
Nefnd um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu

Dagskrá fundar:

• Verkefnin, verktilhögun og samráð við hagsmunaaðila

• Tímalína nefndarvinnu, fundartímar og vettvangsferðir



Nefndin

Óli Halldórsson, formaður Skipaður af 
ráðherra

Sveitarstjórnarmaður Norðurþingi, 
stjórnarmaður í Vatnajökulsþjóðgarði

olihalldorsson@gmail.com S 868 7600

Líneik Anna Sævarsdóttir Framsóknar-
flokki

lineikanna@althingi.is 8951532

Albertína Friðbjörg Elíasdóttir Samfylkingu albertinae@althingi.is 8484256

Halldóra Mogensen Pírötum halldóram@althingi.is 6925056

Bergþór Ólason Miðflokki bergthorola@althingi.is 8609007

Ólafur Ísleifsson Flokki fólksins olafurisl@alhingi.is 8553260

Hanna Katrín Friðriksson Viðreisn hannakatrin@althingi.is 8208044

Steingrímur J. Sigfússon Vinstrihreyfingu 

grænu 
framboði

sjs@althingi.is 4681258

Vilhjálmur Árnason Sjálfstæðisflokki vilhjalmura@althingi.is 8699294

Valtýr Valtýsson Sambandi ísl. 
sveitarfélaga

valtyr@blaskoggabyggd.is 8970890

Dagbjört Jónsdóttir Sambandi ísl. 
sveitarfélaga

dagbjort@thingeyajrsveit.is 8620025

Margrét Hallgrímsdóttir Forsætisráðu-
neyti

margret@thjodminjasafn.is 8612200

Steinar Kaldal Starfsmaður 
nefndarinnar

Umhverfis- og auðlindaráðuneyti Steinar.kaldal@uar.is 6952405
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1. Skilgreining á mörkum þjóðgarðsins

2. Setja fram áherslur um skiptingu landssvæða innan þjóðgarðsins í verndarflokka

3. Fjalla um hugsanlegar aðkomuleiðir og þjónustumiðstöðvar, svæðisskiptingu og 

rekstrarsvæði

4. Greina tækifæri með stofnun þjóðgarðs á byggðaþróun og atvinnulíf

5. Tillögur að helstu áherslum í stjórnunar- og verndaráætlun

6. Tillögur að helstu áherslum í atvinnustefnu

7. Tillögur að lagafrumvarpi um þjóðgarðinn sem tekur til stjórnskipulags

8. Áætlun um fjármögnun fyrir stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu

Verkefnin



1. (4) Greina tækifæri með stofnun þjóðgarðs á byggðaþróun og atvinnulíf

2. (6) Tillögur að helstu áherslum í atvinnustefnu

3. (1) Skilgreining á mörkum þjóðgarðsins

4. (2) Setja fram áherslur um skiptingu landssvæða innan þjóðgarðsins í 

verndarflokka

5. (3) Fjalla um hugsanlegar aðkomuleiðir og þjónustumiðstöðvar, svæðisskiptingu 

og rekstrarsvæði

6. (5) Tillögur að helstu áherslum í stjórnunar- og verndaráætlun

7. (7) Tillögur að lagafrumvarpi um þjóðgarðinn sem tekur til stjórnskipulags

8. (8) Áætlun um fjármögnun fyrir stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu

Verkefnin – tímaröð?

Greining

Mörk

Útfærsla

Framkvæmd



Samráð og verktilhögun

Tillaga að vinnulagi: 

• Nefnd vinnur textadrög/tillögur fyrir hvern verkþátt

• Textadrög hvers verkþáttar verða svo sett á opna vefgátt þar sem kallað er eftir 

athugasemdum innan ákveðinna tímamarka

• Athugasemdir sem berast teknar til skoðunar hjá nefnd og verkþáttur í kjölfarið kláraður

• Frekara samráð í gegnum verkefnisstjóra

Fjölmargir hagsmunaaðilar og samráð mikilvægt.

Nauðsynlegt að hægt sé að koma að athugasemdum við vinnu nefndar.

Boðið verður til opins fundar þar sem verkefnið og vinna nefndar verður kynnt.



Mögulegir samráðsaðilar

Bændasamtökin

Náttúruverndarsamtök

Samtök útivistarfélaga (undirfélög)og

-önnur ferðafélög

Samorka/Landsvirkjun

SAF 

Vatnajökulsþjóðgarður

Umhverfisstofnun

Þingvallaþjóðgarður

Veðurstofan (sinnir rannsóknum og vöktun á 

hálendinu)

Náttúrufræðistofnun

Rannsóknamiðstöðin við Mývatn

Náttúrustofur
Vegagerðin

Ferðamálastofa/Íslandsstofa

Markaðsstofur landshlutanna og/eða fulltrúar 

ferðaklasa í héraði

Festa – miðstöð um samfélagslega ábyrgð

Ferðaþjónustuaðilar á miðhálendi Íslands

Landverðir

Leiðsögumenn

Björgunaraðilar – SaveTravel

Samtök landeigenda

Íslenski ferðaklasinn

Svæðisskipulagsnefndir

Skógræktin

Landgræðslan

Fleiri?



Tímalína

4xfundir og 4xvettvangsferðir

Verkþættir 1,4,6 kláraðir

1x fundur á mánuði

Verkþættir 2,3,5,7,8 kláraðir

1. Skilgreining á mörkum þjóðgarðsins 2. Setja fram áherslur um skiptingu landssvæða innan þjóðgarðsins í verndarflokka

3. Fjalla um hugsanlegar aðkomuleiðir og þjónustumiðstöðvar, svæðisskiptingu og rekstrarsvæði

4. Greina tækifæri með stofnun þjóðgarðs á byggðaþróun og atvinnulíf 5. Tillögur að helstu áherslum í stjórnunar- og 
verndaráætlun

6. Tillögur að helstu áherslum í atvinnustefnu 7. Tillögur að lagafrumvarpi um þjóðgarðinn sem tekur til stjórnskipulags

8. Áætlun um fjármögnun fyrir stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu

Maí18 Sept19

Vinna hefst Skil
Okt18 Des18



Næstu skref

• Setja niður fundadagskrá fyrir allt árið 

• Velja og kynna fyrir nefndarfólki samskiptaleið(ir)

• ??


