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Ungliðanefnd ferðaklúbbsins 4x4 vill skora á stjórnvöld að hafna þingmáli um 
Hálendisþjóðgarð eða endurgera, mál 369, þar sem það gengur alltof nærri viðteknum 
hefðum, nytja- og almannarétti þeim sem hingað til hefur dugað vel til verndunar 
hálendisins og hagsmuna þjóðarinnar. Einnig hversu óljósar áætlanir eru e f stofnað eigi 
þjóðgarð.

Punktar sem nefndin mislíkar vegna frumvarps

- Útþynntur hlutur útvistarfólks í svæðisráðum og stjórn (1:9 í stað 1:6)
- Skipulagsvald trompar Stjórnunar og verndaráætlun, öfugt við það sem nú er í VJÞ. 

Gefur sveitarstjórnum rosalegt neitunarvald á opnar ferðaleiðir.
- Endurtekin misnokun á UNESCO skráningunni til að réttlæta lokanir og ofstjórn í VJÞ 

er víti til varnaðar og risatórt viðvörunarflagg á Miðgarð.
- Miðgarður verður valdatæki fyrir öfgafull öfl til lokana og allskonar ofstjórnar, 

fordæmi eru t.d. óhæfuverkið í Vonarskarði og altæka drónabannið í VJÞ.
- Engin rekstraráætlun liggur fyrir, óábyrgt og ámælisvert
- Fjármögnun liggur ekki fyrir, breytingar á langtímaáætlunum ríkisins eru framundan 

vegna COVID. Einu leiðirnar til fjármögnunar verður niðurskurður á öðrum sviðum 
(velferð, menntun, heilbrigði, samgöngur, innviðir) , aukin skattheimta á almenning 
eða gjaldtaka inn á 30% landsins.

- Opnað er í frumvarpinu fyrir gjaldheimtu inn á 30% landsins
- Opnað er í frumvarpinu fyrir sérstakt gistigjald án þess að þjónusta komi á móti 

(gistináttagjald þjóðgarðs)
- Starfsmenn virðast fá framvirkar rannsóknaheimildir og brottvísunarvald af 30% 

landsins -  langt umfram það sem lögregla fær.
- Ekki gert ráð fyrir útivist með aðstoð vélkúninna tækja, slíkt er beinlínis skrifað út.

Hér er verið að mismuna fötluðum, öldruðum, öryrkjum og þeim sem hafa ekki kost 
á því að geta gengið miklar vegalengdir. Mismunun á þeirra rétti að ferðast um 
landið sitt.

- Ekki gert ráð fyrir varðveislu ferðaleiða, ekki eitt orð um þær í frumvarpinu.
- Ekki gert ráð fyrir að hefðbundnar ferðaleiðir njóti réttar sambærilegum öðrum 

hefðbundnum nytjum.
- Ekki er lengur tryggt að SAMUT verði samtökin sem tilnefni fulltrúa útivistarfólks í 

stjórn og svæðisráð eins og er í VJÞ. Þar eru hörð átök framundan.
- Miðgarði fylgir það mikil tilfærsla á valdi að því má jafnvel líkja við tilraun til 

valdaráns á hálendinu.
- Mikið markmið að túristavæða hálendið og auka aðgengi fólks, en samt talað um að 

hefja kvótakerfi til að sporna gegn tröðkun mannsins á hálendinu. Ýtir undir spillingu. 
Viðkvæm svæði á hálendinu vernda sig sjálf þar sem aðgengið að því er erfitt 
aðkomu. En verður það ekki ef þeim er otað að fólki og gert greiðara aðgengi.
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Reynsla úr Vatnajökulsþjóðgarði sýnir að þar skarta mörg boð og bönn. Dæmi um 
Fjaðrárgljúfur. Gönguleiðin þar einkennist af skiltum, á leiðinni eru 82 bannskilti en 2 
fræðsluskilti. Hver er sjarminn þar? Osnortin víðerni eiga ekki við, engin náttúruleg upplifun 
þar sem einbeitingin fer í það að lesa bönn á skiltum.
Sjá myndir fyrir neðan.

Ófullnægjandi greinar í frumvarpinu:

6. -  13.grein Stjórnun Hálendisþjóðgarðs
Í greinunum er fjallað um skipan stjórnar og að meirihluti skuli vera úr sveitastjórnum og 
ráðherra skipar einn sem jafnframt skal vera formaður. Ráðherra skipar því bæði formann 
og forstjóra, sem dregur enn frekar úr sjálfstæði stjórnar þjóðgarðs.
Grein um starfsemi stjórnar er nokkuð skýr en ráðherra getur gripið inn í ef stjórn uppfyllir 
ekki skyldur sínar. Þetta er enn eitt dæmið um verulegt hlutverk ráðherra, beint og óbeint, 
yfir stjórn þjóðgarðsins, svo í raun sætir eindæmum, sérstaklega í Ijósi þess að reynt að er 
kynna frumvarpið á þeim grunni að í þjóðgarði eigi að gæta að valddreifingu og 
sjónarmiðum félaga og sveitarfélaga sem hagsmuna eiga að gæta.
Einnig er opnað á að fjölga svæðisráðum samkvæmt reglugerð. Þá fjölgar jafnframt 

fulltrúum í mjög stórri stjórn. í þessu felst að vægi útivistarfélaga í stjórn verður minnkað. 
Enn og aftur minnka valdahlutföllin hjá þeim sem eiga hagsmuna að gæta.
Forstjórinn ræður þjóðgarðsverði sem sjá um að framfylgja stefnu sem stjórn og forstjóri 
setur. Starfsmenn garðsins eru því ráðnir með óbeinni tengingu til ráðherra. Eðlilegt væri að 
svæðisráð hefðu beint vald varðandi ákvarðanir um ráðningu þjóðgarðsvarða.



18.grein Dvöl, umgengni og umferð í Hálendisþjóðgarði.
"Gestum Hálendisþjóðgarðs er skylt að hlíta fyrirmælum starfsmanna þjóðgarðsins um 
umgengni og háttsemi íþjóðgarðinum."
Hér erum við skilgreind sem gestir í okkar eigin landi og gert skyldug til að hlýta öllum 
fyrirmælum frá þjóðgarðsvörðum. Mikil hræðsla um misnotkun á valdi og hvergi tekið fram 
um nefnd sem gætir að hagsmunum fólks sem ferðast innan garðsins og styður við rétt á 
ferðum innan þess.
Í reglugerð sem ráðherra setur skal setja reglur um dvöl, umgengni og umferð í 
Hálendisþjóðgarði.
Hér er verið að skrá niður boð og bönn fyrir meira en 30% af landinu og er allt skrásett. 
Ekkert frelsi er lengur í því að fá að ferðast um landið þar sem stanslaust er verið að fylgja 
manni og leiðbeina gegnum lög og reglur. Afhverju nægja ekki lögin um náttúruvernd sem 
eru í gildi í dag?
Afla skal leyfis þjóðgarðsvarðar fyrir notkun flygilda á þeim svæðum þar sem slíkt er áskilið 
samkvæmt ákvæðum stjórnunar- og verndaráætlunar.
Ekki er búið að gefa út hvaða svæði verða lokuð fyrir notkun flygilda og virðir maður þau rök 
fyrir viðkvæm svæði, en mikil óvissa yfir hversu stórt svæðið verður. Út frá reynslu 
Vatnajökulsþjóðgarðs þá hefur allur garðurinn verið settur í flygildisbann.

19.grein Öryggi gesta.
Fólk fer um og dvelur í  Hálendisþjóðgarði á eigin ábyrgð.
En samt hafa þeir vald til að grípa inní ef talin er að hætta stafi innan þjóðgarðsins. 25.grein 
Þjóðgarðsverði er heimilt að loka Hálendisþjóðgarði eða einstökum svæðum hans 
fyrirvaralaust telji hann að dvöl manna eða umferð geti spillt lífríki, jarðmyndunum, 
landslagi eða menningarminjum, ef hættuástand skapast íþjóðgarðinum vegna náttúruvár 
eða ef lokun er nauðsynleg af öðrum ástæðum til að tryggja öryggi gesta.
Enn og aftur of mikil völd. Hvergi er skilgreint hverskonar hættur falla undir þetta, hvort það 
sé óveður í vændum? Sem fólk er misvant að vera í og missir því ákvörðunarrétt sinn á 
ferðamennsku. Einnig eiga almannavarnir að grípa inní ef svo mikil hætta skuli stafa að þurfi 
að loka ákveðnum svæðum og rýma. Ekki þjóðgarðsverðir eða stjórnandi þess.

21.grein Leyfisveitingar
Afla skal leyfis Hálendisþjóðgarðs vegna skipulagðra viðburða og einstakra verkefna í 
Hálendisþjóðgarði sem krefjast aðstöðu, mannafla eða meðferðar tækja íþjóðgarðinum, svo 
sem kvikmyndunar, viðburða, samkomuhalds og rannsókna. Stofnuninni er heimilt að setja 
skilyrði fyrir leyfisveitingu. Ráðherra skal setja í  reglugerð ákvæði um málsmeðferð slíkra 
leyfisveitinga.
Hvergi er tekið fram hver skilgreiningin er á samkomu. Hvort sem það er hópur á vegum 
áhugamanna eða skipulags ferðafélags.

28.grein Stöðvun athafna og framkvæmda.
Hálendisþjóðgarði, þar á meðal þjóðgarðsvörðum og landvörðum, er heimilt að stöðva för  
fólks og farartækja um Hálendisþjóðgarð ef það er nauðsynlegt til að koma í veg fyrir brot á 
ákvæðum laga þessara um umferð.
Hér hefur aðilinn vald til að grípa inní áður en að brot er framið. Hér þarf mikla forsjá til að 
sjá fyrir hvað er í vændum. Einnig er þetta meira vald en lögreglan hefur. Hún hefur ekki vald 
til að stöðva eitthvað fyrr en brotið hefur verið framið. Þetta ýtir undir misnotkun á valdi.



31.grein Reglugerðir fyrir Hálendisþjóðgarð.
Ráðherra skal setja í  reglugerðir nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara.

- Friðlýsingu Hálendisþjóðgarðs, - mörk og fjölda rekstrarsvæða, - dvöl, umgengni og 
umferð, - leyfirveitingar, - afmörkun jaðarsvæða, - gjaldtaka.

Ráðherra er heimilt að setja í  reglugerðir nánari ákvæði um
- Stækkun þjóðgarðs, - köfun innan þjóðgarðs og aðra útivistarstarfssemi, - bann við 

akstri vélknúinna ökutækja.
Mikil völd sem ráðherra einn fær og ekki vitað hversu öfgafullar breytingarnar verða.

32. Gjaldtaka
Heimilt er að ákveða gjald fyrir veitta þjónustu innan marka Hálendisþjóðgarðs og við 
starfsstöðvar þjóðgarðs. Þá er heimilt að ákveða að innheimt skuli sérstakt gjald fyrir 
gistingu innan þjóðgarðsins.
Gjaldtakan er skilgreind fyrir þjónustusvæði innan þjóðgarðsins. Hvergi kemur fram 
rekstraráætlun þjóðgarðsins og hvernig henni verður fjármagnað. Því er hætta á að gjaldtaka 
hafist við jaðarmörkin. Einnig er sérstakt gistigjald án þess að þjónusta komi á móti, 
einhverskonar gistináttagjald. Opnað er fyrir gjaldtöku á 30% lands, fjármögnun liggur ekki 
fyrir og ekki gert ráð fyrir covid. Þar sem efnahagurinn í landinu er nú þegar á skornum 
skammti. Einu leiðirnar til fjármögnungar verður niðurskurður á öðrum sviðum s.s. velferð, 
menntun, heilbrigði, samgöngu, innviðir, aukin skattheimta á almenningi eða gjaldtaka á 
30% landsins.

Hálendisþjóðgarður er því miður ávísun á að öfgarnar nái að blómstra og mikið vald er fært 
til fólks sem hefur sýnt í t.d. Vatnajökulsþjóðgarði að það fer illa með valdið og það kemur 
illa niður á almannaréttinum.
Frumvarpið í heild sinni er óskýrt og einfaldlega óklárað. Orðatiltakið „Ráðherra eða stjórn 
er heimilt að setja fram nánari ákvæði um framkvæmdir eða reglugerðir." Kemur fyrir 24 
sinnum í frumvarpinu sem gerir manni óljóst fyrir hvað sé í vændum.
Því leggjum við til að frumvarpið verði dregið til baka og endurgert eða fellt niður.
Maður samþykkir ekki óklárað verk og treystir því að það verði sníðað að öllum þeim kröfum 
eftir á. Ríkisrekið bákn á hálendinu er ekki lausnin.
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