FUNDARGERÐ
Miðvikudaginn 21. nóvember 2018, kl. 12:30, fundur samstarfshóps um friðlýsingu í
Þjórsárdal. Fundurinn fór fram í Árnesi.
Mættir voru frá Skeiða- og Gnúpverjahreppi Skafti Bjarnason, Kristófer Tómasson, Anna
Sigríður Valdimarsdóttir og Ingvar Hjálmarsson; frá Umhverfisstofnun Hildur Vésteinsdóttir
og Ingibjörg Marta Bjarnadóttir; frá umhverfis- og auðlindaráðuneyti Guðríður Þorvarðardóttir;
frá Minjastofnun Kristín Huld Sigurðardóttir, Þór Hjaltalín og Ásta Hermannsdóttir. Fulltrúi
forsætisráðuneytis boðaði forföll.
Efni fundarins:
1.
2.
3.
4.
5.

Verk- og tímaáætlun
Samráðsáætlun
Auglýsing um áform um friðlýsingu
Afmörkun svæðis fyrir auglýsingu
Friðlýsingarskilmálar

Minjastofnun Íslands fór yfir sjónarmið stofnunarinnar vegna fyrirhugaðrar friðlýsingar í
Þjórsárdal. Vinna Minjastofnun Íslands og Umhverfisstofnun friðlýsingar eftir mismunandi
lögum. Menningarminjar eru friðlýstar á grundvelli laga
um menningarminjar en
Umhverfisstofnun vinnur eftri lögum á um náttúruvernd. Óskaði Minjastofnun Íslands eftir því
að fá meiri tíma til að skoða frekar skörun friðlýsingarinnar á grundvelli náttúruverndarlaga og
hvernig það getur samræmst friðlýsingu menningarminja á svæðinu á grundvelli laga um
menningarminjar.
Minjastofnun Íslands lýsir yfir vilja til að vinna í samstarfshópi um friðlýsingu Þjórsárdals út
frá sjónarmiði menningarminja og laga um menningarminjar.
1. Verk- og tímaáætlun:
Farið var yfir áætlunina og grundvöll hennar.
Minjastofnun Íslands gerði athugasemdir við áætlunina og taldi hana ekki vera í
samræmi við vinnulag við friðlýsingar menningarminja. Stofnunin mun fara yfir
áætlunina og senda tillögur sínar að áætluninni.
Skeiða- og Gnúpverjahreppur lagði áherslu á að sú vinna tefji ekki fyrirhuguð áform um
birtingu auglýsingar um áform um friðlýsingu svæðisins.
2. Samráðsáætlun:
Farið var yfir áætlunina og fleiri samráðsaðilar lagðir til.
Samráðsáætlun var samþykkt með fyrirvara um tillögur Minjastofnunar Íslands um
verk- og tímaáætlun. Frekari upplýsingar um samráðsaðila verða sendar til
Umhverfisstofnunar.
3. Auglýsing um áform um friðlýsingu:
Lögð fram til kynningar. Minjastofnun Íslands ætlar að fara yfir málið og meta hvort
tiltaka eigi stofnunina í auglýsingu um áform um friðlýsingu Þjórsárdals.

4. Afmörkun svæðis fyrir auglýsingu;
Ræddar voru hugmyndir um mörk og áhrif friðlýsingar á tiltekin svæði og nýtingu
þeirra.
Lagt var til að afmörkun svæðisins fyrir átta vikna auglýsingu um áform um friðlýsingu
í Þjórsárdal verði sú sama og kemur fram í Rammaskipulagi fyrir útivist og
ferðaþjónustu í Þjórsárdal frá 2013. Samþykkt samhljóða.
5. Friðlýsingarskilmálar
Umræðum frestað til næsta fundar.
Fleira ekki rætt.
Fundi slitið kl. 13:50

