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Umhverfisþing 2015 

Af heimsþingi IUCN um friðlýst svæði 

World Parks Congress 2014 



Heimsþing IUCN um friðlýst svæði 2014 

• 6th World Parks Congress 2014 í Sydney, 

Ástralíu 

• Heimsþing Alþjóðlegu 

náttúruverndarsamtakanna (IUCN) um friðlýst 

svæði World Parks Congress - haldið á 10 ára 

fresti síðan árið 1962.  

• Um 6.000 þátttakendur frá 170 löndum með 

mismunandi bakgrunn ss. þjóðarleiðtogar, 

ráðherrar, embættismenn, fulltrúar atvinnulífs 

og félagasamtaka. 
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Efnistök 

 

1. Ætla að ræða 

strauma og stefnur í 

málefnum friðlýstra 

svæða frá WPC 

2. Og setja í samhengi ýmissa 

áskorana sem við stöndum 

frammi fyrir á Íslandi 

 

 

 

 

3. Kannski er ekki svo 

margt ókunnugt! 
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WPC og Ísland 

• Málefni þjóðgarða og annarra friðlýstra svæða 
eru afar mikilvæg á Íslandi.  

• Á Íslandi hefur um 1/5 landsins verið friðlýstur og 
felldur undir stjórnkerfi þjóðgarða og annarra 
friðlýstra svæða.  

• Mörg fleiri svæði áformuð (m.a. NvÁ og RÁ)  

• En slík svæði hafa orðið þungamiðja í einum 
öflugasta og mest vaxandi atvinnuvegi 
þjóðarinnar, ferðaþjónustunni.  

• Höfum bæði af miklu að miðla hvað varðar 
þekkingu og reynslu á friðlýstum svæði - en 
getum og þurfum jafnframt mikið af öðrum að 
læra!!  
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Markmið S.þ. um flatarmál friðlýstra 

svæða fyrir 2020 

• Sett á vegum samningsins um líffræðilegan fjölbreytileika (CBD). 
(Aichi viðmið nr. 11) 

• Target 11 calls for at least 17% of the world’s terrestrial areas and 10% 
of the marine areas to be equitably managed and conserved by 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Eitt markmiða WPC 2014 var að greina hvernig gangi að ná þessum 
markmiðum 
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Alþjóðlegir straumar – af WPC 

Hafa stækkað/fjölgað 

MPA skemmra komin 

„magn vs. gæði“ 

„Paper parks“ 

Hvernig að fjármagna 

Stjórnkerfi fjölbreytt 

Víðari sýn á hlutverk 

Fleiri hagsmunir 

Ferðaþjónusta  

• Á heimsþinginu voru mörg mál 

til umfjöllunar.  

• Rek hér helstu áherslupunkta. 

• Ekki tæmandi  
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1. Friðlýst svæði stækkað/fjölgað 

Hafa stækkað/fjölgað 

MPA skemmra komin 

„magn vs. gæði“ 

„Paper parks“ 

Hvernig að fjármagna 

Stjórnkerfi fjölbreytt 

Víðari sýn á hlutverk 

Fleiri hagsmunir 

Ferðaþjónusta  

• Friðlýstum svæðum hefur 

fjölgað í heiminum – nú 15,4% 

• Útlit fyrir að Aichi viðmið um17% 

þurrlendis náist fyrir 2020.  
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Þróun fjölgunar friðlýstra svæða á Íslandi. Nú ca 
20.000 km2 
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• Skemmra á veg komið en á 

þurrlendi. Þó um 8,4%.  

• Sérstaklega óvissa um 

réttarstöðu úthafa utan EEZ. 

 

2. Friðlýst svæði í hafi (MPA) 

Hafa stækkað/fjölgað 

MPA skemmra komin 

„magn vs. gæði“ 

„Paper parks“ 

Hvernig að fjármagna 

Stjórnkerfi fjölbreytt 

Víðari sýn á hlutverk 

Fleiri hagsmunir 

Ferðaþjónusta  
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Enn fá MPA í hafinu hér við land 

• Hverastrýtur í Eyjafirði 

• Surtsey 

• Sér lög um Breiðafjörð 

en veik hvað varðar 

málefni hafsins 

• Vinna í gangi í UAR  
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• Ná friðlýst svæði yfir breytileika 

náttúrunnar? 

• Enn vantar mikið uppá það  

 

3. Magn vs. gæði friðlýstra svæða 

Hafa stækkað/fjölgað 

MPA skemmra komin 

„magn vs. gæði“ 

„Paper parks“ 

Hvernig að fjármagna 

Stjórnkerfi fjölbreytt 

Víðari sýn á hlutverk 

Fleiri hagsmunir 

Ferðaþjónusta  
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Vantar töluvert uppá hér á landi 

• Bæði að þekkja hvað við höfum og 

hvað við höfum ekki!! 

• Ýmis mikilvæg tæki: 

• Náttúruverndaráætlun 

• Natura verkefni Náttúrufræðistofnunar 

Íslands 

• Ákvæði í nýjum náttúruverndarlögum 

sem munu skapa mun betri umgjörð og 

viðmið fyrir slíka vinnu.  
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• Friðl. svæði án virkrar stjórnunar 

eða eftirlits 

• Ná svæðin fram markmiðum um 

vernd? 

• Einng PADDD 

 

 

4. „Paper parks“   

Hafa stækkað/fjölgað 

MPA skemmra komin 

„magn vs. gæði“ 

„Paper parks“ 

Hvernig að fjármagna 

Stjórnkerfi fjölbreytt 

Víðari sýn á hlutverk 

Fleiri hagsmunir 

Ferðaþjónusta  
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Ákvæði í flestum tilvikum haldið 

• Mis virk stjórnun eftir 

svæðum, sumstaðar 

mjög góð. 

• Þarf að efla gerð 

stjórnunar og 

verndaráætlana  

• Dæmi um affriðun 

(PADDD) frá 

Mývatni/Laxá 

 

Straumar og stefnur í málefnum friðlýstra svæða 15 



5. Fjármögnun 

Hafa stækkað/fjölgað 

MPA skemmra komin 

„magn vs. gæði“ 

„Paper parks“ 

Hvernig fjármagnað 

Stjórnkerfi fjölbreytt 

Víðari sýn á hlutverk 

Fleiri hagsmunir 

Ferðaþjónusta  

• Hver á að borga fyrir rekstur? 

• Lang mest opinber fjármögnun 

• Ríki reyndar afar oft landeigandi 

• Greiðslur fyrir nýtingu víða 

vaxandi, aðallega ferðaþjónusta 

• Þessar leiðir mest ræddar til 

viðbótar opinberri fjármögnun: 

• Aðgangur/entrance fees, 

• Þjónustumiðstöðvar/visitors centers 

and shops  

• Leiðsögn/guided tours,  

• Gisting/þjónusta 

accommodation/camping 

• Útgerðarleyfi/ concessions 
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Þjóðgarðar og friðlýst svæði 

• Að langstærstu leyti 

opinber fjármögnun. 

• Einnig sérmerktar 

tekjur af gistináttagjaldi  

• Sértekjur minniháttar 

en vaxandi 

• Rekstur, landvarsla og 

þjónusta 

• Fjárfesting og viðhald 

innviða 
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• Þarf að styrkja alla þessa 

þætti – sérstaklega vegna 

álags af völdum 

ferðaþjónustunnar 



6. Stjórnkerfi 

Hafa stækkað/fjölgað 

MPA skemmra komin 

„magn vs. gæði“ 

„Paper parks“ 

Hvernig að fjármagna 

Stjórnkerfi fjölbreytt 

Víðari sýn á hlutverk 

Fleiri hagsmunir 

Ferðaþjónusta  

• Miðstýring/top-down víða ekki 

árangursríki 

• Leita leiða til samstarfs og 

ábyrgðar nærsamfélagsins 

• Mikil þróun með nýjar nálganir 

með stjórnkerfi „new 

governance“ 

• Þegar friðlýst svæði eru orðin 

svona umfangsmikið 

landnýtingar form „hentar ein 

nálgun ekki öllum“ 
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Eigum nokkrar gerðir af stjórnkerfum 

• Dæmi: 
a) Opinber umsjón, ein stofnun: 

Gullfoss. 

b) Opinber umsjón ein stofnun, með 
samstarfsnefnd: Snæfellsjökull.  

c) Samstarfsnefnd ábyrg beint: 
Breiðafjörður. 

d) Sjálfstæð opinber stofnun, stjórn 
Alþingis: Þingvallaþjóðga. 

e) Sjálfstæð opinber stofnun, 
valddreifð stjórnun með 
sveitarstjórnum og 
félagasamtökum: 
Vatnajökulsþjóðgarður. 

f) Bein ábyrgð sveitarstjórna: 
fólkvangar. 

• Ekki endilega víst að 
henti eða sé raunhæft 
að fella allt í sama mót.  

• Hins vegar afar 
miklvægt að samræma 
og tryggja jafnframt að á 
einum stað sé til staðar 
fagleg forysta, þekking, 
geta og yfirsýn. 

 

Straumar og stefnur í málefnum friðlýstra svæða 19 



7. Víðari sýn á hlutverk 

Hafa stækkað/fjölgað 

MPA skemmra komin 

„magn vs. gæði“ 

„Paper parks“ 

Hvernig að fjármagna 

Stjórnkerfi fjölbreytt 

Víðari sýn á hlutverk 

Fleiri hagsmunir 

Ferðaþjónusta  

• Verndarmarkmið eru nr. 1. Hver 

eru önnur hlutverk. 

• Hverskonar þjónusta vistkerfa 

mikilvæg ss. vatn; loftslag ofl. 

• Vantar uppá að þekkingu 
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Vitum ekki nægjanlega mikið 

• Ekki mikið skoðað hér. 

• Þó td. metnaðarfullt 

samstarfsverkefni sem 

mældi „þjónustu“ 

Heiðmerkur ss. útivist, 

vatnsvernd ofl. ofl. 
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8. Fleiri hagsmunir 

Hafa stækkað/fjölgað 

MPA skemmra komin 

„magn vs. gæði“ 

„Paper parks“ 

Hvernig að fjármagna 

Stjórnkerfi fjölbreytt 

Víðari sýn á hlutverk 

Fleiri hagsmunir 

Ferðaþjónusta  

• Svæði sem ná yfir 1/5 alls 

þurrlendis kallar á víðtækara 

samstarf hagmunaðila. 

• Er ekki lengur 

„jaðarumfjöllunarefni“ 

• Hvernig er unnið með það 
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Þurfum að vinna að þessu 

• Dæmi um hagsmunaðila með formlegt 

hlutverk í Vatnajökulsþjóðgarði 

• Bændur áfram hefðbundnum rétti til nytja 

innan þjóðgarðsins 

• Útivistarsamtök, umhverfisverndarsamtök 

og ferðaþjónustuaðilar eiga beint sæti í 

svæðisráðum. Sveitarstjórnir stýra vinnu 

svæðisráða. 

• Umhverfisverndarsamtök eiga fulltrúa í 

stjórn, auk sveitarfélaga.  
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• Mikilvægt samspil 

• Mikilvægi náttúrutengdrar 
ferðaþjónustu fer mjög vaxandi 

• Aukinn fjöldi fólks „urban“, leitar 
í náttúruna í fríum.  

• Almenn þróun 

• Vegna þessa er beint 
efnahagslegt mikilvægi friðlýstra 
svæða víðast mjög vaxandi. 

• Eldri hugmyndir um að þau séu 
sk. „economic black holes“ í 
landslaginu úreltar. Eru víða þau 
landssvæði sem gefa mest af 
sér í beinum tekjum!  

 

 

9. Samspil við ferðaþjónustu 

Hafa stækkað/fjölgað 

MPA skemmra komin 

„magn vs. gæði“ 

„Paper parks“ 

Hvernig að fjármagna 

Stjórnkerfi fjölbreytt 

Víðari sýn á hlutverk 

Fleiri hagsmunir 

Ferðaþjónusta  
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Ferðaþjónusta og friðlýst svæði 

• Hraður vöxtur. 2 m árið 2018? 
Tvö risavaxin viðfangsefni 

 

A. Bættir innviðir (efni/fólk) 

• Akút fjármögnunarvandi. 

 

B. Stjórnkerfi: 

• Vandi við stjórnun útgerðar 
ferðaþjónustunnar á náttúruna 
þmt. friðlýst svæði. Hvernig á 
að útfæra á sanngjarnan og 
skilvirkan hátt?  

 

• A. Miðlægt í frumvarp 
um innviði til verndar 
náttúru sem nú liggur 
fyrir Alþingi 
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• B. Þarf að hefja vinnu 
við setningu slíkra 
reglna sem ekki 
ganga gegn 
almannarétti 
einstaklinga 



Takk fyrir! 
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Heimildir: 
-Watson et al. 2014. The performance and potential of protected areas. Nature 515, 67–73 

-UNPE-WCMC. 2014. Protected Planet 2014 http://www.unep-wcmc.org/resources-and-

data/protected-planet-report-2014  


