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Almennt:
Almennt séð hafna ég þessum lögum í heild sinni eins og þau líta út.

Ekki hefur verið sýnt fram á þörf fyrir svona þjóðgarð til að tryggja náttúruvernd.

Talað er um að með þjóðgarðastofnun aukist ferðamannafjöldinn. Ég þekki vel til hálendisins og sé 
þess engin merki að innviðir þar þoli meiri ágang ferðamanna. Áður en til þessi þjóðgarður verður að 
veruleika þarf að bæta verulega í alla innviðauppbyggingu.

Útivist þeirra sem ferðast um landið á vélknúinn hátt virðist ekki eiga heima í þessum þjóðgarði, 
allavega er hún ekki talin þar upp sem hluti af útivist.

Hér er allt of langt gengið í ríkisvæðingu og hagsmunum heildarinnar fórnað fyrir því sem virðist 
einkahagsmunum ráðherra.
Það sem fellst í því birtist meðal annars í því að ráðherra fær gríðarleg völd til að ákveða í reglugerðum 
hvernig stýring og í raun stærð miðhálendisþjóðgarðs verður án atbeina Alþingis.
Hér er upptalning:
2. grein.
Ráðherra skal með reglugerð friðlýsa mörk þjóðgarðsins og hefur heimild til að stækka garðinn
4. grein.
Ráðherra skal gera samning við landeigendur um friðlýsingar lands við jaðarmörk
9. grein.
Ráðherra er heimilt að setja í reglugerð nánar um verkefni og starfsemi garðsins
10. grein.
Ráðherra getur fellt úr gildi ákvörðunartöku ef stjórn uppfyllir ekki skyldur sínar
11. grein.
Heimilt í reglugerð að fjölga svæðisráðum 
14.grein.
Ráðherra setur reglugerð um nánari ákvæði um efni stjórnunar og verndar áætlunar 
16. grein.
Ráðherra er heimilt að setja í reglugerð nánari ákvæði um réttaráhrif stj. og verndáætlana 
18. grein.
Ráðherra setur reglugerð um dvöl og umgengni og umferð td. tjöldun og allt annað.
Einnig getur í reglugerð ráðherra bannað akstur á svæðum þjóðgarðsins allt árið um kring eða á 
tilteknum árstíma.
20. grein
Ráðherra setur reglugerð um nánari ákvæði um skilyrði fyrri atvinnutengdri starfsemi, 
málsmeðferð, efni og gerð samninga um slíka starfsemi og um tímalengd samninga
21. grein.
Ráðherra setur í reglugerð ákvæði um málsmeðferð slíkra leyfa þ.e. Fyrir samkomuhald. Ráðherra 
þarf að samþykkja verð fyrir leyfisveitingar.



Hvar er viðskiptaáætlunin ?

Þegar Vatnajökulsþjóðgarður var settur á laggirnar var talað um að á fyrstu árum þyrfti að fjárfesta í 
innviðum en síðan yrði garðurinn að peningamaskínu. Þetta hefur langt í frá raungerst. Kostnaður vex 
stöðugt, tekjur standa í stað og við almúgurinn erum að borga þarna inn um og kringum 500 mkr. 
árlega.
Hér er þróun rekstrarkostnaðar Vatnajökulsþjóðgarðar 
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Rekstur Vatnajökulsþjóðgarðs er um 1000 mkr.
Ekki liggur fyrir kostnaðarmat fyrir þennan nýja þjóðgarð, sem er margfalt stærri en Vjþ. Hvernig er 
hægt að fara af stað með jafn stórt mál og vita ekki hvað það kostar ?
Til viðbótar þessu hefur Vjþ fjárfest fyrir um 1850 mkr. Sem skiptist annarsvegar í varanlega 
rekstrarfjármuni upp á 650mkr. og hins vegar skuldfærðar fyrirframgreidd framlög upp á um 1200mkr. 
Það er nokkuð Ijóst að nýr þjóðgarður þarf verulegt fé til að byggja upp innviði. Áætlun um það liggur 
ekki fyrir.
Það vantar því alveg viðskiptamódelið fyrir miðhálendisþjóðgarði.
Hvaða fyrirtæki færi af stað í svona vegferða án þess að hafa tímasettar tekjur og kostnaðaráætlun 
fyrirliggjandi ?
Þegar sótt er um virðisaukaskattsnúmer þarf venjulegur maður að gera áætlun um hvernig rekstur 
hans verði og leggja inn til ríkisins áður en hann fær úthlutað virðisaukaskattsnúmeri. Getum við ekki 
gert sömu kröfu til ríkisins að það sýni okkur almúganum hvernig svona stórt verkefni lítur út 
peningalega séð. Það eru allar líkur á að við þurfum að greiða í þetta stórfé úr okkar eigin vasa.

Hér eru mínar athugasemdir við einstakar greinar.

2. grein. Gert er ráð fyrir að ráðherra taki ákvörðun um friðlýsingu þjóðgarðsins þar með talið til 
stækkunar hans.



Þetta er eitt af þessum opnu heimildum ráðherra til að setja reglur umfram það sem þessi lög kveða á 
um. Þetta er allt of víðtækt og ætti að vera á hendi alþingis á hverjum tíma.

4. grein. í þessari grein er talið upp hvað telst til útivistar, en í skýringum er hvergi minnst á vélknúna 
umferð. Er hér verið að skrifa vélknúna umferð út úr þjóðgarðinum ? Andi þessara laga er á þann hátt 
að það sem er ekki sérstaklega leyft er bannað. Hér þarf vélknúin umferð að koma inn í upptalningu.

5. grein. Hér er Þjóðgarðinum veitt heimild til að leggja til að ríkissjóður kaupi upp lönd eða fasteignir 
eða taki þær eignanámi. Hér er á ferðinni full heimild til stækkunar þjóðgarðsins umfram það sem lagt 
hefur verið fram í þessu frumvarpi. Þetta ákvæði þarf að vera þannig að garðurinn geti ekki vaxið 
endalaust.

18. grein. Þar eru mörg skrítin ákvæði:
"Gestum Hálendisþjóðgarðs er skylt að hlíta fyrirmælum starfsmanna þjóðgarðsins um umgengni og 
háttsemi í þjóðgarðinum".
Með þessu verðum við upp á náð og miskunn starfsmanna þjóðgarðsins komin, háð mögulegum 
duttlungum og geðþóttaákvörðunum þeirra. Ég kalla eftir því að þetta verði fellt út eða annars breytt 
og frekar vísað í reglur þjóðgarðsins. Það væri afar óeðlilegt að færa svo mikið vald í hendur 
starfsmanna garðsins til að ákveða eftir dagsformi hvað fyrirmæli gilda.

Og síðan kemur: „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 í 
þjóðgarðinum".
Ég kalla eftir því að för fólks um þjóðgarðinn verði ekki skert miðað við núverandi ástand, óháð 
ferðamáta. Það fæli í sér áframhaldandi óhefta notkun á þeim vegum, slóðum, stígum, reiðleiðum og 
öðru sem hefð er fyrir að fara um.

Og síðan kemur: "Akstur vélknúinna ökutækja utan vega í Hálendisþjóðgarði er bannaður. Þó er 
heimilt að aka slíkum tækjum á jöklum og snævi þakinni jörð utan vega svo fremi sem jörð sé frosin 
eða snjóþekjan traust og augljóst að ekki sé hætta á náttúruspjöllum. í reglugerð sem ráðherra setur 
er heimilt að banna akstur vélknúinna ökutækja á einstökum svæðum þjóðgarðsins allt árið um 
kring eða á tilteknum tímum ársins"
Þetta er óásættanlegt og hætta á að þessu ákvæði yrði ekki beitt af hóflegri skynsemi og með 
haldbærum rökum. Ég kalla eftir því að þetta verði fellt út.

Og síðan kemur: „í stjórnunar- og verndaráætlun Hálendisþjóðgarðs skal gerð sérstök grein fyrir öllum 
vegum þar sem heimilt er að aka innan þjóðgarðsins"
Þetta er óásættanlegt ákvæði. Hér er verið að takmarka frjálsa för fólks og eiginlega verið að snúa öllu 
á hvolf þar sem almenna reglan er að fólki sé heimil för nema það sé sérstaklega bannað.

21. grein: Hér ertalað um skipulagða viðburði og verkefni í þjóðgarðinum og leyfisveitingar fyrir því. 
Hér fær ráðherra vald til að setja reglugerð um viðburði. Er það viðburður ef vinahópurinn fer á fjöll til 
að blóta þorra (getur verið 50 manna hópur)? Þarf ég að sækja um leyfi ? Hvernær er viðburður stór ? 
Leyfið á að kosta eitthvað og hvað er það mikið og hvernig er það mælt ?
Þetta erallt of opið.



25. grein segir: "Þjóögarðsveröi er heimilt aö loka Hálendisþjóðgarði eða einstökum svæðum hans 
fyrirvaralaust telji hann að dvöl manna eða umferð geti spillt "
Hér er verið að setja mikið geðþáttar vald til þjóðgarðsvarðar. Reynslan hefur sýnt sig að 
þjóðgarðsverðir hafa seilst of langt í boðum og bönnum og stöðvað för manna án raka.. Slæm, reynsla 
er af þessari valdheimild og verður að takmarka hana. Þegar þessi heimild er beitt ætti skýrsla að vera 
lögð fram sem fertil svæðisráðs.

28. grein:: "Hálendisþjóðgarði, þar á meðal þjóðgarðsvörðum og landvörðum, er heimilt að stöðva för 
fólks og farartækja um Hálendisþjóðgarð..."
Aftur komum við að því að of mikið vald er sett í hendur starfsmanna garðsins. Þeir eru hér með 
lögregluvald án þess að hafa nokkra þekkingu á því. Ég er bara ekkert viss um að ég stoppi fyrir 
hverjum sem er, jafnvel þó hann sé í einhverri úlpu merkt þjóðgarðinum.

30 grein. : "Brot skv. 1. og 2. mgr. varða mann refsiábyrgð hvort sem þau eru framin af ásetningi eða 
gáleysi"
Hvað eru alvarleg spjöll og hvernig er það skilgreint? Hvað getur talist sérlega vítavert?
Ef engar raunverulegar náttúruskemmdir hafa hlotist af heldur bara smá för í svartann sandinn sem 
hverfur á einum vetri, hvernig bregðast menn við ?
Hér ber að stíga varlega til og ber að nefna að ég er andstæðingur utanvega aksturs og landskemmda.

" eða brot gegn ákvæðinu telst sérlega vítavert að öðru leyti má gera upptækt með dómi vélknúið
ökutæki sem notað hefur verið við að fremja brot, nema ökumaður hafi notað ökutækið í 
heimildarleysi"
Þetta ákvæði er mjög skrítið og mismunar mönnum hróplega. Ef þú ert á lánsbifreið þá virðist þú eiga 
að sleppa betur en ef viðkomandi er á eigin bifreið. Hvers vegna er ekki tekin bifreiða bílaleigjanda 
eða ígildi hans? Það er ekki hægt að mismuna fólki svona eftir eignarhaldi, þetta bara stenst ekki.

31. grein. í þessari grein er opnað fyrir heimild til ráðherra að setja reglur sem unnar eru eftir 
duttlungum þjóðgarðsvarða um flest það sem gerist í þjóðgarðinum. Hér er loks getið um umferð 
vélknúinnar ökutækja, flygilda ofl. Skv þessu á ráðherra að setja alveg sérstakar reglugerðir vegna 
þessara mála og er þetta allt of opið eins og það er.

32. grein Hér er ráðherra veitt heimild til að ákveða ýmis gjöld sem eru allt of víðtækar. Til dæmis 
séstakt gjald fyrir gistingu innan þjóðgarðs sem virðist eiga að vera umfram gistinátta gjalda sem 
innheimt eru almennt á gististöðum.

Lokaorð
Ég óska eftir þvf að þetta stóra mál fái meiri tíma til að þróast og að Alþingi fresti þessu máli að svo 
komnu.

Virðingarfyllst

Friðrik S. Halldórsson 
Viðskiptafræðingur


