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Frumvarp til laga um hálendisþjóðgarð -  athugasemdir

Undirritaður tekur ekki afstöðu með eða á móti frumvarpi til laga um Hálendisþjóðgarð en vill benda á 
nokkur atriði sem taka þarf tillit til í umræðum og meðförum frumvarpsins í umhverfis og 
samgöngunefnd og á Alþingi.

Það þarf að skýra hvernig mörk fyrirhugaðs Hálendisþjóðgarð eiga að vera gagnvart þjóðgarðinum á 
Þingvöllum. Á korti sem fylgir með frumvarpinu og sýnir möguleg mörk þjóðgarðsins fylgir hún 
þjóðlendulínunni sem er nokkuð inn í þjóðgarðinum á Þingvöllum. Miðað við þessi drög að afmörkun 
fer um tæplega fjórðungur norðurhluta þjóðgarðsins á Þingvöllum undir hálendisþjóðgarð. Nauðsynlegt 
er að skýra mörkin frekar á þessu svæði og laga þau að mörkum þjóðgarðsins á Þingvöllum. Enn fremur 
er nauðsynlegt að skýra frekar verklag og áætlanir á þeim svæðum þar sem þjóðgarðarnir liggja saman í 
framtíðinni.

í kafla um fjármögnun og rekstartekjur er vikið að því að sértekjur eigi að standa undir hluta 
rekstrarkostnaðar. Nauðsynlegt er að skilgreina vel og afmarka hvaða þætti þjónustu eigi að innheimta 
gjöld fyrir og í hvað þau gjöld fara. í núverandi lagaumhverfi er eingöngu hægt að nýta þjónustugjöld á 
þeim stað eða svæði þar sem þau eru innheimt sem setur skorður á hvernig slíkt fjármagn er nýtt til 
almenns rekstrar innan Hálendisþjóðgarðs. Til að mynda er ekki hægt að nýta gjöld sem innheimt eru í 
Skaftafelli eða Jökulsárlóni til rekstrar í Landmannalaugum, Kerlingarfjöllum eða öðrum stöðum.

Huga þarf vel að þessum þætti til að hægt sé að nýta þessa fjármuni vel og einnig til að tryggja 
hagkvæma nýtingu annars fjármagns sem sett verður til þjóðgarðsins. Það þarf einnig að skilgreina vel 
þá staði sem á að innheimta á þar sem ekki eru allir staðir fallnir til þess að standa undir innheimtu vegna 
kostnaðar við hana, árstíma eða fjölda ferðamanna. Líklegt má telja að innheimta þjónustugjalda fylgi 
þeim stöðum þar sem álagið er mest og flestir ferðamenn koma.

Að lokum þarf ekki fjölyrða um það fordæmalausa árferði sem ríkir um þessar mundirvegna Covidl9 sem 
hefur komið niður á ferðaþjónustu og orsakað algert hrun í sértekjuöflun þjóðgarðanna. Þrátt fyrir að 
sértekjur geti gagnast vel við rekstur þá er óvissa mikil framundan hvenær ferðaþjónustan tekur við sér 
og hvernig hún muni þróast í kjölfar faraldursins. Áætlanagerð vegna sértekna á næstu árum verða því 
alltaf háðar miklum skekkjumörkum sem þarf að taka tillit til við gerð rekstraráætlana.

Athygli vekur að gert er ráð fyrir að starfsfólk Vatnajökulsþjóðgarðs hafi forgang að störfum í nýjum 
Hálendisþjóðgarði þar sem hann mun taka yfir friðlýst svæði sem eru á vegum Umhverfisstofnunar t.d.



Friðlands að Fjallabaki og Kerlingarfjalla og hluta þjóðgarðsins á Þingvöllum. Nauðsynlegt er að huga að 
þessu þar sem það gengur ekki upp.

Að lokum vil ég ítreka að Þingvallanefnd hefur ekki fjallað um þessa umsögn eða komið að henni og eru

Þjóðgarðsvörður á Þingvöllum


