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Umsögn Landvarðafélags Íslands um mörk,
verndarflokkar, aðkomuleiðir og þjónustumiðstöðvar.

Stjórn Landvarðafélags Íslands fagnar vinnu nefndar um stofnun Miðhálendisþjóðgarðs og vill ítreka
mikilvægi þjóðgarðsins fyrir framtíðar skipulag og verndun hálendis Íslands.
Stjórn Landvarðafélagsins tekur undir með nefndinni, að núverandi nýtingarform landsvæðis sem áætlað
er undir þjóðgarðinn, ætti ekki að standa í vegi fyrir stofnun Miðhálendis-þjóðgarðs. Nú þegar eru svæði
innan Vatnajökulsþjóðgarðs undir mismunandi verndunar- og nýtingarflokkum og hefur landvörðum
gengið vel að skipuleggja starf sitt með tilliti til þess. Landverðir vilja benda á að svæði eins og t.d.
virkjanasvæði við Srengisand, sem eru utan þjóðgarðs og utan verndaðra svæða. Þessi svæði eru lítið
vöktuð og verða fyrir meiri ágangi á náttúruna eins og utanvegaakstri. Það yrði til mikilla hagsbóta fyrir
þessi svæði að vera innan þjóðgarðs. Það er þó mikilvægt eins og nefndin leggur til að þessi svæði verði
með óbreyttu nýtingarformi og ekki verði gert ráð fyrir auknum virkjanaframkvæmdum. Í framhaldi af
þessu þá er einnig mikilvægt að ítreka að verndunarflokkar svæðanna og mörk þeirra verða að vera skýr
svo að daglegt starf þjóðgarðsins, sem fer að mestu fram hjá landvörðum, sé aðgengilegt og skýrt.
Stjórn Landvarðafélagsins vill koma á framfæri nauðsyn þess að standa vel að allri uppbygginu innan
þjóðgarðs. Eins og kemur fram í skýrslu nefndarinnar hefur nú þegar orðið töluverð uppbygging innan
Vatnajökulsþjóðgarðs og friðlýstra svæða. Sú uppbygging er engan vegin búin og á mörgum núverandi
þjónustusvæðum er þörf á töluverðum umbótum í þágu náttúruverndar og aðbúnaði fyrir landverði.
Stjórn Landvarðafélagsins vill ítreka mikilvægi þess að vanda vel til verka þegar kemur að uppbyggingu
innan þjóðgarðsins og þá sérstaklega á hálendismiðstöðvum, sem eiga að vera að miklu leiti í umsjón
einkaaðila. Nauðsynlegt er að náttúruverndin sé alltaf sett í fyrsta sæti og að landvarsla, fræðsla og
aðsetur landvarða fái alltaf sitt vægi og rými í þessari uppbygginu.
Að lokum vill stjórn Landvarðafélagsins ítreka mikilvægi þess að ýta undir almennings-samgöngur
innan þjóðgarðsins. Seinustu ár hefur mikið dregið úr almenningssamgöngum á hálendinu.
Almenningssamgöngur eru ekki einungis þjónusta, sem eykur aðgengi fólks að hálendinu, heldur einnig
stuðla þær að auknu öryggi fyrir göngu- og hjólafólk og reynslulitla ferðamenn sem vilja síður þurfa að
aka sjálfir við aðstæður sem þeim eru framandi. En almenningssamgöngur stuðla einnig að aukinni
náttúruvernd með færri bílum á villigötum og skipulagðari upplýsingagjöf til ferðamanna. Við teljum
því mikilvægt að Miðhálendisþjóðgarður geri ráð fyrir almenningssamgöngum í uppbyggingu á
innviðum og þjónustu þjóðgarðsins.
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