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Nefndasvið Alþingis 
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Reykjavík, 27. janúar 2021.

Efni: Athugasemd við frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð, þingskjal 461 
mál 369 á 151 löggjafarþingi.

Það svæði sem frumvarpið tekur til, þ.e. þjóðlendur innan miðhálendislínunnar, er eitt 
helsta og mikilvægasta útivistar- og veiðisvæði félagsmanna félagsins. Það er langstærsta 
svæðið þar sem almannaréttur gildir til veiða. á Íslandi og í raun það svæði sem gerir veiðar 
á Íslandi sérstakar á heimsvísu. Þar hafa félagsmenn SKOTVÍS og almenningur getað 
notið náttúrunnar og veitt án þess að eiga það undir öðrum.

Einn helsti hvatinn að stofnun SKOTVÍS var að tryggja og efla þennan rétt þ.e. tryggja 
almannarétt til veiða m.a. á þessu svæði. Það er því mikið í húfi fyrir skotveiðimenn að 
með frumvarpinu verði þessi réttur ekki skertur á neinn hátt.

Afleiðing slíkrar skerðingar gæti verið grundvallarbreyting á veiðimenningu á Íslandi. Í 
fyrsta lagi myndi það svipta veiðimenn þeirri frelsistilfinningu sem fylgir því að veiða á 
svæðum þar sem veiðimaðurinn er engum öðrum háður. Þá gæti það leitt til þess að 
skotveiðar á Íslandi yrðu aðeins fyrir þá sem ættu land, eða gætu greitt fyrir aðgang að 
landi. Frelsið og gjaldfrjáls aðgangur að þessum svæðum hefur verið aðalsmerki og 
einkenni veiða á Íslandi. Þessu má ekki breyta.

Í sjálfu sér er frumvarpið ekki margort um veiðar. Utan ákvæða um almanna- og 
umferðarrétt er aðeins fjallað um veiðar í 22. gr. frumvarpsins þar sem fjallað er um 
hefðbundnar nytjar.

Hefðbundnar nytjar.
Hefðbundin landnýting, svo sem búfjárbeit, fuglaveiði, hreindýraveiði og veiði 

í ám og vötnum, er rétthöfum heimil í Hálendisþjóðgarði, enda séu uppfyllt 
ákvæði 3. gr. og þeirra laga sem um nýtinguna fjalla og að nýtingin sé sjálfbær. 
Skal sérstaklega fjallað um slíka nýtingu og umferð í stjórnunar- og 
verndaráætlun, sbr. 14. gr., og þess gætt að nýtingin hamli ekki náttúrulegri 
framvindu. (undirstr. undirritaðs)

Vissulega gerir greinin ráð fyrir því að veiðar séu leyfðar. Hún gerir hins vegar líka ráð 
fyrir því að fjallað skuli um „slíka nýtingu“ og þar með um veiðar, í stjórnunar- og 
verndaráætlunum skv. 14. gr. laganna. Með öðrum orðum verður ekki annað ráðið af 
greininni en að hægt verði að stýra veiðum með stjórnunar- og verndaráætlunum sem 
settar skulu fyrir garðinn. Með þessu móti er vald til að leyfa eða banna veiðar á stærstum 
hluta Íslands og auk þess á stærsta svæðinu þar sem nú gildir almannaveiðiréttur, settur í
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hendur þjóðgarðsins. Þar geta því gilt önnur sjónarmið eða aðrar forsendur en gilda um 
veiðistjórnun á öðrum hlutum landsins. SKOTVÍS getur aldrei fallist á það.

En af hverju? Jú í fyrsta lagi telur félagið nauðsynlegt að veiðistjórnun verði á einni hendi 
allstaðar á landinu þannig að mismunandi reglur eða hentistefna gildi ekki um 
málaflokkinn. Ein lög eigi að gilda um þetta í landinu. Regluverk og ákvarðanir um veiðar 
eiga heima í sérstökum málaflokki sem sérfræðingar á því sviði annast.

Þá hræða sporin. Í fyrsta lagi er það svo að í nánast öllum friðlýsingum hvort sem um er 
að ræða þjóðgarða, fólkvanga, náttúruminjar eða slík svæði, hafa athugsemdalaust og án 
nokkurs rökstuðnings verið sett inn ákvæði sem banna veiðar þó engin rök standi til þess. 
Í öðru lagi þá er svipað ákvæði í lögum um Vatnajökulsþjóðgarð og reglugerð um hann. 
Þar hafa svæðisráðin, með samþykki stjórnar, takmarkað veiðar umfram það sem ákvæði 
villidýralaga gera. SKOTVÍS telur reyndar slíkar ákvarðanir ólögmætar, en það hefur ekki 
stoppað slíkar aðgerðir. Vísað hefur verið til öryggismála og að ekki væri um hefðbundnar 
nytjar að ræða o.s.frv.

Suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er gott dæmi en nýlega kom þar upp mál sem 
endurspeglar þetta verklag. Þar kom í ljós að stjórnsýsla innan Vatnajökulsþjóðgarðs og 
verkferlar eiga langt í land með að vera orðnir nægilega þroskaðir til að takast á við erfið 
mál sbr. þegar fulltrúi SAMÚT var sakaður um trúnaðarbrest fyrir að kynna mál fyrir 
undirfélögum SAMÚT. Það var reyndar skylda fulltrúans að upplýsa sín undirfélög, og 
vandséð að stjórnunar- og verndaráætlanir sem eru komnar í lokadrög séu trúnaðarmál. 
Þessi stjórnsýsla og leyndarhyggja er ekki til þess fallinn auka traust til stjórnsýslu 
þjóðgarðsins.

Tillaga SKOTVÍS er að þetta verkefni verði alfarið tekið frá þjóðgarðinum, enda eru 
sjálfbærar veiðar ekki ógn við sjálfbæran þjóðgarð. Skýrt þarf að vera að ekki megi 
takmarka veiðar í stjórnunar-og verndaráætlunum og um veiðar gildi almenn ákvæði í 
lögum um veiðar. Umhverfisstofnun annist veiðistjórnun innan garðsins eins og 
annarsstaðar á landinu enda sú sérþekking sem til þess þarf á fárra færi.

Stjórn þjóðgarðsins og svæðisráð hafa nóg með að sýsla með allt hitt sem fylgir þjóðgarði, 
slíkt ákvæði sem takmarkar völd þeirra mun gefa þeim betri fókus á rekstur garðsins og 
verndun.

SKOTVÍS efndi nýlega til óformlegrar skoðanakönnunar á meðal skotveiðimanna. Í ljós 
kom eindregin andstaða við þjóðgarðinn. Andstaðan minnkaði mikið ef fyrir lægi að hægt 
væri að tryggja sama almanna-og umferðarrétt sem og óskertar heimildir til veiða til 
framtíðar.

Þegar spurt var hvort veiðimenn treystu því til framtíðar að veiðar yrðu ekki skertar innan 
þjóðgarðs, var traustið nánast ekkert.

Aðrar athugasemdir sem komu fram voru þær að þarna væri of mikið vald fært á hendur 
of fárra, skert ferðafrelsi, núverandi þjóðgarður hafi ekki sannað sig, varla væri hægt að
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reka núverandi þjóðgarða svo sómi væri að, hann verði undirfjármagnaður, menn muni 
missa sig í boðum og bönnum og að stjórnsýslan hafi ekki burði til að bæta þessu við sig.

SKOTVÍS getur tekið undir flest öll þessi sjónarmið, en félagið telur stjórnsýsluna eiga nóg 
með sitt eins og er.

Eins og áður hefur verið gerð stuttlega grein fyrir hafa friðlýsingar almennt verið með 
þeim hætti að þær fara langt út fyrir yfirlýstan tilgang friðlýsingar. Friðlýst hafa verið 
búsvæði en um leið veiðar bannaðar, án þess að fyrir því séu nokkur rök. Veiðar 
eyðileggja ekki búsvæði, sjálfbærar veiðar minnka ekki líffræðilegan fjölbreytileika. Þarna 
er því á ferðinni alger þekkingarskortur á líffræði og hringrásum vistkerfa eða fordómar 
gagnvart skotveiðum. Hvorutveggja er mjög alvarlegt þegar friðlýsing á að vera fagleg.

Rammalöggjöf í 32. greinum með víðtæku valdframsali varðandi svæði, sem að flatarmáli 
er stærra en Danmörk, býður einmitt upp á að boð og bönn fari um víðan völl.

,,Nú þykir mér það ráð að vér látum og eigi þá ráða er mest vilja í gegn gangast 
og miðlum svo mál á milli þeirra að hvorirtveggju hafi nokkuð til síns máls og 
höfum allir ein lög og einn sið. Það mun verða satt er vér slítum í sundur lögin að 
vér munum slíta og friðinn.“

SKOTVÍS telur að ráðleggingar Þorgeirs Ljósvetningagoða séu enn í fullu í gildi. Stíga 
verði varlega til jarðar, forðast öfgar og tryggja að í landinu gildi ein lög, innan sem utan 
þjóðgarðs.

Aðaltilgangur stofnunar þjóðgarðs er að vernda búsvæði dýra og viðkvæmra vistgerða 
og eru slík markmið algerlega í takt við siðareglur SKOTVÍS og stefnu félagsins. 
Sjálfbærar skotveiðar eru aldrei ógn við slík markmið.

Almannarétturinn er eitt aðalmarkmið félagsins og stór hluti af sögu þess.
Á meðan ekki er tryggt að almannaveiðiréttur innan garðsins verði óskertur, en í því 
felst að auki tryggur umferðarréttur, leggst félagið alfarið gegn frumvarpinu. Það er því 
mat SKOTVÍS að kjósi þingið að halda frumvarpinu til streitu, þurfi að gera á því 
veigamiklar efnislegar breytingar. Þær þurfi að ræða og kynna almenningi og skapa um 
málið góða almenna sátt, áður en lengra verður haldið. Á tímum mikilla 
samkomutakmarkana og heimsfaraldurs er erfitt að sjá að kynning og samtal um málið 
geti farið vel fram. Líklega er ekki tímabært að stofna svo stóran þjóðgarð núna.
Kannski errétt að gefa Vatnajökulsþjóðgarði tíma til að sína sig og sanna áður en lengra 
verður gengið.

Með bestu kveðju,

Stjórn SKOTVÍS
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