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Um Slóðavini

Ferða- og útivistarfélagið Slóðavinir var stofnað 2008. (www.slodavinir.is)

Slóðavinir er félag fyrir fólk sem áhuga hefur á ferðalögum um landið á vélhjólum. Ekki síst fáfarnari 
jeppavegum og slóðum á hálendinu og jöðrum þess.

Árlega stendur félagið fyrir fjölda viðburða fyrir félagsmenn.
Yfir sumarið er farið í lengri og styttri ferðir, en yfir vetramánuðina eru haldin námskeið og fundir.
Félagið hefur látið til sín taka í hagsmunagæslu fyrir ferðafólk á vélhjólum og hefur meðal annars fundað 
með ráðherrum, starfsmönnum stofnana og fengið erlenda sérfræðinga hingað til lands til að ræða við 
embættismenn stjórnsýslunnar um nauðsyn og aðferðir við stjórnun þeirrar auðlindar sem slóðakerfi 
Íslands er.
Slóðavinir sátu í vinnuhóp Umhverfisstofnunar, sem vann stöðumat um hugmyndir vélhjólafólks að 
framtíðarskipulagi á aðstöðu og lagaumhverfi sem uppfyllir þarfir þeirra sem aka um á vélhjólum - með 
það að markmiði að sporna gegn utanvegaakstri.
Slóðavinir leggja mikla áherslu á það við félagsmenn að þeir gangi vel um náttúruna og sýni henni og 
öðrum ferðalöngum ítrustu tillitssemi.

Yfirlýst markmið félagsins eru:

• að gefa gott fordæmi um umgengni með jákvæðri eftirbreytni og umræðu um 
náttúruvernd.

• að standa vörð um tilvist og akstur á torleiðum, þjóðleiðum og vegslóðum, hvort sem er á 
lág- eða hálendi í samræmi við lög.

• að vernda og viðhalda akstursleiðum í þágu landnýtingar fyrir vélknúin farartæki.
• að útbreiða og efla notkun vélhjóla sem almenningsíþrótt, heilsusamlega heilsurækt og 

útiveru.
• að auka þekkingu féla.gsmanna sem og almennings, fjölmiðla, stjórnvalda og 

landeigenda á ferðalögum og útivist þeirra sem aka um á vélhjólum.
• að miðla upplýsingum um torleiðir, þjóðleiðir og vegslóða til félagsmanna..
• að gæta hagsmuna féla.gsmanna varðandi búnað og annað er lítur að vélhjólum i 

samráði við viðkomandi yfirvöld.
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Afstaða Slóðavina til frumvarpsins

Slóðavinir leggjast alfarið gegn framkomnu frumvarpi til laga um stofnum hálendisþjóðgarðs í þeirri 
mynd sem á því er nú.

Víða í frumvarpinu er framsetning með þeim hætti að það gengur þvert á viðteknar leikreglur 
lýðræðisins. Erfitt er að sjá fyrir sér að slíka framsetning myndi líðast við gerð almennra laga í landinu. 
Útfærsla mikilvægra þátta er víða ábótavant í frumvarpinu og oftar en ekki afgreidd á þann hátt að 
ráðherra semji um þau reglur síðar, sýnist honum svo. Ráðherra eru því gefin óhemju mikil völd inn í 
framtíðana án aðkomu annarra hagsmunaaðila, „telji" hann þörf á.
Honum er m.a. gefið vald til þess að stækka garðinn, setja reglur sem ná til jaðarsvæða garðsins og 
stöðva akstur alfarið eða tímabundið á vegum og slóðum, eða setja á reglur um aðgengi almennt. Lítil 
höft eru á því hvað ráðherra þarf að leggja fram sem rök eða ástæðu, annað en að hann „telji" að 
aðgerða sé þörf.
Hvað varðar utanvegaakstur telja Slóðavinir, að oftast sé betra er að halda torfærum slóðum og 
jeppavegum opnum, en að illa ígrundaðar lokanir ná fram að ganga.
Í frumvarpinu er algjörlega óskilgreint hvaða takmörkun er á valdi starfsmanna garðsins, eins og 
þjóðgarðsvarðar og landvarða.

Það verður ekki undir því setið að stjórnvöld reyni að keyra í gegn mál af þessari stærðargráðu án 
ítarlegri umræðu í þjóðfélaginu og ítarlegu samtali við hagsmunaaðila og félagasamtök núverandi 
„neytenda" þessa víðáttumikla svæðis. Hvað þá að ekki eru lögð fram gögn sem styðja þær fullyrðingar 
sem settar eru fram í frumvarpinu um nauðsyn slíks hálendisgarðs. Engin gögn eða áætlanir eru heldur 
lagðar fram um það hvernig fjármagna skuli svo viðamikla starfsemi. Þá er enga umfjöllun að sjá um það 
hvers vegna núverandi stjórnskipulag sem bundið er m.a. í náttúruverndarlög teljist ekki nægja til handa 
náttúruverndar á þessu svæði.
Slóðavinir telja að miklu frekari gagnaöflun þurfi til og mun meiri reynsla þurfi að fást frá rekstri 
Vatnajökulsþjóðgarðs áður en lengra er haldið. Þar eru enn fjölmörg álitamál sem enn hefur ekki verið 
leyst úr. Má þar sem dæmi nefna þá ólíkinda framvindu sem verið hefur í kringum aðgengi og umferð í 
Vonarskarði.

Í röðum okkar félagsmanna eru margir einstaklingar sem stundað hafa ferðalög á hálendi íslands í 
áratugi. Bæði gangandi, ríðandi, skíðandi, á reiðhjólum eða akandi á jeppum, vélhjólum eða vélsleðum. 
Það er mál þessara aðila að umgengnin á hálendinu hefur batnað mjög frá því sem var um miðja s.l. öld 
og staðan hvað það varðar aldrei verið betri.
Þetta hefur gerst m.a. með fræðslu til ferðamanna og almennings. Þetta má að stóru leiti þakka fræðslu 
frá áhugamannafélögum eins og Slóðavinum og Ferðaklúbbnum 4x4, sem hafa lagt mikla vinnu í að hlúa 
að hálendinu (mótorhjólaskógurinn) og fræða sína félagsmenn og almenning um ábyrga ferðamennsku.



Slóðavinir telja að hálendisþjóðgarður, eins og hann er settur fram í þessu frumvarpi, með þeirri 
stjórnsýslu sem boðuð er, muni á engan hátt bæta þar betur um.
Líklegra er að draga muni úr öflugu starfi, áhuga og samstöðu hjá grasrótar- og áhugamannahópum, 
sem á margan hátt hafa sinnt hálendinu af álúð, og drifið áfram og viðhaldið þeirri hugarfarsbreytingu 
sem orðið hefur undanfarna áratugi hjá íslensku ferðafólki gagnvart ferðalögum á hálendinu og 
umgengni við náttúruna þar.

Slóðavinir vilja eins og aðrir, viðhalda og bæta stöðuna á hálendinu. Við viljum vernda náttúruna svo við 
og aðrir, geti notið hennar áfram í framtíðinni. Við viljum rétt eins og aðrir að náttúran njóti vafans. 
Slóðavinir telja hins vegar að stofnun hálendisgarðs af þessari stærðargráðu hvað snertir hvoru tveggja, 
landfræðilega og stjórnsýslulega, sé ótímabær og bæti litlu við núvernandi fyrirkomulag.
Í þessu sambandi vilja Slóðavinir taka sem dæmi, að til fjölda ára hefur utanvegaakstur verið alfarið 
bannaður á öllu landinu og við því liggja viðurlög. Það hefur samt ekki losað okkur undan því að enn 
keyra ferðamenn við og við utan vega - því miður. Það hefur sýnt sig að mun algengara er að erlendir 
ferðamenn geri slíkt en hinn almenni íslenski ferðamaður. Þar skiptir auðvitað sköpum meiri þekking 
íslenskra ferðamanna á málinu.
Efla þarf fræðslu til ferðafólks. Ekki síst að gera hana markvissari gagnvart erlendum ferðamönnum við 
komu þeirra til landsins.

Slóðavinir leggja til að áfram verði stuðst við núverandi stjórnskipulag og frumvarpið verði tekið til 
gagngerrar endurskoðunar. Fræðsla og upplýsingagjöf er mun líklegri til að verja náttúruna fyrir skaða 
en boð, bönn og flókin stjórnsýsla, og alveg örugglega mun ódýrari kostur samanborið við þá stofnun 
sem boðuð er í framlögðu frumvarpi.

Hér meðfylgjandi sem hluti af okkar umsögn, er umfjöllun Slóðavina á einstökum greinum frumvarpsins 
í þeirri röð sem greinarnar eru í frumvarpinu.

Slóðavinir er félagsskapur nokkur hundruð áhugamanna um ferðalög á hálendinu og förum við 
vinsamlegast fram á að Ferða- og útivistarfélagið Slóðavinir verði haft með í samráði við frekari vinnslu 
frumvarpsins.

Virðingarfyllst, f.h. Ferða- og útivistarfélagsins Slóðavinir

Halldór Sveinsson 

formaður Ferða- og útivistarfélagsins Slóðavinir



Umfjöllun slóðavina um einstakar greinar frumvarps til laga um Hálendisþjóðgarð
2. gr.
Gert er ráð fyrir að ráðherra taki ákvörðun um friðlýsingu þjóðgarðsins, m.a. til stækkunar garðsins. 
Ráðherra hefur hér of víðtækar heimildir. Ekki síst í ljósi þess að um þriðjungur landsvæðis íslands er 
undir. Sama gildir um heimild ráðherra að stækka þjóðgarðinn.
Svo stórtækar ákvarðanir eiga eins og aðrar slíkar að heyra beint undir Alþingi.

3. gr.
Í 2., 3. Og 4. tölulið er talað um að auðvelda aðgengi almenningis að svæðinu.
Slóðavinir hafa áhyggjur af því að hér sé verið að leggja upp með mögulegar auknar takmarkanir á 
vélknúinni umferð frá því sem verið hefur. Félagar í Slóðavinum hafa um áraraðir ferðast um hálendið á 
vélhjólum og snjóhjólum jafnt að sumri sem að vetri. Slóðavinir telja mikilvægt að fram komi í orðum og 
skýrt sé tekið fram, að vélknúin umferð teljist útivist (FERÐA- og ÚTIVISTARfélagið Slóðavinir).
Við höfum vissulega skilning á því að mörgum finnst hávaðatruflun af vélknúinni umferð, og reynum við 
í hvívetna að sína tillitsemi við annað ferðafólk. Vert er í þessu sambandi að geta þess að nú þegar eru 
hljóðlátir rafmótorar að riðja sér til rúms og hávaðamengun frá þessum ökutækjum heyrir brátt sögunni 
til.
Slóðavinir leggja áherslu á að ekki verði þrengt að heimildum til vélknúinnar umferðar almennings og 
forðast verður í lengstu lög að sú einstaka ferðamenning sem þróast hefur hér á landi hjá einstaklingum 
verði fórnað á altari ofverndunar vegna hræðslu við aukna atvinnumennsku í ferðageiranum.
Hin einstaka ferðamenning landans er einmitt það afl sem hefur flutt áhuga á ferðamennsku og náttúru 
landsins til yngri kynslóða í gegnum tíðina. Greina verður skýrt í lögum og reglugerðum á milli umferðar 
í atvinnuskyni og svo heimildar almennings til umferðar um svæðið.

10. gr.
Þar segir að „Ráðherra getur fellt skipun stjórnar úr gildi..."
Hér er ráðherra gefið færi á að grípa inn í ef stjórn uppfyllir ekki skyldur sínar.
Hér er enn og aftur ráðherra gefið óþarflega mikið vald yfir stjórn þjóðgarðsins. Þetta þarf að tóna niður 
svo frumvarpið gæti að eðlilegri lýðræðislegri valddreifingu.

11. gr.
Í greininni er gefin kostur á að í reglugerð megi fjölga svæðisráðum og fjölgað verði í stjórn sem því 
nemur. Þar með minnkar þegar lítið vægi útivistarfélaga í stjórn. Slóðavinir telja að stjórnskipulegt 
umhverfi þjóðgarðsins sé ákveðið með lögum en ekki þannig að ráðherra geti mögulega notað þetta 
sem tól til að hafa áhrif á ákvarðanatöku eða valdahlutföll.

12. gr.
Hér er umdæmisráðum ætluð mörg verkefni en hvergi hafa ráðin hið minnsta vægi í endanlegum 
ákvörðunum. Enn og aftur er ráðherra allsráður um endanlegar ákvarðanir. Slóðavinum þætti ekki 
óeðlilegt að umdæmisráðin fengju meira vægi í ákvarðanatöku ýmis mála.



13. gr.
Forstjóra ber að ráða þjóðgarðsverði sem svo eiga að sjá um að framfylgja þeirri stefnu sem stjórn og 
forstjóri setja. Ráðherra skipar forstjóra, sem svo ræður þjóðgarðsverði. Enn og aftur er allt 
ákvörðunarvald í beinni tengingu til ráðherra.
Hér sjá Slóðavinir fyrir sér að dreifa mætti valdi með því að láta umdæmisráðum eftir að skipa sér 
þjóðgarðsvörð.

14. gr.
Í þessari grein er fjallað um meginstjórntæki Hálendisþjóðgarðsins - Stjórnunar- og verndaráætlun.
Upp eru talin helstu atriði sem skulu tilgreind í áætluninni. Má þar m.a. nefna:

• ...stefnu stjórnar um staðsetningu og fynrkomulag gestastofa og þjónustustöðva...

• .. fyrirkomulagi á samgöngum og öðrum innviðum á svæðinu

• ...fjallað skal um umferðarrétt almennings, aðgengi að svæðinu, not þess og
takmarkanir sem gilda á einstökum svæðum.

• ...áætlun skal ná til jaðarsvæða þjóðgarðsins

• . . .hvort ogþá hvernig takmarka skuli atvinnutengda starfsemi

Í síðustu setningu þessarar greinar segir svo:

„Ráðherra skal með reglugerð setja nánari ákvæði um efni sjórnuna.r- og vernda.ráætluna.r"

Slóðavinir geta ekki á nokkurn hátt séð að það sé eðlilegt fyrirkomulag í lýðræðisríki að frumvarp 
innihaldi ekki nákvæmari upplýsingar um „MEGINSTJÓRNTÆKI" þjóðgarðsins.
Slóðavinir telja að meginreglur og stefna verndaráætlunarinnar þurfi að liggja fyrir áður en frumvarpið 
verður lagt fram. Það er algjört grundvallarmál að fyrir liggi áætlanir um umferð almennings og aðgengi 
að garðinum.
Ef frumvarpssmiðir treysta sér ekki til þess að klára þá vinnu og láta fylgja með frumvarpinu, þá væri 
eðlilegara að öll 14. gr. þyrfti umfjöllun hjá Alþingi.
Annars væri verið að gefa ráðherra óútfylltan tékka varðandi fjölda atriða og setja málið í heild í 
fullkomna óvissu.

Slóðavini rennur í grun að mögulega sé þetta sett svona fram svo ráðherra geti einmitt haft þetta eins 
og honum sýnist, og þá er raunverulegur möguleiki á því að áhersla þjóðgarðsins verði á að fækka 
slóðum, sem mun hafa í för með sér verulega takmörkun á aðgengi almennings að hálendinu að sumri 
til. Þá er einnig mögulegt að takmarkanir verði settar á heimildir til aksturs á snævi þöktu landi, sem 
rýra munu mjög aðgengi almennings að hálendinu að vetri til.

Slóðavinir geta á engan hátt fallist á frumvarp sem er svo óljóst hvað varðar stefnu og markmið.

15. gr.
Umdæmisráð hafa aðeins rétt til umsagnar á tillögum stjórnar til breytinga á stjórnunar- og 
verndaráætlun. Hér kemur enn og aftur í ljós hve lítil valddreifingin er í stjórnun þjóðgarðsins.
Ráðherra hefur hér endanlegt vald til að samþykkja eða hafna.
Þegar hafa komið upp vandamál í sambærilegu stjórnskipulagi Vatnajökulsþjóðgarðs þar sem tillögum 
svæðisráðs var beinlínis hafnað. Þar er raunverulegt víti til varnaðar.



16. gr.
Í þessari grein er ráðherra enn og aftur gefin heimild til þess síðar „...að setja í reglugerð nánari ákvæði 
um réttaráhrif stjórnunar- og verndaráætlana."
Slóðavinir leggjast gegn svo miklu ráðherravaldi í svona viðamiklu máli.

18. gr.
Greininni fjallar um dvöl, umgengni og umferð í Hálendisþjóðgarði.
Enn og aftur er það ráðherra sem getur síðar sett í reglugerð heimildir um bann við akstri vélknúinna 
ökutækja allt árið um kring.
Slóðavinir telja þetta vera með öllu óeðlilegt að ekki liggi þegar fyrir einhver vísir að mögulegum 
skilyrðum fyrir slíku banni.
Að mestu leiti taka núverandi náttúruverndarlög á þessum efnisatriðum, en þó er sú breyting gerð á að í 
útgáfunni sem hér birtist eru gerðar strangari kröfur, m.a. með því að fella út samráð við útivistar- og 
ferðaþjónustusamtök. Það er með öllu óljóst og órökstutt hvers vegna núverandi náttúruverndarlög 
nægja ekki í þessu tilviki. Þessi grein kemur á tvöföldu regluverki varðandi t.d. tímabundnar lokanir. 
Slóðavinir benda einnig á það að Í raun er stofnum slíks þjóðgarðs óþörf og engin augljós ástæða fyrir 
því að hefta skuli för almennings um hálendið á vélknúnum ökutækjum í tómstundarskyni, enda er að 
sögn frumvarpinu fyrst og fremst ætlað að veita aukinni umferð ferðaþjónustunnar mótspyrnu. 
Slóðavinir sætta sig ekki við þetta og leggja til að núverandi náttúruverndarlög verði látin gilda óbreytt.

21. gr.
Í greininni er fjallað um leyfisveitingar fyrir skipulögðum viðburðum innan garðsins.
Gera þarf betri grein fyrir því um hvernig viðburði er átt.
Slóðavinir hafa oft verið með skipulagðar ferðir inn á hálendið með tilheyrandi samkomum í 
ferðaskálum. Til þess nýta félagsmenn ýmis tæki eins og jeppa, vélhjól og kerrur.
Óeðlilegt þætti að slíkt væri sérstaklega leyfisskylt og myndi að okkar mati flokkast undir ofstjórn. 
Slóðavinir leggja til að þetta verði skýrt nánar í greininni.

23. gr.
Greinin fjallar um orkunýtingu.
Slóðavinir leggjast hvorki gegn né eru sérlega hlynntir virkjanaframkvæmdum.
Slóðavinir eru hins vegar ekki hlynntir uppbyggðum hálendisvegum sem oft eru tengdir slíkum 
framkvæmdum. Þeir auka frekar umferð og „plata" inn á svæðið vanbúna ferðamenn. Að okkar mati er 
best að aðkoman inn á hálendið sé tiltölulega torfær þar verði þá seint mikil mannmergð. Það tryggir í 
raun að hálendið haldi sínu aðdráttarafli sem afskekkt víðerni.
Óbyggðir hafa ótvírætt aðdráttarafl. Einn af stærri kostum hálendisins er hinn mikli fjöldi slóða sem þar 
liggja. Þeir eru í raun ómetanlegur fjársjóður fyrir þá sem vilja njóta þessa svæðis með reglulegu millibili. 
Hálendið er stórt og mannsævi dugir ekki til þess að upplifa það allt á tveimur jafnfljótum. Veður eru oft 
válind á hálendinu og það er ekki öllum stundum öruggt fyrir gangandi ferðalanga að ferðast þar um. 
Mjög margir, í áratugi, hafa nýtt sér torfarnar gamlar slóðir á hverju sumri og heimsótt sína uppáhalds 
staði á sínu vélknúna ökutæki. Það væri mikil afturför fyrir þennan hóp að komast ekki leiðar sinnar 
lengur vegna illa ígrundaðara lokana á slíkum slóðum.
Torfarnar lágstemmdar vegslóðir á hálendinu raska lítið sem ekkert stöðu einstakra svæða sem 
óbyggðum víðernum. Slóðavinir telja það nauðsynlegt að það komi fram með skýrum hætti í 
frumvarpinu.



25. gr.
Í greininni er fjallað um eftirlit í Hálendisþjóðgarðinum.
Tiltekið er að þjóðgarðsverði er heimilt að loka öllu svæðinu, eða hluta ef hann telur að dvöl manna hafi 
áhrif á lífríki, jarðmyndanir, landslag eða menningarminjar. Slóðavinir telja að greinin feli í sér frekar 
opnar heimildir fyrir þjóðgarðinn til eftirlits og takmarkana. Fáar skýringar fylgja greinargerðinni og því 
hætta á að það leiði til þess að valdsvið þjóðgarðsvarða verði beitt með full rúmum hætti. Skýra þarf 
betur í hverju heimildir starfsmanna þjóðgarðsins felast. Eins og frumvarpið er sett fram er hlutverk 
þjóðgarðsvarða sambærilegt við öryggisverði í stórmörkuðum. Ekki er hægt að sætta sig við slíkt enda 
þjóðgarðurinn mjög stór hluti af landinu og meginregla náttúruverndarlaga byggir á því að umferð og 
dvöl á svæðinu er almennt heimil. Bent er á að starfsmenn þjóðgarðs hafa enga þjálfun eða forsendur til 
að koma fram sem einhvers konar laganna verðir. Eðli málsins samkvæmt geta brot gegn reglum haft 
afleiðingar, en viðurlög byggja jafnan á rannsókn og umfjöllun á fjölda þátta. Heimildir sem 
starfsmönnum þjóðgarðs eru gefnar, fela í raun í sér lögreglu-, rannsóknar- og dómsvald, verði aðila 
vísað úr þjóðgarðinum. Gott er að hafa í huga að vegna stærðar þjóðgarðsins er brottvísun mjög 
íþyngjandi.

28. gr.
Land- og þjóðgarðsvörðum er veitt heimild til að stöðva för fólks og faratækja um Hálendisþjóðgarð ef 
það er nauðsynlegt til að koma í veg fyrir brot á ákvæðum laga þessara um umferð. Hér er gengið enn 
lengra en í 25. gr. í tengslum við rannsóknar- og dómsvald. í 28. gr. frumvarpsins eins og hún er orðuð 
er starfsmönnum gefin heimild til að koma í veg fyrir för fólks byggt á einstaklingsbundinni matskennd 
starfsmanna. Slíkt er ekki hægt að sætta sig við.

30. gr.
Í greininni er fjallað um refsiábyrgð. Slóðavinir telja að viðmið sem sett eru fram í frumvarpinu til 
ákvörðunar um sekt séu bæði óskýr og byggi um of á einstaklingsbundnu huglægu mati.
Slóðavinir telja að ákvæði um upptöku á „vélknúnum ökutækjum" sé brot á jafnræðisreglunni.
Þarna er eigendum vélknúinna ökutækja gerð strangari refsing en annarra sem hugsanlega valda 
alvarlegum spjöllum. Slóðavinum þykir einsýnt að sú staðreynd að „vélknúin ökutæki" eru sérstaklega 
nefnd í þessari grein, sé til marks um þær áherslur sem eru undirliggjandi hjá frumvarpssmiðum. 
Varðandi aðrar refsingar, þá þykir Slóðavinum það fráleitt endurspegla alvarleika brots að senda 
einstakling í fjögura ára fangelsisvist fyrir að lenda flugfari í leyfisleysi innan þjóðgarðsins.

31. gr.
Hér er fjallað um þær reglugerðir sem ráherra skuli setja eða sé heimilt að setja eftir að frumvarp verður 
að lögum.
Þessi grein endurspeglar í raun sérstöðu þessa frumvarps hvað varðar framsal valds til ráðherra í 
velflestum greinum frumvarpsins. Af þessum völdum er frumvarpið mjóg óljóst á köflum og í raun engin 
leið að gera sér fulla grein fyrir raunverulegum áhrifum frumvarpsins.
Síðast í 31. gr. er svo klykkt út með því að gefa ráðherra heimild til að setja síðar í reglugerð nánari 
ákvæði um „Framkvæmd laga þessara að öðru leyti".

Slóðavinir gera athugasemd við allar mgr. 31. gr. hvað varðar að í þeim liggja þær upplýsingar sem helst 
hefðu þurft að liggja fyrir svo mögulegt sé að taka frumvarpið til efnislegrar skoðunar og mögulegt verði 
fyrir alþingi og allan almenning að mynda sér marktæka skoðun á málinu.


