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Umsögn um frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð.

Þingskjal 461 -  369. Mál.

Sendandi: Þorvarður Hjalti Magnússon

Undirritaður hafnar með öllu framkomnu frumvarpi um Hálendisþjóðgarð.

Ég hef ferðast um hálendi Íslands í áratugi og þekki landið nokkuð vel. Mest hafa þetta verið ferðir til 

útivistar, ökuferðir og gönguferðir, veiðiferðir og önnur útivist bæði að sumri vetri. Eftir að fjölskyldan 
stækkaði voru börnin tekin með í ferðalögin og hafa í fyllingu tímans farið sjálf að ferðast á eigin 
vegum og orðið náttúruunnendur og þá um leið náttúruverðir fram tíðarinnar sem elska landið sitt.

Framtíð og verndun hálendisins felst í komandi kynslóðum sem fá að kynnast hálendinu frá unga 
aldri, læra góða umgengni og virðingu fyrir landinu. Þau munu standa vörð um það vegna þess að 

þeim er það kært. Hvers kyns umsóknir um leyfi, gjaldtökur hvar sem er og fleira sem fumvarpið 
boðar eru hindranir fyrir ungt fólk í viðleitni þeirra til að að upplifa hálendið á eigin forsendum.

Ef fumvarpið verður að lögum er stórkostleg hætta á að þessu unga fólki verði ekki gert kleift að 
upplifa okkar fagra land og þá verða þau ekki verðir náttúrunnar.

Í þessu sambandi bendi ég á að umferð um fáfarna slóða til upplifunar er ekki talin upp meðal 
hefðbundinna nytja og ég sakna þess að þessi hefðbundnu not sem ferðalög um fáfarna slóða 
vissulega eru séu ekki fest á sambærilegan hátt í sessi í frumvarpinu eins og gert er með aðrar 
hefðbundnar nytjar svo sem veiðar og fleira í 22. gr. Ég mótmæli þessu því harðlega.

Að mínu mati snýst þetta frumvarp ekki um náttúruvernd. Í frumvarpinu eru ótrúlegar heimildir til að 
gera almenning brottrækan af hálendinu. Má jafnvel halda því fram að þetta sé frumvarp um 
valdarán á hálendinu. Gríðarlegar valdheimildir ráðherra og starfsmanna þjóðgarðsins eru 
ógnvænlegar gagnvart ferðafrelsi almennings samanber 18. grein. Enn er allt óljóst með hvað hinar 
fjölmörgu reglugerðir sem ráðherra er ætlað að setja bera í skauti sér. Það er ábyrgðarhluti gagnvart 

þjóðinni og komandi kynslóðum að veita frumvarpi til laga um Hálendisþjóðgarð brautagengi.

Að öðru leiti vísa ég til umsagnar Ferðaklúbbsins 4x4 varðandi rökstuðning minn um einstakar 
greinar Frumvarpsins.

Virðingarfyllst 

Þorvarður Hjalti Magnússon


