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Langasjávarsvæðið og Vatnajökulsþjóðgarður.

Sveitarstjóm Skaftárhrepps hefur að undanfömu fjallað um ósk umhverfisráðuneytisins um að 
Langisjór og aðliggjandi svæði verði hluti Vatnajökulsþjóðgarðs frá stofiiun hans sem áætluð 
er þann 7. júní 2008. Mörk þessa svæðir hafa ekki verið endanlega skilgreind en rætt er um 
svæðið austur og suður af Langasjó að Lakagígum, þ.e. Fögrufjöll og efri hluti Eldgjár. 
Sveitarstjóm hefur frá upphafi lýst sig jákvæða gagnvart því að þetta svæði verði hluti 
Vatnajökulsþjóðgarðs og hefur átt viðræður við ráðuneytið um málið, m.a. um nánari 
skilgreiningu og afmörkun þess svæðis sem til greina kemur.
A fundum sem haldnir hafa verið með íbúum sveitarfélagsins hafa komið fram áhyggjur 
vegna uppblásturs og landeyðingar í Skaftártungu og á hálendinu umhverfis Lakagíga sem 
kalla á umræður um mögulegar aðgerðir til að minnka líkur á auknum landskemmdum af 
þessum sökum. í því ljósi telur sveitarstjórn nauðsynlegt að fara betur yfir þá kosti sem kunni 
að vera fyrir hendi til að stemma stigu við frekari uppblæstri og landeyðingu á svæðinu án 
þess að stefnt verði i hættu vemdarmarkmiðum þjóðgarðsins. Einnig er mikilvægt sökum ört 
vaxandi ferðamannastraums um þetta svæði að gera sér betur grein fyrir umferðarskipulagi, 
þjónustuaðstöðu og eftirlitsþörf vegna ferðamennsku á svæðinu.
Með visan til þess sem að ofan greinir og að höfðu samráði við umhverfisráðuneytið gerir 
sveitarstjóm eftirfarandi samþykkt:

Stefrit verði að því að Langisjór og svæðið austan Tungnár að núverandi mörkum 
Lakagigasvæðisins í Skaftafellsþjóðgarði, samkvæmt nánari ákvörðun um markalínur, verði 
hluti af Vatnajökulsþjóðgarði í júní 2009. Jafnframt munu stofiianir umhverfisráðuneytisins, 
Landgræðsla rikisins, Vatnamælingar og Umhverfisstofnun, meta i samráði við Skaftárhrepp 
ástand gróðurs og áfok úr farvegi Skaftár og mögulegar aðgerðir til að takmarka frekari 
landeyðingu af þeim sökum. Ennfremur telur sveitarstjóm mikilvægt að samhliða þessari 
athugun meti fulltrúar ofangreindra stofnana með heimamönnum reynslu og möguleika í 
tengslum við vatnaveitingar úr Skaftá vegna vatnsbúskapar í Landbroti og Meðallandi með 
það fyrir augum að sem bestur árangur náist, jafiifiamt því að lágmarka frekari skemmdir á 
náttúru svæðisins. Loks leggur sveitarstjóm áherslu á samráð og samstarf 
umhverfisráðuneytisins, stjómar Vatnajökulsþjóðgarðs og Skaftárhrepps um áform er varða 
umferðarskipulag, þjónustu og eftirlit á því svæði sem ráðgert er að verði hluti af 
V atnaj ökulsþj óðgarði.

Jafnframt samþykkir sveitarstjóm að núverandi landsvæði Skaftafellsþjóðgarðs innanmarka 
Skaftárhrepps verði hluti af Vatnajökulsþjóðgarði við stofnun hans 7. júní 2008 og veitir 
sveitarstjóra umboð til að staðfesta það við stjóm þjóðgarðsins og umhverfisráðuneytið.

Sveitarstjóm ákveður að óska eftir fundi með stjóm Vatnajökulsþjóðgarðs að loknu 
sumarleyfi til að ræða áform um uppbyggingu þjóðgarðsins í Skafiárhreppi.


