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Umsögn Ferðafélags Íslands um bingsályktunartillögu nr. 696, samgöngur hálendinu

Ferðafélag Íslands var stofnað 1927 og hóf þá þegar að greiða götu ferðamanna um hálendið og 
óbyggðir. Í lögum félagsins er skýrt kveðið á um að markmið félagsins sé að hvetja til ferðalaga 
um Ísland og greiða fyrir þeim. Jafnframt að vekja áhuga landsmanna á landinu sínu, náttúru 
þess og sögu og efla vitund þeirra um nauðsyn varfærni í samskiptum manns og náttúru, góða 
umgengni og vernd náttúrunnar.

Ferðafélag Íslands, félagsmenn og sjálfboðaliðar þess hafa í 90 ár tileinkað hálendinu starf sitt. 
Hvítarnesskáli var fyrsta sæluhús FÍ og var tekið í notkun árið 1930. Bygging sæluhúsa hélt 
síðan áfram á Kili. Í Ásgarði í Kerlingarfjöllum var sæluhús byggt 1937 og á Hveravöllum 1938 
og í Þjófadölum við hinn forna Kjalveg var reist sæluhús 1939. Húsið við Hagavatn var síðan 
byggt 1940. Loks var reistur skáli við Þverbrekknamúla við Kjalveg hinn forna. Frá upphafi 
hefur félagið efnt til ferða um Kjalveg og fjalla árbækur félagsins um svæðið.

Í dag eru fjallaskálar FÍ og deilda félagsins á hálendinu og í óbyggðum 40 talsins. Þeir eru meðal 
annars Sigurðarskáli í Kverkfjöllum, Herðubreiðarlindir, Dreki í Drekagili, Nýidalur á 
Sprengisandsleið, Landmannalaugar, Höskuldsskáli í Hrafntinnuskeri og Skagfjörðsskáli í 
Langadal í Þórsmörk. Greiðandi félagar í FÍ eru nú 10.750 en þeir ásamt virkum 
fjölskyldufélögum í FÍ, FÍ Ung og Ferðafélagi barnanna eru því um 30.000 talsins.

Ferðafélag Íslands styður þá stefnu um samgöngur á miðhálendinu að stofnvegir á hálendinu séu 
lagfærðir sem góðir sumarvegir. Jafnframt að landsvegum á hálendinu sé viðhaldið, ekki síst út 
frá náttúruvernd og öryggi ferðamanna. Að öðru leyti verði það kerfi vega sem til er í dag á 
hálendinu að mestu með óbreyttum hætti.

Mikilvægt er að gæta vel að þeirri auðlind sem hálendi Íslands er. Svæðið er annars vegar 
auðlind í þeirri merkingu að ferðamenn sem sækja svæðið heim færa þjóðarbúinu miklar tekjur. 
Hins vegar er svæðið auðlind í þeirri merkingu að þangað kemur fólk til þess að njóta þess að 
vera þar. Aðdráttarafl svæðisins felst einkum í sérstæðri og fjölbreytilegri náttúru en ekki síður í 
fjarveru hins manngerða og fámenni. Frekari vegagerð á hálendinu hefur einkum áhrif á það 
síðarnefnda. Búast má við að betra aðgengi að svæðinu leiði til fjölgunar ferðamanna en nú þegar 
mega vinsælustu svæði hálendisins alls ekki við auknum fjölda án þess að það muni draga úr 
ánægju og upplifun ferðamanna. Hins vegar þýðir aukið aðgengi að hálendinu að ferðamönnum 
þar fjölgi og þar með þarf að byggja upp meiri aðstöðu á svæðinu. Verður svæðið þá 
manngerðara og dregur úr víðerniseiginleikum þess.



Við uppbyggingu á samgöngum á hálendinu telur Ferðafélag Íslands mikilvægt að leggja 
áherslur á eftirtalin atriði:

• Að staðinn verði vörður um náttúru og upplifunargildi miðhálendisins vegna 
náttúruverndar og mikilvægis hálendisins fyrir útivist.

• Viðhald stofnvega á hálendi og endurbætur á þeim beinist að því að tryggja aðgengi, 
auka öryggi og koma í veg fyrir akstur utan vega.

• Við hönnun, framkvæmd, rekstur og viðhald samgangna verði tekið tillit til 
umhverfissj ónarmiða.

• Mótuð verði stefna um hönnun vega á hálendi Íslands í samræmi við áherslur 
landsskipulagsstefnu og að hún verði unnin. í samvinnu við hlutaðeigandi stofnanir og 
hagsmunaaðila.

• Leitast verður við að viðhalda sérkennum og náttúrugæðum miðhálendisins með áherslu 
á verndun víðerna, landslagsheilda, mikilvægra vistgerða og gróðurlenda og verðmætra 
menningarminja

• Uppbygging ferðamannaaðstöðu stuðli að góðri aðstöðu ferðafólks á miðhálendinu, en 
jafnframt verði gætt að því að óbyggðaupplifun og náttúrugæði skerðist sem minnst 
vegna mannvirkja og umferðar

• Viðhald og frekari uppbygging samgöngukerfis á miðhálendinu stuðli að góðu aðgengi 
að hálendinu og jafnvægi milli ólíkra ferðamáta.

• Mannvirki og umferð hafi lágmarksáhrif á víðerni og óbyggðaupplifun.
• Sérstaklega verði hávaða og gný frá vélaumferð haldið í lágmarki en hætta er á slíku 

þegar öflugum bílum er ekið hratt á malbiki.

Ferðafélag Íslands leggst alfarið gegn uppbyggðri hraðbraut á hálendinu. Félagið leggur til að 
vegir verði lagðir sem næst í núverandi vegstæði og verði vandaðir malarvegir sem verði vel við 
haldið.
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