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Hvað er stjórnunar-
og verndaráætlun?

• 114 friðlýst svæði á Íslandi

• Eru ólík að stærð og gerð en markmiðið er að vernda
eitthvað sem er sérstakt

• Friðlýsingaskilmálar

• Ný náttúruverndarlög – heimild til að bæta inn 
sérreglum um umferð og dvöl manna

• Stjórnunar- og verndaráætlanir: 

• Móta framtíðarsýn svæðisins

• Leggja fram stefnu um verndun svæðanna og 
hvernig viðhalda skuli verndargildi þeirra

• Setja markmið og benda á leiðir að markmiðum

• Skrá, skipuleggja og forgangsraða aðgerðum
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Náttúruverndarlög

• Þar skal m.a. fjalla um:

• Landnýtingu

• Landvörslu

• Vöktun

• Uppbyggingu

• Fræðslu og miðlun upplýsinga

• Aðgengi ferðamanna

• Heimilt að setja reglur um umferð
manna og dvöl (dæmi síðar)
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Áherslur
Umhverfisstofnunar

• Hnitmiðaðar og auðlesnar

• Greinargóðar og aðgengilegar

• Skýrar og hagnýtar

• Staðfærðar að hverju svæði

• Mælanleg og tímasett markmið

• Aðgerðamiðaðar

• Samráð
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Uppsetning

Leiðarljós

Aðgerðaáætlun fremst í áætlun

1. kafli – Inngangur – Eingarhald og umsjón
– Lagalegur og stjónsýslullegur rami –
Verndargildi – IUCN verndarflokkun

2. kafli – Lýsing á svæðinu– Náttúruminjar –
Menningarminjar – Tengsl við 
grannsvæði – Landnotkun – innviðir og 
mannvirki – Ferðaþjónusta – Rannsóknir
og vöktun

3. kafli – Marrkmið, stefna og leiðir –
Svæðaskipting – Náttúruminjar…o.s.frv.

4. Sérreglur
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Leiðarljósin

• Leiðarljósin fyrir friðlandið í Ingólfshöfða er að standa
vörð um lífríki og menningarsögu Ingólfshöfða með skýra
stýringu umferðar um friðlandið, hæfilegum innviðum og 
fræðslu.

• Leiðarljós áætlunar þessarar er að varðveita einstaka
fegurð og kraft Skógafoss með samstarfi stjórnvalda og 
hagaðila og stuðla þannig að sjálfbærri nýtingu og 
markvissum stjórnunaraðgerðum.

• Leiðarljós fyrir áætlun Andakíls er að standa vörð um 
einstakt verndarsvæði fugla sem er mikilvægur hlekkur í 
keðju lífsvæða farfugla á heimsvísu. Á svæðinu skulu
náttúrulegir ferlar vera ríkjandi í sátt við nýtingu
mannsins á svæðinu.
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Dæmi úr aðgerðaáætlun

Árlega

• Grjóthrunshætta verði vöktuð við stíg sem liggur að fossbrún og 
úrbætur gerðar sé þess talið þörf. 

• Reglulegt eftirlit og viðhald verði á innviðum

2016

• Skilti verði sett upp þar sem fólki er bönnuð næturgisting innan
friðlands og því beint á næsta tjaldsvæði

2017

• Sent verði erindi á Samtök ferðaþjónustunnar þar sem óskað er eftir
því að ferðaþjónustuaðilar noti efra bílastæðið, með tilvísunum í 

deiliskipulag svæðisins.

2018

• Nýr útsýnispallur verði byggður við lok gönguleiðar á efra svæði (með
útsýni yfir Gullfossgljúfur)
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Dæmi um sérreglur

• Næturdvöl er bönnuð innan friðlandsins, á það við
um húsbíla, ferðavagna og tjöld, sbr. kafla 3.4.

• Rekstri hesta skal beint um leiðir utan friðlandsins
en ríðandi mönnum er heimil för um skilgreindar
reiðleiðir innan þess, sbr. kafli 3.5.2.

• Þyrlum og öðrum mönnuðum loftförum skal aldrei
lenda innan friðlandsins, nema að fengnu leyfi frá
Umhverfisstofnun. 

• Notkun ómannaðra loftfara er bönnuð nema með
leyfi Umhverfisstofnunar. Undanskilið banninu eru
leitar- og björgunaraðgerðir og starfssemi
Landhelgisgæslunnar, sbr. kafli 3.10.
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Verkferillinn héðan í frá
• Samráðsfundur á Malarrifi

• Stofnaður samstarfshópur: 

• Fulltrúi rétthafa lands

• Fulltrúi sveitarfélags

• Fulltrúar frá Umhverfisstofnun

• Verk- og tímaáætlun og samráðsáætlun ákveðin

• Sett upp svæði á heimasíðu Umhverfisstofnunar

• Samráðsaðilar upplýstir

• Gagnaöflun - skrif

• Unnið úr afurðum samráðsfundar

• 3. kafli settur saman

• Drög að áætlun afgreidd til kynningar

• Kynningarferli í 6 vikur, allir sem hafa áhuga

geta sent inn athugasemdir

• Unnið úr athugasemdum, greinargerð

• Loka afgreiðsla innanhúss

• Áætlun send til ráðherra til staðfestingar
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Takk fyrir


