Fundargerð
Stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs - 170. fundur stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs haldinn
á fjarfundi, mánudaginn 25. apríl 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,
Skúli Skúlason, varaaðaláheyrnarfulltrúi, tilnefndur af Samtökum útivistarfélaga,
Ágúst Elvarsson, aðaláheyrnarfulltrúi, tilnefndur af ferðamálasamtökum á svæði
Vatnajökulsþjóðgarðs,
Magnús Guðmundsson, framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs,
Ingibjörg Smáradóttir, verkefnastjóri skjalamála og skrifstofuþjónustu,
Ingibjörg Halldórsdóttir, sviðsstjóri stjórnsýslusviðs,
Gestir:
Valbjörn Steingrímsson, fjármálastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs,
Steinunn Hödd Harðardóttir, þjóðgarðsvörður á suðursvæði - Höfn,
Hrafnhildur Ævarsdóttir, þjóðgarðsvörður á suðursvæði - Skaftafell,
Jóhanna Katrín Þórhallsdóttir, verkefnastjóri skipulags- og öryggismála,
Helga Árnadóttir, verkefnastjóri hjá Vatnajökulsþjóðgarði.
Fjarverandi / boðuð forföll / í leyfi:
Hákon Ásgeirsson, varamaður varaformanns stjórnar,
Snorri Ingimarsson, aðaláheyrnarfulltrúi, tilnefndur af Samtökum útivistarfélaga,

1.

Samtal við ráðherra - 2204052
Ráðherra umhverfis-, orku og loftslagsráðuneytis kynnir mál fyrir stjórn
Vatnajökulsþjóðgarðs.
Gestir
Guðlaugur Þór Þórðarson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra - 13:00
Stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs fagnar áhuga ráðherra á að flytja aðsetur og lögheimili
þjóðgarðsins í eina af starfsstöðvum þjóðgarðsins á landsbyggðinni og lýsir yfir vilja
sínum til að vinna með ráðuneyti að framgangi málsins. Stjórn leggur áherslu á að
hlúð verði að starfsfólki þjóðgarðsins í þessu ferli.

Framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs vék af fundi undir þessum lið.
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2.

Svæðisráð norðursvæðis - 89 - 2203009F
Formaður svæðisráðs norðursvæðis fór yfir fundargerð norðursvæðis.

3.

Svæðisráð suðursvæðis - 107 - 2203007F
Formaður svæðisráðs suðursvæðis fór yfir fundargerð suðursvæðis.

4.

Svæðisráð austursvæðis - 110 - 2203010F
Formaður svæðisráðs austursvæðis fór yfir fundargerð austursvæðis.

5.

Svæðisráð vestursvæðis - 102 - 2204001F
Formaður svæðisráðs vestursvæðis fór yfir fundargerð vestursvæðis.

6.

Rekstur 2022 - 2201023
Fyrir fundinum lágu upplýsingar um rekstur fyrstu þrjá mánuði ársins. Janúar til og
með mars.
Gestir
Valbjörn Steingrímsson, fjármálastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs - 14:00
Fjármálastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs kynnti stöðu mála fyrstu þrjá mánuði ársins.

7.

Sveitarfélagið Hornafjörður - Viljayfirlýsing um húsnæðismál á Höfn - 2202037
Fyrir fundinum lágu upplýsingar um stöðu mála.

8.

Stjórnunar- og verndaráætlun - breyting - veiðar austursvæði - gagnasöfnun og
vinnsla tillögu - 2202031
Tillaga að textabreytingum vegna breytinga á ákvæðum stjórnunar- og
verndaráætlunar um veiðar á austursvæði lögð fram til samþykktar. Unnið hefur verið
að undirbúningi tillögunnar í nánu samstarfi við hlutaðeigandi stofnanir og
hagsmunaaðila. Fyrir fundinum liggja jafnframt drög að vöktunaráætlun til þriggja ára
vegna breytinganna og drög að viljayfirlýsingu milli Félags leiðsögumanna með
hreindýraveiðum og Vatnajökulsþjóðgarðs um aukið samstarf í tengslum við
breytingarnar.
Gestir
Jóhanna Katrín Þórhallsdóttir, verkefnastjóri skipulags- og öryggismála - 14:30
Stefán Frímann Jökulsson, yfirlandvörður á austursvæði - 14:30
Stjórn samþykkir að framlögð tillaga að textabreytingu Stjórnunar- og verndaráætlunar
varðandi veiðar á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs verði lögð fram til kynningar.
Stjórn telur mikilvægt að fylgst verði vel með svæðinu í kjölfar breytingarinnar og
leggur áherslu á að fjármögnun framlagðrar vöktunaráætlunar verði tryggð og að
formlegu samstarfi við Félag leiðsögumanna með hreindýraveiðum verði komið á.

9.

Stjórnunar- og verndaráætlun - Viðauki - Hoffellslambatungur - Verkefnislýsing 2202014
Fyrir fundinum lá verkefnislýsing fyrir vinnu við viðauka Stjórnunar- og
verndaráætlunar fyrir Hoffellslambatungur. Lögð fram til samþykktar stjórnar.
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Gestir
Steinunn Hödd Harðardóttir, þjóðgarðsvörður á suðursvæði - Höfn - 15:00
Jóhanna Katrín Þórhallsdóttir, verkefnastjóri skipulags- og öryggismála - 15:00
Stjórn samþykkir tillögu að verkefnislýsingu fyrir viðauka stjórnunar- og
verndaráætlunar fyrir Hoffellslambatungur.
10. Stjórnunar- og verndaráætlun - Viðauki - Sandfell - Verkefnislýsing - 2202009
Fyrir fundinum lá verkefnislýsing fyrir vinnu við viðauka Stjórnunar- og
verndaráætlunar fyrir Sandfell í Öræfum. Lögð fram til samþykktar stjórnar.
Gestir
Hrafnhildur Ævarsdóttir, þjóðgarðsvörður á suðursvæði - Skaftafell - 15:30
Helga Árnadóttir, verkefnastjóri hjá Vatnajökulsþjóðgarði - 15:30
Jóhanna Katrín Þórhallsdóttir, verkefnastjóri skipulags- og öryggismála - 15:30
Stjórn samþykkir að tillaga að verkefnislýsingu fyrir viðauka stjórnunar- og
verndaráætlunar fyrir Sandfell, verði lög fram til kynningar.
11. 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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