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Inngangur
Nauðsynlegur grunnur að árangursríkri stjórnun og umsjón friðlýstra náttúruminja eru skýr markmið
friðlýsingar, stefnumótun og áætlanagerð, þar sem sett eru fram raunhæf markmið og leiðir að þeim. Af
friðlýstum náttúruminjum í umsjón Umhverfisstofnunar eru árið 2012, aðeins til staðfestar verndaráætlanir
fyrir þjóðgarðinn Snæfellsjökul, hverastrýturnar í Eyjafirði og nú síðast verndarsvæði Mývatns og Laxár.
Mjög brýnt er að vinna verndaráætlanir fyrir fleiri náttúruminjar í ljósi þess mikla álags sem er á þeim og er
gerð þessarar skýrslu um stjórnun friðlýstra náttúruminja í umsjón Umhverfisstofnunar mikilvægt skref í þá
átt.
Vinnan við þessa skýrslu hófst í mars 2011 en fundað var með starfsmönnum Umhverfisstofnunar þann
24. mars. Á fundinum var farið var yfir sýn og væntingar starfsmanna til stjórnunar friðlýstra náttúruminja.
Þann 31. maí 2011 var boðað til hugarflugsfundar með helstu samráðsaðilum en 30 aðilum var boðið á
fund. Á fundinn mættu fulltrúar átta aðila auk starfsmanna. Nokkrir aðilar höfðu samband og boðuðu
forföll og óskuðu sumir þeirra eftir því að fá að koma sínum sjónarmiðum á framfæri með öðrum hætti.
Eftir fundinn höfðu auk þess fulltrúar SAMÚT samband og óskuðu eftir að fá að koma sínum sjónarmiðum
betur á framfæri. Þann 21. júní 2011 var því einnig fundað með fulltrúum Bændasamtaka Íslands og
SAMÚT um sömu atriði og á fundinum 31. maí (sjá niðurstöður hugarflugsfunda í 2. viðauka.)
Tilgangur þess að vinna skýrslu um stjórnun friðlýstra náttúruminja í umsjón Umhverfisstofnunar er að:
•
•

vera stjórntæki Umhverfisstofnunar varðandi verndun og nýtingu friðlýstra náttúruminja í umsjón
stofnunarinnar
vera rammi fyrir einstakar verndaráætlanir og skilgreina verkfæri sem nota má við
verndaráætlanagerð.

Með friðlýstum náttúruminjum er átt við friðlýst svæði, svæði sem vernduð eru með sérlögum og friðlýstar
jarðmyndanir og lífverur. Stjórnun friðlýstra náttúruminja, tekur fyrst og fremst á sameiginlegum málefnum
þeirra svæða sem um ræðir og annarra náttúruminja en ekki sértækum málefnum einstakra svæða og
tegunda.
Umhverfisstofnun væntir þess að þessi vinna sem hér er lögð fram verði mikilvægt skref í þá átt að móta
skýra og heildstæða framtíðarsýn fyrir friðlýstar náttúruminjar í umsjón Umhverfisstofnunar og auðvelda
alla áætlanagerð fyrir svæði og tegundir.
Skýrslan gildir til 20 ára en verður endurskoðuð á 5 ára fresti.

Stjórnun friðlýstra náttúruminja í umsjón Umhverfisstofnunar
Markmið Umhverfisstofnunar er að vinna að vernd, viðhaldi, endurheimt og nýtingu þeirra auðlinda sem
felast í náttúru Íslands með sjónarmið um líffræðilega fjölbreytni, varðveislu jarðmyndana og
landslagsheilda að leiðarljósi.
Í stjórnun friðlýstra náttúruminja leggur Umhverfisstofnun áherslu á:
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Að verndun og stjórnun friðlýstra náttúruminja byggi á traustum grunni og fagmennsku
Friðlýstar náttúruminjar fái að þróast og viðhalda sér á náttúrulegan hátt. Allar ákvarðanir eru teknar með
hagsmuni náttúrunnar og sjálfbærni að leiðarljósi og tryggt verður að verndargildi viðhaldist. Áhersla er á
að:
•
•
•
•
•
•
•

nota ávallt bestu þekkingu hverju sinni við verndun og stjórnun
fylgjast með og tileinka sér helstu nýjungar á sviði náttúruverndar og stjórnunar ásamt því að
miðla af þekkingu sinni og reynslu til annarra
styrkja þau verkfæri sem stofnunin notar við stjórnun
viðhalda og efla fagþekkingu og færni starfsmanna
flokka og endurvinna sorp eftir föngum
takmarka notkun efna sem skaða geta náttúru Íslands
tryggja lágmarks umsjón og eftirlit með friðlýstum svæðum.

Að fólk geti notið friðlýstra náttúruminja til framtíðar
Á mörgum friðlýstum svæðum getur almenningur notið útivistar og hreyfingar í óspilltri náttúru, fræðst og
upplifað. Þar er lögð áhersla á að auka áhuga, þekkingu og virðingu þjóðarinnar á náttúru Íslands þannig
að almenningur geti betur notið hennar. Áhersla er á að:
•

•
•
•
•
•

tryggja almenningi aðgang að þeim náttúru- og menningarverðmætum sem friðlýstar náttúruminjar
hafa að geyma, en þó með þeim takmörkunum og aðgerðum sem nauðsynlegar eru til að tryggja
verndun verðmætanna og viðhald verndargildis þeirra
stuðla að sjálfbærri þróun í tengslum við nýtingu friðlýstra svæða
auka skilning fólks og virðingu á náttúrunni og byggja upp jákvæða sýn á náttúruvernd,
markmiðum og tilgangi friðlýstra svæða
hafa frumkvæði að fræðslu um náttúruvernd og friðlýstar náttúruminjar
auka þekkingu og áhuga ungmenna á mikilvægi náttúruverndar og umhverfismála þannig að
málaflokkurinn höfði til þeirra
tryggja öryggi gesta svæðanna eftir föngum.

Að vinna saman að verndun og stjórnun friðlýstra náttúruminja
Friðlýstar náttúruminjar eru ekki einangraðar eyjar heldur hluti af stærri heild, sem er bæði náttúrufarsleg,
félagsleg og efnahagsleg. Verndun og stjórnun friðlýstra náttúruminja byggir á sameiginlegri heildarsýn
þar sem skilvirkt samráð og samvinna eru höfð í heiðri. Áhersla er á að:
•
•
•
•
•

styrkja nærumhverfi friðlýstra svæða og vinna með nærsamfélaginu
byggja upp jákvæða sýn með samvinnu og samráði
vera leiðandi í samstarfi og virkja almenning og hvetja til þátttöku
taka virkan þátt í innlendu sem erlendu samstarfi eins og kostur er
upplýsa yfirvöld og almenning um ástand friðlýstra svæða.
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Markmið Umhverfisstofnunar

Markmið Umhverfisstofnunar
Vinna að vernd, viðhaldi, endurheimt
og nýtingu þeirra auðlinda sem felast í
náttúru Íslands með sjónarmið um
líffræðilega fjölbreytni, varðveislu
jarðmyndana og landslagsheilda að
leiðarljósi
Við viljum:

Að verndun og stjórnun
friðlýstra náttúruminja
byggi á traustum grunni
og fagmennsku

Að fólk geti notið
friðlýstra náttúruminja til
framtíðar

Vinna saman að verndun
og stjórnun friðlýstra
náttúruminja
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1. Verndun og stjórnun friðlýstra náttúruminja byggi á traustum grunni og
fagmennsku
Náttúran og friðlýstar náttúruminjar fái að þróast og viðhalda sér á náttúrulegan hátt. Allar ákvarðanir eru
teknar með hagsmuni náttúrunnar og sjálfbærni að leiðarljósi og tryggt verður að verndargildi viðhaldist.
Lögð er áhersla á að:
•

nota ávallt bestu þekkingu hverju sinni við verndun og stjórnun

•

fylgjast með og tileinka sér helstu nýjungar á sviði náttúruverndar og stjórnunar ásamt því að
miðla af þekkingu sinni og reynslu til annarra

•

styrkja þau verkfæri sem stofnunin notar við stjórnun

•

viðhalda og efla fagþekkingu og færni starfsmanna

•

draga úr efnanotkun, flokka sorp og nota umhverfisvottaðar vörur þar sem hægt er

•

tryggja eftirlit og umsjón með öllum friðlýstum náttúruminjum með svæðalandvörslu.

Helstu aðgerðir:
•

Styrkja markmið friðlýstra náttúruminja

Nauðsynlegt er að markmið friðlýsinga séu skýr til að þær ákvarðanir sem teknar eru þjóni
verndarhagsmunum þeirra. Markmið eldri friðlýsinga eru oft óljós, m.a. vegna þess að aðferðir við
mat á verndargildi svæða voru ekki eins þróaðar og nú er. Til að styrkja markmiðin telur
Umhverfisstofnun mikilvægt að mat á verndargildi einstakra friðlýstra náttúruminja liggi fyrir.
Í fyrstu verður lögð áhersla á að styrkja markmið þeirra friðlýstu náttúruminja sem eru undir mestu
álagi samhliða gerð verndaráætlana fyrir þau. Markmið og áherslur friðlýsinga þar sem verndun
náttúruminja getur stangast á við verndun menningarminja verða skoðuð sérstaklega. Þar sem við
á verða friðlýsingarskilmálar og reglugerðir endurskoðaðar.
•

Koma rannsóknum og vöktunum á friðlýstum náttúruminjum í fastan farveg

Ákvarðanir við stjórnun friðlýstra náttúruminja eiga að byggja á þekkingu á fjölbreyttu gildi þeirra
en þekkingarinnar þarf m.a. að afla með vísindalegum vinnubrögðum.
Umhverfisstofnun leggur áherslu á að unnið verði faglega að forgangsröðun rannsókna og vinnslu
vöktunaráætlana fyrir einstakar friðlýstar náttúruminjar. Lögð verður áhersla á að lykilþættir er
beinast að verndargildi og öðrum markmiðum friðlýstra náttúruminja verði vaktaðir.
Tryggja þarf greiða miðlun niðurstaðna vöktunar á friðlýstum náttúruminjum m.t.t. aðgerða sem
nauðsynlegar kunna að vera.
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•

Koma upp gagnagrunnum fyrir friðlýstar náttúruminjar

Nauðsynlegt er að koma upp haldgóðum gagnagrunni fyrir allar friðlýstar náttúruminjar, þar sem
bæði eru geymdar tölulegar og stafrænar upplýsingar um svæðin. Landfræðilegt upplýsingakerfi
býður upp á margvíslega möguleika við stjórnun friðlýstra náttúruminja. Þar er hægt að halda utan
um upplýsingar er varða náttúruminjar og annað sem tengist þeim.
Umhverfisstofnun leggur áherslu á að byggja slíkan grunn með aðkomu ýmissa aðila, s.s.
rannsóknastofnana, þekkingarsetra, vísindamanna, heimaaðila og fleiri sem búa yfir góðum
upplýsingum um svæðin og verðmæti þeirra.
•

Styrkja gerð og framfylgni áætlana

Gerð og framkvæmd verndaráætlana er samstarfsverkefni sem breið sátt þarf að nást um. Ýmsar
starfsáætlanir eru nauðsynlegt framhald verndaráætlana og mikilvægt er að meta árangur af
framkvæmd áætlana hverju sinni.
Undirbúningur, gerð og framkvæmd verndaráætlana verða styrkt með því að stofna starfshóp þar
sem við á, um gerð einstakra verndaráætlana og efla samráð (sjá nánar í 1. viðauka). Hlutverk
starfshópsins er að móta skilvirkt og gagnsætt vinnuferli við gerð einstakra verndaráætlana.
Starfsmaður Umhverfisstofnunar leiðir starfshópinn, útdeilir verkefnum og kallar aðra sérfróða
aðila að borðinu eftir því sem við á.
Gerð og framkvæmd annarra starfsáætlana verður komið í fastan farveg og helstu áherslur þeirra
skilgreindar. Slíkar áætlanir eru t.d. öryggisáætlanir, fræðsluáætlanir og framkvæmdaáætlanir.
Skoðað verður hvort taka megi upp verkfæri að erlendri fyrirmynd til að meta árangur af
framkvæmd áætlana, t.d. ramma og verkfæri WCPA (World Commission on Protected Area).
•

Styrkja framfylgni alþjóðlegra samninga, sem stjórnvöld hafa skuldbundið sig til að
framfylgja, og innlendra stefna sem þau hafa samþykkt í kjölfarið

Taka skal mið af alþjóðlegum samningum og innlendum stefnum við friðlýsingar, mat á
verndargildi og markmiðum svæða og tegunda, endurskoðun friðlýsinga og verndaráætlanagerð.
Alþjóðlegir samningar eru m.a. samningurinn um líffræðilega fjölbreytni, Ramsarsamningurinn um
votlendi, Bernarsamningurinn um villtar plöntur og dýr, samningurinn um heimsminjar og
Alþjóðasamþykkt um fuglavernd. Innlendar stefnur eru m.a. stefnumörkun Íslands um líffræðilega
fjölbreytni, Velferð til framtíðar - sjálfbær þróun í íslensku samfélagi og Tillögur um vernd og
endurheimt íslenskra birkiskóga.
Sérstaklega verður unnið að því að framfylgja samningnum um líffræðilega fjölbreytni og komið í
veg fyrir innflutning og dreifingu framandi ágengra tegunda inn á friðlýst svæði. Í sama markmiði
verður einnig unnið að gerð áætlana varðandi uppgræðslu og endurheimt vistkerfa innan friðlýstra
svæða þar sem þess gerist þörf.
•

Efla faglegt samstarf milli Umhverfisstofnunar og annarra fagaðila (sjá síðar í kaflanum
„Vinna saman að vernd og stjórn svæðanna“)
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•

Stuðla að góðri þekkingu og færni starfsmanna
Hlutverk Umhverfisstofnunar er m.a. að halda námskeið í landvörslu fyrir landverði. Almennt skal
miða við að námskeið í landvörslu verði haldin árlega ásamt námskeiði í skyndihjálp fyrir starfsfólk.
Námskrá fyrir landverði er reglulega endurskoðuð og stefnt er að því að halda reglubundin
endurmenntunarnámskeið fyrir starfandi landverði.

Stefnt er að því að þróa enn frekar samstarf Umhverfisstofnunar og menntastofnana um menntun
landvarða. Skoðað verður hvort útvíkka megi samstarfið svo það nái einnig til endurmenntunar
fyrir heilsársstarfsmenn, m.a. með því að stuðla að námskeiðum sem nýtast þeim.
Umhverfisstofnun hvetur heilsársstarfsmenn til að sækja sér endurmenntunar á sínu starfsviði.
•

Nýta staðbundna þekkingu á landsbyggðinni til starfa á friðlýstum svæðum

Heimamenn búa yfir staðgóðri þekkingu á friðlýstum svæðum. Það er mikilvægt að
Umhverfisstofnun nýti sér þá staðbundnu þekkingu til upplýsinga fyrir gagnagrunna og til fræðslu
en einnig til þeirra margvíslegu starfa sem inna þarf að hendi innan friðlýstra svæða.
•

Flokka og endurvinna sorp

Umhverfisstofnun mun stefna að lágmörkun úrgangs með flokkun og endurvinnslu sorps. Ílát til
flokkunar verður staðlaður hluti af innviðum friðlýstra svæða. Öllu sorpi sem tilfellur á friðlýstum
svæðum verður skilað til viðurkenndra móttökuaðila.

•

Takmarka notkun efna sem skaða geta náttúru Íslands

Umhverfisstofnun mun halda áfram að nota þau úrræði sem möguleg eru til þess að takmarka
notkun efna sem hugsanlega geta haft skaðleg eða neikvæð áhrif á umhverfið. Leitast verður eftir
að nota umhverfisvottaðar vörur í öllum þáttum starfseminnar.
•

Tryggja lágmarks umsjón og eftirlit með friðlýstum svæðum

Umhverfisstofnun stefnir að innleiðingu svæðalandvörslu á þeim svæðum sem ekki hafa fastráðinn
starfsmann. Með svæðalandvörslu er átt við að landvörður sinni eftirliti og umsjón með nokkrum
minni svæðum. Þannig er reynt að tryggja að Umhverfisstofnun hafi sem best yfirlit yfir ástand og
þróun friðlýstra svæða í hennar umsjón. Svæðalandvörslusvæðin eru Vesturland, Vestfirðir,
höfuðborgarsvæðið, Suðurland, Suðausturland, Austurland og Miðhálendið.
Umhverfisstofnun stefnir einnig að því að tryggja þeim svæðum sem eru undir hvað mestu álagi
heilsársumsjón.
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2. Fólk geti notið friðlýstra náttúruminja til framtíðar
Á mörgum friðlýstum svæðum getur almenningur notið útivistar og hreyfingar í óspilltri náttúru, fræðst og
upplifað. Þar er lögð áhersla á að auka áhuga, þekkingu og virðingu þjóðarinnar á náttúru Íslands þannig
að almenningur geti betur notið hennar.
Lögð er áhersla á að:
•

tryggja almenningi aðgang að þeim náttúru- og menningarverðmætum sem friðlýstar náttúruminjar
hafa að geyma, en þó með þeim takmörkunum og aðgerðum sem nauðsynlegar eru til að tryggja
verndun verðmætanna og viðhald verndargildis þeirra

•

nýting friðlýstra svæða lúti lögmálum sjálfbærrar þróunar

•

auka skilning fólks og virðingu á náttúrunni og byggja upp jákvæða sýn á náttúruvernd,
markmiðum og tilgangi friðlýstra náttúruminja

•

hafa frumkvæði að fræðslu um náttúruvernd og friðlýstar náttúruminjar

•

auka þekkingu og áhuga ungmenna á mikilvægi náttúruverndar og umhverfismála þannig að
málaflokkurinn höfði til þeirra

Helstu aðgerðir:
•

Þróa og nota skilgreind svæði (management zones) við skipulag og stjórnun friðlýstra
svæða

Við skipulag og stjórnun friðlýstra svæða verður horft til verndargildis og markmiðssetningar.
Svæðisskipting (zoning) í skipulagi friðlýstra svæða og jaðarsvæða þeirra er mikilvægt og
árangursríkt stjórntæki. Svæðisskipting tekur tillit til verndargildis svæðanna, eiginleika og sérstöðu
og hvert svæði (management zone) hefur skýr markmið sem lúta að náttúrufarslegum,
félagslegum og stjórnunarlegum þáttum. Með svæðisskiptingu eiga hagsmunir náttúrunnar og
verndun hennar að vera tryggð. Svæðisskipting býður upp á mismunandi landnotkun, mismikið
aðgengi og fjölbreytta upplifun. Þar eru útivistarmöguleikar ólíkra hópa gesta tryggðir og komið í
veg fyrir hagsmunaárekstra.
Umhverfisstofnun mun innleiða skilgreinda svæðisskiptingu inn í skipulag og stjórnun friðlýstra
svæða og verður hún notuð í verndaráætlunum einstakra svæða (sjá nánar í 1. viðauka).
•

Tryggja að allir innviðir, mannvirki og þjónusta séu í samræmi við verndargildi og markmið
hvers friðlýsts svæðis

Umhverfisstofnun leggur áherslu á að gestum friðlýstra svæða verði veitt nauðsynleg
grunnþjónusta í samræmi við markmið og verndargildi hvers svæðis.
Umhverfisstofnun leggur áherslu á að öll mannvirki og ræktun falli sem best að náttúru- og
menningarminjum svæðanna og haft verði í huga að mannvirki skerði ekki hughrif fólks af
landslaginu. Deiliskipulag fyrir mannvirkjasvæði verða unnin í samræmi við gildandi skipulagslög
og þar verður m.a. kveðið á um útlit mannvirkja. Lögð verður áhersla á skýrar merkingar og á
öllum verndarsvæðum verða notaðar staðlaðar og samræmdar merkingar Umhverfisstofnunar.
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Á friðlýstum svæðum verður gerð áætlun um nýtingu og viðhald mannvirkja og ónotuð mannvirki
sem ekki á að vernda eða viðhalda verða fjarlægð. Í samstarfi við Fornleifavernd ríkisins verður
gerð áætlun um nýtingu og viðhald menningarminja innan friðlýstra svæða.
•

Setja skýrar starfsreglur um þjónustu og rekstur innan friðlýstra svæða

Öll starfsemi innan friðlýstra svæða þarf að hafa vel mótaðar starfsreglur. Allur rekstur verður undir
eftirliti og Umhverfisstofnun mun setja skýrar starfsreglur um þjónustu og rekstur innan friðlýstra
svæða.
Umhverfisstofnun framfylgir umhverfisstefnu stofnunarinnar á starfsstöðvum hennar og upplýsir
rekstraraðila um hvernig ætlast er til að stefnunni verði framfylgt.
•

Skilgreina sjálfbæra landnotkun innan friðlýstra svæða

Í lögum og reglugerðum einstakra svæða er kveðið á um hvaða landnotkun er heimil innan þeirra.
Landnýting svæða skal vera sjálfbær í sátt við náttúru og hagsmunahópa og hún má ekki ganga á
þau verðmæti sem verið er að vernda. Á svæðum þar sem beit búfjár er heimil skal hún vera með
þeim hætti að beitarálag verði innan skilgreindra marka. Á svæðum þar sem skotveiðar og
fiskveiðar eru heimilar mega þær ekki ganga á veiðistofna eða valda röskun á öðru lífríki. Umferð
af völdum gesta má ekki valda of miklu álagi á náttúru eða menningarminjar svæða.
Umhverfisstofnun leggur áherslu á að við gerð verndaráætlana verði sjálfbær nýting skilgreind
innan viðkomandi friðlýstra svæða.
•

Efla fræðslu um friðlýstar náttúruminjar í samræmi við fræðslustefnu Umhverfisstofnunar

Umhverfisstofnun mun ljúka gerð fræðslustefnu og þróa áfram fræðsluáætlun fyrir friðlýstar
náttúruminjar í hennar umsjón. Í fræðslustefnunni eru lagðar línur varðandi tilgang og markmið
fræðslu, áherslur og skilaboð, markhópa og helstu miðla sem Umhverfisstofnun hyggst nota til að
ná til viðkomandi markhópa. Fyrir einstök friðlýst svæði, þar sem fyrir liggur verndaráætlun verður
útbúin sérstök fræðsluáætlun þar sem lögð verður áhersla á fræðslu sem tekur mið af helstu
markmiðum og gildum viðkomandi svæðis. Í fræðsluáætlunum einstakra svæða verða einnig
tilgreindir helstu samstarfsaðilar um fræðslu á svæðinu, aðgerðaáætlun og settar fram tillögur um
hvernig meta skal árangur fræðslu þar sem við á.
Áhersla verður lögð á að ná til:
Almennings með því að

-

miðla jafnóðum nýjum upplýsingum og þekkingu varðandi friðlýstar náttúruminjar.
fræða um alþjóðlega ábyrgð okkar
kynna áherslur í náttúruvernd
kynna almannarétt
efla persónulega og lifandi fræðslu til gesta friðlýstra svæða þar sem því verður við
komið
vísa á gestastofur eins og unnt er
hvetja fólk til að taka þátt og leggja sitt af mörkum í náttúruverndarstarfi með kynningum,
viðburðum og verkefnum

Ferðaþjónustunnar með því að
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-

vinna með aðilum í ferðaþjónustu og öðrum að fræðslu til gesta
útbúa kynningarefni og leiðbeiningar um friðlýstar náttúruminjar
halda staðbundin námskeið um friðlýstar náttúruminjar í samstarfi við ferðaþjónustuaðila
viðkomandi landsvæðis

Heimamanna með því að

-

efla þekkingu heimamanna á friðlýstum svæðum í nágrenni þeirra, t.d. með námskeiðum
og vettvangsferðum
nýta staðbundna þekkingu og reynslu heimafólks til fræðslu
hafa samstarf um uppákomur, vettvangsferðir og verkefni þar sem þekkingu og reynslu
er miðlað (Sbr. Vísindavöku á Snæfellsnesi)
styðja við nýsköpun í tengslum við friðlýst svæði sem getur leitt af sér tækifæri til
atvinnuuppbyggingar í heimabyggð.

Skóla með því að

•

hvetja þá til að nota friðlýst svæði sem vettvang útináms
bjóða upp á aðstöðu á einstökum svæðum til kennslu, þar sem við á
stuðla að sérstökum fræðsluverkefnum.

Nota aðferðir náttúrutúlkunar við fræðslu og upplýsingagjöf og efla vægi fræðslu sem
stjórntækis

Upplýsingar og fræðsla, m.a. í formi náttúrutúlkunar, geta verið góð stjórntæki til að auka
náttúruvitund almennings og hafa áhrif á hegðun hans í náttúrunni. Með því móti má ná fram
markmiðum náttúruverndar samhliða jákvæðri upplifun almennings. Stöðugt mat á árangri þarf þó
að fara fram. Umhverfisstofnun mun leitast við að auka vægi fræðslu sem stjórntækis með því að
efla menntun starfsmanna á því sviði, stuðla að markvissu skipulagi fræðslu með fræðslustefnu
og fræðsluáætlunum og meta árangur af fræðslu.

11

3. Vinna saman að vernd og stjórn svæðanna
Friðlýstar náttúruminjar eru ekki einangraðar eyjar heldur hluti af stærri heild, náttúrufarslegri, félagslegri
og efnahagslegri. Verndun og stjórnun friðlýstra náttúruminja byggir á sameiginlegri heildarsýn þar sem
skilvirkt samráð og samvinna er höfð í heiðri.
Lögð er áhersla á að:
•

styrkja nærumhverfi friðlýstra svæða og vinna með nærsamfélaginu

•

byggja upp jákvæða sýn með samvinnu og samráði

•

vera leiðandi í samstarfi, virkja almenning og hvetja til þátttöku

•

vera leiðandi í að draga úr myndun úrgangs og notkun skaðlegra efna

•

taka virkan þátt í innlendu sem erlendu samstarfi eins og kostur er

Helstu aðgerðir:
•

Samvinna við sveitarfélögin um vinnslu skipulags fyrir friðlýst svæði.

Umhverfisstofnun mun hafa frumkvæði að samstarfi við viðkomandi skipulagsyfirvöld um
skipulag friðlýstra svæða og aðliggjandi áhrifasvæða þeirra, þar sem lögð verður áhersla á
heildarsýn og heildrænt skipulag. Umhverfisstofnun mun leggja áherslu á að marka sameiginlega
stefnu með viðkomandi sveitarfélögum varðandi uppbyggingu þjónustusvæða og landnotkun á
áhrifasvæðum og leitað verður samstarfs við sveitastjórnir við gerð deiliskipulags
þjónustusvæða. Umhverfisstofnun leggur áherslu á að stærri þjónustusvæði séu byggð upp utan
friðlýstra svæða þar sem því verður við komið, og þá í samstarfi við skipulagsyfirvöld og eigendur
viðkomandi landssvæðis. Með því er dregið úr álagi á svæðin sem og neikvæðum áhrifum á
líffræðilega fjölbreytni þeirra.
Lögð verður áhersla á að auka samræðu og samstarf við sveitastjórnir og íbúa þar sem leitast
verður við að tryggja auðlindum friðlýstra svæða nauðsynlega verndun og samfélögum og
íbúum, ávinning af viðkomandi svæðum.
•

Auka samstarf um umsjón friðlýstra svæða og tryggja þeim öllum eftirlit og umsjón með
einhverjum hætti

Umhverfisstofnun stefnir að því að tryggja öllum friðlýstum svæðum umsjón og eftirlit, annars
vegar á formi svæðalandvörslu eða hins vegar með því að fela sveitarfélögum eða öðrum
lögaðilum vörslu svæðanna.
Friðlýst landsvæði eru mörg hver í einkaeigu eða eigu sveitarfélaga. Í kjölfar breytinga á lögum
um náttúruvernd árið 1999 hefur það færst í vöxt að Umhverfisstofnun feli öðrum umsjón
friðlýstra svæða, bæði sveitarfélögum og öðrum lögaðilum. Umhverfisstofnun leggur áherslu á að
auka samstarf um umsjón og rekstur friðlýstra svæða með gerð umsjónarsamninga við
landeigendur og sveitarfélög. Jafnræðis verður gætt við gerð umsjónarsamninga þar sem koma
fram skilmálar og skyldur samningsaðila varðandi umsjón, eftirlit og rekstur ef um slíkt ræðir.
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Umhverfisstofnun leggur áherslu á að skapa öfluga liðsheild meðal allra umsjónar- og
rekstraraðila með góðum upplýsingum, leiðbeiningum og samstarfi.
•

Efla faglegt samstarf milli Umhverfisstofnunar og annarra fagaðila

Mjög mikilvægt er að efla faglegt samstarf milli fagstofnana, hvort sem er á landsvísu eða í héraði
til að tryggja að fagleg þekking skili sér og hafi þannig áhrif á stjórnun svæða og annarra minja.
Umhverfisstofnun leggur áherslu á að eiga gott samstarf við stofnanir í héraði, t.d. náttúrustofur,
þekkingarsetur, háskólasetur og héraðssetur landgræðslu og skógræktar.
•

Tryggja almenningi aðkomu að verndaráætlanagerð með gagnsæju og opnu samráðsferli

Samráð er nauðsynlegt í allri áætlanagerð. Gagnsætt og opið samráðsferli verður innleitt við
gerð verndaráætlana en með því verður hagsmunahópum og almenningi tryggð aðkoma að
verndaráætlanagerð einstakra svæða (sjá nánar í 1. viðauka).
•

Styrkja verndun og stjórnun með samstarfi við erlenda aðila

Umhverfisstofnun leggur áherslu á að taka virkan þátt í erlendu samstarfi en erlent samstarf er
þó alltaf háð fjárveitingum Umhverfisstofnunar hverju sinni. (sjá nánar í kaflanum „Verndun og
stjórnun friðlýstra náttúruminja byggi á traustum grunni og fagmennsku“).
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Viðauki 1
Friðlýstar náttúruminjar í umsjón Umhverfisstofnunar
Rammi við gerð verndaráætlana
Markmið verndaráætlana
Markmið verndaráætlana er að móta framtíðarsýn, setja markmið og benda á leiðir að markmiðum um
verndun og stjórnun friðlýstra náttúruminja.
Í leiðbeiningum IUCN um verndaráætlanagerð segir að verndaráætlanir skulu m.a. vera:
•
•
•
•
•
•
•

Greinargóðar og aðgengilegar. Auðlesnar og vel fram settar.
Hnitmiðaðar og auðlesnar. Ekki lengri en nauðsyn krefur en innihalda nógu miklar upplýsingar
til að skila hlutverki sínu.
Nákvæmar og hlutlægar. Án fullyrðinga sem ekki standast og úreldast. Ákvarðanir sem teknar
eru séu rökstuddar.
Markvissar og rökréttar. Stefnumótun skal byggja á ígrunduðu mati á svæðinu og tillögur skulu
rökstuddar.
Ásættanlegar og áhugahvetjandi. Fyrir alla þá sem hafa áhuga á svæðinu og/eða einhver
tengsl við það.
Skýrar og hagnýtar. Markmið og leiðir að þeim skulu vera skýr. Nauðsynlegt er að fylgjast með
og vakta árangur.
Einbeittar og árangursríkar. Raunhæft verkfæri til stjórnunar sem mætir þörfum notenda og
uppfyllir lagalegar skyldur og aðrar skuldbindingar.

Thomas, L. og Middleton, J. (2003)
Að auki skulu þær:
•
•
•
•
•
•
•

Hafa skilgreindan gildistíma með endurskoðunarákvæði.
Vera staðfærðar að aðstæðum hvers svæðis og ástandi þess.
Mæta þörfum viðkomandi náttúruminja, hvað skiptir mestu máli að framkvæma strax.
Vera raunhæfar og framkvæmanlegar m.t.t. fjármagns, mannauðs, stjórnsýslu og laga.
Vera sveigjanlegar og taka mið af aðlögunar- og viðbragðsstjórnun (Adaptive management) sem
tekur tillit til breytinga.
Hafa nákvæm, mælanleg og tímasett markmið sem hægt er að vakta og leggja mat á árangur
stjórnunar og verndunar.
Unnar af fagmennsku innan viðkomandi stofnunar í góðu samráði við hagsmunaaðila.
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Ferli við gerð verndaráætlunar
Áfangi
1. Undirbúningur
2. Greining og lýsing – í lok áfanga er lögð fram stutt áfangaskýrsla um helstu verðmæti svæðisins,
landnotkun, helstu hagsmuni og árekstra.
 Gagnaöflun.
 Greining gagna.
 Greining styrkleika, veikleika, ógna og tækifæra.
3. Stefna og aðgerðir. Hvað ætlum við að gera?
 Framtíðarsýn.
 Markmiðssetning.
 Leiðir að markmiðum, þ.m.t. svæðisskipting.
4. Tillaga að verndaráætlun til kynningar og dreifingar til samráðsaðila ásamt því að kallað er eftir
athugasemdum almennings og stofnana
5. Endurskoðun tillagna
6. Fullbúin verndaráætlun
7. Staðfesting ráðherra þar sem við á
8. Framkvæmd verndaráætlunar
9. Vöktun og endurmat
10. Endurskoðun verndaráætlunar
Tímarammi fyrir gerð verndaráætlana ræðst af umfangi og getur því verið mjög breytilegur. Stór og flókin
svæði þurfa lengri tíma, allt að 3 ár.
1. Undirbúningur

Hvað á að gera?








Stofna starfshóp um gerð verndaráætlunar þar sem við á.
Meta umfang og gera verkáætlun um verkefnið.
Tilkynna um gerð verndaráætlunar.
Útbúa samráðsferli sem kemur fram í verkáætlun.
Útbúa kynningar- og athugasemdaferli sem kemur fram í verkáætlun.
Útvega kortagrunn og undirbúa kortagerð.
Greina helstu gögn sem útvega þarf í samstarfi við aðrar stofnanir og gera samkomulag um notkun
gagna ef þörf krefur.

2. Greining og lýsing svæðisins – hver eru verðmætin, staða og þróun?

Staða og eðli svæðisins













Hvaða upplýsingar eru til?
Hvaða lög og reglugerðir snerta svæðið?
Hver eru mörk verndarsvæðisins?
Hver eru markmið friðlýsingar?
Að hvaða verndarflokki IUCN fellur svæðið?
Hvaða alþjóðlegu samningar eru í gildi?
Hvaða alþjóðlegu samningar snerta náttúruminjarnar?
Hvernig er eignarhaldi háttað?
Eru einhverjir samningar sem lúta að eignarhaldi?
Hverjir eru umsjónaraðilar?
Hverjar eru helstu náttúruminjar svæðisins?
Hvert er verndargildi þeirra?
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Hverjar eru helstu menningarminjar svæðisins?
Hvert er verndargildi þeirra?
Stangast verndun náttúru- og menningarminja á?
Hvað er að gerast með helstu minjar svæðisins, þ.e. þær sem hafa hæst verndargildi?
Hver eru tengsl friðlýstra náttúruminja við ytra umhverfi sitt?
Hver eru tengsl við skipulagsáætlanir sveitarfélaga?
Eru aðrar innlendar landsáætlanir sem snerta náttúruminjarnar?
Hvaða innlendu stefnur þarf að hafa í huga?
Hvaða landnotkun er stunduð og hvaða áhrif hefur hún á friðlýstu náttúruminjarnar?
Hvert er félagslegt gildi friðlýsingarinnar?
Hverjir eru innviðir svæðisins?
Hvaða innri starfsemi er stofnunin með á svæðinu?
1)
Hvaða möguleikar eru varðandi svæðisskiptingu svæðisins í stjórnunarsvæði?

3. Stefna og aðgerðir. Hvað ætlum við að gera?

Í verndaráætlun þarf að vera:
 Samantekt
 Inngangur
• Lagalegur og stjórnsýslulegur rammi.
• Alþjóðleg ábyrgð.
• Leiðarljós.
• IUCN verndarflokkur.
• Meginmarkmið og undirmarkmið.
 Lýsing á helstu náttúru– og menningarminjum.
 Lýsing á helstu náttúru- og menningarminjum jaðarsvæða ef við á.
 Svæðisskipting.
 Markmið fyrir einstök svæði (management zones).
 Undirmarkmið – Náttúruminjar svæðisins
 Undirmarkmið – Menningarminjar svæðisins
 Undirmarkmið – Félagslegur og efnahagslegur ávinningur.
 Undirmarkmið – Útivist og hreyfing
 Undirmarkmið – Upplýsingagjöf og fræðsla
 Undirmarkmið – Hefðbundin landnotkun
 Undirmarkmið – Ferðaþjónusta og annar rekstur.
 Undirmarkmið – Innviðir og mannvirki.
 Undirmarkmið – Innri starfsemi.
 Gildistími verndaráætlunar.
 Athugasemdir við verndaráætlunina sem berast á kynningartíma.
 Aðrar áætlanir – hluti af eða framhald.
• Framkvæmda og aðgerðaráætlun.
• Öryggisáætlanir.
• Sérstakar starfsáætlanir.
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Gerð verndaráætlunar – nánari lýsing áfanga 1 – 3.
1. Undirbúningur – Umfang og samráð
Verkþáttur
 Stofna starfshóp um
gerð verndaráætlunar.

Greining verkþáttar
Auk kjarnahóps um gerð verndaráætlana (sbr. stefnumótun) getur þurft
að stofna sérstakan starfshóp fyrir gerð einstakra verndaráætlana
friðlýstra náttúrminja, þar sem við á.
Starfshópur um gerð verndaráætlunar fyrir einstakar friðlýstar
náttúruminjar þarf að vera skipaður aðilum með góða þekkingu á
viðkomandi svæði ásamt fulltrúum helstu hagsmunaaðila. Ef svæðið
hefur umsjónar- eða ráðgjafanefnd kemur hún að starfshópnum. Ef
svæðið hefur starfsmann er hann hluti af hópnum.

 Meta umfang og gera
verkáætlun um
verkefnið.

Meta þarf umfang verkefnisins og gera verkáætlun. Í lagaramma og/eða
reglugerðum einstakra náttúruminja getur verið ákvæði um tímaramma
fyrir gerð verndaráætlunar. Við gerð verkáætlunar er tekið tillit til þess.
Starfsmaður Umhverfisstofnunar útbýr verkáætlun sem hann leggur fyrir
starfshópinn. Í verkáætlun þarf að tiltaka:
• Tímaramma verkefnis og einstakra áfanga þess.
• Áfangaskiptingu verkefnis og skilgreinda afurð hvers áfanga.
• Samráðsferli, sjá hér á eftir.
• Kynningar- og athugasemdaferli, sjá hér á eftir.

 Tilkynna um gerð
verndaráætlunar.

Tilkynna skal viðkomandi aðilum um gerð verndaráætlunar þar sem við
á:
• Landeigendum.
• Íbúum.
• Sveitarfélögum.
• Hagsmunaaðilum.
• Stofnunum sem málið varðar.
Umhverfisstofnun tilkynnir verkefnið. Auk þess verður áhersla á opið og
gagnsætt ferli við gerð verndaráætlunar, t.d. með því að útbúa vefsvæði
inn á heimasíðu Umhverfisstofnunar.

 Útbúa samráðsferli
sem kemur fram í
verkáætlun.

Útbúa þarf vinnuferli um samráð (samráðsferli). Í því þarf að:
• Greina tilgang og markmið samráðs.
• Greina málefnin sem ágreiningur er um og/eða mikilvægt er að
hafa samráð um.
• Greina samráðs-/hagsmunaaðila með hliðsjón af viðkomandi
málefni.
• Skýra hlutverk samráðs-/hagsmunaaðila. Samráðsaðilar þurfa
að þekkja vel sitt hlutverk og átta sig á að þátttaka þeirra skiptir
máli.
• Greina frá hvernig samráði skuli háttað, t.d. vinnufundir
starfshóps, kynningarfundir fyrir starfshóp (sérfræðingar og
hagsmunaaðilar kallaðir sérstaklega til) opnir fundir með
almenningi, og hvað aðferðafræði er notuð á viðkomandi
fundum.
• Greina frá hvenær í ferlinu viðkomandi samráð á sér stað.
• Útlista hvernig unnið verði úr samráðsfundum, þ.e. hver er afurð
samráðsfunda og hvernig er sú afurð er nýtt.
• Útlista hvar og hvernig samráðið og niðurstöður þess verða
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•

kynntar, t.d. á vefsíðu stofnunar (sjá síðar).
Útlista hvernig samráð heldur áfram eftir að verndaráætlun
kemst í framkvæmd.

Starfshópurinn (sem er að hluta til samráðshópur) þarf að vera sammála
um framkvæmd samráðsferlisins. Allir verða að vera sammála um
markmið samskiptanna og hvernig stefnt er að því að vinna hlutina.
Á svæðum þar sem sérstakur ágreiningur er um landnotkun verður
leitast við að nota viðurkennda aðferðafræði við verndaráætlanagerð,
t.d. LAC (Mörk ásættanlegra breytinga) aðferðafræðina.
 Útbúa kynningar- og
athugasemdaferli sem
kemur fram í
verkáætlun.

Gerð verndaráætlunar, þ.m.t. samráð þarf að vera gagnsætt og opið. Í
verkáætlun er einnig útlistað hvernig vinna við gerð verndaráætlunar
verður kynnt, hvernig kynningu á drögum að verndaráætlun verður
háttað og skilgreindur tímarammi fyrir kynningar- og athugasemdaferli.
Þar þarf að koma fram:
• Hvernig vinna við verndaráætlun verður kynnt, t.d. á vefsíðu
stofnunar og hver er ábyrgur fyrir að halda utan um það. Það er
mikilvægt að skipta vinnunni niður í áfanga og kynna jafnóðum
hvernig vinnu miðar áfram.
• Hvar, hvernig og hvenær kynningar- og athugasemdaferli á sér
stað.
• Listi yfir þá sem eiga að fá drögin send sérstaklega til kynningar.
• Hvar staðfest áætlun verður aðgengileg almenningi.

 Útvega kortagrunn og
undirbúa kortagerð.

Myndræn framsetning er mikilvæg við gerð og framkvæmd
verndaráætlana. Góð kort sem sýna m.a. staðsetningu helstu verðmæta
svæðisins, landnotkun, mannvirki, leiðir og tengsl svæðisins við
aðliggjandi svæði eru nauðsynleg við gerð áætlunarinnar. Í skýrslu þurfa
að vera kort sem sýna svæðisskiptingu verndarsvæðisins með tilliti til
stjórnunar þess; verndunar og landnotkunar.
Við upphaf vinnunnar þarf að liggja fyrir:
• Hvaða kortagrunn á að nota.
• Hversu mikið á að styðjast við landfræðilegt upplýsingakerfi
hvað varðar gagnaöflun, úrvinnslu og framsetningu.
• Hvaða upplýsingar er hægt að sýna myndrænt og hvar er hægt
að nálgast þær.
• Samningur/samkomulag við viðkomandi rétthafa.

 Greina helstu gögn
sem útvega þarf í
samstarfi við aðrar
stofnanir og gera
samkomulag um
notkun gagna ef þörf
krefur.

Nauðsynlegar grunnupplýsingar og gögn við gerð verndaráætlana um
einstök verndarsvæði geta legið víða, meðal annars hjá öðrum
opinberum stofnunum. Í upphafi vinnunnar þarf að greina helstu
upplýsingar sem þurfa að liggja fyrir og gera samkomulag við
viðkomandi stofnanir varðandi afhendingu og notkun gagna sem þær
hafa undir höndum og mikilvægt er að hafa.
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2. Undirbúningur - Greining og lýsing
Verkþáttur
 Hvaða upplýsingar eru
til og hvar vantar
upplýsingar?

Greining verkþáttar
Í þessum hluta þarf að útvega upplýsingar og greina þær. Mikilvægt er
að greina gæði upplýsinga og greina á milli aðalatriða og aukaatriða.
Í flestum tilvikum er stuðst við upplýsingar sem eru til staðar og/eða
útvega má með auðveldum hætti. Að jafnaði er ekki farið í tímafrekar
rannsóknir við gerð einstakra verndaráætlana. Frekari upplýsingaöflun
og rannsóknir geta hinsvegar verið mikilvægur hluti af framkvæmd
verndaráætlunar og nýtist þá við endurskoðun hennar. Það getur því
verið gott að taka jafnóðum saman lista yfir mikilvægar upplýsingar sem
vantar fyrir næstu endurskoðun.
Hinsvegar geta komið upp aðstæður, t.d. þar sem hagsmunir stangast
verulega á og mikill ágreiningur er um stefnu og aðgerðir í
verndaráætlun, að nauðsynlegt er að meta hvort ástæða er til frekari
upplýsingaöflunar. T.d. með viðhorfskönnunum eða rannsóknum. Mjög
mikilvægt er að þessi þörf sé greind snemma á undirbúningsstigi.

 Hvaða lög og
reglugerðir eiga við?

Skoða þarf þau lög og reglugerðir sem eiga við og hvaða áhrif þau hafa
á stöðu minjanna. Ávalt skal líta til laga um náttúruvernd, sérlaga og
eftir því sem við á, reglugerða. Önnur lög geta t.d. verið:
 Lög um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum
spendýrum nr. 64/1994
 Lög um landgræðslu nr. 17/1965
 Lög um varnir gegn landbroti nr. 91/2002
 Skipulagslög nr. 123/2010
 Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998*
 Reglugerð um innflutning, ræktun og dreifingu útlendra
plöntutegunda.
 Lög um mannvirki.
 Minjavernd.

 Hver eru mörk
minjanna?
 Hver eru markmið
friðlýsingar?

Hnita þarf mörk minjanna og sýna þau á korti.
Í reglugerðum einstakra náttúruminja eru ákvæði um markmið
friðlýsingar en markmiðin eru oft mjög almenn. Á þetta einkum við um
eldri friðlýsingar. Við gerð verndaráætlunar er nauðsynlegt að greina
nánar markmið viðkomandi friðlýsingar og sérstöðu þess sem friðlýst er.
Með öðrum orðum þá skulu markmiðin endurspegla sérstöðu
viðkomandi náttúruminja.
Í verndaráætlun þarf bæði að gera grein fyrir meginmarkmiðum með
friðlýsingunni sem og svæðisins og öðrum markmiðum. Styðjast má við
leiðbeiningar IUCN um markmið og meginmarkmið mismunandi
verndarflokka.

 Að hvaða
verndarflokki IUCN
fellur svæðið?

Þegar búið er að greina meginmarkmið og undirmarkmið er hægt að
greina í hvaða IUCN verndarflokk svæðið fellur, ef það liggur ekki fyrir.
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 Hvaða alþjóðlegu
samningar eru í gildi
og snerta
náttúruminjarnar?

Athuga þarf hvort að minjarnar hafi sérstakt alþjóðlegt gildi eða hvort
einhverjar tilnefningar eru fyrirhugaðar. Þær tilnefningar sem hér um
ræðir geta verið:
 Ramsarsvæði.
 Heimsminjasvæði UNESCO.
 Alþjóðlega mikilvæg fuglasvæði skv. lista BirdLife International.
Alþjóðlegir samningar sem snerta minjarnar geta verið:






Samningur um líffræðilega fjölbreytni.
Ramsarsamningur um votlendi.
Bernarsamningur um villtar plöntur og dýr.
Samningurinn um heimsminjar.
Alþjóðasamþykkt um fuglavernd.

Skoða þarf hvaða áhrif viðkomandi samningar hafa á náttúruminjarnar. Í
verndaráætlun skal koma fram með hvaða hætti tekið verður tillit til
viðkomandi samninga við framkvæmd verndaráætlunar.


Möguleikar á
svæðaskiptingu
1)
(management zone)

Svæðaskipting friðlýstra svæða (management zoning) getur verið
nauðsynleg, sérstaklega á stærri og flóknari svæðum. Við upphaf
vinnunnar liggur fyrir tillaga að svæðum (management zones) sem nota
má við svæðaskiptingu friðlýstra svæða.
Við greiningu á svæðum getur verið gott að velta upp fleiri en einum
möguleika til skiptingar áður en endanleg ákvörðun er sett fram í
verndaráætluninni.

 Hvernig er eignarhaldi
háttað?
 Eru einhverjir
samningar sem lúta
að eignarhaldi?

Skoða þarf eignarhald náttúruminjanna og hlutaðeigandi samninga þar
um ef einhverjir eru. Skoða þarf hvaða áhrif samningarnir hafa á
minjarnar, verndun þeirra og stjórnun.

 Hverjir eru
umsjónaraðilar?

Skoða þarf og lista upp umsjónarsamninga sem eru í gildi fyrir
viðkomandi minjar. Skoða þarf hvaða áhrif samningarnir hafa á verndun
og stjórnun þeirra.

 Hverjar eru helstu
náttúruminjar
svæðisins?
 Hvert er verndargildi
þeirra?

Greina þarf helstu náttúruminjar og verndargildi þeirra.

Í verndaráætlun yrði eignarhald sýnt á korti.

Mat á verndargildi náttúruminja getur m.a. byggt á:
• Meta skal verndargildi náttúruminja út frá íslenskri lagaumgjörð um
náttúruvernd (66. gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd),
skuldbindingum Íslands á alþjóðavettvangi, alþjóðlega
viðurkenndum stöðlum og verndarviðmiðum svo og stefnumörkun
íslenskra stjórnvalda.
Taka skal tillit til hvort minjarnar:
 hýsi fágætar, fjölbreyttar, samfelldar, heildstæðar eða óraskaðar
náttúruminjar.
 hýsi sjaldgæfar tegundir, tegundir í útrýmingarhættu og/eða sé
óvenju tegundaríkt.
 viðhaldi sterkum stofnum mikilvægra tegunda
 sé mikilvægt fyrir viðhald náttúrulegra þróunarferla.
 eða hluti þess er viðkvæmt fyrir röskun.
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 hafi alþjóðlegt náttúruverndargildi þar sem Íslendingar beri
sérstaka alþjóðlega ábyrgð.
 hafi sérstakt vísindalegt, félagslegt, efnahagslegt eða
menningarlegt gildi og þá fyrir hverja.
 sé einkennandi fyrir náttúru viðkomandi landshluta.
 hafi mikið sjónrænt gildi.
•

Válista plantna og fugla.

•

37. gr. náttúruverndarlaga nr. 44/1999 sem fjallar um sérstaka
verndun eftirtalinna jarðmyndana og vistkerfa:
 eldvörp, gervigígar og eldhraun.
2
 stöðuvötn og tjarnir, 1.000 m að stærð eða stærri.
 mýrar og flóar, 3 hektarar að stærð eða stærri.
 fossar.
 hverir eða aðrar heitar uppsprettur, svo og hrúður og
2
hrúðurbreiður, 100 m að stærð eða stærri.
 sjávarfitjar og leirur.

•

Verndargildi vistgerða á hálendinu þar sem við á. Kynnt í skýrslu
Náttúrufræðistofnunar Íslands frá 2009 um vistgerðir á hálendinu.

•

Verndargildi 18 háhitasvæða þar sem við á. Kynnt í skýrslu
Náttúrufræðistofnunar Íslands, Mat á verndargildi 18 háhitasvæða,
frá 2009.

•

Verndun jarðminja á Íslandi, skv. skýrslu Náttúrufræðistofnunar
Íslands frá 2002.

•

Auglýsingu í Stjórnartíðindum B nr. 120/1974, um friðlýsingu
dropsteina.

•

3. gr. náttúruverndarlaga nr. 44/1999 um ósnortin víðerni og
leiðbeininga starfshóps umhverfisráðuneytisins „Ósnortin víðerni –
niðurstaða starfshóps“ frá 1998, um landnotkun og þróun hennar á
ósnortnum víðernum.

•

Einnig þarf að kanna hvort svæðið:
 hýsi ábyrgðartegundir, þ.e. fuglategundir sem Íslendingar bera
alþjóðlega ábyrgð á. Það eru tegundir þar sem 30% eða meira
af varpstofni verpir á Íslandi.
 hýsi tegundir sem tilgreindar eru í Bernarsamningnum.
 sé vatnsverndarsvæði.
 er votlent.

Við þessa greiningu er mikilvægt að greina þær náttúruminjar sem njóta
skulu forgangsverndar. Hvað skiptir mestu máli að vernda, ekki aðeins
út frá svæðinu sjálfu heldur einnig sem hluti af stærri heild, eins og t.d.
kerfi verndarsvæða. Það getur verið verndun líffræðilegs fjölbreytileika,
viðhald og endurheimt vistkerfa, verndun vistfræðilegra og
jarðfræðilegra ferla og verndun einstakra stofna lífvera.
Leita þarf til einstakra stofnana og/eða sérfræðinga varðandi mat á
verndargildi náttúruminja einstakra svæða.
 Hverjar eru helstu

Greina þarf helstu menningarminjar og verndargildi þeirra.
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menningarminjar?
 Hvert er verndargildi
þeirra?

Við mat á verndargildi menningarminja svæðanna er hægt að
styðjast við:
 Fornleifaskráningar einstakra sveitarfélaga ef til eru.
 Skrá Fornleifaverndar ríkisins um friðlýstar fornleifar.
 Þjóðminjalög nr. 107/2001. Þar þarf sérstaklega að taka tillit til 9.
gr. sem fjallar um hvað telst til fornleifa og 10. gr. sem fjallar um
röskun fornleifa.
Við þessa greiningu er mikilvægt að greina þær menningarminjar sem
njóta skulu forgangsverndar. Hvað skiptir mestu máli að varðveita og af
hverju? Hafa menningarverðmæti víðtækara gildi, t.d. fyrir landshlutann,
allt landið eða jafnvel heiminn? Hvert er fræðslugildi viðkomandi
menningarminja? Hvernig er best að varðveita þær?
Leita þarf til Fornleifaverndar ríkisins varðandi mat á verndargildi,
verndun og viðhald einstakra friðlýstra menningarminja innan friðlýstra
náttúruminja. Á þetta einkum við á svæðum þar sem ekki eru til
fornleifaskráningar fyrir einstök sveitarfélög.

 Stangast verndun
náttúru- og
menningarminja á?

Í einhverjum tilvikum getur verndun náttúru- og menningarminja stangast
á, þ.e. verndun tiltekinna menningarminja getur haft neikvæð áhrif á
verndun náttúruminja og öfugt. Í þeim tilvikum er nauðsynlegt að
meginmarkmið friðlýsingar séu skýr.

 Hvað er að gerast
með helstu minjar þ.e.
þær sem hafa hæst
verndargildi?

Greina þarf hvað er að gerast með helstu minjar svæðisins, náttúru og
menningu sem lýst hefur verið áður. Greina þarf m.a.:
 Þróunina og spá fyrir um framtíðina.
 Helstu tækifæri og styrkleika svæðisins. Hvernig getum við nýtt
okkur það?
 Helstu ógnir og veikleika svæðisins. Greina helstu aðgerðir gegn
þeim. Hvernig er hægt að bregðast við og snúa vörn í sókn?
 Hvaða verðmæti eða svæði innan friðlýsta svæðisins verða helst
fyrir áhrifum loftslagsbreytinga. Getum við á einhvern hátt
brugðist við því og aukið þol eða aðlögun viðkomandi minja svo
verndargildi svæðisins viðhaldi sér?
Sérstaklega skal hugað að þeim minjum sem njóta ættu
forgangsverndar skv. mati á verndargildi svæðisins.

 Hver eru tengsl
friðlýstra náttúruminja
við ytra umhverfi sitt?
 Þetta getur einnig átt
við mikilvægar
menningarminjar.

Skoða þarf hvort nágrenni svæðisins:
 hýsi einnig fágætar, fjölbreyttar, samfelldar, heildstæðar eða
óraskaðar náttúruminjar sem eru hluti af sérkennum
verndarsvæðisins. T.d. landslag, jarðminjar, vistkerfi, vistgerðir
og vatnasvið.
 sé búsvæði sjaldgæfra tegunda, tegunda í útrýmingarhættu
og/eða sé óvenju tegundaríkt og styðji þar með við verndun
tegunda svæðisins og líffræðilegan fjölbreytileika þess.
 viðhaldi einnig sterkum stofnum mikilvægra tegunda
verndarsvæðisins.
 sé einnig mikilvægt fyrir viðhald náttúrulegra þróunarferla
verndarsvæðisins.
 eða hluti þess sé viðkvæmt fyrir röskun sem geti haft neikvæð
áhrif á ofangreind atriði.
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 sé einkennandi fyrir náttúru viðkomandi landshluta.
 hafi mikið sjónrænt gildi.
 hýsi einnig jarðmyndanir og vistkerfi sem njóta skulu sérstakrar
verndar skv. 37. gr. náttúruverndarlaga nr. 44/1999.

 Hver eru tengsl við
skipulagsáætlanir
sveitarfélaga?

Leita skal upplýsinga um stöðu skipulags fyrir viðkomandi landsvæði.
Skoða þarf hvort og þá hvaða áhrif skipulagsáætlanir hafa á svæðið.
Skoða þarf sérstaklega hvort að skipulag eða landnotkun á aðliggjandi
jaðarsvæðum hafi áhrif á náttúru- og menningarminjar friðlýsta
svæðisins og helstu minjar sem ná út fyrir mörk þess.

 Eru aðrar innlendar
landsáætlanir sem
snerta
náttúruminjarnar?

Þær áætlanir geta t.d. verið:
 Áætlanir um ferðamál.
 Áætlanir um samgöngur.
 Áætlanir um skógrækt og landgræðslu.
Skoða þarf hvort og þá hvernig aðrar landsáætlanir snerta svæðið.

 Hvaða innlendu
stefnur þarf að hafa í
huga?

Innlendar stefnur sem taka þarf tillit til við gerð verndaráætlana eru t.d:






Náttúruverndaráætlun 2004-2008 og 2009-2013.
Rammaáætlun um vernd og nýtingu.
Velferð til framtíðar. Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi.
Tillögur um vernd og endurheimt íslenskra birkiskóga, 2007.
Stefnumörkun Íslands um líffræðilega fjölbreytni, 2008 og
áætlanir sem fylgt hafa í kjölfarið.

Skoða þarf hvort þessar innlendu stefnur snerta minjarnar og þá
hvernig. Í verndaráætlunum skal koma fram með hvaða hætti tekið
verður mið af viðkomandi stefnum við framkvæmd verndaráætlunar.
 Hvaða landnotkun er
stunduð og hvaða
áhrif hefur hún á
friðlýstu
náttúruminjarnar?

Greina þarf:
 Hvaða landnotkun er í samræmi við reglur og eru einhverjar
hömlur á landnotkun samkvæmt friðlýsingarskilmálum?
 Er einhver leyfisskyld starfsemi rekin á svæðinu og þá hver?
Hver eru líkleg áhrif starfseminnar á minjarnar?
 Er ástæða til að endurskoða skilmála um landnotkun?
Safna þarf saman nauðsynlegum upplýsingum varðandi viðkomandi
landnotkun en án upplýsinga er ekki hægt að skilgreina sjálfbæra
landnýtingu.
Sérstaklega skal hugað að áhrifum landnotkunar á þau verðmæti sem
njóta ættu forgangsverndar skv. mati á verndargildi.
Einnig þarf að greina hvort landnotkun í nágrenni friðlýstra minja hafi
áhrif á þær. Mikilvægt er að greina helstu áhrifaþætti og gera ráðstafanir
í samstarfi við skipulagsyfirvöld og hagsmunaaðila um að lágmarka
neikvæð áhrif landnotkunar á áhrifasvæðum friðlýstu minjanna.

 Hvert er félagslegt
gildi friðlýsingarinnar?

Nauðsynlegt er að greina ýmsa þætti sem hafa áhrif á félagslegt gildi.
Greina þarf helstu styrkleika, veikleika, tækifæri og ógnir og helstu
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aðgerðir gegn þeim. Þeir þættir sem hafa þarf í huga eru:













 Hvert er efnahagslegt
gildi náttúruminjanna?

Hverjir nýta svæðið?
Hvernig er samsetning gesta svæðisins?
Hvað stoppa gestir lengi?
Hvar stoppa gestir helst og hvernig dreifast þeir um svæðið.?
Hvað geta gestir gert á svæðinu?
Hvaða útivistarmöguleikar eru til staðar?
Hver er helsta upplifun gesta af svæðinu? Hvað vilja þeir helst
skoða og upplifa?
Hvert er viðhorf gesta til svæðisins?
Stangast á mismunandi hagsmunir ólíkra hópa gesta?
Stangast á mismunandi hagsmunir gesta annars vegar og
landeigenda eða annarra landnotenda hinsvegar?
Hvað veldur helst árekstrum milli mismunandi hópa?
Hvert er félagslegt gildi fyrir íbúa og nágranna svæðisins?
Hvert er gildið fyrir fræðslu til mismunandi hópa?

Nauðsynlegt er að greina ýmsa þætti sem hafa áhrif á efnahagslegt
gildi. Hver hefur þróunin verið, hver er staðan og hvað er líklegt að
gerist? Hvar liggja tækifærin og styrkleikarnir? Hverjar eru ógnirnar og
hverjir eru veikleikarnir?
Þessir þættir varða t.d.:
 Vistkerfaþjónustu sem svæðið veitir.
 Búsetu á svæðinu.
 Gildi svæðisins fyrir hefðbundnar nytjar, s.s. beit, veiðar og
ræktun.
 Gildi svæðisins fyrir ferðaþjónustu.
 Gildi svæðisins fyrir aðra starfsemi.
 Gjaldtöku inn á svæðið.
 Mismunandi hagsmuni og árekstra.

 Hverjir eru innviðir
svæðisins?

Greina þarf helstu innviði svæðisins s.s.:








Vegi og slóða.
Gönguleiðir.
Reiðleiðir.
Tjaldsvæði.
Áningastaðir.
Helstu merkingar.
Þjónustumannvirki, s.s. upplýsingamiðstöðvar, gestastofur,
skálar, salerni og veitingaaðstaða.
 Starfsmannamannvirki, s.s. starfamannahús og geymslur.
 Önnur mannvirki.
Þar sem það liggur fyrir, þarf að greina ástand helstu innviða og
mannvirkja. Greina þarf viðhaldsþörf og varðveislugildi ef við á og
skilgreina forgangsverkefni verndaráætlunar.
Þegar mat á verndargildi svæðisins hefur farið fram getur komið í ljós að
núverandi innviðir og mannvirki samrýmist ekki forgangsverndun og
markmiðum svæðisins. Það þarf að greina á þessu stigi.
 Hvaða innri starfsemi
er stofnunin með á

Greina þarf innri starfsemi stofnunarinnar á svæðinu, styrkleika og
veikleika. Helstu atriði geta verið:
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svæðinu?
 Starfsstöðvar og vinnuaðstaða.
 Starfsmenn og hlutverk.
 Helstu störf og vinnufyrirkomulag, s.s. daglegur rekstur, eftirlit,
umsjón, viðhald, fræðsla og fleira.
 Menntun og þekking starfsmanna, t.d. staðbundin þekking.
 Samstarf við aðra aðila.
Þessi greining er mikilvæg þegar kemur að því að fjalla um þá þætti sem
þurfa að vera til staðar í starfseminni til að koma verndaráætlun í
framkvæmd.

1)

Svæðisskipting – stjórnunar/nýtingarsvæði

Umhverfisstofnun mun innleiða skilgreinda svæðisskiptingu (zoning) inn í skipulag og stjórnun friðlýstra
svæða og verður hún notuð í verndaráætlunum einstakra svæða. Sú vinna er undanfari eða forsenda að
gerð verndaráætlana fyrir einstök verndarsvæði. Svæðisskipting er notuð til að;
•
•
•
•

tryggja mikilvægum og viðkvæmum búsvæðum, vistkerfum og vistfræðilegum ferlum nauðsynlega
verndun.
koma í veg fyrir árekstra milli mismunandi notenda og hagsmunahópa svæða.
vernda náttúru- og menningarverðmæti svæðanna á sama tíma og gert er ráð fyrir sjálfbærri
landnotkun svæðanna.
vernda röskuð svæði sem nauðsynlegt getur verið að vernda tímabundið.

Byrja þarf á því að skilgreina mismunandi svæði (management zones) sem geta átt við á mörgum
friðlýstum svæðum. Við þá vinnu má meðal annars notast við ROS – afþreyingarrófið (Recreation
Opportunity Spectrum) og LAC (Limits of Acceptable Change) þar sem sett eru fram ásættanleg markmið
er varða náttúrufarslega, félagslega og stjórnunarlega þætti hvers svæðis. Hvert svæði hefur sín
verndarmarkmið og markmið er lúta að verndun og nýtingu, upplifun gesta, uppbyggingu innviða og
stjórnun. Svæðisskipting getur verið hvort sem er í rúmi eða tíma.
Leiðbeiningar IUCN mæla með því að fyrir friðlýst svæði í verndarflokki I-IV sé notast við svipaðar gerðir
svæða (management zones) og á sama hátt sé notast við svipaðar gerðir fyrir friðlýst svæði í
verndarflokkum V-VI. (sjá nánar í leiðbeiningum IUCN um gerð verndaráætlana). Skilgreind verða 3-5
svæði (management zones) á friðlýstum svæðum á vegum Umhverfisstofnunar. Ekki er nauðsynlegt að
öllum friðlýstum svæðum verði skipt upp í svo mörg svæði og á einhverjum svæðum getur svæðisskipting
verið óþörf. Við gerð verndaráætlana á einstökum svæðum er síðan nauðsynlegt að aðlaga ásættanleg
markmið að meginmarkmiðum hvers friðlýst svæðis.
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3. Gerð verndaráætlunar
Í verndaráætlun þarf að koma fram:
Verkþáttur
 Samantekt
 Inngangur
•

•
•
•
•

Lagalegur og
stjórnsýslulegur
rammi.
Alþjóðleg ábyrgð.
Leiðarljós
IUCN verndarflokkur.
Meginmarkmið og
undirmarkmið

 Lýsing á helstu náttúru– og
menningarminjum.
 Lýsing á helstu náttúru- og
menningarminjum jaðarsvæða
ef við á.

Greining verkþáttar
Helstu atriði verndaráætlunar dregin saman.
Kafli um tilgang og áherslur verndaráætlunar, ramma og ábyrgð,
leiðarljós, markmið friðlýsingar, stærð og staðsetningu svæðisins.
 Lagalegur og stjórnsýslulegur rammi
Hvaða lög og reglugerðir standa að baki friðlýsingu
svæðisins?
Hver er ábyrgðaraðili svæðisins í lagalegu tilliti?
 Alþjóðleg ábyrgð og möguleg tilnefning svæðisins ef við á.
T.d. Ramsar svæðis, Heimsminjasvæðis UNESCO eða
annars alþjóðlegs verndarsvæðis.
 Leiðarljós – vitna í stefnu Umhverfisstofnunar en þau fari
saman með þeim leiðarljósum sem sett eru fram í stefnu.
 IUCN verndarflokkur.
Að hvaða verndarflokki fellur svæðið best miðað við
meginmarkmið og önnur markmið IUCN verndarflokkanna.
 Meginmarkmið og undirmarkmið með hliðsjón af IUCN
verndarflokki svæðisins.
Í verndaráætlun eiga að vera stuttar, hnitmiðaðar lýsingar á helstu
náttúru- og menningarminjum svæðisins og jaðarsvæðum þess (ef
við á), þ.e. þeim sem hafa mest verndargildi. Lýsingar skulu vera
eins hlutlægar og mögulegt er (forðast huglægar lýsingar). Hér er
einnig stutt og hnitmiðað yfirlit um stöðu minjanna, helstu styrk- og
veikleika, ógnir og tækfæri.
Góð, lýsandi kort sem sýna staðsetningu helstu náttúru- og
menningarminja svæðisins eru nauðsynleg. Kort sýna t.d..












Mörk svæðis.
Eignarhald svæðis.
Landslaggreiningu þar sem við á.
Berggrunn.
Jarðmyndanir sem njóta sérstakrar verndar skv. 37. gr. laga nr.
44/1999 um náttúruvernd.
Jarðvegsflokka þar sem við á.
Gróðurkort og staðsetningu sjaldgæfra plöntutegunda.
Vötn og votlendi.
Vistgerðir þar sem við á.
Búsvæði sjaldgæfra dýrategunda.
Staðsetningu menningarminja og menningarminjasvæða.

Mat á verndargildi svæðisins (eða einstakra svæða skv.
svæðisskiptingu) getur líka verið dregið saman í töflu.
Tafla/listi sem sýnir þekkta GPS staðsetningu menningarminja getur
verið í viðauka. Gott er að hann innihaldi GPS hnit minjanna ef þau
eru til.
 Svæðisskipting.

Kort sem sýnir svæðisskiptingu og mikilvæg áhrifa/jaðarsvæði.
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Rökstuðningur fyrir svæðisskiptingu.
 Markmið fyrir einstök svæði
(management zones).

Í töfluformi.

 Undirmarkmið – Náttúruminjar
svæðisins

Markmið sem eiga að tryggja verndun helstu náttúruminja svæðisins
og jaðarsvæða þess geta varðað:
















Verndun samfelldra og sjónrænna landslagsheilda.
Verndun fágætra jarðmyndana
Verndun heildstæðra jarðmyndana
Verndun náttúrufyrirbæra sem njóta sérstakrar verndar skv. 37.
gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd
Verndun vatnsverndarsvæða
Verndun og viðhald vatns- og loftgæða
Verndun sjaldgæfra tegunda, tegunda í útrýmingarhættu,
ábyrgðartegunda og búsvæða þeirra
Verndun tegunda sem tilgreindar eru í Bernarsamningnum
Verndun tegundaríkra svæða
Verndun líffræðilegs fjölbreytileika
Verndun sterka stofna mikilvægra tegunda
Verndun og viðhald náttúrulegra þróunarferla
Verndun sjaldgæfra vistgerða
Vistheimt og aðgerðir gegn landeyðingu
Verndun ósnortinna víðerna

 Nauðsynlegar rannsóknir til að afla frekari upplýsinga.
 Æskilegar vaktanir til að fylgjast með þróun og ástandi.
Markmið skulu rökstudd og hverju markmiði þarf að fylgja
árangursviðmið sem metur árangur af stjórnun. Nákvæm, tímasett
og mælanleg. → Forgangsverkefni og aðgerðaáætlun.
 Undirmarkmið –
Menningarminjar svæðisins

Markmið sem eiga að tryggja verndun helstu menningarminja
svæðisins og jaðarsvæða þess geta varðað:
 Varðveislu og viðhald friðlýstra fornleifa skv. skrá
Fornleifaverndar ríkisins um friðlýstar fornleifar
 Varðveislu og viðhald einstakra og/eða fágætra menningarminja
með sérstakt varðveislu- og fræðslugildi
 Varðveislu og viðhald samfelldra minjasvæða með sérstakt
varðveislu- og fræðslugildi
 Varðveislu og viðhald forna samgönguleiða, gamalla þjóðleiða.
 Söfnun og varðveislu sagna, þjóðsagna, ritverka, örnefna og
jafnvel muna sem tengjast svæðinu
 Gerð áætlunar um varðveislu og viðhald menningarminja
 Nauðsynlegar rannsóknir til að afla frekari upplýsinga.
 Æskilegar vaktanir til að fylgjast með þróun og ástandi.
Markmið skulu rökstudd og hverju markmiði þarf að fylgja
árangursviðmið sem metur árangur af stjórnun. Nákvæm, tímasett
og mælanleg. → Forgangsverkefni og aðgerðaáætlun. .

 Undirmarkmið – Félagslegur
og efnhagslegur ávinningur.

Markmið sem eiga að tryggja félagslegan og efnahagslegan
ávinning eru samtvinnuð við neðangreind undirmarkmið.
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 Undirmarkmið – Útivist og
hreyfing

Markmið sem eiga að tryggja útivistarmöguleika og upplifun gesta á
svæðinu án þess að gengið verði á það sem vernda nýtur:

Á ekki við á svæðum þar sem
aðgengi er mjög takmarkað eða
óheimilt vegna sérstakrar
verndunar skv.
friðlýsingarskilmálum, t.d. Surtsey.

 Að tryggja gestum aðstöðu og aðgengi til náttúruskoðunar án
þess að náttúran beri skaða af, t.d.:
• Að svæðið sé vel merkt og allar leiðir um það skýrar og vel
merktar.
• Að tryggja hreyfihömluðum aðgengi að ákveðnum svæðum
og nota flokkunarviðmið Ferðamálastofu varðandi aðgengi
hreyfihamlaðra.
• Að allar umgengnisreglur séu skýrar og þeim komið á
framfæri við gesti svæðisins með greinagóðum hætti.
Sérstaklega skal hugað að því að setja skýrar reglur um
aðgengi og umgengni að viðkvæmum svæðum og
svæðum þar sem gæta þarf sérstaks öryggis.
• Að þétta umferð á vinsælum og fjölförnum svæðum en
dreifa umferð á mjög fáförnum svæðum.
• Að stýra umferð um svæðið í rúmi og tíma.
• Að koma í veg fyrir árekstra milli mismunandi útivistarhópa
með góðum leiðbeiningum og skipulagi.
 Að stuðla að öryggi gesta með góðum leiðbeiningum og gerð
öryggisáætlana. Markmið öryggisáætlana er m.a.:
• Að koma í veg fyrir slys.
• Að bregðast rétt við slysum.
• Að undirbúa og þjálfa starfsmenn
 Að hvetja til aukinnar útivistar og hreyfingar t.d.:
• Að bjóða upp á fjölbreyttar gönguleiðir við hæfi.
• Að bjóða upp á merktar reiðleiðir og áningahólf á
skilgreindum áningastöðum.
• Að bjóða upp á merktar reiðhjólaleiðir.
• Að bjóða upp á aðstöðu til annarrar útivistar sem
samræmist verndargildi og markmiðum svæðisins.
• Að bjóða upp á aðstöðu til útivistar á öllum tímum ársins.
• Að tengja útivistarmöguleika svæðisins við nágrenni þess
með samstarfi við skipulagsyfirvöld svæðisins, ferðafélög
og ferðaþjónustu.
 Að veita lágmarksþjónustu á svæðinu.
 Að tryggja að öll uppbygging sé í samræmi við verndargildi og
dragi ekki úr útivistar- og upplifunargildi.
 Að hluti svæðisins sé skilgreint sem víðerni ef við á.
 Nauðsynlegar rannsóknir til að afla frekari upplýsinga.
 Æskilegar vaktanir til að fylgjast með þróun og ástandi.
Markmið sem eiga að tryggja sjálfbæra útivist geta varðað:
 Ásættanleg viðmið varðandi áhrif útivistar á náttúru- og
menningarverðmæti.
 Ásættanleg viðmið varðandi áhrif útivistar á upplifun gesta.
 Vöktun lykilþátta.
 Aðgerðir til að bregðast við óásættanlegum áhrifum.
 Fræðslu og leiðbeiningar til útivistarfólks til að draga úr
neikvæðum áhrifum útivistar.
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Markmið skulu rökstudd og hverju markmiði þarf að fylgja
árangursviðmið sem metur árangur af stjórnun. Nákvæm, tímasett
og mælanleg.
 Undirmarkmið – Hefðbundin
landnotkun

Markmið sem eiga að tryggja að hefðbundin landnotkun verði
sjálfbær geta varðað:

Á ekki við á svæðum þar sem beit
og/eða veiðar eru ekki heimilar
skv. reglugerð.

 Ásættanleg viðmið varðandi beitarálag, s.s. fjöldi búfjár, tímabil
beitar, beitarsvæði og aðgerðir til að halda búfé innan ákveðinna
svæða t.d. með girðingum.
 Vöktun lykilþátta.
 Aðgerðir til að bregðast við gróðurhnignun af hálfu beitar eða
annarra óæskilegra umhverfisáhrifa að völdum búfjárbeitar.
 Fræðslu og leiðbeiningar til eigenda búfjár til að draga úr
neikvæðum áhrifum landnotkunar, t.d. vegna aksturs sem
hugsanlega er leyfður utan vegar við smölun búfjár.
 Samstarf við landeigendur og aðra nytjarétthafa.
 Ásættanleg viðmið um veiðar, s.s. tímabil veiða ef annað en
kemur fram í lögum, veiðisvæði og veiðimagn.
 Vöktun lykilþátta.
 Aðgerðir til að bregðast við hnignun í veiðistofnum (t.d.
tímabundin friðun þar sem friðlýst svæði verða griðlönd) eða
bregðast við öðrum óæskilegum umhverfisáhrifum að völdum
veiða, t.d. utanvegaakstri.
 Önnur veiðistýring, t.d. gjaldtaka, fjöldi veiðimanna á svæði,
fjöldi veiðidaga á hvert svæði, veiðiaðferðir.
 Fræðslu og leiðbeiningar til veiðimanna til að draga úr
neikvæðum áhrifum veiða.
 Samstarf við landeigendur, veiðifélög og aðra veiðirétthafa.
 Nauðsynlegar rannsóknir til að afla frekari upplýsinga.
 Æskilegar vaktanir til að fylgjast með þróun og ástandi.
 Ásættanleg viðmið og leiðbeiningar um aðra landnotkun s.s.
tínslu berja, sveppa og jurta.
Markmið skulu rökstudd og hverju markmiði þarf að fylgja
árangursviðmið sem metur árangur af stjórnun. Nákvæm, tímasett
og mælanleg. → Forgangsverkefni og aðgerðaáætlun.
Góð kort sem sýna landnotkun og takmarkanir. T.d. á korti sem
sýnir svæðisskiptingu.

 Undirmarkmið –
Ferðaþjónusta og annar
rekstur.

Markmið sem eiga að tryggja nauðsynlega þjónustu og jafnræði fyrir
starfsemi ferðaþjónustuaðila á svæðinu í sátt við verðmæti og
verndargildi svæðisins geta varðað:
 Að tryggja að öll þjónusta sé í samræmi við verndargildi og
markmið svæðisins og falli að skilgreindum markmiðum hvers
svæðis (management zones).
 Hvaða grunnþjónustu er nauðsynlegt að veita á svæðinu, hvar á
svæðinu og hverjir eiga að veita hana?
• Skilgreining og staðsetning þjónustueininga.
 Hvaða aðra þjónustu og afþreyingu skal veita á svæðinu, hvar á
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svæðinu og hverjir eiga að veita hana?
 Gerð þjónustusamninga þar sem koma fram skilmálar og
skyldur þeirra sem þjónustuna veita.
 Gerð umhverfisstefnu fyrir svæðið sem tekur mið af
umhverfisstefnu Umhverfisstofnunar fyrir verndarsvæði í hennar
umsjón.
 Fræðslu og leiðbeiningar til þjónustu- og rekstraraðila er lúta að
starfsemi þeirra og umgengni á svæðinu, þ.m.t. framfylgni
umhverfisstefnu.
 Samstarf um þjónustu, innan sem utan svæðisins.
Markmið skulu rökstudd og hverju markmiði þarf að fylgja
árangursviðmið sem metur árangur af stjórnun. Nákvæm, tímasett
og mælanleg..
 Undirmarkmið – Innviðir og
mannvirki.

Markmið sem fjalla um nauðsynlega innviði og mannvirki svæðisins
í sátt við verðmæti og verndargildi þess geta varðað:
 Að tryggja að öll uppbygging innviða og mannvirkja sé í
samræmi við verndargildi og markmið svæðisins og falli að
skilgreindum markmiðum hvers svæðis (management zones).
 Að skipulag svæðisins sé í samræmi við heildarskipulag (aðal,
svæðis) viðkomandi landsvæðis.
 Að gert verði deiliskipulag fyrir skilgreind mannvirkjasvæði.
 Staðsetningu þjónustusvæða sem hefur sem minnst neikvæð
áhrif á náttúru- og menningarminjar svæðisins.Stærri
þjónustusvæði verði staðsett við jaðar friðlýsta svæðisins eða
utan þess í samstarfi við skipulagsyfirvöld viðkomandi
landsvæðis, landeigendur og fleiri aðila.
 Að hönnun, útlit og staðsetning mannvirkja falli sem best að
náttúru- og menningarminjum svæðisins.
 Að hönnun og útlit mannvirkja sé samræmt og notast verði við
staðlaðar og samræmdar merkingar Umhverfisstofnunar.
 Að öll ræktun falli sem best að náttúru- og menningarminjum
svæðisins og umhverfi mannvirkja sé aðlagað að náttúru
svæðisins.
 Gerð áætlunar um nýtingu og viðhald mannvirkja þar sem
ónotuð mannvirki sem ekki á að vernda eða viðhalda verði
fjarlægð.
Markmið skulu rökstudd og hverju markmiði þarf að fylgja
árangursviðmið sem metur árangur af stjórnun. Nákvæm, tímasett
og mælanleg.
Góð kort sem sýna inniviði og mannvirki. T.d. á korti sem sýnir
svæðisskiptingu.

 Undirmarkmið – Innri
starfsemi.

Markmið sem fjalla um innri starfsemi svæðisins geta varðað:
 Nauðsynlegar aðgerðir til að koma verndaráætlun svæðisins í
framkvæmd, s.s.:
• Starfsstöðvar.
• Starfsmenn og hlutverk.
• Helstu störf og vinnufyrirkomulag.
• Þekking og færni starfsmanna, t.d. staðbundin þekking.
• Samstarf við fleiri aðila.
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Markmið skulu rökstudd og hverju markmiði þarf að fylgja
árangursviðmið sem metur árangur af stjórnun. Nákvæm, tímasett
og mælanleg.
 Gildistími verndaráætlunar.
 Athugasemdir við
verndaráætlunina.
 Aðrar áætlanir – hluti af eða
framhald.
• Framkvæmda- og
aðgerðaáætlun.
• Sérstakar starfsáætlanir.

Hvað gildir verndaráætlun lengi og hvenær skal endurskoðun
hennar hefjast?
Í viðauka þarf að vera listi yfir athugasemdir sem komu fram í opnu
umsagnarferli og útlistað hvernig var tekið tillit til þeirra
athugasemda.
Áætlanir sem fylgja skulu verndaráætlun eða koma í beinu framhaldi
af má skipta í:
 Framkvæmda- og aðgerðaáætlun. Tímasett áætlun um
forgangsverkefni næstu 5 árin ásamt áætluðum kostnaði..
 Vöktunaráætlun er hluti af aðgerðaáætlun.
 Sérstakar starfsáætlanir geta verið:
• Áætlun um varðveislu og viðhald menningarminja.
• Áætlun um nýtingu og viðhald mannvirkja.
• Fræðsluáætlun / Áætlun um upplýsingagjöf.
• Umhverfisstefna stofnunar.
• Öryggisáætlun.

Heimildir
Thomas, L. og Middleton, J. (2003). Guidelines for Management Planning of Protected Areas. IUCN
Gland, Switzerland og Cambridge, UK.ix + 79bls.
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Viðauki 2
Helstu niðurstöður hugarflugsfunda
Helsta hlutverk friðlýstra svæða:
•
Verndun svæða, jarðmyndanna og lífvera
•
Ferðamennska og útivist í sátt við náttúruna
•
Vísindi og fræðsla
•
Sjálfbær þróun
Helstu áhrifavaldar, neikvæð áhrif
•
Aukið álag vegna aukins fjölda ferðamanna og skorts
á úrræðum
•
Svæðin einangraðar eyjar
•
Skortur á heildarsýn og heildarskipulagi
•
Skortur samráði og stefnumótun
Náttúru- og
menningarverðmæti
•
•
•
•
•
•
•

Náttúran njóti vafans
Náttúruleg þróun
svæða
Sjálfbær þróun fyrir
komandi kynslóðir
Verndun byggi á
samráði og samstöðu
Skýr framtíðarsýn og
virk stjórnun
Veita almenningi
aðgang
Upplýsa og fræða
almenning um tilgang
og markmið
friðlýsinga.

Skipulag og landnotkun

•

•

•

•

•
•
•

Skipuleggja með tilliti til
verndargildis, sérstöðu
og eiginleika
Verndargildi byggi á
rannsóknum og
þekkingu
Sjálfbær landnotkun í
sátt við náttúru og
hagsmunahópa
Landnotkun byggi á
rannsóknum og
þekkingu
Náttúran njóti vafans
Tryggja almenningi
aðgang
Heildstætt skipulag

Samstarf

•
•
•
•
•

•
•
•

Leiðarljós

•

•

•
•
Framtíðarsýn

Helstu áhrifavaldar, jákvæð áhrif
•
Aukinn fjöldi ferðamanna skapar auknar tekjur
•
Jákvætt viðhorf vegna aukins efnahagslegs ávinnings
•
Öflug fræðsla og aukin þekking og vitund
•
Skipulag í tíma og rúmi fjölgar tækifærum

•

•
•

Náttúran njóti vafans
Efla rannsóknir og
vöktun
Efla fræðslu um
markmið
náttúruverndar
Efla samráð
Skipuleggja svæði
með tillit til ólíkra hópa

•

•
•

Skapa sátt um
landnotkun friðlýstra
svæða
Landnotkun taki mið af
verndargildi svæða
Endurskoða
skipulagsvald
sveitarfélaga

•

•

•

Starfsemi

Skilvirkt samráð og
samvinna
Sameiginleg sýn
Upplýst og gagnsæ
ákvarðanataka
Upplýsingum sé
miðlað.
Greina
hagsmunaaðila með
hliðsjón af málefnum
Sýna traust og
trúverðugleika
Hvetja til þátttöku
Nýta sér þekkingu og
reynslu heimafólks og
notenda
Mynda tengsl og
koma á samstarfi
aðila
Mynda öflugar heildir

•

Skapa
samstarfsvettvang
ríkisstofnana
Skapa
samstarfsvettvang við
einstaklinga og
hagsmunaaðila
Efla samráð og
ávinning af samráði

•

•
•
•
•
•
•

•

•

Skipuleggja starfsemi
með tilliti til verndargildis,
hagsmuna og
heildarsýnar
Upplýsingar og fræðsla
Einföld stjórnun og vel
mótaðar starfsreglur
Ákvarðanir byggi á
vísindalegum grunni
Aukin þekking og færni
starfsfólks
Nægjanlegt fjármagn
Samstarf um rekstur og
umsjón

Byggja upp samstarf
stofnana á
landsbyggðinni og
samnýta vinnuafl
Auka fræðslu um
friðlýstar náttúruminjar
og markmið þeirra
Tryggja nægjanlegt
fjármagn

32

Áherslur næstu árin

•
•
•
•

•
•

Skýra og efla samráð
og samvinnu
Efla rannsóknir
Efla fræðslu
Byggja
uppsameiginlega sýn
á verndun friðlýstra
svæða
Endurskoða flokka og
markmið friðlýsinga
Samræma flokkun við
IUCN

•

•
•

•

Samstarf við
sveitarfélög og
hagsmunaaðila um
skipulag
Skýrt hlutverk aðila og
skilvirkt eftirlitskerfi
Flokka í
stjórnunarsvæði sem
taka mið af verndargildi
og landnotkun
Endurskoða friðlýsingar

•
•
•

Skapa formlegan
samstarfsvettvang
Efla umræðu um
umhverfismál
Miðla upplýsingum og
auka þekkingu

•
•
•
•
•

Gerð verndaráætlana
Aukið samstarf og
sameiginleg sýn
Þarfagreining á starfsemi
og rekstri
Efla þekkingu og störf í
heimabyggð
Endurskoða og staðfæra
flokkun friðlýstra svæða
á Íslandi með hliðsjón af
IUC
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Viðauki 3

Umhverfisstofnun og friðlýstar náttúruminjar
Í lok árs 2012 voru svæði sem friðlýst eru sem þjóðgarðar, friðlönd, náttúruvætti, fólkvangar, búsvæði eða
sérstök svæði sem njóta verndar orðin 108 talsins. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, Vatnajökulsþjóðgarður,
Mývatn og Laxá og Breiðafjörður eru friðlýst með sérlögum en önnur svæði eru friðlýst samkvæmt lögum
um náttúruvernd og stofnuð með sérstakri reglugerð. Í reglum viðkomandi svæða er nánar kveðið á um
friðlýsingarskilmála og þær reglur sem á svæðinu gilda.
Samkvæmt lögum nr. 44/1999 um náttúruvernd er:
Þjóðgarður landsvæði sem er sérstætt um landslag eða lífríki eða á því hvílir söguleg helgi þannig að
ástæða er til að varðveita það með náttúrufari sínu og leyfa almenningi aðgang að því eftir tilteknum
reglum.
Friðland landsvæði sem mikilvægt er að varðveita sakir sérstaks landslags eða lífríkis.
Náttúruvætti náttúrumyndanir, svo sem fossar, eldstöðvar, hellar og drangar, svo og fundarstaðir
steingervinga, sjaldgæfra steinda, bergtegunda og bergforma, sem mikilvægt er að varðveita sakir
fræðilegs gildis þeirra, fegurðar eða sérkenna.
Fólkvangur landsvæði í umsjón sveitarfélaga sem ætlað er til útivistar og almenningsnota.
Að auki er samkvæmt lögunum hægt að friðlýsa lífverur, búsvæði þeirra, vistgerðir og vistkerfi enda
skipti það miklu máli frá vísindalegu, náttúrufræðilegu eða öðru menningarlegu sjónarmiði að þeim sé ekki
raskað, fækkað eða útrýmt.
Samkvæmt lögum nr. 44/1999 um náttúruvernd er hlutverk Umhverfisstofnunar m.a.:
•

•
•

„umsjón, rekstur og eftirlit með náttúruverndarsvæðum í samræmi við lög, en samkvæmt
lögunum „getur (stofnunin) falið lögaðilum umsjón og rekstur náttúruverndarsvæða að
þjóðgörðum undanskildum.“
„undirbúningur að friðlýsingu svæða, umsjón með gerð verndaráætlana fyrir náttúruverndarsvæði
og skráning náttúruminja,“
„mat á verndargildi náttúru Íslands og náttúruminja”

Umhverfisstofnun hefur yfirumsjón með 105 friðlýstum svæðum. Heilsársstarfsmenn eru á eftirfarandi
stöðum:
•
•
•
•
•

Þjóðgarðinum Snæfellsjökli
Á verndarsvæðinu við Mývatn og Laxá - Mývatnsstofa
Í friðlandinu á Hornströndum - Hornstrandarstofa
Við Látrabjarg og friðlýst svæði á sunnanverðum Vestfjörðum - Látrastofa
Í Vestmannaeyjum hefur sérfræðingur umsjón með friðlandinu í Surtsey - Surtseyjarstofa

Auk þess starfa sumarlandverðir á nokkrum vinsælum ferðamannasvæðum, stundum í samstarfi við
ferðafélög eða aðra hagsmunaaðila. Mörg friðlýst svæði eru hins vegar án reglubundins eftirlits og þar er
engin starfsemi.
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Stofnað

Fyrir 1970

1970-1979

Þjóðgarðar

Þingvellir 1930
Skaftafell 1967*

Jökulsárgljúfur 1973*

Friðlönd

Surtsey 1965.
Endurskoðað
og 2006

Náttúruvætti

1974

Hveravellir
á Kili
1960.
Endurskoðað 1965
Grábrókargígar 1962.
Endurskoðað 1975

Fólkvangar

Melrakkaey 1971
Friðland í Svarfaðardal 1972. Endursk.1980
Hvannalindir 1973
Eldey 1974
Grótta 1974
Húsafellsskógur 1974. Endursk. 2001
Herðubreiðarlindir 1974
Vatnsfjörður 1975
Hornstrandir 1975
Flatey á Breiðafirði 1975
Kringilsárrani 1975. Endursk. 2003.
Búðahraun 1977
Hrísey, Reykhólahreppi 1977
Miklavatn 1977
Salthöfði og Salthöfðamýrar 1977
Vestmannsvatn 1977
Lónsöræfi 1977
Dyrhólaey 1978
Ástjörn 1978
Ingólfshöfði 1978
Friðland að Fjallabaki 1979
Gullfoss 1979
Ströndin við Stapa og Hellna 1979
Skútustaðagígar 1973
Eldborg í Hnappadal 1974
Steðji (Staupasteinn)1974
Surtarbrandsgil 1975
Díma í Lóni 1975
Háalda 1975
Helgustaðanáma 1975
Teigarhorn 1975
Álftaversgígar 1975
Kattarauga 1975

Fólkvangur Neskaupsstað 1972
Bláfjöll 1973
Hólmanes 1973
Rauðhólar 1974
Hrútey í Blöndu 1975
Reykjanesfólkvangur 1975
Álfaborg 1976

1980-1989

1990-1999

Mývatn og Laxá 1974.
Endurskoðað 2004

2010-

Varmárósar 1980
Þjórsárver 1981
Geitland 1988
Herdísarvík 1988

Grunnafjörður 1994
Oddaflóð 1994
Pollengi og Tunguey 1994
Skrúður 1995
Blautós og Innstavogsnes
1999

Bakkatjörn 2000
Kasthúsatjörn 2002
Guðlaugs- og Álfgeirstungur 2005
Vífilsstaðavatn 2007
Stekkjarhraun 2009
Gálgahraun 2009
Vatnshornsskógur 2009

Viðey í Þjórsá (2011)

Bárðarlaug 1980
Borgir 1981
Dynjandi 1981
Eldborg í Bláfjöllum 1981
Laugarás 1982
Víghólar 1983
Háubakkar 1983
Tröllabörn 1983
Hamarinn 1984
Jörundur 1985
Eldborg, Grindavík 1987
Hraunfossar 1987
Dverghamrar 1987
Kirkjugólf 1987
Skógafoss 1987
Spákonufellshöfði 1980
Ósland 1982. Endursk.
2011.

Dettifoss og fossaröð
1996
Valhúsahæð 1998
Fossvogsbakkar 1999

Hverastrýtur í Eyjafirði 1 2001
Árnahellir í Leitarhrauni 2002
Hverastrýtur í Eyjafirði 2 2007
Kaldárhraun og gjárnar 2009
Litluborgir 2009

Dimmuborgir 2011
Hverfjall (Hverfell) 2011
Kalmanshellir 2011
Seljahjallagil 2012

Böggvistaðafjall 1994
Ástjörn og Ásfjall 1996

Fjaran við Kasthúsatjörn 2002
Hlið Álftanes, 2002
Krossanesborgir 2005
Einkunnir 2006
Hraun í Öxnadal 2007
Hleinar, Hafnarfjörður 2009
Hvaleyrarlón og Hvaleyrarhöfði 2009
Andakíll 2002. Stækkað 2011
Skerjafjörður innan Garðabæjar 2009

Búsvæði
Önnur
svæði
Blámerkt = Ramsarsvæði

2000-2009
Snæfellsjökull 2001
Vatnajökulsþjóðgarður 2008

Hálsar í Djúpavogshreppi
2011
Skerjafjörður
innan
Kópavogs 2012

Breiðafjörður 1995

*Urðu hluti af Vatnajökulsþjóðgarði 2008
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Friðlýstar náttúruminjar og svæði vernduð með sérlögum. Hlutverk til
framtíðar.
Verndun
Friðlýstar náttúruminjar hafa að geyma náttúruverðmæti og/eða sögulegar minjar. Þær viðhalda
náttúrulegum ferlum, styðja við líffræðilegan fjölbreytileika og veita vistkerfaþjónustu. Eitt markmiða
friðlýstra svæða er að taka frá og varðveita náttúruminjar fyrir komandi kynslóðir með heildarhagsmuni
þjóðarinnar að leiðarljósi.
Friðlýstar náttúruminjar gegna mikilvægu hlutverki í alþjóðlegu samhengi þar sem Ísland deilir
sameiginlegri ábyrgð á verndun náttúru- og menningarverðmæta og markmiða um líffræðilega fjölbreytni.

Útivist og ferðamennska í sátt við náttúruna
Friðlýstar náttúruminjar hafa félagslegt gildi þar sem almenningur nýtur fjölbreyttrar útivistar og upplifunar
í náttúrunni án þess að raska verndargildi hennar til framtíðar. Friðlýstar náttúruminjar og fjölbreytileiki
þeirra hafa einnig efnahagslegt gildi þar sem náttúruferðamennska, sem byggir á verndun, veitir
samfélögum beinan fjárhagslegan ávinning.

Vísindi og fræðsla
Friðlýstar náttúruminjar hafa vísindalegt gildi og veita innsýn í sögu og þróun náttúru. Þau efla náttúru- og
menningarvitund þjóðar og vekja almenning til umhugsunar og vitundar um náttúru- og umhverfisvernd.
Með öflugri fræðslu er stuðlað að aukinni þekkingu og virðingu almennings á náttúru Íslands, ferlum
náttúrunnar og náttúruvernd.

Sjálfbær þróun
Friðlýstar náttúruminjar geyma verðmæti og veita þjónustu sem nýtt er á sjálfbæran hátt. Falla að gildum
sjálfbærrar þróunar þar sem vernd umhverfisins helst í hendur við sókn eftir efnahagslegum og
félagslegum gæðum.
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