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Ármann Höskuldsson, Björn Ingi Jónsson, Snorri Ingimarsson, Sigmundur Einarsson, Ruth
Magnúsdóttir, Óli Halldórsson, Ásta Berghildur Ólafsdóttir, Guðrún Jónsdóttir, Vilhjálmur
Vilhjálmsson, Þórður Ólafsson framkvæmdastjóri.
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Af aðalmönnum boðuðu forföll: Guðmundur Hörður Guðmundsson og Heiða Ásgeirsdóttir
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Starfslýsing framkvæmdastjóra

6.

Starfslýsing fyrir þjóðgarðsverði í Vatnajökulsþjóðgarði

7.

Trúnaðarmál

8.

Fjárhagsáætlun þjóðgarðsins fyrir næstu 3 ár.

9.

Atvinnustefna og samningar við ferðaþjónustu fyrirtæki innan þjóðgarðs

10. Minnisblað þjóðgarðsvarðar á suðursvæði
11. Jökulsárlón
12. Dettifoss að vestan
13. Breytingar á skrifstofuhaldi í Mývatnssveit, þekkingarsetur
14. Ferðafélög innan þjóðgarðs
15. Bréf frá Vinum Vatnajökuls
16. Möguleg virkjun við Drekagil
17. Önnur mál
17.1. Tillögur frá SAMUT, vegna Vonarskarðs.
17.2. Ráðning þjóðgarðsvarðar á vestursvæði
17.3. Bréf frá umsækjanda vegna þjóðgarðsvarðar á vestursvæði.
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17.4. Veghald í þjóðgarðinum
17.5. „One“ málafærslukerfi

Formaður setti fundinn og kynnti dagskrá. Engin athugasemd var gerð við framlagða dagskrá.
1. Fundargerðir svæðisráða
1.1. Vestursvæði: Varaformaður vestursvæðis fór yfir fundargerðir svæðisráðs á vestursvæðis. Ráðinn hefur verið nýr
þjóðgarðsvörður á vestursvæði Fanney Ásgeirsdóttir og kemur hún til starfa í júní.
1.2. Suðursvæði: Formaður suðursvæðis fór yfir fundargerðir svæðisráðs á suðursvæði. Hann ræddi upphaf vinnu við
stjórnunar og verndaráætlun fyrir jörðina Fell sem verður hluti að þjóðgarðinum. Hann ræddi einnig erindi frá
landeigendum á Skálafelli varðandi rekstur á salernisaðstöðu.
Stjórn felur framkvæmdastjóra að ganga til viðræðna við landeigendur á Skálafelli um rekstur salernisaðstöðu.
1.3. Austursvæði: Formaður Austursvæðis ræddi slóðamál og gerði einnig grein fyrir erindi frá félagi
hreindýraleiðsögumanna varðandi veiðar í þjóðgarðinum.
1.4. Norðursvæði: Fulltrúar svæðisráðs norðursvæðis Hjördís Finnbogadóttir og Grétar Ingvarsson mæta til fundarins.
Jafnframt sátu þjóðgarðsverðir á norður og suðursvæði fundinn undir þessum lið og fjármálastjóri.
Formaður svæðisráðs á norðursvæði fór yfir fundargerð svæðisráðs og fjallað sérstaklega um virkjunarhugmyndir í
Svartá og í læk við Drekagil. Hann fór einnig yfir bókun um stækkun norðursvæðisins.
Guðmundur þjóðgarðsvörður ræddi stöðu mála við Dettifoss og gestakomur að fossinum vestanverðum. Metið er að
250.000 gestir hafi komið að fossinum að vestanverður á síðasta ári. Landvörður hefur fylgt eftir virkri stýringu
umferðar ferðamanna á svæðinu með skýrum merkingum allt árið. Guðmundur sýndi myndir af vettvangi við
Dettifoss. Í apríl voru að meðaltali 620 gestir á dag að koma að fossinum að vestanverðu.
Jóhanna Katrín þjóðgarðsvörður vakti máls á gestastofu í Mývatnssveit og hvatti til þess að þjóðgarðurinn færi að huga
að þessu verkefni sem er í stefnu þjóðgarðsins. Hún nefndi að gestastofa gæti verið hluti af stærri hugmynd í tengslum
við umhverfisstofnun og þekkingarsetur. Einnig nefndi hún mikilvægi þess að undirbúa þurfi verkefnið vel t.d.
staðsetningu, inntak fræðslu í gestastofu og fleira.
Það er skilningur stjórnar að útfærsla og tillaga að staðarvali gestastofu í Mývatnssveit sé í höndum heimafólks á
norðursvæði, þ.m.t. svæðisráðs og sveitarstjórnar.
1.5. Aukning í landvörslu 2017.
Gestir fundarins undir þessum lið: Þjóðgarðsverðirnir Guðmundur Ögmundsson, Jóhanna Katrín Þórhallsdóttir og
Regína Hreinsdóttir og fjármálastjóri Valbjörn Steingrímsson.
Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir 56,9 milljóna króna aukafjárveiting vegna landvörslu þar eru 26,9 milljónir eru
skuldbundnar í landvörslu á jörðinni Felli og 30 milljónir til aukinnar landvörslu á öðrum svæðum þjóðgarðsins.
Framkvæmdastjóri geri grein fyrir skiptingu þessa framlags á næsta fundi stjórnar.

2. Reglur stjórnar.
Formaður kynnir framlögð drög að reglum stjórnar.
Stjórn samþykkir framlagðar reglur stjórnar einróma og felur formanni að koma þeim inn til umhverfis- og
auðlindaráðuneytisins. Stjórn beinir því til svæðisráða að vinna reglur fyrir svæðisráð í samráði við lögmann stjórnar.

3. Stjórnunar- og verndaráætlun:
Formaður fór yfir stöðu vinnu við Stjórnunar- og verndaráætlun.
Stjórn samþykkir að vísa framlögðum drögum til afgreiðslu í svæðisráðum þjóðgarðsins og til þjóðgarðsvarða. Frestur
til að koma á framfæri athugasemdum við drögin er til 7.júní n.k.
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Í hádegishléi frá 12.30-13:00
Kynning á vinnu við fræðslustefnu Vatnajökulsþjóðgarðs. Svæðisráð norður situr með í hádegisverði sem og
þjóðgarðsverðir og fjármálastjóri. Gestur: Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir kynnti drög að fræðslustefnu
Vatnajökulsþjóðgarðs.

4. Gjaldtaka í þjóðgarðinum
Gestur undir þessum lið er fjármálastjóri Valbjörn Steingrímsson.
Formaður gerði grein fyrir þróun mála varðandi gjaldtöku innan þjóðgarðsins.
Stjórn samþykkir að hefja gjaldtöku á bílastæðum til að mæta kröfum um sértekjur. Til að byrja með verði hafin
gjaldtaka í Skaftafelli og við Dettifossi og hún hefjist í júní á þessu ári. Gjaldskrá verði samræmd við aðra þjóðgarða á
Íslandi. Framkvæmd gjaldtökunnar verði boðin út til næstu áramóta 2017/2018 í tilraunaskyni. Framkvæmdastjóra
falið að sjá um framkvæmd á útboði og uppfærslu á gjaldskrá til samræmis við gjaldskrá þjóðgarðsins á Þingvöllum.

5. Starfslýsing framkvæmdarstjóra
Formaður kynnti drög að starfslýsingu framkvæmdastjóra Vatnajökulsþjóðgarðs.
Stjórn samþykkir framlagða starfslýsingu framkvæmdastjóra og vísar henni til umsagnar í ráðuneyti og hjá
framkvæmdastjóra.

6. Starfslýsing fyrir þjóðgarðsverði Vatnajökulsþjóðgarðs
Formaður kynnti drög að starfslýsingu fyrir þjóðgarðsverði Vatnajökulsþjóðgarðs.
Stjórn samþykkir framlagða starfslýsingu fyrir þjóðgarðsverði og vísar henni til þjóðgarðsvarða og framkvæmdastjóra
til umsagnar.

7. Trúnaðarmál.

8. Fjárhagsáætlun þjóðgarðsins fyrir næstu 3 ár.
Framkvæmdastjóri fór yfir stöðu vinnu við 3 ára áætlunar. Málinu frestað til næsta fundar.
Formaður svæðisráðs á norðursvæði vakti athygli á að stjórn hefur ekki fullafgreitt rekstraráætlun ársins.
Framkvæmdastjóra falið að leggja áætlunina fyrir næsta fund stjórnar.

9. Atvinnustefna og samningar við ferðaþjónustu fyrirtæki innan þjóðgarðs
Drög að atvinnustefnu liggja fyrir en ekki er mögulegt að ljúka vinnunni fyrr en reglugerð á grunni nýrra laga um
Vatnajöklsþjóðgarð liggur fyrir. Sú reglugerð er í vinnslu í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu. Framkvæmdastjóri
kynnti drög að samningsformi við ferðaþjónustufyrirtæki.
Stjórn ítrekar mikilvægi þess að lokið verði svo fljótt sem auðið er vinnu við reglugerð á grunni nýrra laga um
Vatnajökulsþjóðgarð.

10. Minnisblað þjóðgarðsvarðar á suðursvæði
Regína Hreinsdóttir þjóðgarðsvörður á suðursvæði sat fundinn undir þessum lið.
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Regína ræddi breyttar áherslur með endurskoðuðu deiliskipulagi í Skaftafelli. Hún ræddi einnig stöðuna gagnavart
atvinnustefnu og þörfina fyrir stefnumörkun um hvaða starfsemi eigi heima hvar innan þjóðgarðsins. Jafnframt ræddi
hún um aðstöðu fyrirtækja innan þjóðgarðsins og eftirspurn eftir aðstöðu þar.
Stjórn samþykkir að segja upp samningum við ferðaþjónustuaðila sem hafa aðstöðu við þjónustumiðstöðina í
Skaftafelli vegna endurskoðunar á deiliskipulagi svæðisins. Svæðisráði á suðursvæði og þjóðgarðsverði er falið að taka
málið upp og draga upp mögulegar lausnir á staðsetningu þjónustubygginga vegna atvinnustarfsemi utanaðkomandi
þjónustuaðila innan þjóðgarðsmarka. Framkvæmdastjóra falið að segja upp fyrrgreindum samningum við
ferðaþjónustuaðila.

11. Jökulsárlón
Gestur undir þessum lið eru Regína Hreinsdóttir þjóðgarðsvörður á suðursvæði og Valbjörn Steingrímsson
fjármálastjóri.
Formaður svæðisráðs á suðursvæði kynnti vinnu vinnuhóps á vegum stjórnar um aðstöðu og aðkomu að Jökulsárlóni
og ýmsa möguleika á svæðinu á grunni deiliskipulags fyrir svæðið frá 2013. Búið er að óska eftir og fá heimild til að
fara í endurskoðun á deiliskipulagi við Jökulsárlón. Jafnframt er búið að fá heimild frá sveitarfélaginu Hornafirði til
stækkunar á bílastæði í tengslum við núverandi bílastæði.
Stjórn felur vinnuhópi að vinna áfram og leita mögulegra lausna við uppbyggingu á svæðinu.
Stjórn telur ekki hæft að leyfa næturgistingu á svæðinu á þessu ári.
Stjórn felur svæðisráði á suðursvæði að hefja vinnu við verndaráætlun fyrir jörðina Fell.
Stjórn telur mikilvægt að jörðin Fell verði sem fyrst hluti af Vatnajökulsþjóðgarði.
Umsókn frá Iceguide ehf um nýtingu á svæði í landi Fells til kajaksiglinga á Jökulsdárlóni. Stjórn samþykkir
tímabundna heimild fyrir Iceguide ehf til að stunda kajaksiglingar á Jökulsárlóni að því tilskyldu að þeir uppfylli
öryggis og gæðakröfur. Þjóðgarðsverði á suðursvæði falið að ganga úr skugga um að svo sé. Framkvæmdastjóra falið
að gera tímabundinn samning við Iceguide ehf.

12. Dettifoss að vestan
Gestir fundarins undir þessum lið voru Guðmundur Ögmundsson og Jóhanna Katrín Þórhallsdóttir þjóðgarðsverðir og
Valbjörn Steingrímsson fjármálastjóri.
Lagt er fram bréf frá landeigendum Reykjahlíðar dagsett 3.5.2017 varðandi fyrirhugaða byggingu salernishúss við
Dettifoss að vestan, samskipti undirstofnana ríkisins við landeigendur Reykjahlíðar.
Framkvæmdastjóra falið að svara erindinu.
Stjórn felur framkvæmdastjóra að leita leiða til að skýra landamerki við Dettifoss að vestan.

13. Breytingar á skrifstofuhaldi í Mývatnssveit, þekkingarsetur.
Gestir fundarins undir þessum lið voru Guðmundur Ögmundsson og Jóhanna Katrín Þórhallsdóttir þjóðgarðsverðir og
Valbjörn Steingrímsson fjármálastjóri.
Jóhanna Katrín Þórhallsdóttir þjóðgarðsvörður kynnti hugmynd um breytingu á skrifstofuhaldi í Mývatnssveit.
Þjóðgarðsvörðum á norðursvæði falið að kanna málið frekar.

14. Ferðafélög innan þjóðgarðs.
Formaður greindi frá því að búið er að semja við ferðafélög sem eru með aðstöðu innan þjóðgarðs.

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR – FUNDARGERÐ STJÓRNAR
15. Bréf frá vinum Vatnajökuls
Gestir fundarins undir þessum lið voru Guðmundur Ögmundsson, Regína Hreinsdóttir og Jóhanna Katrín Þórhallsdóttir
þjóðgarðsverðir og Valbjörn Steingrímsson fjármálastjóri.
Formaður fór yfir efni bréfs frá Vinum Vatnajökuls dags. 15.05.2017 varðandi tillögu að samstarfssamningi milli Vina
Vatnajökulsþjóðgarðs um verkefni þjóðgarðsins.

16. Möguleg virkjun við Drekagil
Framkvæmdastjóri fór yfir forsögu málsins og erindi Neyðarlínunnar um virkjun í ánni við Drekagil. Ferðafélag
Akureyrar hefur einnig óskað formlega eftir að virkja á svipuðum slóðum.
Stjórn felur framkvæmdastjóra og þjóðgarðsverði á norðursvæði að leita til Skipulagsstofnunar um leiðsögn við ferli
slíkrar framkvæmdar.
17. Önnur mál:
17.1. Tillögur frá SAMUT, vegna Vonarskarðs.
Fulltrúi samtaka útivistarsamtaka lagði fram tillögu um framhald máls um leið í gegnum Vonarskarð.
SAMUT býðst til þess að skoða nýja leið í gengum Vonarskarð í sumar.
Stjórn fagnar samstarfsvilja SAMUT og leggur til að þjóðgarðsverðir verði með í ferð við skoðun mögulegrar
akstursleiðar austan Vonaskarðs.
17.2. Ráðning þjóðgarðsvarðar á vestursvæði
Ráðinn hefur verið nýr þjóðgarðsvörður á vestursvæði Fanney Ásgeirsdóttir.
17.3. Bréf frá umsækjanda vegna þjóðgarðsvarðar á vestursvæði.
Framkvæmdastjóri kynnti málið og hefur svarað og fylgir málinu eftir.
17.4. Veghald í þjóðgarðinum
Gestur fundarins undir þessum lið er Valbjörn Steingrímsson fjármálastjóri.
Formaður svæðisráðs á austursvæðis spurðist fyrir um stöðu mála varðandi veghald í þjóðgarðinum.
Fjármálastjóri mætti til fundar með Vegagerðinni. Þar kom fram að stofnunin hefur kortlagt alla vegi innan
þjóðgarðs og unnið er að því að allir vegir fái númer og fari inn í ákveðið sniðmát fyrir vegi þar sem
starfsmenn þjóðgarðs geta fært inn það sem betur má fara á vegum innan þjóðgarðs og í framhaldinu verði
hægt að forgangsraða viðhaldi og endurbótum vega og sækja fjármagn til þeirra lagfæringa.
17.5. „One“ málafærslukerfi
Lagt fram til kynningar.
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