


Nefndasvið Alþingis
Berist til: Umhverfis- og samgöngunefndar 
Austurstræti 8-10 
101 Reykjavík
Sent rafrænt á nefndasvid@althingi.is

V

MIÐHÁLENDISÞJÓÐGARÐUR
UMSÖGN FETAR LANDSSAMTAKA

Efnisyfirlit

Í stuttu máli 3

Náttúruvernd 3

Virkjanakostir á hálendinu 3

Fjallvegir og slóðar 4

Rekstrarkostnaður 4

Ólýðræðislega kjörin stjórn þriðjungs Íslands 5

Umfang garðsins 5

Hver er þörfin og hver eru rökin? 5

Utanvegaakstur 6

Ofálag á tilteknum svæðum 6

Landvarsla 6

Ferðafrelsi 7

Menningarverðmæti - huglægt mat? 7

Þjóðgarður eða ekki þjóðgarður? 8

Reynslan er neikvæð 8

Niðurlag 8

mailto:nefndasvid@althingi.is


FETHR

FETAR er landssamtök ferðaþjónustufyrirtækja í heilsárs-ferðaþjónustu á hálendinu og telur til um 80 
fyrirtækja. Starfsemi FETAR fyrirtækja skilar um 14 milljarða samanlögðum gjaldeyristekjum til þjóðabúsins 
á ári í eðlilegu árferði.

Frumvarp (hér eftir nefnt frumvarpið) um miðhálendisþjóðgarð (hér eftir nefndur garðurinn) hefur mætt mikilli 
gagnrýni úr ýmsum áttum. Flest útivistarsamtök og félög í ferðaþjónustu telja að frumvarpið vegi að 
ferðafrelsi Íslendinga, sé aðför að almannarétti og ágallar séu svo miklir að ótækt sé.

FETAR landssamtök leggjast alfarið gegn stofnun miðhálendisþjóðgarðs 
í óbyggðum Íslands og leggst alfarið gegn frumvarpi þar um.

Í stuttu máli
• Meirihluti þjóðarinnar er andvígur frumvarpinu.
• Hvorki þjóðin né ferðaþjónustan kallar ekki eftir þjóðgarði.
• Stjórn þjóðgarðanna yrði ólýðræðisleg.
• Ferðafrelsi og almannaréttur yrði fótum troðinn.
• Virkjanakostum í 3ja áfanga rammaáætlunar yrði veitt brautargengi.
• Gjaldtaka vegna óþarfa kostnaðar er fyrirséð.
• Undirbúningur einkenndist af samráði í skötulíki.
• Reynsla af þjóðgörðum er neikvæð.
• Valdabrölt fremur en náttúruvernd - hrossakaup.
• Hagkvæmari og þekktar lausnir ekki skoðaðar eða nýttar.
• FETAR leggst gegn frekari virkjanaframkvæmdum á hálendinu.
• FETAR leggst gegn uppbyggingu heilsársvega á hálendinu.

Náttúruvernd
Á Íslandi eru í gildi lög um náttúruvernd sem hafa gegnt hlutverki sínu vel. Vitundarvakning hefur orðið í 
náttúruvernd á Íslandi á undanförnum áratugum og má með sanni segja að varla finnist sá Íslendingur sem 
ekki er upplýstur og meðvitaður um mikilvægi þess að valda ekki tjóni á náttúrunni á ferðum sínum um 
landið. Það á sérstaklega við um útivistarfólk sem ferðast mest og þekkir hálendið hvað best. Ekki er hægt 
slíta þá vitundarvakningu úr samhengi við vaxandi áhuga á útivist og ferðalögum annarsvegar og vaxandi 
umsvifum ferðaþjónustu hinsvegar.

Mikið innra aðhald er viðhaft á meðal ferðaþjónustuaðila og útivistarfélaga þegar kemur að náttúruvernd og 
vernd óbyggða Íslands og hefur það aukist jafnt og þétt með árvekni og sameiginlegu 
náttúruverndarsjónarmiði. Aðhaldið birtist með ýmsu móti, átaksverkefnum útivistarfélaga, yfirlýstum 
gæðastefnum, samskiptum innan hópa t.a.m. á samfélagsmiðlum, vinnu við lagfæringar á skemmdum og 
ekki síst gagnkvæmu aðhaldi í ferðum um hálendið. Störf þessara félaga eiga líklegast hvað stærstan þátt í 
að skýra almenna viðhorfsbreytingu og aukna náttúruvitund landsmanna.

Virkjanakostir á hálendinu
Virkjunum fylgir mikið rask og óendurkræf áhrif á umhverfið. Í frumvarpinu er virkjunum í þriðja áfanga 
rammaáætlunar veitt brautargengi. Þar ber hæst Skrokkölduvirkjun (Eyrarrósarvirkjun) sem er í 
nýtingarflokki en í henni felst gerð 8,7 km. langra jarðganga frá Hágöngulóni að Kvíslavatni. Um er að ræða 
mjög stóra jarðvegsframkvæmd sem útheimtir miklar breytingar og viðbætur á vegum auk viðamikils 
framkvæmdasvæðis, vinnu og umferð stórtækra vinnuvéla.

Árið 1998 var Fögruhverum sökkt við myndun Hágöngulóns sem er þekkt háhitasvæði. Í þriðja áfanga 
rammaáætlunar er Hágönguvirkjun í biðflokki en henni er einnig veitt brautargengi í frumvarpinu. Þar er gert 
ráð fyrir 20 borholum í fyrsta fasa jarðvarmavirkjunnar, ekki ósvipað og fyrsti fasi Hellisheiðarvirkjunar. Með 
myndun Hágöngulóns var um aðför að náttúrunni og ósnortnum óbyggðum Íslands að ræða sem eiga undir 
högg að sækja þegar kemur að virkjanaframkvæmdum.
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Samkvæmt lögum um umhverfismat á virkjunarkostum eru smávirkjanir sem framleiða undir 10MW 
undanþegnar umhverfismati. Hér er um stórkostlega yfirsjón að ræða af hálfu yfirvalda sem tilkomin er 
vegna hrossakaupa ríkisstjórnarflokkanna og skiptingu gæða landsins milli þeirra fylkinga. Það er sök sér 
að forfeður vorir hafi án þeirrar þekkingar sem til er í dag á umhverfisáhrifum slíkra framkvæmda virkjað til 
aukinna lífsgæða og framþróunar samfélagsins til handa. Í dag er öldin önnur og þekking okkar á 
umhverfisáhrifum stóraukin bæði vegna aukinna rannsókna sem og reynslu af fyrri framkvæmdum. Má þar 
t.a.m. nefna Kárahnjúkavirkjun sem hefur m.a. haft óafturkræf áhrif á lífríki Lagarfljótsins svo eitthvað sé 
nefnt.

Um 80% af raforkuframleiðslu Íslands fer til stóriðju t.a.m. álframleiðslu sem hefur átt undir högg að sækja 
vegna aukinnar samkeppni á alþjóðamörkuðum. Framtíðarafkoma hennar er ótrygg í samkeppninni við mun 
stærri þjóðir eins og Kína. Hver framtíðarþörfin fyrir aukna orkuframleiðslu verður er því ómögulegt að segja 
til um. Ef stóriðja á ekki framtíð fyrir sér á Íslandi í því magni sem áætlað er þykir ljóst að orkuframleiðsla 
landsins er nú þegar langt umfram þörf. Í besta falli væri það gerræðislegt að leggja óbyggðir Íslands undir 
frekari virkjanir á þessu stigi.

FETAR leggst því alfarið gegn frekari virkjanaframkvæmdum á Hágöngu- og Skrokköldusvæðinu eins og 
gert er ráð fyrir í frumvarpinu og telur að aðrir virkjanakostir hljóti að henta betur þegar og ef þörf er á.

Ljóst er að FETAR á samleið með umhverfisráðherra þegar kemur að afstöðu til virkjana á hálendinu en 
harmar einstrengingslegan skort ráðherra á vilja til samráðs um önnur samþættingu ferðaþjónustu og 
náttúruverndar. Eins harmar FETAR að árangur í þeim efnum er ekki meiri en raun ber vitni.

Fjallvegir og slóðar
Ekki er hægt að ljúka ábendingum varðandi stóriðjuframkvæmdir án þess að nefna vegagerð uppbygðra 
heilsársvega á hálendinu. FETAR leggst gegn slíkri framþróun og bendir á að núverandi vegakerfi einfaldra 
vegslóða með lágmarks- eða engri þjónustu Vegagerðarinnar er ódýrasta og vistvænasta lausnin á 
ferðalögum á hálendinu. Það er einnig stór hluti af upplifun ferðamannsins og færir hann enn nær 
náttúrunni. Landsmenn sem vilja ferðast til gönguferða og útivistar á fjölmörgun áhugaverðum stöðum 
hálendisins hafa heldur fjárfest í farartækjum sem komast um torfæra hálendisvegina og óbrúaðar ár.

Ferðaþjónustan nýtir einnig þau farartæki sem duga til að koma erlendum ferðamönnum öruggum og 
ánægðum um undraveröld hálendisins að vetri jafnt sem sumri. FETAR bendir á að uppbygging 
heilsársvega er í raun stóriðjuframkvæmd með tilheyrandi flutningum á milljónum tonna byggingarefnis í 
undirstöður slíkra vega. Einnig má segja að kostnaður við slíkar framkvæmdir og viðhald yrði aldrei í 
ásættanlegu hlutfalli við mögulega nýtingu á ársgrundvelli.

Nú bregður svo við að umhverfisráðherra hefur látið loka um 80 slíkum fjallvegum og vegslóðum í 
Vatnajökulsþjóðgarði einum, löngum sem stuttum. Engar haldbærar skýringar eða rök hafa fengist á 
þessum lokunum nema “náttúruvernd” .

Rekstrarkostnaður
Ekki hefur verið lögð fram rekstraráætlun fyrir garðinn en ráðherra telur að rekstrarkostnaður hans verði um 
þrír milljarðar á ári. Helstu kostnaðarliðir eru uppbygging gestastofa í útjaðri garðsins og launakostnaður. 
Reynslan sýnir að helsti álagstími í garðinum er á sumrin, frá því að fjallvegir opna eftir lokanir vegna þýðu 
og út ágúst en fjöldi ferðamanna á landinu hríðfellur í byrjun september. Fjallvegir eru opnaðir á mismunandi 
tímum eftir aðstæðum hverju sinni en síðustu opnanir eru gjarnan um og uppúr miðjum júlí eins og sjá má á 
vef Vegagerðarinnar. Við erum því að tala um yfirgengileg útgjöld ríkisins vegna aukinnar þjónustu og eftirlits 
tengdu hálendinu í um tvo mánuði á ári.

Benda má á að útivistarfélögin hafa byggt upp þjónustu á hálendinu með skálum, upplýsingaveitu og 
salernum af mikilli eljusemi og ósérhlífni í áratugi fyrir brot af þeim kostnaði sem hér um ræðir. Eins má 
benda á að leiðsögumenn innan FETAR fyrirtækja sem stunda ferðaþjónustu á hálendinu allt árið um kring 
taka vernd óbyggðanna mjög alvarlega og má segja að þeir séu ólaunaðir landverðir. Það sama gildir einnig 
um þau útivistarfélög sem stunda og þjónusta ferðamennsku á hálendinu.
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Ólýðræðislega kjörin stjórn þriðjungs Íslands
Með sjórnun garðsins eiga að fara svæðisráð, stjórn og forstjóri hans sem ráðherra skipar og ráðherra sem 
hefur úrslitavald skv. framlögðu frumvarpi, samtals vel á sjöunda tug einstaklinga. Með stjórn garðsins færu 
því einstaklingar sem ekki væru kjörnir af þjóðinni. Fulltrúar þeirra sex sveitarfélaga sem ættu sæti í 
svæðisráðum og hefðu meirihluta í stjórn garðsins yrðu lýðræðislega kjörnir fulltrúar af einungis 7,5% 
þjóðarinnar. FETAR telur óásættanlegt að svo ólýðræðisleg stjórnsýsla fari með tögl og hagldir í um 
þriðjungi landsins.#

Sama má segja um forstjóra garðsins sem skipaður skal til fimm ára af umhverfisráðherra hverju sinni.
Það vill svo til að umhverfisráðherra sem leggur fram frumvarpið var aukinheldur ekki kosinn í embættið 
af þjóðinni heldur skipaður sem utanþingsráðherra. Því má með sanni segja að málið sé eins ólýðræðislegt 
og kostur er.

Ekki verður betur séð en að fyrirkomulag stjórnunar garðsins stríði gegn almennri og lýðræðislegri 
stjórnskipan Íslands með samþjöppun ráðherravalds í einu ráðuneyti á um þriðjung alls lands er íslenska 
þjóðin ræður yfir.

Umfang garðsins#
Vatnajökulsþjóðgarður einn og sér er nú þegar stærsti þjóðgarður í Evrópu. Með núverandi tillögum Vinstri 
grænna er stefnt að um þriðjungur landsins verði gerður að þjóðgarði. Ástæða er til að skoða af hverju 
aðrar þjóðir ganga ekki lengra en að um 10% mörkum af landi sem þjóðríki ræður yfir. Bandaríkin sem eru 
100 sinnum stærri en Ísland hafa gjarnan verið nefnd þar sem samtals um 10% lands er verndað með 
þjóðgörðum og öðrum verndarformum. VG dregur hinsvegar fram heildarstærðina í ferkílómetrum og tekur 
þannig vísvitandi hlutföll úr samhengi. Almenningur í Bandaríknunum og öðrum lýðræðisþjóðum gera ekki 
athugasemdir við þær lýðræðsmálamiðlanir sem þarf að gera í þjóðgörðum og öðrum verndarsvæðum 
meðan heildarsvæðið fer ekki yfir 10% landsins. Þegar lýðræðisafsláttur er gefinn af meiru en 10% landsins 
í hendur embættismanna hlýtur hver kjósandi að velta fyrir sér hvort lýðræðinu sé hreinlega ógnað.

Hver er þörfin og hver eru rökin?
Eiga fullyrðingar um knýjandi þörf á stofnun þjóðgarðs við rök að styðjast? Mikil vinna var lögð í stofnun 
þjóðlenda á sínum tíma. Sumir sveitarstjórar lögðu þá þegar fram athugasemdir og lýstu áhyggjum sínum 
yfir því að stofnun þjóðlenda væri fyrsta skrefið í átt að þjóðgarði. Hið opinbera fullyrti þá að svo væri alls 
ekki og engar slíkar áætlanir væru í farvatninu enda engin þörf á. Annað hefur nú komið á daginn, þvert á 
fyrri fullyrðingar.

Rökleysu er beitt sem rökum þegar ólíkar aðstæður eru lagðar að jöfnu svo sem þegar bent er á þá 
staðreynd að Grænlendingar hafi lýst mun stærra svæði þjóðgarð eða 45% landsins en vandlega sneitt fram 
hjá þeim einföldu staðreyndum að Grænlend er ríflega 20 sinnum stærra en Ísland og grænlenski 
heimskautaþjóðgarðurinn er á landi þar sem engir vegir liggja eða hafa legið og er að 81% hluta ísbreiða. 
Árið 1986 voru skráðir 40 íbúar í Mestersvig en nú er enginn skráður íbúi í þjóðgarðinum. Ef Ísland réði yfir 
landi sem væri álíka stórt og Grænland eða Bandaríkin væri án efa hægt að leggja um 40.000 ferkílómetra 
lands undir þjóðgarða án þess að nokkur gerði við það athugasemdir.

Rökstuðningur hefur einkennst af fullyrðingum um að koma verði á þjóðgarði til að koma í veg fyrir 
náttúruspjöll í framtíðinni. Staðreyndin er að miklar varnir er nú þegar gegn náttúrspjöllum í lögum og 
reglugerðum. Virðing fyrir landinu hefur vaxið eftir því sem ferðalög um náttúru Íslands hafa aukist.

Íslensk náttúra hefur ekki spillst fyrir tilstilli ferðaþjónustu utan hvað síður er hægt að eiga von á að dást að 
fossi án félagsskapar annara ferðamanna. Umferðarþol viðkomustaða fer eftir hve vel hefur verið staðið að 
uppbyggingu innviða. Fram til þessa hafa þjóðgarðar skilað afar litlum árangri í þessum efnum miðað við 
tilkostnað þó lofa beri það sem vel hefur verið gert. Stjórnum þjóðgarða virðist ekki lagið að finna 
hagkvæmar lausnir og nýta fjármagn vel þó margar snjallar lausnir blasi við hjá t.d. fjárvana ferðafélögum. 
Mörg dæmi mætti nefna um salernisþjónustu sem í boði er 24 tíma á sólarhring alla daga ársins á jafnvel 
afskektustu stöðum, ríkissjóði að kostnaðarlausu. Í tillögum umhverfisráðherra er hvergi að finna stuðning 
við ferðafélög til útvíkkunnar og fjölgunar áningarstaða sem gæti dreift álagi og nýtt fé betur í því samhengi.
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Heildarskipulag og yfirsýn er einnig nefnd sem rök fyrir stofnun garðsins en ekki hafa verið lögð fram rök 
fyrir hvers vegna núgildandi stjórnsýsla henti ekki.

Utanvegaakstur
Fullyrt hefur verið að hálendið liggi undir skemmdum vegna ágangs ferðamanna og sér í lagi vegna 
utanvegaaksturs. Ekki hefur verið lögð fram greining á umfangi ólöglegs utanvegaaksturs málinu til 
stuðnings. Fréttir af utanvegaakstri einkennast gjarnan af æsifréttamennsku og oftar en ekki fordómum 
gegn tiltekinni tegund útivistar en eiga gjarnan ekki við rök að styðjast þegar betur er að gáð. Áttum okkur á 
því að bændum er t.a.m. heimilt skv. lögum að aka utanvega við leitir. Vissulega hefur aukinn fjöldi 
bílaleigubíla á hálendinu valdið aukningu í utanvegaakstri en hversu mikil er sú aukning og hvert er 
umfangið? Má beita öðrum aðferðum við að uppræta slíkan utanvegaakstur sem einskorðast við um tvo 
mánuði á ári eða er vandinn virkilega svo stór og aðkallandi að taka þurfi þriðjung landsins undir þjóðgarð 
og kosta til 3-5 milljörðum á ári? Með fræðslu og áróðri hefur nánast tekist að útrýma utanvegaakstri 
Íslendinga á skömmum tíma. Ferðaklúbburinn 4x4 hefur t.a.m. viðhaft mikinn áróður og fræðslu meðal 
sinna félagsmanna. Stikuverkefni klúbbsins er einnig orðið þekkt en það felst í því að stika leiðir sem hverfa 
fljótt t.a.m. vegna sandfoks og vatns. Hjá FETAR landssamtökum er í gildi gæðastefna sem allir 
félagsmenn gangast undir en þar er áhersla lögð á að fara eftir lögum um náttúruvernd og sérstök áhersla 
lögð á utanvegaaksturs.

Lög um náttúruvernd á Íslandi eru í gildi eins og áður segir. Friðlöndum hefur fjölgað umtalsvert á 
undanförnum áratugum og eru stjórnunar- og verndaráætlanir gerðar í samráði við hagsmunaaðila og er það 
vel. Í þeim er tekið á öllum helstu meginþáttum er varða umgengni og nýtingu á svæðunum alltént eins og 
gert er í þjóðgarði. Þrátt fyrir fulltrúa útivistarsamtaka og ferðaþjónustu í stjórn garðsins er ljóst að einræði 
ráðherra er það sem ræður á endanum. Eins hefur reynslan úr Vatnajökulsþjóðgarði sýnt okkur að sú 
aðkoma er í raun tilraun til friðþægingar og sveitarfélögin munu fara með meirihluta í stjórn garðsins.

Ofálag á tilteknum svæðum
Fullyrt er að þörf sé á að dreifa ferðamönnum betur um landið vegna meints ofálags á tilteknum svæðum.
Við sem þekkjum ferðamannastaði landsins hvað best teljum okkur hæf til að leggja mat á slíkar fullyrðingar. 
Vissulega er það svo að gestafjöldi hefur margfaldast á ýmsum svæðum en svæðin hafa tekið misvel við 
þeirri fjölgun. Ástæðan er ekki fólksfjöldinn heldur aðbúnaður á svæðinu eða innviðirnir. Ef innviðirnir fylgja 
ekki auknum ferðamannastraumi verður ofálag raunin. En er lausnin þá að dreifa ferðamönnum inná 
hálendið með tilheyrandi ferðamannafjölgun á þeim viðkvæmu svæðum sem þar fyrirfinnast? Hérna fara 
ekki saman hljóð og mynd, talað er um að vernda og takmarka þurfi aðgengi að hálendinu vegna ágangs en 
á sama tíma er talað um að fjölga erlendum ferðamönnum á hálendinu. Þá komum við að þeirri spurningu 
hvort Íslendingar vilji virkilega breyta óbyggðum Íslands í ríkisstofnunargarð fyrir erlenda ferðamenn sem 
mun kosta Íslendinga ferðafrelsið um eigið land og almannaréttinn? Höfum í huga að slík aðgerð verður 
ekki tekin til baka svo auðveldlega.

Er réttlætanlegt að leggja umtalsvert og ófyrirséð almannafé í stofnun þjóðgarðs sem ekki er þörf fyrir? Er 
þörfin mögulega byggð á væntingum tiltekinna aðila til að upphefja tiltekna stjórnmálamenn innan eigin 
kreðsu og mögulega skapa þeim sjálfum stöður?

FETAR telur að rökin fyrir þörfinni á að breyta óbyggðum Íslands í ríkisrekna stofnun séu óásættanleg. 
Þversagnir reka frekari stoðum undir fullyrðingar um pólitísk hrossakaup og þjóðin mun ekki ríða feitum hesti 
frá þeim heldur gamalli bikkju.

Landvarsla#
Umhverfisráðuneytið hefur komið á fót miklu starfsliði landvarða. Starf landvarðar er undirbúið með 4 til 5 
vikna kvöldnámskeiði. Landvörðum er hinsvegar gefið mikið túlkunarvald laga og reglugerða. FETAR 
gagnrýnir að ráðuneytið skuli kasta til höndunum við rekstur landvörslu eftir fjölmarga árekstra 
leiðsögumanna (tveggja ára kvöldnámskeið) og landvarða. “Menntunarkrafa og grunnur að lögregluvaldi” 
landvarða er of veikur og hafa aðrir aðilar einnig gagnrýnt það m.a. Félag Íslenskra Náttúrufræðinga. 
Þrígreining valdsins á heldur ekki uppá pallborðið í garðinum þar sem ráðherra setur lögin með reglugerðum
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og landverðir fara með framkvæmda- og dómsvald yfir ferðalöngum. Mörg dæmi eru um að landverðir hafi 
tekið sér slíkt vald nokkrum kílómetrum utan þjóðgarðs sem eykur ekki traust fagmanna.

Ferðafrelsi
Ferðafrelsi Íslendinga hefur átt undir högg að sækja að undanförnu í nafni náttúruverndar. Þjóðgörðum og 
friðlöndum hefur fjölgað með ógnarhraða og stjórnunar- og verndaráætlanir vega nú að áður ótakmörkuðu 
ferðafrelsi landsmanna um eigið land sem verndað hefur verið með Almannarétti.

En er ekki nauðsynlegt að vernda viðkvæm svæði fyrir ágangi og mögulegum skemmdum sérstaklega á 
tímum stóraukins fjölda erlendra ferðamanna á Íslandi? Um það geta jú flestir verið sammála en fyrst þarf 
að greina vandamálið og síðan taka upplýsta ákvörðun um úrræði, annað er ávísun á lakan árangur. Það 
hefur ekki verið gert heldur hefur stofnun þjóðgarðs verið haldið á lofti sem nokkurs konar Salómónsdómi 
með tilheyrandi yfirlýsingum og óttaáróðri.

Í frumvarpinu kemur fram augljós mismunun á milli tegunda útivistar svo hriktir í stoðum jafnræðisreglunnar. 
Hér er úrdráttur úr “Um 3. gr.” frumvarpsins:

“ Íþessu ákvæði felst ákveðin yf irlýsing og ýtt undir að almenningur nýti sér þjóðgarðinn til 
heilsueflingar og útivistar. Hefur þetta markmið meðal annars þýðingu við setningu stjórnunar- og 
verndaráætlunar og við veitingu ýmissa leyfa af hálfu þjóðgarðsins. Það er samofið íslenskri 
menningu og hluti af sjálfsmynd þjóðarinnar að náttúra landsins sé undirstaða útivistar og hennar sé 
notið á heilbrigðan og sjálfbæran hátt, hvort sem er í  atvinnuskyni eða til upplifunar og ánægju. 
Hestaferðir á fornum reiðleiðum, gönguferðir um óbyggðir, smölun, sportveiði, skíðaiðkun, 
náttúruhlaup og hjólreiðar eru dæmi um ólík form nýtingar almannaréttarins og útivistar sem vel 
getur stutt við markmið þjóðgarðsins ef rétt er að málum staðið. Mikilvægt er að í  lögunum sé gefin 
yfirlýsing um að slíkt sé litið jákvæðum augum samhliða því sem stofnun þjóðgarðs gefur tækifæri til 
að stýra slíkri umferð þannig að ekki verði skemmdir á viðkvæmri náttúru. ”

Hver er skilgreiningin á útivist sem notið er á heilbrigðan og sjálfbæran hátt? Og hver er sú útivist sem 
flokkast ekki þar undir? Hver er skilgreiningin á því að “ . . . rétt er að málum staðið.”? Í raun er hér um 
yfirlýsingu að ræða sem undirstrikar afstöðu og það huglæga mat ráðherra, forstjóra og stjórnar garðsins á 
útivist sem mun ráða ferðinni við stjórnun garðsins. Hvernig getum við verið svo viss í okkar sök? Við 
höfum reynsluna úr Vatnajökulsþjóðgarði sem því miður styður það og undirstrikar.

Í Vatnajökulsþjóðgarði hefur hátt í eitt hundrað slóðum og fjallvegum verið lokað fyrir almennri umferð eftir 
stofnun þjóðgarðsins. Sú leið sem hvað mestur styr hefur stafað af er Vonarskarðið en þeirri leið og 
Vikrafellsleið var lokað í nafni náttúruverndar. Vikrafellsleið var opnuð aftur síðar en undanfarin ár hafa 
staðið yfir miklar deilur um Vonarskarðið innan stjórnar þjóðgarðsins og sjónarmið verndara ferðafrelsis verið 
virt að vettugi án gildra raka. Leiðin um Vonarskarð liggur að stóru leiti um sendið og grýtt land fjarri 
Snapadal sem markmiðið með lokuninni er að vernda. Hins vegar var opnaður göngustígur í gegnum 
Snapadalinn eftir lokun vegarins sem orkar tvímælis. En þar er ekki staðar numið því reiðhjól eru einnig 
bönnuð í Vonarskarðinu. Aðgengi fólks að svæðinu er því svo takmarkað að aðeins þeim sem geta gengið 
leiðina með eigin vatnsbyrgðir, mat og annan búnað á bakinu er gert kleift að njóta þess.

Menningarverðmæti - huglægt mat?
Tilgangur þjóðgarðs er að vernda séstæða náttúru og menningarverðmæti eins og fram kemur í 3. gr. 
frumvarpsins. Samkvæmt Minjavernd Íslands eru gamlar þjóðleiðir skilgreindar sem menningarverðmæti. 
Vonarskarðið er hluti af Bárðargötu sem nefnd er eftir Bárði Heyangurs-Bjarnasyni landnema í Bárðardal 
sem flutti búferlum að Gnúpum (nú Núpum) í Fljótshverfi undir Vatnajökli og var eftir nefndur Gnúpa-Bárður. 
Hann er talinn hafa verið fyrstur til að fara á milli jökla um Vonarskarð í búferlaflutningum sínum. Við hann er 
einnig kennd Bárðarbunga og Bárðardalur þar sem hann nam fyrst land.

Það er því ljóst að Vatnajökulsþjóðgarður hefur unnið gegn yfirlýstum tilgangi sínum með lokun 
leiðarinnar um Vonarskarð. FETAR telur að sama verði uppi á teningnum í umræddum garði og rekur 
ofangreind tilvitnun stoðum þar undir.
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Þjóðgarður eða ekki þjóðgarður?
Samkvæmt skoðanakönnunum virðist Íslenska þjóðin vera hlynnt þjóðgörðum almennt en nýleg könnun 
segir okkur að um 43% landsmanna séu andvíg umræddu frumvarpi og um 31% hlynnt. Í grunninn eru 
flestir Íslendingar hlynntir verndun viðkvæmrar náttúru landsins en hvort þjóðgarður í einum þriðja landsins 
sé þess best til fallinn er svo annað mál. Í raun kristallar frumvarpið eðli þjóðgarða sem einkennist af boðum 
og bönnum og afar kostnaðarsamri miðstýringu með aðkomu fjölda fólks úr ýmsum áttum. Hins vegar mun 
huglægt mat ráðherra alltaf eiga síðasta orðið.

Það er okkar tilfinning að almenningur sé farinn að átta sig á ofangreindu og að þjóðgarðar eigi ekki alltaf 
við, hvað þá þegar um þriðjungur landsins liggur undir og 85% hálendisins sem við elskum og höfum mörg 
hver notið og viljum njóta um ókomna framtíð. Lög um náttúruvernd eru í gildi og friðlýst svæði eru vernduð 
samhliða útivist af ýmsu tagi.

Reynslan er neikvæð#
Reynslan af rekstri Vatnajökulsþjóðgarð er ekki góð. Má þar nefna sem dæmi að hinum einföldu vegum 
sem liggja um svæðið í sátt við gróður og jarðfræði hefur verið lokað í tugatali. Engin náttúruvernd hefur 
verið í því fólgin, aðein skerðing á ferðafrelsi án gjaldgengra raka.

Vonir voru bundnar við að nú yrði farið af stað með uppbyggingu innviða en allt slíkt hefu látið mjög á sér 
standa. Þrátt fyrir það fellur til gríðarlegur kostnaður. Starfsfólk í ferðaþjonustu sem þekkir til starfa 
ferðafélaga sem hafa haldið uppi þjónustu ríkissjóði að kostnaðarlausu grætur þá gríðarlegu fjármuni sem 
þjóðgarðar taka til sín en hefðu nýst mun betur ef til dæmis hefði verið leitað til ferðafélaga.

Skemmst er að minnast kolsvartar skýrslu um rekstur Vatnajökulsþjóðgarðs sem birt var 2018. 
Launakostnaður hafði verið keyrður í hæstu hæðir þar sem meðal mánaðarlaun fóru yfir 800 þúsund og 
óreiða, óstjórn og trúanaðarbrestur blasti við. Stofnunin fór 50% framúr fjárheimildum árið áður og 
sparnaðaraðgerðir höfðu þveröfug áhrif.#

Á fundi Vatnajökulsþjóðgarðs í október s.l. var ráðgert að loka salernum í Lakagígum og í Eldgjá í 1-2 vikur 
næsta sumar vegna fjárskorts. Er það þetta sem við viljum heimfæra á allt miðhálendi Íslands? Mun 
garðurinn smám saman bola ferðafélögum og þeirra þjónustu úr garðinum og loka fyrir umferð ef huglægt 
mat stjórnar, forstjóra og ráðherra segir að ekki sé hægt að hleypa fleirum inná hálendið? Sem sagt 
kvótakerfi eins og sett hefur verið á íshellaheimsóknir í Vatnajökulsþjóðgarði. Slíkt kvótakerfi getur hæglega 
orðið þess valdandi að íslensk fyrirtæki missi starfsvettvang sinn í hendurnar á fyrirtækjum sem besta 
aðgengið hefur að fjármunum, íslenskum eða erlendum. Og heimamenn sitja eftir með sárt ennið eftir 
áratuga uppbyggingu. Viljum við byggja fleiri gestastofur fyrir 600 milljónir í sveitarfélögum sem eru í náðinni 
til að skapa störf sem lítil sem engin þörf er fyrir?

Niðurlag
Ljóst er að landsmenn flestir vilja vernda viðkvæma náttúru Íslands þar sem þörf er á. Gleymum hins vegar 
ekki að óbyggðir Íslands eru að stórum hluta sendið og grýtt land, jöklar og jökulár sem engu eira. Við 
megum okkur lítils gegn náttúrunni, eldgosum, flóðum, snjóstormum og vatnsveðrum svo eitthvað sé nefnt. 
Landið hefur kennt okkur að bera fyrir því óttablandna virðingu. Óbyggðirnar hafa einnig tekið ófá 
mannslífin í gegnum tíðina.

En okkur hefur að sama skapi tekist að læra á þær ógnir sem við höfum þurft að takast á við og lifa með og 
oftar en ekki náð að hafa betur. Sjálfboðaliðar og áhugafólk hefur byggt upp björgunarsveitir á 
heimsmælikvarða um allt land og á hverju ári velja enn fleiri einstaklingar að leggja sinn einkatíma í það 
óeigingjarna starf sem björgunarsveitirnar sinna. Þær þjálfa liðsmenn sína í að takast á við óblíðar hættur 
okkar ástkæra föðurlands með það að markmiði að geta bjargað mannslífum þegar á reynir.

Mikill meirihluti útivistarfólks er einmitt þetta fólk sem tilbúið er að leggja fram óeigingjarna vinnu og á 
stundum sjálft sig í hættu við að bjarga öðrum, verða að liði og láta gott af sér leiða. Þetta hefur ferðafrelsið 
gefið okkur og við gefum til baka, það er hvatinn. Takmörkun á ferðafrelsi mun óhjákvæmilega hafa áhrif á 
komandi kynslóðir og tækifæri þeirra til að kynnast eigin landi eins og við eldri kynslóðir ólumst upp við.
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Of margir þættir í stofnun þjóðgarðs eru of óljósir og háðir huglægu mati stjórnar, forstjóra og ráðherra. Ekki 
er tekið á stórum málum eins og virkjunum sem brennur á flestu útivistarfólki og aðilum í ferðaþjónustu. 
Mismunum og fordómar skína í gegn á of mörgum stöðum og kostnaðurinn er ærinn og nýtingin mjög rýr 
m.t.t. þess verks sem þarf að leysa af hendi. Í raun er verið að stofna til gríðarlegra útgjalda með von um 
innkomu á móti en sú innkoma kemur úr vösum Íslendinga sjálfra. Að flokka hálendið sem auðlind eins og 
fiskimiðin er fásinna í ljósi þess að það eina sem ferðamaðurinn tekur með sér eru minningar og myndir sem 
hvetur svo aðra ferðamenn til að heimsækja landið.

FETAR landssamtök telur að aðrar leiðir séu farsælli til verndar viðkvæmum svæðum á hálendinu og séu nú 
þegar við lýði. Stóraukin uppbygging innviða í samstarfi við landeigendur á hverjum stað, sveitarfélög og 
samstarf við útivistarfélög og ferðaþjónustuna sé öllu heldur lykillinn að farsælli framtíð náttúru Íslands öllum 
til handa.

Reykjavík, 1. febrúar 2021

Stjórn FETAR landssamtaka
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Kristján G. Kristjánsson, gjaldkeri
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