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Umsögn um skjal nefndarinnar þar sem fjallað er um:

Tillögur að helstu áherslum í stjórnunar og
verndaráætlun“.
„

Undirritaður hefur fyrir hönd Fannborgar lesið ofangreind textadrög og nýtir sér með þessu bréfi það
tækifæri sem er gefið til umsagnar, sbr tölvupóst Umhverfisráðuneytis 04.04.2019.
Gerðar er athugasemdir við Eftirfarandi atriði
Dreifistýring, bls 3:
Eðlilegt er að hagaðilar í sínu víðasta samhengi verði skilgreindir, en hagaðilar geta til dæmis
verið fyrirtæki eins og Fannborg sem byggja rekstur sinn á þjónustu á svæðinu og hafa mikinn
og augljósan hag af því að verndun og stjórnun verndunar takist vel og sé án hnökra.
Aðgengi, bls. 3 og 4:
Undir þessum lið væri eðlilegt að vitna í og samræma atvinnustefnu við ákvæði
landsskipulagsstefnu um samgöngukerfið, til dæmis um opnun stofnvega og ítreka að
rekstraraðilum verði gert mögulegt að stunda rekstur allt árið, telji þeir það sér til hagsbóta,
þannig að virt verði ákvæði um að umferð að vori verði stýrt með þungatakmörkunum en
ekki einhliða lokunum.
Samstarf/samningar við heimaaðila:
Í þeirri upptalningu sem er í þessum málslið væri eðlilegt að bæta rekstraraðilum með
leiguréttindi á landi eða fasteignum við, en þeir aðilar hafa mikinn og afgerandi hag af
verndun og viðhaldi svæðisins. Vill Fannborg hér minna á að á síðustu 20 árum hefur félagið
staðið fyrir hreinsun á rusli meðfram samgöngumanvirkjum á Kjalarsvæðinu, hreinsunn á
aflögðum varnargirðingum og auk að sjálfsögðu leifa frá starfsemi skíðaskólans.
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Nytjaréttur, bls. 4:
Tekið er undir þau sjónarmið að hefðbundinn eða samningsbundinn nytjaréttur verði ekki
skertur né breytist við stofnun Þjóðgarðs, frekar fái hann að þróast á eðlilegan hátt með
samningum en ekki með einhliða valdboðum
Samgöngur bls. 4 til 5:
Það er mikilvægt að í áætlunum um nýtingu og vernd svæðisins séu ákvæði um eðlilega
nýtingu samgöngumannvirkja, til dæmis þannig að komið verði í veg fyrri áhrif veðrunar af
vatni eða vindum frá þeim sárum sem þessi mannvirki mynda eða hafa myndað í landslagi.
Slóðir eða hjólför eru jafnan lægri en umhverfið og þar myndast vatns rásir sem stækka með
tímanum, mikilvægt er því að nefndin komi með skýrari afstöðu til viðhalds mannvirkja en
hér kemur fram.
Þjónusta, fræðsla og upplýsingar, bls. 5:
Þessi málsgrein er ekki nægilega skýr, er hér átt við þjónustu sem umsjónaraðili þjóðgarðs
veitir eða er verið að tala almennt um þjónustu á svæðinu?
Fannborg vonar að ofangreindar athugasemdir nýtist nefndinni til frekara starfs, en áskilur sé
jafnframt rétt til að koma með frekari og ítrekaðri athugasemdir á síðari stigum.
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