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Ég er stofnandi og eigandi ferðaskrifstofunnar Iceland Luxury Tours sem ég hef starfrækt í ytir 10 ár. Á þeim 
tiltölulega stutta tíma hef ég séð töluverðar breytingar bæði í ferðaþjónustu sem og ferðamennsku á Íslandi 
almennt, góðar og slæmar. Sjálfur ferðast ég mikið um landið og líður best inni á hálendinu, í skála fjarri 
skarkala þéttbýlisins. Ég deili sömu tilfinningu og þrá og viðskiptavinir mínir, að upplifa ósnortna og einstaka 
náttúru landsins okkar í friði og ró.

Frumvarp um hálendisþjóðgarð vekur hjá mér bæði von og ótta. Von um að við getum bjargað hálendinu frá 
frekari virkjanaframkvæmdum sem komnar eru alltof nálægt hjarta hálendisins með Skrokköldu- og 
Hágönguvirkjun sem báðar eru í 3ja áfanga rammaáætlunar en frumvarpið tekur hins vegar ekki á en ótta um 
að fórnarkostnaðurinn verði alltof mikill fyrir okkur og komandi kynslóðir.

Í raun tel ég að frumvarpið sé gerræðislegt og ótækt með öllu og að því beri hreinlega að vísa frá á þessum 
tímapunkti. Þó að markmiðið sé háleitt er frumvarpið meingallað í grunninn, gengið er alltof nærri ferðafrelsi 
og almannarétti sem landsmenn hafa notið síðan á tímum Járnsíðu hið minnsta auk þess sem umrædd 
breyting á stjórnsýslu um þriðjungs Íslands væri aðför að lýðræðislegu stjórnarfari landsins.

Helstu punktar:

- Ólýðræðisleg stjórnun allt að þriðjungs landsins þar sem fulltrúar einungis 7,5% þjóðarinnar eiga aðild að 
stjórn þjóðgarðsins í gegnum aðliggjandi sveitarfélög.

- Ráðherra setur reglugerðir og hefur úrskurðarvald yfir svæðisráðum, stjórn, forstjóra garðsins og vilja 
þjóðarinnar.

- Kostnaður er gríðarlegur í hlutfalli við afar litla nýtingu en álag innan hálendisins er mest í um tvo mánuði yfir 
sumartímann.

- Kostnaður vegna gestastofa er yfirgengilegur og hefur gjarnan verið í kringum 600 milljónir fyrir hverja stofu. 
Svarar engan veginn kostnaði. Þeir eyða peningunum sem þurfa ekki að afla þeirra.

- Ferðafrelsi Íslendinga verður skert. Reynslan úr Vatnajökulsþjóðgarði sýnir það þar sem tugum fjallvega og 
slóða hefur verið lokað án útskýringa eða samráðs hagsmunaaðila.

- Ferðafélög hafa byggt upp þjónustu á hálendinu um langt skeið og hafa gert það af myndugleik og í 
sjálfboðavinnu. Hins vegar hefur þeim illa gengið að byggja upp innviðina vegna seinagangs yfirvalda og 
sveitarfélaga t.a.m. í skipulagsmálum. Ég óttast að ferðafélögin verði hægt og rólega gerð burtræk úr 
þjóðgarðinum og smákóngar og -drottningar þjóðgarðsins taki yfir.

- Mér hugnast ekki að ríkisrekin stofnun eigi 85% hálendisins þar sem einn ráðherra hefur úrskurðarvald og 
landvarðasveit hans hefur nánast ótakmarkað framkvæmda og dómsvald yfir ferðalöngum. Þetta 
fyrirkomulag hefur ekki reynst vel í VJÞ.

- Samráð skorti við gerð frumvarpsins. Vissulega hafa verið haldnir ýmsir fundir en fátt situr eftir nema 
einbeittur vilji ráðherra til að útfæra aðferðafræði Landverndar í svartri náttúruvernd.

- Frumvarpið hampar öfgastefnu Landverndar og hundsar rétt þjóðarinnar í svo stóru máli.

- Takmörkuð rök hafa verið færð fyrir þörfinni nema þá helst vegna utanvegaaksturs sem hefur nánst verið 
útrýmt á hálendinu með átaksverkefnum og fræðslu útivistar- og ferðafélaga.
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- Rekstraráætlun hefur ekki verið lögð fram. Ráðherra talar um 3 milljarða á ári sem mun að öllum líkindum
hækka umtalsvert strax á fyrsta ári. En 3 milljarðar eru engu að síður alltof mikið.

- Mestur kostnaður mun fara í launakostnað hins gríðarlega stjórnkerfis þjóðgarðsins sem mun ekki ná 
tilætluðum árangri í dreifingu valds og samráði, auk ofmetinna gestastofa. Reynslan úr VJÞ sýnir 
nákvæmlega það og sannar. Kvótakerfi íshellaferða í VJÞ er nýjasta dæmið um misheppnaða miðstýringu 
sem mun gera illt verra.

- Stofnun þjóðgarðs virðist hafa þann tilgang helstan að útvega vissu fólki störf á kostnað hins almenna 
skattborgara, störf sem lítil sem engin þörf er á. Aðrar og hagkvæmari leiðir eru til t.a.m. með stuðningi við 
útivistar- og ferðafélög en hafa ekki verið ígrundaðar vegna skammsýni og drottnunargirnd ráðherra.

- Virkjanaframkvæmdir á hálendinu eru enn uppi á borðinu t.a.m. við Skrokköldu og Hágöngulón. 
Framkvæmdir á jarðgöngum frá Hágöngulóni og að Kvíslavatni yrði stórslys á svæði sem þegar hefur verið 
skemmt með Hágöngulóni þegar Fögurhverum var sökkt á sínum tíma.

- Umferð vélknúinna farartækja virðist sérstaklega vera tekin út eins og sjá má á texta í “Um 3. gr.” þar sem
heilbrigði og sjálfbær útivist gæti vel átt heima í þjóðgarðinum en bara ef rétt að málum staðið.

- Frumvarpið er hlaðborð huglægs mats á hvað náttúruvernd sé og hvað geti flokkast sem 
menningarverðmæti og er því í fullkomnu samræmi við það sem miður hefur farið í VJÞ. Má þar t.a.m. nefna 
að samkvæmt skilgreiningu Minjaverndar Íslands ættu fornar þjóðleiðar að flokkast sem 
menningarverðmæti. Með lokun fjölda fornra leiða hefur VJÞ markvisst unnið gegn markmiði sínu. 
Yfirgnæfandi líkur eru á að slíkt hið sama muni gerast í miðhálendisþjóðgarði.

- Svört skýrsla um VJÞ sem birt var 2018 sýnir það sem koma skal í miðhálendisþjóðgarði. Trúnaðarbrestur, 
óstjórn og stórkostleg framúrkeyrsla í fjármálum ásamt fleiru í stofnun sem rekin hafði verið í aðeins 10 ár.

- Frumvarpið mun veita ráðherra leyfi til að taka eignarnámi jarðir og eignir á jaðarsvæðum þjóðgarðsins og 
innlima í þjóðgarðinn. Jaðarsvæðið færist í samræmi við það og nútímalandnám ráðherra getur haldið 
áfram. Hvergi er umrætt jaðarsvæði skilgreint né settar fram takmarkanir á útþenslumöguleikum ráðherra í 
nafni þjóðgarðsins. Enn og aftur skal treyst á huglægt mat ráðherra.

- Þjóðgarðurinn þæki um 32% landsins og 85% hálendisins sem er gríðarlegt landsvæði og gríðarlega há 
hlutfallstala af stærð alls landsins. Grænlenski þjóðgarðurinn títtnefndi er um 45% af Grænlandi hann en er 
að mestum hluta ísbreiða þar sem engin mannvirki eða skráðir íbúar eru til staðar.

- Þjóðgarðurinn yrði sá stærsti í Evrópu er sagt. Við eigum nú þegar stærsta þjóðgarð í Evrópu sem er 
Vatnajökulsþjóðgarður. Eru þetta virkilega marktæk rök og Íslandi til framdráttar?

- Ráðherra talar um að ferðaþjónusta muni aukast á hálendinu við stofnun þjóðgarðs en það hræðir okkur 
sem elskum hálendið eins og það er og viljum vernda það ósnert sem lengst. Reyndar verndar hálendið sig 
að mestu sjálft því það er hrjóstrugt og getur verið stórhættulegt ef ekki er rétt að farið. Við viljum ekki fjölga 
erlendum ferðamönnum á hálendinu með upphækkuðum vegum, fleiri bílaleigubílum, rútum og 
útsýnispöllum. Þvert á móti viljum við og viðskiptavinir okkar upplifa þá sérstöðu sem Ísland hefur, að þurfa 
breytta bifreið, fjallahjól og góða gönguskó til að komast að stórkostlega fossinum sem fáir heimsækja því 
hann er svo afskektur. Það gefur heimsókninni aukið gildi og þannig viljum við og gestirnir okkar hafa það.

Látum landið okkar ekki snúast um magn heldur gæði.

Virðingarfyllst,

Sveinn Sigurður Kjartansson
Iceland Luxury Tours
Borgartúni 23
105 Reykjavík
Farsími: 894 4140
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