Ég undirritaður er alveg á móti hálendisþjóðgarði eins og ráðherra hefur lagt til. Vil ég að fyrst
verði skoðað hver hefur verið reynsla af t.d. Vatnajökulsþjóðgarði. Við höfum verið með
dagsferðir úr Mývatnssveit í Öskju síðan 1980 og þekkum við því ágætlega til aðstæðna á
norðursvæði þjóðgarðsins. Þegar stóð til að stofna Vatnajökulsþjóðgarð var sagt að t.d. yrði þetta
mikil lyftistöng fyrir ferðaþjónustuaðila og að fólk mundi jafnvel flytja inná svæði sem liggja að
þjóðgarðinum, bara til að búa hjá þjóðgarði og fl. og fl. í þessum dúr. Því miður heftur sú ekki
verið raunin. Frá upphafi hefur þessi svokallaði þjóðgarður bara farið sínar leiðir, í mínum huga
er þetta ekki ÞJÓÐGARÐUR heldur einhver stofnun sem fer sínu fram án samráðs við einn eða
neinn. Má benda á samskipti við aðila sem starfað höfðu inni á svæðinu í áratugi áður en
þjóðgarðurinn var stofnaður. Ekki er eðlilegt að ferðafélög sem búin eru að byggja upp mörg
þessi svæði séu búin að þurfa að vera í miklum deilum við þessa stofnun. Það er eins og þessi
stofnun sé hringlandi ein inni í sjálfri sér og ekki í neinu sambandi við þá aðila sem hafa verið
með atvinnustarfsemi þarna í áratugi. Í mínum huga á að vera gaman og spennandi að fara í
þjóðgarð. Því miður hafa sumir gestir það á tilfinningunni að þeir eigi ekki að vera þarna á
svæðinu. Þegar kemur að vegamálum þá er alveg óskiljanlegt af hverju þjóðgarðurinn hefur ekki
lagst á árar með okkur sem förum þarna um daglega og horfum á það að þegar vegurinn er
orðinn ófær af þvottabrettum eykst hætta á utan vega akstri um allan helming. Það er
náttúruvernd að halda veginum í því ástandi að ferðamenn tolli í slóðinni, heldur en að reyna að
keyra sitt á hvað meðfram veginum. Eins var þegar Jökulsá var að brjóta land í
Herðubreiðarlindum fyrir nokkrum árum og munaði minnstu að vegurinn þar í gegn lokaðist þá
fór ég ásamt formanni FFA á fund samgönguráðherra til að leita leiða til að halda veginum
færum svo leiðinn F88 lokaðist ekki. Svar sem við fengum frá þáverandi Þjóðgarðsverði var að
það væri bara ágætt að hafa bara leiðina um Möðrudal F910 færa í Öskju. Ekki var verið að
hugsa um að ferðamenn kæmust í Herðubreiðarlindir eða þá að þetta væri líka flóttaleið ef gos
yrði eða hlaup í Jökulsá. Það eru ýmsir aðrir þættir sem þarf að lagfæra í starfsemi
Vatnajökulsþjóðgarðs og ekki tímabært að reka þennan hálendisþjóðgarð á. Mér þykir mjög vænt
um hálendið Íslands og vil því allt það besta en við erum líka að lifa á landinu og eigum að geta
hugsað um framtíð þess þó svo að við förum ekki í svo mikla stækkun að svo stöddu á
þjóðgarðinum.
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