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Ég leggst gegn sam þykkt frum varps um hálendisþjóðgarð í óbreyttri mynd.

Ástæ ðan er tiltö lu lega einföld:

Þótt Um hverfisráðherra komi mörgu góðu til le iðar þessi árin og eigi heiður skilinn fyrir að koma áhrínsm álum  í 
gegn sem aðrir hafa heykst á að opna, hvað þá að fylgja eftir, hefur ráðherranum  og m eðreiðarsveinum  hans 
förlast hér flugið. Þeir hafa gerst sekir um að sinna undirbúningsvinnunni ekki nógsamlega. Þetta mál virð ist bera 
m eð sér að meiri áhersla hafi verið lögð á aðferðafræ ði v ið  stjórnun þjóðgarðsins heldur en verndar og 
upplifunarþáttinn. Enn frem ur er sótt í ódýr m arkaðssetn ingartrix fyrir frum varp ið m eð því að blása út stæ rð 
þjóðgarðsins og stæ rðarhlutfa ll hans m iðað við  aðra þjóðgarða Evrópu. S tendur þetta frum varp ekki betur undir 
sjálfu sér en að þörf sé á slíkri aðstoð?

Þetta þingmál er ekki nógsam lega undirbyggt, og því vanreifað. F lum brugangur og hroki Þ ingforseta hefur síðan 
orðið til að bíta hausinn a f sköm m inni og fram kalla mun meiri andstöðu alm ennings v ið  frum varp ið en annars 
hefði orðið. Kannski va r það a f hinu góða?

Ég tel, þótt m álefnið sé gott og e inkum  brýnt þegar til fram tíðar er litið, að gáfulegra sé að koma frum varpinu aftur 
á borð þeirra sem  unnu það til fram lagningar. Láta þá lagfæ ra það þannig að nauðsynleg sátt náist um fram gang 
þess. Þingm enn verji síðan sínum nauma tím a fram  að kosningum  til að v inna þarflegum  og betur undirbúnum  
m álum  brautargengi. Eyði ekki tím a sínum  m eð karpi um þetta fram lag, sem  fór á mis v ið  æ rlega heimavinnu.

Og svo er bara að vona að M ummi sitji annað kjörtím abil sem um hverfisráðherra.


