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1. Þörf fyrir Hálendisþjóðgarð.
Ekki hefur verið sýnt fram á þörf fyrir svona þjóðgarð til að tryggja náttúruvernd á hálendinu. Hvorki í 
orði né riti.

Fyrirhugaður Miðhálendisþjóðgarður er gerður með því að stækka Vatnajökulsþjóðgarð. Stækkunin 
nær að mestu leyti yfir þjóðlendur eða um 2/3. Um þriðjungur stækkunarinnar eru svæði sem þegar 
er búið að friðlýsa.

Þjóðlendusvæðin eru því stór og á þeim eru ekki sérstök vandamál. Þessi svæði eru í umsjón 
sveitarfélaga og annara aðila sem nýta þau, aðallega ferðaþjónustu og ferðamanna á eigin vegum. 
Þessi sambúð hefur gengið vel og ástand þessara svæða er almennt gott hvað varðar átroðning eða 
ummerki eftir ferðaþjónustu og ferðamenn á eigin vegum. Samkomulag milli þessara aðila hefur 
verið gott og allir leggja sitt af mörkum í náttúruvernd. Sveitarfélögin hafa skipulagsvald á 
svæðunum en sameiginlegir hagsmunir allra hafa leitt til góðrar sambúðar. Reynslan úr VJÞ er hins 
vegar að aðkoma þriðja aðilans, þjóðgarðar, getur spillt þessu góða andrúmslofti.

Almennt má segja að gróður á hálendinu sé í sókn og gróandi að aukast. Vandamál vegna umferðar 
utan vega fer að mínu mati minnkandi. Þar má þakka samvinnu og framlagi allra sem sinna þessum 
svæðum. Ég tel því ekki þörf á að auka verndargildi þeirra og gera þau sambærileg friðlýstu 
svæðunum með svona dýrum þjóðgarði.

Friðlýstu svæðin eru nú þegar undir umsýslu hjá UST, sambærilegri þeirri sem yrði í þjóðgarði. Ég fæ 
því ekki séð augljósa þörf á þjóðgarði og tel réttara að við komum okkur upp úr afleiðingum af Covid 
áður en farið verður út í svona mikinn kostnað sem ekki er nauðsynlegur.

2. Kostnaður.
Engin áþreifanleg rekstraráætlun liggur fyrir um Hálendisþjóðgarð. Það er ekki í samræmi við 
niðurstöðu þverpólitísku nefndarinnar en stjórnarsáttmálinn gerir ráð fyrir að Hálendisþjóðgarður 
verði samkvæmt niðurstöðum hennar. Ég teldi það óábyrgt og mjög ámælisvert að setja svo 
viðamikla stofnun á laggirnar án rekstraráætlunar. Ráðherra hefur nefnt viðbótarkostnað á bilinu 
hálfur til einn milljarður á ári. Það er sett fram án nokkurs rökstuðnings. Ég tel raunhæfara að 
viðbótarkostnaður verði um 1 til 2 milljarðar á ári. Bendi á að fyrir þá fjármuni má grafa 1 til 2 km af 
jarðgöngum á hverju ári sem myndi auka búsetuöryggi, stuðla að náttúruvernd og stór hluti slíkrar 
fjárfestingar mun nýtast þjóðinni næstu mannsaldra. Ég teldi mun skynsamlegra að nota þessa 
fjármuni í jarðgöng heldur en óþarfa skrauthatt í formi þjóðgarðs á þjóðlendum.

Ráðherra segir að gert sé ráð fyrir fjármögnun í fjármálaáætlun til næstu 5 ára en þar eru blikur á 
lofti. Nú blasir við að endurskoða þurfi þá áætlun vegna langvarandi afleiðinga af völdum COVID. Ég 
tel víst að þjóðin hafi ekki smekk fyrir því að hækka beina skatta eða minnka samfélagsþjónustu á 
borð við menntun, heilbrigðiskerfi eða samgöngur til að fjármagna svona skrauthatt. Eftir situr 
fjármögnun í formi gjaldtöku þannig að með stofnun Hálendisþjóðgarðs blasir við að greiða þarf gjald 
fyrir að fara inn á 30% landsins. Ég vara við slíkum tilburðum.
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3. Samspil við Vatnajökulsþjóðgarð.
Vatnajökulsþjóðgarður hefur gengið gegnum erfið tímabil og þó að nú horfi að mörgu leyti til betri 
vegar með nýjum og öflugum stjórnendum er ljóst að framundan er þroskaferli sem mun taka tíma. 
Eftir hrikalegt tímabil, eða hálfgerða skálmöld, 2016 til 2018 með vandamálum í fjársýslu, stjórnun 
og algjöru skipbroti við útgáfu á nýrri Stjórnunar- og verndáætlun sem lauk með uppsögn 
framkvæmdastjóra og afsögn stjórnarformanns hefur tekist að snúa vörn í sókn og ná betri tökum á 
rekstrinum. Hins vegar er langt í land með vandamál í „efra" stjórnkerfi þjóðgarðsins, bæði í 
svæðisráðum og stjórn. Stjórnkerfið er viðamikið og því vandmeðfarið. Langvarandi deilur hafa 
afhjúpað kerfislæg vandamál í stjórnkerfinu sem þarf að leysa. Einnig þarf að þroska betur samspilið 
milli svæðisráða, stjórnar, framkvæmdastjóra, þjóðgarðsvarða og starfsmanna.

Vatnajökulsþjóðgarður er með viðamikið og valddreift stjórnkerfi sem hefur mikið sjálfstæði frá 
viðkomandi ráðuneyti. Sjálfstæðið er svo mikið að það tók ráðherra óheyrilegan tíma, eða á annað 
ár, að ná tökum á skálmöldinni eftir að erfiða ástandið kom upp á yfirborðið 2017. Þannig má segja 
að VJÞ sé eins konar „ríki í ríkinu" og stjórnarskrá þess eru lögin um VJÞ, sem eru ekki nægilega 
ítarleg fyrir svo sjálfstætt fyrirbæri. Vandamál svona smáríkis birtast meðal annars þannig að virkni 
þess fer mjög eftir því hverjir sitja við stjórnvölinn hverju sinni og ég sé ekkert í frumvarpinu um 
Hálendisþjóðgarð sem kemur í veg fyrir að sambærilegir atburðir og urðu 2016 til 2018 gerist aftur.

Atburðir í Svæðsráði verstursvæðis undanfarin 2 ár gefa líka tilefni til skoðunar. Nú er staðan þar 
þannig að ráðuneytið hefur haft það til úrlausnar síðan 21. desember 2020 hvort formaður 
svæðisráðs vestursvæðis þarf að víkja sæti í atkvæðagreiðslu um vantraust á hann sjálfan eftir að 
hann virti ekki lýðræðislegt ferli og hunsaði vilja meirihluta svæðisráðs á vettvangi stjórnar. Komið er 
lögfræðiálit þar sem þetta athæfi er metið löglegt en er að margra mati siðlaust. Allt bendir til þess 
að svæðisráðið muni þurfa að velja sér nýjan formann til að meirihlutavilji þess verði ekki hunsaður.

Legg til að fram fari óháð rannsókn á allri stjórnsýslunni til að læra af henni og undirbúa betur 
framtíðarfyrirkomulag á hálendinu. Rannsóknin gæti beinst að stjórn og svæðisráði vestursvæðis og 
náð 3 ár aftur í tímann.

Af þessum athugasemdum mætti ætla að leggja bæri svona stjórnfyrirkomulag niður en þá þarf að 
hafa í huga að þetta fyrirkomulag í VJÞ er eina dæmið um raunverulega aðkomu fulltrúa 
hagsmunaaðila og til mikils að vinna fyrir þessa aðila að fundin verði leið til að bæta þetta 
fyrirkomulag. Ein skýring á vandanum er að fólkið sem valið hefur verið til starfa í svæðisráðum og 
stjórn er sett þar inn án aðstoðar eða góðra leiðbeininga um hlutverk sitt og valdmörk. Sem dæmi 
má nefna að ég tel fulltrúa í svæðisráðum og stjórnum oft beita sér eins og þeir séu kjörnir fulltrúar 
þegar þeir eru í raun starfandi undir stjórnsýslulögum sem skylda þá til að rökstyðja ákvarðanir 
þeirra.

Verði VJÞ umbreytt í Hálendisþjóðgarð mun það stækka einingar og auka flækjustig þannig að allt 
verður mun þyngra í vöfum. Í VJÞ sitja 31 í stjórn og svæðisráðum en í Hálendisþjóðgarði yrðu 65 í 
stjórn og umdæmisráðum. Ég tel að það væri ekki heppilegt fyrir það uppbyggingarstarf sem nú er í 
gangi í VJÞ að fá í fangið stækkun eða umbreytingu í Hálendisþjóðgarð. Farsælla væri að gefa 
núverandi stjórnendum, sem tóku við fyrir aðeins 2 árum, færi á að þróa þetta fyrirkomulag áfram.
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4. Saga Stjórnunar- og verndaráætlana í VJÞ.
Þennan þátt er vert að skoða vel. Gildandi Stjórnunar- og verndaráætlun er frá árinu 2013 og ekki 
hefur tekist að uppfæra hana þrátt fyrir nokkrar tilraunir. Skjalið er 145 blaðsíður og þær eru ekki 
auðlesnar. Að mínu mati er allt of mikið pláss tekið undir margorðar lýsingar eða hugleiðingar sem 
eru jafnvel draumórakenndar á köflum. Þessu er svo blandað saman við allskonar boð og bönn sem 
venjulegt fólk myndi eiga erfitt með að átta sig á ef það reyndi að lesa sér til. Svo er of mikið af 
sérstökum skilmálum sem eru einnig í svipaðri mynd í náttúruverndarlögum og víðar en með öðru 
orðalagi. Hægt væri að einfalda þetta mikið og það hefur verið rætt af nýjum stjórnendum VJÞ en 
viðfangsefnið er viðamikið.

Mikil vinna var lögð í að endurskoða skjalið árið 2015 og þegar stjórnin sem þá starfaði lauk sínum 
skipunartíma skilaði hún af sér endurbættri Stjórnunar- og verndaráætlun sem hefði verið tilbúið til 
kynningar. Vinnan var vönduð og allar breytingar frá gildandi skjali voru vel merktar og því auðvelt að 
átta sig á hvað hafði breyst. Ég hef kennt þessa útgáfu við árið 2015. Þar sem ný stjórn var að taka 
við var ákveðið að láta hana taka við málinu. Þar var ákveðið að bæta um betur, stytta skjalið og gera 
fleiri breytingar. Í mjög stuttu máli þá fór sú vinna meira og minna í rugl. Árangurinn varð sá að árið 
2017 var nýtt skjal sett í opinbera kynninga eftir farsakennda stjórnarfundi við lokafrágang. 
Fjölmargar athugasemdir bárust og gagnrýni var áberandi. Enda kom í ljós að skjalið var með villum 
og í því fundust íþyngjandi ákvæði sem hvorki höfðu verið samþykkt af svæðisráðum né stjórn. Svo 
fór að 2017 skjalið var aldrei klárað eftir umsagnarferlið og síðan er eins og enginn vilji af því vita. Ég 
tel fulla ástæðu til að þetta gleymist ekki og fram fari óháð skoðun á því hvað þarna fór fram svo 
læra megi af því.

Nú stendur yfir ný endurskoðun á skjalinu, sú vinna gengur hægt og hefur að mínu mati verið frekar 
fálmkennd og ómarkviss. Síðan er fyrirhugað að fara í gagngera endurskoðun sem mun taka 3 ár. 
Framtíðarsýnin nú er að Stjórnunar- og verndaráætlun verði stutt, án óþarfa málskrúðs og jafnvel að 
miklu leyti framsett í landupplýsingakerfi til að gerlegt verði fyrir venjulegt fólk að átta sig á þeim 
skilmálum sem þeim ber að fara eftir.

Ég lýsi þessu hér til að benda enn á að skynsamlegast er að leyfa nýjum stjórnendum VJÞ, sem hafa 
til þess alla burði, að ná tökum á þessu viðfangsefni og móta það áfram. Umbreyting í 
Hálendisþjóðgarð með samsvarandi margföldun á flækjustigi í þessu ómótaða viðfangsefni er ekki 
vænleg til árangurs.

Í þessu samhengi er fróðlegt að skoða hvernig fyrirhugað er að standa að gerð Stjórnunar- og 
verndaráætlunar í Hálendisþjóðgarði. Áhersla er lögð á sjálfstæði umdæmisráða og gert er ráð fyrir 
að þau geri hvert um sig sína tillögu að Stjórnungar- og verndaráætlun. Það tel ég vera gert til að róa 
sveitarfélögin og láta þau halda að þau hafi þarna mikið vald. Þetta veldur því hins vegar að samræmi 
vantar í efnistökum og stefnumarkandi ákvörðunum um til dæmis verndarflokka. En samræmd 
stjórnun á miðhálendinu eru rök þeirra sem vilja stofna þjóðgarð. Þetta stangast á og mun að mínu 
mati gera Hálendisþjóðgarði enn erfiðara fyrir heldur en VJÞ í þessum málum og er ekki á það 
bætandi eins og fram kemur hér fyrir ofan.

Þar að auki eru engar línur lagðar um verndarflokkun eða fyrirkomulag á þeim þáttum í frumvarpinu. 
Það á að gerast á vettvangi svæðisráðanna. Þetta mun að mínu mati búa til átakavelli sambærilega 
Vonarskarði út um allt en það er einmitt það sem lofað var í upphafi að yrði fyrirbyggt með þessu 
margumrædda 5 ára samráði. Það hefur að mínu mati mistekist að mestu leyti.
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Þrátt fyrir alla gagnrýnina hér að ofan má koma fram að innan VJÞ finnast góðir hlutir. Flest allt 
starfsfólkið brennur fyrir viðfangsefnin sem oft eru mun stærri heldur en fjármagnið og verkfærin 
sem eru í boði. Vandinn liggur ekki í þessu fólki og þeirra vinnuframlagi. Vandinn liggur í öfgum í 
lokunum og stjórnun sem koma fram hér og þar. Ef okkur tekst að slípa þessar öfgar til eða hemja 
þær, þá væri hægt að gera hér besta þjóðgarð í heimi sem allir gætu fylkt sér á bakvið og verið stoltir 
af. Með þessu frumvarpi er það því miður ekki að takast og því verr farið en heima setið ef 
frumvarpið verður að lögum.

5. Mistökin í Vonarskarði.
Að mínu mati var lokunin á Vonarskarði mikil mistök sem hafa sundrað náttúruverndarsinnum af 
ýmsum toga og því skaðað raunverulega náttúruvernd. Sýnt hefur verið fram á að lokunin hafði 
ekkert með náttúrvernd að gera. Þvert á móti þá hefur VJÞ staðið þannig að málum í Vonarskarði að 
aðgengið var lágmarkað með lokunum en leyfðri umferð stýrt þannig að álagið á náttúruna var 
hámarkað. Við staðfestingu á Stjórnunar- og verndaráætlun 2013 gerði þáverandi umhverfisráðherra 
þann fyrirvara að farið skyldi efnislega yfir málefni Vonarskarðs með von um sátt. Síðan eru liðin 7 ár 
og enn hefur VJÞ ekki tekist að klára það ferli. Framan af var beitt alls kyns undanbrögðum og þegar 
það dugði ekki til var gripið til slæmra úrræða til að hindra framgang málsins sem enduðu svo með 
afsögn stjórnarformanns eftir inngrip ráðherra árið 2018. Síðastliðið ár hefur nýjum stjórnarformanni 
þó tekist að leiða efnislega umræðu lengra en öðrum. Þegar loksins tókst eftir 7 ár að hafa þokkalegt, 
en ekki gallalaust, almennt samráð og taka heildstæða efnislega umræðu á málefnafundi í lok júní 
2020 kom í ljós að lokunin var ekki byggð á öðru en tilfinningum og löngun sumra til að loka svæðinu 
fyrir vélknúinni umferð. Vélknúin umferð veldur ekki spjöllum og þar sem hún er ekki á sama stað og 
auk þess á öðrum tíma heldur en umferð gangandi, þá truflar hún ekki. Þegar þetta kom svona skýrt 
fram var eins og allt færi á hvolf hjá þeim sem vilja ekki leiðrétta lokunina. Öllum ráðum hefur verið 
beitt af hálfu þessara aðila til að skemma þetta ferli. Það hefur tekist alveg bærilega hjá þeim því frá 
september 2020 hefur umræðan innan stjórnkerfis VJÞ næstum eingöngu snúist um hótanir 
lögfræðinga og valdsvið sveitarstjórnarmanna.

Deilan um Vonarskarð hefur fyrir löngu klofnað upp í tvö málefni. Annað er lokunin sjálf og hitt er 
afhjúpun á því að VJÞ ræður ekki við að fara efnislega og málefnalega gegnum svona mál. Ég tel 
réttara að staldra við og lagfæra þessa galla í VJÞ og eyða þar með svona vígvöllum í stað þess að 
fjölga þeim með Hálendisþjóðgarði.

6. Skuggi yfir UNESCO skráningunni.
UNESCO skráningin á jarðfræði í VJÞ er glæsileg en það hvílir yfir henni dimmur skuggi. Skráningin 
hefur ítrekað verið misnotuð til að koma höggi á almannarétt til umferðar í Vonarskarði. Þetta kemur 
ítrekað fram í fundargerðum svæðisráðs vestursvæðis og sést einnig í mörgum umsögnum sem 
sendar voru inn í almenna samráðinu um Vonarskarð í fyrra, einnig frá stofnunum sem vilja láta taka 
mark á sér. Þetta er þvert á allar yfirlýsingar sem voru gefnar þegar hugmyndinni var aflað fylgis og 
þvert á yfirlýsingar IUCN fulltrúanna sem gerðu úttektina fyrir UNESCO. Nú er komið fram
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lögfræðiálit á vegum VJÞ sem tekur af allan vafa um að þetta er misnotkun á skráningunni. Þó er eins 
og engum liggi á að leiðrétta það sem birt hefur verið og reynist vera rangt.

Ein af forsendum UNESCO fyrir skráningunni er að stjórnkerfi VJÞ hafi lýðræðislegt ferli sem tekur á 
vandamálum eins og lokuninni í Vonarskarði. Nú er komið rækilega í ljós að VJÞ ræður ekki við svona 
mál og þá er spurningin hvort UNESCO skráningin hafi verið fengin á röngum forsendum.

Ég tel því réttara að staldra við og lagfæra þessi mál innan VJÞ frekar en umbreyta honum óbreyttum 
í Hálendisþjóðgarð.

7. Aðdragandi og samráð.
Nokkur aðildarfélög að SAMUT hafa tekið þátt í undirbúningsvinnunni af heilum hug. Fyrst með 
þátttöku í verkefninu „Hálendið -  Hjarta landins", svo með þátttöku í undirbúningsnefnd á vegum 
ráðuneytisins og loks með þátttöku í samráði við þverpólitísku nefndina. Í byrjun var rætt um að svo 
yrði búið um hnútana að vandamálin og sporin sem hræða í VJÞ yrðu ekki endurtekin. Það yrði gert 
með því að skilgreina fyrirfram ýmislegt sem ekki var skilgreint í VJÞ. Framanaf leit þetta vel út en 
textar voru þó mjög almennir hvað varðar hagsmuni útivistarfólks. Þó komum við nokkrum 
mikilvægum atriðum að. Undir lok samráðsins hjá þverpólitísku nefndinni, þegar við töldum að 
tryggja ætti okkar hagsmuni betur með nákvæmara orðalagi var allt í einu eins og mikil lægi á og til 
dæmis var enginn kynningarfundur haldinn um síðasta þátt samráðsins eins og verið hafði á fyrri 
þáttum. Við sendum inn athugasemdir en lítið tillit var tekið til þeirra. Stuttu síðar voru kynnt áform 
um frumvarp um Hálendisþjóðgarð, við sendum inn athugasemdir og gerð var smáægileg breyting í 
samræmi við athugasemd sem sneri að skilgreiningu á útisvist en ekki aðrar. Svo kom frumvarpið 
fram um áramótin 2019/2020 en það fór ekki gegnum þingið eins og kunnugt er.

Eftir þetta var ekkert samráð haft við útivistarfólk en á þessum samráðslausa tíma var samið nýtt 
frumvarp upp úr því fyrra og það soðið saman við frumvarpið um Þjóðgarðastofnun. Tímann notaði 
ráðherra hins vegar til að friðmælast við sveitastjórnir og andstæðinga virkjana en það fór allt fram á 
lokuðum fundum án aðkomu útivistarfólks.

Ég tel að ráðherra hafi þarna gengið á bak orða sinna og þeirra sem lofuðu að þetta yrði undirbúið 
þannig að vandamálin í VJÞ yrðu ekki endurtekin. Hvatningarorð úr baklandi hans um að nýta 
„pólitískan glugga" til að troða þessu þversum ofan í okkur núna á lokametrunum upplifi ég eins og 
rýting í bakið eftir alla samvinnuna og fyrirheitin framanaf í undirbúningnum.

8. Almennt um frumvarpið.
Ráðherra segir réttilega að ekkert í þessu frumvarpi kveður beint á um að loka eigi fyrir aðgang að 
hálendinu, skerða ferðafrelsi eða draga úr almannarétti. Hins vegar segir hann ekki frá því að 
Hálendisþjóðgarður verður öflugt verkfæri í höndum þeirra sem vilja skerða ferðafrelsi tiltekinna 
ferðahópa og draga úr almannarétti. Ég tel víst að margir aðilar með öfgafullar hugmyndir sem 
beinast gegn almannarétti bíði nú átekta eftir að fá þetta vald upp í hendurnar og láta lítið fyrir sér 
fara á meðan.
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Eftir 8 ára setu í stjórn VJÞ þekki ég af raun hvaða löngun ríkir til þess meðal margra innan VJÞ að 
stjórna meira og ítarlegar. Margir ganga líka með öfgafullar hugmyndir um takmarkanir á umferð af 
ýmsu tagi. Rík tilhneiging er til að gera athafnir leyfisskyldar hjá þjóðgarðsvörðum og fleira í sama dúr 
mætti telja til. Að mínu mati snýst þetta miklu meira um hugmyndafræði og skoðanir heldur en 
raunverulega þörf. Fyrirliggjandi frumvarp um Hálendisþjóðgarð yrði vatn á myllu slíkra hugmynda 
og öflugt valdatæki til handa þessu fólki.

Meirihlutavald sveitarstjórna og skipulagsvald þeirra mun ekki duga langt til að standa gegn slíkum 
tilhneigingum til takmarkana. Ráðherra skipar formann stjórnar og ræður framkvæmdastjóra. 
Framkvæmdastjóri ræður þjóðgarðsverði og þeir ráða svo starfsfólk í sameiningu. Aðkoma 
svæðisráða og stjórnar og þar með sveitarfélaganna að vali á fólkinu sem myndar þessa valdakeðju 
verður lítil og einungis í formi einhverskonar neitunarvalds gegnum samþykktir eða bókanir í stjórn.

Það verða þjóðgarðsverðir og starfsfólk þeirra sem munu hafa frumkvæðið og undirtökin. Þau munu 
hugsa upp og tína saman öll boðin og bönnin sem verða í Stjórnunar- og verndaráætlunum og skrifa 
frumdrög að þeim. Þekkt er hvaða forskot sá hefur sem heldur utan um ritun texta í 
stjórnunarskjölum. Svo kemur þetta til umræðu og afgreiðslu í svæðisráðum, þeir sem þar sitja þurfa 
að bregðast við því sem fyrir þá er lagt. Þannig má segja að sveitastjórnarfólkið hefur aðallega 
neitunarvald í raun.

Þar að auki á ráðherra að setja fjölmargar reglugerðir sem kveða nánar á um mjög margt varðandi 
útfærslu á stjórnkerfinu og ráðherra getur þannig sniðið stjórn og svæðisráðum frekar þröng box að 
starfa í.

Að mínu mati þyrfti að liggja mun ljósar fyrir hvernig þessar reglugerðir yrðu útfærðar til að þeir sem 
taka ákvörðun um frumvarpið viti hvað er í vændum, rétt eins og lofað var í upphafi.

9. Skilgreining á útivist í frumvarpinu.
Í 4. lið 3. greinar er kveðið á um skyldur þjóðgarðsins um að almenningur geti notið útivistar innan 
hans í sátt við náttúru. Í greinargerð með frumvarpinu er eftirfarandi texti sem skýrir þetta betur: 
„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." Í þessari ítarlegu upptalningu er 
hvergi minnst á vélknúna útivist á borð við jeppaferðir eða vélsleðaferðir. Á Hálendisþjóðgarður að 
vera svo „fínn og penn" að þar megi ekkert vélknúið vera ? Er þetta úthugsuð leið til að gera þessum 
hóp erfitt fyrir síðar ? Hafa þarf í huga að aðstæður eru þannig á hálendi Íslands að óhjákvæmilegt er 
að nýta vélknúin tæki til að komast um. Samhliða hefur skapast hefð fyrir upplifunarferðum með 
aðstoð vélknúninna farartækja, dæmi um það eru jeppa- og vélsleðaferðir. Frelsi til slíkrar útivistar á 
hálendinu hefur gefið af sér nýja ferðatækni þar sem almenningur hefur yfir að ráða bæði þekkingu, 
færni og farartækjum til að komast um allt okkar harðbýla land, allt árið um kring. Það er ekki 
sjálfsagt mál og í sjálfu sér mikil auðlind sem hefur aukið hér búsetuöryggi svo að um munar. 
Björgunarsveitir nýta nú þessa ferðatækni ásamt veitufyrirtækjum og jafnvel Vatnajökulsþjóðgarður 
nýtir þessa ferðatækni okkur öllum til hagsbóta. Norðmenn þurftu að kaupa þessa ferðatækni af 
Íslendingum gegnum íslenskt fyrirtæki til að heimavarnarliðið þeirra gæti komist um þeirra eigið 
land. Enda bönnuðu þeir það sem við köllum ferðafrelsi fyrir mörgum áratugum. Ég hef mætt því 
viðhorfi innan stjórnkerfis Vatnajökulsþjóðgarðs að ferðalög þar sem akstur á jeppum er sjálf
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upplifunin sé ekki útivist en hef náð að verjast því. Með þessum lögum verður það mun erfiðara og í 
raun er verið að undanskilja vélknúna útivist frá því að falla undir lögboðnar skyldur 
Hálendisþjóðgarðs til útivistar. Takist það munu lögin um Hálendisþjóðgarð kæfa þessa framþróun í 
ferðatækni, þróun sem er enn í gangi. Þessu þarf að breyta.

10.Hefðbundnar nytjar í frumvarpinu.
Í grein 22 um „Hefðbundnar nytjar" er eftirfarandi texti: „Hefðbundin landnýting, svo sem búfjárbeit, 
fuglaveiði, hreindýraveiði og veiði í ám og vötnum, er rétthöfum heimil í Hálendisþjóðgarði"

Athygli vekur að nýting ferðamanna og útivistarfólks á ferðaleiðum er ekki talin til hefðbundinna 
nytja og í rauninni er hvergi í frumvarpinu gert ráð fyrir þessu formi nýtingar. Nauðsynlegt er að 
áratuga hefð fyrir akstri eftir ferðaleiðum verði á einhvern hátt viðurkennd í lögum um 
Hálendisþjóðgarð. Á vettvangi Vatnajökulsþjóðgarðs hefur þessi réttur verið óljós og það hefur gert 
útivistarfólki erfitt fyrir við að verja slíka leiðir. Sem dæmi má nefna hefðbundna ferðaleið meðfram 
vestanverðum Vatnajökli eða svonefnda Bárðargötu. Hún var rofin með lokuninni á Vonarskarði.
Með því að tryggja ekki einhverskonar nýtingar- eða hefðarétt á svona ferðaleiðum í lögum um 
Hálendisþjóðgarð er í rauninni verið að rétta þeim sem vilja loka sem mestu af hálendinu fyrir 
vélknúinni umferð vopn í hendurnar og það er ekki ásættanlegt.

11.Tilnefning fulltrúa útivistarfólks í umdæmisráð og stjórn.
Í umdæmisráðum eru aðrir en sveitarstjórnarmenn skipaðir þannig: „Einn fulltrúi tilnefndur af 
hverjum eftirtalinna aðila: útivistarsamtökum, umhverfisverndarsamtökum og Bændasamtökum 
Íslands, tilnefndur úr hópi nytjaréttarhafa á viðkomandi rekstrarsvæði, og einn fulltrúi tilnefndur 
sameiginlega af ferðaþjónustusamtökum á viðkomandi svæði og Samtökum ferðaþjónustunnar."

Í stjórn eru fulltrúar hagsmunaaðila skipaðir þannig: „Einn fulltrúi tilnefndur af hverjum eftirtalinna 
aðila: útivistarsamtökum, umhverfisverndarsamtökum, Bændasamtökum Íslands og einn fulltrúi 
tilnefndur sameiginlega af ferðaþjónustusamtökum á rekstrarsvæðum þjóðgarðsins og Samtökum 
ferðaþjónustunnar. „

Í þessum tilnefningum eru SAMUT (Samtök útivistarfélaga ) ekki nefnd á nafn með stórum 
upphafsstaf eins og bæði Bændasamtök Íslands og Samtök Ferðaþjónustunnar. Í staðinn er notað 
samheiti á sama hátt og með náttúruverndarsamtök.

Hingað til hefur SAMUT staðið að tilnefningu fulltrúa útivistarfólks en fyrir liggur að ráðherra vill að 
ferðaþjónustufyrirtæki sem hafa milljarðahagsmuni af atvinnustarfsemi á hálendinu komi einnig að 
þessari tilnefningu. Nauðsynlegt er að fulltrúar útivistarfólks verði ekki tilnefndir af aðilum með slíka 
hagsmuni undir innan þjóðgarðsins og þess vegna er nauðsynlegt að SAMUT verði tilgreint í lögunum 
eða að fundin verði viðunandi lausn fyrir útivistarfólk. Fari svo illa að frumvarpið verði samþykkt án 
þess að þetta málefni verði leyst munu strax koma upp mjög harðar deilur milli SAMUT og þessara 
ferðaþjónustuaðila um tilnefningu fulltrúa útivistarfólks í stjórnkerfið og það væri ekki gæfuleg 
byrjun fyrir Hálendisþjóðgarð. Nær væri að taka tíma til að leysa svo málefni áður.
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12.Eignarnámsákvæði í frumvarpinu
Í Vatnajökulsþjóðgarði hefur verið talsverður óvissa og jafnvel styrr um nokkra skála á vegum 
félagasamtaka, ferðaþjónustuaðila og einstaklinga. Eigendur annara skála eru uggandi um sína 
framtíð. Í frumvarpinu eru ákvæði um eignarnám og fleira sem virðast gefa þjóðgarðinum algjör 
undirtök verði vilji til þess að bola slíkum aðilum frá og yfirtaka eignir þeirra.

13.Forvirkar rannsóknarheimildir í Hálendisþjóðgarði.
Landvörðum og þjóðgarðsvörðum eru færðar miklar heimildir til að vísa fólki út af 30% landsins. Þeir 
virðast mega beita forvirkum rannsóknum langt umfram það sem lögregla fær. Heimildirnar minna á 
vald heimila, fyrirtækja og stofnana til að vísa fólki út af eign eða athafnasvæði. Hliðstæður gætu 
verið verslunarmiðstöðvar eða flugvellir. Slíkar heimildir til að vísa fólki af 30% landsins eru alvarleg 
aðför að almannarétti.

14.Gjaldtaka í Hálendisþjóðgarði.
Í 25. gr. segir: „Þjóðgarðsverðir og landverðir annast eftirlit á sínu svæ ði "

Í 32. gr. segir: „Heimilt er að ákveða gjald fyrir veitta þjónustu innan marka Hálendisþjóðgarðs ".

Aftar í sömu grein er þetta: „Gjöld samkvæmt ákvæði þessu renna til Hálendisþjóðgarðs og skal 
ráðstafað til að mæta kostnaði við vinnslu og afgreiðslu umsókna, rekstur og þjónustu, uppbyggingu 
og viðhald innviða og eftirlit með dvalargestum"

Þar sem „eftirlit með dvalargestum" er talið upp sem dæmi um kostnað sem réttlæti gjaldtöku þýðir 
þetta að heimilt er að ákveða gjald fyrir landvörslu. Landvarsla verður til staðar í öllum þjóðgarðinum 
og það verður varla gert nema innheimta gjaldið af öllum sem fara inn fyrir þjóðgarðsmörk. Reynslan 
sýnir okkur að ef heimildin til gjaldtöku er fyrir hendi, þá verður hún nýtt. Þar með þyrfti útivistarfólk 
að greiða gjald til að fara inn á 30% landsins sem er alvarleg aðför að almannarétti og ekki ásættanlegt.

Í 32. gr. segir einnig: „Heimilt er að ákveða gjald fyrir veitta þjónustu innan marka álendisþjóðgarðs 
og við starfsstöðvar þjóðgarðs, sbr. 24. gr. gjaldið getur verið fyrir veitingu tiltekinnar þjónustu eða 
fyrir aðgang að mismunandi þjónustu á vegum þjóðgarðsins í tiltekinn tíma innan marka hans eða við 
starfsstöðvar. Þá er heimilt að ákveða að innheimt skuli sérstakt gjald fyrir gistingu innan 
þjóðgarðsins."

Samkvæmt þessu er þjóðgarðinum heimilt að ákveða að láta alla sem gista innan þjóðgarðsins greiða 
„sérstakt gjald" og ég skil orðalagið þannig að það er ekki háð því að mæta kostnaði vegna tiltekinnar 
þjónustu. Þarna er opnað á að innheimta einhverskonar gistináttagjald. Þarna geta þeir sem tjalda á 
víðavangi, gista í skálum í þjóðgarðinum eða sofa veðurtepptir í bílum yfir nótt lent í því að greiða 
gjald bara fyrir það eitt að sofa í þjóðgarði. Þetta er með öllu óásættanlegt.
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15.Fleiri athugasemdir við frumvarpið.
Mögulegt er að gera fjölmargar athugasemdir til viðbótar og í stað þess að fara yfir allar greinar 
frumvarpsins vek ég athygli á margar ítarlegar og vandaðar umsagnir hafa borist með málefnalegri 
gagnrýni sem hægt er að taka undir.

16.Lokaorð.
Stór vandi við þjóðgarða hefur verið öfgar og valdbeiting umfram meðalhóf. Ef okkur tekst að koma 
böndum á þessi atriði myndi þjóðin fylkja sér bakvið þetta annars fallega verndunar- og 
stjórnunarform. Því miður er frumvarpið um Hálendisþjóðgarð ávísun á að öfgar nái að blómstra og 
mikið vald er fært til fólks sem hefur sýnt í verki að það fer illa með valdið og það kemur illa niður á 
almannaréttinum. Dæmi frá VJÞ tala þar sínu máli. Á meðan okkur tekst ekki betur til verður mikil 
andstaða framundan við stækkun og stofnun þjóðgarða.

Ég legg til að frumvarpið verði ekki afgreitt nú heldur staldrað við og umræðan nú notuð til að vinna 
málið betur. Þjóðgarður verður aldrei alvöru nema þjóðin fylki sér öll á bakvið hann.

Reykjavík 1.2.2021 

Snorri Ingimarsson

Rafmagnsverkfræðingur og tölvunarfræðingur


