
Í 18. Grein frumvarps um miðhálendisþjóðgar segir

" Afla skal leyfis þjóðgarðsvarðar fyrir flugvéla- og þyrlulendingum innan Hálendisþjóðgarðs utan 
skilgreindra flugvalla. Þá skal jafnframt afla leyfis þjóðgarðsvarðar fyrir notkun flygilda á þeim svæðum 
þar sem slíkt er áskilið samkvæmt ákvæðum stjórnunar- og verndaráætlunar. Í stjórnunar- og 
verndaráætlun er heimilt að setja skilmála um umferð loftfara íþjóðgarðinum til verndar náttúru og til 
að tryggja aðgengi, öryggi og/eða upplifun gesta. Slíkir skilmálar geta fa lið  ísé r  bann eða takmarkanir 
við slíkri umferð á tilteknum svæðum. Ráðherra skal setja íreglugerð ákvæði um málsmeðferð slíkra 
leyfisveitinga."

Sem flugrekstarstjóri Þyrluþjónustunnar og þyrluflugstjóri til síðustu 15-20ár sé ég mig knúinn til að gera 
athugasemd við þessa grein.

Á síðustu 10-15 árum hefur verið byggð upp ferðaþjóunsta í formi útsýnisflugs á þyrlum um landið og 
starfa hér nokkur fyrirtæki á því sviði.

Stærsta einstaka söluvara þessara fyrirtækja eru ferðir inná hálendið og á svæði sem að miklu leiti verða 
innan marka miðhálendisþjóðgarðar og oftar en ekki er það lending á afviknum stöðum fjarri öðru 
ferðamönnum og umferð og er það yfirleitt hápunkturinn í þessari þjónustu þar fólki gefst kostur á 
stoppa í 15-30mín og njóta í friða og án þess að vera trufla aðra.

Þyrlur hafa ekki notið sannmælis sem einn umhverfisvænasti ferðamátinn á þann hátt að þær gefa 
ferðamönnum kost á að komast á staðinn án þess að nein röskun verði á landinu til komast þangað og 
engin þörf er á vegum, göngustígum eða öðrum innviðum. Eins valda þær engum spjöllum á landinu og 
árekstar við aðra útivistarhópa eru fátíðir.

Viðskiptavinir Þyrluþjónustunnar eru ekki bara ríka of fræga fólkið heldur oft á tíðum fólk sem á ekki 
þann kost á að komast með annarskonar ferðamáta.

Þróunin hefur verið í þá átt síðustu ár að fyrirspurnir um þessa þjónustu koma æ oftar með stuttum eða 
engum fyrirvara.

Ef fyrirkomulagið skal vera þannig að afla skuli leyfis fyrir hverja lendingu innan þjóðgarðsins skriflega 
með allt að 12daga fyrirvara eins talað er um og í ljósi stæðar garðsins þá er þessari útsýnisflugsþjónustu 
inná á hálendið sjálfhætt.

Mun eðlilegra væri að hálendið væri opið fyrir lendingar þyrlna utan flugvalla líkt og hefur verið en með 
samráði við þjóðgarðinn og þá væru ákveðin svæði lokuð en önnur opin og ekki þyrfti að sækja um leyfi í 
hvert skipti og besta landverndin í þessu samhengi er að dreifa álaginu sem víðast en ekki á ákveðna 
staði. Það er reyndar þannig í dag að mörg svæði eru lokuð fyrir lendingar þyrlna oft án nokkurs 
rökstuðnings og það hefur heldur hallað á ferðafrelsi í þeim efnum með tilkomu friðlýstra svæða og 
stækkun þjóðgarða.

Í nánustu framtíð þegar þyrlur verða orðnar hljóðlausar og rafknúnar væri bagalegt að sitja uppi með 
löggjöf sem takmarka notgildi þessara tækja svona mikið.


