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Það sem ég hef áhyggjur af er einkum tvennt. Annars vegar það sem mér sýnist vera eitt 
aðalmarkmiðið með frumvarpinu, að hindra uppgræðslu lands (þó það komi hvergi beint fram 
nema hvað ekki er minnst á lífríki nema í því samhengi að það eigi að vernda það) og hins vegar að 
byggt verði upp mikið og ferlegt bákn sem drepi niður allar hugmyndir um uppgræðslu og aðra 
hugsanlega þróun á svæðinu. Aðeins háværustu og frekustu hagsmunaaðilar munu að öllum 
líkindum geta komið öðru að en því sem stjórn þjóðgarðsins þóknast. Ef þetta á að verða alvöru 
þjóðgarður þá er nauðsynlegt að stjórnin verði ekki jafn einsleit og gert er ráð fyrir, að ekki verði 
byggt upp bákn sem drottnar yfir hálendinu og einnig þarf í lögunum að gera ráð fyrir uppgræðslu 
lands.

Mér virðist gengið út frá því með þessum lögum að hálendið eigi að vera gróðursnautt eða 
gróðurlítið eins og nú er. Að það sé eðlilegt ástand. Gróður hefur hins vegar stundum verið meiri 
þarna á fyrri tímum en nú er. Hlýnandi lofstlag mun auðvelda gróðri að vaxa víða á hálendinu, fái 
hann frið til þess. Því verður ekki trúað að nokkur vilji koma í veg fyrir það.

Tilgangurinn með lögunum kemur fram í fyrstu greinunum. Feitletranir er mínar.

1. gr. Lög þessi gilda um friðlýsingu og verndun náttúrufars, sögu og menningar innan Hálendis- 
þjóðgarðs...

Um markmið Hálendisþjóðgarðs segir í 3. gr. 1. lið: Vernda náttúru og sögu þjóðgarðsins, svo sem 
landslag, víðerni, lífríki, jarðmyndanir og menningarminjar og tryggja tilvist heildstæðra vistkerfa 
og náttúrulegra ferla.

Aðaláherslan er augljóslega ekki síst á svokallaða verndun lífríkis sem væntanlega þýðir að ekki 
megi rækta neinn gróður á öllu hálendinu nema hugsanlega þær fáu tegundir sem þar þrífast 
núna. Svokölluð „sjálfbær" búfjárbeit er þó heimil sem þýðir að ekki er mögulegt að stunda neina 
uppgræðslu sem heitið getur. Sauðkindin hindrar vöxt á öllum gróðri, það hef ég sannreynt í 
skógræktarstörfum mínum.

Er það virkilega ætlun alþingismanna að hindra uppgræðslu á grjóti og sandi, uppgræðslu á svæði 
sem sumir segja vera stærstu eyðimörk í Evrópu? Það kemur ekki beint fram í lögunum að þetta sé 
markmiðið en lögin veita misvitrum ráðherrum ansi miklar heimildir til að setja reglugerðir sem 
munu hindra uppgræðslu. Vegna þessarar ofuráherslu á verndun takmarka lögin hins vegar 
heimildir til uppgræðslu þó ráðherrann á hverjum tíma sé velviljaður lífríkinu.

Þó ber að nefna að í 3. grein, 8. lið er þessi málsgrein: „Endurheimta vistkerfi sem hafa raskast". 
Það er talið að á fyrri öldum hafi birki þrifist a.m .k. sums staðar á hálendinu og því táknar þetta 
vonandi að reyna megi að rækta birki sem víðast þarna. En hvað með innfluttar trjátegundir sem 
hugsanlega má gróðursetja þarna og myndu dafna? Eða birki kynbætt með erlendu birki? Er 
markmiðið með þessum lögum að banna slík tré? Og ekki síður aðrar innfluttar plöntur sem gætu 
nýst við að rækta upp hálendið eins og t.d. lúpínuna? Verður hún bönnuð og hersveitir landvarða 
sendar til að rífa hana upp? Eða eitra fyrir henni eins og gert var fyrir nokkrum árum? Á 
gróðursnauðum svæðum hálendisins skortir mest jarðveg og köfnunarefni. Lúpínan hefur reynst 
frábærlega við að búa til jarðveg og vinna köfnunarefni úr andrúmsloftinu. Að mati sérfræðinga er 
birki víða að vaxa upp með hjálp lúpínunnar. Notaðar hafa verið miklar fjárhæðir og þúsundir 
tonna af tilbúnum, innfluttum áburði til að koma birki til á íslenskum eyðimörkum með litlum 
árangri. Sérfræðingar telja lúpínuna vera bestu, ódýrustu og umhverfisvænstu leiðina til að fá aftur 
birkiskóga í landið. Lúpínan þakkar fyrir sig og kveður þegar verkinu lýkur. Aldrei hefur verið sýnt 
vísindalega fram á að lúpína ógni fjölbreytileika lífríkisins. Oftast eykur hún hann til að byrja með 
og líklega alltaf þegar til lengri tíma er litið.



Ýmsa kosti má finna við frumvarpið: Í 3. grein, lið 7 stendur. „Stuðla að rannsóknum og fræðslu 
um þjóðgarðinn..." og liður 8. „Endurheimta vistkerfi sem hafa raskast". Vonandi þýðir þetta 
ræktun t.d. birkis þar sem það hefur vaxið áður. En hvers vegna ekki fleiri trjátegundir (og yfirleitt 
fjölbreyttar jurtategundir)? Helst þyrfti að stunda öflugar rannsóknir á því hvaða jurtategundir 
henta best á hverjum stað.

Stjórn Hálendisþjóðgarðs verður skv. frumvarpinu mikið bákn sem mun ráðskast með stærstan 
hluta hálendisins. M.a. verður núverandi Vatnajökulsþjóðgarður hluti af Hálendisþjóðgarðinum í 
stað þess að halda honum áfram sem sérstökum þjóðgarði sem hefði tryggt örlítið meiri 
valddreifingu og að meiri líkindi verði til að mismunandi sjónarmið ráði um þróun þjóðgarðanna. 
Miðstýringarárátta nútímans er þarna á fullu. Þetta er vont bæði vegna samþjöppunar valda sem 
alltaf er vond og svo er samsetning stjórnarinnar afar einsleit, skipuð íhaldssömum 
hagsmunaöflum og engum uppgræðslusinnum, frekar þeim sem vilja halda hálendinu sem 
eyðimörk m.a. með því að leyfa beit og svo hagsmunaöflum eins og ferðaþjónustu.

Í frumvarpinu er fjallað um stjórn Hálendisþjóðgarðs í 8. grein. Þar er gert ráð fyrir að stjórnina 
skipi fyrst og fremst fulltrúar hagsmunaaðila eins og Bændasamtakanna (og þá væntanlega þeirra 
sem vilja nýta sér svæðið til beitar?), sveitarfélaga sem liggja að hálendinu og sem flest hugsa 
líklega fyrst og fremst um þrönga hagsmuni sauðjárbænda (miðað við það sem ég hef heyrt frá 
þeim -  vonandi misskilningur), útivistarsamtaka og ferðaþjónustu. Þeir aðilar sem vilja græða upp 
landið eiga engan fulltrúa. Ekki er tryggt að fulltrúi umhverfisverndarsamtaka hafi áhuga á að 
græða upp landið. Þá er enginn fulltrúi frá fjölmennustu sveitarfélögum landsins (sem ekki liggja að 
þjóðgarðinum) en íbúar þar vilja örugglega líka eiga aðkomu að þjóðgarðinum, ekki bara borga 
kostnaðinn með sköttum sínum. Hvers vegna ekki fulltrúi Skógræktarfélags Íslands eða 
ríkisstofnana sem vinna að uppgræðslu eins og Skógræktarinnar eða Landgræðslunnar? Tryggja 
þarf fjölbreyttari viðhorf í stjórn og rekstri þjóðgarðsins en ekki bara þeirra sem vilja „vernda 
svæðið" (viðhalda auðn?) og hagsmunasamtaka sem vilja græða á því og/eða nýta í eigin þágu.

Ég er enginn sérstakur aðdáandi auðnarinnar á hálendinu. Hef ferðast nokkuð víða þar þegar ég 
hef átt jeppa. Þar eru yndislega fallegir staðir, vinjar í auðninni, en alltof víða auðn sem fæstum 
þykir falleg. Það stingur í augun að horfa uppá rollur hamast á smágróðri sem nær að þrífast hér og 
þar. Oft hafa bændur flutt þessar rollur á bílum um langan veg til að „nýta" gróður hvar sem hann 
finnst. Þetta er í boði íslenska ríkisins sem styrkir þessa óhæfu með miklum fjármunum ár hvert. Ef 
tækist að banna alla búfjárbeit á svæðinu þá væri til mikils vinnandi og hægt að sætta sig við 
þjóðgarðs-báknið sem mér sýnist eiga að stofna.

Nokkrar athugasemdir:

1) Þjóðgarður eða ekki þjóðgarður? Ég hef ekki sérstaka skoðun á því hvort það er gott eða vont 
að stofna þjóðgarð þarna. Sennilega frekar til góðs nema hvað það er vont að búa til risabákn (einn 
þjóðgarð), frekar að búa til marga þjóðgarða þar sem mismunandi sjónarmið um náttúruna fá að 
koma fram og sjá hvernig til tekst. Virkja þannig almenning eins og kostur er. Yrði til bóta ef vel 
tekst til. Gæti orðið til hins verra ef það verður til að hindra alla uppgræðslu og að einhverjir 
tilteknir hagsmunahópar ráði þarna öllu. Eða að verkefnið koðni niður. Það má ekki gerast að 
ákveðnir hagsmunahópar eða sérviskupúkar eigni sér hálendið. Sveitarfélög sem liggja að 
hálendinu hafa óeðlileg völd skv. frumvarpinu. Bændasamtökin, ferðaþjónustan og fleiri slíkir 
hagsmunaaðilar ráða allt of miklu. Fá þarf fleiri sjónarmið í stjórnina, sérstaklega uppgræðslufólks.

2) Ekki er gert ráð fyrir skógrækt eða annari uppgræðslu neins staðar í fyrirhuguðum 
hálendisþjóðgarði. Og það þegar markmið stjórnvalda er að auka skógrækt í landinu. Mörg 
skógræktarfélög vantar sárlega land til skógræktar. Af hverju mega sjálfboðaliðar ekki fá



afmarkaða bletti á hálendinu til að spreyta sig á? Helst með aðstoð sérfræðinga, t.d. 
Skógræktarinnar. Hálendið verður seint þakið skógi en það er sjálfsagt að rækta skógarreiti á 
afmörkuðum svæðum. Eðlilegt er að t.d. Skógræktarfélag Íslands eigi fulltrúa í stjórn þjóðgarðsins. 
Og raunar ætti að vera sjálfsagt að í stjórninni sætu fulltrúar Skógræktarinnar og Landgræðslunnar. 
Það eru ríkisstofnanir með marga sérfræðinga í uppgræðslu.

3) Banna verður lausagöngu búfjár. Alla búfjárbeit verður að banna innan þjóðgarðsins, 
sérstaklega þar sem stunda á skógrækt eða aðra uppgræðslu. Raunar gildir það um stóran hluta 
landsins að eigendur búpenings hafa þau sérstöku forréttindi að geta látið búpeninginn valsa 
óátalið um eignarlönd annarra og eyðileggja tré og annan gróður. Ef eigendur landsins kvarta eða 
siga hundum á búpeninginn þá mega þeir búast við ákæru fyrir dýraníð. Það er löngu tímabært að 
Alþingi stöðvi þennan yfirgang og banni lausagöngu búfjár og hætti að styrkja þá sem beita jarðir í 
óþökk eigenda viðkomandi jarða. Búpeningur á að vera á girtum svæðum, ekki á að þurfa að girða 
landgræðslu og skógrækt af.

4) Umferð um hálendið. Mun Hálendisþjóðgarður koma í veg fyrir að hálendisvegir verði lagðir? 
T.d. Kjölur og Sprengisandur sem heilsársvegir? Hálendið má ekki bara vera fyrir jeppafólk, 
vélsleðafólk og slíka sérhópa. Sjálfsagt er að venjulegt fólk eiga greiða leið yfir aðalleiðir 
hálendisins á venjulegum bílum, a.m .k. að sumarlagi.

5) Bákn. Það er óskiljanleg tilhneiging á síðustu árum að byggja upp mikil miðstýrð bákn með hátt 
launuðum stjórnendum og silkihúfum efst til að stjórna ríkisstofnunum og öðrum 
samfélagsstofnunum og raunar einnig fyrirtækjum. Það er talið æskilegt að hafa fyrirtæki og 
stofnanir stærri og fækka þeim sem fyrir eru með samruna. Ákveðið var að fækka bönkum á Íslandi 
fyrir síðustu aldamót með þeim árangri að Ísland hefur átt í tómu basli með bankakerfið síðan og 
bankakerfið miðast í sífellt minna mæli að því að þjóna almenningi heldur þjónar það mest hinum 
fáu ríku í landinu. Enn verri er þróunin í sjávarútvegi sem var burðarásinn í bæta hag Íslendinga á 
20. öld en er nú kominn í hendur fárra ofurríkra einstaklinga eftir að framsal kvóta var leyft og 
samfélagið allt nýtur sífellt minni ávinnings af sjávarafla á Íslandi. Svipuð þróun hefur verið innan 
ríkisvaldisins, stofnunum er fækkað og þær stækkaðar. Þetta er þægilegra fyrir Alþingi og æðstu 
toppana sem stjórna kerfinu með sínum Excel-skjölum en verður sífellt verra fyrir þá sem eiga að 
njóta kerfisins. Besta dæmið um þetta er baslið í heilbrigðiskerfinu sem smám saman drabbast 
niður. -  Verður nýi risa-þjóðgarðurinn þannig, ferlegt bákn sem helst engir mega fara inn í nema 
útvaldar mannkindur og sauðkindur?

Ísland og önnur Vesturlönd urðu velmegandi á 20. öld þegar sú stefna var ríkjandi að dreifa völdum 
og auði, að jafna kjör fólks. Nú er sú stefna illu heilli ríkjandi að völd og auður eigi að safnast á færri 
hendur með þeim afleiðingum að misskipting eykst og með því spilling. Þessu fylgir aukin áhersla á 
stjórnun og að yfirmenn og stjórnendur séu merkilegri og eigi að vera miklu hærra launaðir en 
venjulegt fólk. Fámenn stétt auðmanna ráðskast með samfélagið og stjórnmálamenn. Jafnvel ágæt 
hugmyndi um þjóðgarð mótast af þeirri grunnhugmynd að öllu þessu svæði verði stjórnað af 
fámennum hópi, sem í framtíðinni verður kannski að elítu? Í framtíðinni verður svo ekkert því til 
fyrirstöðu að breyta lögunum og leyfa einhverjum auðmönnum að eignast svæðið eða hluta þess 
til að gera það sem þeim sýnist.

Niðurstaða: Ef stofna á þjóðgarð má ekki stofna einn risaþjóðgarð eða ofurbákn, frekar fleiri en 
smærri þjóðgarða svo fleiri eigi aðkomu að þeim og fleiri sjónarmið um náttúruna og umhverfið nái 
að koma fram. Leyfa verður uppgræðslu m.a. skógrækt í a.m.k. hluta þjóðgarðanna. Stjórn 
þjóðgarðanna verði skipuð fólki með fjölbreytt viðhorf, m.a. þeim sem eru fylgjandi uppgræðslu. 
Hagsmunaöfl og þeir sem hafa sérviskuleg viðhorf til náttúrunnar eins og að vera á móti 
uppgræðslu, mega ekki vera allsráðandi eins og virðist vera gert ráð fyrir í frumvarpinu.



Akranesi 30. janúar 2021 
Jens B. Baldursson - jensbb@internet.is 

Um mig. Ég er fyrrverandi framhaldsskólakennari og stjórnandi á eftirlaunum. Eftir að ég fór á 
eftirlaun hef ég helgað mig skógrækt. Ég er formaður Skógræktarfélags Akraness og í stjórn 
Skógræktarfélags Íslands. Skoðanir sem koma fram hér að framan eru mínar en ekki þessara 
félaga. Upplýsingar um uppgræðslu og skógrækt sem fram koma eru fengnar frá skógfræðingum 
og öðrum sérfræðingum.

mailto:jensbb@internet.is

