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Inngangur
Hér er að ﬁnna leiðbeiningar fyrir þá sem koma að stjórnsýslu Vatnajökulsþjóðgarðs og þurfa að
átta sig á stjórnunar- og verndaráætlun þjóðgarðsins.
Það kann að koma undarlega fyrir sjónir að rita þurﬁ handbók um slíkt skjal en þá þarf að hafa í
huga að það er nokkuð efnismikið og hefur fremur ﬂóknar tengingar inn í aðra áætlanagerð ríkis
og sveitarfélaga, auk þess að vera aðalstjórntæki þjóðgarðsins.
Handbókin er sett fram sem röð spurninga sem kunna að vefjast fyrir lesanda stjórnunar- og
verndaráætlunar þjóðgarðsins og hverri spurningu er svarað.
Nafn áætlunarinnar, stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs, er hvorki stutt né þjált
og þess vegna er það hér eftir stytt í s&v.

Hvaða tilgangi þjónar s&v?
S&v er aðalstjórntæki þjóðgarðsins. Ýmis meginatriði um stjórnun þjóðgarðsins koma fram í
lögum um hann og reglugerð en þessi meginatriði eru útfærð í s&v, t.d. atriði sem varða
umgengni, umferð og gistingu. Þar eru líka tíunduð svæði innan þjóðgarðsins sem sérstök ákvæði
gilda um, t.d. að þjónusta skuli vera í tilteknu umfangi á tilteknum stað eða að á tilteknu svæði
þurﬁ að gilda sérstakar reglur til að vernda viðkvæma náttúru. Að þessu leyti er s&v nokkurs
konar skipulagsáætlun með stefnumörkun fyrir þjóðgarðinn.
Eins og við á um aðrar skipulagsáætlanir er annar megintilgangur s&v sá að vera hluti af
lýðræðislegu ferli sem leiðir til niðurstöðu um stjórnun þjóðgarðsins, innan ramma laganna og í
samráði við almenning og hagsmunaaðila. Þetta birtist m.a. í aðkomu svæðisráða að mótun s&v
og skyldu til að bera tillögur undir almenning áður en s&v eða breytingar á henni eru staðfestar
af ráðherra.
Opin birting s&v á vef þjóðgarðsins gefur almenningi færi á að kynna sér stjórnun hans.

Hvernig varð s&v til?
Eftir að lög um Vatnajökulsþjóðgarð voru sett árið 2007 var svæðisráðum falið að leggja fram
tillögu að s&v fyrir sitt svæði, eins og lögin gera ráð fyrir. Geﬁn voru tvö ár til verksins. Í lok
verktímans var síðan tillögunum fjórum steypt saman í eina áætlun en það útheimti töluverða
samræmingu, bæði innbyrðis milli svæðanna og samræmingu við hlutverk s&v sem ígildi
skipulagsáætlunar fyrir þjóðgarðinn. Mikið samráð var haft við ýmsa aðila, t.d. fagstofnanir,
félagasamtök og íbúa sveitarfélaganna og ítarleg gögn liggja fyrir sem stefna og ákvæði
áætlunarinnar voru síðan byggð á.

Hvaða lög og reglur gilda um s&v?
Lög um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007 kveða á um stofnun þjóðgarðsins, stjórnskipulag og
margt ﬂeira, þar á meðal að ráðherra skuli setja reglugerð og stjórn þjóðgarðsins skuli setja
þjóðgarðinum stjórnunar- og verndaráætlun. Lögunum hefur verið breytt efnislega einu sinni
(101/2016), aðallega til að fella inn í lagaákvæðin ýmsar úrbætur sem reynsla fyrstu starfsáranna
leiddu í ljós, þ.á.m. um forsendur starfsemi í þjóðgarðinum. Ákvæði um s&v er að ﬁnna víða í
lögum um þjóðgarðinn en meginatriði eru sett fram í 12. og 13. gr. laganna.
Reglugerð um þjóðgarðinn nr. 608/2008 útfærir lagaákvæðin nánar og er nokkuð ítarleg, enda
þurfti hún í raun að gegna hlutverki s&v í byrjun, meðan s&v var enn í mótun. Auk ákvæða um
ýmis atriði sem lúta að stjórnun þjóðgarðsins eru í reglugerðinni sett fram mörk hans, með
textalýsingu og skýringarmynd. Við stækkun þjóðgarðsins hefur því þurft að setja nýjar
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reglugerðir sem breyta fyrri mörkum. Þess vegna eru reglugerðarbreytingar orðnar nokkrar, bæði
vegna stækkana og ýmissa annarra ákvæða sem þurft hefur að setja í ljósi reynslunnar, t.d. um
umferð og tjöldun.
Athuga ber að í texta laga og reglugerða, fram að lagabreytingunni 2016, er s&v kölluð
verndaráætlun. Við mótun s&v ákvað stjórn þjóðgarðsins að réttara heiti væri stjórnunar- og
verndaráætlun, sbr. það að á ensku eru áætlanir af þessu tagi kallaðar management plan. Þetta
heiti hefur síðan verið tekið upp í almenn náttúruverndarlög og lög um þjóðgarðinn eftir
breytinguna.

Hver eru réttaráhrif s&v?
Réttaráhrif s&v eru mjög mikil. Að hluta er það vegna þess að henni er ætlað skýrt hlutverk í
lögum um þjóðgarðinn og að hluta vegna þess að lögin segja skýrt að sveitarstjórnir eru bundnar
af efni stjórnunar- og verndaráætlunar við gerð skipulagsáætlana fyrir landsvæði innan
Vatnajökulsþjóðgarðs (13. gr.). Sjá nánar um skipulagsmál hér fyrir neðan.
Allir sem fara um þjóðgarðinn eða dvelja í honum eru bundnir af s&v, þ.e. eiga að virða þær
reglur sem þar eru settar, ýmist almennt eða um umgengni á tilteknum stöðum. Í s&v er að ﬁnna
reglur um m.a. ferðir með mismunandi ferðamátum og tjöldun. Þjóðgarðsvörðum er falið að hafa
eftirlit með því að ákvæði laga, reglugerðar og s&v séu virt.
Með lagabreytingunni 2016 var stjórn þjóðgarðsins falið að annast gerð samninga um
atvinnustarfsemi, enda atvinnustarfsemi óheimil án samnings.

Hver er efnisskipan í s&v?
Alþjóða náttúruverndarsamtökin, IUCN, gefa út leiðbeiningar um ritun verndaráætlana og
efnistök í þeim. Við þær var stuðst þegar s&v var mótuð. Meðal áhersluatriða er að fram komi
greinargóð lýsing á verndarsvæðinu og sérstöðu þess og hvaða hagsmunir eru af vernd þess.
Þessi atriði, ásamt öðrum almennum forsendum koma fram í köﬂum 2 og 3. Miðhluti
áætlunarinnar, kaﬂar 4-7, er stefnumörkun, þar sem hlutverk, leiðarljós og framtíðarsýn ramma
inn sértæk markmið um fjölmörg atriði. Eftir nánari útlistun á viðmiðum við mat á verndargildi í
kaﬂa 8 er síðan sett fram útfærsla stefnunnar í kaﬂa 9 þar sem kveðið er á um landnotkun.
Kaﬂinn um landnotkun er hin eiginlega skipulagsáætlun, þar sem talin eru upp sérstök
verndarsvæði, þjónustusvæði og víðerni. Fyrir hvert þessara svæða eru tilgreindar forsendur,
markmið og skilmálar. Forsenduhlutinn á að lýsa því út frá hvaða stöðu ályktað er um skynsamleg
markmið og skilmálarnir eiga síðan að endurspegla nauðsynlega stjórnun sem beita þarf til að
markmiðin náist. Að auki er í 9. kaﬂa fjallað um samgöngukerﬁ þjóðgarðsins, hefðbundna
landnýtingu, efnistöku, fjarskipti og ﬂeira sem skiptir máli fyrir þróun hans. Lokakaﬂar lúta að
vöktun, rannsóknum, eftirfylgni og endurskoðun.

Hvað þarf til að breyta s&v?
Í lögum um þjóðgarðinn er kveðið á um ferli við breytingar á s&v (12. gr.). Almennt er gert ráð
fyrir því að slíkar breytingar komi frá svæðisráðum en stjórn getur líka haft frumkvæði að
breytingum en þarf þá að leita umsagnar svæðisráðs. Við mótun tillögu að breytingum skal hafa
samráð við Umhverﬁsstofnun og Náttúrufræðistofnun Íslands og eftir atvikum aðrar
hlutaðeigandi fagstofnanir ríksins. Tillöguna ber að auglýsa opinberlega og gefa a.m.k. 6 vikna
frest til að gera athugasemdir. Sama á við ef þjóðgarðurinn er stækkaður og þá gerður viðauki
um nýja svæðið á sama hátt og ef um breytingu væri að ræða. Sjá nánar kaﬂa um breytingaferli
hér á eftir.
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Hvernig snertir s&v skipulagsmál?
Sveitarstjórnir eru bundnar af efni s&v við gerð skipulagsáætlana fyrir landsvæði innan
Vatnajökulsþjóðgarðs. Af þessu leiðir að sveitarfélög eru strangt til tekið knúin til þess að aðlaga
sínar skipulagsáætlanir að því sem fram kemur í s&v. Á hinn bóginn getur stjórn þjóðgarðsins
ekki sett fram tillögu um s&v, eða breytingar á henni, án þess að slík tillaga komi fyrir svæðisráð
og síðan auglýst með 6 vikna fresti til að gera athugasemdir. Þannig ætti að vera tryggt að
hagsmunir sveitarfélaga og íbúa þeirra fái rækilega umfjöllun áður en ákvarðanir eru teknar um
innihald s&v.
Að öðru leyti gildir allt hið sama um skipulag innan þjóðgarðsins og utan. Megindrættir, t.d. um
skálasvæði og vegi fara inn í aðalskipulag en um hvert mannvirkjasvæði þarf síðan að gera
deiliskipulag, eins og annars staðar. Ef sveitarstjórn á frumkvæði að skipulagsgerð þarf slíkt
skipulag að vera í samræmi við s&v, annars þarf stjórn þjóðgarðsins að fallast á að gera
breytingar á s&v í samræmi við hið nýja skipulag. Eðlilegt er að stjórn þjóðgarðsins og svæðisráð
séu meðal umsagnaraðila. Ef þjóðgarðurinn á frumkvæðið, þarf hann að leita eftir því að
sveitarstjórn taki skipulagstillögu til meðferðar, eins og skipulagslög kveða á um. Síðan gefur
sveitarstjórn út framkvæmdar- og byggingarleyﬁ eins og venjulega. Ef gert er ráð fyrir umræddri
framkvæmd í s&v þarf ekki að bera útgáfu byggingar- eða framkvæmdaleyﬁsins frekar undir
stjórn þjóðgarðsins. Þjóðgarðsvörður hefur síðan eftirlit með framkvæmdum.
Skipulagi fylgir yﬁrleitt uppdráttur sem sýnir hvernig ákvarðanir um landnotkun afmarkast. Með
s&v fylgir skýringaruppdráttur, þ.e. afmarkanir sem á honum koma fram eru ekki bindandi á
sama hátt og skipulagsuppdráttur, t.d. um legu vega eða staðsetningu þjónustusvæða. Það er
texti s&v sem skiptir máli. Á hinn bóginn kallar það á útskýringar og rökstuðning ef það sem sýnt
er á skýringaruppdrætti s&v endurspeglast ekki að mestu á aðalskipulags- og
deiliskipulagsuppdráttum.
Rétt er að geta þess að skv. lögum um umhverﬁsmat áætlana eru gerðar auknar kröfur til
umhverﬁsmats skipulagsáætlana sem fela í sér framkvæmdir innan verndarsvæða.

Hvernig snertir s&v þjóðlendur?
Ákvæði um leyﬁsveitingar í lögum um Vatnajökulsþjóðgarð ganga framar ákvæðum
þjóðlendulaga (gr. 15b). Þar segir að enginn megi hafa afnot af þjóðlendu fyrir sjálfan sig, þar
með talið að reisa þar mannvirki, gera jarðrask, nýta hlunnindi, vatns- og jarðhitaréttindi, nema
að fengnu leyﬁ, ýmist frá ráðherra eða sveitarstjórn. Ráðherra veitir leyﬁ fyrir nýtingu vatns,
jarðhita, vindorku og jarðefna en sveitarstjórn veitir leyﬁ fyrir annarri nýtingu lands, þó með
samþykki ráðherra ef nýtingin varir lengur en eitt ár.
Leyﬁsveitingar innan þjóðlendna, sem annars eru á hendi sveitarstjórna, eru því á hendi stjórnar
þjóðgarðsins. Þar sem ítök sveitarstjórna eru veruleg í stjórnun þjóðgarðsins má því segja að þær
haﬁ mikil áhrif á þessar leyﬁsveitingar eftir sem áður og þá án fyrirvara um samþykki ráðherra.
Þjóðlendulög kveða einnig á um að tekjum sem sveitarstjórn innheimtir af leyfum skuli varið til
landbóta, umsjónar, eftirlits og sambærilegra verkefna innan þjóðlendna eftir nánari ákvörðun
sveitarstjórnar. Slíkar tekjur renna þá til þjóðgarðsins, sem sinnir verkefnum af því tagi sem vísað
er til hér á undan.

Hvernig snertir s&v framkvæmdaáætlanir ríkisins?
Ríkið gerir ýmsar áætlanir um uppbyggingu innviða, t.d. samgönguáætlun og kerﬁsáætlun
Landsnets. Um framkvæmdir af því tagi gildir það sama og um aðrar að s&v þarf að gera ráð fyrir
þeim. Stjórn þjóðgarðsins þarf því að vera samþykk þeirri innviðauppbyggingu sem fyrirhuguð er
og ráðherra þarf að staðfesta þá stefnu stjórnar, m.a. um framkvæmdir, sem birtist í s&v. Á hinn
bóginn er eðlilegt að stjórn þjóðgarðsins taki tillit til markmiða og áherslna sem fram koma í
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áætlunum ríkisins og á heimsvísu, t.d. aðgerðaáætlunar
landsskipulagsstefnu og heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna.

ríkisins

í

loftslagsmálum,

Hvernig tengist atvinnustefna s&v?
Atvinnustefna þjóðgarðsins var sett fram vorið 2019 og hún byggir m.a. á því að atvinnustarfsemi
var skilyrt við samninga í lagabreytingunni 2016. Atvinnustefnan skýrir og útfærir ýmislegt sem
varðar samskipti þjóðgarðsins við þá sem vilja stunda atvinnustarfsemi en það er eftir sem áður
s&v sem gefur umgjörðina hvað varðar staðsetningu og umfang þjónustu, aðgengi að
þjóðgarðinum og margt ﬂeira sem atvinnustarfsemin byggir á.
Í lögum um þjóðgarðinn segir að það sé eitt af markmiðum hans að styrkja byggð og
atvinnustarfsemi í nágrenni þjóðgarðsins, m.a. með því að hvetja til sjálfbærrar nýtingar gæða
svæðisins. Það er því nauðsynlegt við mótun s&v að sjá til þess að hún sé þessu markmiði hliðholl
og veiti atvinnustarfsemi hagstæða umgjörð.
Hugsanlega verður atvinnustefnan hluti af s&v í framtíðinni.

Er s&v umhverﬁsmatsskyld?
Já, en þá er rétt að hafa í huga að samkvæmt íslenskum lögum, hliðstæðum þeim sem gilda á
Evrópska efnahagssvæðinu, er skylt að meta umhverﬁsáhrif umfangsmikilla framkvæmda á
tveimur stigum. Annars vegar er um að ræða umhverﬁsmat áætlana (lög nr. 105/2006), þar sem
stjórnvaldi, sem ber ábyrgð á áætlanagerðinni, er skylt að meta umhverﬁsáhrif áætlunarinnar.
Hins vegar er um að ræða mat á umhverﬁsáhrifum framkvæmdar (lög nr. 106/2000), þar sem
framkvæmdaraðili gerir grein fyrir áhrifum framkvæmdar á umhverﬁð og hvernig hann hefur
tekið tillit til umhverﬁsins við hönnun og útfærslu framkvæmdarinnar. S&v fellur undir fyrrnefndu
lögin, því um er að ræða lögboðna áætlun sem er forsenda leyﬁsveitingar til framkvæmda sem
tilgreindar eru í lögum um mat á umhverﬁsáhrifum.
Við mótun s&v var gerð umhverﬁsskýrsla, í samræmi við lög um umhverﬁsmat áætlana, þar sem
metin voru áhrif þeirra markmiða sem sett voru fram. Við breytingu á s&v eftir stækkun
vestursvæðis var ekki gerð umhverﬁsskýrsla á þeirri forsendu að markmiðin hefðu ekki breyst.
Við breytingar á s&v í framtíðinni er ástæða til að skoða hvort breytingin felur í sér heimild til
meiri háttar framkvæmda, að teknu tilliti til þeirra viðmiða sem koma fram í 2. viðauka við lög um
mat á umhverﬁsáhrifum. Það umhverﬁsmat getur þá einnig nýst við samsvarandi breytingu á
aðalskipulagi viðkomandi sveitarfélags.

Er ekki hægt að einfalda s&v?
Það er gott og göfugt að hafa hlutina einfalda en meira máli skiptir að plagg með svo veigamikið
hlutverk sem s&v hefur sé ekki gloppótt. Mikið er í húﬁ. Á hinn bóginn má örugglega gera ýmsar
betrumbætur og ekki síst að matreiða efnið í skömmtum sem hæfa hverjum lesanda. Sumt á t.d.
meira erindi við erlenda gesti en annað, tiltekin atriði snúa fyrst og fremst að þjóðgarðsvörðum
o.s.frv. Myndefni og skýringarkort hverskonar geta líka gert efnið aðgengilegra, sem og
framsetning á vef og í vefsjá.

Er s&v verulega frábrugðin áætlunum annarra þjóðgarða?
Allar stjórnunar- og verndaráætlanir draga dám af því svæði sem þeir gilda um. Á hinn bóginn eru
efnistök almennt áþekk. Settar eru fram forsendur um sérstöðu svæðisins og framtíðarsýn og
síðan leikreglur sem virða þarf til að markmiðin náist. Að þessu leyti eru stjórnunar- og
verndaráætlanir einnig mjög hliðstæðar skipulagsáætlunum og viðurkennt verklag við mótun
þeirra almennt mjög sambærilegt.
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Breytingaferli
Hér fyrir neðan eru sýnd þau skref sem stíga þarf þegar s&v er breytt eða hún endurskoðuð.
Athuga ber að aðeins hluta þeirra skrefa sýnd eru hér fyrir neðan er að ﬁnna í lögum um
þjóðgarðinn. Á hinn bóginn er hér gert ráð fyrir því að stjórn þjóðgarðsins líti á s&v sem nokkurs
konars skipulagsáætlun og vilji því styðjast við þau ítarlegu ákvæði um málsmeðferð
skipulagsáætlana sem fyrirskrifuð eru í skipulagslögum. Vitnað er til lagagreina með
skammstöfunum sem hér segir:
LV: Lög um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007.
SL: Skipulagslög nr. 123/2010.
LUÁ: Lög um umhverﬁsmat áætlana nr. 105/2006.

1
2

Frumkvæði
Frumkvæði að breytingu getur komið frá svæðisráði eða stjórn. Breyttar forsendur
geta líka kallað á breytingu, t.d. stækkun þjóðgarðsins (LV 7. mgr. 12. gr.).
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Kynning lýsingar
Með kynningu lýsingar verða umsagnaraðilar, hagsmunaaðilar og almenningur
áskynja um breytingar sem áformaðar eru og geta komið á framfæri gagnlegum
ábendingum. Kynningartími er ekki tilgreindur í lögum en gæti verið 3-4 vikur.
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Greining og samráð
Aﬂa þarf allra nauðsynlegra gagna um forsendur breytingarinnar. Af þessum
forsendum er ályktað um nauðsynlegar verndarráðstafanir eða annað sem kveða
þarf á um. Haft er samráð við umsagnaraðila, sem eru Umhverﬁsstofnun og
Náttúrufræðistofnun Íslands og eftir atvikum aðrar hlutaðeigandi fagstofnanir
ríkisins (LV. 5. mgr. 12. gr.). Fjölmargir aðrir hagsmunaaðilar gætu komið til greina
eftir efni og umfangi breytingarinnar. Þessir aðilar koma undirbúnir til samráðsins
hafandi fengið lýsinguna í fyrra skreﬁ.
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Mótun tillögu og kynning
Sett er fram tillaga um breytinguna, þar sem forsendur og drög að
verndarákvæðum koma fram ásamt umhverﬁsmati. Mjög æskilegt er að kynna
tillöguna á vinnslustigi (SL. 2. mgr. 30. gr.) til þess að aﬂa ábendinga um það sem
betur má fara.
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Auglýsing fullmótaðrar tillögu
Þegar stjórn hefur samþykkt fullmótaða tillögu skal hún auglýst, ásamt
umhverﬁsskýrslu, og geﬁnn sex vikna frestur til að senda inn athugasemdir (LV 5.
mgr. 12. gr.). Stjórn fjallar um athugasemdir og gefur skriﬂeg viðbrögð við þeim (SL
1. og 2. mgr. 32. gr.).
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Staðfesting ráðherra
Að lokinni umfjöllun um athugasemdir og mögulegum breytingum á tillögunni skal
tillagan send ráðherra til staðfestingar (LV 6. mgr. 12. gr.).

Verkefnis- og matslýsing
Stjórn þjóðgarðsins útbýr stutta en greinargóða lýsingu á viðfangsefni
breytingarinnar, tilgangi hennar og aðdraganda (SL 1. mgr. 30. gr.). Þar kemur
einnig fram hvernig umhverﬁsmati verði háttað (LUÁ 2. mgr. 6. gr.). Innihald lýsingar
er nánar tilgreint í skipulagsreglugerð nr. 90/2013, grein 4.2.3.
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