Aðalfundur NAUST, haldinn á Breiðdalsvík þann 22. nóvember 2010
Fundargerð
Mætt: Þorsteinn Bergsson, Andrés Skúlason, Skarphéðinn Þórisson, Helgi Hallgrímsson og
Guðrún Schmidt
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Þorsteinn býður fundarmenn velkomna, setur fundinn og kynnir dagskrána.
Hann fer yfir ársreikninga og skýrslu stjórnar.
Umræður skapast um stöðu frjálsrar náttúruverndarsamtaka og starfsemi þeirrar á
landsvísu. M.a. umræður um áhrif “Snæfellsskálafundarins” árið 2000 þar sem
fylgdarmenn fylgismenn álversins fjölmenntu á fundinn og blönduðu sér í
atkvæðagreiðslu. Einnig er ekki mikil lítil starfsemi hjá SUNN og Landvernd segir
líka að það er sé dauft yfir þessum félögum.
Það Svo virðist vera að það þurfi eitthvað eitthvert málefni sem þarf til að berjast gegn
til þess svo að starfsemi væri lifni/blómgist.
Rætt var um eftirfylgni, vöktun og eftirlit með úrskurði umhverfisráðherra og
skilyrðum hans hennar vegna Kárahnjúkavirkjunar. M.a. var rætt um vöktun fugla í
Lagarfljóti, (er það ekki VIÐ Lagarfljót?) eftirlit með landbroti og gróðurbreytinga
breytingum í Lagarfljóti og sand- og leirfoksvanda málin við Hálslón.
Enginn skortur er á verkefnum fyrir NAUST.
Umræður skapaðist um utanvegaakstur utan vega. Ekki er búið að svara þeirri
spurningu um hver beri ábyrgð á slóðaristum út um allt. Eftirlitið er of lítið, t.d. með
veiðimönnum. Rætt um ástand slóðamála innan austursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs.
Rætt var um veiðar og veiðibann á einstökum svæðum. Sem dæmi var nefnd nefnt að
það hafa fundist hafa 33 bringuskotin gæsahræ við Kófaöldin.
Veiði fyrir veiðitímann er töluvert stunduð töluvert. Það er vitað en ekki er tekið á
málum.
Einnig er ekkert gert við ólöglegri hreindýraveiði sem hefur átt sér stað á
Suðurfjörðum.
Rætt var um siðferði við veiðar sem er oft ábótavant.
Aftur var rætt um virkni náttúruverndarsamtaka. Forvarnarstarfið er góð leið. Einnig
vartar viðhorfsbreytingu. Er náttúruvernd í dag bara sýndarmennska?
Helgi veltir fyrir sér hvort friðlýsing í dag sé er aðallega markaðssetning og til að laða
að ferðamenn?
Andrés segir að það snúist einnig um það að stýra umferð.
Rætt um það hvað svæðin þoli marga ferðamenn.
Umræður voru um Vatnajökulsþjóðgarð og fundarmenn sammála um það að út á við
hafi allt of mikið talað um atvinnutækifæri tengd þjóðgarðinum. Það hefði átt að fara í
það verkefni meira á forsendum náttúruverndar. Það vantar einnig fjármagn m.a. til að
merkja þjógarðinn betur á meðan byggt er fyrir háar fjárhæðir.
Helgi vekur athygli fundarmanna á grein sinni um sögu náttúruverndarsamtaka sem
birtist í Náttúrufræðingnum árið 2010.
Talað var um fræðslumál og þeirri spurningu velt upp hvort það ætti að útvíkka
hlutverk náttúruverndarsamtaka í átt að almennri umhverfisvernd. Kannski væri hægt
að fá fleira fólk í samtökin þá?
Aðalskipulag var til umræðu. Slíkt skipulag er sterkara ef það kemur að heiman og
hægt væri að nota skipulagslögin meira í þágu náttúruverndar. Andrés sýndi
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fundarmönnum fríðunarstefnu Djúpavogshrepps í aðalskipulagi, sem fundarmenn voru
mjög ánægðir með og sköpuðust töluverðar umræður um notagildi aðalskipulags í
þágu náttúruverndar.
Rætt var um frístundarbyggð í landi Hrafnabjargar í Hjaltastaðaþinghá sem er í
umsóknarferli núna.
Helgi kynnir Náttúrumæraskrána sína sem hægt er að nálgast ókeypis hjá honum eða
hjá Fljótsdalshéraði. Um er að ræða merkilegt rit sem inniheldur mikinn fróðleik og
mikilvægar upplýsingar um náttúru einstakra svæða á Fljótsdalshéraði.
Samstarf NAUST við SSA hefur aldrei verið neitt að ráði.
Lúpína var til umræðu og nauðsyn þess að tilvíst hennar verði kortlögð til að ná
yfirsýn yfir stöðu málsins og síðan er hægt að móta stefnu á þessum grunni. Skýrsla
sveitarfélags Snæfellsbæjar um lúpínu er sögð vera til fyrirmyndar. Helgi segir frá
dæmi þar sem lúpínan er elst við Hvaleyrarvatn í Hafnarfirði þaðan sem hún hefur
horfið.
Næst var kosning nýrrar stjórnar á dagskrá. Farið var í gegnum það hverjir væru
tilbúnir til að vera í stjórn og varastjórn og hverjir ekki. Þorsteinn er tilbúinn til að vera
í stjórn en ekki sem formaður, eða aðeins í varastjórn. Andrés og Guðrún vilja víkja úr
stjórn. Hjalti Stefánsson er tilbúinn til að fara í stjórn en ekki sem formaður. Eftir
ýmsar vangaveltur og símhringingar var nýja stjórnin fundin: Ásta Þorleifsdóttir er
formaður og með henni í stjórn eru Rósa Björk Halldórsdóttir og Hjalti Stefánsson.
Varamenn eru: Ragnhildur Rós Indriðadóttir, Þorsteinn Bergsson og Guðrún Schmidt.
Klappað var fyrir nýrri stjórn.
Þorsteinn boðar til 1. fundar.
Minnst var á 40 ára afmæli félagsins á þessu ári.
Fundargerðarbók til ársins 1999 er til á Héraðsskjalasafni.
Talað var um nauðsynlega lágmarks starfsemi sem þarf að vera í þessu félagi: að taka
við erindum og vinna úr þeim og senda fulltrúa í nefndir og á fundi.
Rætt var um heimasíðu. T.d. væri hægt að hafa hana undir heimasíðu Landverndar eða
NSÍ.
Helgi kom með ályktun um Grjótbrúna á Jöklu sem var samþykkt samhljóða á
fundinum.
Ályktun kom frá Guðmundi á Vaði. Henni var breytt að einhverju leyti og þannig
samþykkt samhljóða.

Fleira var ekki rætt á fundinum og honum slitið.
Fundargerð ritaði Guðrún Schmidt

