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Athugasemdir Samút Samtaka útivistarfélaga við framkomnu Frumvarpi 
Umhverfisráðherrans um Hálendisþjóðgarð, 369. þingmál.

SAMUT, Samtök útivistarfélaga eru regnhlífasamtök 18 aðildarfélaga sem öll hafa það að 
markmiðið að ferðast um landið og stuðla að vemdun náttúrunnar. Félögin hafa öll fúlltrúa 
innan stjómar Samút og hefur hvert félag eitt atkvæði í stjóm burtséð ffá stærð félagsins.
Innan Samút hefur ríkt góður friður og sátt. Stefna allra er sú sama að vemda Almannaréttin 
og um leið stunda sjálfbæra útivist með náttúmvemd að leiðarljósi. Innan samtakanna eru 
mörg félög með ólíka starfsemi en öll með sama markmið.

SAMUT leggur áherslu á að útivistarfólk af öllum toga sama hver ferðamátinn er, em 
njótendur hálendisins. Löng hefð er fyrir ferðum útivistarsamtaka og félagsmanna þeirra um 
hálendið, auk þess sem aðildarfélögin hafa staðið fyrir margvíslegri uppbyggingu á aðstöðu. 
Sú saga nær áratugi affur í tímann. Það er því ekki úr vegi að segja að útivistarfólk hafi 
sterkan hefðarrétt á því svæði sem fellur undir væntanlegan Hálendisþjóðgarð. Sterk aðkoma 
útivistarfólks að ákvörðunum um Hálendisþjóðgarð er því eðlileg og sjálfsögð krafa.

SAMUT vill koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum við greinar frumvarpsins. Að öðm 
leiti gera einstök aðildarfélög samtakanna sínar athugasemdir við fmmvarpið.

8. gr. Stjórn Hálendisþjóðgarðs.

í fyrsta tölulið greinarinnar segir:

Sex fulltrúar sveitarfélaga, eirin frá hverju rekstrarsvœði þjóðgarðsins. Fulltrúi hvers 
rekstrarsvœðis skal tilnefndur sameiginlega a f  sveitarstjórnum þeirra sveitarfélaga 
sem tilheyra viðkomandi rekstrarsvœði úr hópi fulltrúa þeirra í umdœmisráði.
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Samkvæmt þessu eru fulltrúar rekstrarsvæðanna í stjóm ekki kosnir af umdæmisráðunum 
eins og nú er í Vatnajökulsþjóðgarði heldur eru þeir tilnefndir af sveitarstjómum á hverju 
svæði. Þetta er í ósamræmi við ákvæði 11. gr. um Rekstrarsvæði Hálendisþjóðgarðs en þar 
segir:

Umdœmisráð kýs sér formann og varaformann úr hópi fulltrúa sveitarfélaga.

A f þessu má ætla að fúlltrúi rekstrarsvæða í stjóm sé ekki nauðsynlega formaður 
umdæmisráðs og jafnvel ekki nauðsynlegt að hann sitji í umdæmisráðinu. Þetta teljum við 
afar óheppilegt og getur orðið til þess að tengsl umdæmisráða við stjóm þjóðgarðsins 
rofni. Auk þess teljum við eðlilegt að fúlltrúar umdæmisráða í stjóm séu fulltrúar allra í 
umdæmisráðunum og séu því kosnir af öllum sem þar eiga sæti, jafnvel þó aðeins fulltrúar 
sveitarstjóma séu kjörgengir.

í öðrum töluliði greinarinnar segir:

Einnfulltrúi tilnefndur afhverjum eftirtalinnci aðila: útivistarsamtökum, 
umhverfissamtökum, Bœndasamtökum og einn fulltrúi tilnefndur sameiginlega a f  
ferðaþjónustusamtökum á rekstrarsvœði þjóðgarðsins og Samtökum ferðaþjónustu.

Með skipan fulltrúa útivistarfélaga er verið að taka ffá Samút skipan fulltrú í svæðisráð og 
stjóm þar sem skilgreining á útivistarfélagi er að félag skuli hafa frjálsa félagsaðild. Reyndar 
hafa öll félög inna Samút frjálsa félagsaðild en Samút er sameiginlegur vettvangur allra 
félaganna sem skipa sinn fúlltrúa innan Samút. í greininni ætti að taka fram að fúlltrúi 
útivistarfélaga skuli skipaður af Samút sem er sameiginlegaur vettvangur útivistarfélaga.

20. gr. Atvinnustefna og samningar við þjónustuaðiia

,,Stjórn Hálendisþjóðgarðs skal móta stefnu fyrir atvinnutengda starfsemi innan 
þjóðgarðsins. Atvinnustefnan skal vera í samrœmi við ák\’œði 3. gr. og ákvœði 
stjórnunar- og verndaráœtlunar um atvinnutengda starfsemi innan þjóðgarðs, sbr. 3. 
mgr. 14. gr.“

Utivistarsamtök byggja yfirleitt megin hluta starfsemi sinnar á sjálfboðavinnu 
félagsmanna, þó svo í sumum tilfellum þurfi að greiða fyrir þjónustu. Þátttakendur í 
ferðum og starfsemi félaganna þurfa þó í mörgum tilfellum að greiða þátttökugjald til að 
standa undir beinum kostnaði félaganna við ferðir. Ekki liggur ljóst fyrir hvort ákvæði um 
leyfisskyldu atvinnutengdrar starfsemi starfsemi eigi við starfsemi útivistarfélaga. Gera 
má ráð fyrir að leyfi fyrir atvinnustarfsemi innan þjóðgarðsins verði bundið ákveðnum 
skilyrðum, en hætt er við að erfitt yrði fyrir áhugafélög sem byggja á 
sjálfboðaliðastarfsemi að uppfylla þau.



Við teljum nauðsynlegt að í löggjöfinni um Hálendisþjóðgarð sé skýrt kveðið á um að 
starfsemi útivistarsamtaka sem byggja starfsemi sína á sjálfboðaliðastarfi falli ekki undir 
atvinnutengda starfsemi.

21. gr. Leyfisveitingar.

„ Afla skal leyfis Hálendisþjóðgarðs vegna skipulagðra viðburða og einstakra 
verkefna í Hálendisþjóðgarði sem krefast aðstöðu, mannafla eða meðferðar tœkja í 
þjóðgarðinum, svo sem kvikmyndunar, viðburða, samkomuhalds og rannsókna. 
Stofnuninni er heimilt að setja skilyrði fyrir leyfisveitingu. ...

Hálendisþjóðgarði er heimilt, að fengnu samþykki ráðherra sem fe r  með málefni 
þjóðlendna, að semja um endurgjald vegna afnota sem þjóðgarðurinn heimilar 
samkvœmt þessari málsgrein og skal þeim varið til landbóta, umsjónar, eftirlits og 
sambœrilegra verkefna innan Hálendisþjóðgarðs. “

Ekki liggur ljóst fyrir við lestur greinarinnar hvað fellur undir leyfisskylda skipulagða 
viðburða. Mörg útivistarfélög byggja starfsemi sína að stóru leiti á viðburðum og ferðum 
sem félögin skipuleggja með einum eða öðrum hætti. Starfsemi félaganna væri verulega 
heft ef sækja þarf um leyfi fyrir starfseminni með þessum hætti. Þessi texti er of óljós og 
opinn fyrir mismunandi túlkunum án þess að réttarstaða útivistar- og ferðafélaganna sé 
skilgreind sérstaklega.

26. gr. Kæruréttur.

I greininni er fjallað um kærurétt og kemur þar fram að útivistar- og 
umhverfisvemdarsamtök hafi kæmrétt, enda séu félagsmenn samtakanna 30 eða fleiri. 
Samkvæmt þessu hafa heildarsamtök eða regnhlífarsamtök ekki kæmrétt heldur eingöngu 
einstök aðildarfélög þeirra. Þetta á m.a. við SAMÚT sem em regnhlífasamtök í þeim 
skilningi að einstaklingar hafa ekki beina aðild að samtökunum. Við teljum því eðlilegt að 
þessu sé breytt þannig að SAMÚT hafi kærurétt.



32. gr. Gjaldtaka.

“Heimilt er að ákveða gjald fyrir veitta þjónustu innan marka Hálendisþjóðgarðs og 
við starfsstöðvar þjóðgarðs, sbr. 24. gr. Gjaldið getur verið fyrir veitingu tiltekinnar 
þjónustu eða fyrir aðgang að mismunandi þjónustu á vegum þjóðgarðsins í tiltekinn 
tíma innan marka hans eða við starfsstöðvar. Þá er heimilt að ákveða að innheimt 
skuli sérstakt gjald fyrir gistingu innan þjóðgarðsins.

Heimilt er að ákveða gjald vegna leyfisveitinga fyrir viðburði eða einstök verkefni 
innan marka Hálendisþjóðgarðs. Sama gildir um endurgjald vegna samninga við 
þjónustuaðila um atvinnutengda starfsemi innan þjóðgarðsins. Ráðherra skal í 
reglugerð setja nánari ák\>œði um endurgjald skv. 1. og 2. mgr. . . .”

Hér er þjóðgarðinum heimilað að innheimta gjald af öllum þeim sem gista innan 
þjóðgarðsins, en ekki er tekið ffam hvort þetta er óháð því hver reki gististaðinn og/eða 
tjaldsvæðið. Má því ætla að hér sé opnað á möguleika þjóðgarðsins til að innheimta gjald 
fyrir gistingu sem rekin er af öðrum aðilum, sem geta t.d. verið útivistarsamtök eins og 
raunin er í mörgum tilfellum. Slíkar aukaálögur á þjónustu innan þjóðgarðsins eru með 
öllu óásættanlegar og við teljum að girða þurfi fyrir slíka túlkun ákvæðisins. Við leggjum 
til að þetta verði orðað svo:

„ Þá er Hálendisþjóðgarði heimilt að innheimta gjald fyrir gistingu í skálum og 
tjaldsvœðum sem rekin eru a f  þjóðgarðinum “


