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Efni: Umsögn vegna frumvarps til laga um hálendisþjóðgarð, mál nr:369.

Hálendi íslands er mér kært og hef ég ferðast um það viðsvegar að vori, sumri, hausti og vetri, 
gangandi akandi og ríðandi.
Virðing og ást er mér efst í huga til náttúrunnar og landsins okkar.
Mér þykir miður að hugsa til þess að eigi að setja lög yfir stóran hluta hálendis landsins og skerða 
aðgang okkar og jafnvel banna og setja svo stórt svæði í hendur fárra aðila að stjórna og stýra því 
hverjir fari þar um og fái að njóta.
Um Vatnajökulsþjóðgarð hefur ekki náðst full sátt og traust til hans ekki of gott og væri nær að 
næðist full sátt við hann og rekstur hans áður en stofnaður yrði annar slíkur.
Að rukka, skamma og banna skilar litlu, nær væri að fræða og upplýsa fólk frekar um nátturlandsins 
og umgengni við hana ef slík vanþörf er á.
( Börnin læra það sem fyrir þeim er haft)
Íslendingar hugsa flestir hverjir vel um hálendi íslands og hafa bændur og margir aðrir ásamt 
mörgum samtökum, félögum og Landgræðslu Ríkisins unnið þrekvirki í uppgræðslu víðsvegar um 
hálendið.
En hingað koma því miður gestir til landsins sem eru oft á tíðum illa fræddir við komuna hingað um 
umgengni og virðingu við landið og villast af leið á hálendinu og skemma með akstri sínum utan leiða 
vegna lítillar fræðslu um afleiðingar gjörða sinna og virðingaleysi sem þeir of oft sleppa með. 
Íslendingar eiga ekki að gjalda fyrir það.
Hálendisþjóðgarður á ekki rétt á sér í þeirri mynd sem hann er settur upp að mínu mati. Þessum 
peningum sem setja á í rekstur hans væri mikið betur varið í önnur mál í þjóðfélaginu til að mynda 
löggæslu og uppbyggingu innviða, fræðslu og gæslu á hálendinu að sumri, fræða erlenda gesti betur 
og kenna þeim að ganga hér vel um og virða landið.
Boð og bönn skila engu, þetta er landið okkar allra og við eigum öll að fá að njóta þess áfram i friði.

Ég lýsi því miklu vantrausti við þetta frumvarp í heild sinni og styð ekki hálendisþjóðgarð.
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