Fundargerð
Stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs - 149. fundur stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs haldinn
á fjarfundi,
14. desember 2020, kl. 13:00.
Fundinn sátu:
Auður H. Ingólfsdóttir, formaður stjórnar,
Vilhjálmur Árnason, varamaður formanns stjórnar,
Anna Dóra Sæþórsdóttir, varaformaður stjórnar,
Anton Freyr Birgisson, formaður svæðisráðs, aðalfulltrúi Skútustaðahrepps,
Ásta Berghildur Ólafsdóttir, formaður svæðisráðs, aðalfulltrúi Ásahrepps,
Eyrún Arnardóttir, formaður svæðisráðs, aðalfulltrúi Fljótsdalshéraðs,
Matthildur Ásmundardóttir, formaður svæðisráðs, aðalfulltrúi Sveitafélagsins
Hornafjarðar,
Sævar Þór Halldórsson, aðalfulltrúi, tilnefndur af umhverfisverndarsamtökum,
Snorri Ingimarsson, aðaláheyrnarfulltrúi, tilnefndur af Samtökum útivistarfélaga,
Magnús Guðmundsson, framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs,
Ingibjörg Smáradóttir, sérfræðingur á skrifstofu Vatnajökulsþjóðgarðs,
Valbjörn Steingrímsson, fjármálastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs.
Fjarverandi / boðar forföll / í leyfi:
Þorkell Lindberg Þórarinsson, varamaður varaformanns stjórnar,
Steingrímur Karlsson, aðaláheyrnarfulltrúi, tilnefndur af ferðamálasamtökum á svæði
Vatnajökulsþjóðgarðs,
1. Svæðisráð vestursvæðis - 90 - 2011002F
Formaður svæðisráðs vestursvæðis fór yfir fundargerð vestursvæðis.
2. Svæðisráð norðursvæðis - 76 - 2011003F
Formaður svæðisráðs norðursvæðis fór yfir fundargerð norðursvæðis.
3. Svæðisráð norðursvæðis - 77 - 2011010F
Formaður svæðisráðs norðursvæðis fór yfir fundargerð norðursvæðis.
4. Svæðisráð austursvæðis - 99. fundur - 2011013F
Formaður svæðisráðs austursvæðis fór yfir fundargerð austursvæðis.
5. Svæðisráð suðursvæðis - 88 - 2011012F
Formaður svæðisráðs suðursvæðis fór yfir fundargerð suðursvæðis.
6. Svæðisráð suðursvæðis - 87 - 2011008F
Formaður svæðisráðs suðursvæðis fór yfir fundargerð suðursvæðis.
7. Fundaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs 2021 - 2011015
Fyrir fundinum lágu drög að fundaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs árið 2021 til
samþykktar.
Stjórn samþykkir fundaráætlunina og óskar eftir að hún verði birt á heimasíðu
Vatnajökulsþjóðgarðs.
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8. Lögfræðingsþjónusta hjá Vatnajökulsþjóðgarði - 2012006
Fyrir fundinum lágu upplýsingar um lögfræðiþjónustu Vatnajökulsþjóðgarðs.
Stjórn felur framkvæmdastjóra að kanna möguleika á að ráða lögfræðing til
Vatnajökulsþjóðgarðs.
9. Stjórnunar- og verndaráætlun Jökulsárlón og þjóðlendur - 1709003
Fyrir fundinum lágu drög að viðauka við S&V Vatnajökulsþjóðgarðs um
Breiðamerkursand.
Stjórn felur formanni svæðisráðs suðursvæðis ásamt þjóðgarðsverði að ljúka við að
lagfæra tillögu að Stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Breiðamerkursand á grundvelli
nokkurra minni athugasemda frá Náttúrufræðistofnun Íslands. Í beinu framhaldi af því
verði tillagan auglýst með formlegum hætti á grundvelli laga um Vatnajökulsþjóðgarð.
10. Endurskoðun gjaldskrár Vatnajökulsþjóðgarðs - 2012008
Fyrir fundinum lá að endurskoða gjaldskrá Vatnajökulsþjóðgarðs.
Stjórn felur framkvæmdastjóra að hefja vinnu við að endurskoða gjaldskrá
Vatnajökulsþjóðgarðs á grundvelli minnisblaðs sem lagt var fram á fundinum.
11. Hálendisþjóðgarður - frumvarp - 2012009
Fyrir fundinum lá frumvarp um Hálendisþjóðgarð til umræðu.
Stjórn felur formanni í samráði við framkvæmdastjóra að vinna drög að umsögn um
frumvarp um Hálendisþjóðgarð til að fjalla um á næsta fundi stjórnar í janúar nk. Frestur
til að skila umsögnum er til 1. febrúar 2021.
12. Vonarskarð - C - Tillögur - 2011013
Fyrir fundinum lá fyrir að ræða málefni Vonarskarðs.
Rætt var á fundinum um tillögur sem liggja fyrir, sem og lögfræðiálit frá LEX þar sem
farið er yfir heimildir stjórnar varðandi ákvarðanir um vegi og hvernig það spilar saman
við reglugerð um vegi í náttúru Íslands (nr. 260/2018). Málið krefst frekari umræðu og
afgreiðslu frestað.
13. Skýrsla framkvæmdastjóra - 1808006
Framkvæmdastjóri fór yfir helstu mál frá síðasta stjórnarfundi.

Fundargerð ritaði: Ingibjörg Smáradóttir, fundarritari.
Fundi slitið kl. 16:00.
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