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Ferða og útivistarfélagið Slóðavinir er félag fólks sem hefur ánægju af því að njóta náttúru Íslands
með því að ferðast um hálendi sem og láglendi á mótor- og fjórhjólum.
Ferðafólk á mótor- og fjórhjólum er í hvað mestri tengingu við land og veður á ferðum sínum af
þeim sem ferðast um á vélknúnum ökutækjum og er það að hluta ástæða fyrir því hversu heillandi
slík ferðamennska er fyrir okkar félögum.
Það er erfitt fyrir ferðafélag að mæla með stækkun eða fjölgun þjóðgarða ef litið er til reynslunnar
af skorti á samráði og tillitsemi við ferðalög á vélknúnum faratækjum hjá Vatnajökulsþjóðgarði.
Í VJÞ var leiðum lokað fyrir vélknúinni umferð sem eru og hafa verið vel sjálfbærar samanber sand
og hraunleiðir umhverfis Gjáfjöll, Vikrafellsleið (sem þó búið er opna aftur eftir langa baráttu) að
ónefndu Vonarskarði (hér átt við akstursleiðinni en ekki öðrum svæðum í nágrenni aksturleiðar).
Ef tilgangurinn með hálendisþjóðgarði er stækkun víðerna og skilgreining á víðernum svo þröng að
hún muni síðan úthýsa vélknúinni umferð á leiðum sem löng hefð er fyrir því að ferðast eftir, er ekki
hægt að styðja slíkan þjóðgarð af hálfu Slóðavina.
Það ber að nefna að okkar dásamlega ósnortna land sem við öll þurfum að passa uppá er búið að
ferðast um á vélknúnum ökutækjum í áratugi og nálgast ört hundrað ár.
Taka þarf tillit til þarfa allrar þjóðarinnar við ferða um landið og gæta þess að flestir geti notið þess.
Sumt fólk gengur, annað hjólar, sumir ferðast á bílum og enn aðrir á mótor- og fjórhjólum.
Væntingar notenda þarf að stýra á þann hátt að skilningur sé á ólíkum ferðamátum. Ekki gera fáum
ferðamátum hærra undir höfði en öðrum. Hvetja ætti til tillitsemi og skilnings á því að það velja ekki
allir sömu nálgun að ferðamennsku og útivist.
Ferða og útivistarfélagið Slóðavinir eru tilbúnir til samráð og samvinnu um hugsanlegan þjóðgarð til
þess að tryggja aðgengi alls íslensks ferðafólks óháð ferðamáta, hér með sérstakri áherslu á
mótorhjól og fjórhjól.
Leyfa vegum og vegslóðum að vera áfram torfærum og óbrúuðum ám til að takmarka umferð á
sem náttúrulegastan hátt.
Hvetja ætti til innlendrar ferðamennsku hvers kyns og þá einnig á vélknúnum léttum tækjum eins
og mótor og fjórhjólum í stað ferða til útlanda með flugvélum.
Ferðalög um hálendi landsins verður ekki aðgengilegt nema fyrir fáa, nema þá með notkun
vélknúinna ökutækja.
Slóðavinir vilja hafa áframhaldandi aðgang að íslenskri náttúru til að ferðast um eins og verið hefur
og að hún sé lítið sem ekkert breytt með óþarfa uppbyggingu eða virkjunum og komumst við af án
mikillar eða hreinlega nokkurrar þjónustu til viðbótar því sem er í dag á hálendi landsins.
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