Faghópur I
Fundargerð 17. fundar
Orkustofnun, 22. október 2009, kl. 10:00-13:30.
Mætt: Þóra Ellen Þórhallsdóttir, Freysteinn Sigmundsson, Hilmar J. Malmquist, Kristinn Haukur
Skarphéðinsson, Magnús Ólafsson, Sólborg Una Pálsdóttir og Tómas Þór Tómasson sem ritaði
fundargerð.
Forföll:
Fundarfrásögn
1. Fundargerðir. Fram komu athugasemdir við fundargerð síðasta fundar og var ritara falið að
senda út leiðrétt uppkast. Ekki komu fram athugasemdir Þóru við fundargerð frá 10. sept.
2. Gögn frá Náttúrufræðistofnun. Í framhaldi af enn frekari drætti á afhendingu gagna sendi
formaður verkefnisstjórnar ítrekun til forráðmanns NÍ og í svari hans kom fram að gögnin yrðu
afhent á „allra næstu dögum“. Á fundinum dreifði Kristinn eintökum af lokaskýrslu NÍ um
vistgerðir á hálendinu við Skjálfandafljót. Ítrekað var að sein skil á gögnum munu rýra gildi
matsvinnunnar, ekki síst ef lokaskýrslur berast fljótlega í kjölfar mats, og herða enn á þegar
þrögnum tímamörkum.
3. Gögn frá Matís. Forstöðumaður Matís hafði stefnt að því að skila inn töflu með
meginniðurstöðum rannsókna Matís á lífríki hvera og drögum að forgangsröð verðmæta
háhitasvæða þann 24. okt. en þau skil munu dragast til 30. okt. Áður hafði komið fram að skil
lokaskýrslu Matís á verkefninu mun dragast fram á næsta ár.
4. Yfirlit yfir skýrslur til rammaáætlunar. Kallað var eftir yfirliti yfir rannsóknir og skýrslur sem
rammaáætlun hefur samið um og hverjum ætti enn eftir að skila.
5. Forsendur verðmætamats. Nauðsynlegt er að gera grein fyrir forsendum sem liggja til
grundvallar mati einstakra viðfanga í verðmætamati gagnvart hverju sviði (landslag,
jarðmyndanir, gróður, dýralíf og menningarminjar). Forsendur 1. áfanga koma fram í viðauka b3 í
niðurstöðuskýrslu 1. áfanga og að nokkru í Framvinduskýrslu 2. áfanga frá í maí 2007. Allir
meðlimir hópsins munu kynna sér fyrri forsendur og gera tillögur til breytinga á sínum sviðum.
Rætt var um hvar stofnstærð ætti sér eðlilegan stað gagnvart viðmiðum m.t.t. fiska og enn meir
fugla. Skiptir litlu sem engu máli gagnvart gróðri. Þóra, Hilmar og Kristinn munu samræma
sjónarmið í þessu tilliti.
6. Afmörkun svæða. Sólborg mun ljúka merkingum á afmörkun svæða og senda meðlimum hópsins
fyrir næsta fund.
7. Drög að verðmætamati fiska og smádýra. Hilmar kynnti fyrstu drög að verðamætamati fyrir fiska
og vatnahryggleysingja á vatnasviðum vatnsaflskosta (Sjá glærur hans á vinnusvæði hópsins.).
Kynningin snerist öðrum þræði um almennar forsendur að baki verðmætamatinu. Matið er
skammt á veg komið.

8. Drög að verðmætamati plantna. Þóra kynnti fyrstu drög að verðmætamati plantna á
vatnasvæðum. M.a. kom fram að íslensk flóra er tegundafátæk. Í alþjóðlegu samhengi er
óvenjulegt að hér eru fleiri mosategundir (600) en tegundir háplatna (500) þegar litið er til þess
að á heimsvísu eru mosategundir einungis um 16.000 en tegundir háplantna á bilinu 250.000300.000. Þóra mun bera mat sitt undir fleiri plöntusérfræðinga(er ekki við átt við síðustu setningu
í lið nr. 9?)
9. Næsti fundur verður haldinn þann 29. okt. kl. 10:00. Þá mun Hilmar fara betur í gegnum
einkunnagjöf fyrir fiska og smádýr og Magnús og Freysteinn munu halda áfram kynningu á
verðmætamati jarðminja. Einnig verður frekari umfjöllun um verðmætamat fugla (Kristinn) og
menningarverðmæta (Sólborg) ef tími leyfir. Í byrjun nóvember er stefnt að því að kalla saman
„stóra hópinn“ og kynna honum aðferðafærðina og ræða vinnufyrirkomulag.
10. Fundi var slitið kl. 12:30.

