
Alþingi
b.t. Umhverfis- og samgöngunefndar
Austurstræti 8-10
Reykjavík

Sent rafrænt á nefndasvid@althing.is

Athugasemdir Feröaklúbbsins 4x4 við framkomnu Frumvarpi Umhverfisráðherrans um 
Háiendisþjóðgarð, 369. þingmál.

Ferðaklúbburinn 4x4 var stofnaður í mars árið 1983 og er félagssamtök um ábyrga ferðamennsku á 
hálendi íslands og búnað fjórhjóladrifsbifreiða.

Markmið klúbbsins eru:

1. Að standa vörð um ferðafrelsi.
2. Að ná til sem flestra sem áhuga hafa á ferðalögum um landið á fjórhjóladrifsbifreiðum.
3. Að stuðla að náttúruvernd og sjálfbærri ferðamennsku um náttúru fslands.
4. Að gæta hagsmuna félagsmanna varðandi búnað fjórhjóladrifsbifreiða og annað er lýtur 

að fjórhjóladrifsbifreiðum og ferðalögum í samráði við viðkomandi yfirvöld.
5. Að efla þekkingu félagsmanna á öllu því er við kemur útbúnaði fjórhjóladrifsbifreiða og 

ferðalögum um byggðir og óbyggðir landsins.
6. Að efla tengsl og kynni félagsmanna.

Félagið er byggt upp af móðurfélaginu með aðsetur í Reykjavík og 10 landshlutabundnum deildum og 
hafa félagsmenn verið á bilinu 4-5000. Samtökin eru aðilar að SAMÚT, sem eru samtök útivistarfélaga.

Ferðaklúbburinn 4x4 hefur verið leiðandi í ýmiskonar sjálfboðavinnu við uppgræðslu, stikun vegslóða 
og lagfæringar þar sem villuslóðar hafa myndast, auk þess sem félagsmenn eru ötulir við að fara um og 
lagfæra tjón eftir utanvega akstur. Eitt af stóru verkefnunum er að vinna að jákvæðu fræðslustarfi um 
ferðalög á hálendi íslands. Áherslur og hagsmunir að starfsemi félagsins ná bæði til „Sumarlandsins" 
og „Vetrarlandsins", þ.e. vettvangs til aksturs og ferðmennsku á hálendinu. Með Sumarlandinu er átt 
við ferðamennsku á viðurkenndum slóðum á hálendi og áherslu fræðslu um bann við utanvegaakstri 
og réttri notkun slóða. Með Vetrarlandinu eru átt við akstur á því tímabili sem heimilt er að aka um 
snævi þakinni jörð, samkvæmt almennum ákvæðum náttúruverndarlaga.

Ferðaklúbburinn 4x4 telur íslenska ferðamenningu vélknúinna farartækja á hálendinu um margt 
einstaka og mikilvægt er að gæta að henni.

Samantekt.

1. Ferðklúbburinn 4x4 hafnar algjörlega þeim hugmyndum sem koma fram í frumvarpi um 
stofnun Hálendisþjóðgarðs.

2. Ótækt er að koma fram með svo stórt mál sem skiptir stóra hópa í þjóðfélaginu miklu máli í 
miðju Covid og samkomubanni. Að keyra málið af stað um jól og áramót, er algjörlega 
óskiljanlegt og sýnir svo ekki sé um villst að málið átti að fara hratt í gegn á tímum sem stórum 
félagasamtökum er erfitt að fjalla um málið á þann hátt sem þyrfti.
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4. Ferðklúbburinn 4x4 telur að Vatnajökulsþjóðgarður eigi að fá að þróast 
og þroskast betur í því formi sem hann er nú. Stækkun hans væri því

3. Að stofnanavæða hálendi íslands hefur ekki gengið sem skyldi innan 
Vatnajökulsþjóðgarðs og Ferðklúbburinn 4x4 sér fyrir sér að 
Hálendisþjóðgarður yrði eins og ríki innan ríkis með mikið og óskorað 
vald.

starfi, sem þar er unnið, ekki til góðs. Innan Vatnajökulsþjóðgarðs hafa
verið mörg vandamál en nú horfir til betri vegar með nýjum stjórnendum, sem þurfa tíma til
koma þjóðgarðinum í betra horf.

5. Valddreifing er í skötulíki í frumvarpinu. Það hefur sýnt sig af fyrirmyndinni 
Vatnajökulsþjóðgarði, þar sem takmörk valddreifingar hafa komið fram við vinnu og 
ákvarðanatöku svæðisráða. Samkvæmt lögfræðiáliti er það eingöngu formaður svæðisráða 
sem ræður, þegar fylgja á málum eftir fyrir stjórn þjóðgarðsins.

6. í upphafi var félagasamtökum eins og Ferðklúbbnum 4x4 lofuð aðkoma að málinu á öllum 
stigum undirbúnings. Staðreyndin er sú að það gekk vel framan af en þegar komið var að því 
að vinna með meginatriði sem tryggja eiga hag útivistar lá allt í einu mikið á og klúbburinn fékk 
litla aðkomu að málinu. Samráð var því einnig í skötulíki.

7. Upphafleg hugmynd og það sem útivistarsamtök lögðu upp með var að vernda hálendið fyrir 
virkjanaframkvæmdum og háspennulínum en samkvæmt frumvarpinu eru virkjanir komnar 
utan þjóðgarðs en í raun eru þær samt inn í miðjum þjóðgarðinum. Verið er að beita 
orðhengilshætti til að láta líta út fyrir að þær séu ekki innan þjóðgarðs og hefur lítið gengið 
eftir samkvæmt framlögðu frumvarpi.

8. í frumvarpinu er vald til handa Hálendisþjóðgarði, Þjóðgarðs- og Landvörðum nánast 
ótakmarkað og engar eðlilegar skýringar á hvers vegna svo mikið vald er sett á hendur þeim og 
engar skilgreiningar að valdbeitingu. Óútskýrt er af hverju almenn lög og reglur, t.d. ákvæði 
náttúruverndarlaga, teljist ekki nægjanleg í stærstum hluta svæðisins.

9. Ferðklúbburinn 4x4 telur einnig að vélknúin umferð í afþreyingarskyni sé skrifuð út úr 
skilgreiningum frumvarpsins.

10. Margt er gallað í frumvarpinu sem við munum efnislega fara yfir hér að neðan.

Almennt um frumvarpið.
Við fyrsta lestur virðist sem verið sé að vinna að háleitum markmiðum með víðtæku samráði, en þegar 
lesið er betur sést að verið er að afrita af mestu lög Vatnajökulsþjóðgarðs og þá með heimildum fyrir 
meira íþyngjandi ákvörðunum.

Orðið náttúrvernd er notað sem grunnur í öllu málinu en við lestur sést að náttúruvernd er þar í 
skötulíki, verið er að stofnanavæða og búa til skemmtigarð fyrir erlenda ferðamenn. Það skín í gegn að 
íslenskt útivistarfólk sem nýtir sér vélknúin ökutæki í afþreyingarskyni virðist ekki vera velkomið.

Eins er látið líta svo út að á hálendi Islands séu engin lög og reglur, engin samvinna og ekkert verið að 
huga að náttúrunni. Þar lýsa höfundar frumvarpsins strax vankunnáttu sinni um hálendið, umferð og 
utanumhald þeirra aðila sem nýta, njóta og þar til bæra yfirvalda ( m.a. sveitarfélaga ) á hálendinu. 
Núna undanfarið hefur verið blásið upp í fjölmiðlum að slæm umgengni tíðkist á hálendinu með
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myndum af ótímasettum utanvega akstri. Það er órökrétt og mjög skrýtið að sjá 
slíkt þar sem hálendið í dag hefur í raun ekki litið eins vel út í áraraðir, uppbygging 
hefur farið fram á nokkrum stöðum sem titlaðir eru sem ferðamannastaðir,
aðgengi er erfitt sem gerir hálendið eftirsótt og um leið torsótt. Þetta gerir
hálendið sjálfkrafa sjálfbært og með því að ætla að stofna hér stærsta þjóðgarð 
Evrópu til að massa inn túristum á hálendið þá sér Ferðklúbburinn 4x4 enga glóru 
í mótsagnakenndri afstöðu frumvarpsins.

Ef náttúran á að fá að njóta vafans þá er það betur gert með því að leyfa hálendinu að vera afskekkt, 
torsótt og fáfarið, á þann hátt fengist raunhæf öræfakyrrð. í dag eru það fjölmargir aðilar (m.a. 
félagasamtök, fyrirtæki í ferðaþjónusta og sveitafélög) sem leggja fram ómælda vinnu við verndun og
uppgræðslu á hálendinu. Hætta er á að sjálfboðliðar og samtök dragi úr starfsemi sinni til verndar
náttúrunni ef af stofnun Hálendisþjóðgarðs verður.

Um einstakar greinar:
Kafli um stofnun Hálendisþjóðgarðs.

1. Er nokkuð Ijós og setur Ijúfan blæ yfir frumvarpið en í raun felst í greininni staðfesting á því að 
um er að ræða sérlög sem fela í sér stjórnunarheimildir um hvers kyns dvöl/umferð á 
víðáttumikla þjóðgarðssvæði. Þegar betur er að gáð hefur almannaréttarkafli 
náttúruverndarlaga nánast ekkert gildi enda felast í frumvarpinu sérákvæði og 
heimildarákvæði um frávik þar á, vegna hvers kyns dvalar/umferðar í þjóðgarðinum. Að þessu 
verður vikið nánar í nokkrum greinum frumvarpsins.

2. Gert er ráð fyrir að ráðherra taki ákvörðun um friðlýsingu þjóðgarðsins, m.a. til stækkunar 
garðsins. Heimildir ráðherra er of víðtækar. Ef taka á til umfjöllunar stofnun þjóðgarðs á svo 
stórum hluta íslands er eðlilegt að afmörkun garðsins fari fram með beinni ákvörðun Alþingis. 
Það eigi líka við um stækkun garðsins. Til hliðsjónar er bent á þá meginstefnu gildandi 
náttúruverndarlaga að friðlýsingar eiga sér stað á grundvelli náttúruverndaráætlunar sem 
Alþingi samþykkir. Öll skref um stofnun og afmörkun þjóðgarðs ættu að hvíla á beinum 
ákvörðunum Alþingis.

3. I 2. og 3. töluliðum er talað um aðgengi almennings. Markmiðin eru göfug og hér er lofað góðu 
aðgengi en eftir því sem unnt er og í sátt við náttúruna, en um leið er talað um uppbyggingu. 
Talað er um að njóta eigi útivistar á heilbrigðan og sjálfbæran hátt. Mikilvægt er að skýrlega 
komi fram að vélknúin umferð teljist útivist. Félagsmenn í Ferðklúbbnum 4x4 njóta útivistar 
með ferðum sínum um hálendið, bæði að sumri og vetri. Ferðaklúbburinn 4x4 telur að það 
skíni í gegn um orðalag og texta frumvarpsins að þrengja eigi að heimildum til vélknúinnar 
umferðar.

Að áliti Ferðaklúbbsins 4x4 ætti eitt af markmiðum frumvarps um Hálendisþjóðgarð að standa 
vörð um þá menningarsögu sem felst í íslenskri ferðamenningu um hálendið, bæði um slóða á 
sumrin og um snævi þakta jörð á vetrum. Á íslandi hefur byggst upp einstök menning um slíka
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útivist og hefur m.a. þróast út frá almannaréttarreglum 
náttúruverndarlaga. Tekið er fram að þá ferðamenningu sem hvílir á 
ferðum einstaklinga megi aðgreina frá aukinni ásókn til slíkrar
umferðar í atvinnuskyni. Ef aukning ferðaþjónustu er ástæða 
frumvarpsins, er það áhersluatriði Ferðklúbbsins 4x4 að staða 
einstaklinga sem huga að ferðum um hálendið fái sérstöðu og vernd
komi til þjóðgarðsstofnunar. Jafnframt er bent á að ef gætt er að sérstöðu
íslenskrar ferðamenningar sem ekki fer fram í atvinnuskyni, geti verið nægjanlegt að huga
sérstaklega að löggjöf um þá aðila sem stunda umferð um hálendið í atvinnuskyni og hvernig

þess að þjóðgarður verði stofnaður og án þess að gengið verði á umferðarheimildir 
almennings.

í 10. tölulið er vísað til þess að stuðla eigi að samstarfi við félagasamtök og sjálfboðaliða. 
Mikilvægt er að hafa í huga að slíkt samstarf styðst nú við lög. Vegna stöðu Ferðaklúbbsins 4x4 
er sérstaklega bent á 31. gr. náttúruverndarlaga sem gerir ráð fyrir að takmarka megi akstur á 
snævi þakinni jörð og jöklum, enda sé það gert í samráði við útivistar og ferðaþjónustusamtök.

5. Ferðklúbburinn 4x4 lýsir yfir áhyggjum sínum yfir ákvæði 5. gr. um heimildir 
Hálendisþjóðgarðs að leggja til að ríkissjóður kaupi upp lönd eða fasteignir eða taki eignir 
eignarnámi. Jafnframt eiga þessar áhyggjur við um forkaupsréttarákvæði og ákvæði um 
tímabundna lóðarleigu.

Ferðklúbburinn 4x4 er eigandi að fjallaskálum á hálendingu og hefur auk þess gert samninga 
um rekstur og umsjón fleiri skála, enda um að ræða öflugt félagsstarf í mörgum deildum 
samtakanna. Ferðaklúbburinn 4x4 hefur áhyggjur af því að baki frumvarpinu búi sjónarmið sem 
fela í sér að þrengja eigi að umferð á vélknúnum farartækjum á vegum einstaklinga á 
hálendinu. Hinni íslensku ferðamenningu sem Ferðaklúbburinn 4x4 stendur fyrir telur 
klúbburinn að ætti að vera eitt af markmiðum frumvarps að vernda, ef þjóðgarðshugmyndin 
verður ekki lögð til hliðar.

Ákvæði um uppkaup og/eða eignarnám án þess að staða íslenskrar ferðamenningar og vernd 
fyrir starfsemi frjálsra félaga komi fram, er óásættanleg. Mögulegt er að slíkar heimildir verði 
notaðar til þrengja að stöðu rekstri og starfsemi Ferðaklúbbsins 4x4 í fjallaskálum á hálendinu. 
Það sama gæti átt við um aðra aðila sem ekki yrðu taldir æskilegir í þjóðgarðinum. Standa ætti 
vörð um eignarhald og stöðu þeirra fjallaskála sem eru fyrir og eru í eigu félagasamtaka svo 
þeiryrðu ekki skotspónn eignarnámsákvarðana ef slíkar hugmyndir kviknuðu hjá stjórnendum 
þjóðgarðs.

Kafli um stjórnun Hálendisþjóðgarðs.
6. Það stjórnskipulag sem frumvarpið gerir ráð fyrir sækir fyrirmynd sína til 

Vatnajökulsþjóðagarðs. Vegna stækkunar þjóðgarðsins og fjölgunar svæðisráða er hins vegar 
Ijóst að valdahlutföll munu breytast, þannig að vægi fulltrúa útivistarfélaga mun verða minna 
í 11 manna stjórn. Það er því ekki sjálfgefið að sú fyrirmynd sé góð og beinlínis er nauðsynlegt 
að huga að vandamálum/álitamálum sem hafa komið upp í stjórnkerfi Vatnajökulsþjóðgarðs.

þeirri umferð verði háttað. Á þeim grunni er hægt að bregðast við aukinni ferðamennsku án
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í Vatnajökulsþjóðgarði hafa t.d. komið upp álitamál þar sem svæðisráð 
hafa tekið ákvarðanir, en fulltrúi svæðisráða í stjórn hefur ekki verið á 
sama máli og meirihluti svæðisráðs. Formaður svæðisráðs hefur því í 
raun haft úrslitavald til að fylgja eftir máli í stjórn en hefur ekki verið 
talinn bundinn af niðurstöðu svæðisráðs. í þessu fellst að fulltrúalýðræði 
og valddreifing er í raun takmarkað í þessu stjórnkerfi.

7. Skipun forstjóra yfir þjóðgarði verður hjá ráðherra. Því er velt upp að í stjórnkerfi þjóðgarðs er 
staða starfsmanna, þ.e. forstjóra og þjóðgarðsvarða, hluti embættismannakerfis eins og 
almennt tíðkast í ríkisstofnunum. Staða stjórna og svæðisráða verður því veikari og er t.a.m. 
ekki sambærileg og tíðkast í stjórnkerfum sveitarfélaga þar sem ákvarðanataka er fyrst og 
fremst hjá stjórnum og ráðum, en starfsmönnum ætlað að koma þeim til framkvæmdar.

8. í greininni er fjallað um skipan stjórnar og að meirihluti skuli vera úr sveitastjórnum og 
ráðherra skipar einn sem jafnframt skal vera formaður. Ráðherra skipar því bæði formann og 
forstjóra, sem dregur enn frekar úr sjálfstæði stjórnar þjóðgarðs.

Einnig er bent á þá stöðu að tilvísun til útivistarsamtaka vísar ekki til SAMÚT, sem komið 
hefur að skipun í stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs. Samkvæmt 24. tl. 5. gr. náttúruverndarlaga eru 
útivistarsamtök skilgreind svo: Somtöksem hofo útivist og umhverfisvernd að markmiði. Þau 
skulu vera opinfyrir almennri aðild, gefa út ársskýrslur um starfsemi sína og hafa 
endurskoðað bókhald. SAMÚT eru samtök 19 útivistarfélaga en einstaklingar eiga ekki beina 
aðild að SAMÚT, heldur í gegnum útivistarsamtökin. í 8. gr. frumvarps ætti að tilgreina 
beinlínis að SAMÚT tilnefni fulltrúa í stjórn þjóðgarðsins.

9. Vegna tilgreiningar á starfi stjórnar ætti að taka til skoðunar að auka vald stjórnar gagnvart 
starfsmönnum þjóðgarðsins. í því fælist raunveruleg valddreifing.

10. Grein um starfsemi stjórnar er nokkuð skýr en ráðherra getur gripið inn í ef stjórn uppfyllir 
ekki skyldur sínar. Þetta er enn eitt dæmið um verulegt hlutverk ráðherra, beint og óbeint, yfir 
stjórn þjóðgarðsins, svo í raun sætir eindæmum, sérstaklega í Ijósi þess að reynt að er kynna 
frumvarpið á þeim grunni að í þjóðgarði eigi að gæta að valddreifingu og sjónarmiðum félaga 
og sveitarfélaga sem hagsmuna eiga að gæta.

11. í greininni er opnað á að fjölga svæðisráðum samkvæmt reglugerð. Þá fjölgar jafnframt 
fulltrúum í mjög stórri stjórn. í þessu felst að vægi útivistarfélaga í stjórn verður minnkað.

Ferðklúbburinn 4x4 telur að grundvallarstjórnskipulag þjóðgarðs eigi að vera ákveðið með 
lögum. Það er mjög órökrétt að ráðherra geti stjórnað skipulagi þjóðgarðs með reglugerð og 
þannig haft áhrif á þróun starfsemi, ákvarðanatöku og valdahlutföll.

Bent er á að formaður svæðisráða þarf ekki að vera sami fulltrúi og er fulltrúi svæðisráðs í stjórn 
Þjóðgarðs. Að áliti Ferðaklúbbsins 4x4 ætti vel að koma til greina fulltrúi svæðisráðs í stjórn 
væri úr hópi félagasamtaka sem ættu þar fulltrúa, enda stæði vilji svæðisráðsins til þess.



Þá þarf að taka fram að fulltrúi svæðisráða í stjórn lúti vilja 
svæðisráðs, þegar málefni sem hefur komið til umfjöllunar 
tekið fyrir í stjórn.

12. Ferðklúbburinn 
m.a. þannig að 
Eðlilegt væri að

13. Forstjórinn ræður þjóðgarðsverði sem sjá um að framfylgja stefnu sem stjórn og forstjóri 
setur.

Starfsmenn eru ráðnir af forstjóra, sem ræður þjóðgarðsverði. Allar mannaráðningar hvíla á 
keðju beint til ráðherra. Eðlilegt væri að svæðisráð hefðu beint vald varðandi ákvarðanir um 
ráðningu þjóðgarðsvarða.

Kafli um stjórnunar og verndaráætlun.
14. í greininni er fjallað um stjórnar- og verndaráætlun og getur ráðherra hlutast til um hvernig 

ramminn er.

Ferðklúbburinn 4x4 telur að meginreglur verndaráætlunar eða drög að þeirri stefnu ættu að fá 
beina umfjöllun hjá Alþingi. í raun ættu slík drög að liggja fyrir áður en frumvarp yrði afgreitt, 
þannig að skýrt væri hvaða stefnu þjóðgarðurinn mun fylgja. Gagnvart Ferðaklúbbnum 4x4 
skiptir t.a.m. grundvallarmáli að fyrir liggi hvert skuli stefnt varðandi ákvæði stjórnunar- og 
verndaráætlunar um umferð almennings og aðgengi. Núverandi frumvarpsdrög eru í raun 
óútfylltur tékki og algjör óvissa hvaða stefna verður lögð til grundvallar.

Vísað er til fyrri umfjöllunar um almenna stöðu Ferðaklúbbsins 4x4 og 3. gr. um að 
þjóðgarðurinn hefur nú ekki það markmið að standa vörð um ferðamenningu sem þróast hefur 
á hálendinu. í raun er mögulegt að áhersla þjóðgarðs verði á fækkun slóða, sem takmarka mun 
aðgengi almennings að hálendinu að sumri til. Þá er einnig mögulegt að verulegar takmarkanir 
verði settar á heimildir til aksturs á snævi þöktu landi, sem takmara mun aðgengi almennings 
að hálendinu að vetri til.

Ferðklúbburinn 4x4 getur ekki fallist á frumvarp sem hvílir á svo óljósri stefnu.

15. Svæðisráð hafa eingöngu tillögurétt til stjórnar. í þessu birtist að þjóðgarðurinn hvílir ekki á 
valddreifingu. í stjórnskipulaginu sem sótt er til Vatnajökulsþjóðgarðs hafa beinlínis komið 
fram dæmi um að tillögum svæðisráða hefur verið hafnað, sbr. t.d. stöðu mála vegna 
Vonarskarðs.

16. Varðandi réttaráhrif stjórnunar- og verndaráætlunar er bent á gildandi náttúruverndarlög, 
sbr. grein 81, sbr. 47. gr. Þar er fjallað um réttaráhrif stjórnunar- og verndaráætlun þjóðgarða 
og mun koma til fyllingar lögum um Hálendisþjóðgarð. Ljóst er að réttaráhrifin verða í grunnin 
þau að stjórnunar- og verndaráætlun verður ráðandi. í 47. gr. náttúruverndarlaga segir m.a. 
að í þjóðgörðum eru allar athafnir og framkvæmdir sem hafa varanleg áhrif á náttúru

meirihluta 
í ráðinu er

4x4 telur að gera mætti hlutverk svæðisráða víðtækara, 
það gangi yfir málefni tengd starfsmönnum þjóðgarðsins. 
svæðisráðum væri falið að taka endanlegar ákvarðanir um tiltekna þætti.



svæðisins bannaðar nema þær séu nauðsynlegar til að markmið 
friðlýsingarinnar náist. Ljóst er að samkvæmt 81. gr. náttúruverndarlaga 
mun stjórnunar- og verndaráætlun hvíla á markmiðum friðlýsingar 
þjóðgarðsins og því verða hvers kyns aðrar áætlanir um landnotkun 
víkjandi, þ.m.t. skipulagsáætlanir sveitarfélaga. í raun skín það í gegnum 
bráðabirgðaákvæði laganna um að aðalskipulag muni hafa tímabundin
áhrif við gerð fyrstu stjórnunar- og verndaráætlunar, að hið gangstæða 
muni einmitt gilda til lengri tíma litið.

Þá er ákvæði laganna um að ráðherra setji reglugerð sem skilgreinir réttaráhrif stjórnunar- og 
verndaráætlunar verulega órökrétt. Slíkt grundvallaratriði verður að byggja á lögum. Þetta 
kallast einnig á við athugasemd við 14. gr.; þ.e. að það er ekki nóg með að stjórnunar- og 
verndaráætlun er óskrifað blað heldur eru réttaráhrif hennar einnig háð síðari ákvörðunum 
ráðherra.

Kafli um almennar meginreglur.
17. í greininni er tekið á óvæntri mannvirkjagerð og vegaframkvæmdir sem einungis 

þjóðgarðurinn þarf að samþykkja. Jafnframt birtist þar sú meginregla að allar framkvæmdir 
skuli vera í samræmi við stjórnunar- og verndaráætlun. Um þessa meginreglu má vísa til fyrri 
umfjöllunar um stjórnunar- og verndaráætlun.

18. í greininni koma fram meginreglur um dvöl, umgengni og umferð í Hálendisþjóðgarði.

Ferðklúbburinn 4x4 telur ákvæðið óþarft í öllum meginatriðum. Unnt væri að vísa til 
náttúruverndarlaga í stað þess að endurtaka þær reglur að nokkru en fela í sér víðtækari 
heimildir til stjórnunar umferðar með minna samráði. Ferðklúbburinn 4x4 telur nauðsynlegt 
að útskýrt sé hvað kalli á sérstakt regluverk vegna hins víðfeðma þjóðgarðssvæðis. Útskýrt væri 
afdráttarlaust hvaða reglur náttúruverndarlaga um almannarétt gildi og af hverju gera þurfi 
strangari kröfur í einstökum tilfellum.

Greinin er t.a.m. að hluta samhljóða ákvæði 31. gr. náttúruverndarlaga um akstur utan vega. 
Þar er nú í 1. mgr. ákvæði um að takmarka megi akstur utan vega á jöklum og snævi þakinni 
jörð og ákvæði um að takmarka megi akstur í 7. mgr., að fengnum tillögum Umhverfisstofnunar 
og í samráði við útivistarsamtök og ferðaþjónustusamtök. Heimildin í þjóðgarðsfrumvarpinu er 
svipuð, nema þar er ekki vikið að tillögum Umhverfisstofnunar og ekki tiltekið að hafa skuli 
samráð við útivistarsamtök og ferðaþjónustusamtök, ef takmarka á akstur. Þetta getur 
Ferðaklúbburinn 4x4 ekki sætt sig við.

Það ætti að vera samræmi í allri löggjöf ogfaglegri ákvarðanatöku um takmarkanirá akstri utan 
vega óháð þjóðgarðsmörkum. Það stenst enga skoðun að ætla að hafa tvöfalda stjórnsýslu um 
slík mál innan þjóðgarðs og á aðliggjandi svæðum. Ótækt er að auglýsingar um takmarkanir á 
sambærilegum svæðum séu ákveðnar með mismunandi málsmeðferð og m.a. kynntar 
almenningi með mismunandi hætti. Þessi sjónarmið styðja það sjónarmið að órökstutt er af 
hverju almenn náttúruverndarlög eru ekki talin fullnægjandi um þetta málefni.
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Jafnframt er bent á það sjónarmið að stofnun þjóðgarðs er óþörf og 
óeðlilegt að takamarka umferð á vélknúnum ökutækjum í 
tómstundaskyni, þegar þjóðgarðsfrumvarpinu er lýst sem viðbrögðum 
við mögulegri aukningu umferðar á vegum ferðaþjónustunnar.

Um önnur almannaréttindi svo sem aðra umferð en á vélknúnum 
ökutækjum, notkun tjalda o.fl., gilda í raun sömu sjónarmið. Það vantar rökstuðning um það af 
hverju almenn ákvæði náttúruverndarlaga mega ekki gilda og skýr viðmið um það hvenær skuli 
víkja frá þeim reglum. Ef stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs er skoðuð, sem 
er um 150 blaðsíður, má t.a.m. sjá að reiðleiðir á þjóðgarðssvæði eru taldar upp með tæmandi 
hætti. Með öðrum orðum þá verið að takmarka möguleika til þess ákveða ferðatilhögun á 
stórum landsvæðum á eigin forsendum, án þess að Ijóst sé af hverju.
Dæmin frá Vatnajökulsþjóðgarði sanna að það er tilhneiging til ofstjórnunar, eða 
míkróstjórnunar um minniháttar málefni sem engin nauðsyn er setja sérstakar reglur um. 
Þannig vart.a.m. gert ráð fyrir að allt dróna flugyrði háð leyfum óháð því hvort það væri nálægt 
fjölsóttum ferðamannastöðum eða á víðáttum jökla. Þessi staða undirstrikar að það er um 
margt heppilegt að sjá Vatnajökulþjóðgarð þróast og þroskast áður en ákvörðun yrði tekin um 
að setja stærri svæði undir þjóðgarð.

Hætta er á að notendur vélknúinna ökutækja, hjólreiðamenn, hestamenn o.fl. verði skikkaðir 
til að fylgja meginstofnleiðum. Með því væri verulegum gæðum og sérstöðu fórnað.

Þá er áréttað að lokamálsgrein ákvæðisins um lokun svæða sem liggur undir skemmdum er um 
margt sambærileg við 25. og 25. gr. a í náttúruverndarlögum. Munurinn er þó sá að 
þjóðgarðsfrumvarpið gerir ekki ráð fyrir neinu samráði eins og náttúruverndarlögin, en 25. gr. 
gerir ráð fyrir samráði við sveitarfélag, Landgræðslu, landeigendur og hagsmunaraðila og 25. 
gr. a, einnig samráði við fulltrúa ferðaþjónustu og útivistarfólk. í greinunum er fjallað um 
hvernig ákvarðanir skuli kynntar almenningi. Óútskýrt er af hverju náttúruverndarlögin eru ekki 
fullnægjandi vegna þessara þátta.

19. I greininni kemur fram að innan garðsins eru gestir á eigin ábyrgð en þó skuli setja reglur um 
öryggi til að vara við hættum og beina umferð frá hættum í umhverfinu. í þessum ákvæðum 
felst ákveðin mótsögn. Nauðsyn þessara ákvæða er óljós. Mikil fræðsla á sér stað um ferðir á 
hálendi sem nær bæði til mögulegs þjóðgarðssvæðis og annarra svæða. Órökrétt er að skapa 
mismunandi réttarástand um ferðalög á slíkum svæðum sem í grunnin fylgir sambærileg 

áhætta og ábyrgð ferðalanga. Greinin felur í sér að starfsfólk þjóðgarðs á hafa einhvers konar 
almannavarnarvald. Eðlilegt er farið sé með þau málefni með sama hætti á landinu öllu.

Kafli um starfsemi í Hálendisþjóðgarði, landnýtingu og þjónustu.
20. í greininni kemur fram að atvinnutengd starfsemi er bönnuð nema með leyfi. Greininn varðar 

sérstaklega málefni ferðaþjónustu, en hefur þó auðvitað nokkra almenna þýðingu. Það er í 
raun ekki skýrt hvað telst atvinnustarfsemi í þjóðgarði og mikill vafi skapaður. Það gildir ekki 
síst vegna þess að ákvæði 67. gr. stjórnarskrár gerir kröfur um skýrleika löggjafar sem 
takmarkar atvinnufrelsi. Ferðaþjónustuaðili sem ekur þjóðvegi í þjóðgarði er í atvinnurekstri.
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Er hann leyfisskyldur? Skiptir máli hvort hann stoppar innan 
þjóðgarðsins og hvað gestir gera þegar stoppað er? Hversu langt er 
hægt að ganga að skýra leyfisskyldu nánar með reglugerðum, þegar 
lagatexti er svo fáorður? Ferðklúbburinn 4x4 bendir á að þessi álitamál 
hafa verið til umfjöllunar í Vatnajökulsþjóðgarði og eru langt því frá 
fullleyst. M.a. er deilt um hvort heimildir til gjaldtöku verði beitt óháð 
því hvort aðilar njóti sérgreindrar þjónustu. Æskilegt er að sjá hvernig 
rekstur Vatnajökulsþjóðgarðs þróast, áður en lengra er haldið.

Ferðklúbburinn 4x4 bendir jafnframt á að löggjafinn ætti fremur að skoða almennt kröfur til 
ferðaþjónustuaðila sem selja þjónustu í óbyggðum, óháð því hvort það er á hálendissvæðum 
eða ekki. Slík löggjöf getur falið í sér heildstæðari nálgun en að stofna miðhálendisþjóðgarð.

Það er svo áréttað að Ferðklúbburinn 4x4 vill standa vörð um ferðamenningu í tómstundaskyni 
á hálendi íslands. Sú rótgróna ferðamenning kallar ekki á þjóðgarðsstofnun.

21. í greininni er fjallað um leyfisveitingar fyrir alls konar viðburðum inna garðsins. Á vegum 
Ferðaklúbbsins 4x4 og deiida félagsins eiga sér stað ýmsir viðburðir, t.d. hópferðir eða 
þorrablót og aðrar samkomur í skálum. Ferðklúbburinn 4x4 telur óljóst hvar leyfisskylda byrjar 
og hvar hún endar. Ferðklúbburinn 4x4 leggst alfarið gegn því að þurfa sækja um leyfi fyrir 
slíkum viðburðum. Eðli máls samkvæmt eiga sambærileg sjónarmið við um starfsemi hvers 
kyns félagasamtaka sem eru m.a. að nýta skála með sambærilegum hætti og í marga áratugi 
á undan.

Þetta tengist jafnframt sjónarmiðum um ofstjórnun og að tilhneigingin verður að veita þurfi 
leyfi í fleiri tilvikum en færri.

Þá telur Ferðklúbburinn 4x4 að heimildir Hálendisþjóðgarðs til að loka svæðum tímabundið 
vegna viðburða eða verkefna óeðlilegar. Slíkar lokanir geta skert möguleika fyrir almenna 
umferð í þágu fárra og takmarkað möguleika til að nýta eignir sínar, t.d. skála. Gera verður þá 
kröfu að lokun svæða fari undantekningarlaust fram með beinu samráði við eigendur skála á 
svæðum og aðra hagsmunaaðila.

Síðari málsgrein ákvæðisins um leyfisveitingar varðar sambærilegar leyfisveiting og 
sveitarfélög fara nú með samkvæmt Þjóðlendulögum, en verður af þeim tekin.

22. í greininni er fjallað um hefðbundnar nytjar. Ekki er tilefni til mikilla athugasemda en minnt er 
á fyrri umfjöllun um þá stöðu að líta verður á rótgróna ferðamenningu í tómstundaskyni á 
hálendinu sem hefðbundnar nytjar.

23. Ákvæðið varðar sérstaklega orkunýtingu. Ferðklúbburinn 4x4 leggst almennt gegn 
uppbyggðum hálendisvegum sem jafnan eru fylgifiskur virkjanaframkvæmda. Það er hins 
vegar bent á að stækkun eldri virkjana og afmarkaðar framkvæmdir þurfa ekki að leiða til 
frekari veguppbyggingar og minnkun svæða sem teljast óbyggð víðerni.



25. í greininni er tekið fram að Hálendisþjóðgarður sér um eftirlit og að

Ferðklúbburinn 4x4 telur mikil gæði felast í óbyggðum víðernum sem 
náttúruverndarlög fjalla um og tryggja ákveðna vernd. Einfaldir 
vegslóðar á hálendinu raska ekki stöðu svæða sem óbyggðra víðerna og 
nauðsynlegt er við að það komi fram með skýrum hætti í frumvarpinu.

ákvæði laganna og reglna verði virt. Tiltekið er þjóðgarðsvörðum er heimilt 
að loka öllu svæðinu, eða hluta ef hann telur að dvöl manna hafi áhrif á lífríki, jarðmyndanir, 
landslag eða menningarminjar. Einnig ef hættuástand skapast vegna náttúruvár eða af öðrum 
ástæðum til að tryggja öryggi gesta. Hálendisþjóðgarður fær heimild til framkvæmda vegna 
ýmissa tilvika í öryggisskyni. Fram kemur að þjóðgarðsverði og öðrum starfsmönnum er heimilt 
að vísa úr þjóðgarðinum hverjum þeim sem brýtur gegn ákvæðum laga um Hálendisþjóðgarð 
og reglugerða sem settar eru samkvæmt þeim og öðrum reglum sem um þjóðgarðinn gilda

Ferðklúbburinn 4x4 telur greinin fela í sér mjög opnar heimildir fyrir þjóðgarðinn til eftirlits og 
takmarkana. Greinargerð með ákvæðinu er fáorð og hætta á að sá óskýrleiki leiði til þess að 
valdsvið þjóðgarðsverða verði beitt með of rúmum hætti, enda mjög matskenndar. Skýra ætti 
lokanir betur og í hverju heimildir felast. Ferðklúbburinn 4x4 telur að hlutverk þjóðgarðsvarða 
verði sambærilegt við öryggisverði íeinkafasteignum. Slíkt er óásættanlegt enda þjóðgarðurinn 
stór hluti af íslandi og meginreglur náttúruverndarlaga og umferðarlaga byggja á því að umferð 
og dvöl á svæðinu er almennt heimil.

Bent er á að þjóðgarðsverðir eða aðrir starfsmenn þjóðgarðs hafa enga þjálfun eða forsendur 
til að hafa nokkurs konar lögregluvald. Vegna stærðar þjóðgarðsins er brottvísun mjög 
íþyngjandi. Tekið er fram að eðli máls samkvæmt geta brot gegn reglum haft afleiðingar, en 
afleiðingar réttarbrota byggja jafnan á rannsókn og viðurlögum á fjölþættum grunni. Heimildir 
sem þjóðgarði er ætlað, fela nánast í sér lögreglu-, rannsóknar- og dómsvald, ef aðila er vísað 
úr þjóðgarði.

Kafli um þvingunarúrræði og viðurlög.
28. ígreininni kemurfram að Hálendisþjóðgarður þar á meðal land- og þjóðgarðsvörðum er heimilt 

að stöðva för fólks og faratækja um Hálendisþjóðgarð ef það er nauðsynlegt til að komo í veg 
fyrir brot á ákvæðum laga þessara um umferð.
Vegna þessa er vísað til umfjöllunar um 25. gr. frumvarpsins og ábendingar um óskýrleika 
ákvæðisins og matskennt valdsvið. í 28. gr. frumvarpsins er jafnvel gengið enn þá lengra. Eins 
og greinin er orðuð er nánast um forvirkar rannsóknarheimildir að ræða, þ.e. heimild til að 
koma í veg fyrir fyrirhuguð brot. Slíkt er afar matskennt og gengur í raun lengra en heimildir 
nokkurra annarra stjórnvalda eða lögregluembætta. Ákvæðið er um margt líkt 88. gr. 
náttúruverndarlaga, en Ferðklúbburinn 4x4 gagnrýndi einnig orðlag þess ákvæðis. Sú afstaða 
er í raun ítrekuð og vonast eftir að undið verði ofan af slíkri óheillalöggjöf.

30. í ákvæðinu er fjallað um refsiábyrgð

Ferðklúbburinn 4x4 telur að ákvæði um upptöku á eignum geti ekki staðist. Það felur í raun í 
sér brot á jafnræðisreglum að upptökuákvæði eigi einungis við um eina tegund eigna og brota 
innan þjóðgarðs. Ákvæðið er jafnframt óskýrt og verulega matskennt, enda á upptaka að koma
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til greina ef alvarleg spjöll verða á náttúru landsins. Þá mun upptaka 
koma með mismunandi hætti niður eftir því hver er eigandi bifreiðar. 
Ekki er að finna neinar leiðbeiningar um eðli alvarlegra náttúruspjalla og 
Ijóst að einstaklingsbundið huglægt mat getur verið gríðarlega 
mismunandi. Slíkt viðmið er hreinlega ónothæft.

31. í greininni kemur fram ákvæði um reglugerðir sem ráherra skuli setja eða
er heimilt að setja. í einstökum greinum frumvarpsins koma fram fleiri ákvæði.

Ferðklúbburinn 4x4 telur að lagafrumvarpið um margt einstakt hvað gert er ráð fyrir að mikið 
vald verði framselt til ráðherra. Það undirstrikar hvað frumvarpið er óljóst og Alþingi hefur á 
þessu stigi málsins takmarkaða vitneskju um raunveruleg áhrif frumvarpsins. Eins felur það í 
sér að sú valddreifing sem vísað er til í frumvarpinu og varðar hlutverk stjórnar og svæðisráða 
er í raun léttvæg. Valdið liggur hjá ráðherra.

Fylgiskjal með umsögn þessari eryfirlit yfir reglugerðarheimildir ráðherra.

Það er svo til öryggis bætt um betur og tekið fram í 9. tl. 2. mgr. greinarinnar að ráðherra skuli 
jafnframt setja reglugerð um framkvæmd laganna „að öðru leyti".

32. í greininni er fjallað um gjaldtökuheimildir og segir að heimilt er að ákveða gjald fyrir veitta 
þjónustu inna marka garðsins og við starfstöðvar, gjaldið getur verið fyrir veitingu tiltekinnar 
þjónustu eða aðgang að mismunandi þjónustu. Þá er heimilt að innheimta sérstakt gjald fyrir 
gistingu innan þjóðgarðs. Heimilt að ákveða gjald fyrir leyfisveitingar, fyrir viðburði eða einstök 
verkefni.

I þessu ákvæði felst útfærsla á takmörkun vegna atvinnutengdra starfsemi eða þeirra sem fá 
heimild til nýtingar lands og landsréttar sbr. 2 mgr. 21. gr., en jafnframt fyrir hvers kyns dvöl 
eða umferð í garðinum ef gestir hafa aðgang að þjónustu.

Ferðklúbburinn 4x4 telur ákvæðið afar óljóst. Ákvæðið getur varðað stöðu eigenda skála innan 
þjóðgarðsins og t.a.m. er óskýrt hvort unnt verður að innheimta gistináttar gjald af 
félagsmönnum Ferðklúbbsins 4x4 þegar þeir nýta skála á vegum félagsins. Það væri mjög 
órökrétt. Bent er á að skálagisting fellur utan gistináttar skatts, en ákvæði frumvarpsins eru 
ekki sett í neitt samhengi við þá löggjöf.

Þá er einnig vísað til fyrri umfjöllunar um afmörkun á skyldu til leyfisveitinga og stöðu viðburða, 
og þ.a.l. óvissu um gjaldtöku vegna þess.

Bent er á að einn af gjaldtökuþáttum ervegna starfsemi landvarða aukfleiri þátta. Slíkt ákvæði 
leiðir til þess að í raun verður hvers kyns kostnaður grunnur að ákvörðun gjalda.
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í greinargerð frumvarpsins kemur fram huglægt mat höfunda um mörg atriði. Til 
dæmis er fullyrt að Vatnajökulsþjóðgarður sé gott dæmi um stofnun þjóðgarðs 
sem hafi haft jákvæð áhrif á byggðaþróun og verið uppspretta tekna fyrir 
atvinnustarfsemi í nærumhverfinu og á landsvísu.

Ferðklúbburinn 4x4 telur að upplýsa ætti á hverju slíkar fullyrðingar eru byggðar og hverjir eru 
raunverulegir höfundar frumvarpsins. Ferðklúbburinn 4x4 bendir á að sú þverpólitíska nefnd sem 
fjallaði um mögulegan Hálendisþjóðgarð hafi m.a. haft það hlutverk að semja frumvarp. Raunin hafi 
hins vegar orðið sú að nefndin skilaði af sér nokkrum áherslupunktum um frumvarpsefni, en ekki 
heildstæðu frumvarpi. Ljóst er að frumvarpið er um margt í ósamræmi við þá áherslupunkta sem 
þingmannanefndin lagði til. Frumvarpið virðist síðan hafa fæðst inn í ráðuneyti. Þessu tengt er einnig 
að ákveðið rof varð á samráði við hagsmunaraðila í undirbúningi málsins, þegar á leið t.d. að 
kynningarfundir féllu niður.

Fylgiskjal: Yfirlit yfir greinar frumvarps og efnisatriði sem falin verða ráðherra til nánari ákvarðanatöku.

Virðingarfyllst, f.h. Ferðaklúbbsins 4x4

Sveirfbjörn Holldórsson 
formoður Ferðaklúbbsins 4x4

Einnig óskum við eftir viðtali við Umhverfis- og samgöngunefnd vegna athugasemda okkar.
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