VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

16. stjórnarfundur haldinn í Reykjavík 26. febrúar 2009.

Mætt: Anna Kristín Ólafsdóttir, Böðvar Pétursson, Eiríkur Björn Björgvinsson,
Elín Heiða Valsdóttir, Hjalti Þór Vignisson, Þórunn Pétursdóttir, Magnús Hallgrímsson og
Þórður H. Ólafsson, framkvæmdastjóri.
Boðuð forföll: Ólöf Ýrr Atladóttir.

1. Samþykkt dagskrár
 Samþykkt
2. Samþykki fundargerðar 15. stjórnarfundar 22. des. 2008
 Samþykkt.
3. Rekstur og framkvæmdir 2009
-

Heimild til millifærslu
Er til skoðunar hjá umhverfis-og fjármálaráðuneyti.



- Rekstraráætlun-heild
Samþykkt



- Rekstraráætlun-svæði og yfirstjórn
Samþykkt
-



Framkvæmdaáætlun
o Kynnt og skoðuð var tenging við hugsanlega framkvæmdaáætlun 2010.
Framkvæmdaáætlun 2009 verður unnin frekar og ný drög send til stjórnar. (ÞHÓ).

4. Rekstrarmál



-

Áætlað rekstraruppgjör 2008
o Kynnt.

-

Gestastofa á Skriðuklaustri
o Lokagögn hönnunar eru að berast og stefnt að útboði í viku 11.
o Fundað verður með hagsmunaðilum í næstu viku. (ÞHÓ)

- Starfslýsingar og skipurit
Samþykkt



Rekstur veitingaaðstöðu í Skaftafellsstofu 2009
o Kynnt.
Svæðisráð Suðursvæðis fjalli um málið. Ákvörðun bíður næsta stjórnarfundar.
-

Bæklingaútgáfa 2009
o Kynnt. Hluti framkvæmdaáætlunar.
Skilti og merkingar 2009
o Kynnt. Hluti framkvæmdaáætlunar.



Samstarfsverkefni um skilti og merkingar
o Kynnt drög að handbók um skilti sem unnin hefur verið í samstarfi við UST og
Ferðamálastofu.
Ákveðið að vinna málið áfram og kynna frekar á næsta stjórnarfundi.
-



Heimasíða
o Kynnt ritnefnd og umsjón.

- Kortasjá
Þórunn sendir tillögur að verklýsingu fyrir framtíðarstefnumörkun til frekari úrvinnslu.
-



Myndkynningarefni fyrir þjóðgarðinn
o Kynnt,
Unnin verði áætlun um markaðssetningu þjóðgarðsins og endanleg ákvörðun bíður næsta
stjórnarfundar. Hluti framkvæmdaáætlunar.

5. Önnur mál


- Umsókn framkvæmdaleyfi fyrir Dettifossveg, vestan Jökulsár-staða
Beðið verður um fund með vegamálastjóra. (ÞHÓ)
-

Samstarf og samrekstur gestastofa þjóðgarðs og annarra stofnana á nærsvæði
þjóðgarðsins
o Umræða sem halda mun áfram.



Uppbygging á Heinabergssvæði
o Kynntar hugmyndir um uppbyggingu á Heinabergssvæði (HÞV).
Ákveðið að skoða möguleika með fjármagn til að hefja uppbyggingu á þessu ári.
Hluti framkvæmdaáætlunar.
-



Staðsetning heilsárshúsa fastra starfsmanna í Skaftafelli
o Umræða
Ákveðið að deiliskipulag Skaftafells verði endurskoðað (ÞHÓ) og að sveitarfélagið skoði
möguleika á uppbyggingu íbúðakjarna.
-

Samstarf Vatnajökulsþjóðgarðs og Íslenskra fjallaleiðsögumanna






o Umræða var lausnir í sumar, sem yrðu að hluta til bráðabirgða.
Ákveðið að fundnar verði ásættanlegar lausnir á þessu ári. (ÞHÓ)
- Fjallamennska og fjallaferðir, stuðningurVatnajökulsþjóðgarður er reiðubúinn að leggja nafn sitt sem samstarfsaðili til stuðnings
verkefninu.
- Sjálfbær ferðamennska-samræmd svæðisbundin stefnumótun
o Kynnt
Vatnajökulsþjóðgarður er reiðubúinn að leggja nafn sitt sem samstarfsaðili til stuðnings
verkefninu.
-

Meistaranám í umhverfis- og þjóðgarðastjórnun
o Kynnt

-

Bók um Vatnajökulsþjóðgarð
o Kynnt og rætt verði við FÍ (ÞHÓ)



Heimsókn Roger Croft til Íslands 9.-18. apríl n.k.
o Lagt fram minnisblað (ÞP)
Ákveðið að fá vinnufund með Roger þann 16. apríl (ÞP)



- Gjaldskrá fyrir tjaldstæði o.fl.
Lögð fram og samþykkt

6. Næsti stjórnarfundur


Verður haldinn á Egilsstöðum 26. mars 2009.

ÞHÓ ritaði fundargerð 030309

