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SÍN eða Samband Íslenskra náttúruverndarfélaga var stofnað 22. mars 1975 á Mógilsá á 

Kjalarnesi og hafði aðsetur á Akureyri. 

Forsaga sambandsins var sú að í nokkur ár fyrir stofnum þess höfðu verið starfræk félög 

áhugamanna um náttúruvernd í flestum landshlutum. Fyrsta félagið var stofnað á 

Norðurlandi árið 1969 og árið 1974 höfðu sex náttúruverndarfélög verið stofnuð og 

spannaði félagssvæði þeirra allt landið og stofnuðu þau með sér landsamband 1975.  

Tilgangur sambandsins var fyrst og fremst að styrkja tengslin á milli félaganna, sem frá 

upphafi höfðu haft með sér nána samvinnu, auk þess að skipuleggja sameiginleg verkefni og 

annast ýmis samskipti við önnur félög og stofnanir. Aðildarfélögin voru eftir sem áður 

sjálfstæð og komu fram sem slík þegar við átti. 

Skrifstofa sambandsins var í Náttúrugripasafninu á Akureyri.  

Fyrstu stjórn sambandsins skipuðu:  

Helgi Hallgrímsson frá Víkurbakka, Eyjafirði, forseti sambandsins. 

Ásgeir Pétursson, Borgarnesi 

Hjörleifur Guttormsson, Neskaupstað 

Sólmundur Einarsson, Ytri-Njarðvík 

Stefán Bergmann, Laugarvatni 

 

Sambandið var með nokkuð virka starfsemi í rúm fimm ár en svo dó hún út. Sambandið var 

aldrei lagt formlega niður (samkvæmt samtali skjalavarðar við Helga Hallgrímsson þann 

28.11.2022). 

 

 

Héraðsskjalasafnið á Akureyri 

28. nóvember 2022 

Katrín Björg Þórisdóttir 

skjalavörður 
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/
Geymsluskrá

Skjalaf. Askja Örk EfniTímabil

A-Samband íslenskra
náttúruverndarfélaga

A-Samband íslenskra náttúruverndarfélaga 1973 1982-

A 1 1 Reikningar SÍN.1977 1977-

A 1 2 Móttekin og send bréf.1975 1978-

A 1 3 Lög SÍN; greinargerð um stofnun félagsins á ísl. og ens.1975 1975-

A 1 4 Drög að lögum; tillögur til náttúruverndarráðs; ályktarnir; ávarp frá SÍN, flutt á
Náttúruverndarþingi.

1974 1976-

A 1 5 Fundarboð á fund um náttúruvernd og friðun Breiðarfjarðar; önnur gögn um
verndun Breiðarfjarðar og Breiðarfjarðareyja.

1978 1978-

A 1 6 Umsókn frá SÍN um ríkisstyrk.1978 1978-

A 1 7 Bréf frá SÍN til stjórna náttúruverndarfélaganna, stjórnarmanna og
félagsmanna.

1975 1976-

A 1 8 Fundarboð á fundi SÍN; nótízur við dagskrá sumra af fundunum.1975 1977-

A 1 9 Gögn um samstarf SÍN og Landverndar, bréf og fundargerð viðræðunefndar.1974 1975-

A 1 10 Fundargerð aðalfundar SÍN 1976; ályktanir aðalfundar SÍN 1976;
stjórnarfundur SÍN 13. okt. 1978, dagskrá, fundarboð, fundargerð, afrit af
bréfi til Landverndar um dagskrárlið fundar varðandi samstarf SÍN og
Landverndar.

1976 1978-

A 1 11 Aðalfundur SÍN 1978, fréttatilkynning, fundarboð og dagskrá; aðalfundur
stjórnar SÍN 1979, fundargerð og bréf til aðildarfélaga SÍN; bréf þar sem
tilkynnt er um stofnun fréttabréfs.

1978 1979-

A 1 12 Móttekin og send bréf.1979 1979-

A 1 13 Móttekin og send bréf.1980 1980-

A 1 14 Ályktanir, fundarboð á aðalfund.1982 1982-

A 1 15 Fréttatilkynning um stofnun SÍN; dagskrá aðalfundar SÍN 1976; drög að
lögum fyrir SÍN; eyðublað um náttúruminjaskráningu; þriðji formannafundur
náttúruverndarfélaga 5. maí 1974, fundargerð og dagskrá; uppkast af lögum
SÍN; tillögur um reglur fyrir SÍN.

1974 1976-

A 1 16 Aðalfundur og ályktanir fundarins 1976; ályktanir aðalfundar 1977.1976 1977-

A 1 17 Fundargerðir; fundargerðir formannafunda náttúruverndarfélaganna.1973 1977-

A 1 18 Listi yfir jarðhitasvæði á Náttúruminjaskrá Norðurlands, ásamt upplýsingum
um hvert svæði; fundarboð; bréf til SÍN félaga; ályktanir frá fundum; efni til
umræðu á aðalfundi 1980; listi fyir formenn náttúruverndarfélaganna 1978;
yfirlit yfir starfsemi sambandsins 1975-1977 og 1978-1979; rekstraryfirlit
1978; tillögur um endurskipulagningu náttúruverndarhreyfingarinnar; rukkun;
lög sambandsins.

1975 1980-

A 1 19 Tillögur um skipan náttúruverndarhreyfingar áhugamanna; samstarfsnefnd
SÍN og Landverndar; tillögur og umsagnir um samstarfsverkefni SÍN og
Landverndar.

1977 1977-

A 1 20 Bréf um samstarf SÍN og Náttúruverndarráðs; upplýsingar um störf
Náttúruverndarráðs.

1975 1976-
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