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AOPA á Íslandi - Félag íslenskra einkaflugmanna gerir alvarlegar athugasemdir við frumvarp 
til laga um hálendisþjóðgarð. Félagið telur að frumvarpið takmarki um of frelsi fólks til að 
njóta náttúru hálendisins, en þó sér í lagi ferðafrelsi flugmanna. Sum ákvæði frumvarpsins 
eru mjög loðin og til þess líkleg að þjóðgarðsverðir geti túlkað þau og notað eftir eigin 
geðþótta. Frumvarpið ber vott um skilningsleysi höfunda á flugmálum, lögum og 
reglugerðum þeirra og framkvæmd. Þess vegna vill félagið benda á nokkra annmarka og 
leiðir til bóta.

Meðan AOPA á Íslandi tekur undir markmiðið um náttúruvernd, enda samtök hvers meðlimir 
vilja geta notið ósnortinnar náttúru með sínum hætti, þá er góður ásetningur frumvarpsins 
ónægur þar sem útfærslan er afar takmarkandi og á köflum óskýr. Valdheimildir ráðherra og 
starfsmanna garðarins eru of víðtækar og bera víða vott um skort á þekkingu á lögum um 
loftferðir.

Valdheimildir í 18. gr. frumvarpsins stíga að mörgu leyti inn á svið sem er í dag í höndum 
annarra stofnanna, þá einkum Samgöngustofu. Er hægt að skipta valdheimildunum í tvennt: 
það sem lýtur að loftförum í flugi, og það sem snýr að þeim við lendingu og á jörðu niðri.

Yfirflug er að jafnaði heimilt allsstaðar þar sem það er ekki sérstaklega bannað. Að 
stjórnunar- og verndaráætlun geti stjórnast til um notkun loftrýmis er algerlega á skjön við öll 
önnur lög um loftferðir. Loftrými eru skilgreind af Samgöngustofu samkvæmt alþjóðlegu 
regluverki ICAO, og birt í flugmálahandbók Íslands (AIP). Samkvæmt núgildandi flokkun er 
meginþorri hálendis Íslands í G-loftrými upp að 7000 fetum MSL að jafnaði, og E-loftrými þar 
fyrir ofan. Það getur valdið verulegri flækju fyrir alla flugumferð ef aukaregluverk sem byggir 
ekki á þessari hefðbundnu loftrýmisflokkun kemur til, einkum ef þeim reglum er ekki miðlað 
eftir hefðbundnum boðleiðum.

Flugvélar mega almennt lenda á flugvöllum, skráðum og óskráðum lendingarstöðum, vegum 
svo fremi það trufli ekki umferð, á almenningi, og annars staðar með leyfi landeigenda. Á 
stjórnuðum flugvöllum þarf heimildar flugumferðarstjórnar á vellinum, og sumsstaðar geta 
verið skilyrði um leyfi annars yfirvalds. Eðlilegt fyrirkomulag á þessu er að þær upplýsingar 
komi fram í AIP, sem leyfir flugmönnum að vita með óyggjandi hætti hvaða leyfis er þörf. Í 
núgildandi lögum um Vatnajökulsþjóðgarð er farið langt út fyrir almennar reglur í þessu, með 
því að skilyrða allar lendingar við leyfi frá þjóðgarðsverði, en í frumvarpi um 
Hálendisþjóðgarð er þetta bætt að hluta, með því að fjalla um “skilgreinda flugvelli” án þess
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þó að það hugtak sé nokkursstaðar skilgreint. Þetta aukna flækjustig skapar rugling og 
gremju án þess að hægt sé að sjá að það hjálpi til við að ná markmiðum um náttúruvernd.

Betri nálgun væri að grípa ekki fram fyrir almennt regluverk um loftför í sérlögum um 
Hálendisþjóðgarð, en þess í stað leitast við að skerpa á þeim þáttum náttúruverndarlaga 
sem talið er að flug geti haft áhrif á. Þannig mætti til að mynda herða sektarheimildir fyrir 
umhverfisspjöll, en hafa áfram opið fyrir lendingar utan flugbrauta, enda eru engin þekkt 
dæmi um að lendingar af ásetningi utan brauta hafi valdið umhverfisspjöllum. Því vill AOPA 
á Íslandi leggja til að öll ákvæði sem snúa að loftförum í 18. og 31. gr. séu felld út.

Við þetta má bæta að þörf er á betra samráði í öllu ferlinu; frá gerð þessa frumvarps að 
framkvæmd lagana síðar meir. Það er ótækt, til að mynda, að stjórnunar- og verndaráætlun 
sé gerð án samráðs við alla hagsmunaaðila.
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