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Vísað er í erindi nefndasviðs Alþingis, sem barst með tölvupósti þann 4. desember sl. þar sem 
óskað var umsagnar Ferðamálastofu um frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð.

Meginefni frumvarpsins felur í sér friðlýsingu og verndun náttúrufars, sögu og menningar 
innan Hálendisþjóðgarðs, um stjórnun, valdheimildir og rekstur þjóðgarðsins og skiptingu hans 
í rekstrarsvæði.

Ferðamálastofa tekur ekki efnislega afstöðu til þess hvort koma eigi á fót Hálendisþjóðgarði 
eða ekki, heldur lýtur umsögnin að samspili þjóðgarða og ferðaþjónustu sem atvinnugreinar.

Umsögn Ferðamálastofu
Hálendi Íslands er ein af okkar verðmætustu auðlindum. Náttúruvernd og ferðaþjónusta geta 
vel farið saman sé virðingar gætt gagnvart náttúrunni og umgengni við hana.

Þjóðgarðar skipta miklu máli fyrir ferðaþjónustu þar sem þeir eru mikilvægt aðdráttarafl og 
eftirsóttir áfangastaðir ferðamanna. Þjóðgarðar stuðla að dreifingu ferðamanna um landið og 
þjóna mikilvægu hlutverki í að fá ferðamenn til að ferðast sem víðast um landið og njóta 
einstakrar náttúru.

Íslensk náttúra er helsta ástæða þess að erlendir ferðamenn velja að koma til landsins og eru 
þjóðgarðar hér á landi afar vinsælir og eftirsóttir áfangastaðir. Innlendir ferðamenn sækja 
einnig í auknu mæli í þjóðgarða. Þjóðgarðar skipta miklu máli varðandi vöxt og viðgang 
ferðaþjónustu á Íslandi og þjóna mikilvægu hlutverki í að fá ferðamenn til að ferðast um landið 
og njóta einstakrar náttúru. Þjóðgarðar gera einnig kleift að setja umferð og afnot ferðamanna 
skorður og takmarkanir ef þörf er á. Með fjölgun ferðamanna gerist slíkt oftar þörf í viðkvæmri 
náttúru.

Ferðamálastofa bendir á að stærsti hluti þeirra sem ferðast og dvelja innan marka þjóðgarða 
eru erlendir ferðamenn. Þessir sömu ferðamenn hafa margir hverjir ferðast víða um heim, 
dvalið í þjóðgörðum á heimsmælikvarða og hafa þar af leiðandi miklar væntingar þegar þeir
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koma til landsins. Stefna íslenskra stjórnvalda er að upplifun ferðamanna standist þær 
væntingar sem þeir hafa fyrir Íslandsferð. Það er því mikilvægt að öll umgjörð og uppbygging 
þjóðgarða sé eins og best verður á kosið.

Áfangastaðaáætlanir hafa verið unnar fyrir hvern landshluta. Um er að ræða stefnumótandi 
áætlanir um uppbyggingu og samhæfingu ferðaþjónustu í hverjum landshluta. Að gerð þeirra 
koma heimamenn á hverju svæði, bæði innan stjórnsýslu og ferðaþjónustu. Áætlununum er 
ætlað að samræma þau sjónarmið sem liggja til grundvallar vexti og viðgangi 
ferðaþjónustunnar og taka tillit til þarfa íbúa, gesta, atvinnulífs og umhverfis. Sérstaklega er 
horft til væntinga og óska heimamanna og sett eru fram markmið um að stýra uppbyggingu og 
þróun ferðaþjónustu. Mikilvægt er að ekki sé dregið úr þessari valdeflingu heima í héraði með 
stofnun Hálendisþjóðgarðs. Það er einnig mikilvægt að Hálendisþjóðgarður taki mið af þessum 
áætlunum. Í áætlununum eiga að koma fram öll þau sjónarmið er varða ferðaþjónustuna og 
fyrir vikið er ekki jafn rík þörf á þátttöku ferðaþjónustunnar í því flókna og viðamikla 
stjórnkerfi sem virðist talin þörf á skv frumvarpinu. Vegna umfangs og stærðar þjóðgarðsins 
þá er hann mikilvægur í áfangastaðaáætlunum, en margar af helstu náttúruperlum landsins, sem 
ferðamenn koma til að skoða, eru innan þjóðgarðsins og hann er einnig starfsvettvangur 
fjölmargra ferðaþjónustufyrirtækja. Vinna þarf samhliða og gæta samræmis, eins og kostur er, 
í vinnu við stefnumótun þjóðgarðsins, atvinnustefnu sem og verndar- og stjórnunaráætlun, og 
áframhaldandi vinnu við áfangastaðaáætlanir. Með þessum hætti er stutt við sjálfbæra 
ferðaþjónustu innan þjóðgarða á sama tíma og áhersla er á náttúruvernd.

Undanfarin ár hefur í auknu mæli verið kallað eftir ýmsum takmörkunum og 
áherslubreytingum í ferðaþjónustu frá því sem verið hefur. Sjónarmið hafa verið um að hingað 
til lands eigi fyrst og fremst að fá það sem kallað er ,,betur borgandi ferðamenn“. Þá er 
mikilvægi álagsstýringar á ýmsum stöðum talin mikilvæg til að vernda náttúru og umhverfi. 
Margsinnis hefur komið fram sú skoðun að Ísland eigi að forðast að fá á sig ímynd 
,,massatúrisma“. Til að ná fram breytingum á ferðaþjónustunni hvað þetta varðar er ljóst að 
koma þarf á strangari skorðum en verið hefur. Það þarf að vera hægt að takmarka umgengni á 
helstu ferðamannastöðunum til að laða að svokallaða ,,betur borgandi ferðamenn“ og koma 
þannig í veg fyrir massatúrisma. Það mætti mögulega gera með gjaldtöku sem ekki er á færi 
nema þeirra sem fjárráð hafa til að greiða fyrir aðgang. Þjóðgarðar hafa möguleika á að koma 
á slíkri stýringu og þá með því eftirliti sem þörf er á.

Með stofnun Hálendisþjóðgarðs skapast tækifæri til að ráðstafa fjármunum í auknum mæli til 
innviðauppbyggingar á svæðinu, m.a. vegna aukinnar aðsóknar ferðamanna. Nú eru fjölmargir 
ferðamannastaðir á hálendinu utan friðlanda og þjóðgarða og njóta þ.a.l. hvorki verndar né 
fjármagns til uppbyggingar nema í undantekningatilfellum. Mikil verðmæti eru fólgin í að hafa 
aðgang að náttúru Íslands og lítt snortin náttúra landsins flokkast undir takmörkuð gæði, sem 
nauðsynlegt er að fara vel með. Í ljósi þessa er nauðsynlegt að ferðaþjónustan hafi aðkomu að 
stefnumótun og áætlanagerð í þjóðgörðum landsins og að henni sé tryggð seta í 
umdæmisráðum og stjórnum sem með málefni þjóðgarða fara.

Ferðamálastofa telur jákvætt, ef af hálendisþjóðgarði verður, að settur verði um hann rammi 
með gerð atvinnustefnu og stjórnunar- og verndaráætlunar sem mótar umgjörð þeirrar starfsemi
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sem þar fer fram. Skv. frumvarpinu er stjórn þjóðgarðsins veitt víðtæk heimild til að heimila 
eða takmarka atvinnustarfsemi innan þjóðgarðsins. Margir ferðaþjónustuaðilar bjóða 
ferðamönnum upp á ferðir um hálendið og við veitingu leyfis verður að gæta m.a. að því að 
atvinnufrelsi manna verði ekki takmarkað með of íþyngjandi skilyrðum. Ferðamálastofa leggur 
áherslu á að ákvarðanir varðandi mögulegar takmarkanir á starfsemi innan þjóðgarðsins verði 
teknar af sanngirni og með málefnanlegum hætti. Skilyrði fyrir leyfisveitingu verða að vera 
gegnsæ og hlutlæg og ekki byggjast á huglægu mati leyfisveitanda. Það er skoðun 
Ferðamálastofu að þjóðgarðurinn eigi að leggja ríka áherslu á að þeir ferðaþjónustuaðilar sem 
bjóða upp á ferðir séu með öryggis-, gæða- og umhverfismálin í lagi og hafi sett sér áætlanir í 
því skyni. Skilyrði fyrir starfsemi innan þjóðgarðsins gæti byggst á framlagningu slíkra 
áætlana. Viðurkennd gæðakerfi væru málefnanleg leið til að koma slíku á. Má þar m.a. nefna 
Vakann, gæða- og umhverfisvottun ferðaþjónustunnar.

Frumvarpið kveður á um að stjórn Hálendisþjóðgarðs sé í höndum stjórnar og umdæmisráða 
auk forstjóra stofnunarinnar og þjóðgarðsvaða sem starfa hver í sínu umdæmi. Telja 
þátttakendur í þessu stjórnkerfi vel á annað hundrað manns. Svo flókið og viðamikið stjórnkerfi 
er fordæmislaust í stjórnsýslu ríkisins. Ferðamálastofa telur að það hljóti að vera hægt að finna 
einfaldari leið til að ná fram þeim sjónarmiðum, sem þurfa að komast að við stjórnun 
stofnunarinnar. Fyrr er nefnt að skylda megi að áfangastaðaáætlanir liggi til grundvallar 
ákvarðanatöku er varða ferðaþjónustu á svæðinu. Því til viðbótar má halda því sjónarmiði á 
lofti að ferðaþjónustan er atvinnugrein sem veitir fjölmörgum atvinnu um land allt. Fyrirtæki 
byggja afkomu sína á að veita innlendum sem erlendum ferðamönnum þjónustu. 
Ferðaþjónustan er síbreytileg og það þarf að vera hægt að bregðast hratt við ef upp koma 
breyttar aðstæður í eftirspurn, samsetningu ferðamanna o.s.frv. Þá má stjórnkerfi þjóðgarðsins 
ekki vera svo flókið að það taki mánuði eða jafnvel ár að bregðast þar við. Hætta er á að slíkt 
geti orðið raunin með því skipulagi sem efni frumvarpsins gerir ráð fyrir.

Það er mikilvægt hlutverk þjóðgarða að þjónusta og upplýsa gesti sína. Í 24. gr. frumvarpsins 
er nánar vikið að þessu. Þar segir m.a. að upplýsingar séu veittar á meginstarfstöðvum 
Hálendisþjóðgarðs og heimilt verði að reka gestastofur og þjónustustöðvar þar sem veitt er 
fræðsla og þjónusta. Ferðamálastofa vekur sérstaklega athygli á að öll miðlun upplýsinga og 
fræðsla til ferðamanna verði veitt ferðamönnum með sem skilvirkustum hætti með miðlun á 
stafrænu formi. Tryggja verður að allt efni sé aðgengilegt á þann hátt og ekki síður fyrir 
ferðamenn áður en þeir leggja í ferðalög svo þeir geti verið rétt búnir og hafi kynnt sér sem 
best hvað þeir kunna að sjá og upplifa. Stafræn upplýsingagjöf nýtist einnig fyrir miðlun 
upplýsinga sem Ísland sem gestgjafi vill koma á framfæri. Það á sérstaklega við um staði eins 
og þjóðgarða þar sem mikilvægt er að vekja athygli á og fræða um viðkvæma náttúru, bann við 
utanvegaakstri og annað sem koma þarf á framfæri. E f gera ætti upplýsingamiðlun til 
ferðamanna skil með gestastofum eða öðrum miðlunarleiðum fortíðar þyrfti nokkuð þétt net 
slíkra staða með gríðarlegum kostnaði auk þess sem opnunartími þeirra staða eru alltaf 
takmarkaðir. Starfræn miðlun upplýsinga er hins vegar alltaf aðgengileg, allan sólarhringinn. 
Fjarskiptakerfi til miðlunar stafrænna upplýsinga um land og þjóð er þétt og aðgengilegt öllum 
nú til dags. Í stað bygginga gestastofa mætti frekar bæta í innviði til verndar náttúru.

Ábendingar við einstaka greinar frumvarpsins
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2. tl. 1. mgr. 8. gr., Stjórn Hálendisþjóðgarðs
Ferðamálastofa bendir á að erfitt kunni að vera fyrir ferðamálasamtök að tilnefna sameiginlega 
fulltrúa í umdæmisráð eða sem áheyrnarfulltrúa í stjórnir þjóðgarðanna. Ástæðan er sú að ekki 
er vitað hver þau ferðamálasamtök eru eða hvar þau eru staðsett. Ferðamálasamtök eru oft 
sjálfsprottin félagasamtök og eiga það til að vera misstarfssöm þar sem þau eru oft háð áhuga 
þeirra sem í forsvari eru hverju sinni. Ferðamálasamtök eiga sér ekki sameiginlegan vettvang 
svo erfitt er að sjá hvernig hægt verði að tilnefna fulltrúa svo sátt verði um og til hvers á að 
leita varðandi tilnefningar. Ferðamálastofu er ekki kunnugt um að nein ferðamálasamtök séu 
starfandi í dag.

Ferðamálastofa leggur til að fulltrúi ferðaþjónustunnar verði tilnefndur af ráðherrra ferðamála. 

2. tl. 3. .mgr. 11. gr., Rekstrarsvæði Hálendisþjóðgarðs
Með vísan til ofanritaðs leggur Ferðamálastofa til að fulltrúi ferðaþjónustunnar í umdæmisráði 
hvers rekstrarsvæðis fyrir sig verði tilnefndur af ráðherra ferðamála.

19. gr. Öryggi gesta
Ferðamálastofa leggur mikla áherslu á öryggi ferðamanna. Lögbundin skylda er á alla sem 
framkvæma skipulagðar ferðir á Íslandi að hafa öryggisáætlun. Á þetta við um 
framkvæmdaraðila ferða hvort sem þeir eru innlendir eða erlendir.

Ferðamálastofa leggur til að í stjórnunar- og verndaráætlunum verði gerð krafa um að 
þjóðgarðarðurinn geri öryggisáætlun, fyrir hvert svæði. Þar komi m.a. fram m.a. hvaða kröfur 
séu gerðar til ferðaþjónustuaðila. Það mun auðvelda ferðaþjónustuaðilum gerð öryggisáætlana 
fyrir sína starfsemi þar sem kröfur þjóðgarðanna eru kunnar.

20. gr. Atvinnustefna og samningar við þjónustuaðila
Mikilvægt er að gæða-, öryggis- og umhverfismál séu til fyrirmyndar hjá þeim fyrirtækjum 
sem starfa innan þjóðgarða. Ferðamálastofa leggur til að horft verði til Vakans, gæða- og 
umhverfisvottunar íslenskrar ferðaþjónustu, þegar atvinnustefna fyrir Hálendisþjóðgarð verður 
mótuð og leggur til að öllum fyrirtækjum sem starfa innan þjóðgarðanna verði gert skylt að 
uppfylla ákveðnar gæða-, öryggis- og umhverfiskröfur til að tryggja að svo sé. Einnig er bent 
á að eitt af skilyrðum atvinnustarfsemi sé að ferðaþjónustuaðilar hafi sett sér öryggisáætlun.

Ferðamálastofa telur mikilvægt að sátt skapist um stofnun þjóðgarðs á hálendinu. Ósætti um 
þjóðgarðinn getur orðið skaðlegt fyrir Ísland sem eftirsóknarvert ferðaþjónustuland.

Virðingarfyllst, 
F.h. Ferðamálastofu
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