Fundargerð
Stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs - 166. fundur stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs haldinn
á fjarfundi, mánudaginn 17. janúar 2022, 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,
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,
Snorri Ingimarsson, aðaláheyrnarfulltrúi, tilnefndur af Samtökum útivistarfélaga,
Ágúst Elvarsson, aðaláheyrnarfulltrúi, tilnefndur af ferðamálasamtökum á svæði
Vatnajökulsþjóðgarðs,
Magnús Guðmundsson, framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs,
Ingibjörg Halldórsdóttir, lögfræðingur Vatnajökulsþjóðgarðs,
Ingibjörg Smáradóttir, sérfræðingur á skrifstofu Vatnajökulsþjóðgarðs,
Valbjörn Steingrímsson, fjármálastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs.
Fjarverandi / boðuð forföll / í leyfi:
Hákon Ásgeirsson, varamaður varaformanns stjórnar,

1.

Svæðisráð suðursvæðis - 103 - 2111006F
Formaður svæðisráðs suðursvæðis fór yfir fundargerð suðursvæðis.

2.

Svæðisráð suðursvæðis - 104 - 2201001F
Formaður svæðisráðs suðursvæðis fór yfir fundargerð suðursvæðis.

3.

Svæðisráð vestursvæðis - 100 - 2201002F
Formaður svæðisráðs vestursvæðis fór yfir fundargerð vestursvæðis.

4.

Svæðisráð norðursvæðis - 86 - 2201003F
Formaður svæðisráðs norðursvæðis fór yfir fundargerð norðursvæðis.

5.

Svæðisráð austursvæðis - 107 - 2201005F
Formaður svæðisráðs austursvæðis fór yfir fundargerð austursvæðis.
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6.

Rekstur 2021 - 2101030
Fyrir fundinum er minnisblað frá fjármálastjóra um stöðu mála varðandi rekstur 2021
Gestir
Valbjörn Steingrímsson, fjármálastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs - 13:20
Fjármálastjóri kynnti áætlaða niðurstöðu í rekstri Vatnajökulsþjóðgarðs á árinu 2021.
Rekstur ársins 2021 gekk vel þrátt fyrir ýmsar áskoranir og óvissu vegna Covid-19 og
er gert ráð fyrir að uppgjör ársins skili jákvæðri niðurstöðu.

7.

Rekstraráætlun 2022 - 2108087
Fyrir fundinum er minnisblað frá fjármálastjóra um stöðu mála varðandi rekstur 2022
Gestir
Valbjörn Steingrímsson, fjármálastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs - 13:53
Fjármálastjóri kynnti stöðuna í vinnu við að uppfæra rekstraráætlun ársins 2022 í
samræmi við samþykkt fjárlög þess árs.

8.

Emerald Network-net Bernarsamningur - Tilnefning - 2201008
Fyrir fundinum lágu upplýsingar um tilnefningu - til kynningar.
Fyrir fundinum lágu gögn frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu til upplýsingar um að
Ísland hefur lagt til að fimm náttúruverndarsvæði hér á landi verði hluti af neti
verndarsvæða Bernarsamningsins, sem kallast Emerald Network. Eitt þessara svæða
er Vatnajökulsþjóðgarður.

9.

Verkefni stjórnar veturinn 2021 - 2022 - 2108019
Formaður stjórnar fer yfir stöðuna og hvað er framundan.
Formaður fór yfir helstu verkefni stjórnar á árinu framundan.

10. Skýrsla framkvæmdastjóra - 1808006
Framkvæmdastjóri fór yfir helstu mál frá síðasta stjórnarfundi.
Framkvæmdastjóri kynnti þau verkefni sem efst eru á baugi hjá Vatnajökulsþjóðgarði í
byrjun nýs árs.

Fundargerð ritaði: Ingibjörg Smáradóttir, fundarritari.
Fundi slitið kl. 15:20.
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