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Útdráttur úr umsögn.

Almennt er Norðurflug hlynnt hverskonar nátttúruvernd sem hefur visst jafnvægi að markmiði. Slíkt 
markmið er t.d. að verja náttúruna fyrir framtíðar kynslóðir en þó þannig að ekki séu settar óþarfa 
hömlur á framtíðar kynslóðir, markmið skipulags sé skýrt þ.e. að vernda en ekki banna atvinnumennsku 
og ekki síst sé einfalt að eiga við viðkomandi stofnun/þjóðgarð og erum við bara að nefna nokkur megin 
atriði þess jafnvægis sem þarf að ríkju og gilda með skýrum hætti.

Nátturuvernd er grunnur að starfsemi félags. Félagið bendir þó á að markmið þjóðgarða ætti ekki að 
vera að hafa afskipti af atvinnurekstri nema góðar og gildar ástæður séu til staðar eins og fyrr sagði. Í 
þessu efni er vísað til 75.gr. stjórnarskrár okkar góða lands. Þannig þurfa lög, reglugerðir skipurit og 
samskipti við þjóðgarða að hafa í öndvegi náttúruvernd samhliða þess að gætt sé að atvinnufrelsi eins 
og stjórnarskrá okkar tilgreinir með skýrum hætti.

Gæta þarf ítrustu varkárni og rökstuðnings til að hindra stjórnarskrárvarinn rétt félaga til að nýta 
landgæði til að efla sinn rekstur og skapa störf, landi og þjóð til heilla. Það er reyndar ljóst af umsögn 
umhverfis- og auðlindaráðherra að þjóðgarður á að efla atvinnustarfsemi sem er gott.

Að mati Norðurflugs (NF) er mikið hagsmunamál að vel takist til með þjóðgarða. NF hefur reynt að 
kynna sér útfærslu þjóðgarða um víða veröld til að kynna sér sögu þeirra, skipulag, varklag og hvernig 
til hefur tekist.

Að öfangreindu sögðu, ákvað félagið gera nokkuð ítarleg umsögn þannig að allar umræður gætu byggst 
á staðreyndum sem er grundvöllur skynsamlegra og varanlegra ákvarðana. Ekki má setja upp slík lög 
að þau hindri komandi kynslóðir til að afla lífsviðurværis. Erfitt er að sjá til um framtíð okkar afkomenda 
en gæta þarf þess að lög sem gilda um alla framtíð séu t.d. sama eðlis og f.d. lög um lífeyrissjóði sem 
hafa farsæl lög og verða það áfram og nánast óumdeild.

NF hefur haft umhverfisstefnu í sínum handbókum, farið yfir nátturverndarmál í árlegri endurþjálfun 
og ekki síst hefur félagið fjárfest í þyrlu sem er sú vinsælasta innan þjóðgarðar erlendis. Hún er 
hljóðlátari en líklega allar í sambærilegum stærðarflokki. - Grunnur okkar starfsemi, er frelsi til 
lendingar enda hafa þyrlur ekki skilið eftir sig fótspor eins og sýnd eru í Viðauka II, bls. 11.

Félagið hefur lagt sig fram um að eiga samstarf við alla um skynsama náttúrvernd.

Bendum einnig á að öll gjaldtaka standist lög um að skýrt sé hvað stendur að baki gjaldtökunni. Í þeim 
efnum hefur Próf. Páll Hreinsson gert greinar sem er vert að kynna sér.

Við bendum á að hugsanlega sé betra að tilgreina með skýrum hætti þau svæði sem ekki má lenda á, 
vegna eintakrar náttúru (sjá tölulið h.m á bls. 8) í stað þess að setja upp svona gríðarlega stóran 
þjóðgarð. Meta þarf hvort markmið með nátturvernd náist ekki með sama hætti og með mun minna 
íþyngjandi hætti en að binda land og þjóð í þessum stóra þjóðgarði.
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Sýnist sem Vatnajökuls sem og 
Snæfellsnes þjóðgarður og annað 
sem er friðlýst sé alls um 26.677 
ferkílómtrar eða 25,9% eða 
fjórðungur okkar góða lands.
Áhugavert er að vita hvort nokkurt 
land hefur verndað álíka stóran hluta 
síns lands.

Öll lög og reglugerðir þurfa að hafa 
skýr markmið um að efla alla 
atvinnustarfsemi ekki bara þá sem er 
í nágrenni þjóðgarðsins. Hvergi má 
mismuna neinum aðila án ítarlegs 
rökstuðnings og alls ekki á grunni 
nálægðar við þjóðgarð. Jafnrétti þarf að gilda sem og önnur gildi sem eru til staðar og standa í okkar 
stjórnarskrá.

Í tengslum við stofnun þjóðgarðs þarf að gæta að hófsemi og þess að fyrirtæki geti séð sæmilega til um 
sína framtíð (fyrirsjáanleiki). Gefa þarf fyrirtækjum tækifæri til að aðlaga sig að miklum breytingum í 
starfsumhverfi þeirra. Slíkt er þeim, starfsmönnum þeirra og nær umhverfis þeirra mikilvægt.

Öll samskipti við aðila þjóðgarðins þurfa að vera einföld, skýr og markast af samstarfi en ekki af 
ástæðulausum afskiptum nema ef greinilegur ásetningur er um brot á lögum og reglugerðum.

Við væntum þess að ofangreint hafi verið til þess að skapa góða umræðu um atvinnustarfsemi í 
þjóðgörðum almennt. Ekki síst væntum við þess að ítarefni sem fylgir geti verið gott efni til að ræða 
um þjóðgarðinn af skynsemi, yfirvegun og ekki síst staðreyndum.

Við fögnum umsögnum umhverfis- og auðlindaráðherra um að markmið náttúrverndar sé hluti af þeirri 
viðspyrnu sem ferðaþjónustan þarnast á þessum Covid19 tímum. Ekkert má gera sem tefur 
uppbyggingu ferðaþjónustu sem er mikilvæg grein fyrir okkar land og framtíð þess. Ekki síst er 
mikilvægt að ferðamennska hefjist af krafti til að minnka mikið atvinnuleysi sem við viljum ekki hafa í 
okkar góða landi.

Við viljum taka fram að okkar umsögn mundi teljast nokkur ítarleg. Ástæða þess er að við höfum og 
viljum leggja okkur fram um allt sem telst til náttúrverndar. Við viljum leggja okkur fram um að eiga 
góð samskipti við Umhverfisstofnun og alla þá sem leika sitt hlutverk í  verndun okkar fallega lands.

Við leggjum til að meira sé lagt í allt samráð og undirbúning að þessum þjóðgarð enda það stórt mál 
að vel þarf að vanda til laga sem er ætlað að standa í tugi ef ekki hundruð ára.

Ef þess er óskað erum við reiðubúnir að mæta á fundi til frekari umræðna.

Reykjavík 1. febrúar 2021.

f.h. Norðurflugs

Birgir Ómar Haraldsson, framkvæmdarstjóri.
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Ítarefni um frumvarp um hálendisþjóðgarð.
Stofnun þjóðgarðs er það stórt mál og getur haft afar afdrifaríkar afleiðingar fyrir okkur sem byggjum 
reksturinn á þeirri einstöku náttúru sem við við öll eigum og þykir vænt um. Það er því enginn annar 
valkostur en að skýra afar vel það sem við höfum áhyggjur af. Öll umræða þarf að vera grundvölluð á 
staðreyndum og skynsemi.

Við viljum byrja að segja með skýrum hætti að við erum hlynntir landvernd og að byggja upp okkar land 
til að komandi kynslóðir eigi gott líf og góða framtíð. Um er að ræða gersemar komandi kynslóða sem 
þetta snýst um, þó það sé ekki yfirlýst markmið í lögunum, en ætti að vera. Andi þessara laga er ekki 
skýr hvað þetta varðar en hér er nauðsynlegt að andi eða markmið sé skýrt enda þarf skýr rök þarf til 
að vernda 30/40% af landinu. Ekki er hægt að binda framtíð komandi kynslóða þannig að þau fái minna 
ráðið um sitt líf hér á þessu landi.

Hinsvegar þarf að vera skynsemi og raunsæi í lögum og reglum og þar viljum við leggja okkar mat og 
skoðanir á vogarskálarnar. Við þurfum síðan að gæta þess að hér þurfa allir að lifa í sátt og samlindi og 
ekki innleiða lög sem skapa óþarfa sundurlindi meðal þjóðarinnar, hindra almennt frelsi til atvinnu sbr. 
stjórnarskrá og önnur megin gildi okkar þjóðar.

Norðurflug (NF) hefur fjallað um landvernd með sínum starfsmönnum samhliða árlegri endurþjálfun.

Þyrlur NF hafa verið notaðar til að endurbæta stíga, setja upp palla og annað sem ekkert annað 
atvinnutæki gætur unnið og ekki síst með eins litlu eða engu raski á náttúrunni. Þannig hjálpa þyrlur 
að vernda náttúruna meira en flestir gera sér grein fyrir.

Ekki bara erum við með nátturvernd í okkar handbókum heldur höfum við fjárfest í þyrlu sem er talin 
sú hljóðlátasta í heimi til farþegaflugs. Sama tegund er t.d. notið í Grand Canyon og fleiri þjóðgörðum. 
Ef hinsvegar er þrengt að okkar starfsemi er jafnframt verið að þrengja að getu okkar til fjárfestinga 
m.a. í fleiri álíka þyrlum. Því þarf að gæta að margskonar þátta við landvernd og þjóðgarða.

Viljum taka fram að félag okkar hefur haft í sínum handbókum grein um náttúrvernd og við vitum ekki 
til þess að nokkurt annað þyrlufélag hafi haft slíka stefnu þann tíma sem við höfum gert slíkt. Það er 
hagsmunamál okkar félags að gengið sé vel um okkar náttúru sem og fyrir alla og ekki síst framtíðar 
kynslóðir.

NF hefur ekki brotið gegna ákvæðum um friðlönd sbr. erl. þyrlurekandi gerði og virðist sem engar 
afleiðingar verði af þeirri hátterni.

Umsögn Guðmundar umhverfis og auðlindaráðherra um að þjóðgarðar séu almennt forsenda þessa að 
ferðaþjónustan nái vopnum sínum á ný er rétt. Af yfirlýsingu hans er ljóst að markmið um þjóðgarðsins 
sé að efla atvinnustarfsemi auk þess að vernda fyrir framtíðar kynslóðir. Það er ljóst að komandi 
kynslóðir lifa þó af gæðum þessa lands og það væri óæskilegt og varla í takt við stjórnarskrá ef settar 
væru hömlur á lífviðurværi þeirra, sem og fyrirtækja til næstu framtíðar. Hér sýnist okkur að ekki sé 
gætt þessa auk þess að þörf fyrir vernd þarf að vera afar skýr (sjá Rauða listann frá UST og skilmálar 
vegna Fjallabaks).

Ef atvinnustarfsemi, sem er lífviðurværi framtíðar kynslóðar, er hampað sem jákvæðri þróun og 
þjóðgarðurinn hefur skýr markmið um slíkt erum við frekar jákvæðir en þó á þessum forsendum sem 
hér koma fram:-
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1. Sett séu fram afar skýr markmið um hvað skal einkum vernda og verja og koma slíku á framfæri 
með skýrum hætti (sjá t.d. eitthvað í veru Rauða listans sem var gerður af UST og var bara gott 
innlegg í umræðuna). Ef ætlunin er að vernda mosa, lindir, hveri þá setja það skýrt fram í stað 
almenns orðalags. Bendum á að við lendum ekki þyrlum nema á traustum grunni sbr. okkar 
handbækur og erum mest að lenda á melum sé þess nokkur kostur. Bendum á að NF hefur 
aldrei skilið eftir sig fótspor t.d. í Hrafntinnuskeri eða neinstaðar og enginn annar ferðamáti 
getur státað sig af slíku og jafnvel varla gangandi aðilar. - (sjá síðari umfjöllun Rauða listainn 
frá UST 2010 sem og skýrslu Skipulagsstofnunar um eðli skemmda sbr. viðauka III að neðan)

2. Lög um bióðgarðinn séu bannig úr garði gerð að „afar" skýrt sé að samhliða vernd sé ætlunin 
að efla atvinnustarfsemi landi og komandi kynslóðum til heilla. Ekki er hægt að einskorða 
atvinnuþróun við aðila í nágrenni þjóðgarðs heldur allra þeirra sem geta nýtt gersemar 
þjóðgarðsins til að skapa tekjur fyrir hann og þá land og þjóð. Jafnræði þarf að ríkja.

3. Allar reglugerðir hafi slíkt ákvæði sem kemur fram í lögum sbr. 2 að ofan. Allar reglugerðir 
verða að hafa stoð í lögum. Það virðist lenska þessi árin að unga út reglugerðum sem virðist 
valda því að lög eru ekki eins vel ígrunduð og áður.

4. Einnig komi fram lágmarks inngrip inn í atvinnustarfsemi þó þannig að þeim sem vísvitandi og 
ítrekað brjóti lög og reglugerðir sé refsað. Með sama hætti sé einnig ákvæði um að landverðir 
og aðrir starfsmenn séu ekki að skapa neina óþarfa árekstra við atvinnustarfsemi. Hér gildir að 
aðilar vinni saman en slíkt gerist ekki ef markmiðið er óljóst. Ef þau eru óskýr þá er hætta á að 
sumir taki að sér að túlka lögin með þeim hætti sem þeim hentar og slíkt er ekki skynsamlegt.

5. Inngrip skv. ofangreindu er þannig að t.d. fyrir okkar starfsemi þurfi afar einfaldan samning (sjá 
7 að neðan) og öll samskipti séu afar einföld enda teljum við að ekki þurfi að takmarka okkar 
starfsemi sbr. 1 lið í grein Magnúsar Guðmundssonar framkvæmdarstjóra sem er í viðauka I 
við þessa umsögn.

6. Öll samskipti verði einföld milli atvinnustarfsemi og þjóðgarðsins sbr. samningar og allar 
heimildir.

7. Samningar þurfa ekki að tilgreina mörg atriði og eiga að vera einfaldir sbr:-
a. Aðilar samnings
b. Markmið sem er vernd náttúru
c. Miðað við tiltekna viðkomu eru engar hömlur á starfsemi en ef umfram tiltekin viðmið 

ræða aðilar um takmarkanir um lendingar á tilteknum svæðum. Bendum á að í fyrri 
samskiptumv ið UST hefur iðulega komið fram að okkar þyrlur eru ekki að lenda á þeim 
svæðum sem það mat viðkvæmt. Við erum með stefnu um nátturuvernd og förum 
eftir henni eins vel og við þekkjum til.

d. Engin gjaldtaka á að vera til staðar enda hefur þjóðgarðuinn engan kostnað af okkur. 
Bendum á greinar m.a. Páls Hreinssonar prófessors um grunn gjaldtöku.

e. Gildistími
f. Samráð á 3 ára fresti ef meiriháttar breytingar á starfsemi viðkomandi félags.
g. Ákvæði um viðurlög ef brotið er á samningi, lögum eða reglugerðum
h. ...lágmarka þarf alla skriffinnsku sem skoðanakannanir telja hafa vaxið undanfarin 

áratug
8. Skýr mörk þurfa ávallt að vera milli lögregluvalds og heimilda landvarða sem og milli 

þjóðgarðsins og Samgöngustofu. Bendum á að UST er að vinna þarft verkefni sem er að koma 
með leiðbeiningar um flug yfir viðkvæmum stöðum og eingöngu svona einfalt verkefni er að 
skila meiri í verndarmálum en jafnvel margt annað.

9. Valdajafnvægi þarf að vera skýrt þ.e. þetta er það stór aðgerð að það er varla verjandi að aðilar 
sem bera enga ábyrgð gagnvart almenningi geti haft þau völd sem virðist vera í þessum drögum
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að lögum. Það eru líkur til að afar flókið verði að eiga samskipti við svona mikið skipurit og 
valddreifingu.

Við viljum síðan benda á nokkur praktísk mál sbr. hér að neðan:-

a. Markmið landsins hafa stundum verið til umræðna t.d. draga að efnaða einstaklinga í 
stað massa túrisma sem dæmi. Ekki væri óskynsamlegt að ræða stefnu sem þessa og 
ahrif þjóðgarðs á þá stefnu. T.d. eru lögin þannig að þau hindri ekki þessa stefnu eða 
markmið svona sem dæmi. Betra er að fá færri en betur borgandi ferðamenn en massa 
túrisma. Hér þarf að eiga sér orðastað milli t.d. Íslandstofu sem annast 
markaðssetningu okkar lands og þeirra sem standa að landvernd.

b. Gæta þarf að margskonar þáttum t.d. gagnvart aðilum sem geta ekki gengið v. heilsu 
en langar að upplifa nátturuna eins og aðrir heilsuhraustir ungir eintaklingar. Á að 
hindra þessa aðila t.d. að fara í skipulagðar ferðir með faratækjum sem gætu verið 
þyrlur eins og annað farartæki? Við höfum oft farið með veika einstaklinga sem og 
fatlaða sem höfðu enga aðra möguleika að sjá okkar stórkostlegu náttúru.

c. Bendum á að í Leiðarljósi atvinnustefnu Vatnajökulsþjóðgarðs er verið að leggja mat á 
hvaða atvinnustefna er viðeigandi í hendur þjóðgarðsins sem ber enga aðra ábyrgð en 
að vernda náttúruna. Ekki má gera enn eitt annað vald til viðbótar við það sem fyrir 
er. Ekki verður annað séð en t.d. að þessi drög að lögum skarist við lög um náttúrvernd 
nr. 60/2013.

d. Mismunun innan þjóðgarðsins gengur ekki sbr. að heimila einni tegund ferðaþjónustu 
en ekki annarri nema ef á grunni skaða á nátturu. Að bera fyrir sig öryggi er ekki 
hlutverk þjóðgarðs enda kosta viðkomandi fyrirtæki tryggingar sem þjóðgarðrinn 
getur, hinsvegar sett reglur um. Fyrirtækin eru alltaf endanlega ábyrg (tryggja sig fyrir 
áhættu) og að nýta öryggi frekar en náttúrvernd virðist vera nokkuð vandasamt.

e. Atvinnustarfsemi í nærumhverfi er mismunun (sjá 4. tl. Inngangs í Atvinnustefnu 
Vatnajökulsþjóðgarðs) þ.e. allir eiga rétt á að vera í löglegri atvinnustarfsemi sbr. 
stjórnarskrá.

f. Mismunun um að efla atvinnu í nærsveitum þ.e. er verið að útiloka t.d. aðila sem eru 
sérhæfðir sbr. þyrlurekendur sem er það viðamikil starfsemi að enginn eða fáir aðilar í 
nærsveitum þjóðgarðs geta staðið undir svo sérhæfðum rekstri?

a. Í tengslum við mismunun þá bendum við á að það eru ekki þyrlur sem hafa 
skaðað náttúruna og líklega er þetta einn sá ferðamáta sem veldur minnstum 
skaða. Bendum á að það er munur á hugtökum sbr. skaði v. ónæði sem er 
margskonar t.d. flygildum, krossurum og öðrum faratækjum. Eina leiðin að 
greina á milli aðila sem skapa ónæði er að setja hávaðarmörk. Ítrekum að NF 
hefur fjárfest í hljóðlátustu þyrlutegund sem til er á markaðanum og ætlar að 
halda áfram á þeirri vegferð séu rekstrarskilyrði til þess.

b. Bendum á að ef það er réttur þeirra sem geta gengið um gersemar þessa lands 
að þeir eiga óskoraðan rétt til algers hljóðs og þeir sem trufla þessa kröfu þá 
er verið að takmarka hverjir geti notið gersema þessa lands. Viðvarandi skaði 
á viðkvæmri náttúru er sjónrænn skaði sem allt eins má ræða betur og 
samhliða umræðu um hávaða eða annað sem truflar suma.

c. Hver einasta tegund ferðamennsku hefur sín einkenni sbr. þyrlur skapa hávaða 
en önnur tegund skaðar náttúruna. Hestahjörð, hjólastígar og göngustígar 
geta allt eins fallið undir truflun á upplifun að vera út í víðáttunni einn með 
sjálfum sér. Er hávaði sem er í örfáar mínutur verri en að horfa á
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nátturugersemar gengnar í drasl? (sjá myndir og skemmdir vegna göngustíga 
og utanvega aksturs í viðauka II.

d. Er það ekki mismunun að þyrlufélag sem fer kannski einu sinni á dag í 
Vatnarjökulsþjóðgarð þurfi heimild til lendingar vesta Vatnajökuls þegar t.d. 
rúta hefur fullar heimildir til að aka Gæsavatnaleið með margfalt fleiri farþega? 
Vélsleðar. buggibílar og aðrir mega aka þessa leið sem aðrar leiðir en ein 
tiltekin starfsemi kallar á allskonar óþarfa skriffinnsku fyrir td. eina ferð á 
svæðið. - Við gætum nefnt Háafoss sem dæmi þar sem rútur keyra á 
bílastæðið við fossbrún en þyrla má ekki lenda á malarkafla árinna sem ryður 
kaflann alla vetur. Hver er kostnaður við bílastæðið í samanburði við að lenda 
á malarkambi? Hver eru rökin að hamla upplifun einnar tegundar 
ferðamennsku en ekki annarrar?

e. Létt motorhjól eða svokallaðir krossarar skapa hljóð sem og ný tegund 
rafmagns hjóla og talandi ekki um dróna sem þess utan skapa engar tekjur fyrir 
samfélag okkar eins og t.d. þyrlurekstur.

f. Í viðauka II eru myndir af skemmdum á náttúrinni og engar tengjast þyrlum.
g. Í 7. c. að ofan er rætt um skilgreiningu á lendingarsvæðum og tekið sem dæmi um 

hvernig megi einfalda starfsemi þeirra sem byggja sína tilveru á atvinnu tengda 
þjóðgarði. Til staðar er saga um slík bönn t.d. Hvannadalshnúk og víðar og allir virða 
það bann. M.t.t. m liðar hér á eftir er auðvelt að banna umgengni um þau svæði sem 
Rauði listi UST frá 2010 gerði áhugaverða tilraun til að tilgreina. Ef greint er hvaða 
lendingarstaðir henta þyrlum er ljóst að það þarf afar litlar takmarkanir til að ná 
markmiðum um náttúrvernd. Fótspor þyrlna er afar lítið m.v. t.d. skaða vegna 
utanvega rekstrar.

h. Frelsi til atvinnu er grundvöllur stjórnarskrár okkar frábæra lands sbr. 75 gr. 
stjórnarskárinnar. Sú grein segir:-

a. Öllum er frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa. Þessu frelsi má þó setja 
skorður með lögum, enda krefjist almannahagsmunir þess. Í lögum skal kveða 
á um rétt manna til að semja um starfskjör sín og önnur réttindi tengd vinnu.

b. Það er hugleikið hvaða almannahagsmunir krefjist þess að setja allkonar 
hamlanir a almenna starfsemi fyrirtækja. Því ættu lög um þjóðgarðinn að vera 
sem minnst íþyngjandi fyrir atvinnustarfsemi og slíkt ætti að koma fram með 
skýrum hætti. Ekki er æskilegt að mál tengt þessu að komi fyrir dómstóla.

c. Líklega er staðan sú að nýsköpun í okkar landi er mikilvæg og okkur grunar að 
það séu fáar greinar sem hafa verið jafn skapandi í nýsköpun og 
ferðaþjónustan. Að hindra nýsköpun er eigi gott heldur skal skapa þann grunn 
að atvinnulíf vaxi og dafni.

d. Benda má á að fáar greinar skapa jafnmikið að beinum og óbeinum störfum 
og ferðaþjónstuna gerir og því þarf að gæta þess að greinin sé studd af 
þjóðgarði en hlutverkið snúist ekki um að þjóðgarðurinn sé „yfirvaldið" sem 
beri að hlýða.

e. Í ljósi stjórnarskrár þá sjáum við ekki hvort það sé heimilt að fela nánast 
pólitískt vald án slíkrar ábyrgðar. Það er t.d. ekkert sem segir að ekki sé hægt 
að breyta án formlegrar umfjöllunar á Alþingi og ekkert sem hindrar 
gerræðislegar og öfgafullar breytingar í framtíðinni. Að þessu þarf að huga. 
Þeir sem stjórna þjóðgarðinum voru ekki kosnir til að taka íþyngjandi 
ákvarðanir fyrir hönd almennings sem takmarkar t.d. stjórnarskrárvarinn rétt 
eða rétt skv. öðrum lögum.
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GjFíjIJVjD CaN YU N  N .'17 'JO jV II P a r k  
preserves andprotects the natural 

and cultural resources and ecological 
and physicalprocesses oftke Grand 

Canyon alongwith  its scenic, aesthetic, 
and scietitific values for the benefit 

and enjoyment of thepublic.

i. Við höfum kynnt okkur Grand 
Canyon þjóðgarðinn og þar 
segir með skýrum hætti sbr. 
mynd hér til hægri hver er 
tilgangurinn þ.e. „til að 
almenningur getið notið".
Reyndar er um að ræða 
þjóðgarð sem er að vernda 11 
mismundani ættbálka, dýr, 
einstaka náttúru en ekki beint 
víðneskju.

a. https://www.nps.gov/grca/learn/management/upload/GRCA OV 2017 508 
.pdf

b. https://www.grandcanyon.org/about-us/history-mission/

c. Um er síðan að ræða „nonprofit" fyrirkomulag eða einskonar 
sjálfseignarstofnun.

j. Gæta þarf að skattlagningu sbr. stjórnarskrá og það á ekki að íþyngja atvinnurekstri 
frekar en nú er og bendum á ákvæði stjórnarskrárinnar þ.e. 75.gr. 

k. Varðandi hávaða er ljóst af nágrannarétti að við sem búum í Reykjavík getum lítið 
kvartað undan hávaða af flugvélum, traktorum, motorhjólum o.s.frv. Þegar komið er 
út fyrir þéttbýli er ljóst að annað ræður en það getur varla verið að þar gildi bara réttur 
þess sem óskar að vera í endalausri kyrrð. Er réttur t.d. þess sem er að fljúga í þyrlu 
enginn eða annara sem stunda atvinnurekstur? 

l. Efla þarf upplýsingar til ferðamanna sem leigja sér svokallaða „camper" bíla en ítrekuð 
tilfeli um utanvega akstur auka almenns sóðaskapar er óviðunandi. 

m. Í samantekt UST árið 2010, er talað um Rauða listann þ.e. um svæði í hættu. Þar koma 
fram svæði sem eru í hættu og er þessi greining áhugavert innlegg í umræðuna um 
þjóðgarðinn. Nú 10 árum síðar er komið fram frumvarp um að vernda um 40% landsins 
og svo virðist sem engin tenging sé milli þessarar skýrslu og nýja frumvarpsins. Það 
þarf að gæta að hófsemi og þess að fyrirtæki geti séð sæmilega til um sína framtíð. 
Umbylting stefnu án skýrra markmiða er ekki æskilegt verklag.

a. https://ust.is/library/Skrar/Einstaklingar/Nattura/Skyrslur/astand fridlystra 
svaeda skyrsla umhverfisstofnunar nov 2010.pdf

b. Fleiri gögn eru til sbr. skýrsla ferðamála-, iðnaðar, og nýsköpunarráðherra um 
þolmörk ferðamannsku en í dag er ekki sama aukning milli ára á fjölda 
ferðamanna og allt aðrar forsendur.

c. Góð skýrsla er til á vegum Skipualgsstofnunar um ferðmannesku á 
miðhálendinu.

n. Vakinn er eitt atriði sem er einshverskonar forsenda atvinnustarfsemi. Vakinn er góður 
en það er alveg ljóst að það reglugerðar umhverfi sem gildir um flugrekstur fer langt 
umfram Vakann í gæðamálum og þetta á hreinlega að fara út. Margskonar gæðakerfi 
eru til staðar en hvergi eins mikil og í flugrekstri. 

o. Skaði versus ónæði eru hugtök sem þarf að hafa í huga þ.e. hér er mikill munur á þó 
stundum sé hægt að lesa úr drögum að þetta sé nánast sama hugtakið. 

p. Okkur þætti vænt um að mat á umhverfisáhrifum mismunandi flutningsfara eða 
atvinnutækja sé skoðað með raunhæfum hætti. T.d. við Jökulsárlón þetta búið að 
gerast:-
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a. NF aðlagaði lendingarstað að beiðni aðila en árið eftir var búið að byggja kofa 
nánast við kríuvarpið sem við áttum að vernda og gerðum en þjóðgarðurinn 
gerði að engu.

b. Vegna umfangmikils viðhalds á loftförum leka þau aldrei olíu eins og rútur og 
önnur land flutningstæki gera.

c. Það er hljóðmengun af bátunum sem eru á lóninu og vissulega gæti sumum 
finnst sem bátar minnki upplifun af þeirri einstöku náttúru sem þar er.

d. Er hljóðmengun af báti meiri eða önnur en af þyrlu? Líklega þar sem bátar eru 
allan daginn en þyrlan kemur kannski einu sinni á dag að meðaltali. Hver er þá 
forsenda þess að það þarf að setja umfangsmikið kerfi um komu þyrlna?

q. Við höfum kynnt okkur verndarsjónarmið m.a. UN og þau ganga út á að einfalda allt 
regluverk og styðja við atvinnurekstur og allt miðast við slíkt.

a. https://www.eea.europa.eu/
b. https://www.unenvironment.org/
c. https://www.ust.is/haf-og-vatn/althjodlegt-samstarf/althjodlegar-stofnanir/ 

r. Í tengslum við lögin er rætt um þau orkuskipti sem framundan eru hérlendis sem í
heiminum. Samhliða virðist sem verið sé að þrengja að möguleikanum til nýtingar 
endurnýjnalegrar orku þannig að hér, enn og aftur, virðist sem ekki sé búið að skoða 
lögin út frá afar mikilvægum hliðum. Það er allt eins líklegt að það verði bylting í tækni 
og einnig allri nýtingu á orku og það getur ekki verið skynsamlegt að binda komandi 
kynslóðir við það fyrirkomulag sem frumvarpið virðist telja rétt. - Ummæli eins og að 
ýta vindmillum út á haf þarf að skoða vel enda mikið í húfi fyrir alla og ekki síst 
framtíðar kynslóðir.

s. Ekki þarf síst af öllu að leita leiða til að auðvelda gerð kvikmynda á víðernum okkar 
lands. Hugsanlega er auglýsingargildi kvikmynda tekna hérlendis að hluta eða öllu leiti 
meira virði en t.d. Inspired by Iceland eða aðrar álíka herferðir. Ef við skiljum rétt eru 
það einkum víðáttur okkar lands sem heilla erl. kvikmyndaframleiðendur og því líklega 
að hálendisþjóðgarður skipti miklu fyrir framgang þeirrar atvinnugreinar. Það litla sem 
við þekkjum til er að það ríkir gríðarlega samkeppni um gerð kvikmyndagerðar. Því er 
ekki æskilegt annað en að rætt sé við hagsmuna aðila til að einfalda allt regluverk 
þannig að viðkomandi aðilar geti keppt á verðum en falli ekki á óþarfa skriffinnsku sem 
er ekki til staðar hjá helstu samkeppnislöndum. Það hefur verið mikil gróska í 
kvikmyndagerð hérlendis sl. ár og það eru komin fyrirtæki sem hafa sýnt og sannað að 
þau geta tekist á við afar stór verkefni og væri afar miður ef þessum árangri væri kastað 
á glæ með óskilvirkni í umsóknarferli eða kröfum umfram það sem þekkist meðal 
helstu samkeppnislanda. Hvet alla að kynna sér afar vel þann árangur sem fyrirtæki 
og einstaklingar hafa náð enda um stórkostlegt afrek að ræða. - Í viðauka V er grein í 
Morgunblaðinu 18 janúar sl. um hækkun endurgreiðslu til kvikmyndagerðar. Það sem 
við þekkjum til er að erl. aðilar hafa oft takmarkaðann skilning á skriffinnsku og því er 
hætta á að hækkun endurgreiðslu hafi takmarkaðan tilgang ef t.d. ferlið um heimildir 
er langur, mikið magn gagna og annað. Benda má á að ísl. kvikmyndar fyrirtæki hafa 
skilið afar vel við alla tökustaði enda þau eins og við með alla okkar hagsmuni undir að 
vel sé gengið um náttúru okkar fallega lands.

Við höfum lesið og kynnt okkur ógrynni af efni m.a. Hvítbók um löggjöf til verndar náttúru Íslands, gefin 
út 2011, Íslenska Þjóðstígar gefin út af Ferðamálastofu og öðrum átið 2014 til að nefna nokkur rit sem 
við höfum lesið. Það er til ógrynni af afar góðum ritum um hvernig má standa að náttúruvernd þannig 
að vel sé staðið að málum og í sátt við land og þjóð.
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Grein Magnúsa Guðmundssonar í Morgunblaðinu 8 desember 2020

Viðauki I

MORGUNBLAÐ® ÞRÐJUDAGUR 8. DESEWBER 2020

Umræóan

Atvinnustefna Vatnajökulsþjóðgarðs
Eflir Majfnús Guðmuuilsson

Vatnajökuls- 
þjóðgarður er tólf ára 
gömui stot'nun i stöð- 
ugri þróun. þar starfa 
um manns á heiis- 
árgrundvellh Lang- 
flestir á starfsstöðMim 
á landsbyggðinnL Að 
sumariagi bætast við 
um 70 starfsmenn sem  
sinna landvörslu, 
fræðslu og öðrum til- 
fallandi verkefnum.
Þjóðgarðurinn nær til Vatnajökuls 
og stórra svæða i nágrenni hans, 
þar á meðal þjóðgarðanna sem fyr- 
ir voru i Skaftafeili og Jökulsár- 
gljúfrum. Sumarið 2019 var stigið 
mikiivægt skref i þróun þjóðgarðs- 
ins þegar hann var samþvkktur á 
heimsminjaskrá IIN’ESCO æ m  
staðfestir að hann er einstakur á 
heimsrisu.

Vatnajökulsþjóðgarði hefúr frá 
upphafi verið ætlað að styrkja 
byggð og atvinnuatarfæmi i ná- 
grenm hans. m.a. með þ u  að hvetja 
til sjálíbærrar nýtingar svæðanna. 
Vatnajökulsþjóðgarður er þvi vett- 
vangur umfangsmikillar atvinnu- 
starfsemi sem er ein forsenda þess 
að þjóðgarðurinn nái tilgangi sin- 
um.

Til þess að skýra leikreglur

vegna ariinnutengdr- 
ar starfsem i i Vatna- 
jökulsþjtVðgarði sam- 
þvkkti stjóm  hans 
atrinnustefnu i júni 
2019. í  aðdraganda 
þess að stefnan var 
samþvkkt átti sér stað 
viðtækt samráð við 
fyrirtæki og samtök í 
ferðaþjónustunni og 
voru haldnir opnir 
funriir á öllum svæðum  
þjóðgarðsins og i 
Reykjarik auk raf- 
rænnar konnunar. 

Stefnan útfærir leiðarljós um nátt- 
úruvemd og sjálfhæm i. samvinnu, 
rirðingu og gæði.í reglugerð umhverfis- og auð- 
lindaráðherra frá 20. mars 20(20 er 
atvinnutengd starfsemi i Vatnajök- 
ulsþjóðgarði skilgreind sem -þjón- 
usta sem aðrir en þjóðgarðurinn 
bjóða gegn þóknun innan marka 
þjóðgarðsins". í  reglugerðinni er 
ariinnutengdri starfsem i innan 
þjóðgai'ðsins skipt i tvennt með efi-  
irfarandi hætti: 

a. Starfsemi sem er þess eðhs að 
ekki er þörf á að setja sér- 
stakar takmarkanir varðandi 
umfang eða fjölda i*ekstrar- 
aðila sem sinna sambæriiegri 
starfsemi innan þjóðgarðsáns 
eða einstakra svæða hans. 

h. Starfsemi sem er þess eðlis að

Vatnajökulsþjóð- garði hefur frá 
upphafi verið ætlað að styrkja byggð og atvinnustarfsemi í 
nágrenni hans.

þörf er á að takmarka umfang 
eða fjölda þeirra rekstraraðila 
sem sinna sambærilegri starf- 
semi innan þjóðgarðsins eða 
tiltekinna svæða hans. 

Hefðbundin landnýting og starf- 
semi henni tengd telst ekki at- 
vinnutengd starfsem i samkvæmt 
reglugerðinni, aa . búfjárbeit. fugla- 
veiði, hreindýraveiði, veiði i ám og 
vötnum og nýting rekariðar.

í  ílestum  tilfelluin geta gestir og  
ferðaþjónustufyriiriæki heimsótt 
Vatnajökulsþjóðgarðs án takmark- 
ana. Það er þó áskiiið i lögum að 
fyrirtæki sem stunda atvinnu- 
starfsem i innan þjóðgarðsins þurfi 
að gera samninga við Vatnajökuls- 
þjóðgarð um þá starfsemi. Vegna 
óhkra forsendna þeirra sem  þegar 
veita þjónustu með fastri aðstöðu 
innan þjóðgarðsins verða samn- 
ingar gerðir i skrefum og leyfis- 
veitingar innleidriar með góðum 
fyrirvara og skýrum leiðbeiningum.

í undantekningartih ikum þarf 
að skilgreina tjölda gesta eða fjölda

fyrirtækja á ákveðnum svæðum, 
t.d. vegna örvggis ferðamanna. 
Dæmi um þetta er þróunarverkefni 
á suðursvæði Yatnajökulsþjóðgarðs 
sem er unnið i samvinnu rið fyrir- 
tæki sem  hafa kailað efiir skri*um 
leikreglum, m.a. rið að takmarka 
ijölda ferðamanna i ishellaferðir og  
jökiagöngur. Þegar hefur orðið til 
mikih'æg reynsla og þekking sem  
ekki var fyrir hendi áður en verk- 
efnið hófst. Á þessari reynslu og 
áframhaldandi samtali við ferða- 
þjónustufyrirtækin verður haldið 
áfram að þróa aðferðir þar sem  
meginmarkiniðið er sjálfbær upp- 
bygging atvinnustai'fsemi i þjóð- 
garðinum i sátt rið samfélagið og 
náttúruna.

Hufunriur er frdxnkvæmriatttjúri VuLnajúkuUþjúðKauðK.

Magnús
Guðmundssou

14,2%
Fréttablaðid
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Myndir af skemmdum á náttúru landsins.

Viðauki II

Lokað hefnr verið fvrir aðkomu að Sauðleysuvatni innan Friðlands að Fjallabaki á 
grundvelli náttúruvemdai'laga. Unihverfisstofnun tók þessa ákvörðun þann 28. júní 
siðastliðinn vegna slæms ástands vegarins sem hefur grafist niður i leysingum. Ekið 

hefur verið utan hans með tilheyrandi raski.

f framhaldi af þeirri lokun hefnr Umhvei'fisstofnun ákveðið á grundvelli vegalaga að 
banna umferð vélknúinna ökutækja um veginn um óákveðinn tíma þar til hægt 

verður að koma í veg fyrir frekari skemmdir. Stofnunin mun endurmeta ráðstafanir á 
svæðinu eigi síðai' en 1. október.

Þyrla eða þyrlur gætu 
aldrei valdið þessum skaða
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Skemmdir eftir vé sleðaakstur eru á mosagrónu svæði sem getur tekið tugi ára að gróa ef ekki er gripið inn í og iagfært. Ljósmynd/Umhverfis- 
stofnun

Vélsleðar að vori

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2020/06/18/thetta er faheyrt/
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Þyrla eða þyrlur gætu 

aldrei valdið þessum skaða
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Skem m cirna' taka b e ð l  tll ogro-nria m cla og viðicvæms mosa.

L jot hiólforsfast nu a SkaDahríng i Friólandi að FjallabakL Fórín eru eftir 
fjallahjói og ná þau langt utan góngustigsins þar sem bannað er að hjóSa. 
Mikið hefur verið um utanvegaakstur i sumarog segir Umhverfisstoíriun 

hann v era  h v in le it t  vandamal. Ctanvegaaksiur rlalbfegla getur re\Tist erfidur 
viðfangs.

Pað er erf.ðls•vcrtc að afm a tyútför cftlr bjOI scm geta nttð langa' vegalengd t

Svartbr sauóir a hjolum

TómasGudbjartsson Ixknirgekk a SkaDahring i morgun sem ersunnan a: 
Landmannalaugum ogau stan \iö  Laugaveginn. hegar hann kom á svæöid 
blóstu svo við honum miklar skemmdir i jaröveginum eftir fjallahjol Tomas 
birti myndir af skemmdunum 1 fsrslu sinni a Facebook sem taka b sð i ril 
ogroinna mela og viðkvaems mosa.

Þyrla eða þyrlur gætu 
aldrei valdið þessum skaða
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Skd lar og tjaldsvœ O i

Tjaldsvæði innan Friðlandsins eru í Landmannalaugum, Landmannahelli og í 
Hrafntinnuskeri. Skálar Ferðafélags Islands eru í  Landmanralaugum og í Hrafntinnuskeri 
en Hellismenn eru með skála við Landmannahelli. Skálavarsla er í þeim öllum yfir 
sumartímann.

Nánari upplýsingar um þjónustu og bókun gistingar

Ferðafélag Islands

Hellismenn

Landverðir eru að störfum ífriðlandinu yfir sumartímann ogfram  eftir hausti^fteirCTM^il 
staðar til að fræða og upplýsa gesti um friðlandið og leiðbeina um góðar gönguleiOTc

Gestir frið lan d sin s eru beónir um  aó h afa  eftirfarandi u m g e n g n isre g lu r i h u ga

• Akið ekki utan merktra vega.
• Eyðið ekki eða spillið gróðri.
• Truflið ekki dýralíf.
• Kveikið ekkí elda.
• Takið allt sorp með ykkur til byggða.
• Hlaðið ekki vörður.
• Letrið ekki á náttúrumyndanir.
• Spillið ekki hverum og laugum.
• Tjaldið ekki utan tjaldsvæða nema í samráði við landvörð.
• Rjúfið ekki öræfakyrrð að óþörfu.
• Takið ekkert með ykkur nema myndir og minningar og skiljið ekkert eftir.

Truflið ekki að óþörfu er 
gott og gilt hvað okkur 
varðar enda gætum við 

þess að vera utan 
alfaraleiða.
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M y n d  2 . Vatnsrof i gúnguleið á Fimmvúrðutiálsi (1  

lelð niður i Basa) arið 2010. Mynd: Anna Sigriður 
Valdimarsdóttir.

Mynd úr riti 
Ferðamálastofu og annarra 
aðila um Íslenska þjóðstíga, 
gefið út september 2014.

Myndir úr ferðalagi Jakubs 
Polomski árið 2015 sem 

sýnir hvernig göngustígar 
skilja eftir sig skýr ummerki 

og á viðkvæmum mosa.
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Myndir úr ferðalagi 
Jakubs Polomski árið 2015 

sem sýnir hvernig 
göngustígar skilja eftir sig 

skýr ummerki og á 
viðkvæmu hverasvæði.
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Eðli skemmda í skýrslu Skipualgsstofunar.

Viðauki III
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Þyrlur lenda víða í þjóðgarðinum í Grand Canyon.

Viðauki IV

Þyrlur virðast hafa víðtækar heimildir til að lenda í þjóðgarðinum enda 
enginn annar valkostur að komast á réttu staðin án þess að leggja veg 

eða slóða og þá eru komin för í náttúrina sem oft eru óafturkræf.
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Viðauki V
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Viðauki VII 

Ýmsar vefsíður.
Við höfum reynt að kynna okkur margvíslegt efni sem við listum aðeins að hluta til hér að neðan.

https://www.nps.gov/grca/learn/nature/airoverflights chrono.htm 

https://vtol.org/files/dmfile/NoiseMA152.pdf

https://www.federalregister.gov/documents/2005/03/29/05-6074/noise-limitations-for-aircraft-
operations-in-the-vicinity-of-grand-canyon-national-park

https://www.faa.gov/about/office org/headquarters offices/arc/programs/grand canyon overfligh 
ts/documentation/SFRA trail.pdf

https://www.grandcanyonhelicoptertourreviews.com/air-or-landing-tour.html

https://ust.is/nattura/natturuverndarsvaedi/stefnumot-vid-natturuna/

https://www.mbl.is/ferdalog/utivist/2020/05/17/gongum vel um landid umgengni i natturu isla 
nds/

https://landvernd.is/upplysingaskilti-um-natturu-og-oryggismal-i-reykjadal/

https://www.stiornarradid.is/media/umhverfisraduneyti- 
media/media/PDF skrar/Hvitbok natturuvernd.pdf

https://www.stjornarradid.is/media/umhverfisraduneyti- 
media/media/PDF skrar/Hvitbok natturuvernd.pdf

https://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/Frettamyndir/2014/september/islenskir
tjodstigar.pdf

https://ust.is/nattura/natturuverndarsvaedi/fridlyst-svaedi/sudurland/thjorsarver/nattura-og-
jardfraedi/
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