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Umfjöllun Félags leiðsögumanna með hreindýraveiðum (FLH) er að stórum hluta samhljóða 
athugasemdum sem komið hafa frá öðrum útivistarfélögum.
Það svæði sem frumvarpið tekur til er í dag þjóðlendur innan miðhálendislínunnar og er eitt 
mikilvægasta útivistar- og veiðisvæði almennings. Hugmyndir um mörk þjóðgarðs virðast ekki 
tengjast náttúrufari heldur þjóðlendumörkum. Ekki verður betur séð en að tilgangurinn sé að 
ná yfirráðum yfir því landi sem nú lýtur yfirráðum Forsætisráðuneytisins og færa alla 
ákvarðanatöku frá Forsætisráðuneyti og sveitarfélögum og þar með burtu frá 
nærsamfélögum sem mestra hagsmuna hafa að gæta.

Um svæðið gilda þegar lög um þjóðlendur, náttúruvernd, landsskipulag og aðalskipulag 
sveitarfélaga. Því verður ekki með nokkru móti séð hvaða ávinningur yrði að stofnun 
þjóðgarðs eða hverju lög um þjóðgarð myndu bæta við þann ramma sem nú þegar er í gildi. 
Það er sama hvernig litið er á þetta frumvarp þá verður ekki betur séð en það sé fyrst og 
fremst samið til þess að færa völd og áhrif til Umhverfisráðuneytisins og Umhverfisráðherra. 
Lögin eru mjög opin og framselja í raun óásættanlega mikið vald frá löggjafarvaldinu til 
framkvæmdavaldsins. Ráðherra er falið að útfæra nær allar greinar í reglugerð og fær meðal 
annars heimildir til eignaupptöku lands og eigna innan garðsins og eins í nágrenni hans.

Við undirbúning að stofnun miðhálendisþjóðgarðs hefur ítrekað verið vísað til góðrar reynslu 
af starfsemi Vatnajökulsþjóðgarðs (VJÞ). Stjórnkerfi hins væntanlega þjóðgarðs er ætlað að 
sækja fyrirmynd sína til stjórnkerfis VJÞ sem hefur hreint ekki verið hnökralaust. Ekki verður 
séð í þessu frumvarpi að ætlunin sé að breyta út frá því. Reynslan úr VJÞ er alls ekki góð. Má 
þar nefna að þó eitthvað sé t.d. ákveðið af svæðisráði getur svæðisráðsformaður gengið gegn 
því í aðalstjórn eins og dæmin sanna. Sama er með skilgreiningu á hefðbundnum nytjum. Þar 
virðast svæðisráð t.d. ekki þurfa að fara að skilgreiningum laga.

Þrátt fyrir fyrirheit við stofnun VJÞ um að ekki yrði þrengt að veiðum innan hans varð raunin 
önnur. Setjum hér tvö dæmi um það sem tengjast veiðum á hreindýrum innan marka VJÞ. 
Við vinnslu stjórnunar og verndaráætlunar fyrir VJÞ komu fljótlega upp hugmyndir um 
veiðigriðland austan Snæfells og sagt tilkomið vegna þess að svæðið ætti að verða 
Ramsarsvæði og þess vegna væri friðun nauðsynleg. Við nánari athugun kom í ljós að þeir sem
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votta slík svæði gera engar kröfur um veiðibann. Þarna virðist því hafa verið um hreina 
geðþóttaákvörðun að ræða, þeirra sem að áætluninni unnu.
Búið var til friðland umhverfis Snæfell með tímabundinni lokun til 15 . ágúst. Opinbera 
skýringin á þessu banni var að um væri að ræða verndun hreinkúa með kálfa innan línunnar 
til að kálfar sem þeim fylgi gætu fengið frið til að stækka. Við nánari skoðun þá virtist sem 
tilgangur bannsins hafi ekki eingöngu verið í þágu kálfanna. Í fundargerð VJÞ-34 frá 2.7.2010 
segir:
„Sífellt fleiri ferðamenn leggja leið sína inn á hálendið seinni hluta júlímánaðar og fram íágúst 
enda eru Snæfellsöræfi kjörin til gönguferðamennsku og náttúruskoðunar, þ.m.t. 
hreindýraskoðunar. Að stunda hreindýraveiðar á sama svæði getur skapað hættu auk þess 
sem friðsæld svæðisins yrði raskað með skothvellum og vélknúinni umferð veiðimanna."

Þessi skýring var aldrei kynnt af hálfu stjórnar eða svæðisráðs austursvæðis VJÞ. Væntanlega 
vegna þess að þetta var geðþóttaákvörðun þeirra sem hana tóku og tengdist á engan hátt 
velferð hreindýra.

Segja má að sporin hræði, ekki síst þar sem stefnt er að svipuðum stjórnarháttum og 
viðgengist hafa innan VJÞ. Mikil tilhneyging er til að flokka útivistarfólk í æskilegt og óæskilegt, 
þar sem fólk í veiðitengdri útivist er ekki æskilegt. Það veldur tortryggni varðandi það að 
veiðimenn fái sanngjarna meðferð við setningu stjórnunar og verndaráætlunar hins 
væntanlega garðs. Eins og þetta frumvarp er sett fram leggst Félag leiðsögumanna með 
hreindýraveiðum (FLH) alfarið gegn áformum um miðhálendisþjóðgarð og telur þau ekki vera 
til þess fallin að stuðla að sátt um nýtingu og vernd svæðisins.
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