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’Eg undirritaður Gísli Rafn Jónsson í Mývatnssveit er algjörlega andvígur þessum 
Hálendisþjóðgarði.

Mín reynsla af núverandi Vatnajökulsþjóðgarði er engan vegin ásættanleg. Við höfum verið 
með dagsferðir í Öskju úr Mývatnssveit síðan 1980 sem sagt yfir 40 ár. Þjóðgarðurinn var 
settur á stofn 2009. Þá voru uppi mjög góðar hugmyndir um svona þjóðgarð. Átti að vera 
mjög gott fyrir ferðaþjónustu , ferðamenn mundu streyma hingað og jafnvel flytja hingað til 
þess að fá að búa við svona þjóðgarð. Setja átti upp gestastofur td hér í Mývatnssveit , nú 
eru liðin tólf ár og nú loksins er slík stofa að koma upp hér, og hygg ég að að afstaða 
Skútustaðahrepps í þessu máli nú sé jákvæð vegna þess, en ekki sé tekið nóg tillit til þeirra 
afleiðinga sem svona stór þjóðgarður hefur á þessar slóðir. Því miður hefur ekki nema brot 
af þeim góðu hugmyndum gengið eftir sem í upphafi var farið af stað með. Má nefna mörg 
dæmi um það. Því miður hefur núverandi Vatnajökulsþjóðgarður verið eins og eyland inni í 
sjálfu sér. Mjög lítið hefur verið um samstarf við þá aðila sem voru til staðar er garðurinn var 
stofnaður. Má nefna Ferðafélag Akureyrar, Ferða félag austurlands og Ferðafélag 
Húsavíkur. Ekki getur talist eðlilegt að þjóðgarður sé ekki í tengslum við þá aðila sem hafa 
verið með starfsemi áratugum saman áður en VJÞ var stofnaður. Við erum og höfum verið 
stærsti flutningsaðili á fólki í Öskju allan þennan tíma. Þegar við höfum farið með 
snjótoðara til að selflytja fólk frá því sem rúturnar komast , þegar mikill snjór hefur verið í 
byrjun sumars, og upp á bilaplanið við Öskju hefur þjóðgarðurinn ekki séð neitt jákvætt við 
það að við skulum koma ferðamönnunum þangað sem þeir ætluðu, eða í Öskju , heldur haft 
allskonar athugasefndir við það , eins og það sé ekki nein nauðsyn að koma fólki inn í 
Öskjuna. Því miður hefur hef ég eins og allt of margir aðrir þá tilfynningu að við séum ekki 
velkomin í þennan þjóðgarð, sem mér finnst stundum ekki vera þjógarður, heldur frekar 
einhver einkavinagarður, þar sem landverðir fara og með vinum sínum en við, meigum helst 
ekki fara. Má nefna mörg dæmi um þann yfirgang sem núverandi VJÞ hefur sýnt. Má nefna 
að VJÞ lét setja upp vindrafstöð í Drekagili. Ekki var neitt samráð við þá aðila sem eiga hús 
þar, við eigum lítið hús þar og var stöðin sett í algjöru leifisleysi niður aftan við okkar hús , án 
þess að tala við einn eða neinn. Því miður er allt of mörg atriði sem þarf að lagfæra varandi 
VJÞ og get ég nefnt mörg önnur dæmi. Í mínum huga á þjóðgarður að vera eitthvað jákvætt 
sem ferðamenn langar til að heimsækja, vera vel tekið og sýnt það sem gaman er að sjá.
Ekki bara hvað má ekki . Vegurinn frá þjóðvegi að Öskju , 100 km er á köflum þannig að 
ekki er hægt að mætast nema fara útfyrir veginn, slóðann, og gjarnan eru landverðir komnir 
og skamma fólk fyrir að keyra utanvega. Hvað með betra aðgengi ? Ekki er hægt að mætast 
nema fara uppúr slóðinni.

Til þess að þjóðgarður geti verið þjóðgarður þá þarf að vera samkomulag um hann. Ekki 
hefur verið samkomulag um VJÞ og mjög mörg atriði sem þarf að lagfæra i þeim þjóðgörðum 
sem fyrir eru áður en frekari stækkanir eru ræddar.
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