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Athugasemdir við mál nr. 253/2019
Verkefni nefndar um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu
Ungir umhverfissinnar fagna þeirri vinnu sem ráðist er í með drög að stofnun
miðhálendisþjóðgarðs.
Kafli I – Stofnun Miðhálendisþjóðgarðs
Ungir umhverfissinnar óska eftir frekari stefnu varðandi aðgengi almennings með tilliti til
innviða á borð við brýr og uppbyggða vegi í samræmi við kafla 6 í Stefnumarkandi
landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum.
Mikilvægt er að fara að þeim markmiðum sem sett eru þar fram til langtímasýnar stýringar
og sjálfbærrar þróunar.
Ungum umhverfissinnum þætti vert að hafa tilveruréttindi jarðarinnar sbr. Earth law status
https://www.earthlawcenter.org/what-is-earth-law í markmiðum þjóðgarðsins.
Ungir umhverfissinnar leggja einnig til að markmið þjóðgarðsins séu að gæta hagsmuna
óspilltra víðerna þar sem þeirra mikilvægi er oft ekki metið að verðleikum.
Einnig mætti skilgreina útivist betur og taka fram að hún eigi að vera fjölbreytt og ein gerð af
útivist eigi ekki að þurfa að útiloka aðra. Þar má nefna hjólreiðar, jeppa og vélsleða. Fólk á að
fá að njóta náttúrunnar á sínum forsendum á meðan það skaðar ekki náttúruna.
Við fögnum síðasta markmiðinu: “Stuðla að samvinnu og samstarfi við starf félaga og
sjálfboðaliða um málefni landsvæðisins.” og komum til með að notfæra okkur það.

Kafli II – Stjórn og umdæmisráð
Ungir umhverfissinnar telja að einn mikilvægasti þáttur stjórnar og umdæmisráða sé
gagnsæi þegar kemur að ráðningum, vali á verkefnum og öðrum ráðstöfunum fjármuna á
vegum þjóðgarðsins. Mikilvægt er að gera kröfur um hæfni fólks sem ráðið er í störf
þjóðgarðsins.
Við teljum einnig ábótavant á takmörkun á ferðaþjónustu eða einhverskonar ramma.
Takmarkað er talað um ferðaþjónustu-fyrirtæki, hvorki fyrirtæki í hótelrekstri eða
dagsferðum. Það þarf að setja skýr mörk á þessi fyrirtæki, leyfi og starfsemi þeirra innan
þjóðgarðs. Hvað mega mörg fyrirtæki starfa innan hvers svæðis? T.d. Jökulsárlón,
Sólheimajökull, Falljökull ofl.
Óljóst er hvernig samskiptum kann vera háttað við óháða aðila sem eiga ef til vill skála eða
sumarbústaði innan þjóðgarðsins.
Kafli III – Starfsemi í þjóðgarðinum, landnýting og þjónusta
Ungir umhverfissinnar mæla með að haft verði samband við félagið Unga bændur þegar
kemur að flokkun í verndunarflokka og nýtingu lands þar sem félagið hefur að geyma góða
innsýn inn í málefnið og ungt fólk með skýra og góða sýn á framtíðina.
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