
Stofnun 
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Fundur 4. desember 2018



Dagskrá fundar:

3-5 verkefni nefndar: Mörk, 

landsvæði/verndarflokkar, aðkomuleiðir o.fl. 

Tímaplanið

Fyrstu tvö verkefni nefndar/athugasemdir og samráð1.

2.

3.



Greining tækifæra með stofnun miðhálendisþjóðgarðs á 

byggðaþróun og atvinnulíf1.



Tillögur að helstu áherslum í atvinnustefnu 

þjóðgarðs á miðhálendinu
1.



Samráð og verktilhögun
-kynnt í byrjun vinnu nefndar

• 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



Samráð 

• 10 kynningar og samráðsfundir víðs vegar um landið í ágúst

og september 

• Innkomnar athugasemdir

• Verkefni 1-2 í samráðsgátt til 21. desember

• Ath. Aftur í gáttina áður en lokaskýrslu verður skilað

• Kynningarfundur í júní 2018 – samráðsferlið kynnt

• Nefnd fer yfir innkomnar athugasemdir og klárar verkefni 1-2

1.



Næstu verkefni
2.

3. Skilgreining á mörkum þjóðgarðsins

4. Setja fram áherslur um skiptingu landssvæða innan      

þjóðgarðsins í verndarflokka

5. Fjalla um hugsanlegar aðkomuleiðir og þjónustumiðstöðvar, 

svæðisskiptingu og rekstrarsvæði



Af fundi nefndar: 

Rætt var um mörk miðhálendisþjóðgarðs m.a. út frá 

skipunarbréfi og kynningu og fram lögðum gögnum frá síðasta 

fundi nefndarinnar. Farið var yfir kort af útfærslum af mörkum 

sem m.a. miðað við: 1. Mörk svæðisskipulags miðhálendis 2. 

Mörk þjóðlendna innan miðhálendislínunnar og 3. Mörk 

þjóðlenda, friðlýstra svæða og svæða á náttúruminjaskrá á 

miðhálendinu. 

Eftirfarandi bókun var gerð á fundinum: Nefnd tók ákvörðun um

að vinna frekar með þessar útfærslur, sem gera ráð fyrir einni

skipulagsheild og fela formanni og verkefnisstjóra að vinna nánar

með þær fyrir næsta fund nefndar, 6. nóvember næstkomandi.









• Farið yfir útfærslur á mörkum/kort

• Svæðaskipting innan landsvæði/verndarflokkar/núverandi nýting

• Aðkomuleiðir og þjónustumiðstöðvar

Vinnufundir, umræður um:

2. Fundir með sveitarfélögum framundan



Tækifæragr. og

áherslur í atv.st

1
2

Skilgreining á

mörkum
3

Skipt. landsvæða 

Í verndarflokka
4

Aðkomuleiðir, þjón-
miðst., svæðaskipt.
rekstrarsvæði

5

Áherslur í stjórn.-

og verndaráætlun
6

Fjármögnun

Tillaga að laga-

frumvarpi

7

8

Maí Jún Júl Ág Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ág Sep

Maí – Des 2018 Jan – sept 2019

Tímaplan og verkefni

3.



Heimasíða nefndar: www.stjornarradid.is/midhalendid

Minnum á:



Takk fyrir


