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Fundargerð

Samráðsfundur um samgöngur í Vatnajökulsþjóðgarði
Þriðjudaginn 3. maí var haldinn samráðsfundur um samgöngukerfi Vatnajökulsþjóðgarðs með
hagsmunaaðilum. Fundurinn var haldinn í veitingastaðnum Nauthóli við Nauthólsvík og hófst kl.
10:30.
Til fundarins var boðið fulltrúum frá 62 aðilum á grunni hagsmunaaðilagreiningar og tóku eftirtaldir þátt
í fundinum eða hluta hans:
Árni Finnsson fyrir Náttúruverndarsamtök Íslands
Árni Hjartarson fyrir Hið íslenska náttúrufræðifélag
Björn Oddsson fyrir Jöklarannsóknafélag Íslands
Bryndís Brandsdóttir fyrir Raunvísindastofnun HÍ
Einar K. Haraldsson fyrir Skotveiðifélag Íslands
Elías Þorsteinsson fyrir Húsavíkurdeild Ferðaklúbbsins 4x4
Elín Erlingsdóttir fyrir Náttúruverndarsamtök Suðurlands
Eydís Indriðadóttir fyrir Ásahrepp
Eyrún Björnsdóttir fyrir Skútustaðahrepp
Fríða Björg Eðvarðsdóttir fyrir Landvernd
Gísli Rafn Jónsson fyrir Mývatn Tours
Grétar G. Ingvarsson fyrir Eyjafjarðardeild 4x4 (Leiðrétt 20. maí 2011)
Gunnar Valur Sveinsson fyrir Samtök ferðaþjónustunnar
Halldór Sveinsson fyrir Ferða- og útivistarfélagið Slóðavini
Haraldur Þórarinsson fyrir Landssamband hestamannafélaga
Helgi Bjarnason fyrir Landsvirkjun
Hilmar Antonsson fyrir Ferðafélag Akureyrar
Hjörleifur Finnsson fyrir Vatnajökulsþjóðgarð
Hjörleifur Guttormsson fyrir Náttúruverndarsamtök Austurlands
Jóhanna Katrín Þórhallsdóttir fyrir Vatnajökulsþjóðgarð
Jón Snæland fyrir Ferðaklúbbinn 4x4
Kristján Vilhelmsson fyrir Ferðakompaníið
Kristófer Ragnarsson fyrir Ferðafélag Fljótsdalshéraðs
Morten Lange fyrir Landssamband hjólreiðamanna
Ólafur Örn Haraldsson fyrir Ferðafélag Íslands
Ómar Þröstur Björgólfsson fyrir Fljótsdalshérað
Óskar Erlingsson fyrir Hellarannsóknafélag Íslands
Reynir Arnarson fyrir Sveitarfélagið Hornafjörð
Sigrún Helgadóttir fyrir landeigendur í Hólmi
Skúli H. Skúlason fyrir Ferðafélagið Útivist
Snorri Baldursson fyrir Vatnajökulsþjóðgarð
Stefán Geir Stefánsson fyrir Félag leiðsögumanna með hreindýraveiðum
Sveinn Sveinsson fyrir Vegagerðina
Tryggvi Harðarson fyrir Þingeyjarsveit
Vilhjálmur Vernharðsson fyrir Fjalladýrð, Möðrudal
Þórarinn Þórhallsson fyrir landeigendur á Þorgerðarstöðum
Vegna veðurs töfðust nokkrir fulltrúar sem komu með flugi frá Akureyri en eftir að fundinum lauk kl.
15:15 var þeim boðið að taka þátt í þeim dagskrárlið sem var fyrir hádegi og þeir misstu af.
Umræða á fundinum byggðist öll á samræðu fólks úr ólíkum áttum, í litlum hópum, og var niðurstaða
samræðunnar kynnt í lok hvers viðfangsefnis. Til þess að tryggja blöndun í hópa voru þátttakendur
beðnir um að draga númer borðs sem alls fjórir þátttakendur áttu sæti við. Viðfangsefnum var hagað
þannig að fyrst væri rætt um almenn atriði og síðar um sértækari.
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1. Setning fundar
Kristveig Sigurðardóttir, formaður stjórnar þjóðgarðsins, setti fundinn og gerði grein fyrir aðdraganda
hans og samráðferlinu sem fundurinn er hluti af. Hún útnefndi Þröst Olaf Sigurjónsson fundarstjóra en
hann mun stýra vinnu starfshóps sem tekur til starfa í framhaldi af samráðsfundinum.

2. Hvaða meginreglur eiga að gilda um samgöngukerfi þjóðgarðsins?
Árni Geirsson frá ráðgjafarfyrirtækinu Alta stýrði umræðum í þessum dagskrárlið, sem og hinum sem
á eftir komu. Spurningin hér fyrir ofan var lögð fyrir hvern hóp og fór umræðan fram í um 45 mínútur
og voru þátttakendur beðnir um að hafa sætaskipti milli hópa einu sinni í miðkafla samræðunnar til að
afla fleiri sjónarmiða. Í lokin voru hóparnir beðnir um að skrifa svör sín við spurningunni og að
samræðunni lokinni kynnti hver hópur svör sín fyrir öðrum hópum. Svörin sem skrifuð voru fara hér á
eftir. Athugið að röð hópanna hefur enga merkingu.
Hópur A:

●
●

Mikilvægt að hafa góðar aðkomuleiðir og færri frekar en fleiri og verri
Flokka þarf samgönguleiðir, t.d. í eftirfarandi
○ kjarnaleiðir ( fyrir allar bifreiðar )
○ millileiðir ( fyrir jeppa )
○ vegslóðar
○ gönguleiðir
/
Hagsmunir
○ reiðleiðir
/
þurfa ekki
○ hjólreiðaleiðir
/
að fara
○ leiðir á jökli
/
saman

●
●
●
●

Merkingar þurfa að vera góðar og skýrar
Reglur geta verið breytilegar sumar / vetur
Fræðsla um leiðakerfi mikilvæg
Rökstyðja þarf opnun nýrra leiða og/eða lokun eldri leiða

Hópur B:

●
●
●
●
●
●
●

Skipulegar samgöngur, takmörkuð umferð, stórbæta upplýsingagjöf
Ekki uppbyggðir vegir
Herða reglur um starfsleyfi ferðaþjónustuaðila
Utanvegaakstur bannaður
Skerpa reglur og eftirlit með vetrarakstri utan jökuls
Skoða umferð á jöklum sérstaklega
Festina lente = varúðarreglan

Hópur C:

●
●
●
●
●
●
●

Almenn umferðarlög og reglur gildi í þjóðgarðinum (eins og á láglendi)
Aðgengi fyrir „alla” að skilgreindum miðstöðvum en annað kerfi út frá þeim
Samgöngukerfi skipulagt m.t.t. þolmarka náttúrunnar á hverju svæði
Stýring á umferð verður að vera studd rökum á hverjum tíma / stað
Merkingar verða að vera skýrar og vel kynntar
Núll punktur ? Náttúran - aðgengi - notendahópar / „göngu” / „bíla”
Aðlaga skipulag smám saman að náttúruvernd og ferðaþjónustu
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Hópur D:

●
●
●
●
●
●

Fáar mismunandi greiðfærar leiðir sem tryggi aðgengi almennings
Vegir falli að landslagi eins og hægt er (ekki uppbyggðir)
Leiðir sem eru opnar séu greinilega merktar
Umferð á Vatnajökli: sett verði á fót samstarfsnefnd með fulltrúum frá svæðisráðum sem geri
tillögur um umferðarbelti á jöklinum og aðkomu að jökli
Meginregla: hjólreiðar leyfðar þar sem megi ganga
Safnað verði reynslu af núverandi verndaráætlun í nokkurn tíma til undirbúnings breytinga

Hópur E:

●
●
●
●
●
●
●
●

Sveigjanleiki
Lifandi samgönguáætlun
Víðtækt samráð
Vegir haldi karakter
Góðar tengingar
Hringakstur
Gilt kort skv. verndaráætlun (tafla vs. uppdráttur)
Lokanir þjóðgarðsvarða án fyrirvara varhugaverðar

Hópur F:

●
●

Samgöngukerfi hafi sem minnstu áhrif á landslag og náttúru
Skilgreina þarf leiðir fyrir vélknúin ökutæki, gönguleiðir og reiðleiðir

Hópur G:

●
●
●

Láta forræðishyggju víkja fyrir skynsemi sem byggir á: samgöngukerfi þjóðgarðsins
Samgöngukerfi skal endurspegla það að þjóðgarðurinn er fyrir alla
Samgöngukerfi;
a. „Aðgengi” fyrir alla óháð erindi eða líkamlegu ástandi t.d. veiðar - jeppar - hjól - útivist
á tveimur jafnfljótum - skipulagðar jeppaferðir - hestaferðir
b. Áður „mótaðar “ leiðir verði óbreyttar og jafnvel viðhaldið ef ekki þarf að spilla
umhverfi við það. Meta þarf hvers vegna slóðir eru. „af því bara …. “ - merkingar

Hópur H:

●
●
●
●
●

Farið sé varlega í að loka hefðbundnum leiðum eða gera nýjar, það ríki íhaldssemi í þeim
efnum.
Garðurinn og náttúra hans sé opin og aðgengileg öllum svo fremur sem önnur rök komi ekki til
( s.s. náttúruverndarrök )
Samgöngukerfið henti öllum og setji ekki óþarfa takmarkanir á ferðamennsku eða starfsemi
innan garðsins
Mikilvægt að merkja og stika leiðir og þær séu skýrt skilgreindar af fagmennsku
Gerð sé krafa um að þeir sem ferðast um þjóðgarðinn hafi kynnt sér þær reglur sem gilda og
þá kunnáttu sem til þarf
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Hópur I:

●
●
●
●
●
●
●
●

Að öllum útivistarhópum skuli gert jafnhátt undir höfði
Sammála að 2 gr. laga um VJÞ sé í heiðri höfð
Að tekið sér tillit til öryggissjónarmiða
Sammála, halda vegum við þar sem það á við
Þær leiðir sem opnar eru verði stikaðar og merktar
Sammála um að hálendisvegir verði ekki uppbyggðir
Mikilvægt að ríki sem best sátt þannig að menn fari eftir reglum og skipulagi garðsins
Reglulega sé haft samband við hagsmunaaðila varðandi samgöngumál

3. Málefnahópar
Þátttakendum var boðið að taka þátt í málefnahópum um fjögur mismunandi álitamál sem varða
útfærslu samgöngukerfisins í þjóðgarðinum. Um þrjú málefni störfuðu tveir hópar en einn hópur um
það fjórða. Í hópunum voru yfirleitt 4-6 þátttakendur.
Leiðaval með tilliti til náttúruverndar: Hvernig geta sem flestir notið náttúrunnar án þess að
spilla henni?
Hópur A:

●
●
●
●
●
●
●

Verðmæti garðsins felst í náttúrunni
Stefnumörkun í leiðavali - 1) taki mið af náttúrufari 2) bæta aðgengi að áhugaverðum stöðum
Virkt samráð hagsmunaaðila
Skilgreina vel leiðir út frá hlutverki / tilgangi
Fræðsla er lykill að betri umgengni
Val á ferðamáta m.t.t. svæðis sem farið er um
Innleiða almenningssamgöngur í meira mæli

Hópur B:

●
●
●
●
●

Skilgreina þolmörk mismunandi svæða innan þjóðgarðs
Byggja upp þjónustu, t.d. gistiaðstöðu fyrir göngufólk í samræmi við náttúru landsins (ekki
lúxus). Net gistiskála / tjaldsvæða þar sem boðið er upp á mat t.d.
Nota þær leiðir sem fyrir eru sem grunn að frekari uppbyggingu þ.e.a.s. slóðakerfið og tengja
skála og annað við það. Hafa leiðir áfram torveldar, enga uppbyggða vegi
Dæmi : Búa til gönguleiðir: t.d. hring um jökulinn og Dyngjufjallahringur
Stóraukið virkt eftirlit með viðkvæmum svæðum t.d. Vonarskarð. Með því væri ekki þörf á að
loka / takmarka aðgengi að svæðinu

Leiðaval með tilliti til öryggis vegfarenda og náttúruvár: Hvað þarf að hafa í huga?
Hópur A:

●
●
●

Forvarnir, viðbrögð, eftirfylgni
Merkingar vega, stikun vega
Upplýsingaskilti
○ ástand vega
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○
○

●
●
●
●
●
●
●

erfiðleikastig sérhæfð og útskýrð
flokka vegi
Sbr. náttúruvá (greining, viðbrögð)
Rýmingaráætlun (t.d. ef gos hefst í Öskju, jökulhlaup undan Dyngjujökli)
Góð og gild kort skv. áætlun - sbr. við Garmin gps tæki
Vanda til stikunar (umferð eykst)
Skilgr.. árstíðarbundnar leiðir --- þ.e. vegna öryggis óvanra ferðamanna en vanir fari framhjá
Impassable.
Ófært vs. lokunar ( skilgreina og skýra )
Tilkynningarskylda?/ ferðaáætlanir

Göngufólk og vélknúin umferð: Hvaða fyrirkomulag gæti komið til móts við þarfir beggja?
Hópur A:

●
●
●
●
●
●

Fræðsla og upplýsingagjöf mikilvæg til að koma í veg fyrir árekstra ( t.d. skilti og stikur )
Tímamörk á umferð. Dæmi: Hvannadalshjúkur maí - september. Málamiðlanir virka
Gönguleiðir og vegir liggja aðskilið. ( Skilgreint ) þó að sumt sé samnýtt.
Göngumenn þurfa að komast inn á svæðið. Trúss akandi
Mikilvægi samráðsferla. Notendahópar tali saman
Fræðsluskilti við stígamótum ( leyfð umferð )
(Einn úr hópnum sýndi dæmi um skilti þar sem fram koma tilmæli um að einn hópur víki fyrir öðrum)
Hópur B:

●
●
●

Hagsmunir hópa eru að einhverju leiti ólíkir þótt margt eigi þeir sameiginlegt
Mikilvægt að tillitsemi og umburðarlyndi ríki milli hópa og það ræktað
Tvær skipulagsleiðir til að mæta hagsmunaárekstrum.
○ Dreifa umferð sem víðast.
○ Skipta svæðum milli ólíkra hópa
○ Finna mismunandi tímabil fyrir mismunandi hópa

Víðerni og samgöngukerfið: Hvaða viðmið eru eðlileg í samspili þessara þátta?
Hópur A:

●
●
●
●
●

Samgöngukerfið sé hljóðlátt!
Lítið áberandi og liggi í landinu!
Almenningssamgöngukerfi byggist upp á þann hátt að hægt sé að tryggja ákv. tíma sem ekki
er vélknúin umferð til staðar!
Viðmið - víðátta - kyrrð - tímaleysi - náttúran ríkir ein - form eða skipulagsleysi - fámenni
Samgöngur - ferðir jafnvel háðar leiðsögn landvarða

Hópur B:

●
●
●
●
●

Hvaða rök eru á bak við 25km2 svæðið?
Stofn- og tengivegir mættu vera nær skilgreindu víðerni
Slóðar megi liggja af stofn - eða tengivegi að víðerni
Heimiluð verði takmörkuð umferð um svæðið
Spurning um að stækka víðernið og stytta fjarlægðir vega frá svæðinu
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Rýnt í samgöngu kerfið: Hvað mætti helst endurskoða?
Undir þessum dagskrárlið voru sömu hópar og í liðnum á undan beðnir um að skoða
skýringaruppdrátt sem fylgir Stjórnunar- og verndaráætlun og benda á tiltekin atriði sem ástæða kynni
að vera til að endurskoða. Jafnframt fengu hóparnir svarblað fyrir texta. Hér á eftir koma svörin fram
ásamt myndum af því sem merkt var inn á kortið hjá hverjum hópi. Gefin er heildarmynd frá hverjum
hóp og síðan stækkaðar myndir af helstu merkingum, til glöggvunar. Með blaðsíðuskilum er aðskilið
efni frá hverjum hópi. Númer hópanna sem koma fram þjóna þeim tilgangi að halda gögnum til haga
en engum öðrum.
(sjá næstu síðu)
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Hópur 9:
● Vetrarakstur í Öskju leyfður
● Vikrafellsleið leyfð
● Vonarskarð - tímamörk ?
● Svartárdrög - leyfð
● Heimildir innan veiðiverndarsvæða til sértækrar nýtingar þ.e. leiðsögumenn fái leyfi til að fara
með sína kúnna til veiða eftir ákv. leiðum
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Hópur 2
A) Tjöldun fyrir alla
B) Færa Jökulsá á Fjöllum í gamla farveginn
1. Vonarskarð, árstíðabundin opnun. Leiðréttingar á Tungnaáröræfum í samræmi við verndar
og stjórnaráætlun. (Samráð við veiðifélög og LV )
2. Opna ,,Vikrafellsleið” norðan Dyngjufjalla - (sem flóttaleið veg úr Öskju ) Einnig opnaðist
gönguleiðir út frá Vikrafelli.
3. Snjóakstur í Öskju - náttúruverndarlög.
Vaðalda - Svartá, sennilega mistök
4. Veiðistjórnun
5. Styttingur
6. Opna leið frá Skeiðarárbrú að útfalli Skeiðarár ( vestan brúar )
Áningarstaður
F 4 x 4 Stika á einni helgi
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Hópur 10:
1. Vonarskarð, teljum opnun með tímamörkum æskilega og þjóni hagsmunum allra ( t.d. frá 15.
ágúst )
2. Svartardrög - mjög skemmtilegur útúrdúr úr leiðinni yfir flæðurnar í Öskju
3. Vikrafellsleið (Dyngjufjallaleið) - öryggissjónarmið, lítil sem engin skörun við gönguleið, lítil rök
fyrir lokun
4. Styttingur á Dyngjufjallaleið til vesturs af Dyngjufjalladal
5. Leið á Sylgjujökul
6. Esjufjöll. Sérreglur um þau, þurfa að taka tillit til notkunar ferðaþjónustu og ferðamanna
7. Jökulheimasvæðið þarf að skoða og leiðrétta í samræmi við tillögur JÖRFÍ
Taka undir hugmyndir um göngubrýr á Skaftá, Sylgju og Sveðju
Upplýsingaöflun v. mengunar og hætta á mengun v. bíla
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Hópur 4:
● Askja, Opið yfir vetur
● Leið í Herðubreiðarlindir - vöð eru breytileg / halda vegi við
● Leið norðan Dyngjufjalla - Vikrafellsleið
● Leið niður að Svartá og Skínanda - skilgreina helstu gönguleiðir á korti - reglur um hestaleiðir
● Vonarskarð með eftirliti opið / EKKI SAMMÁLA
● Skoða að loka eftir 2 ár ef skemmdir eru
● Fræðsluleiðir
● Vantar reiðleið [með] tengingu á Lónsöræfi
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Hópur 7:
1. Leyfa takmarkaða umferð um Vikrafellsleið
2. Leyfa umferð um Stytting af F910 inn á Dyngjufjalladal
3. Leyfa umferð um slóða að Svartá (við Vaðöldur)
4. Leyfa umferð um Vonarskarð frá 1. sept. fram á vor
5. Endurskoða leiðakort á Tungnáröræfum
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Hópur 6:
● Göngubrýr á Skaftá
● Hugsanleg „stytting” á leiðinni Nýidalur - Svarthöfði (Vonarskarð), Suðurleið !
● Hugsanleg tímabundin opnun á Vonarskarði í jaðri Vatnajökuls
● Ath. Dyngjufjallaleið
● Göngubrýr á Sylgju, Sveðju, Hverfisfljót, Djúpá
● Tryggja betra viðhald á stofnvegum inn í garðinn (Laki, Sprengisandur)
● Stika slóða
● Halda okkur í stórum dráttum við það sem hefur verið ákveðið láta reyna á það og vinna
markvisst að merkingum þeirra
● Huga að almenningssamgöngum, bæði að þjóðgarðinum og einnig innan hans
● Ath. að merkja aðkomuleiðir á jökulhettuna
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Hópur 5:
1. Tjöldun - fari ekki eftir klæðnaði eða fararmáta
2. Vestursvæðið lagað og leiðrétt og bætt vantar 3. leiðir. Um er að ræða 16 leiðir sbr. Jörfa kort
(A)
3. Voropnun í Snæfell og Öskju
4. Vonarskarð opnað frá 10. ágúst. (B) Vikrafellsleið opin. Leiðin að Sauðakofa opnuð eftir
viðgerð. Leiðin niður að Svartá, að stæði sunnan Svartár (C). Styttingur á Öskjuleið opinn.
Gónhólar ofl.
Hafa veiðar eins á Austursvæði og öðrum svæðum
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