VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

55. stjórnarfundur haldinn í Snæfellsstofu 29. febrúar 2012 kl. 10-17:30

Mætt: Kristveig Sigurðardóttir, Böðvar Pétursson, Björn Ármann Ólafsson, Sigrún Helgadóttir
og Snorri Ingimarsson, Björn Ingi Jónsson og Sigurður Skúlason. Rósa Björk Halldórsdótir, var í
síma.
Einnig: Þórður H. Ólafsson, framkvæmdastjóri.

1. Samþykki dagskrár
Sigrún óskaði eftir breytingum á dagskrá: Að skotið væri inn umræðum um gögn sem
stjórninni hafði borist á milli funda frá akstursáhugamönnum. Lagði hún til að sá liður kæmi
inn í dagskrá áður en farið væri að ræða tillögur samráðshóps um samgöngur.
 Samþykkt með áorðnum breytingum
2. Samþykki fundargerðar 25. janúar 2012
 Samþykkt.
3. Innra skipulag – umræða
 Frestað til næsta fundar.
4. Tillögur samráðshóps um samgöngur
Sigrún dreifði til fundarmanna minnisblaði varðandi samskipti um samgöngur. Þar voru
reifuð sum þau gögn sem akstursáhugamenn höfðu sent til stjórnar, s.s. tölvubréf og
myndband. Vildi hún kynna önnur sjónarmið en kæmu fram í aðsendum gögnum.
Fyrir fundinum lágu tillögur samráðshóps um samgöngur, sem hópurinn afhenti stjórn 2. des.
2011. Fyrir fundinum lágu einnig umfjallanir svæðisráða og þjóðgarðsvarða um málefnið.
Stjórnin fór yfir hvert þeirra 25 mála sem samráðshópurinn tók sérstaklega til umfjöllunar í
vinnu sinni. Í 22 tilvikum tók stjórnin samhljóma ákvörðun út frá ályktunum
samgönguhópsins, svæðisráða og þjóðgarðsvarða. Í tveimur tilvikum skilaði einn
stjórnarmanna séráliti. Þetta voru mál er vörðuðu annars vegar vetrarakstur í Öskju og hins
vegar akstur um Vikrafellsleið. Í einu tilviki, er varðar Vonarskarð, tók stjórn undir
sameiginlega ályktun samgönguhópsins. Í tveimur málefnum skilaði áheyrnarfulltrúi
útivistarsamtaka inn sérbókun.
Í viðauka við fundargerð þessa má finna umfjöllun um öll 25 málefnin. Þar sést umfjöllun
samráðshópsins um samgöngur (með svörtum lit), umfjöllun svæðisráða (með grænum lit),
umfjöllun þjóðgarðsvarða (með bláum lit) og að síðustu ákvörðun stjórnar um næstu skref og
sérbókanir (með fjólubláum lit). Viðaukinn inniheldur aðeins 3. kaflann úr skýrslu
samráðshópsins um samgöngur, en skýrsluna má sjá í heild á heimasíðu þjóðgarðsins;
http://www.vjp.is/verndun-og-stjornun/stjornunar--og-verndaraaetlun/samrad/

5. Svæðisráð-fundargerðir
 Frestað til næsta fundar.

6. Önnur mál:
-

Sameining stofnana – Vatnajökulsþjóðgarður
Ráðherra er með málið áfram til skoðunar og gefið hefur verið út að viðbragða um
framhald sé að vænta fljótlega.

-

Þekkingarsetur á Kirkjubæjarklaustri
Unnið er að því að fá formlegt samþykki og staðfestingu fjármagns til hluta hönnunar svo
og framkvæmda á næsta ári frá þeim aðilum, sem hafa sýnt því áhuga að vera með í
verkefninu. Fyrr en það liggur fyrir verða ekki teknar frekari ákvarðanir um framvindu
verkefnisins.

-

Stjórnunar- og verndaráætlun; nýtt svæði við Langasjó og Eldgjá
Fyrstu drög Svæðisráðs Vesturs hafa verið sett á heimsíðun þjóðgarðsins og
athugasemdafrestur er til og með 9. mars n.k. Svæðisráðið mun síðan vinna úr þeim
athugasemdum sem koma, en sem stendur liggur ekki fyrir hvenær stjórn fær tillögu
svæðisráðsins.

-

Landsvæði við Dettifoss að vestan
 Frestað til næsta fundar.

-

Veiðar á Austursvæði
 Frestað til næsta fundar.

-

Landavarðanámskeið
Sigrún mun senda inn nokkar spurningar um námskeiðið.
 Dagskárliðnum frestað til næsta fundar.

7. Næsti stjórnarfundur
21. mars í Mývatnssveit.

Fundi slitið kl. 17:45

