þjóðgarðinum er ætlað það vald að ráða hvar ferðalangar ferðast. 
Gömlu vegslóðarnir urðu oftast til vegna landkönnuða fyrri tíma og eru nýttir af ferðalöngum 
nútímans. En nú er þeim lokað hverjum á fætur öðrum og það er opinber stefna innan 
þjóðgarða að loka þeim. Þessir gömlu vegslóðar buðu upp á leiðir að áningarstöðum þar sem 
hægt var að vera án þess að trufla nokkurn mann staldra við, borða nesti og nátta.

Víða um land vinnur vegagerðin hörðum höndum að því að grafa sundur gamla vegslóða eða 
loka þeim með stóru grjóthnullungum þannig að engin geti ekið um þá.

Þannig fækkar stöðugt þeim áfangastöðum þar sem fólk getur áð í náttúrunni, borðað nesti og 
notið kyrrðarinnar. Opinber stefna virðist vera að smala öllum inn í veitingaskála og sjoppur og 
þéttsetin tjaldsvæði. Það er bara ekki hollt fyrir sálina. Ég hvet Umhverfisráðherra til þess að 
taka sér frí þegar covid léttir og aka um norður Noreg. Þar kynnist hann friðlöndum þar sem



Almannarétturinn er í heiðri hafður. Við þurfum á gamla Almannaréttinum okkar að halda en 
ekki risa- þjóðgarði.

V Kafli, 22. gr. Hefðbundnar nytjar

"Hefðbundin landnýting, svo sem búfjárbeit, fuglaveiði, hreindýraveiði og veiði í  ám og vötnum, 
er rétthöfum heimil í  Hálendisþjóðgarði, enda séu uppfyllt ákvæði 3. gr. og þeirra 10 laga sem 
um nýtinguna fjalla og að nýtingin sé sjálfbær. Skal sérstaklega fjallað um slíka nýtingu og 
umferð ístjórnunar- og verndaráætlun, sbr. 14. gr., og þess gætt að nýtingin hamli ekki 
náttúrulegri framvindu".

Hér er ekki minnst á akstur og ferðalög hálendisferðalanga sem hefðbundna nýtingu. Sem dæmi 
hefur undirrituð nýtt hálendið til ferðalaga undanfarin 40 ár og margir aðrir ferðalangar mun 
lengur. Þessi ferðalög hljóta að falla undir hefðbundna landnýtingu þó svo að við tökum ekkert 
með okkur, af landsins gæðum nema myndir og minningar. Enda er það sjálfbærasta nýtingin 
sem hægt er að hugsa sér. Við förum fram á að hálendisferðamennska í sátt við náttúruna verði 
hluti af hefðbundnum nytjum.

VI. kafli Eftirlit og kæruheimild. 25.gr.

"Þjóðgarðsverði og öðrum starfsmönnum Hálendisþjóðgarðs er heimilt að vísa úr þjóðgarðinum 
hverjum þeim sem brýtur gegn ákvæðum laga um Hálendisþjóðgarð og reglugerða sem settar 
eru samkvæmt þeim, stjórnunar- og verndaráætlunar og annarra reglna sem um þjóðgarðinn 
gilda''

Svona lögregluvald er engum hollt, þetta þarf að vera mun betur útskýrt og amk þrír starfsmenn 
þurfa að koma að svona ákvörðun.

VIII Kafli 32.gr. Gjaldtaka

"Heimilt er að ákveða gjald fyrir veitta þjónustu innan marka Hálendisþjóðgarðs og við starfsstöðvar 
þjóðgarðs, sbr. 24. gr. Gjaldið getur verið fyrir veitingu tiltekinnar þjónustu eða fyrir aðgang að 
mismunandi þjónustu á vegum þjóðgarðsins í  tiltekinn tíma innan marka hans eða við starfsstöðvar. Þá 
er heimilt að ákveða að innheimt skuli sérstakt gjald fyrir gistingu innan þjóðgarðsins"

Þessi kafli er opinn í alla enda. Þessi kafli er eiginlega ávísun á að þjóðin geti ekki snúið sér við 
án þess að borga fyrir það. Ég geri mjög alvarlegar athugasemdir við þennan kafla um gjaldtöku. 
Fólki þykir alveg nóg um að geta ekki ekið inn á bílastæði án þess að það sé búið að gjaldfæra á 
það háar upphæðir og geta ekki farið á salerni án þess að vera með greiðslukortið á lofti þó ekki 
komi til rukkun fyrir draga andann og horfa á jökul. Gætum að okkur og stígum varlega til jarðar. 
Þetta er EKKI það sem við viljum. Íslendingar borga sína skatta og gjöld og eiga ekki að þurfa 
greiða skatta margfaldlega gegnum afnotagjöld þjóðgarða.



33. gr. Gildistaka og lagaskil.

Lög þessi öðlast gildi 1. maí 2021. Mæli með að 33.gr verði felld út eða frestað um nokkur ár.

Þjóðgarður sem þessi er algjörlega ótímabær, engin sátt ríkir um hann í þjóðfélaginu og hann 
þarfnast mun lengri undirbúningstíma. Það er að segja ef það er þörf fyrir Hálendisþjóðgarð. 
Sem stendur er tímabært að fresta þessu máli um 2 til 5 ár. Ræða þetta betur og ná sátt milli 
hópa þar sem allt of djúp gjá er á milli. Við þurfum að finna sátt sem sameinar alla.

Ferðafólk sem ferðast um á bílum er útivistarfólk sem elskar náttúruna, en þetta fólk vill fara 
um á sínum bílum. Því verður ekki haggað.

Virðingarfyllst.
Sigríður Arna Arnþórsdóttir.
Félag húsbílaeigenda.


