
Nefnd um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu

Dagskrá fundar:

1. Staða vinnunnar

2. Fundir með sveitastjórnum

3.  Greining tækifæra: Yfirferð

3. fundur, 14. ágúst 2018



1. Verkefni nefndar – 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



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

Verkefni nefndar – hvar erum við stödd?

Greining

Mörk

Útfærsla

Framkvæmd



Formaður kynnir verkefnin 

• Verkefni nefndarinnar

• Vinnulag

• Samráð

• Áherslur

• Viðfangsefni

• Tækifæri, hindranir

Umræður og skoðanaskipti Opinn fundur í kjölfarið

2. Fundir með sveitastjórnum - efni

Samtal í héraði



16. ágúst á kl. 10:30-11:30 í félagsheimilinu Hvoli á Hvolsvelli (með sveitarfélögunum Rangárþingi ytra 
og eystra, Ásahreppi, Mýrdalshreppi og Skaftárhreppi). 
 
17. ágúst í Breiðumýri í Þingeyjarsveit kl. 10:30-11:30 með fulltrúum Þingeyjarsveitar, 
Eyjafjarðarsveitar, Norðurþings og Skútustaðahrepps. 
 
20. ágúst kl. 15:30-16:30 í félagsheimilinu á Hvammstanga með fulltrúum Húnaþings vestra, 
Húnvatnshrepps, Borgarbyggðar, Akrahrepps og Sveitarfélagsins Skagafjarðar.  
 
22. ágúst kl. 15:30-16:30 á Egilsstöðum (Hótel Hérað) með fulltrúum Fljótsdalshéraðs, 
Fljótsdalshrepps, Djúpavogs og Hornafjarðar.  
 
27.ágúst kl. 15:30-16:30 í félagsheimilinu Árnesi í Skeiða- og Gnúpverjahreppi með fulltrúum Skeiða- 
og Gnúpverjahrepps, Bláskógabyggðar, Hrunamannahrepps, Flóahrepps og Grímsnes- og 
Grafningshrepps. 

2. Fundir með sveitarstjórnum – staður og stund



3. Verkefni nefndar: Greining tækifæra

• Yfirferð

• Umræða

Drög að texta um tækifæragreiningu


