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Stjórnunar- og verndaráætlun - austursvæði
Veiðar á Snæfellsöræfum

MINNISBLAÐ VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐS
Samantekt þjóðgarðsvarðar með tilliti til reynslu af þjóðgarði á Snæfellsöræfum frá 2008, ákvæða
laga og stjórnunar- og verndaráætlunar.
Markmið verndunar Vatnajökulsþjóðgarðs skv. 2.gr. laga 60/2007 um Vatnajökulsþjóðgarð eru
(feitletranir eru þjóðgarðsvarðar):
1. Vernda náttúru svæðisins, svo sem landslag, lífríki, jarðmyndanir og menningarminjar.
2. Gefa almenningi kost á að kynnast og njóta náttúru og sögu svæðisins.[aðgengi]
3. Stuðla að rannsóknum á svæðinu, fræða um það og ýta undir aukinn skilning almennings á
gæðum og sérstöðu svæðisins.
4. Leitast við að styrkja byggð og atvinnustarfsemi í nágrenni þjóðgarðsins, m.a. með því að
hvetja til sjálfbærrar nýtingar gæða svæðisins.
Með skráningu Vatnajökulsþjóðgarðs á heimsminjaskrá árið 2018 hlaut svæðið alþjóðlega
viðurkenningu UNESCO, á grundvelli einstakra náttúruminja.
Á Eyjabökkum, Snæfellsnesi og í hlíðum Snæfells undir Fellum er samþykkt alþjóðlegt Ramsar svæði.
Yfirlýst markmið þeirrar samþykktar er að stuðla að verndun votlendis og vistkerfa, með áherslu á
fuglalíf. Samhliða er í samningnum gert ráð fyrir skynsamlegri nýtingu (nánari upplýsingar:
https://ust.is/nattura/natturuverndarsvaedi/ramsarsvaedi/). Því fylgja kvaðir um skýrar útfærslur í
formi stýringar á umferð og vöktun, til að tryggja megi sjálfbærni.
Að ofansögðu má ljóst vera að hlutverk Vatnajökulsþjóðgarðs er að leiða saman hagsmuni náttúru og
manna. Markmiðið er að vernda náttúruna, samhliða skynsamlegri nýtingu og góðu aðgengi þannig
að náttúran beri ekki skaða af, enda er hún jafnframt fjöreggið sem upplifun og nýting byggir á.
Eins og kemur fram í Stjórnunar- og verndaráætlun VJÞ þá er Snæfell megineldstöð á jaðarbelti og er
hæsta fjall Íslands utan jökla. Öræfin umhverfis Snæfell er gróin háslétta alveg inn að jökli, hluti af
lengstu gróðursamfellu frá fjöru til fjalls í landinu. Á Eyjabökkum er eitt af stærstu votlendissvæðum
hálendisins, auk þess sem tjarnarlífríki á Vesturöræfum er einkennandi fyrir svæðið. Dýralíf
endurspeglar gróðurinn. Það er fátæklegt á auðnunum norðan og vestan jökuls en ríkt norðaustan
jökulsins. Á Snæfellsöræfum, þ.e. á hálendinu frá Jökulsá á Brú (Hálslóni) austur fyrir Jökulsá í
Fljótsdal, í norðausturjaðri þjóðgarðsins, er mikið varp heiðagæsa og Eyjabakkar eru með
mikilvægustu fellisvæðum þeirra. Á sömu slóðum eru sumarhagar stórs hluta íslenska
hreindýrastofnsins. Margar jarðminjar má finna á Snæfellsöræfum, ummerki eftir framhlaup og
hopun jökla og landform því tengdu.
Verndargildi
Mat á verndargildi Snæfellsöræfa var metið ótvírætt í skýrslunni Náttúrufar og verndargildi
náttúrufyrirbæra norðan Vatnajökuls (Snorri Baldursson o.fl., 2003). Það kemur m.a. fram í
neðangreindri töflu**, sem fengin er úr umræddu riti (bls. 50, tafla 11). Snæfellsöræfi, líkt og
meginhluti þjóðgarðsins, voru í stjórnunar- og verndaráætlun 2010 flokkuð í verndarflokk II, sem
svæði einkum er ætlað til verndar vistkerfum og til útivistar.

Flokkur
Ásýnd lands

Fyrirbæri
Landslag

Verndargildi Forsenda
Hátt
Snæfell, Dimmugljúfur, fossar, Kárahnjúkar,
farvegur jöklu og umhverfi
Gróðurþekja Hátt
Óvenju samfelldur öræfagróður

Jarðminjar

Hátt

Vistgerðir

Hátt

Sjaldgæfar
tegundir

Mikilvægar
tegundir og
stofnar

Plöntur

Hátt

Fuglar

Miðlungs

Smádýr

Hátt

Heiðagæs

Hátt

Hreindýr

Hátt

Sethjallar eftir fornt jökullón, hlaupfarvegur og
gljúfur, jökulgarðar, hraukar og
ungar jökulmyndanir
Giljamóar (tegundarík vistgerð) útbreiddir, votlendi
á Vesturöræfum
A.m.k. 16 sjaldgæfar plöntutegundir finnast á
svæðinu
Fimm tegundir á válista
Mjög fjölbreytt, margar láglendistegundir ná inn á
hálendið
Um 2200 varppör nýta svæðið (um 4,3% af stofni);
um 10.000 fuglar fella flugfjaðrir á Eyjabökkum (3–
4% af stofni)
Um 1500 dýr (helmingur íslenska stofnsins nýtir
svæðið vor og sumar)*

*Gögn frá um aldamótum (þarf að uppfæra).
**Flæðilandið á Eyjabökkum er afar fjölbreytt, telur flóran um 320 tegundir, um 24 varptegundir og sjaldgæfar vistgerðir. Á
svæðinu hafa fundist 16 sjaldgæfar plöntutegundir (5 háplöntu, 2 mosa, 9 fléttutegundir – þar af ein flétta sjaldgæf á
heimsvísu). Fundist hafa 37 tegundir smádýra sem eru sjalgæfar á landsvísu og sex á heimsvísu. Fimm fuglategundir sem eru
á válista (2000) verpa á svæðinu. (Texta/lista þarf að uppfæra í samvinnu við fagstofnanir).

Aðgengi og upplýsingar
Það sumrar seint á Snæfellsöræfum, vegir opna á tímabilinu 3.-10. júlí (+/-7dagar). Þetta er eitt af
þeim svæðum á hálendi Íslands sem opnar síðast en það getur verið mjög breytilegt á milli ára
hvenær fært er um það. Oftar en ekki er blautt fram eftir sumri og mikilvægt að hafa það í huga við
skipulag á svæðinu, fer þó ávallt eftir aðstæðum. Eins getur vetrað snemma sum ár og orðið ófært í
september byrjun en önnur verið vel fært um svæðið langt út á haustið.
Tveir landverðir starfa á Snæfellsöræfum, með aðsetur í Snæfellsskála, frá opnun svæðisins og til 20.
september. Þeir taka þar á móti dag- og næturgestum og veita fræðslu, bæði skipulagða og
óformlega fræðslu um svæðið í grennd, hálendið vestur af, sem og um Fljótsdal og Austurland
almennt. Landverðir eru jafnframt í samskiptum við vísindamenn sem stunda rannsóknir á svæðinu,
sem og veiðimenn og bændur, sem sækja til þeirra upplýsingar. Snæfellsstofa á Skriðuklaustri má
segja að sé forstofan, enda koma þar fjölmargir ferðamenn á leið sinni inn á Öræfin. Auk
Snæfellsstofu eiga landverðir á svæðinu náið samstarf við landverði vestar; í Krepputungu og Öskju.
Gestafjöldi
Svæðið var fram að virkjanaframkvæmdum mjög afskekkt en alltaf nytjað af bændum í efstu dölum.
Við mannvirkjagerð tengt virkjun jókst aðgengi stórlega, sem hefur sýnt sig í fjölda gesta og aðsókn
yfir stærri hluta árs en áður.

Umferðartalningar Vatnajökulsþjóðgarðs hófust við Snæfell árið 2014. Taldir eru bílar sem eru með
meðalfjölda farþega í hverjum bíl uppreiknaðan í áætlaðan gestafjölda (ókvarðað), sbr. 1.-4. mynd að
neðan. Heildarfjöldi gesta árin 2019 og 2020 var svipaður, um 2300 manns. Fjöldi gistinátta í
Snæfellsskála frá 2021 gefa vísbendingu um aukningu umferðar.

Tafla 1. Gestafjöldi við Snæfell á háönn og haustönn samkvæmt óbirtum gögnum úr bílateljurum (Rögnvaldur Ólafsson og
Gyða Þórhallsdóttir, 2020). Háönn nær yfir vikur 28-32 (ca.10.júlí-9.ág.), haust eru vikur 33-37 (ca. 10.ág.-9.sept.).

Tafla 2. Gestafjöldi við Snæfell á dag árin 2014-2020 samkvæmt óbirtum gögnum úr bílateljurum (Rögnvaldur Ólafsson og
Gyða Þórhallsdóttir, 2020). Dreifing á vikur ársins.

Tafla 3. Gistinætur við Snæfell (skáli og tjaldsvæði) árin 2017, 2019, 2020, og 2021. Dreifing á vikur ársins.

Tafla 4. Dreifing gesta á háönn eftir tíma dags og eftir vikudögum samkvæmt óbirtum gögnum úr bílateljurum (Rögnvaldur
Ólafsson og Gyða Þórhallsdóttir, 2020).

Þjónusta
Aðkomuleiðir
Vegir koma fram á hjálögðu korti. Kárahnjúkavegur (910) var uppbyggður með bundnu slitlagi í
tengslum við virkjanaframkvæmdir. Afleggjari (F909) að þjónustusvæði við Snæfell er 12 km, þaðan
sem hann heldur áfram inn að jökli (19km). Vegur að Sótavistum var fyrir milligöngu
Vatnajökulsþjóðgarðs og sveitarfélags lagfærður með fjármagni úr styrkvegasjóði Vegagerðarinnar
haustið 2021. Þrjár slóðir á svæðinu eru T merktar sem þýðir takmarkaður akstur og er ástæðan
bleyta. Í flestum árum eru þær opnaðar samhliða veiðum á svæðinu eða 15. ágúst, stundum seinna.
Einn af þessum slóðum, Sauðárkofaslóð, hefur verið lokuð skv. bókun svæðisráðs í nokkur ár vegna
slæms ástands, slóðin er ófær. Í fyrra (2021) fékkst fjármagn úr styrkvegasjóði til að laga fyrsta hluta
slóðarinnar frá Hálslónsvegi að Sauðárkofa og er þeirri vinnu lokið. Stefnt er að því að laga slóðina í
áföngum ef styrkir fást, auk slóðar inn að Geldingafelli. Áður hefur slóð að Eyjakofa (Bergskvíslarkofa)
verið lagfærð með fjármagni úr styrkvegasjóði.
Fræðsla
Einn af hornsteinum í starfsemi Vatnajökulsþjóðgarðs er fræðsla. Auk óbeinnar fræðslu í gegnum
upplýsingagjöf er í boði fræðsludagskrá á mesta annatímanum, frá miðjum júlí fram í miðjan ágúst.
Daglegar fræðslugöngur eru farnar frá Snæfellsskála að Bergskjá á fræðslutímabili, einnig eru
farnar sér fræðsluferðir m.a. um Vatnsdal, um Þjófadali og á V-Sauðahnjúk og fleiri staði. Auk lifandi
fræðslu, stendur þjóðgarðurinn að fræðsluuppbyggingu í formi gönguleiðaskilta, kortaútgáfu og
upplýsingum á vefsíðu svo dæmi séu tekin.
Gisting
Þjónustusvæði við Snæfell er opnað um leið og snjóalög leyfa (lok júní/byrjun júlí). Þar er sem áður
segir aðsetur tveggja landvarða yfir allt starfstímabil þjóðgarðsins. Í Snæfellsskála er gistingrými fyrir
45 manns, tjaldsvæði, salerni og hestagerði. Árið 2020 voru gistinætur tæplega 500, en nærri 750 árið
2021.
Frekari áform eru um uppbyggingu við Hálskofa. Þar er stefnt að því að gera upp gangnamannaskála í
samstarfi við Fljótsdalshrepp. Fyrirhuguð er gistiaðstaða fyrir 8-12 manns, sem og göngutjaldsvæði,
þurrsalerni og fuglaskoðunarskýli. Verkefnið er hluti af því að skapa fjölbreyttari tækfæri til aðgengis,

með nýjum gistimöguleika og þar með styttri dagleið(ir). Það gæti gagnast náttúruunnendum á borð
við barnafjölskyldum, vísindamönnum, bændum og veiðimönnum ef breytingar verða á griðlandi.
Ferðafélag Fljótsdalshéraðs á gistiskála við Geldingafell sem rúmar 16 manns í gistingu. Hann er á
gönguleið um Lónsöræfi.
Í Laugarfelli (utan þjóðgarðsmarka) er uppbygging ferðaþjónustu sem meðal annars byggir á nýtingu
landgæða og þjónustu þjóðgarðsins.

Tafla 5. Hlutfall gistinátta og umferðar (Gistináttaskýrslur, Rögnvaldur Ólafsson og Gyða Þórhallsdóttir, 2020).

Göngu- og reiðleiðir
Gönguleiðir og reiðleið eru merktar á meðfylgjandi kort.
Ellefu gönguleiðir, styttri og lengri, eru innan þjóðgarðsins á austursvæði eða um 117 km (ath. hluti
sameiginlegur). Af þessum gönguleiðum eru tíu að mestu leiti stikaðar og ætlaðir fyrir gangandi og
hjólandi umferð. Gönguleiðalýsingu á þeim má finna hér:
https://www.vatnajokulsthjodgardur.is/is/svaedin/snaefell-lonsoraefi/skipuleggjaheimsokn/gonguleidir-1/snaefellsoraefi.

Mynd. 1 Göngu- og reiðleiðir, áningastaðir á Snæfellsöræfum.

„Kjörlendi“ ólíkra útivistarhópa.
Megin þorri gönguferðafólks velur að ganga merktar leiðir og nýta skipulagða áningarstaði, sem
flestar eru innan marka núverandi griðlands. Veiðimenn leita bráðar helst í sem villtastri náttúru,
utan ferðamannasvæða/innviða. Kyrrðarupplifun er báðum hópum dýrmæt almennt séð. Á sama
tíma getur veiðiskapur storkað slíkri upplifun af hálfu gönguferðafólks - auk þess sem umferð
gönguferðafólks getur virkað sem bagaleg truflun fyrir menn í veiðihug. Komi til þess að ferðamenn
séu á sömu svæðum og bráðin, er almennt viðmið veiðimanna að víkja. Árekstrar veiðimanna og
gesta innan þjóðgarðs eru fátíðir, enda farið að síga á seinni hluta vertíðar í ferðamennsku upp úr
miðjum ágúst, þegar veiðar hefjast á stórum hluta þjóðgarðsins. Gönguferðafólk verður þó eðlilega
vart við umferð veiðimanna, helst á algengum ferðaleiðum svo sem Lónsöræfaleið. Ekki hefur orðið
vart við miklar áhyggjur ferðaþjónustuaðila af árekstrum vegna veiða, en griðlandið virðist þó
frekar hafa verið talið jákvætt fyrir ferðamennsku á svæðinu. Veiði innan þjóðgarðs hefur vakið upp
spurningar ferðamanna, sem mætt hefur verið með fræðslu (almennt í formi samtala “maður á
mann”), m.a. um veiðiheimildir innan þjóðgarðs og ekki síður öryggi gönguferðalanga.

Umferð
Allt frá stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs, hefur áhersla verið á átak gegn akstri utan vega – og skilað
góðum árangri. Á Snæfellsöræfum eru viðkvæm svæði votlendis, gróðurs/mosa og mela. Hæð yfir
sjávarmáli og frost í jörð langt fram eftir sumri, gera landið viðkvæmara.
Skv. 3.mgr. 5. gr. reglugerðar 528/2005 um takmarkanir á umferð í náttúru Íslands er
leiðsögumönnum með hreindýraveiðum heimilt að sækja fellda bráð á sexhjólum, enda sé að mati
leiðsögumanna ekki talin hætta á náttúruspjöllum. Það mat getur verið mikil kúnst og þarf
fagmennsku til að varna ummerkjum. Akstur á þröngum slóðum á svæðinu getur verið krefjandi á
stærri jeppum, bæði það að leggja og snúa. Í kjölfar samtala við veiðimenn, hefur merktum útskotum
á Snæfellsleið og um Sanddal verið fjölgað í þessum tilgangi.

Rannsóknir
Miklar rannsóknir hafa verið stundaðar á svæðinu, m.a. í tengslum við virkjunarframkvæmdir. Þær
hafa að miklu leyti verið af hálfu Orkustofnunar, Rala, Náttúrustofu Austurlands,
Náttúrufræðistofnun Íslands en einnig hafa komið við sögu fleiri aðilar, innlendir og erlendir að stöku
verkefnum. Mörg þessara rannsóknaverkefna tengjast sjálfbærni verkefni Landsvirkjunar og eru
vöktunarverkefni í tengslum við Kárahnjúkavirkjun.
Í samhengi við áframhaldandi vinnu er fyrirséð að afla þarf upplýsinga um náttúrufar og verður þar
leitað til hlutaðeigandi fagfólks. Skilgreina þarf betur til hvaða þátta þarf að taka tillit til og hvaða
tímabil í lífríki eru viðkvæmari en önnur varðandi skipulag umferðar á svæðinu; t.d. varptími, fellitími,
burðatími, Ramsar, IBA (Important Bird Area) og hvar innan þjóðgarðs má finna sjaldgæfar tegundir
og vistgerðir. Einnig þarf að skoða áhrif umferðar veiðimanna á Snæfellsöræfum með tilliti til bleytu
og hversu seint sumrar á svæðinu, ef niðurstaðan verður sú að veiðar byrji fyrr á svæðinu.

Greiningarvinna - næstu skref
Af framansögðu má ljóst vera að gæði svæðisins, sem verið hefur veiðigriðland, er auk þess að vera
verðmætt á forsendum náttúrunnar, eftirsótt af ólíkum útivistarhópum. Næstu skref fela í sér samtal,
sem leiðir að ákvarðanatöku um hvaða reglur þurfa að gilda á svæðinu vegna verndarsjónarmiða,
aðgengis og samspils ólíkrar nýtingar svæðisins.

Næstu skref/til hugleiðingar:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Hvaða viðbótarupplýsingar þarf fá fagaðilum?
Ef veiðigriðland Stjórnunar- og verndaráætlunar Vatnajökulsþjóðgarðs verður afnumið, þarf
þá sérstök ákvæði fyrir svæðið til að stýra veiðum?
Ef veiði verður heimiluð innan núverandi griðlands, hverju mun það breyta?
Hver er líkleg upplifun gesta sem ekki eru að veiða, af veiðum?
Að hve miklu leyti skarast ferðamannatími og veiðitími?
Hvernig upplifa veiðimenn samskipti við þjóðgarðinn/starfsmenn hans á svæðinu? Hvernig
upplifa starfsmenn þjóðgarðs samskipti við veiðimenn?
Þarf þjóðgarðurinn að koma upplýsingum um veiðar betur á framfæri við ferðafólk sem er
komið til að njóta annarrar útivistar?
Þjóðgarðurinn hefur lagt ríka áherslu á baráttunni gegn akstri utan vega og óskar eftir
samstöðu og hugmyndum að leiðum til að ná til leiðsögumanna varðandi: Hvernig verður
komið í veg fyrir ólöglegan akstur utan vega?
Hvernig verður tryggt að þeir sem aka löglega, valdi ekki skemmdum?

Kort af Snæfellsöræfum (með fyrirvara um villur).

Heimildir:
Snorri Baldursson, Helgi Torfason og Hörður Kristinsson, 2003. Náttúrufar og verndargildi
náttúrufyrirbæra norðan Vatnajökuls. Unnið fyrir umhverfisráðuneytið. Reykjavík. 67 bls.
Rögnvaldur Ólafsson og Gyða Þórhallsdóttir, 2020. Gögn úr bílateljurum á Snæfellsöræfum óbirt
gögn.
Gistináttaskýrslur úr Snæfellsskála 2019, 2020 og 2021.

Viðauki 1. Yfirlit yfir helstu gönguleiðir, reiðleiðir og áningar-/útsýnisstaði á Snæfellsöræfum
Gönguleiðir innan griðlands og á mörkum þess eru átta, auk reiðleiðar. Þetta er megin göngusvæðið á
Snæfellsöræfum. Áhugi fólks og skipulag svæðisins hefur þróast í og við fjallið því þar er helsta
aðdráttaraflið.
- 1&2. Gönguleið á Snæfell og inn Þjófadali af F909 er fjölsótt, áætlað er að um 400 500 manns sem gengur á fjallið árlega yfir sumartímann. Fleiri ganga inn Þjófadali
eingöngu.
- 3. Gönguleið (stikuð) frá skála að fossinum Bergskjá.
- 4. Gönguleið (stikuð) frá Snæfellsskála um Vatnsdal í Laugarfell (hluti af hringleið um
fjallið). Innan griðlands að hluta og að mestu innan Ramsar svæðis.
- 5. Hringleið um Snæfell (stikuð hálfa leið). Þegar komið er austur yfir Vatnsdal er haldið
inn að Hálskofa og upp í Þjófadali.
- 6. Gönguleið (stikuð) um Vatnsdal upp með Hölkná. Innan griðlands að hluta, upphaf og
endir utan.
- 7. Gönguleið (stikuð) að Sótavistum/Sóta. Utan griðlands, en á mörkum þess. Barnvæn
ganga sem stefnt er á að markaðssetja betur þar sem búið er laga veg að uppgöngu.
- Reiðleið úr Laugarfelli kemur inn í þjóðgarðinn við Hafursfell. Leiðin liggur austan við
fjallið um Þjófadali í Snæfellsskála.
Áningarstaðir og gönguleiðir utan griðlands: vestan Snæfells eru tvær merktar gönguleiðir og einn
skipulagður áningarstaður og ein þekkt gönguleið er á Hraunum austan Eyjabakka, hluti af
Lónsöræfaleið.
- 1. Á Bjálfafelli er áningaborð og útsýnisstaður.
- 2. V-Sauðárhnjúkur stutt stikuð gönguleið og útsýnisstaður.
- 3. Inn við jökul er gestagatan (þ.e. þematengdur fræðslustígur)„Í faðmi jökla“ stikuð ca.
1km hringleið.
- 4. Gönguleiðin um Lónsöræfi upp með Eyjabakkökkum í Geldingafell er vinsæl. Leiðin er
ekki stikuð en nokkuð fjölsótt. Algengara er þar að gestir rekist á veiðifólk. Engar
takmarkanir eru á veiðum innan þjóðgarðs austan Eyjabakka á Hraunum.
- 5. Bílastæði og gönguleið hefur einnig verið að þróast í Sanddal, þar sem
móbergsmyndanir eru aðdráttarafl.

