Fundargerð
Stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs - 161. fundur stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs
var haldinn í Hólaskjóli í nágrenni Kirkjubæjarklausturs,
mánudaginn 16. ágúst 2021, kl. 13:00.

Fundinn sátu:
Auður H. Ingólfsdóttir, formaður stjórnar,
Vilhjálmur Árnason, varamaður formanns stjórnar,
Hákon Ásgeirsson, varamaður varaformanns stjórnar,
Anton Freyr Birgisson, formaður svæðisráðs, aðalfulltrúi Skútustaðahrepps,
Árni Pétur Hilmarsson, formaður svæðisráðs, aðalfulltrúi Þingeyjarsveitar,
Jóhann F. Þórhallsson, formaður svæðisráðs, aðalfulltrúi Fljótsdalshrepps,
Matthildur Ásmundardóttir, formaður svæðisráðs, aðalfulltrúi Sveitafélagsins
Hornafjarðar,
Sævar Þór Halldórsson, aðalfulltrúi, tilnefndur af umhverfisverndarsamtökum,
Skúli Haukur Skúlason,varaáheyrnarfulltrúi, tilnefndur af Samtökum útivistarfélaga,
Ágúst Elvarsson, aðaláheyrnarfulltrúi, tilnefndur af ferðamálasamtökum á svæði
Vatnajökulsþjóðgarðs,
Magnús Guðmundsson, framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs,
Fanney Ásgeirsdóttir, þjóðgarðsvörður á vestursvæði,
Ingibjörg Halldórsdóttir, lögfræðingur Vatnajökulsþjóðgarðs,
Ingibjörg Smáradóttir, sérfræðingur á skrifstofu Vatnajökulsþjóðgarðs,
Jóna Björk Jónsdóttir, aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar á vestursvæði.
Fjarverandi / boðuð forföll / í leyfi:
Anna Dóra Sæþórsdóttir, varaformaður stjórnar,
Snorri Ingimarsson, aðalfulltrúi, tilnefndur af Samtökum útivistarfélaga.
1. Svæðisráð norðursvæðis - 82 - 2106007F
Formaður svæðisráðs norðursvæðis fór yfir fundargerð norðursvæðis.
2. Svæðisráð suðursvæðis - 97 - 2106003F
Formaður svæðisráðs suðursvæðis fór yfir fundargerð suðursvæðis.
3. Vestursvæði - Skýrsla þjóðgarðsvarðar - 1912003
Þjóðgarðsvörður á vestursvæði fór yfir málin.
Gestir
Jóna Björk Jónsdóttir, aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar - 10:00
Fanney Ásgeirsdóttir, þjóðgarðsvörður á vestursvæði - 10:00
Þjóðgarðsvörður sagði frá því helsta í starfsemi á vestursvæði. Farið var í stutta
vettvangsferð í nágrenni Hólaskjóls.
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4. Rekstur 2021 - 2101030
Fyrir fundinum lágu upplýsingar um stöðu fjármála annarsvegar rekstur jan-maí, rekstur
jan-júní og stöðu sértekna þjóðgarðsins fyrir janúar til og með júlí.
Framkvæmdastjóri kynnti stöðu í rekstri Vatnajökulsþjóðgarðs eftir fyrstu sex mánuði
ársins. Reksturinn er í góðu jafnvægi en áfram þarf að fylgjast mjög vel með þróun
sértekna sem eru óvissar vegna áhrifa af Covid-19.
5. Stækkun þjóðgarðsins - 2108018
Kynntar verða hugmyndir um stækkun þjóðgarðs.
Kynntar voru frumhugmyndir sem verið er að skoða í umhverfis- og
auðlindaráðuneytinu í samtali við viðkomandi sveitarfélög um stækkun
Vatnajökulsþjóðgarðs í Skaftárhreppi og Þingeyjarsveit. Stjórn leggur áherslu á að
vandað sé til verka og sem mestar upplýsingar liggi fyrir áður en ákvarðanir eru teknar.
6. Verkefni stjórnar veturinn 2021 - 2022 - 2108019
Umræður um áherslur og helstu verkefni stjórnar á komandi vetri.
Formaður stjórnar fór yfir áherslur og verkefni á komandi vetri.
7. 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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