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Verkefnislýsing fyrir tillögu að breytingum á stjórnunar- og verndaráætlun

1. Inngangur
1.1.Aðdragandi og tilgangur breytingatillögu/viðauka

Þjóðlendan Hoffellslambatungur í Nesjum varð hluti af Vatnajökulsþjóðgarði 30. júní 2021. Fyrir liggur að
vinna þarf ákvæði stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir svæðið. Það verði gert í formi viðauka við áætlunina, í
vinnuferli sem hér verður lýst. Friðlýsing svæðisins er mikilvæg með tilliti til verndunar landslagsheilda, enda
liggur svæðið að mörkum friðlandsins í Lónsöræfum svo og umsjón svæðisins og stjórnun. Lykilatriði
Vinna við stjórnunar- og verndaráætlun mun fela í sér skilgreiningu svæðisins með tilliti til landfræði og
náttúrufars, verndargildis, nýtingar svæðisins og innviða.

2. Efni og málsmeðferð
2.1. Svæði

Umrætt svæði, þjóðlendan Hoffellslambatungur í Nesjum, er 18,3 km2 að stærð og afmarkað þannig í
reglugerð að „dregin er lína úr jaðri Austurtungnajökuls þar sem Lambatungnaá rennur undan jökli og
Lambatungnaá fylgt þar til hún fellur í Skyndidalsá en þaðan er Skyndidalsá fylgt að jaðri
Lambatungnajökuls…“1 eins og sýnt er á Mynd 1. Hoffellslambatungur er óbyggð þjóðlenda, þar sem aðgengi
er erfitt og nýting takmörkuð í samræmi við það.

Mynd 1: Hoffellslambatungur. Kortagerð: Landmælingar Íslands.
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2.2. Efnisflokkar

Í neðangreindum efnisflokkum er í núgildandi Stjórnunar- og verndaráætlun fjallað um einstök svæði. Meta
þarf í hvaða köflum svæðið við Hoffellslambatungur þarfnist skilyrða. Númer í hornklofum vísa til númera
undirkafla í núgildandi stjórnunar- og verndaráætlun
(https://www.vatnajokulsthjodgardur.is/static/files/Stjornsysla/PDF-skjol-kort/stjornunarog_verndar_2013.pdf). Í þeim köflum sem einungis fjalla um staðreyndir, hafa textadrög verið sett inn.
1. Mörk þjóðgarðs [kafli 2.1]. Þann 30. júní 2021 varð hluti ríkisjarðarinnar Sandfells í Öræfum
(18,7km2) og þjóðlendan Hoffellslambatungur (18,3km2) hluti af Vatnajökulsþjóðgarði.
2. Verndarflokkun [kafli 2.3]. Skv. reglugerð 300/2020 um Vatnajökulsþjóðgarð er umrætt svæði í
verndarflokki II og skv. viðauka III sömu reglugerðar er hefðbundin landnýting leyfð.

3. Eignarhald lands [3.1]. Um er að ræða þjóðlendu, í umsjá Vatnajökulsþjóðgarðs.
4. Náttúra og samfélag [3.2] Landslag, Vatnajökull, jarðfræðileg fjölbreytni, eldvirkni og jarðhiti, lífríki,
menning og saga, landnýting.
5. Verndarsvæði innan suðursvæðis [9.1.4]. Skilgreina þarf svæðið út frá vernd.
6. Samgöngur
a. Vegir og aðkomuleiðir [9.3.1]
b. Gönguleiðir [9.3.3]
7. Hefðbundin landnýting [9.5]
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2.3. Málsmeðferð
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2.4. Tímalína

2.5. Stjórnskipulag

Þjóðgarðsvörður fer með ábyrgð á efnisþáttum málsins, en verkefnastjórn er í höndum verkefnastjóra á
miðlægri skrifstofu Vatnajökulsþjóðgarðs.
Verkefnislýsing verði mótuð í samvinnu starfsmanna við svæðisráð og stjórn. Svæðisráð og starfsmenn móti
ákvæði, í samstarfi við hlutaðeigandi hagsmunaaðila. Aðkoma hagsmunaaðila er möguleg í gegnum fulltrúa
stjórnar, svo og í gegnum ráðuneyti, en með góðu samráði og upplýsingaveitu ætti þörf á því að vera minni.

Aðkeypt sérfræðiráðgjöf verður eftir þörfum.
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2.6. Hagsmunaaðilar

Þátttaka hagsmunaaðila í vinnu við stjórnunar- og verndaráætlun er forsenda framgangs og sáttar.
Skilgreindir eru hagsmunaaðilar sem koma að málum sem lögbundnir umsagnaraðilar (NÍ og UST), aðrar
fagstofnanir, notendur svæðisins með tilliti til eigin útivistar eða atvinnurekstrar, sveitarfélög,
íbúar/nágrannar og hagsmunasamtök úr ólíkum áttum. Auk skilgreindra hagsmunaaðila eru tillagan auglýst til
opinberrar kynningar fyrir almenning.

Hópur hagsmunaaðila

Nærsamfélag Hoffellslambatunga

Lögbundnir umsagnaraðilar
Landeigendur/umráðaaðilar
aðliggjandi svæða
Upprekstrarrétthafar

Hagsmunaaðilar á landsvísu
Náttúrufræðistofnun Íslands,
Umhverfisstofnun, Skipulagsstofnun,
Minjastofnun

Hoffell, Setberg, Þórisdalur, Stafafell,
Brekka
aðrir en ofantaldir

Embættismenn

Bæjarstjóri, skipulagssvið
sveitarfélagsins Hornafjarðar

Landgræðslan, Vegagerðin

Veiðimenn (hreindýr og fugl)

Skotfélag Hornafjarðar, Gunnar B.
Þorsteinsson
Umhverfissamtök Austur
Skaftafellssýslu
Ferðafélag A-Skaftafellssýslu, F4x4
Hornafjarðardeild
Stefán Helgi Helgason, Páll Ásgeir
Jónsson
Náttúrustofa Suðausturlands,
Fuglaathugunarstöð Suðausturlands,
Rannsóknarsetur Háskóla Íslands á
Hornafirði

Skotvís, Félag leiðsögumanna með
hreindýraveiðum (FLH)
NAUST, Landvernd,
Náttúruverndarsamtök Íslands
Ferðafélag Íslands, F4x4 ,
Ferðafélagið Útivist, Samút

Náttúruverndarsamtök
Útivistarfólk
Grenjaskyttur

Vísindafólk og rannsakendur

Viðbragðsaðilar

Björgunarfélag Hornafjarðar

Náttúrustofa Austurlands,
Jöklarannsóknafélag Íslands,
Veðurstofa Íslands
Slysavarnarfélagið Landsbjörg,
Lögreglan á Suðurlandi

2.7. Samráðsferli

Samráðsferli gerir ráð fyrir aðkomu hagsmunaaðila á öllum vinnslustigum svo og í gegnum opið
umsagnarferli.
Við gagnaöflun og mótun tillagna verði haft samband við hagsmunaaðila auk þess sem haldinn verður opinn
kynningarfundur.
Við auglýsingu tillagna verði haldinn opinn kynningarfundur. Kynningarfundur verður teknir upp og gerður
opinber á vefsíðu Vatnajökulsþjóðgarðs.

2.8. Upplýsingar

Vatnajökulsþjóðgarður sér um gagnavistun og vefkerfi.
Innan svæðisráðs verði fundarkerfi OneSystems notað til miðlunar gagna.
Tillögur verði lagðar fram á vefsíðu Vatnajökulsþjóðgarðs og auglýstar til kynningar í Eystrahorni.
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Athugasemdum verði safnað í gegnum pósthólf Vatnajökulsþjóðgarðs.

2.9. Gagnaöflun

Afla þarf gagna um almenna landnýtingu á svæðinu og notkun svæðisins í afþreyingarskyni. Nær sú
gagnaöflun fyrst og fremst til landeiganda eða umráðaaðila aðliggjandi svæða, upprekstrarhafa, og þeirra sem
nýta svæðið til útivistar, en auk þess verður haft samráð við Náttúrustofu Suðausturlands og
Náttúrufræðistofnun Íslands eftir þörfum.
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