
Skrifstofa Alþingis, nefndasvið 
b.t. Umhverfis- og samgöngunefndar

2 8 janúa r2021

Þingskjal. 461-369. mál, frumvarp. til laga um Hálendisþjóðgarð

Sameiginleg umsögn Kristins Snæs Sigurjónssonar, Guðbergs Re/nissonar, og Freys Þórssonar.

Kæru nefndarmenn, við þrír eigum það allir sameiginlegt að hafa farið um hálendi Íslands frá

unga aldri og ákváðum því að sameina krafta okkar og setja þessa umsögn fram saman í nafni 
ferðafrelsis. Hálendi Íslands er því eins og ber að skilja okkur afar kært og teljum við að vart 
finnist betri náttúrunnar verðir en menn úr okkar röðum. Óteljandi skipti höfum við haldið til fjalla 
og gengið um náttúruna í fullkominni sátt við hana, gangandi, hjólandi, akandi á jeppum, 
fjórhjólum og vélsleðum sem dæmi. Allir þessir ferðamátar eru jafngildir innan hálendisins og 
hafa verið frá því fyrsta ferð var farin akandi á bifreið yfir Sprengisandsleið árið 1933, eða fyrir 
um tæplega 90 árum. Síðan sú ferð var farin hefur mikið vatn runnið til sjávar, bæði í fjölgun 
mismunandi ferðamáta um hálendið og í útbúnaði tækja til slíkra ferða, hvort sem um möl og 
sanda á þartilgerðum slóðum eða á snjó er farið. Fram að þessari ferð um Sprengisand höfðu 
eingöngu fótgangandi og ríðandi farið þvert yfir hálendið. Að þessu sögðu mætti segja að miklar 
hefðir og menningarlegur arfur liggi í slíkum hálendisferðum.

Árið 1943 voru fyrstu fjórhjóladrifnu jepparnir komnir í eigu landsmanna sem gjörbylti 
samgöngum á láglendi sem og á hálendi. Orðið jeppi er dregið af ameríska heitinu Jeep en 
Jeep framleiddi meðal annars Willys-herjeppa. Þáverandi landlæknir Vilmundur Árnason fékk þá 
tvo Ford-herjeppa lánaða frá bandarísku herstjórninni. Var einn sendur vestur í Búðardal og 
hinn á Þórshöfn, til héraðslækna á þeim slóðum til prufu. Reyndust bílarnir vel í torfærum en 
þótti helst til kalt að ferðast um á þeim þar sem bílarnir voru húslausir. Voru þá smíðuð 
timburhús yfir jeppana og úr varð mikil bylting. Þar mátti strax sjá, að jeppabreytingar voru 
gerðar til að þeir hentuðu íslenskum aðstæðum.

Frumkvöðlar í hálendisferðum á jeppum þróuðu með sér ýmsar aðferðir til að tækin kæmust 
lengra og lengra innan hálendisins og má segja að þeir hafi stuðlað að því að almenningur getur 
í dag farið víða og notið þeirrar gríðarfallegu náttúru sem hálendið hefur að geyma eftir því 
slóðakerfi sem búið var til á sínum tíma. Upp úr 1980 fóru frumkvöðlar þessir að stækka dekk 
jeppanna til að komast enn lengra, og þá aðallega í snjó en Bifreiðaeftirlitið með Guðna 
Karlsson í broddi fylkingar, Ferðaklúbburinn 4x4 og fl góðir aðilar settust að borðinu og úr varð 
að stærri dekk en upphafleg urðu samþykkt á götuskráðum tækjum. Varð þetta til þess að hröð 
þróun átti sér stað í breytingum torfærutækja á Íslandi og í dag eru jeppabreytingar orðið að 
útflutningsgrein fyrirtækja á borð við Arctic Trucks og Ísland talið leiðandi á heimsvísu í slíkum 
breytingum, og getum við verið stolt af.



Við teljum að um þessi menningarverðmæti þurfi að standa vörð, slóðakerfi hálendisins, þá 
fararmáta sem hafa verið iðkaðir í lögmætum tilgangi(gangandi, ríðandi, hjólandi, akandi, 
fljúgandi) og í sátt við náttúruna. Til undantekninga telst ef af þessum fararmátum hlýst tjón á 
náttúru en ferðafélög og aðrir hagsmunaaðilar hafa barist ötullega gegn slíkri fáfræði og 
óhöppum með fræðslu, landgræðslu og lagfæringum á því tjóni sem orðið hefur.

Staða hálendisins í dag er heilt yfir mjög góð hvað utanvegaakstur og annars konar röskun af 
völdum umferðar manna um þessi svæði og sjáum við sem förum þar um reglulega ekki hvaða 
vandamál umræddur Hálendisþjóðgarður mun leysa hvað náttúruvernd varðar gagnvart umferð 
manna þar um. Á sama tíma er margt í frumvarpi þessu sem okkur sýnist skerða almannaréttinn 
og þá óhóflega. Skoðanakannanir gerðar 2015 og 2018, sem umhverfisráðherra byggir sitt mál 
á hvað varðar almenningsálit um þjóðgarðsstofnun innihalda svör 0,1% þjóðarinnar og ættu því 
ekki að vera notað sem fullyrðing þess að íslenska þjóðin vilji Hálendisþjóðgarð og hvað þá í 
núverandi útfærslu frumvarps sem einkennist af samráðsleysi við almenning og hagsmunaaðila.

Því leggjumst við gegn frumvarpi um Hálendisþjóðgarð.

Almennir punktar varðandi frumvarpið:

•  Við sjáum ekki að sýnt hefur verið fram á með óyggjandi hætti þörf á þjóðgarði yfir öllu 

þessu landsvæði, þátttökulitlar gamlar skoðanakannanir geta varla talist áreiðanlegar 

heimildir. (Gerðar fyrir birtingu frumvarpsins).

•  Með því að auglýsa hálendið í heild sinni sem nýjasta ferðamannastaðinn eins og til 

stendur er gagngert verið að fara gegn náttúrunni, stóraukin umferð erlendra 

ferðamanna kallar á mikla stýringu, boð, bönn og höft sem annars þyrfti ekki í svo stórum 

mæli

•  Uppbygging innviða á borð við uppbyggða vegi, stærri gistihúsnæði en almennir 

fjallaskálar og gríðarleg fækkun vegslóða eyðileggur óbyggðaupplifunina sem svo margir 

sækjast í

•  Ráðherra eru gefnar óhóflegar valdheimildir gegnumsneitt í frumvarpinu

•  Starfsmenn þjóðgarðsins eru einnig gefnar óhóflegar valdheimildir

•  Kostnaðaráætlun vegna þjóðgarðsreksturs vantar

•  Greinar sem snúa að útivist fela í sér villandi orðalag og mætti túlka á ýmsa vegu, sem 

við teljum afar slæmt. Útivistarfólk er langstærsti hópur notenda hálendisins

•  Í greinargerð um 3. grein er hvergi minnst á útivist á vélknúnum ökutækjum, einungis 

reiðhjól, hesta, göngur og skíðun. Bæti þyrfti því inn í greinargerð.



Athugasemdir við greinar frumvarpsins:

•  “Þá skal stjórnunar- og verndaráætlun Hálendisþjóðgarðs einnig ná til jaðarsvæða 

þjóðgarðsins. ” 14. Gr.

Hér finnst okkur vanta betri skilgreiningu hvað telst til jaðarsvæða.

•  “Gestum Hálendisþjóðgarðs er skylt að hlíta fyrirmælum starfsmanna þjóðgarðsins um 

umgengni ogháttsemi íþjóðgarðinum .” 18. Gr.

Hér þætti okkur eðlilegra að orðalag sé á þennan veg:”hlíta reglum þjóðgarðsins” . Of 

víðar valdheimildir starfsmanns felast í núverandi útfærslu málsgreinarinnar.

•  “ I  reglugerð sem ráðherra setur skal setja reglur um dvöl, umgengni og umferð í 

Hálendisþjóðgarði, þ.m.t. Tjöldun” 18. Gr. Orðið tjöldun er ekki nógu víðtækt, því 

leggjum við til orðið náttun þess í stað. Miðað við orðalag greinarinnar má skilja að 

“tjöldun” (náttun) sé almennt bönnuð nema á skilgreindum svæðum, þetta teljum við of 

langt gengið og ætti þess í stað að lista upp þau viðkvæmu svæði sem bann við náttun 

ætti við. Sem dæmi væri óútskýranlegt að banna náttun á söndum á Kili og nærsvæði, þar 

sem stór hluti svæðisins eru sléttir sandar og nánast engar líkur á raski náttúrunnar.

•  “ I  stjórnunar- og verndaráætlun Hálendisþjóðgarðs skal gerð sérstök grein fyrir öllum 

vegumþar sem heimilt er að aka innanþjóðgarðsins.” 18. Gr.

Við leggjum ríka áherslu á að ekki sé hægt að umturna vega- og slóðakerfi hálendisins í 

S&V eftir að frumvarp yrði lögfest. Við metum það sem svo að slóðar hálendisins séu nú 

þegar verið myndaðir og væri það því glapræði að loka slóðum í stórum stíl. Fullur 

skilningur er af okkar hálfu ef um lokanir vegna sannanlega brýnna nauðsynja um 

náttúruvernd er að ræða. Ekki óþarflega fjölgun lokana slóða ár frá ári.



•  “I  reglugerð sem ráðherra setur er heimilt að banna akstur vélknúinna ökutækja á 

einstökum svæðumþjóðgarðsins allt árið um kring eða á tilteknum tímum ársinsd 18. Gr. 

Eðlilegra væri að ráðherra hafi frekar heimild til að loka tímabundið og staðbundið á 

litlum svæðum, og ef ótímabundið að þá á mjög litlu og afmörkuðu svæði sökum brýnnar 

nauðsynjar. Þessu þyrfti að setja þröngar skorður.

•  “ I  stjórnunar- og verndaráætlun skal fjalla um öryggismál innan Hálendisþjóðgarðs og 

uppbyggingu innviða vegna þeirra á áningarstöðum þar sem talin er þ ö r f á ráðstöfunum 

til að vara fó lk  við hættu eða nauðsynlegt þykir að beina umferð frá  hættum í 

umhverfmu.” 19. Gr.

Gæta þyrfti meðalhófs í lokunum ákveðinna leiða vegna ætlaðrar hættu í umhverfinu. 

Sem dæmi að loka ekki vöðum yfir ár fyrir mönnum sem vilja á eigin ábyrgð halda för 

sinni áfram. Hér eiga starfsmenn þjóðgarðsins að vera til ráðgjafar fremur en til lokana.

•  “ Afla skal leyfis Hálendisþjóðgarðs vegna skipulagðra viðburða og einstakra verkefna í 

Hálendisþjóðgarði sem krefjast aðstöðu, mannafla eða meðferðar tækja íþjóðgarðinum, 

svo sem kvikmyndunar, viðburða, samkomuhalds og rannsókna. Stofnuninni er heimilt að 

setja skilyrði fyrir leyfisveitingu.” 21. Gr.

Skipulagður viðburður(samkomuhald) sem krefst aðstöðu innan þjóðgarðs mætti túlka 

sem ferð hópa manna í skála innan þjóðgarðsins í einkaerindum. Skilgreina þyrfti betur 

að ekki þyrfti leyfi þjóðgarðsins fyrir slíkar einkaferðir á hálendið enda séu þær ekki 

farnar í gróðaskyni.

•  “ 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, e f  hættuástand skapast íþjóðgarðinum vegna 

náttúruvár eða e f  lokun er nauðsynleg a f  öðrum ástæðum til að tryggja öryggi gesta.” 25. 

Gr.

Hér komum við að óhóflegum valdheimildum þjóðgarðsvarðar, að einn einstaklingur geti 

lokað þjóðgarðinum í heild sinni án alls samráðs við yfirstjórn þjóðgarðsins er ekki



boðlegt í lýðræðisríki. Allt of langt gengið, sér í lagi þar sem talað er um “telji hann” sem 

er þá matsatriði þjóðgarðsvarðar.

•  “ Hálendisþjóðgarði, þar á meðal þjóðgarðsvörðum og landvörðum, er heimilt að stöðva 

fö r  fólks og farartækja um Hálendisþjóðgarð e f  það er nauðsynlegt til að koma í veg fyrir 

brot á ákvæðum lagaþessara um umferð.” 28.Gr.

Í málsgrein þessari stendur að stöðva megi för fólks til að koma í veg fyrir brot, úr þessu 

má lesa að valdbeiting og inngrip þjóðgarðs- og landvarða sé heimiluð vegna ætlaðra 

brota, hvernig skal starfsmaður meta hvort fólk sé líklegt til afbrota eður ei? Hér erum við 

að tala um víðari valdheimildir um inngrip í för fólks en lögregla hefur.

•  “ Þegar alvarleg spjöll verða á náttúru landsins innan Hálendisþjóðgarðs við brot skv. 4. 

mgr. 18. gr. eða brot gegn ákvæðinu telst sérlega vítavert að öðru leyti má gera upptækt 

með dómi vélknúið ökutæki sem notað hefur verið við að frem ja brot, nema ökumaður 

hafi notað ökutækið í heimildarleysi. Ökutækið sem gert er upptækt skal vera eign 

ríkissjóðs.” 30. Gr.

Skilgreina þyrfti hvað teljast sem alvarleg spjöll eða sérlega vítavert. Að hafa heimild til 

að gera ökutæki upptækt verður að að teljast gríðarlega þung viðurlög þar sem þau eiga 

sér einungis hliðstæðu í fjárlaga- og/eða fíknibrotum.

•  “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 innanþjóðgarðsins.” 32. Gr.

Af þessari málsgrein má skilja að veitt þjónusta sé t.d. gisting(tjöldun, náttun) og styður 

þá kenningu okkar að ætlunin sé að öll gisting sé á skipulögðum tjaldsvæðum, og þar 

með verið að neyða fólk til að fá þjónustu sem það vill mögulega ekki, og vera einnig 

rukkað fyrir það. Við teljum óeðlilegt að rukkað væri fyrir náttun úti á víðavangi, sé það 

ekki bannað.

•  “ Lögþessi öðlast gildi 1. maí 2021.” 33. Gr.



Lög þessi ættu ekki að öðlast gildi fyrr en fullri sátt hefur verið náð um málið.

•  “Hálendisþjóðgarður skal settur á fó t  með reglugerð, sbr. 2. gr., eigi síðar en 1. 

september 2021.” 34. Gr.

Ólíklegt er að okkar mati að búið sé að ná fullri sátt um málið fyrir þennan tíma, og því á 

þetta ákvæði ekki við.

Við óskum eftir að fá að koma fyrir Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis og ræða þar 

athugasemdir okkar.


