
Hálendisþjóðgarður og einsleitur vinahópur á facebook

Fyrir 20 árum gerði ég og vinahópur minn í samstarfi við Hjálparsveit Skáta í Garðabæ heimildamynd 
um flúðasiglingu (,rafting') gegnum Dimmugljúfur. Á þessum tíma var umræðan um 
Kárahnjúkavirkjun, stærstu stíflu og miðlunarlón í Evrópu í hámarki. Ómar Ragnarsson vann stórvirki í 
að fræða okkur Íslendinga um hálendið okkar og benti meðal annars á að fyrir Kárahnjúkavirkjun 
áttum við stærsta ósnortna víðerni Evrópu. Við vorum álíka hlutlausir og Ómar enda allur hópurinn 
útivistarfólk sem brann fyrir náttúru landsins og hálendinu sérstaklega. Á þeim tveimur áratugum 
sem liðnir eru hefur vinum mínum fjölgað -  sérstaklega facebook-vinum' -  og þar sem líkur sækir 
líkan heim þá eru þeir nær allir mikið útivistarfólk sem virkilega elskar Ísland og hálendið sérstaklega. 
Þetta er fólk sem nýtur útivistar á allan mögulegan hátt; gönguferðir, fjallaskíðun, jeppa- og 
vélsleðaferðir, á fjallahjólum, hestum, sigla á kajak, ljósmyndaferðir o.fl. Vinahópur minn 
samanstendur af hjálparsveitarfólki, leiðsögumönnum, fjallgöngufólki, skíðafólki, meðlimum í F4x4 
og Landssamtökum vélsleðamanna o.s.fr. Hvernig má það þá vera að nú rignir yfir mig áskorunum frá 
þessum sömu vinum, kunningjum og kollegum um að skrifa undir mótmæli gegn hálendisþjóðgarði? 
Það sem virðist sameina vini mína gegn áformum um hálendisþjóðgarð er reynslan af þjóðgörðunum 
okkar, sérstaklega Vatnajökulsþjóðgarði. Þótt enginn efist um að markmiðið með þjóðgarðinum sé 
göfugt þá felast vandamálin í stjórnun og framkvæmd, auk þess sem eignarhald og ábyrgð á 
þjóðgarðinum haldast ekki í hendur. Sífellt fleiri boð og bönn, báknið stækkar og stækkar með 
tilheyrandi kostnaði og ferðafrelsið skerðist meir og meir. Það er í grunninn það sem hinir 
ástríðufullu útivistarvinir mínir eru á móti. Þeir eru ekki á móti vernd hálendisins -  allt þetta fólk 
elskar landið okkar, ber mikla virðingu fyrir því og er náttúruverndarfólk. Þegar allt þetta fólk á móti 
hálendisþjóðgarði, þá ættum við sem samfélag að staldra við, hlusta, ræða málin og finna betri lausn. 
Hér eru dæmi um nokkrar umdeildar ákvarðanir:

- Samkvæmt frumvarpinu mun skipun í stjórn hálendisþjóðgarðsins þýða að yfir 90% 
landsmanna verða áhrifalítið eða áhrifalaus um þessa þjóðareign, eins og er nú með stjórn 
Vatnajökulsþjóðgarðs. Þetta er vegna þess að meirihluti stjórnarmanna er skipaður af 
fámennum sveitarfélögum á jöðrum þjóðgarðsins.

- Þessi stjórnunarhalli leiðir til margra furðulegra fjárhagslegra ákvarðanna, til dæmis byggingu 
á á gestastofu í afdal fyrir 600 milljónir króna sem nýtist aðeins að sumri til.

- Það er bannað að sigla á kajak á Þingvallavatni innan þjóðgarðs. Hvern truflar hljóðlaus róður 
kajakræðara?

- Það er bannað að hjóla stíginn frá Dettifossi í Hljóðakletta og Ásbyrgi -  nema eina helgi í 
september. Það væri hægt að tryggja öryggi og ánægju allra án þess að bara loka og banna.

- Það átti að banna að aka merktan jeppaslóða gegnum Vonarskarð -  sem liggur yfir 
gróðurlausa sanda, langt frá háhitasvæðinu sem á að vernda og aftur má ekki trufla 
göngufólkið á gönguleiðinni sem er líka langt frá slóðanum. Hér er SAMÚT (Samtök 
Útivistarfélaga) að vinna að sáttalausn.

- Umhverfisstofnun var að reyna að banna akstur á snjó á stórum svæðum á Fjallabaki en 
útivistarfélögin náðu sem betur að stoppa það af. Þarna endurspeglast líka mikill 
stjórnunarhalli; frjáls félagasamtök með sjálfboðaliða að kljást við launaða ríkisstarfsmenn.

- Vatnajökulsþjóðgarður hefur sett á kvótakerfi á ferðaþjónustufyrirtæki í þjóðgarðinum og 
rukkar gjöld fyrir aðgangsstýringu. Þetta er ekki alslæm hugmynd en nokkuð umdeild.

- Frumvarpið um Hálendisþjóðgarð ver ekki hálendið fyrir frekari virkjunarframkvæmdum.
- Frumvarpið mætti innhalda vörn fyrir gróður, jarðveg og gamlar þjóðleiðir til dæmis.

Allir vinir mínir eru á móti núverandi frumvarpi um Hálendisþjóðgarði og hafa fleiri ástæður en hér 
eru upptaldar. Þegar hæstvirtur umhverfisráðherra segir að hann telji stuðning við frumvarpið 
almennan og víðtækan, þá tel ég að hann eigi annan vinahóp en ég -  en hans vinahópur sé jafn 
einsleitur og minn. Við þurfum að eiga samræður við þá sem hafa aðra sýn og eru ekki sammála.



Hálendið er sameign okkar allra og því er þetta frumvarp gríðarlega mikilvægt, of mikilvægt til að 
vanda ekki betur til verka og byggja ekki upp betri sátt.
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