
Góða kvöldið hér.

Undirritaður er ekki löglærður maður og verð ég að viðurkenna að umrætt frumvarp er nánast mér 
ofviða að skilja, allt of langt og ruglingslegt en með hjálp góðs fólks hef ég náð innihaldinu að 
mestu. Er samt enn jafn ringlaður, skil ekki ástæður þess að að svona illa upp sett frumvarp sé lagt 
fram á hinu háa Alþingi og myndi helst vilja að þingmenn myndu senda það aftur til föðurhúsanna og 
fá viðkomandi til að gera betur síðar, er almennileg sátt er um þessi mál hjá þjóðinni.

Ég er alinn upp vestur á fjörðum, nánar tiltekið í Hnífsdal og á ættir mínar að rekja norður í 
Grunnavík í föðurætt og í Smiðjuvík í móðurætt. Því tel ég mig vera náttúrubarn, alinn upp við að 
bera mikla virðingu fyrir henni, veit hvað náttúran getur gert og tel mig vera góðan aðila til þess að 
hafa á því skoðun hvort og hvenær mannskeppnan á að grípa inn í til að vernda, sérstaklega ef 
eitthvað er að "fara í skrúfuna".

Að mínu mati er ekkert að óttast á hálendinu nú sem kallar á þennan þjóðgarð í þeirri mynd sem 
Umhverfisráðherra leggur nú til. Öll höfum við áhuga á að vernda landið okkar, en erum við nú 
þegar ekki að því á ágætan hátt ? Mikið er talað um utanvegaakstur og gert mikið úr því öllu 
saman. Jú, rétt, ömurlegt að sjá sumt að því sem ratar í fréttir og sjá hvernig fólk hagar sér. Mun 
þjóðgarður einn og sér laga það ? Nei, sumt fólk mun áfram haga sér eins og bjánar, en sem betur 
fer eru þetta fáir aðilar sem hafa sér svona. Hverjir eru það svo sem standa svona fólk að verki ? Jú, 
við hin. Tökum myndir og komum skilaboðum til lögreglu sem hefur tekið ágætlega á málum síðustu 
árin. Við hin erum nefnilega bestu landverðir í heimi, vinnum verkin frítt bara vegna ást okkar á 
landinu okkar. Ekkert mun koma í stað alls þess fjölda sem eru á sama stað og ég og flestir þeirra 
sem um hálendið fara.

Ferðaklúbburinn 4x4 er sennilega sá félagsskapur sem hefur gert mest fyrir hálendið síðustu árin er 
snýr að utanvega-akstri. Þar hafa verið um 3000 til 4000 félagsmenn að borga árgjald síðustu 
árin. Félagið er með margar fastar nefndir, þar á meðal Umhverfisnefnd sem hefur svo sannarlega 
gert mikið gagn, td staðið fyrir gróðursetningu í samstarfi við mörg félagasamtök á hverjum svæði 
fyrir sig, farið óumbeðið af stað á fjöll er fréttir berast af ljótum utanvega-akstri og lagað skemmdir í 
sjálfboðavinnu án nokkurra gjaldtöku frá einum né neinum. Séð um að stika torleiða, loka 
villuslóðum, laga úrrensli og gera slóða betri en ella, sérstaklega þar sem fólk hefur verið að aka víða 
um mela og klappir til að leita að slóðanum. Farið aftur síðar á sömu staði til að skoða hvort 
lagfæringar hafi heppnast og ummerki eftir utanvega-akstur séu horfin. Og viti menn, náttúran er 
fljót að jafna sig, þið ættuð að koma með okkur og sjá þetta með eigin augum. Oft er umræddur 
utanvega-akstur á söndum og melum og för því máð burt í næsta roki, já náttúran sér mikið um sig 
sjálf á stöðum sem slíkum. Ferðaklúbburinn 4x4 hefur heldur úti afar öflugri nýliðaþjálfun, þar sem 
td nýliðar í ferðamennsku á jeppum fá góða kennslu frá reyndu fjallafólki. Það sama á við um 
félagsskap sem heitir Slóðavinir, hópur eldri vélhjólamanna sem heldur úti mikilli vinnu og stendur 
fyrir hópferðum um hálendið þar sem slóðar eru eknir og haldið í þá gullnu reglu að aka ekki út fyrir 
þá.

Hverjir eru það svo sem búa til þessi hjólför sem við sjáum ? Einn og enn bjáni sem annað hvort 
gerir þetta að gamni sínu eða veit ekki betur. Mest eru þetta útlendingar á bílaleigubílum. Svo sér 
maður förin eftir bændur síðsumars, er þeir fara að smala. Við sjáum för eftir jeppa, fjórhjól, tvíhjól, 
reiðhjól, hesta og fólk. Mest af þessu er horfið er maður kemur aftur á sama stað eftir x langan 
tíma. Til gamans má geta að ég er alltaf með hrífu og skóflu í bíl mínum og laga oft för sem maður 
sér í vegkannti eða út á mel. Geri þetta með glöðu geði og stundum stoppa ég og rétti ökumanni 
hrífuna og bið hann að laga eftir sig umrædd för og útskýri hvað hann er að gera rangt sem gestur í 
mínu landi.



Svo ég viti, þá hafa ekki verið opnaðir nýjir slóðar á hálendinu sl 20 til 30 ár, svo mikill árangur hefur 
nást í þessum málum, svo sannarlega. Jú, kannski að slóðar hafi lengst með hopi jökla. Td er nú 
«nýr» 11 ára gamall slóði upp að Gígjökli á Þórsmerkurleið, eftir að lónið hvarf eftir vatnsflóð úr 
Eyjafjallajökli. Slóði sem liggur fallega í landslagi upp að hömrum þar sem þúsundir ferðamanna 
koma hvert ár. Slóði sem allir eru sammála um að þurfi að vera til.

Ég starfa í dag í ferðaþjónustunni og á einn fjallabíl af bestu gerð. Stór dekk, miklar niðurgíranir, 
úrhleypibúnaður á hjólbörðum og fl er til staðar í bílnum til að aka um hálendið sumar og vetur. Bíll 
minn og margir svipaðir fara afar vel með vegi og slóða með þessum búnaði og að auki gera okkur 
kleift að aka á snjó og á jöklum á góðan hátt. Hef aldrei viljandi skemmt náttúruna og aldrei séð 
nokkurn mann haga sér þannig á fjöllum. Er uppalinn við setninguna «allir eru vinir á fjöllum» og 
haga mér þannig, hvort sem ég sé gangandi, á skíðum, á hjóli eða á jeppa. Enginn hefur nokkurn 
tímann amast út í mína veru á sama stað og viðkomandi er, hvernig ég svo sem ferðast. Nóg pláss er 
á fjöllum fyrir ferðamenn, allt sem þarf er tillitsemi hvers og eins.

Ég er líka björgunarsveitarmaður og þarf því líka að fara uppá hálendið að bjarga fólki sem hefur 
komið sér í vandræði eða lent í slysum. Ég hef þá þurft að aka utan slóða og mun áfram gera það 
þótt í þjóðgarð sé kominn.

Ég er fimm dætra faðir og hef kennt dætrum að umgangast náttúruna okkar, þær kenna svo börnum 
sínum og svo koll af kolli. Við höfum alla tíð ferðast mikið um landið, sumar og vetur og þvílíkur 
fjársjóður sem við eigum saman, um það eru við öll sammála.

En hef bara ekki séð öll þessi vandamál sem Umhverfisráðherra vill meina að séu til staðar, vissulega 
má gera margt betur víða og um leið að spyrja okkur þeirra einföldu spurningar, höfum við efni á að 
stofna þjóðgarð nú, er við sjáum hversu fjársvelta Vatnajökulsþjóðgarður er ?

Það er mitt mat að við þurfum ekki þennan þjóðgarð nú, allra síst ef stjórnun hans að vera á þann 
veg er líst er í frumvarpinu. Það er td galið að setningar eins og: «Ráðherra skal / getur....» skuli vera 
svo víða í þessu frumvarpi að það eitt ætti að vera nóg til að hafna frumvarpinu í heild sinni. Þurfum 
ekki né viljum svo miðstýrðan þjóðgarð.

Ég læt hér staðar numið með mína upptalningu sem er að mestu vegna utanvega-aksturs, geri ráð 
fyrir og veit að aðrir munu tjá sig vegna alls hins sem frumvarpið gengur út á.

Bíðum því með stofnun þessa þjóðgarðs í nokkur ár, fáum alla að borðinu og gerum hlutina vel og í 
sátt við alla. Ef það tekst ekki þá, þá liggur það fyrir að þjóðin vill ekki þjóðgarð sem þennan, í 
þessari stærð, né með þessari hugmynd af stjórnun.
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