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Stofnun stærsta þjóðgarðs.
Nú áformar settur Umhverfis- og auðlindaráðherra að koma á enn einni stóru friðuninni og taka stærsta 
landsvæði hingað til á Íslandi, friða það og sameina það öðru friðuðu svæði á stærð við mörg sveitarfélög 
og nefnir Hálendisþjóðgarð. Víðbótarsvæðið er nærri tveir tugir þúsund km2 á að leggja utan á 10 ára 
gamlan Vatnajökulsþjóðgarð (Vjþ.), sem nú hefur vaxið upp í rúma 14 þús km^, en um þann þjóðgarð 
vantar enn þjóðarsátt. Þau áform sem fram koma í framlögðu frumvarpi ganga út á að mynda það stóra 
heild að það verði þriðjungur af flatarmáli Íslands, þannig að íslenskt friðunarsinnar geti hreykt sér á 
hæsta hól í pissukeppni að verða stærst allra Evrópuþjóða þegar kemur að þjóðgarðfriðun, þó frið vanti 
um þau. Rétt eins og aðrar þjóðir álfunnar geti ekki brugðist við því, sé það keppnismarkmið, en hjá 
þeim gangi friðun út á að vernda svæði fyrir ágangi mannabyggða sem farmar eru að þrengja að dýralífi. 
Það er ekki markmið hér þar sem veiðileyfi er gefið á þau dýr sem lifa af á hálendisauðninni. Þriðjungur 
Íslands sem hefur verið í umsjón þjóðar og nú að koma undir stjórnvald eins manns, ef frumvarp um 
Hálendisþjóðgarð verður samþykkt, en það er einmitt stærð þjóðgarðsins sem hræðir, því hann verður 
það stór að nágrannasvæði munu finna fyrir því. Stærð garðsins er líkt og fram kom í gömlu ævintýri um 
órofa fjalllendi sem tefja átti för (þó þessi fjöll komi ekki úr kýrhalahári) á að verða það stór að: „enginn 
komist yfir, nema fuglinn fljúgandi" og þá horft til alfriðunarákvæða sem verða betur útfærð seinna, í 
formi reglugerðar.

Auðvitað er aðspurt fólk á förnum vegi jákvætt fyrir stofnun þjóðgarðs, en e.t.v. ekki af þessari kæfandi 
stærð og friðun sem atkvæðafár ráðherrann vill klófesta. Ráðherranum liggur að auki mikið á að koma 
þessu á koppinn, nú þegar kjörtímbili þeirra þingmanna sem hann þarf að reiða sig á er að Ijúka. Þannig 
þarf hann að koma frumvarpinu í gegnum þingið fyrir sumarið, til að læsa klónum í sem mest áður en til
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kosninga kemur. Mörg önnur friðunarmál eru í vinnslu hjá ráðherra og það er eins og hann vilji sleikja 
alla gómsætu kökurnar í veislunni, áður en gestum er boðið. Er útilokað að hafa áformin minni?

Svo er eins og græðgin sé óseðjandi því í 5. gr. frumvarpsins er lýst möguleikum og nauðsyn á stækkun 
yfirráðasvæðis því með reglugerðum á ýmislegt að vera mögulegt sem nota má til frekari landvinninga, 
með góðu eða illu (kaupa lönd eða taka eignanám ella, ef vilji landeigands er annar). Hvergi talað um 
minnkun svæða eða minna verndunarstig.

Umráð -  yfirráð.
Stærð Hálendisþjóðgarðsins miðast við svæðið innan „þjóðlendislínu" þar sem hún er innan „miðhá- 
lendislínu". Til afmörkunar „Miðhálendis" var stofnað af sveitarfélögum aðliggjandi sýslna og gerð í 
þeim tilgagni að ná utan um sameiginlegt skipulagssvæði, óháð eignahaldi. Með því móti var komið á 
samvinnu sveitafélaganna til að samræma skipulagslega þætti svæðisins í heild. Í byggð er slík samvinna 
gerð með svæðaskipulagi stærri heilda og ná samræmi og sátt um notkun innan hvers aðalskipulags í 
samliggjandi sveitarfélögum. Flækjustig skipulagsmála innan Hálendisþjóðgarðs sýnist verða í lagalegri 
óreiðu þó svo brugðist hafi verið við óánægju á skipulagsyfirtöku ráðherrans í fyrri drögum frumvarpsins. 
Þessi mál gætu bognað við gerð reglugerðar um þjóðgarðinn og ekki síður við útgáfu stjórnunar- og 
verndaáætlunar ,ef handtök verða óbreytt frá stofnun Vjþ.

Svokallaðar þjóðlendur eru þau lönd sem háttlaunað lögfræðingastóð fyrri ríksstjórna var búið að raka 
saman af bændum sem höfðu á því augnabliki ekki rétta pappíra í höndunum. Þannig voru eignarlönd 
sem þeir töldu vera sín, af þeim tekin og þau kölluð „þjóðlendur" í eign ríkis. Nú á að láta kné fylgja kviði 
og koma yfirráðunum á hreint og sameinuð heildin gerð að „ríkisjörð" í „ábúðaryfirráðum" ráðherrans. Í 
þessu frumvarpi er þjóðlendulínan skilgreind sem lína sem „dregin er milli heimalanda og afrétta". Efast 
er um að bændur/landeigendur skrifi undir svona skilgreiningar, að fjallgirðingarnar þeirra séu 
landamerki á móti ríkisjörð. Hversu langt er ráðherran að seilast til að koma þessu landasafni inn fyrir 
„girðingu ríkisjarðar" sinnar? Í 5. gr. frumvarpsins er vísað til jarðalaga nr. 81/2004, en þar segir um 
hlunnindi í 8. gr. þeirra laga sem trúlega þarf að vísa til ef ríkið eignar sér öll afréttarlönd og skerða á 
nýtingarétt bújarða t.d. beitarréttur búfénaðar ef eignahald er ekki fyrir hendi. Í jarðalögunum segir að 
hlunnindi séu eign jarðeiganda og ekki megi skilja hlunnindi frá jörð, nema undatekning sé gerð frá þeirri 
reglu með lögum. Því er spurt um hvaða nytjum má breyta, verði frumvarpið að lögum?

Friðun.
Friðunarákvæðin vekja ugg þegar hugsað er til þess hvaðan ráðherrann kom og í hvaða baráttu hann 
stóð í fram að ráðherradómi, en það var ekki kosningabarátta, því hann starfar utan þingheims. Hann er 
fyrrverandi framkvæmdastjóri „öfgafélagsskapar" í landvernd, þar sem ríkulega er gengið eftir friðun á 
flestu og bönnum um allar jarðir, með góðu eða illu svo koma megi í það minnsta einhverju undir völd 
miðstýringar, helst eins manns. Þess vegna var hann kallaður inn í þessa ráðherrastöðu til að smala 
skellegglega og hann hefur ekki setið aðgerðarlaus í koma á friðun á ótal mörgu. Þetta minnir svolítið á 
stjórnunarhætti austar á hnettinum, héðan frá séð. Þá má einnig vísa til hegðunar og skrifa formanns 
þverpólitísku nefndarinnar, sem ráðherrann fékk til að skrifa skýrslu um stofnun þjóðgarðsins. Sá leynir 
heldur ekki á sér og skrifar ríkum erlendum jarðeiganda á Austurlandi og segir honum hreint út að 
hunskast til að skila öllum jörðunum, sem hann að vísu hefur löglega keypt og án allra afskipta yfirvalda.

Frumvarpið er nokkuð gráðugt þegar kemur að friðun hálendis í heild sinni og nauðsyn að ná yfirráðum 
undir vald ráðherrans til að stjórnast í flestu og banna. Óslitin stærð þjóðgarðsins og staðsetning hans á 
mestallri miðju Íslands og í sumum landshlutum nálægt ströndum verður þannig mjög aðþrengjandi. 
Nýjar virkjanir á Íslandi sem dæmi, eiga ekki upp á pall með algjörum friðunaáformum, ef til laganna 
kemur. Þjóðhagslega hagkvæm virkjunaráform eiga ekki að komast í framkvæmd, þó umhverfisvæn séu,
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bæði fyrir þjóð og einnig ef hugsað er á heimsvísu. Virkjun vinds og hærra liggjandi fallvatna eru 
algjörlega bönnuð í þjóðgarði (nema fyrir starfsemi garðsins), þó svo að fallorka vatns sé lítil þegar niður 
á flatt láglendi er komið. Línulagnir til orkuflutnings fyrir atvinnuvegi á landsbyggð er algjört bannorð og 
fást alls ekki lagðar innan „ríkisjarðar" ráðherrans (nema fyrir mannvirki í eigu garðsins). Háspennulínur 
Landsnets verða því smábændur í sveitum landsins að koma sér saman um að leiða um ræktarlönd sín 
og krækja fyrir ríkisbáknið, rétt eins og meginhluta samgöngukerfisins. Hvernig væri ef bændur bönnuðu 
vegagerð og bönnuðu umferð bíla um eignarlönd sín, þannig að tvö- til fjórfaldar samgönguæðar að og 
frá þéttbýli meirihluta þjóðar yrði lokað?

Stærð þjóðgarðsins sem er eins og fíll í glervörubúð, með þessari ófrávíkjanlegu friðunaráformum og 
bönnum. Hvað er verið að vernda og fyrir hverjum (rétt eins og glæpamenn séu í hverri laut)? Víðfem 
og órofin friðun/verndun á að flæða yfir allar þúfur svæðisins, án undantekninga. Innan hálendislínu eru 
samt svæði sem ekki þurfa neina sérstaka friðun né verndun á að halda, umfram það sem núverandi 
njótendur útivistar hafa undanfarna áratugi virt (ekki árhundruð þar sem ferðalög inn á hálendið komu 
ekki til fyrr en bílferðir frumkvöðla á fjallatrukkum úr byggð hófst) og umgengist án allra afskipta ríkisins.

Ferðafrelsi.
Stærðarmörk þjóðgarðsins eru ekki tíunduð í neinum atriðum með kortum í litlum mælikvörðum, en 
verður afmörkuð ófrávíkjanlega með hnitum í reglugerðarskrifum ráðuneytis. Verði frumvarpið 
samþykkt er öll útlagning á lagatextanum eftir, en síðar á að leggja út lagagreinarnar með reglugerð, 
vinna sem líklega verður undir hæl ráðherra, sem aðspurður vill ekkert sýna á nein spil í þeim efnum nú. 
Því til viðbótar hafa margir þungar áhyggja af málum sem verður fyrirkomið í stjórnunar- og 
VERNDARáætlunum þjóðgarðsins. Sporin úr Vjþ. hræðir útivistarfólk með áhuga á ferðafrelsi, þar sem 
akstur er einungis leyfilegur á upplistuðum slóðum þjóðgarðsins og þá ekki síður þeir slóðar sem verða 
ónefndir og akstur á þeim þar með bannaður. Skv. 3. lið 3. gr. er markmið að auðvelda eigi öllum 
samgöngumátum aðgengi almennings, en eins og þessi mál voru unnin í Vjþ., þá voru allir vegslóðar 
þurrkaðar út af kortum svæðisins. Síðan voru þær leiðir sem þóknanlegar voru þjóðgarðsfólki teiknaðar 
aftur inn., en ekki metnir með tillit til náttúrufegurðar, nálægð við náttúrufyrirbæri, sérstakar 
jarðmyndanir eða þess háttar. Til fundar á einu svæði Vjþ. voru fáir boðaðir sem höfðu þekkingu á 
notkun slóðanna til hálendisferða og aðgangi að fegurð fjalla. Erfiðlega hefur gengið að koma inn þessari 
þekkingu um tilurð slóðanna, hjá ráðandi mönnum þjóðgarðsins, í kapphlaupi þeirra með að algjörri 
friðun með svokölluðum víðernum.

Að auki hefur ráðandi þjóðgarðsfólk haft horn í síðu vélknúinnar útivistar frá upphafi friðunar með 
þjóðgarðafriðun (hún er heldur ekki talin til útivistar í þessu frumvarpi) og því er hjá þeim mikill vilji til að 
hefta för akandi sem mest með frumvarpinu. Þetta er skýrt þegar kemur að boðum og bönnum að 
vélknúin umferð er talin óæskilegust allra ferðamáta (þó svo ferðalög erlendra ferðamanna í 
rútuförmum sé gulrót báknsins í tekjuáætlunum). Lítið hefur verið gert með það þó þráfaldlega hafi 
verið bent á að þessi sömu útivistarfélög vélrænnrar umferðar hafa barist ötulega gegn utanvegaakstri í 
áratugi með ýmsum hætti, stikað ótal slóða hálendisferða, líka innan Vjþ., sem líklega er árangurríkasta 
leiðin til að koma í veg fyrir utanvegaakstur. Einnig haft í heiðri umhverfisvernd og stuðlað að 
uppgræðslu og ferðast um hálendið af tilhlýðilegri virðingu við náttúru og umhverfi. Akstursbann í Vjþ. á 
gróðurvana áreyrum í Vonarskarði er dæmi um ofverndun og öfgar þessa fólks, sem hefur orðið uppvíst 
að lítilli þekkingu á umræddu svæði þar sem leiðin liggur. Náttúrunni í Snapadal stendur meiri ógn af 
göngufólki en bílaumferð, þar sem hún er alls ekki stunduð þar.

Nú á að bæta um betur og fjölga í þessum hóp óvelkominna gesta í hálendisþjóðgarði og eru það þeir 
menn sem ætla að voga sér að ferðast um garðinn án snertingar við landið, með ýmsum fljúgandi
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furðuhlutum, s.s. flygildum eða þá skoða náttúrufyrirbæri með því að setja dróna á loft í stað þess að 
klífa upp náttúrufyrirbæri. Þetta ákvæði er í besta máta hlægilegt.

Stjórnun.
Stjórnkerfi garðsins á ekki að verða lítið með ráðherra einn trjónandi á toppi píramídans sem getur 
þaðan einn haldið um alla þræði. Hann ætlar sér að skipa til starfa án tilnefningar forstjóra sem gætir 
valds hans („hlýddu og vertu góður"), en sá ræður til sín þjóðgarðsverði og annað starfsfólk sem annast 
daglegan rekstur innan 6 umdæma þjóðgarðsins. Ráðherra ætlar sér að skipa í stjórnir og öll 
umdæmisráð, marga án aðkomu annarra, sem ekki verður lítið verk því tilnefna þarf 118 fulltrúa í 130 
stöður, bæði stöður aðal- og varafulltrúa stjórnar og valdalausra umdæmisráða. Aukning verður í fjölda 
fulltrúa í umdæmisráðum frá því sem er í svæðisráðum Vjþ., þ.e. 6/4 eða 50%, aukning á fjölda fullgildra 
fulltrúa í öllum svæðisráðum er 9/6 eða 50% og einnig er fjöldaauking í stjórn. Ekki sést hvernig málefni 
eða tillögur einhvers fulltrúa sveitarfélags nær fram að ganga í gegnum slíkt stjórnkerfi, með 1 fulltrúa af 
9 í umdæmisráði sem fer með málið til stjórnar, einn fulltrúa í 11 manna stjórn þjóðgarðsins. Í stjórn og 
hverju ráði eru nú tilkallaðir 4 fulltrúar (voru 3) sem frjáls félagasamtök tilgreina, án aðkomu kjósenda.
Nú fá að vísu áheyrnarfulltrúar tveggja félagasamtaka fullgilda aðild í umdæmisráði og stjórn og fulltrúi 
Bændasamtaka kemur nú inn til viðbótar. Í stjórn þjógarðsins skipar ráðherra svo formann hennar beint, 
en um það segir í 8. gr. að hann þurfi að „hafa fagþekkingu á verksviði þjóðgarða", en ekki er vitað hvar 
slíkt er kennt sérstaklega. Um stjórn segir í 10. gr. að „starfsreglur stjórnar Hálendisþjóðgarðs skulu 
staðfestar af ráðherra og birtar í B-deild Stjórnartíðinda". Í Vjþ. hefur öllum fulltrúum í stjórn verið 
settar siðareglur en án lögbirtingar, þar er m.a. ákvæði sem bannar fulltrúum að ráðfæra sig við bakland 
sitt, sem hlýtur að teljast óþverri.

Eins og dæmin sanna þá hafa meirihlutaákvarðanir ekki endilega náð til ákvarðana í stjórn þjóðgarðsins 
frá svæðisráði, ef þau eru ekki þóknanleg hugmyndum formanns svæðisráðs. Lagt er til í 11. gr. að 5 
sveitarstjórnarmenn séu í umdæmisráðum, en voru 6 í svæðisráðum Vjþ. og verður trúlegast ráðherra 
nokkur höfuðverkur, þannig að ekki komi upp misvægi í aðkomu sveitarfélaga í hverju ráði. Í engu er lýst 
eftir hvaða ferlum ráðherra fer við skipun í stjórn og ráð. Gerð er krafa um að fulltrúi Minjastofnunar 
Íslands sitji fundi umdæmisráða ef fjallað er um fornminjar, en engan á að kalla til ef fundað er um önnur 
mikilvæg markmið þjóðgarðs eins og lýst er í 1.tl., 3.gr.

Lýsing á hlutverkum „báknsins" er varðar stjórnun er ruglingslega lýst og óljóst hvað hver gerir hvenær, 
hver kemur fram með hvað, hver veitir umsögn fyrir hvern, hver samþykkir hvað og hver ákveður 
eitthvað. Ekkert kemur fram um allt starfsmannahald forstjórans og hvort honum leyfist að hafa með 
sér aðstoðarmenn á skrifstofu, en af rekstri annars þjóðgarðs sýnist þess þurfa. Svo er í 10. gr. nefndur 
„staðgengill forstjóra", en hvergi kemur fram hver hann er og hvernig hann verður til, hvorki í 
viðkomandi grein frumvarpsins, né greinargerð. Áhyggjur manna utan báknsins af auknum 
rekstrarkostnaði Hálendisþjóðgar í áætlunum ráðherrans er nokkur.

Leyfi.
Frumvarpið gerir ráð fyrir 6 rekstrarsvæðum, en í engu er gerð grein fyrir skiptingu milli þeirra eða hvaða 
aðliggjandi sveitarfélög fylgja hvaða rekstrarsvæði. Ekki kemur fram hvernig aðkoma þjóðfélagsþegna í 
öðrum samfélögum á að vera, þeirra sem eru í sveitarfélögum sem ekki hafa beina legu að útmörkum 
þjóðgarðsins. Af ýmsu má sjá að sum sveitarfélög í „réttri legu" við þjóðgarð sýnast nokkuð jákvæð fyrir 
stofnun þjóðgarðsins. Þau gera að vísu kröfur um að þjóðgarðurinn komi með eitthvað inn í 
sveitarfélagið, s.s. að setja upp og reki aðstöðu í sveitarfélaginu og aðilar þeirra sveitar hafi forgang í 
samningagerð um rekstaraðila. Fleiri sveitarfélög eru ekki jákvæð fyrir stofnun þjóðgarðsins.
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Þjóðgarður þar sem einungis nágrannasveitir er þjóðin sem á beinan forgang að kjötkötlunum getur vart 
verið „góð latína", en með því er mörgum þegnum þjóðar meinaður sami réttláti aðgangurinn sem 
skekkir samkeppni að þjóðareigninni, ekki síst þar sem allir landsmenn eiga að „borga brúsann".

Svo er það ákvæðið um að för og dvöl fólks verði að vera „í lögmætum tilgangi", sem leiðir hugann að því 
hvaða ferðir fólks eru í ólögmætum tilgangi? Það má þá einnig spyrja hvort löglegt sé talið að starfs- 
maður í þjóðgarði geti tekið sér lögregluvald í hönd, gert kröfur á gesti, hindrað för þeirra, rekið þá af 
hálendinu, meinað gestum eitt og annað, sektað gesti, gert eignir þeirra upptækar og nýtt sér 
refsiheimildir laganna? Hér er gerð athugasemd við þessa sjálftöku valdsins.

Stjórn þjóðgarðs á nú ekki að hafa skipulagsvald í þjóðgarðinum þannig að ýmislegt getur komið uppá 
þegar nálegt sveitarfélag samþykkir eitthvað, í ósátt við túlkun aðila í þjóðgarði. Hver skal ráða?

Ýmis leyfi þarf að sækja til stjórnenda og/eða starfsmanna þjóðgarðs, ef til stofnunar hans kemur, sem 
þarfnast þá frekari skýringa. Hver er réttarstaða þeirra sem nú eru með eignir innan þessa svæðis og eru 
með starfsemi þar, eignir og jafnvel tekjur af veru sinni þar, þá bæði félagssamtök og einstaklingar sem 
lenda innan marka friðunarsvæðis þjóðgarðs? Verður allt af þeim tekið? Trúlega kemur það til frekari 
ákvæða reglugerðar eða Sov. Það getur margt verið í húfi og hrætt marga frá samþykki fyrir stofnun 
þjóðgarðsins!

Samráð.
Í frumvarpi koma fram áætlanir um og í greinargerð frásagnir af samráði m.a. við sveitarfélög og 
hagsmunaaðila. Þetta sýnist vera nokkuð einhliða upplifun málshefjenda og kynningar jafnvel taldar til 
þessa „samráðs". Samráð fyrirfram hefur haft litla virkni í þessum málum hingað til, þegar lítið eða 
ekkert er hlustað. Sem dæmi hefur Ferðafrelsisnefnd Eyjafjarðardeildar F4x4 haft í frami athugsemdir, 
umsagnir, ábendingar, tillögur og staðið í bréfaskrifum í 10 ár mest um Vjþ. sem sýnist litlu skipta og 
fálega tekið af því sem fram var fært og tæplega svarað. Sem dæmi um „samráðstækni þjóðgarðs" má 
vísa til beiðni svæðisráðs vestursvæðis Vjþ. sem óskaði umsagna um samgöngur í Vonarskarði frá 

„hagsmunaðilum". Þrátt fyrir þessi ótal afskipti nefndarinnar af málefnum þjóðgarðsins, líka um 
Vonarskarð, barst nefndinni engin beiðni þó virk hafi verið í umsögnum. Fyrir vökul augu fulltrúa 
Samtaka Útivistarfélaga í stjórn var hægt að koma á framfæri umsögn FEy4x4 og jafnframt kvörtun.
Þetta skipti þó litlu í því máli, þar sem stjórnsýsla formanns ráðsins var ekki betri en það að hún túlkaði 
vilja sinn og minnihlutans í svæðisráði, þegar um málið var fjallað á fundi stjórnar þjóðgarðsins.

Fleiri markmið.
Orðalag í upptalningu markmiða sem fram koma í tíu töluliðum 3. gr. frumvarpsins er að mörgu leyti 
„uppskrúfað" eins og þeim er lýst og þar eru reyfuð. Það er rétt eins og þessi atriði séu í einhverju ólagi 
á hálendinu eða ekki fyrir hendi nú, sem þó ekki er raunin. Sum markmiðin hafa verið reyfuð hér að 
framan, en til viðbótar því þetta:

Ekki er vitað við hvað er átt í fyrsta markmiði með friðlýsingu þjóðgarðsins, sé verið að „vernda sögu 
þjóðgarðsins" sérstaklega. Saga sú er vart löng fyrir stofnun hans, miðað við þá sögu miðhálendisins, ef 
því verður þá breytt í þjóðgarð.

Markmið þjóðgarðs í 8. lið er að endurheimta vistkerfi sem hafa raskast, án frekari skýringa. Þetta vekur 
forvitni, en ekki kemur fram hvort það sé markmið manna að „klæða landið skógi frá fjöru til fjalls", eins 
og gróðurfari við landnám hefur verið lýst. Það er náttúrlega metnaðarfullt markmið, sem trúlega ætti 
að koma fram hvernig á að koma til framkvæmda.
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Ráðherra - Alþingi.
Það er ótrúlegt að ráðherra geti lagt fram frumvarp um aukin réttindi sín og valdheimildir, á svo stórum 
hluta Íslands sem Miðhálendið er og stjórnað án aðkomu löggjafans. Eins og sést í Vjþ. þar sem mestur 
hluti var undir ís, hefur svæðin utan jökla stóraukist með einföldum reglugerðarbreytingum viðkomandi 
ráðherra. Möguleiki hans til breytinga á ýmsum réttindum sem varðar landsmenn alla og þær 
valdsheimildir hans sem frumvarpið gerir ráð fyrir er ekki lítið mál, ef hugsað er til þjóðarhags og án 
aðkomu Alþingis. Í öðrum lögum um breytingar á réttindum er ekki hægt að ráðstafa ýmsum 
sameiginlegum málum án samþykkis 2/3 hluta eigenda/atkvæða, t.d. lög um fjöleignahús, og þá fjallað 
um mál er varðar sameign húss og lóð. Hér er verið að tala um þjóðarhag á þriðjungi Íslands. Á einn 
maður að geta sýslað með svo stórt „sveitarfélag" án aðkomu kjörins þingheims?

Ónýtt tækifæri og að lokum.
Eins og undirritaður hefur oft áður sagt og reyfað í Ferðafrelsisnefnd Eyjafjarðardeildar F4x4, er það mér 
óskiljanlegt og nánast sorglegt, að við stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs var ekki nýtt tækifæri til að fá 
útivistarfélög eins og F4x4 og fleiri í lið með sér til góðra verka á svæðinu, sem báðir aðila hefðu haft hag 
af. Félagar í F4x4 eru umhverfissinnar og hafa ætíð starfað að náttúruvernd og þeim málum sem góður 
þjóðgarður stendur fyrir. Þetta tækifæri hefur ekki enn verið nýtt að fullu, eingöngu vegna þrjósku 
örfárra manna sem vilja sýna vald sitt, en ekki þjóðarhag. Það er einnig mótsögn í að þjóðgarðsfólk vilji 
hindra ferðir akandi almennings inn á hálendið, þegar áætlanir um tekjur þjóðgarða eru settar upp sem 
tekjur af ferðalögum erlendra ferðamanna með akstri þeirra í stórum mælikvarða. Eins og hér að framan 
er lýst starfi innan F4x4 stendur þjóðgarðsfólki örugglega til boða gott vinnuafl, þar sem flestir í þessum 
félagsskap hafa yndi af dvöl og vinnu í hálendisferðum sínum. Bara ef kreddur eru lagðar til hliðar.

Stofnun Hálendisþjóðgarðs eins og honum er lýst í frumvarpinu er of stór að umfangi, sérstaklega þar 
sem friðunin nær yfir allt svæðið, með órofa friðun á heild, eins og þessi er lýst í ákvæðum sem eru of 
afgerandi og of hemjandi fyrir komandi kynslóðir. Stærð þjóðgarðsins sem teygð er yfir mestan hluta 
hálendisins er hér notuð til að þvinga fram bætta stöðu verndurnarsinna í baráttu þeirra við að hindra 
þjóðþrifamál eins og virkjun grænnar orku og dreifingu hennar til atvinnusköpunar um landið og þannig 
á að koma í veg fyrir góða möguleika til framtíðar. Það er trúlegt að það yrði þrautin þyngri að losa þetta 
land undan þessum ákomnu friðunarákvæðum, sem eru ekki endilega góð fyrir komandi kynslóðir.

Eyðileggingar og breytingar á náttúru hálendissins sem á að „geyma" til komandi kynslóðar eru trúlegast 
í litlum mælikvarða af völdum vélknúinnar umferðar almennings miðað við hverjar breytingar náttúran 
sjálf gerir þegar hún brýst fram bæði af völdum jarðskjálfta, eldgosa og flóða.

Það er svo grátbroslegt að deilur og styr um vélknúnar samgöngur, sem fyrri ráðherrar óskuðu sátt um, 
skuli enn vera óleystar í Vatnajökulsþjóðgarði, á stað sem ber örnefnið Vonarskarð.

Ekki fleira sagt að sinni.

Björn Jóhannsson,
Kringlumýri 18, 600 Akureyri. 
sími: 893-8823 netfang:tbj@simnet.is
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