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SUNN, Samtök um náttúruvemd á Norðuiiandi, taka undir tillögu til þingsáiyktunar 
um friðlýsingu, Þskj. 34, á 136. löggjafarþinginu. í greinargerð fiutningsmanna er 
tekið á flestum helstu málum er varða Skjálfandafijót, þar með töldum tengslum við 
Vatnajökulsþjóðgarð.

SUNN rí^a upp að fyrir tæpum þremur árum héldu samtökin ráðstefnu um 
Skjálfandafljót og tvær af þverám hennar, Suðurá og Svartá. í fréttatilkynningu sem 
samtökin sendu frá sér að lokinni ráðstefnunni kom þetta meðal annars fram:

„Lindimar í Suðurárbotnum og Svartá eru fágæti á heimsmœlikvarða
SUNN, Samtök um náttúruvemd á Norðuriandi efndu til ráðstefnu I Kiðagili sl. 
sunnudag, 26. febrúar 2006 undir heitinu SKJÁtFANDAFLJÓT - SUÐURÁ - 
SVARTÁ: NÁTTÚRA - VERNDUN - VIRKJUN? Markmið ráðstefnunnar var annars 
vegar að fræða um náttúruna og hins vegar um landnýtingu sem hefði áhrif á náttúru 
og mannlíf i Bárðardal. Ámi Hjartarson, jarðfræðingur hjálslenskum 
orkurannsóknum, ræddi um jarðfræði og vatnafar á slóðum Skjálfandafljóts og 
Suðurár. Hann útskýrði vandlega hin óllku hraun sem liggja upp af Bárðardal og 
niður eftir honum út i Kinn og e.t.v. út í sjó. Hann talaði m.a. um lindirnar i 
Suðurárbotnum og I og við Svartárvatn og Svartá og sagði að þær væru „fágæti á 
heimsmælikvarða". Sigurður Á. Þráinsson, deildarstjóri I umhverfisráðuneytinu, 
kynnti áform stjómvalda um þjóðgarð norðan Vatnajökuls og ræddi um möguleg áhrif 
í Bárðardal. Til stóð að félagið Hrafnabjargavirkjun hf. kynnti áform sln um virkjun I 
Skjálfandafljóti en af því varð ekki þar sem félagið taldi það ekki tímabært þar sem 
það hefði ekki fengið leyfi til rannsókna eða framkvæmda en þó var sagt frá 
hugmyndum sem settar hafa verið fram, m.a. í Rammaáætlun um orkunýtingu. 
Oddviti Þingeyjarsveitar, Ásvaldur Æ. Þormóðsson, ávarpaði ráðstefnuna og ræddi 
m.a. orkustefnu sveitarfélagsins. Ráðstefnustjórar voru Halldór Valdimarsson og 
Guðrún Tryggvadóttir. Ráðstefnuna sóttu um 60 manns, fyrirlesarar svöruðu 
fyrirspumum og umræður urðu talsverðar á siðasta hluta hennar. Þótti ráðstefnan 
heppnast vel. Upplýsingar geta gefið Ingólfur Ásgeir Jóhannesson formaður SUNN, 
s. 869 4217, og Halldór Valdimarsson ritari SUNN, s. 846 7603."

Samtökin vilja láta þetta koma fram og með þeim hætti árétta sérstaklega mikilvægi 
Suðurár.
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