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

Ég undirritaður Hjalti Steinn Gunnarsson geri eftirfarandi athugasemdir við 
þingskjal 461 -  369. mál, um frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð.

Við lestur á frumvarpinu kemur víða í ljós að frumvarpið er ekki nógu vel unnið, það skilur eftir sig 
veruleg vafaatriði um útfærslu á mörgum mjög mikilvægum atriðum þar sem meðal annars 
almannaréttur er tekin af og gríðarlegar valdheimildir færðar á hendur fárra einstaklinga. Þeir 
einstaklingar fá meðal annars réttindi til að koma í veg fyrir það sem þeim þykir vera fyrirhuguð brot, 
sem lýðst hvergi annarstaðar í okkar þjóðfélagi.

Í minum huga þá má skipta fylgjendum og andstæðingum frumvarpsins í tvo flokka gróft sagt þ.e. þeir 
sem eru frumvarpinu fylgjandi eru annarsvegar þeir sem trúa fögrum orðum ráðherra, og þau sem 
hafa hug á að starfa við og fyrir þjóðgarðinn og eru þar með vanhæf vegna stöðu sinnar. Á sama hátt 
hefur mér sýnst að þau sem mótmæla fyrirhuguðu frumvarpi séu fólkið í landinu sem eru notendur 
og njótendur hálendisins, fólk sem hefur notað hálendið til ferðalaga á ýmsum farskjótum og gerir 
ekki greinarmun á gönguskóm, reiðhjólum eða bifreiðum sem eru til þess fallnar að ferðast um 
hálendið, það eitt og sér ætti að vekja ráðamenn til umhugsunar um gæði frumvarpsins.

Einnig hefur mér fundist afar undarlegt hvernig frummælendur og fylgjendur frumvarpsins tala sitt á 
hvað um friðun hálendisins en á sama tíma um hvernig gera á hálendið þægilegra til ferðalaga og 
fjölga eigi ferðafólki þar svo að hægt sé að reka báknið sem hálendisþjóðgarður er með tilheyrandi 
massatúrisma og gjaldtöku. Þetta tvennt fer ekki saman í mínum huga.

Umgengni um hálendið tel ég í góðum málum þar sem umhverfisvitund hins almenna borgara er 
mikil, þrátt fyrir að einstaka raddir hafi reynt að draga fram gamlar myndir af bernskubrekum 
frumkvöðlana þá er slíkt ekki liðið í dag og núverandi lög og reglur taka á þeim fáu málum sem upp 
koma á fullnægjandi hátt.

Rekstrargrundvöllur Hálendisþjóðgarðs er svo mjög óljós, þar sem hugmyndir ráðherra um útgjöld og 
væntar tekjur eru að mati þeirra sem til þekkja langt fjarri raunveruleikanum, er þar einfalt að horfa 
til Vatnajökulsþjóðgarðs og hvernig gengið hefur þar.

Reynslan hefur kennt okkur sem starfað höfum í nágvígi við álíka bákn og fyrirhugaðan 
Hálendisþjóðgarð þ.e. Vatnajökulsþjóðgarð er að stjórnsýslan þar hefur verið í verulegum ólestri og 
henni ekki treystandi. Því miður er af nógum dæmum að taka en nóg er hér að minnast á lokun 
Vikrafellsleiðar og auðvitað hinn stórmerkilega farsa um lokun Vonarskarðs þar sem lokunarsinnar og 
stjórnsýslan hefur boðið upp á allt það versta sem hugsast getur.

Í frumvarpinu er valtað er yfir almannaréttarkafla náttúruverndarlega þar sem í frumvarpinu eru 
sérákvæði þar sem ráðherra og aðrir starfsmenn garðsins geta sett fram mun strangari reglur en gilda 
í IV kafla laga 60/2013 um náttúruvernd.
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Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins eru hér fyrir neðan, töluliðir vísa til greina 
frumvarpsins.

1. Völd ráðherra eru allt of víðtæk þar sem hann einn getur tekið að sér ákvörðun um 
friðlýsingu þjóðgarðarinns, sem við megum ekki gleyma að er yfir 30% af Íslandi. Það er 
lágmarkskrafa að Alþingi þurfi að samþykkja allan slíka gjörning og þá á grundvelli 
náttúruverndaráætlunar.

2. Hér lítur allt fallega út á yfirborðinu, en þegar horft er til sögunnar með Vatnajökulsþjóðgarð 
og framgöngu þeirra sem styja frumvarpið þá er ljóst að ekki er hugsað um neitt nema 
gangandi umferð og því öll annarskonar vélknúin umferð óvelkomin. Einfalt er að nefna 
hvernig Ferðaklúbburinn 4x4 hefur þurft að berjast fyrir tilveru síns félagsfólks og fullyrði ég 
að ekki hefur verið haft né stuðlað að samvinnu né samráði við fulltrúa þessa stóra hóps.

3. Ef litið er til Vatnajökulsþjóðgarðs þá er óhætt að segja að ekki hafi verið farið eftir 10. 
liðnum, þar sem útivistarsamtök hafa verið í stanslausri varnarbaráttu og samvinna ekki verið 
uppi á borðum, heldur frekar yfirgangur og valdboð án samræðu.

4. ----

5. Hér er kveðið á um heimildir Hálendisþjóðgarðs til að kaupa upp eða taka eignarnámi 
fasteignir og lönd sem eru innan og liggja að fyrirhuguðum garði. Hafa bera í huga að innan 
fyrirhugaðs garðs eru margir skálar sem félagasamtök og einstaklingar hafa byggt upp af 
miklum myndarskap og rekið með sóma. Það að Hálendisþjóðgarður geti tekið slíka staði 
eignarnámi er alveg fráleitt og samræmist ekki meðalhófi, þar sem þjóðgarðurinn gæti í stöðu 
sinni hrakið þá burt þá sem þjóðgarði þykja óæskilegir án nokkurra varna. Einnig er þarna 
heimild til að stækka fyrirhugaðann Hálendisþjóðgarð þar sem hægt er að taka eignarnámi 
jörð sem liggur upp að fyrirhuguðum garði. Með þessu getur garðurinn því stækkað og 
stækkað sjálfan sig án nokkurra varna þeirra sem búa í nágrenni við hann.

6. Við fyrstu sýn þá virðist þessi grein eðlileg og saklaus, en þar sem fordæmin eru til þá er 
einfalt að benda á hvernig stjórnsýslan í Vatnajökulsþjóðgarði hefur gengið fyrir sig þar sem 
formaður svæðisráðs hefur gengið þvert gegn niðurstöðum svæðisráðs án þess að það hafi 
nokkur áhrif á stöðu formanns. Með þessa reynslu að leiðarljósi þá treysti ég ekki að 
stjórnsýslan á fyrirhuguðum Hálendisþjóðgarði verði á nokkurn hátt betri.

7. Ráðherra mun skipa forstjóra og því má leiða að því líkum að ráðherra muni velja sér 
einstakling sem er álíka og hann sjálfur, með því eru mun minni líkur á að gagnrýnin hugsun 
verði við lýði hjá þessu efsta lagi þjóðgarðsins sem myndi leiða af sér einstrenginslegan 
stjórnunarhátt og minnka líkur á gagnrýnni hugsun og aðgerðum. Með því mun ráðherra ekki 
fá það aðhald sem nauðsynlegt er í svo stórri stofnun.

8. Enn og aftur þá skipar ráðherra formann stjórnar, hér vísa ég í þær athugasemdir sem komu 
fram við 7. grein þar sem ráðherra hefur þá handvalið a.m.k. næstu tvö lög af stjórnendum 
undir sig, og bíður ekki upp á neitt annað en mjög einsleita stjórnun og minnkar verulega 
möguleikan á víðsýni stjórnenda hins væntanlega þjóðgarðs. Einnig er hér verið með því að 
vísa til útivistarsamtaka sem eru opin almennri aðild ef horft er til 24. tölul. 5. gr. laga um 
náttúruvernd að útiloka stærstu og breiðustu renghlífarsamtök okkar landsmanna þ.e. 
SAMÚT. Þar sameinast 19 útivistarfélög undir einum hatti og koma þar með breiðasta sýn 
útivistarfólks að borðinu þar sem einstaklingar eiga ekki beina aðild að SAMÚT.



9. Enn og aftur er það ráðherra sem ræður öllu og skipar stjórn hvernig vinna skuli. Með þessu 
fyrirkomulegi eru völd stjórnar verulega takmörkuð.

10. Hér er endanlega innsiglað að ef stjórn er ekki í einu og öllu samþykk ákvörðunum ráðherra 
hefur hann fulla heimild til að grípa inn í og gera það sem honum einum þykir gott. Að mínu 
mati er þetta mjög hættulegt og færir einum einstaklingi þ.e. ráðherra gríðarleg völd yfir 
verulega stórum hluta lansins okkar án þess að nokkuð sé hægt við því að gera.

11. Hér er opnað á þann möguleika að stækka rekstarsvæðin og breyta þannig valdahlutföllum 
þeirra fulltrúa sem þegar eiga sitt sæti fyrir.

12. Gera þarf hlutverk svæðisráða mikilvægara og veita þeim víðtækari heimildir til að taka 
sjálfstæðar ákvarðanir í stað þess að vera framlenging á vilja ráðherra.

13. Hér er enn og aftur verið að tryggja sem einsleitasta hópinn sem mun starfa við þjóðgarðinn 
þar sem þjóðgarðsverðir á hverju svæði verða ráðnir af forstjóra þjóðgarðsins, sem er ráðin af 
ráðherra. Til að tryggja sem fjölbreyttustu flóru starfsfólks innan væntanlegs þjóðgarðs væri 
heppilegra að svæðisráð hvers svæðis myndu ráða þjóðgarðsverði til sín.

14. Það að stjórnunar og verndaráætlun skuli ekki liggja frammi áður en kosið er um 
hálendisþjóðgarð er verulega undarlegt. Eðlilegast væri að full vitneskja væri um hvað væri 
verið að kjósa um og full sátt hefði náðst um þá áætlun. Hér er enn og aftur verið að halda 
opnu fyrir ýmsar ákvarðanir sem ráðherra einn ræður án þess að nokkur annar geti komið að 
þeirri ákvarðanartöku.

15. Hér er enn verið að tryggja völd ráðherra þar sem hann hefur úrslitavald, en t.d. svæðisráðin 
hafa einungis tillögurétt sem er algerlega bitlaus gegn völdum ráðherra.

16. Mannvirkjagerð og hvers konar jarðrask innan Hálendisþjóðgarðar er óheimilt ef það 
samræmist ekki markmiðum þjóðgarðsins stendur orðrétt, en hver eru markmið 
þjóðgarðsins? Og í hvaða stöðu eru þeir fjölmörgu eigendur fjallaskála og mannvirkja á 
hálendinu? Er t.d bannað að smíða sólpall með göngubraut fyrir hjólastóla upp að skála? Eða 
hvar liggja mörkin? Eða er það kannski bara ákvörðun hvers þjóðgarðsvarðar og hvað honum 
finnst í lagi og hvað ekki. Þetta er enn eitt dæmið um að stjórnunar og verndaráætlun ætti að 
liggja fyrir áður en frumvarpið er tekið til meðferðar.

17. Hér er enn og aftur vísað í stjórnunar og verndaráætlun garðsins, en þar sem hún liggur ekki 
fyrir þá er ekki hægt að vita um hvað er fjallað hér.

18. Hér væri hægt að vísa til náttúruverndarlaga, en þess í stað er verið að ganga lengra og veita 
ráðherra og starsfólki Hálendisjóðgarðs víðtækar heimildir til að takmarka frelsi og rétt fólks 
til ferðalaga sem tryggt er með almannarétti. Einnig er tekið fram að allir þeir slóðar og þær 
götur sem fyrir eru á hálendinu en eru ekki taldar upp í tæmandi lista þjóðgarðsins, eru 
túlkaðar sem utanvegaaksur, jafnvel þótt áratuga hefð sé fyrir umferð á þeim. Einnig er tekið 
fram að hálendisþjóðgarður hafi fullan rétt til að stjórna allri flugumferð á 30% landsins og 
stýra þannig leiðarvali flugumferðar milli landsvæða með tilheyrandi kostnaði og óþægindum 
fyrir flugfarþega.

19. Hér er enn og aftur vísað í stjórnunar og verndaráætlun sem ekki er til og því er mjög óljóst 
hvernig öryggi gesta verður háttað innan garðsins.



20. Hvað er atvinnutengd starfsemi? Það kemur ekki fram og því er þessi grein mjög óljós þrátt 
fyrir að hún snerti á beinan hátt mjög marga sem hafa störf í og nálægt væntanlegum 
miðhálendisþjóðgarði.

21. Allir skipulagðir viðburðir eru leyfisskyldir, en ekki er tekið fram hvað er viðburður, eru það 
þorrablót í fjallaskála, eða er miðað við ákveðinn fjölda þáttakenda, eða er miðað við umfang 
viðburðarinns? Ekkert af þessu kemur fram og greinin er því mjög óljós og algerlega á valdi 
starfsmanna þjóðgarðsins hvernig túlka megi þessa grein sem óásættanlegt fyrir þá sem 
stunda ferðalög og nýta þá skála og gististaði sem fyrir eru á hálendinu.

22. Hvað eru hefðbundnar nytjar? Er þar verið að fjalla um þá áratugalöngu hefð Íslendinga að 
ferðast um landið á hinum ýmsu farartækjum sitt og njóta þess í sátt við náttúruna?

23. Hér er sagt með berum orðum að nýjar háspennulínur í lofti séu ekki leyfðar sem þýðir 
væntanlega að lagnir í jörðu séu í lagi. Þetta er merkileg afstaða og alls akki samkvæm sjálfri 
sér þar sem jarðraskið við lagningu alvöru háspennulína í jörð er mun meira en við lagningu 
loftlína þar sem beltið sem grafa þarf upp getur hlaupið á tugum metra og víða þyrfti að 
jarðvegsskipta öllum jaðvegi umhverfis línurnar til að ásættanlega varmaleiðni náist með 
tilheyrandi jarðraski og vegagerð.

24. Enn og aftur er það forstjóri og stjórn sem hefur áhrif á staðsetningu þjónustustöðva, í 
staðinn fyrir að svæðisráðin hafi nokkuð um það að segja þrátt fyrir að vera ef allt er eðlilegt 
skipuð af heimafólki sem þekkja sín svæði best.

25. Hér er þjóðgarðsverði eða öðrum starfsmönnum hálendisþjóðgarðs fært lögregluvald þar 
sem hver starfsmaður þjóðgarðsins sem er getur upp á sitt einsdæmi vísað hverjum þeim 
sem breytir gegn lögum Hálendisþjóðgarðs burt. Hér er verið að færa fólki sem hefur enga 
burði og í flest öllum tilfellum enga menntun í löglestri eða valdbeytingu gríðarlega völd á 
rúmlega einum þriðja af Íslandi. Persónulega þá finnst mér þetta alveg galið.

26. Hér er hinn almenni notandi hálendisins gerður valdlaus þar sem hann getur ekki kært 
ákvarðanir sem teknar eru á grundvelli þessara laga, heldur verða það að vera 
umhverfisverndarsamtök og útivistarsamtök með 30 eða fleiri félögum sem samrýmast 
tilgangi þeirra að gæta hagsmuna sem ákvörðunin lýtur að. Mér sýnist að með þessu ákvæði 
sé verið að girða fyrir aðkomu almennings til að hafa áhrif á ákvarðanir, nema að mjög litlu 
leyti.

27. ---

28. Hér er þjóðgarðsvörðum fært vald til að ákveða hvort gestir þjóðgarðsins séu líklegir að 
brjóta lög sem er fordæmalaust í öllu okkar stjórnkerfi. Hvaða starfsmanni þjóðgarðsins er 
fært vald til að meta ásetning annara og þá samstundis dæma viðkomandi til refsingar án 
þess að viðkomandi geti neina vörn sér veitt. Hér er enn eitt dæmið um hversu galið þetta 
frumvarp er að mínu mati.

29. ----

30. Athyglisvert er að sjá að þegar loksins er minnst á vélknúna umferð þá er það gert í því 
samhengi að heimilt sé að gera vélknúið ökutæki upptækt sem notað hefur verið við að 
fremja brot, nema að ökutækið hafi verið notað í leyfisleysi. Þetta ákvæði er mjög undarlegt 
þar sem klárlega er um brot á jafnræðisreglu þar sem einungis er átt við um eina tegund



eigna og brota, en undanskilur þó allar tegundir bílaleiga þer sem hættan er einmitt mjög 
mikil ef litið er til sögunnar. Þetta ákvæði er því algerlega óásættanlegt.

31. Hér sést enn og aftur valdið sem ráðherra hefur og hvernig hann einn og óstuddur getur 
stjórnað alveg niður í minnstu smáatriði. Það er óeðlilegt að ein manneskja hafi slík völd og 
hafi því rúmlega einn þriðja af sameiginlega landsvæði okkar í hendi sér og geti tekið 
ákvarðanir sem hafa áhrif á fólk um allt Ísland. Það er með öllu óæsættanlegt.

32. Gjaldtakan er ekki nógu vel útfærð og of óljós. Einnig er hér veitt vald til þess að koma á 
kvótakerfi fyrir þá sem vilja hafa starfsemi í og við þjóðgarðinn. Þetta ákvæði er allt of óljóst 
og þarf að ramma mun betur inn áður en lengra er haldið.

Auk þessara athugasemda sé ég enga þörf á hálendisþjóðgarði þar sem þeir sem til þekkja vita að þau 
sveitarfélög sem koma að stjórn þeirra landsvæða sem falla myndu undir Hálendisþjóðgarð eru 
fullkomlega fær um að stýra sínum málum, enda innihalda þau réttilega kjörna aðila af íbúum hvers 
svæðis.

Virðingarfyllst,
Hjalti Steinn Gunnarsson 
kt:150478-5889


