FUNDARGERÐ
48. fundur Svæðisráðs Suðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs
haldinn í ráðhúsi Sveitarfélagsins Hornafjarðar,
27. október 2016 kl.12-16
Mættir: Björn Ingi Jónsson, Þórhildur Ásta Magnúsdóttir, Guðrún Inga Bjarnadóttir, Sigurlaug
Gissurardóttir, Regína Hreinsdóttir þjóðgarðsvörður og Helga Árnadóttir, aðstoðarmaður
þjóðgarðsvarðar.

Fjarverandi: Hugrún Harpa Reynisdóttir og Snævarr Guðmundsson
Dagskrá:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lög um Vatnajökulsþjóðgarð
Samningar við rekstraraðila
Landeigendur Skálafelli 13:00
Landeigendur Hoffelli 14:00
Ósk um framkvæmdaleyfi ræsi í gönguleiðina milli fella
Atvinnustefna
Stjórn og Verndaráætlun
Önnur mál

1. Lög um Vatnajökulsþjóðgarð
Almennar umræður um lögin og hvaða áhrif þau hafa að starfssemi innan þjóðgarðsins. Rætt
var um starfsmannafjölda innan garðsins og mikla þörf á aukningu til samræmis við mikla
fjölgun ferðamanna.
2. Samningar við rekstraraðila
Formaður upplýsti um umræður sem hafa átt sér stað frá síðasta fundi svæðisráðs.
Tillögur frá svæðisráði suðursvæðis varðandi samninga við rekstraraðila, sem gera á
samkvæmt nýjum lögum, kynntar á síðasta stjórnarfundi. Þessar tillögur verða skoðaða betur
hjá hinum svæðisráðum og af stjórn, m.a. út frá lögfræðiáliti. Björn Ingi ræddi um fund á
Höfn með aðilum í afþreyingarferðaþjónustu í síðustu viku. Mikill áhugi fyrirtækja fyrir að
taka þátt vinnu við atvinnustefnu/samninga. Næsti fundur stjórnar verður á Höfn í næstu
viku þar sem þetta verður tekið fyrir áfram.
3. Landeigendur Skálafelli
Rætt um efndir á samningi sem landeigendur gerðu við ríkið
Farið var yfir samning um friðlýsingu landssvæðis vegna stofnunar Vatnajökulsþjóðgarðs.
Landeigendur eru farnir að sjá fyrir einhverjar efndir á þeim samning, m.a. varðandi gerð
göngubrúar yfir Kolgrímu. Umræða um aðkomu að göngubrúnni og salernisaðstöðu. Rætt um
ástand gönguleiðar, talið að hún beri þann fjölda sem fer um svæðið, en engu að síður þarf
að fara í úrbætur á ýmsum stöðum. Einnig farið yfir samning við þjóðgarðinn. Landeigendur
tala um aukna vinnu við upplýsingagjöf, samfara auknum ferðamannastraumi og aukinni
vitund um svæðið.
4. Landeigendur Hoffelli
Rætt um efndir á samningi sem landeigendur gerðu við ríkið
Farið yfir samning um friðlýsingu landssvæðis vegna stofnunar Vatnajökulsþjóðgarðs.
Landeigandi talar um að ýmislegt hafi áunnist, mest þó í merkingum gönguleiða og

uppsetningu skilta. Leggur áherslu á uppbyggingu varðandi aðgengi að svæðinu, og þá
sérstaklega að bæta ástand vegar. Umræða um salernisaðstöðu, þar sem áhersla landeigenda
er að byggja ekki upp aðstöðu nálægt jökli. Umræða um upplýsingagjöf og landvörslu í
Hoffelli.
5. Ósk um framkvæmdarleyfi
Svæðisráð samþykkir framkvæmdarleyfi vegna ræsis á Jöklaleið milli fella.
Framkvæmdaleyfið og framkvæmd verði unnin í samráði við þjóðgarðsverði.
6. Atvinnustefna
Frestað til næsta fundar
7. Stjórn og verndaráætlun
Frestað til næsta fundar
4. Önnur mál

Fundi slitið kl 16:00

Fundarritari Björn Ingi Jónsson.

