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Ágætu nefndarmenn,

Eftirfarandi eru hugleiðingar mínar við framlögðu frumvarpi 
Umhverfisráðherra um Hálendisþjóðgarð, 369. þingmál.

Undirritaður er fæddur 1972 og hefur ferðast um ísland frá sínu fyrsta ári 
og fram til þessa eins og svo margir unnendur þessa lands okkar Íslands.
Til þess að njóta landsins hef ég notast við bifreiðar, vélsleða, mótorhjól, 
reiðhjól og tvo jafnfljóta, bæði labbandi og rennandi. Af öðrum stöðum 
ólöstuðum eru vetrarferðir og skotveiðiferðir síðsumars um hálendið 
eftirminnilegastar. Að liggja við tjörn eða niðandi á og bíða eftir gæsahóp 
til að lokka til sín eða keyra eftir vetrarbreiðum á ökutæki eða skíðum, er 
upplifun sem ég óska öllum að njóta. Að arka í snjó eftir rjúpnahóp á Kili, 
með hugann við Reynistaðabræður og örlög þeirra á meðan maður les í 
aðstæður, skildi hann létta af sér, mugga áfram eða herða í vindinn. Á ég 
að berjast áfram eða snúa í bíl? Það er ekki laust við það að maður finnur 
sig lítinn við náttúruöflin margoft og gott er að geta slegið undan við 
baráttuna og leitað að skála nærri frekar en að berjast áfram á áfangastað 
í þeim aðstæðum sem maður er í. Það eru svona aðstæður sem standa 
uppúr og hafa gert mann að þeim manni sem maður er í dag.

Það er vegna þessara minninga sem ég get ekki sleppt því að rita 
hugrenningar um þetta frumvarp, hugrenningar sem litaðar eru af 
slæmum samskiptum við þjóðgarðsverði og ömurlegri upplifun á höftum 
og bönnum sem einginn skilur.

Ef við byrjum á yfirlýstu markmiði þjóðgarða að auðvelda aðgengi.
Aðgengi fyrir hverja? Allt frá því að ég var gutti og svo þegar ég fór að 
ferðast sjálfur með bílpróf upp á vasann, þá í hvert sinn sem gist var í
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þjóðgarði, Skaftafelli eða friðlandinu í Ásbyrgi (nú hluti af VJÞ), voru alltaf 
árekstar. Ekki við upplifun á göngu og ferðum um þjóðgarðana, heldur á 
tjaldsvæðunum. Það var verið að búa til nýja upplifun, upplifun 
útlendinga. Alltaf þegar hressir Íslendingar tjölduðu, reyndu að halda sig 
útaf fyrir sig, þá komu þjóðgarðsverðir hvíslandi uppúr ellefu á kvöldin að 
biðja okkur um að hafa lægra. Við erum að tala fyrir tíma þráðlausra 
hátalara og slíkra tóla, við erum bara hressir íslendingar sem langar að 
kjafta og söngla aðeins frameftir miðnætti og fara í háttinn ekki of seint 
enda margt að skoða daginn eftir. Nei, alltaf skyldi vera þögn á tjaldsvæði 
þjóðgarða eftir ellefu á kvöldin því útlendingarnir sem vilja vakna uppúr 
sex á morgnana eru farnir að sofa. Ef ég fer til útlanda þá haga ég mér og 
aðlaga að þeim venjum og reglum sem þar eru. En nei, í þjóðgörðum á 
íslandi skulum við ekki haga okkur eins og íslendingar, nei, högum okkur 
eins og ferðamennirnir. Ég tek það skýrt fram að ég hef aldrei verið á móti 
erlendum ferðamönnum og hef komið töluvert að ferðaþjónustu á íslandi 
svo þetta er ekki andúð á útlendingum heldur því að ekki var komið á 
móts við Íslendinga í þjóðgörðunum okkar.

Nú, þjóðgarðar stækka, komin er Vatnajökulsþjóðgarður með sýnu 
geysistóra víðerni. Hann hefur nú starfað í um það bil 12 ár og á þessum 
tíma hefur þeim tekist að loka slóðum víða í stað þess að gera við slóðana, 
girða meðfram þeim á viðkvæmum stöðum til að koma í veg fyrir 
utanvegaakstur eða jafnvel að bera ofan í slóðann til að halda honum 
opnum, „nei, loka skal slóðanum, hann er hvort sem er bara vandamál". 
Þessi árátta í að loka fyrir umferð, banna fólki að gista við vegi og útskot, 
skamma það fyrir að keyra bílinn útfyrir veg til að taka nestispásu og svo 
framvegis er allgjörlega komið út fyrir öll mörk. Ég vill alls ekki keyra 
utanvega og búa til nýja slóða, enda hef ég unnið að því undanfarin 20 ár 
að kortleggja slóða á hálendinu og víðar fyrir GPS tæki svo ferðamenn viti 
hvar þeir eigi að aka í stað þess að leita að slóða með tilheyrandi sporun 
vítt og breytt. Ef slóðar eru opnir, kortlagðir, jafnvel merktir og passað að 
drullupyttir sem skapa utanvegaakstur í kringum þá er viðhaldið með 
girðingum og ofaníburði, þá heldur fólk sig á slóðunum. Það vill einginn 
búa til ný spor en þekkingarleysi og léleg upplýsingagjöf gerir það 
stundum að verkum, því miður.

Hvernig væri að hafa reglulega merkt útskot þar sem bílar meiga keyra út 
af slóða til að gista eða hafa nestispásu. Pláss fyrir sex til átta bíla og



stundum stærri svæði. Fólk sem ferðast á bílum um þessi svæði er útbúið 
til að taka allt með sér og skilja ekkert eftir nema sporin og ef afmörkuð 
svæði eru víða en ekki örfá eins og raunin er í dag með VJÞ, þá væri meiri 
sátt um málið. Auðvelt er að hafa hugmynda gátt um þessa staði svo fólk 
geti komið vitneskju um flotta staði til þjóðgarðarins og hann skoðað 
málið í framhaldi. Hvernig eigum við að njóta þjóðgarðs ef við meigum 
ekki leggja bílnum fyrir utan veg og ganga frá bílunum á fallega staði sem 
við vitum um?

Drónanotkun hefur átt stóran þátt í því að selja ísland til útlendinga. En 
nú er allt drónaflug bannað í VJÞ. Þessi einföldu tæki hafa pirrað margan á 
fjölmönnum stöðum með suði sínu yfir mannfjöldanum þar sem ekkert 
tillit er tekið til persónuverndar né hávaðans sem þessi tæki geta gefið frá 
sér. En að banna dróna notkun í öllum þjóðgarðinum er bilun. Þegar 
gönguhópur stendur á hæsta kletti og langar að taka hópmynd er ekki til 
betra tæki. Veðurgluggi opnaðist og ferðafélagar drifu sig en hvað, nei, 
bannað að taka mynd, þú þarft að sækja um leyfi með 14 daga fyrirvara. 
Hvern er verið að trufla á Hornströndum, uppi á miðjum Vatnajökli eða 
víðar? Reglur verða að vera skiljanlegar til að fólk virði þær. Þessar 
drónareglur eru það ekki.

Reiðhjól eru víða bönnuð í VJÞ. Yfirleitt eru reiðhjól eingöngu að pirra 
þjóðgarðsverði. Ég hef sjaldan eða aldrei fengið hróp eða köll á eftir mér á 
reiðhjóli, enda passa ég mig að fara varlega í kringum annað fólk. 
Væntanlega eru til slæm fordæmi en eru örfá mál næg ástæða til þess að 
banna reiðhjól á ýmsum slóðum? Jeppaslóðum er lokað fyrir umferð 
ökutækja og reiðhjóla, aðeins gangandi meiga labba eftir þessum gamla 
slóða. Er ekki nóg af svæðum þar sem eingin ökutæki komast, þarf að loka 
vegslóðum til að ná þessu fram? Ekki að mínu mati.

Með þessum örfáu dæmum og skýringum mínum tipla ég aðeins á örfáum 
vandamálum sem við sem njótum hálendisins viljum ekki leyfa yfirvöldum 
að breyta í einræði eins og við þekkjum úr VJÞ. Meðalhóf er ekkert og 
erfitt er að snúa ofan af ákvörðunum sem einginn skilur nema kanski 
órfáir aðilar.

Ég er á móti því að Hálendisþjóðgarður, með landsvæði sem þekur 1/3 
Íslands, verði að veruleika. En ef af honum verður þá er það lágmarks



krafa að fyrst náist nokkuð víðtæk sátt meðal útivistarfólks um 
Vatnajökulsþjóðgarð áður en lengra er haldið í stækkun hans.

Ég hef hér stikklað á nokkrum ástæðum þess sem ég get ekki séð að 
Hálendisþjóðgarður verði að veruleika á næstunni. Ég hef ekki komið inn á 
atriði eins og rafmagnsframleiðslu sem margir virðast sjá sem nægt 
markmið til að stofna þjóðgarðinn en ég er hræddur um að það sé 
gríðarleg skammsýni að takmarka virkjunarmöguleika Íslendinga á 
fallvatni á sem hreinasta máta sem mögulegt er. Auðvitað mætti koma 
háspennulínum í jörðu en Landsvirkjun á hrós skilið fyrir hönnun sína á 
virkjunum sem felldar eru inn í umhverfið og í mörgum tilfellum eru það 
eingöngu spennustöðvar og raflínur sem skera í augun. Við meigum ekki 
útiloka framtíðarmöguleika Íslendinga að vera í fararbroddi í hreinni 
orkuframleiðslu í framtýðinni.

Með fyrirfram þökk fyrir að taka við þessu erindi mínu og gefa því vægi í 
umfjöllun Umhverfis- og samgöngunefnd í skoðanamótun sinni á 
frumvarpi 369 um Hálendisþjóðgarð.
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