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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um Háiendisþjóðgarð, mál nr. 369.
Hinn 11. desem ber 2020 barst Sam tökum  fe rðaþ jónustunnar -  SAF um sögn um 
frum varp til laga um Hálendisþjóðgarð frá um hverfis- og sam göngunefnd Alþingis 
en í frum varp inu er gert ráð fyrir að ráðherra leggi til að tiltekið  landsvæði á 
m iðhálend inu verði frið lýst sem þjóðgarður. Er lagt til að Hálendisþjóðgarður verði 
sjálfstæð ríkisstofnun m eð sam bæ rilegum  hæ tti og gildir um Vatnajökulsþ jóðgarð 
í dag. Frumvarpið hefur verið yfirfarið  á vettvangi SAF og vilja sam tökin kom a 
nokkrum  athugasem dum  og ábendingum  á fram fæ ri.
Afstaða SAF
Í sam eig inlegum  ste fnuram m a stjórnvalda og SAF er sett fram  skýrt y firm arkm ið; 
að Ísland verði leiðandi í sjálfbærri þ róun ferðaþ jónustu og h o rft verði sérstaklega 
til efnahagslegra, samfélagslegra og um hverfislegra þátta. S te fnuram m inn  setur 
sem g runnm arkm ið  varðandi um hverfislega sjálfbærni að ja fnvæ gi sé tryggt milli 
hagnýtingar og verndar náttúru. Uppbygging innviða taki m ið af því.
Náttúra Íslands, þar á meðal hálendi Íslands ogjaðarsvæ ði þess, er sú auðlind sem
íslensk ferðaþ jónusta byggir á. Verðm æ tasköpun atvinnugreinarinnar fyrir
sam félagið byggir á nýtingu auðlindarinnar á sjálfbæran hátt til framtíðar. Þegar 
fjallað er um vernd og friðun hálendisins er því nauðsynlegt að horfa sérstaklega

til þátta varðandi áfram haldandi nýtingar 
auðlindarinnar og uppbyggingar innviða ásamt 
atvinnusköpun í sam hengi við vernd náttúru. 
Nauðsynlegt er að tryggja eins og kostur er 

ja fnvæ gi verndar og nýtingar. Að mati SAF er 
frum varp um  hálendisþjóðgarð vanbúið hvað þetta 
varðar.

UMHVERFI

UMHVERFISVERND

Minnkandi kolefnisspor og 
forystuhlutverk í orkusklptum 
og nýtingu vistvaenna 
orkugjafa

Jafnvægi mllli hagnýtlngar og 
verndar náttúru og 
uppbygging innvtða taki mið 
af því

Virðlng fyrir þolmörkum og 
álagsstýring á áfangastöðum 
ferðamanna

Það er hagur allra landsmanna að vernda 
auðlindina ,hálendi Íslands, og nýta m eð 
skynsam legum  og sjálfbæ rum hætti. Þess vegna 
hafa sam tökin frá upphafi litið á sto fnun þjóðgarðs 
á hálendi Íslands sem jákvæ tt skref. SAF telja að 
nýting hálendisins í þágu ferðaþ jónustu sé ein 
arðbærasta nýting svæðisins fyrir sam félagið til 
framtíðar. Hálendi Íslands á sér fáa líka í Evrópu og 
því fe lst m ikið tæ kifæ ri til þróunar 
sam keppnisforskots íslenskrar ferðaþ jónustu m eð 
áherslu á vernd og nýtingu hálendisins sem 
ferðaþjónustuauðlindar.



Þegar svo s tó rt landsvæði er tekið  undir ákvörðunarvald einnar ríkisstofnunar er 
gríðarlega m ikilvæ gt að ná breiðri sátt. Sam tökin telja því brýnt að svo s tó rt 
hagsm unam ál fyrir þ jóðina alla sé unnið í sem víðtækastri sátt meðal hagaðila, til 
dæ mis m.t.t. náttúruverndar, ábyrgar stjó rnunar og nýtingu sameiginlegrar 
auðlindar. Sam tökin telja að þrátt fyrir að und irbúningur frum varpsins hafi verið 
faglegur sé þ ö rf á að vinna m álið lengra og vinna úr ákveðnum  grundvallaratriðum  
sem enn eru óljós í núverandi frum varpi. Það er m at samtakanna að útfæ rslur í 
frum varp inu séu ekki í nægilega m iklu sam ræ mi við þau góðu m arkm ið sem sett 
eru fram  í m arkm iðsgrein frumvarpsins.
Sam tökin gagnrýna að frum varp ið  virðist festa í sessi ríkisstofnun m eð flókna og 
þunglamalega stjórnsýslu, þar sem sú atvinnugrein sem mesta hagsmuni hefur af 
nýtingu náttúru svæðisins, ferðaþ jónustuna, hefur takm arkað vægi. Þá telja 
sam tökin að afar opnar heim ild ir ráðherra til að boða, banna og ákvarða gjaldtöku 
innan þjóðgarðsins skapi verulega óvissu fyrir a tvinnugreinina til framtíðar. 
Ferðaþjónusta stendur fram m i fyrir afar erfiðum  uppbyggingartíma eftir 
heim sfaraldur kórónuveiru  á næstu árum  og h lýtur að gera kröfu um  að 
lagasetning stjórnvalda um  grundvallaratriði varðandi atvinnustarfsem i í greininni 
veiti skýra framtíðarsýn. Hér benda sam tökin sérstaklega á um fjö llun  síðar í 
um sögninn i varðandi allt o f opnar g ja ld tökuheim ild ir og óvissu um fjá rm ögnun 
þjóðgarðsins.
Þegar h o rft er til ofangreindra grundvallaratriða og fleiri þátta sem nánar er fjallað 
um hér að neðan geta Sam tök ferðaþ jónustunnar ekki m æ lt m eð sam þykkt 
frum varpsins í óbreyttri mynd.
Undirbúningur frumvarpsins og samráð
Síðustu ár hafa sam tökin tekið  virkan þátt í sam ráðsfundum  og v innusto fum  um 
s to fnun þjóðgarðs. Unnar hafa verið greinargóðar um sagnir um verkefni nefndar 
um s to fnun þjóðgarðs á m iðhálendi Íslands og haldnir hafa verið fé lagsfundir á 
vettvangi SAF til að auka upplýsingaflæði til félagsmanna.
Árið 2016 var s to fnuð  nefnd hagaðila til að skoða forsendur fyrir s to fnun 
m iðhálendisþjóðgarðs. Sam tök ferðaþ jónustunnar tóku  þátt í þeirri v innu og áttu 
m.a. fu lltrúa í nefndinni. H lutverk nefndarinnar var að greina og kortleggja 
m iðhálendislínu á heildstæ ðan hátt.
Ári síðar, 6. mars 2017, skrifuðu sam tökin undir viljayfirlýsingu um sto fnun 
þjóðgarðs á m iðhálendinu. Tilgangur viljayfirlýsingarinnar var að ná sem víðtækastri 
sam stöðu um  verndun m iðhálendis Íslands og vinna sameiginlega sýn um 
m iðhálendið. Leiðarljósið var að þ jóðgarður á m iðhálend inu myndi tryggja verndun 
náttúrverðm æ ta á heimsvísu og ja fn fra m t myndi s to fnun þjóðgarðs auðvelda 
ábyrga stjó rnun og nýtingu fyrir útivist, landnýtingu og ferðam ennsku.
Í apríl 2018 skipaði um hverfis- og auðlindarráðherra þverpólitíska nefnd um 
s to fnun þjóðgarðs á hálendinu. Drög að frum varp i voru birt á sam ráðsgátt 18. 
desem ber 2019 og í nóvem ber sl. var frum varp um Hálendisþjóðgarð lagt fyrir 
þing. Sam tökin hafa lagt sig fram  um að kom a sjónarm iðum  
ferðaþ jónustu fyrirtæ kja  skýrt á fram fæ ri á ö llum  stigum  málsins og hafa á tt afar 
góð og uppbyggileg samskipti við ráðuneyti og nefndir sem fjallað hafa um  málið 
í undirbúningi þess.



V iðhorf félagsmanna SAF
S jónarm ið félagsmanna í sam tökum  sem spanna allar greinar 
ferðaþ jónustureksturs á Íslandi gagnvart frum varp inu eru eðlilega margbreytileg. 
Engu að síður gefur ný könnun SAF sem sam tökin stóðu að meðal félagsmanna 
um afstöðu þeirra til Hálendisþjóðgarðs nokkurn sam hljóm  til kynna. Sam kvæ m t 
könnun inn i eru m eirih lu ti félagsm anna fre m u r neikvæ ðir gagnvart frum varp inu í 
núverandi mynd. M eirih luti fé lagsm anna telja að lögin eigi e ftir að hafa neikvæð 
áhrif á skipulag, uppbyggingu og atv innuþróun á svæðinu. Þá telja þeir að 
þjóðgarðurinn m uni ekki auka öryggi og bæta upplifun af svæðinu né að 
Hálendisþjóðgarður m uni hafa jákvæ ð áhrif á byggðarþróun og lífsgæði 
nærsamfélagsins. A f n iðurstöðum  könnunarinnar verður dregin sú ályktun að 
fé lagsm enn SAF telji að þ ö rf sé á frekari vinnu við undirbúning málsins, m.a. hvað 
varðar sam þæ ttingu verndar og nýtingar náttúruauðlindarinnar, áhrif regluverks á 
atvinnurekstur innan þjóðgarðs og samráð við hagaðila.
Fagnefndir SAF hafa fja llað um  Hálendisþjóðgarð á sínum vettvangi og hefur hluti 
fagnefnda beint sérályktunum  um m álefn ið  til stjó rnar samtakanna. Flestar þeirra 
snúa að því að ekki sé ráðlegt að stofna Hálendisþjóðgarð að svo stöddu vegna 
aðstæ ðna í sam félaginu og í atvinnugreininni. Því til stuðnings er sérstaklega vísað 
til þeirrar g jaldtöku sem hefur e inkennt íslenska þjóðgarða síðustu árin og m uni 
halda áfram m eð s to fnun Hálendisþjóðgarðs. Fagefndirnar sam m æ last um að fara 
hæ gt í sakirnar og telja skynsamlegra að frekar verði unnið  að frið lýsingum  
ákveðinna svæða á hálendinu. Þá benda fagnefndirnar á mikilvægi þess að 
atvinnustefna þeirra þjóðgarða sem fyrir eru verði þ róuð og reynd áður en skref að 
stærsta þjóðgarði Evrópu verða stigin. Í þessu sam hengi er ré tt að m inna á að 
atvinnustefna Vatnajökulsþ jóðgarðs leit loks dagsins ljós árið 2019, rúm um  tíu 
árum  eftir s to fnun þjóðgarðsins, og mikilvæg reynsla af fram kvæ m d hennar og 
þróun m un því verða til á næstu árum.
Hér fyrir neðan verður farið y fir helstu atriði frum varpsins sem Sam tök 
fe rðaþ jónustunnar telja að þurfi að taka til nánari skoðunar.
Stjórnsýsla og skipulag
Verði frum varp um sto fnun  Hálendisþjóðgarðs að lögum  verður til ný ríkisstofnun, 
Hálendisþjóðgarður, undir y firstjó rn  ráðherra. Þá m unu verkefni 
Vatnajökulsþ jóðgarðs verða hluti af verkefnum  hinnar nýju sto fnunar og 
þjóðgarðurinn renna inn í Hálendisþjóðgarð. Núverandi stjórnskipulag 
Vatnajökulsþ jóðgarðar verði fyrirm ynd af stjórnskipulagi Hálendisþjóðgarðs en í 
greinargerðinni kem ur fram  að vegna stæ rðar Hálendisþjóðgarðs verður 
stjórnskipulagið flóknara en í öð rum  þ jóðgörðum .
Með stjórn Hálendisþjóðgarðs fe r sérstök stjórn skipuð af ráðherra. Um dæ m isráð 
fer m eð m álefn i rekstrarsvæða þjóðgarðsins. Í stjórn þjóðgarðsins eiga sæti ellefu 
stjó rnarm enn.
H lutverk s tjó rnarinnar verður m.a. að m óta  stefnu í m á le fnum  þjóðgarðsins á 
grundvelli m arkm iða hans, hafa y firum sjón  m eð gerð tillögu að s tjó rnunar- og 
verndaráæ tlun auk atvinnustefnu, sam ræ ma starfsemi rekstrarsvæða, samþykkja 
tillögu að ársáætlun og hafa e ftirlit m eð fram kvæ m d áætlana.
Þá verður þ jóðgarð inum  skipt upp í sex sjálfstæðar rekstrareiningar og svokölluð 
um dæ m isráð fara m eð m álefni þeirra, svæðisbundna um sjón og rekstur. Í 
um dæ m isráði eiga sæti a.m.k. níu fu lltrúar. Alls 54 fulltrúar.



Stjórnsýsla þessarar nýju s to fnunar má ekki verða o f ham landi en það er m at SAF 
við lestur frum varpsins að hér sé stofnað til nýs stjórnsýslubákns. SAF te lu r að ekki 
sé nóg að m iða við núverandi stjórnskipulag Vatnajökulsþ jóðgarðs heldur þurfi 
einnig að draga læ rdóm  af því skipulagi. Það skipulag hefur o ft og tíðum  verið 
þunglamalegt, seinvirkt og íþyngjandi fyrir a tv innurekstur sem tengist 
þ jóðgarð inum . Stjórnsýsla þjóðgarða má ekki vera o f ham landi fyrir rekstraraðila. 
Ferðaþjónustan verður að geta nýtt sér auðlindina m eð skynsöm um  og 
sjálfbæ rum hætti og flók ið  ákvarðanaferli og stjórnkerfi þjóðgarðsins má ekki 
standa í vegi fyrir sjálfbærri nýtingu auðlindarinnar og uppbyggingu atvinnureksturs 
í tengslum  við þjóðgarða. Svo virðist sem flók in  s te fnum ótun  sé fram undan og 
hæ tta sé á að ta fsöm  ákvarðanataka m uni einkenna hinn nýja þjóðgarð. Að mati 
samtakanna er enn um að ræða kerfi sem er óskýrt í hugum  margra og einföld  
deilum ál gætu orð ið  til að flækja ákvarðanatöku vegna þunglam alegrar stjórnsýslu.
Aðkoma ferðaþjónustunnar ís tjó rn  og umdæmisráðum
Sam tök ferðaþ jónustunnar eru einu heildarsam tök fyrirtæ kja í ferðaþ jónusturekstri 
á Íslandi. Sam tökin spanna allt litró f fe rðaþ jónustunnar og hafa verið m ikilvæ gur 
samstarfsaðili stjórnvalda um  uppbyggingu og regluverk atvinnugreinarinnar í 
uppbyggingu hennar undanfarna áratugi. Því vekur það furðu samtakanna hvernig 
aðkom u atvinnugreinarinnar er háttað skv. frum varpinu.
Í stuttu máli sagt gerir frum varp ið  ráð fyrir lítilli aðkom u SAF eða ferðaþ jónustunnar 
í stjórn eða um dæ m isráðum . Vægi þessarar atvinnugreinar, sem nýtir auðlindina 
hvað mest, er þar lítið. Sam tökum  fe rðaþ jónustunnar er ekki tryggð aðkom a að 
stjó rnun náttúruverndarsvæ ða. Sveitarfé lögum , um hverfissam tökum  og 
útiv istarsam tökum  er hins vegar tryggð ríkari aðkom a en fe rðaþ jónustunni að 
stjórnskipulagi þjóðgarða.
Ferðaþjónusta hefur á síðasta áratug þróast í að verða und irstöðuatvinnugrein hér 
á landi og því brýnt að a tvinnugrein inni sé tryggt aðgengi að stjórn og s te fnum ótun  
fyrir svo m ikilvæ gt svæði sem Hálendisþjóðgarður nær yfir. Á heildina litið er 
ferðaþ jónustunn i tryggður fu lltrú i í stjórn og umdæ missvæ ði Hálendisþjóðgarðs. 
Sam tök ferðaþ jónustunnar er hins vegar ekki tryggður einn fu lltrú i heldur fæ r SAF 
einungis að eiga einn fu lltrúa sameiginlega m eð fe rðaþ jónustusam tökum  á 
viðkom andi svæði. Sam tökin telja ré tt að skerpa hér á m inni stjórnvalda og benda 
á að Ferðam álasam tök Íslands voru lögð niður í febrúar 2016 og því er alls ekki 
sjálfgefið að starfandi séu ferðam álasam tök á v iðkom andi svæðum, og ekki heldur 
að slík sam tök endurspegli fe rðaþ jónustu á viðkom andi svæði.
Það er skýlaus krafa Samtaka ferðaþ jónustunnar að sam tökin fu lltrúa  í ö llum  
um dæ m aráðum  og stjórn enda sam tökin stærstu hagsm unasam tök 
fe rðaþ jónustunnar á Íslandi, m eð fé lagsm enn og bein tengsl við 
ferðaþ jónustuað ila  um  allt land, og því eini aðilinn sem endurspeglar fló ru  
fe rðaþ jónustu á Íslandi. Þá gera sam tökin athugasem d við 2. málsl. 1. tö lu l. 1. mgr. 
8. gr varðandi að fu lltrú i frá hverju rekstrarsvæði í stjórn skuli tilne fndur 
sameiginlega af sveitastjórnum  þess rekstrar svæðis. Nær væri að fu lltrú i hvers 
rekstrasvæðis væri tilne fndur sameiginlega af um dæ m isráði þess svæðis til að 
gæta ja fn ræ ð is enda undarlegt að taka einn hóp hagaðila fram  yfir aðra í slíku 
stjórnskipulagi.
Ferðaþjónustan er ein meginforsenda rekstrar þjóðgarða
Í kafla frum varpsins um tile fn i og nauðsyn lagasetningar er sérstaklega ne fn t að 
m eð vaxandi straum i ferðam anna hafi skilningur landsmanna aukist á því hversu 
mikil áþreifanleg verðm æ ti séu fó lg in  í því að hafa aðgang að náttúru Íslands.



Ferðaþjónustan, og sjálfbær nýting hennar á náttúruauð lind inni, er því skv. 
frum varp inu ein m eginforsenda s to fnunar þjóðgarðs.
Því vekur það nokkra fu rðu hvað ferðaþ jónusta  fæ r lítið vægi í frum varp inu. Í þeim  
kafla frum varpsins sem fjallar um  landnýtingu eru aðrar atv innugreinar nefndar 
ásam t sér ákvæði um orkunýtingu. Hvergi er þar m innst á ferðaþ jónustu  en þó 
dylst engum  að ferðaþ jónusta er og hefur um nokkurra ára skeið verið stærsti 
a tvinnuvegur landsins og ferðaþ jónustustarfsem i eins og áður segir ein af 
fo rsendum  lagasetningarinnar.
SAF leggur áherslu á að aðgengi a lm ennings að þ jóðgörðum  og efling
atvinnustarfsem i í nágrenni þjóðgarða og landinu öllu eru m álefni sem snerta
ferðaþ jónustu bæði m eð beinum  og óbe inum  hætti. Vernd svæða innan
þjóðgarða snýr ekki síður að því að erlendir fe rðam enn geti no tið  þeirra en íbúar 
landsins.
Ísland hefur á að skipa tve im ur þ jóðgörðum  sem feng ið  hafa sess á
Heim sm injaskrá UNESCO, en tilgangur skrárinnar er varðveisla staða sem teljast 
sérstaklega m erkilegir frá m enningarlegu og/eða náttúrufræ ðilegu sjónarm ið i og 
eru taldir hluti af m enningararfi alls mannkyns. A f því leiðir að við sto fnun og stjórn 
þjóðgarða er nauðsynlegt að aðgengi ferðam anna sé tryggt og þar m eð að skýr, 
sam ræ m dur og eðlilegur ram m i sé til staðar um  atvinnustarfsem i 
ferðaþ jónustufyrirtæ kja  innan þjóðgarða til að því takm arki verði náð.
M arkm ið ferðaþ jónustunnar um sjálfbærni og gæði fara afar vel saman við verndar- 
og nýtingarsjónarm ið þegar að þ jóðgörðum  kem ur og í fáum  atv innugre inum  
þjóðlífsins hefur safnast saman meiri reynsla af um ferð  um landið en e in m itt innan 
ferðaþ jónustunnar. Þá h lýtur að verða að taka tillit til þess að ferðaþ jónustan m un 
í e inhverjum  mæli standa undir rekstrartekjum  þjóðgarðsins en aðkom a 
fe rðaþ jónustunnar verður í engu sam ræ m i við þá staðreynd e f frum varp ið  nær 
ób reytt fram  að ganga.
SAF ítreka fyrrgreinda athugasem d þess efnis hve takm arkaða aðkom u 
ferðaþ jónustan virðast eiga að fá að s te fnum ó tun  og ákvarðanatöku á sviði 
þ jóðgarðamála. Að sama skapi undrast sam tökin að ferðaþ jónusta  skuli ekki fá hið 
m innsta ja fn  ríkt vægi í frum varpstextanum  og landbúnaður, veiði og orkunýting. 
Er þá ekki síst haft í huga að ferðaþ jónustuað ilar hafa í m örgum  tilv ikum  nýtt 
náttúru innan marka fyrirhugaðs Hálendisþjóðgarðs um langa hríð.
Opnar he im ild ir ráðherra
Frumvarp um Hálendisþjóðgarð er ákveðinn ram m i sem á eftir að fylla inn í, m.a. 
m eð stjó rnunar- og verndaráæ tlunum , reg lugerðum  ráðherra og atvinnustefnu. Er 
þessi leið að m örgu leyti lík frið lýsingarferli sem stjórnsýslan og atvinnulífið  þekkir 
ágætlega. En við svo gríðar um fangsm ikið  mál er m ikilvæ gt að búið sé að fylla að 
m estu leyti upp í ram m ann áður en lagasetning er kláruð og að sú vinna sé unnin 
í samstarfi og samráði við alla helstu hagaðila sem eiga h lu t að máli. Að öðrum  
kosti er hæ tta á áralangri óvissu um útfærslu, þróun og fram kvæ m d eins og 
reynslan af sto fnun Vatnajökulsþ jóðgarðs kennir. Viðvarnandi óvissa um 
fram tíðarhagsm uni og um hverfi a tvinnustarfsem i á svo stóru og m ikilvæ gu svæði 
er óásæ ttanleg fyrir fyrirtæ ki í ferðaþjónusturekstri, sérstaklega nú þegar 
atvinnugrein in stendur í m iðju heimsáfalli og flók in  endurreisn er fram undan.
Sam kvæ m t frum varp inu skal ráðherra setja átta reglugerðir sem spanna allt frá 
stæ rð og stjórnskiplags þjóðgarðsins yfir í umgengis- og dvalarreglur og 
atvinnustarfsem i innan þjóðgarðsins. Ja fn fram t hefur ráðherra heim ild ir til að setja 
í reglugerðir nánari ákvæði um  t.d. verkefni og starfsemi stjórnar, ým sar reglur



varðandi útivistarstarfssemi og stæ kkun þjóðgarðsins. Einnig skal ráðherra setja 
reglur um  endurgjald fyrir gjaldtöku. Slíkar opnar heim ild ir vekja ugg meðal 
hagaðila sem starfa innan svæðisins enda hefur reynslan sýnt að o ftar hafi gerð og 
nýting slíkra reglugerða sveigst til íþyngjandi boða, banna og takm arkana á 
atvinnustarfsem i en til uppbyggingar, samstarfs og þróunar til framtíðar.
Sam tökin telja því m ikilvæ gt að drög að reg lugerðum  sem miða að samspili 
náttúrverndar og sjálfbærrar atvinnuuppbyggingar byggðar á samráði við hagaðila 
liggi fyrir þegar m æ lt er fyrir lögunum . Þannig gætu hagaðilar unnið  sameiginlega 
að leiðarljósi og útfæ rslu reglugerða og gert sér betur grein fyrir líklegum áhrifum  
þeirra á atvinnurekstur.
Atvinnuþróun innan þjóðgarðs
Ákveðnir liðir frum varpsins fjalla um atvinnuuppbygginu innan fyrirhugaðs 
þjóðgarðs og fjallar 5. kafli frum varpsins e ingöngu um starfssemi, landnýtingu og 
þ jónustu í Hálendisþjóðgarði. Eins og áður er ne fn t er þar fjallað sérstaklega um 
hefðbundnar nytjar s.s. búfjárbeit og veiðar og síðan er sérákvæði um orkunýtingu. 
Það sem vekur enn og aftur furðu ferðaþ jónustunnar er að henni sé ekki gert hærra 
undir höfð i í þeirri um fjö llun  líkt og orkunýtingu innan þjóðgarðsins. Sér í lagi þegar 
h o rft til þess að sú uppbygging atvinnustarfsem i sem gæti á tt sér stað í og við slíkan 
þjóðgarð m un augljóslega að langm estu leyti kom a til vegna ferðaþ jónustu. Þetta 
á ekki síst við atvinnuuppbyggingu á næ rsvæ ðum þjóðgarðsins sem frum varp ið 
m æ lir sérstaklega fyrir um  sem e itt af m arkm iðum  s to fnunar garðsins. SAF hafa 
áður bent á að hæ tt sé við að nýting ferðaþ jónustu af þ jóðgörðum  fái ekki þá 
lagalegu viðurkenningu sem eðlileg t er.
Ýmsar lagagreinar frum varpsins m iða að stjó rnun og skipulagi innan þjóðgarðsins 
og hafa þannig bein áhrif á ferðaþ jónustu innan svæðisins. Sum ar þeirra eru teknar 
úr lögum  um Vatnajökulsþ jóðgarð og aðrar úr lögum  um  náttúruvernd. Sam tökin 
setja spurningar við ým is lagaákvæði sem geta reynst hamlandi 
atvinnuuppbyggingu á svæðinu. Til að mynda hafa sam tökin áhyggjur af 
takm örkunum  á ferðafrelsi, e ignarnám sheim ildum , gistináttagjaldi og ströngum  
refsiábyrgðum.
Frum varpið leitast í raun meira við að boða og banna í stað þess að leiðbeina. 
Hálendisþjóðgarður sem sto fnun má ekki kom a í veg fyrir eðlilega a tv innuþróun á 
svæðinu, hann verður að hvetja til jákvæ ðrar uppbyggingar innan hans. Þetta þarf 
að hafa sérstaklega í huga þegar h o rft er til jaðarsvæ ða, því sto fnun þjóðgarðs 
getur bæði styrkt byggð og atvinnustarfsem i í nágrenni hans eða lamað hana. 
Sam tökin telja að frum varp ið  sé í núverandi mynd líklegra til að hamla 
uppbyggingu en að hvetja til hennar. Sú ályktun er fyrst og frem st dregin af því 
hvað frum varp ið  er ó ljóst hvað þessa hluti varðar og hve mikil vinna er eftir í kjölfar 
s to fnunar hins fyrirhugaða þjóðgarðs m.a. sbr. reg lugerðarheim ild ir ráðherra sem 
áður er fjallað um.
Ágangur ferðam anna kem ur o ft og tíðum  fram  þegar uppbygging og þjónusta er 
ekki til staðar eða nær ekki að fylgja hraðri þ róun atvinnustarfsem innar. Því þarf að 
stuðla að styrkri innviðauppbyggingu innan þjóðgarðsins, m.a. varðandi þjónustu, 
m annvirki og stýringu. Slík uppbygging og þróun regluverks um  hana þarf ætíð að 
eiga sér stað í nánu samráði við atvinnugrein ina sem nýtir auðlindina.
Leyfisveiting og gjaldtaka
Kaflar um  gjaldtöku og leyfisveitingar eru viðam iklir í frum varp inu. Hæ tt er við að 
úth lu tan ir og leyfisveitingar á sam eiginlegri auðlind verði takm arkandi þáttur í 
viðspyrnu og enduruppbyggingu ferðaþ jónustunnar eftir heimsfaraldur. SAF hafna



algerlega hvers konar aukinni g jaldtöku af fe rðaþ jónustu við núverandi aðstæ ður 
enda er augljóslega efnahagslega skynsam legt fyrir stjó rnvö ld  og samfélagið allt 
að auðvelda ferðaþ jónustu fyrirtæ kjum  að hefja verðm æ tasköpun á ný m eð því að 
bæta rekstraraðstæ ður þeirra og sam keppnishæ fni greinarinnar. Staða 
atvinnugreinarinnar er þannig að ekki má við meiri skatt- eða gjaldtöku eigi greinin 
að ná fyrri stöðu sem einn af undirstöðu atvinnuvegum  landsins. Þá vilja sam tökin 
ítreka skoðun sína að g jaldheim ta verði að vera gegnsæ og sanngjörn og augljóst 
sé fyrir hvaða þ jónustu sé verið að greiða.
Nýleg dæ mi úr Vatnajökulsþ jóðgarði sýna að takm arkandi ú th lu tun  á sameiginlegri 
auðlind er vandasam t verk. Slík ú th lu tun  er m ikilja fnvæ gislis t þar sem horfa þarf til 
ým issa þátta, t.d. reynslu fyrirtæ kja á viðkom andi svæði, m ikilvægi nýliðunar í 
greininni, uppbyggingu atvinnulífs á viðkom andi svæði og aðgengi fyrirtæ kja m eð 
annað heim ilisfesti. Horfa þarf til starfsreynslu og raungetu fyrirtæ kja sem starfa á 
svæðinu en ja fn fra m t tryggja m ögule ika á nýliðun án þess þó að ganga á þ o lm örk  
auðlindarinnar. Sé nauðsynlegt að takamarka ú th lu tan ir við fjö lda rekstraraðila en 
ekki fjö lda sæta þarf að horfa til þess að þeir aðilar sem hafa haft atvinnu á svæðinu 
og unnið að uppbyggingu reksturs og innviða innan svæðisins njóti þess við 
ú th lu tun  Þá verður að hafa í huga að sam kvæ m t lögum  um  opinber innkaup er 
ekki leyfilegt að takamarka m ögule ika rekstraraðila að ú th lu tunum  vegna 
heim ilisfesti, þrátt fyrir góð fy rirhe it í frum varp inu. Fyrirkom ulag um úth lu tan ir þarf 
að vera tryggt í lögum  eða reg lugerðum  um Hálendisþjóðgarð. Hér skal enn bent 
á að fram kvæ m d og þróun fo rm leg rar a tv innuste fnu þjóðgarða er á fyrstu 
m e trunum  hér á landi og afla þarf m ikilvæ grar reynslu af henni á næstu árum  í 
samstarfi stjórnsýslu og atvinnugreinarinnar, m.a. um ofangreind álitaefni.
Í 32. gr. frum varpsins er kveðið á um heim ild til töku  þjónustugjalds innan marka 
þjóðgarðs og við starfsstöðvar þjóðgarðs fyrir veitingu tiltek innar þ jónustu eða fyrir 
aðgang að m ism unandi þ jónustu á vegum  þjóðgarðsins í tiltekin tíma innan marka 
hans eða við starfsstöðvar. Þá er einnig he im ilt að ákveða að innhe im ta  skuli 
sérstakt gjald fyrir gistingu innan þjóðgarðsins. Í 2. mgr. ákvæðisins er he im ilt að 
ákveða gjald vegna leyfisveitinga fyrir viðburði eða e instök verkefni innan 
þjóðgarðsins. Sama gildir um endurgjald vegna sam ninga við þjónustuaðila um 
atvinnutengda starfsemi innan þjóðgarðsins. A f 4. mgr. 32. gr. frum varpsins leiðir 
að gjald sam kvæ m t ákvæ ðinu eigi að renna til þjóðgarðsins og ráðstafa til að mæ ta 
kostnaði við vinnslu og afgreiðslu um sókna, rekstur og þjónustu, uppbyggingu og 
viðhald innviða og e ftir lit m eð dvalargestum og rekstraraðilum  innan marka 
þjóðgarðsins og á starfsstöðvum  hans. Ákvörðun gjalda sam kvæ m t ákvæ ðinu skal 
byggjast á áæ tlunum  þjóðgarðsins um  tekjur, gjöld og uppbyggingu 
innviða.Skilningur SAF er að þegar g ja ld tökuákvæ ðunum  (eins og þau verða skýrð 
m eð hliðsjón af athugasem dum ) sleppir þurfi gjaldtaka að verða í sam ræ m i við 
m eginreg lur stjórnsýsluréttar um  þjónustugjöld . Samhengis vegna er ré tt að taka 
hér upp skilgreiningu Páls Hreinssonar á hugtakinu þjónustugjald:

Þ jónustug ja ld  er gre iðsla, ven ju leg a  pen ingagre iðs la , sem  tilte k n ir  hóp ar 
e ins tak linga  eða lögað ila  verða að g re iða h inu  op inb era  eða ö ð ru m , sem  he fu r 
he im ild  til að taka við henn i, fy r ir  sé rg re in t endurg ja ld  sem  látið  er í té  og er 
g re iðs lunn i æ tlað  að standa að h lu ta  eða ö llu  leyti un d ir kos tnað i við 
endurg ja ld ið .
(U nd irs trikun  SAF)

Þegar að sérgreiningu endurgjalds kem ur er ré tt að hafa í huga að fjárhæ ðir 
þjónustugjalda verða e invörðungu ákvarðaðar m eð vísan til þess kostnaðar sem 
hlýst af því að veita þá þjónustu sem nýtt er, þ.e. þann kostnað sem er í nánum  
efn is legum  tengslum  við veitingu þ jónustunnar. Í því sam hengi hefur verið tekið



fram  að þ jónustug jö ld  verði ekki nýtt til að fjárm agna a lm ennan rekstur s to fnunar 
enda er m eginreglan sú að þ jónusta hins opinbera sé ve itt án endurgjalds og 
a lm enn t verði skatttekjur nýttar til að fjárm agna þann rekstur sem ekki stendur í 
nægilega nánum  og efn is legum  tengslum  við veitingu þ jónustu sem he im ilt er að 
taka gjald fyrir, lögum  samkvæ mt.
Við tú lkun þ jónustugjaldaheim ilda hefur það sjónarm ið  feng ið  ríkt vægi að þær 
verði ekki skýrðar m eð víðtækari hætti en svo að það sam ræ m ist þeim  skilningi 
sem gjaldandi má hafa af lestri þeirra.
SAF benda á að verulega skortir á að sú þ jónusta sem he im ilt á að verða að 
innhe im ta  gjald fyrir sé tilg reind m eð nægilega skýrum  hætti í frum varp inu. Hér 
skal til sam anburðar bent á 1. mgr. 19. gr. bókasafnalaga (Bókasöfnum  er he im ilt 
að innhe im ta  gjöld fyrir þ jónustu sína, svo sem útlánastarfsemi, m illisafnalán, 
afritun, fjö lfö ldun , ljósm yndun, sérfræ ðilega heim ildaþjónustu, he im ildale it í 
gagnagrunnum  og útlán á sérstökum  safnkosti). Þá er alsendis ó ljóst hvert 
gagngjald þjóðgarðs á að verða í sam ningum  sbr. 2. mgr. 32. gr. 
þjóðgarðafrumvarpsins. Að mati SAF hefur verið verulegur brestur á því hingað til 
að það sé skýrt til hvers gjöld sem þjóðgarðar innheim ta af fe rðaþ jónustu  renna. 
Einnig er það skoðun SAF að ríkisvaldið líti frem ur á slík gjöld sem þægilega lausn 
á fjá rm ögnun reksturs þjóðgarða en sem gjöld sem skuli standa undir vel 
skilgreindri þ jónustu við fyrirtæ kin sem greiða gjöldin. Slík nálgun er m eð öllu ótæ k 
að mati SAF og sam tökin benda á að þær opnu g ja ld tökuheim ild ir sem nefndar 
eru hér að ofan eru frem ur til þess fa llnar að styrkja slíka nálgun í sessi en kollvarpa 
henni.
Á vettvangi SAF hefur verið bent á að skilgreining tím am arka sem v iðm iðunar 
fjárhæ ða þjónustugjalda verði að taka tillit til þarfa ferðaþ jónustufyrirtæ kja til að 
athafna sig og veita fe rð am önnum  þ jónustu innan þjóðgarðs. Þannig má það ekki 
fara svo að tfm am örk  verði ákvörðuð m eð svo stffum  hæ tti að greiða þurfi fyrir 
„auka dag" ef það tekur e inhvern tíma að yfirgefa þjóðgarð í iok heim sóknar. Þá 
hefur einnig verið bent á mikilvægi gagnsæi gjaldskrár og að hún verði m eð 
e inhverjum  hætti að byggja á v iðm iðum  sem endurspegla ábata 
ferðaþ jónustuað ila  af þeirri þ jónustu sem hann veitir.
Í stuttu  máli eru SAF þeirrar skoðunar að gjaldtökuákvæ ði þjóðgarðafrum varpsins 
þurfi að taka til gagngerrar endurskoðunar. SAF telja ljóst að við þá endurskoðun 
þurfi að gæta nauðsynlegs sam ræ mis m illi fjárhæ ða gjalda og þess ábata sem 
ferðaþ jónustufyrirtæ ki geta haft af starfsemi innan þjóðgarðs. Að lokum  andm æ lir 
SAF sterklega því sem fram  kem ur í 3. málsl. 1. mgr. 32. gr. að taka skuli sértakt 
gjald fyrir gistingu innan þjóðgarðsins.
Fjðrmögnun og rekstur
Á síðastliðnum  árum  hefur það kom ið  í ljós að stór hluti rekstrargrundvallar 
íslenskra þjóðgarða er byggður á sértekjum  sem kom a af sölu á vöru og þjónustu. 
Þ ingvallaþjóðgarður hefur t.d. verið fjárm agnaður að stó rum  hluta af sértekjum  
sem kom a að mestu leyti frá ferðaþ jónustu fyrirtæ kjum  fo rm i aðgangseyris, þ.e. 
bílastæðagjalda og köfunar í Silfru.
Nú þegar heim sfaraldur gengur yfir hafa þessar sértekjur fa llið  og rekstur 
þjóðgarðanna því verið erfiður. Með það í huga er gríðarlega m ikilvæ gt að 
fjá rm ögnun nýs þjóðgarðs sé tryggð til lengri tíma óháð ytri aðstæ ðum. Sértekjur 
þjóðgarða æ ttu ekki vera nýttar í a lm ennan rekstur heldur uppbyggingu og viðhald 
þeirra innviða og þ jónustu sem gjöldin standa fyrir. Því verður að skilgreina frá 
upphafi hvað fe llst í þ jónustunn i og tryggja þ jóðgarð inum  næ gjanlegt fjárm agn



strax í upphafi í stað þess að háar sértekjur eigi að fara í að fjárm agna þjóðgarðinn 
á fyrstu stigum  hans.
Sam kvæ m t frum varp inu virðist sem sértekjur fyrirhugaðs hálendisþjóðgarðs eigi að 
m estu að kom a frá fe rðaþ jónustu í fo rm i þjónustugjalda, lóðarleigu og gjalda 
vegna leyfisveitinga. Á sama tíma er sérstaklega tekið  fram  að gjöld t.a.m. í fo rm i 
fasteignagjalda af rekstri virkjana renni áfram til v iðkom andi sveitarfélags. SAF 
benda á að m eð því verður fyrirhugaður þ jóðgarður af um talsverðum  tek jum  sem 
verða til vegna starfsemi innan hans.
Sam tökin telja að í frum varp inu birtist full m ikil bjartsýni þegar kem ur að því 
áætlaðri fjá rm ögnun þjóðgarðsins. Eingöngu er talað um að aukið fjárm agn 
garðsins sé til 2023 og það taki tím a að kom a starfsem inni í fu llan rekstur. Sam tökin 
telja að það þurfi að tryggja þ jóðgarð inum  fu llt fjárm agn til næstu 15 ára hið 
m innsta. Ef ekki þá þarf að m innsta kosti að tryggja fyrirhuguðum  þjóðgarði fu llar 
tek jur fyrstu fim m  árin. M etnaðarfu llum  fyrirhe itum  þarf að fylgja fjármagn. Er það 
byggt á reynslunni við sto fnun  Vatnajökulsþjóðgarðs. Það h lýtur að vera ö llum  
augljóst að ekki er hæ gt að leggja byrðar af fjá rm ögnun Hálendisþjóðgarðs m eð 
sértekjum  á fyrirtæ ki í fe rðaþ jónustu næstu ár.
Þjónusta og upplýsingar innan Hðlendisþjóðgarðs
Í 24. gr. frum varpsins er fjallað um þjónustu sem veita ber innan þjóðgarðsins. 
Sam kvæ m t frum varp inu á slík þ jónusta e ingöngu að vera ve itt af 
m eginstarfsstöðvum  Hálendisþjóðgarðs og skal a.m.k. ein m eginstarfsstöð rekin 
fyrir hvert rekstrarsvæði þjóðgarðsins.
Að mati SAF þarf að opna á m öguleika þess að Hálendisþjóðgarður geti samið við 
einkaaðila um  rekstur slíkrar þjónustu. A f slíku fyrirkom ulag i h lýtur að geta leitt 
hagræði og samlegð. Hafa ber í huga að í sum um  tilv ikum  eru ferðaþ jónustuað ilar 
þeir einu sem geta brugðist við aðsteðjandi vanda sem kann að kom a upp innan 
þjóðgarðs, t.d. kom a í veg fyrir spjöll af hendi ferðafólks. Í því samhengi væri 
eð lileg t að opnað yrði fyrir m ögule ika Hálendisþjóðgarð til að þess að fela 
ferðaþ jónustu fyrirtæ kjum  eða fo rsvarsm önnum  þeirra takm arkað 
stjórnsýsluhlutverk.
Samantekt
Sam tök ferðaþ jónustunnar hafa í gegnum  árin a lm enn t verið jákvæ ð í garð 
Hálendisþjóðgarðs. Það frum varp sem lagt er fram  nú verður þó einungis að horfa 
á sem skref í áttina að þeim  áfanga. Lítil sátt er um  frum varp ið  meðal hagaðila enda 
virðist frum varp ið  ekki ná þeirri sam stöðu sem sam tökin telja að þurfi til. 
Nauðsynlegt er að endurskoða og undirbúa betur ým is grundvallaratriði málsins í 
sam vinnu ríkis og hagaðila.
Þrátt fyrir að ferðaþ jónusta sé sú atvinnugrein sem nýtir hvað m est auðlindir 
hálendisins er vægi fe rðaþ jónustunnar í fram lögðu frum varp i takmarkað. Litið er 
fjallað um atvinnugreinina þrátt fyrir að hún sé talin ein m eginforsenda 
lagasetningarinnar og augljóst sé að sértekjur þjóðgarðsins eigi skv. frum varp inu 
að kom a að s tórum  hluta frá ferðaþ jónustu og fe rðam önnum .
Reglugerðarheim ild ir ráðherra eru o f opnar og drög að reg lugerðum  og 
ste fnum örkun  þurfa að vera til staðar áður en mál af þessari stærð er samþykkt. 
Þó að ram m inn í púslinu sé að einhverju leyti til staðar í frum varp inu vantar m ikið 
upp á heildarmyndina.
Í stað þess að frum varp ið  sé leiðbeinandi virðist það frekar halla að boðum  og 
bönnum . Frum varpið má ekki kom a í veg fyrir eðlilega og mikilvæga atv innuþróun



og uppbyggingu m eð boðuðum  takm örkunum . Gjaldtaka, leyfisveitingar og 
úth lu tan ir taka í raun stærri sess í frum varp inu en þau m arkm ið sem lagt er upp 
með.
Reynslan hefur kennt að það tekur tím a að byggja upp þjóðgarð í sátt við hagaðila. 
Til að hægt sé að kom a þjóðgarði af þessari stæ rð á laggirnar þarf að tryggja rekstur 
til langs tíma, 15 ára m innst, svo vel takist til. Sú fjá rm ögnun hefur ekki verið tryggð 
og ljóst er að ó tæ kt er að slík fjá rm ögnun verði tryggð m eð öflun sértekna af 
ferðaþ jónustufyrirtæ kjum . Ö llum  er ljóst að ferðaþ jónusta hefur farið hvað verst út 
úr þeim  heimsfaraldri sem nú gengur yfir heim inn. Ljóst er að burðir greinarinnar 
til aukinnar g jaldtöku og skatthe im tu verða engir næstu árin.
A f ofangreindri um fjö llun  leiðir að Sam tök fe rðaþ jónustunnar mæla gegn 
sam þykkt frum varpsins í óbreyttri mynd. Sam tökin áskilja sér ré tt til að kom a m eð 
frekari ábendingar á síðari stigum.

V irð ingarfy lls t

f.h. SAF -  Samtaka ferðaþ jónustunnar

Jóhannes Þór Skúlason
framkvæ mdastjóri


