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[151. löggjafarþing 2020-2021. Þingskjal 461 — 369. mál.]

Með bréfi þessu er athugasemdum stjórn Skálpa ehf. við frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð 
komið á framfæri. Skálpi ehf. rekur ferðþjónustu undir merkjum Mountaineers of Iceland með 
áherslu á vélsleðaferðir á Langjökli. Fyrirtækið er með starfsstöð í Geitlandi fyrir ofan Húsafell eða í 
jökulruðningnum við vestanverðan Langjökul. Einnig rekur fyrirtækið starfstöð á Skálpanesi í 
Skálpanesskála sem við austan verðan Langjökul. Þriðja starfsstöðin er vetrarstöð í Geldingafelli við 
gatnamót Kjalvegar og Skálpanesvegar. Aðalþjónusta fyrirtækisins er við einstaklinga, sérhópa og 
hvataferðahópa en þeir sækja í vélsleðaferðir, jeppaferðir og trukkaferðir. Að stærstum hluta eru 
þetta dagsferðir að ræða fyrir erlenda ferðamenn. Fjöldi erlendra ferðamanna sem ferðuðust með 
fyrirtækinu inn á Langjökul eða við nágrenni hans voru 55.000 á ári fyrir Covid 19 faraldurinn.

Í frumvarpi til laga um Hálendisþjóðgarð er óútskýrð þörfin fyrir að ráðast í stofnun þessa þjóðgarðs. 
Þar er ekki fjallað um hvað í núverandi kerfi kallar á þessar breytingar. Stjórnvöld hafa nú þegar 
verkfæri til að vernda náttúru hálendisins. Friðlýsingar hafa hingað til virkað með ágætum og eru 
ekki kostnaðarsamar. Í þessu frumvarpi er mjög bratt farið þar sem 30% af öllu landsvæði Íslands 
mun falla undir fyrirhugaðan þjóðgarð. Frumvarpið mun búa til ríkisstofnun samansetta af 
embættismönnum sem er til þess fallið að flækja rekstur og auka kostnað þeirra 
ferðaþjónustufyrirtækja sem starfa á svæðinu.

1. Einstakar greinar frumvarpsins
a. Athugasemd við 3 gr. frumvarpsins

Það er ekki að sjá að aðrar greinar frumvarpsins styðji við þau markmið sem þarna 
eru sett fram. Stjórn Skálpa ehf. metur það sem svo að eðlilegt væri að mat færi fram 
á því hvernig markmiðum um aðgengi, náttúruvernd, landnýtingu og sjálfbærni væri 
náð fram áður en þjóðgarðurinn sé stofnaður. Ekki er augljóst hvaða brotalamir í 
núverandi lagasetningum geta ekki stuðst við þau markmið sem þarna eru sett fram. 
Markmið þriðju greinar nást ekki með frumvarpinu. Almannaréttur hefur verið við 
lýði á hálendinu síðan að Járnsíða varð að lögum 1281 og eru þessi réttindi þar af 
leiðandi mörkuð af aldagamalli hefð sem er stór hluti af menningu Íslendinga. 
Reynslan sýnir að öll réttindi sem af okkur eru tekin eru óafturkræf.

b. Athugasemd við 5 gr. frumvarpsins
Það flækir og torveldar allan rekstur innan svæðisins ef aðilar í rekstri eiga þá hættu 
að eignir þeirra verða teknar eignarnámi. Samkvæmt þessari grein er mögulegt að



taka fasteignir, mannvirki og nytjaréttindi ef fyrirhugaður þjóðgarður hefur hug á því.
Í 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar er ákvæði um vernd eignarréttarins. Þar segir: 
"Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta af hendi eign sína nema 
almenningsþörf krefji. Þarf til þess lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir."

c. Athugasemd við 6 gr. frumvarpsins
Valdheimildir eins ráðherra, í þessari grein, eru mjög viðamiklar yfir 30% af öllu 
landsvæði Íslands. Við sem landið byggjum og greiðum hér skatta, hugsum með 
hryllingi til þess að rúmlega þriðjungur landsins verði miðstýrt í þágu ríkisins, þvert á 
sjálfsstjórnarrétt sveitarfélaganna og íbúa þeirra sem við þessi svæði búa, í trássi við 
78. grein stjórnarskrárinnar.

d. Athugasemd við 8 gr. frumvarpsins
Samkvæmt þeim lýsingum varðandi skipun stjórnar sem listaðar eru upp í þessari 
grein er ljóst að einungis einn aðili er skipaður af hagsmunaraðila svæðinu. Þá er gerð 
alvarleg athugasemd við að ráðherra skuli skipa án tilnefningar formann stjórnar.
Slíkt er falið til þess að auka völd ráðherra enn frekar.
Skipun stjórnar er samansett af skipuðum embættismönnum með þeim hætti að 
opið er fyrir að stjórnin leiki pólitískar refskákir. Slíkt hefur þegar átt sér stað, í 
einhverjum tilfellum, innan Vatnajökulþjóðgarðs og stjórn þ.a.l. ályktað gegn vilja 
sveitastjórna á svæðinu. Formaður stjórnar virðist hafa úrslitavald yfir ákvörðunum 
stjórnar en hann er skipaður af umhverfisráðherra.

e. Athugasemd við 10 gr. frumvarpsins
Taki stjórn ákvörðun um málefni sem gæti verið víðtæk sátt um getur ráðherra snúið 
þeirri ákvörðun þóknist honum svo. Markmið 3 gr. eru svo víðtækt orðuð að ráðherra 
mun alltaf geta fellt skipanir stjórnar úr gildi eða jafnvel skipt út stjórn þóknist honum 
svo.

f. Athugasemd við 14 gr. frumvarpsins
Stjórn Skálpa setur alvarlega fyrirvara við þessa grein í heild sinni. Lesa má úr 
greininni að atvinnustarfsemi verði takmörkuð að verulegu leiti án þess að fyrir því 
séu færð fullnægjandi rök. Í greininni er ekki rætt um eftir hvaða mælistikum og 
faglega mati Stjórnunar- og verndaráætlun skuli unnin. Svo virðist vera að aðilar 
munu eftir geðþótta geta takmarkað atvinnustarfsemi með vísan í víðar skilgreiningar 
3 gr.

g. Athugasemd við 15 gr. frumvarpsins
Stjórn Skálpa gerir athugasemd við málsmeðferð stjórnunar- og verndaráætlunar. 
Samkvæmt greininni hefur ráðherra, einn, úrslitavald yfir lokaniðurstöðu stjórnunar- 
og verndaráætlunar. Það er augljóst að lýðræði og sátt eiga alls ekki að vera 
einkennismerki þessa frumvarps. Í frumvarpinu er því komið fyrir að ráðherra geti 
snúið og breytt nánast öllum ákvörðunum.

h. Athugasemd við 16 gr. frumvarpsins
Þessi grein gengur þvert á loforð ráðherra um að sveitarfélög muni halda 
skipulagsvaldi. Þar sem þjóðgarðurinn hefur neitunarvald yfir öllum framkvæmdum.



i. Athugasemd við 18 gr. frumvarpsins
Stjórn Skálpa setur alvarlega fyrirvara við þá þætti í þessari grein sem takmarka 
ferðafrelsi. Í greininni er ferðafrelsi almennings settar verulega skorður og 
almannaréttur skertur. Hingað til hefur Vegagerðin og lögreglan séð um að opna og 
loka vegum á Íslandi. Engin rök eru færð fyrir þeim takmörkunum sem eru listaðar 
upp í þessari grein. Samkvæmt greininni verður mögulegt að hindra för almennings á 
þeim grundvelli að starfsfólk þjóðgarðsins hafi ákveðið svo.

j. Athugasemd við 20 gr. frumvarpsins
Þessi grein gengur þvert á loforð ráðherra um að sveitarfélög muni halda 
skipulagsvaldi. Þar sem þjóðgarðurinn hefur neitunarvald yfir öllum framkvæmdum. 
Það að meina fyrirtækjum að starfa innan þjóðgarðs, t.a.m. að aka fólki innan hans, 
mun gefa þjóðgarðinum alræðisvald yfir því hverjir fá að starfa innan svæðisins.
Það mun veikja rekstur fyrirtækja með því að gera tímabundna, í sumum tilfellum 
stutta, samninga við rekstraraðila. Það verður erfitt að afla fjármuna t.a.m. til 
uppbyggingar reksturs á svæðinu ef samningar eru til skemmri tíma.
Samkvæmt greininni getur ráðherra skilyrt alla atvinnustarfsemi eins og honum 
sjálfum þóknast. Slíkt er ótækt.

k. Athugasemd við 21 gr. frumvarpsins
Í þessari grein er verið að færa stjórnsýslu vald frá sveitafélögum yfir til ráðherra og 
umdæmisráða að nauðsynalausu. Í greininni er talað um að semja skuli um 
endurgjald að fengnu samþykki ráðherra í stað þess að verðskrá liggi fyrir. Þessi mál 
eru í dag í góðum höndum sveitarstjórna.

l. Athugasemd við 24 gr. frumvarpsins
Reistar hafa verið gestastofur hingað þangað um landið nú þegar. Þessar stofur sem 
eru 6 stk. kosta mikla fjármuni eða um 600.000.000 hver og hafa verið illa nýttar. 
Samkvæmt kynningu umhverfisráðherra 30. sept. 2020, þá stendur til að reisa 10 
stk. í viðbót viðvegar um landið. Fjármunum væri betur innan sveitafélagana sem 
gætu þannig stýrt uppbyggingu á ferðmannastöðum í takt við önnur verkefni í 
heimabyggð. Þannig yrði uppbygging markvissari og árangursríkari. Þarna er einungis 
verið að bæta við stofnum þar sem aðrar opinberar stofnanir eru fyrir og hafa hingað 
til sinnt verkefnum vel. Þessi tilhögun frumvarpsins getur því ekki talist annað en 
sóun á almannafé.

m. Athugasemd við 28 gr. frumvarpsins
Gerð er athugasemd við valdsvið Þjóðgarðs- og landvarða. Þjóðgarðsverðir og 
landverðir eru ekki lögregla. Í þessum lögum er þjóðgarðsvörðum veitt heimild til 
þess að hefta för fólks án þess að fyrir liggi nauðsynlegur rökstuðningur. Dæmin hafa 
sýnt að þetta vald hefur stigið þjóðgarðsvörðum til höfuðs þar sem þeir meina fólki 
för um annars opna vegi án alls rökstuðnings. Þannig að í frumvarpinu eru landverðir 
með rannsóknarheimildir, kæruheimild og geta dæmt í málum. Þeir geta einnig 
framfylgt eigin dómum með því að meina meintum brotamönnum för um 
fyrirhugaðan hálendisþjóðgarð. Með frumvarpinu er í raun verið að taka upp gamla 
sakadómskerfið þar sem sýslumenn og bæjarfógetar fóru með dóms og umboðsvald 
en hefur verið löngu aflagt með lögum. Lög nr. 92 1. júní 1989.



n. Athugasemd við 32 gr. frumvarpsins
Gerð er athugasemd við þá aðferðafræði sem nýta á til þess að takmarka fjölda aðila 
sem stunda atvinnurekstur innan þjóðgarðs. Þessari sömu aðferðafræði var beitt 
nýverið í Vatnajökulsþjóðgarði sem mjög umdeildum árangri í svokölluðu kvótakerfi. 
Enn ein féþúfan virðist vera í uppsiglingu til að standa undir kostnaði við miðlæga 
stjórnsýslu Hálendisþjóðgarðs, líkt og dæmin sanna í Vatnajökulsþjóðgarði þar sem 
komið hefur verið á kvótum og gjaldi til aðgangsstýringar þar sem sumir hljóta náð en 
aðrir ekki.
Á hálendi Íslands hefur fjöldi rekstraraðila lagt mikla vinnu í áratugi að byggja upp 
rekstur og laða fólk að svæðinu. Með framkvæmd þessara laga var vinna þessara 
aðila höfð að engu og leyfum úthlutað að því að virðist vera af handahófi.
Fjöldi fólks lifir af ferðaþjónustu einni saman. Það er erfitt fyrir rekstraraðila að halda 
fólki í vinnu ef öll leyfi eru veitt af geðþótta og starfsöryggi fólks veltur á velvild 
stjórnar og ráðherra.
Í 32. gr. segir: „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."

Samkvæmt þessu virðist þjóðgarðinum heimilt að ákveða að láta alla sem gista innan 
þjóðgarðsins greiða „sérstakt gjald" þannig að það er ekki háð því að mæta veitingu 
tiltekinnar þjónustu. Þarna er opnað á að innheimta einhverskonar gistináttagjald. 
Þarna geta þeir sem tjalda á víðavangi eða gista í skálum í þjóðgarðinum lent í því að 
greiða gjald bara fyrir að sofa í þjóðgarði.

Þörf
Ekki hefur verið sýnt fram á þörfina á að stofna Hálendisþjóðgarð. Engar úttektir eða hafa verið 
gerðar á núverandi ástandi. Frumvarpið van reifað og engar forsendur til að stofna 
Hálendisþjóðgarð. Bent hefur verið á að svona viðamikið verkefni þyrfti að fara í umhverfismat.

Stjórn Skálpa ehf. setur sig ekki á móti náttúruvernd, nema síður sé. Það er hagur félagsins að hafa öll 
víðerni í kringum okkar starfsstöðvar ósnortin. Okkar viðskiptavinir sækja ekki bara í þann ferðamáta 
sem við bjóðum upp á. Heldur einnig í það tækifæri að fá að upplifa ósnortin víðerni. Hins vegar 
þegar við horfum til reksturs Vatnajökulsþjóðgarð og þeirra stjórnsýsluvandamála sem starfsbræður 
og systur okkar þurfa að eiga við þar, þá getum við í engu stutt þetta frumvarp.
Friðlýsingar svæða hafa hingað til nýst mjög vel til þess að vernda viðkvæm og einstök svæði. 
Sveitafélög hafa ávallt sinnt sínu eigin landi af sóma í samstarfi við Forsætisráðuneytið. Það eru flestir 
sem starfa á hálendinu sammála um það.

Tilgangur
Þetta frumvarp snýst ekki um náttúrvernd. Heldur um yfirráðsvæði, landvinninga og forsjárhyggju 
þeirra sem ætla sér að ráð í fyrirhuguðum hálendisþjóðgarði. Mikið er um þversagnir í skýringum 
frumvarpsins, svo sem að auka eigi verulega ferðamannafjölda inna á hálendið. Seinna er þess getið 
að halda eigi fólki frá svæðinu. Aldrei verður unað við skert ferðfrelsi eins dæmin sýna í núverandi 
þjóðgörðum.



Rekstaráætlanir
Engar rekstrar og efnahagsáæ tlan ir er í skýringum  frum varpsins. Einnig vantar að greina 
hagfræðileg markmið. Óljóst er hvernig á að fjármagna þjóðgarðinn og hvaða upphæðir er um að 
ræða. Það er eins og ríkissjóður sé óþrjótandi auðlind fyrir Um hverfis og auðlindaráðuneytið.

Samráð
Þær athugasemdir sem hafa verið bornar undir Umhverfis- og auðlindarráðherra hafa hingað til verið 
hafðar að nánast engu. Frumvarpið er enn í stærstu dráttum eins og þegar það var lagt fram í 
upphafi. Breytingar til handa sveitafélögum eru í skötulíki þar sem skipulagsvaldið er útþynnt. 
Stjórnsýsla í Vatnajökulsþjóðgarði hefur hingað til boðið rekstraraðilum upp á bönn, þvingarnir, 
kvótasetningar og gjöld. Það fer minna fyrir sögum af árangri í vernd eða aukinni þjónustu. Ekkert 
samráð virðist hafa verið haft við sveitarfélögin á landsbyggðinni. Enda eru þau flest öll í andstöðu 
við frumvarpið. Skálpi ehf er einn af stærri rekstraraðilum á hálendinu og ekkert hefur verið rætt við 
stjórnendur þess við gerð frumvarpsins, eða hvaða áhrif þessi gjörningur muni hafa á reksturinn.
Þess má einnig geta að hinn örlítill grenjandi minnihluti telur nú 16.000 manns með undirskriftum og 
eru allir mótfallnir frumvarpinu.

Kostnaður og önnur verkefni
Frumvarpið mun auka enn frekar á þenslu hins opinbera og valda miklum auknum kostnaði. Ljóst er 
að stórskuldug ferðaþjónustufyrirtæki munu tæplega geta staðið undir auknum gjöldum næstu 10 
árin. Þess vegna þarf að fjármagna verkefni eins og þetta með fjárframlögum frá ríkinu sem mun á 
næstu misserum hafa þarfari hnöppum að hneppa en þessu verkefni.

Raunverulegt markmið
Þá er vert að ítreka að greinar frumvarpsins styðja ekki við markmið þess, sbr. 3gr. Enda virðist það 
snúast um allt annað en þau markmið sem sett eru fram. Hvort að þessari aðferðafræði er beitt til 
þess að afla málinu stuðnings á opinberum vettvangi skal látið ótalið.

Niðurstaða
Stjórn Skálpa leggst harðlega gegn framlögðu frumvarpi í miðjum Covid 19 faraldri. Því miður er 
frumvarpið samið í þannig stefnu að ógerlegt er að breyta því. Lagt er því til að 
þjóðlendufyrirkomulagið gildi áfram. Þannig að sveitastjórnir og Forsætisráðuneytið stjórni 
umræddu svæði eins og verið hefur í sátt við íbúa landsins og náttúru.

Stjórnarformaður Skálpa ehf.

Haukur Herbertsson

Rekstrarstjóri Mountaineers of Iceland


