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Inngangur - Aðdragandi og fyrirkomulag fundar
Hér verður gerð grein fyrir meginniðurstöðum opins kynningar- og hugarflugsfundar um framtíð
Breiðamerkursands og Jökulsárlóns. Breiðamerkursandur (sjá kort hér að neðan) varð hluti
Vatnajökulsþjóðgarðs þann 25. júlí 2017.1 Svæðisráð suðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs boðaði til
fundarins og var hann liður í vinnu þess við gerð stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir
Breiðamerkursand. Í auglýsingu var markmiðum fundarins lýst með eftirfarandi hætti:
Á fundinum verður óskað eftir hugmyndum og ábendingum um framtíðarskipan mála á þessu nýja
verndarsvæði Vatnajökulsþjóðgarðs, auk þess sem fyrstu hugmyndir svæðisráðs um stjórnunar- og
verndaráætlunina verða kynntar og teknar til umræðu. Þá verður greint frá tillögum að nýju
deiliskipulagi fyrir þjónustusvæðið við Jökulsárlón sem svæðisráð hefur einnig látið vinna.

Fundurinn var haldinn í Mánagarði í Nesjum þriðjudaginn 2. júlí og stóð yfir frá kl. 18-22. Auglýsing um
fundinn var birt í Eystrahorni (sjá fylgiskjal 1) auk þess sem búinn var til viðburður á Facebook.
Upplýsingum um fundinn var jafnframt dreift í gegnum margvíslega póstlista.

1

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/730-2017
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Fyrsti hluti fundarins fólst í kynningu á vinnuferlinu við gerð stjórnunar- og verndaráætlana, helstu
álitamálum sem komið hefðu fram í því ferli varðandi Breiðamerkursand og undirbúning svæðisráðs
fram að fundi. Í öðrum hluta var þátttakendum fundarins skipt í vinnuhópa til að ræða hugmyndir um
áherslur í verndun og nýtingu svæðisins. Í þriðja hluta fundarins kynnti svæðisráð fyrstu tillögur sínar
að stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Breiðamerkursand, auk tillagna að nýju deiliskipulagi við
Jökulsárlón, og voru þessar tillögur síðan teknar til almennrar umræðu.
Fyrirkomulag vinnuhópanna var með þeim hætti að þátttakendum var skipt í fimm hópa; fjórir þeirra
ræddu um helstu verndarmarkmið þjóðgarðsins en sá fimmti um sjálfbæra þróun (sjá fylgiskjal 4).
Umræðuefnin voru annars vegar sótt til 2. gr. laga nr. 60/2007 (með síðari breytingum) um
Vatnajökulsþjóðgarð og hins vegar til skilgreiningar á sjálfbærri ferðaþjónustu í 4. tölulið 4. greinar í
upphaflegri reglugerð (nr. 608/2008) um þjóðgarðinn:
2. gr. Markmið verndunar.
Markmið með stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs er að:
1. Vernda náttúru svæðisins, svo sem landslag, lífríki, jarðmyndanir og menningarminjar.
2. Gefa almenningi kost á að kynnast og njóta náttúru og sögu svæðisins.
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.2
Sjálfbær ferðaþjónusta mætir þörfum ferðamanna og heimamanna en stuðlar um leið að verndun og
auknum markaðstækifærum til framtíðar. Þetta felur í sér að auðlindum er stjórnað með þeim hætti
að efnahagslegum, félagslegum og fagurfræðilegum þörfum er fullnægt, á sama tíma og viðhaldið er
menningu, nauðsynlegum vistfræðilegum ferlum, líffræðilegri fjölbreytni og nauðsynlegum
lífsskilyrðum.3
Alls tóku 38 manns þátt í fundinum, þar af 12 starfsmenn fundarins sem ekki tóku beinan þátt í
umræðum. Í hverjum vinnuhópi voru tveir starfsmenn, þ.e. hópstjóri og fundarritari, og fimm-sex
þátttakendur. Þátttakendur höfðu mismunandi bakgrunn þar sem sumir höfðu beinna hagsmuna að
gæta á Breiðamerkursandi en aðrir mættu vegna áhuga síns á málefninu. Hver þátttakandi tók þátt í
tveimur hópum og ræddi þar af leiðandi um tvö mismunandi efni. Greinargerðir um hópastarfið urðu
því tíu talsins. Hér á eftir fer samantekt um helstu umræðuefni þátttakenda í hópastarfinu.

2
3

https://www.althingi.is/altext/stjt/2016.101.html
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/608-2008
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Hópur A: Náttúru- og minjavernd
Vernda náttúru svæðisins, svo sem landslag, lífríki, jarðmyndanir og menningarminjar.

Hvað einkennir helst náttúrufar og menningarsögu Breiðamerkursands?
Tafla 1.
Landslag
Jökull

Lífríki
Fuglalíf
 Skúmur
 Helsingi
Örar breytingar í
dýraríkinu

Saga og menning
Fellsskjól

Jökulgarðar

Hreindýr

Gamlir árfarvegir sem
sýna hvar jökullinn var
Jökullón

Gróður
Lífríki í vötnum

Ferðalög yfir jökulinn í
gamla daga
Byggðasaga Fells
 Sýslumannssetur?
Breiðá – skáli JÖRFÍ

Örar breytingar í
náttúru
Jökulvana land sem
kemur undan jökli
Seltan í lóninu og
kelfingin
Ný vötn

Framvinda gróðurfars

Brennhólar

Svartur sandur

Menningarsaga Kvískerja

Þórbergur Þórðarson
Samgöngusagan
Skipsströnd
Sauðfjárbeit í
Breiðamerkurfjalli
Finna hið forna
bæjarstæði Breiðár
Jöklamælingastaðir

Hvað er mikilvægast að vernda á Breiðamerkursandi?
Þátttakendur tóku fram að náttúruna þyrfti að vernda í heild sinni á Breiðamerkursandi. Svæðið
einkennist af miklum breytingum vegna hops Breiðamerkurjökuls. Leyfa þurfi náttúrulegri
gróðurframvindu að eiga sér stað, t.d. með því að afmarka svæði sem væru laus við beit.
Fram komu sjónarmið um að takmarka þyrfti ágang ferðamanna á nýju landi sem kemur undan jökli,
t.d. í Jökulnesi („Hólmanum“) en það er svæði sem afmarkast af Veðurá, Jökulsárlóni og
Breiðamerkurjökli. Einnig kom fram það sjónarmið að framlengja ætti slóða að jökuljaðri eftir því sem
jökullinn hopar, en sporna þyrfti við utanvegaakstri. Einnig nefndu þátttakendur að vernda þyrfti
einstaka tegundir eins og skúminn, silunginn og kríuna. Gæta þarf að svæðum sem eiga sér sérstæða
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sögu sbr. Fell. Þátttakendur nefndu einnig að vernda þyrfti jarðlög (gjósku- og leirlög), ísinn, fjöruna
og fjöllin/jökulskerin í Breiðamerkurjökli.

Finnst ykkur einhver hluti svæðisins vera undir meira álagi en svæðið almennt? Hvers
konar álag?
Í umræðum um álag á svæðinu voru þátttakendur sammála um að þung bílaumferð á svæðinu valdi
margþættu álagi; þ.m.t. á þjóðveginum, vegum og slóðum sem liggja að jöklinum sem og álag á
bílastæði. Þá var einnig nefnt var að álag sé á slóðunum við Stemmuvötn. Fjölga þurfi útskotum við
hringveginn svo ferðamenn freistist síður til að stoppa á, eða hreinlega leggja bílum, í vegaköntum.
Einnig kom fram að sumstaðar væri álag vegna umferðar gangandi fólks, einkum á jökulöldunum næst
þjónustumiðstöðinni á Jökulsárlóni og við Fjallsárlón. Þá væri mikill átroðningur í og við vinsæla íshella,
og í Þrönginni væri átroðningur milli bílastæðis og brúarinnar yfir Veðurá. Enn fremur var rætt um
útsýnisflug yfir Jökulsárlón og þyrlulendingar við þjónustumiðstöðina.
Að auki nefndu þátttakendur að álag fylgi auknum fjölda ferðamanna almennt og að álag á
þjónustumiðstöðina væri orðið mikið. Þátttakendur nefndu einnig óbeint álag á heilsugæsluna vegna
hálkumeiðsla á þessu svæði.
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Hópur B: Útivist og ferðaþjónusta
Gefa almenningi kost á að kynnast og njóta náttúru og sögu svæðisins.

Hvers konar útivist/ferðaþjónusta er ákjósanlegust á Breiðamerkursandi?
Hjá þessum hópi snérist umræðan meira um ferðaþjónustu en útivist. Eins og sjá má í töflu 2 hér fyrir
neðan sáu þátttakendur mjög fjölbreytt tækifæri til afþreyingar á Breiðamerkursandi. Þátttakendur
lögðu mikla áherslu á fjölbreytileika og vildu nýta Breiðamerkursand til að styrkja og efla fjölbreytta
afþreyingarþjónustu innan þjóðgarðsins.
Tafla 2.
Hellaskoðun
 íshellar

Köld böð

Hjólaferðir
 rafknúin hjól
 Fjórhjól
Hestaferðir
 Í fjörunni
 á milli lóna
Gönguferðir
 Milli lóna
 Fjallgöngur
 Jöklagöngur
Siglingar
 Rafmagnsbátar á
Jökulsárlóni
 Flúðasiglingar á
Jökulsárlóni
 Umhverfisvænar
siglingar
 Svifnökkvar
 Kajakar

Náttúruskoðun
 Fugla og selaskoðun

Flug


Veiði




Þyrluferðir
Útsýnisflug frá Skaftafelli
og Höfn
Stangveiði í vötnum
Veiðar í gegnum ís
Skotveiði

Einnig komu fram hugmyndir um að auka notkun á núverandi gönguslóða með því að bjóða uppá
sætaferðir milli Jökulsárlóns og Fjallsárlóns, helst með rafmagnsskutlu. Þannig yrði til hringleið sem
mundi líklega auka notkun gesta á gönguleiðinni.

Hvar ætti útivist/ferðaþjónusta á Breiðamerkursandi helst að fara fram?
Þátttakendur voru sammála um að svæðið þurfi að skipuleggja með tilliti til þess hvað hentar best á
hverjum stað. Gera þurfi greinarmun á milli fjöldaferðamennsku og lágstemmdari ferðaþjónustu.
Aðskilja þurfi aksturstengda ferðaþjónustu frá lágstemmdari ferðaþjónustu sem er ekki bundin við
vélknúin farartæki. Vélknúin farartæki ættu að vera knúin vistvænum orkugjöfum (einkum þá
rafmagni) eins og hægt er. Þátttakendur voru sammála um að austursvæðið sé hentugra fyrir
lágstemmdari ferðaþjónustum eins og göngur, hjóla- og hestaferðir, en vestursvæðið sé hentugra í
7

aksturstengda ferðaþjónustu, svo sem fjórhjóla- og jeppaferðir. Á vestursvæðinu mætti gera hringleið,
opna þar valda slóða og gera þá þar með aðgengilega. Einnig ætti að aðgreina með skýrari hætti
útivistarsvæði frá ferðaþjónustusvæðum, þannig ætti Breiðárlón að vera laust við skipulagðar siglingar
og Jökulnesið („Hólminn“) á austurhluta svæðisins ætti að vera laus við vegslóða og bílaumferð.
Þátttakendur nefndu einnig að Fellsfjall og fjöll þar í kring væru hentug fyrir fjallamennsku.

Hvaða innviðir þurfa að vera til staðar fyrir útivistina? En fyrir ferðaþjónustu?
Þátttakendur nefndu oftast aðgengi að salernum undir þessum lið. Setja þyrfti upp fleiri salerni, t.d.
við Fell, íshellana og við námuveginn, einnig þyrftu salernin við Jökulsárlón og Fjallsárlón að vera áfram
í lagi. Þátttakendur nefndu einnig mikilvægi upplýsinga- og þjónustumiðstöðva við Jökulsárlón og
Fjallsárlón þar sem ferðamenn og ferðaþjónustuaðilar gætu haft aðgang að upplýsingum og veitingum.
Hugmynd kom fram um að á Jökulsárlóni yrði mathöll.
Viðhald vega og slóða var einnig talið mikilvægt, þ.e. að slóðum verði fækkað en meiri vinna lögð í
halda þeim slóðum sem opnir væru í góðu horfi, bæði með tilliti til akstursskilyrða og upplýsingagjafar.
Þátttakendur nefndu einnig að fjölga þyrfti áningarstöðum og hafa þá með 2-3 km millibili. Sú tillaga
kom fram að nýta náttúrulegan efnivið til þess að útbúa borð og stóla á slíkum áningarstöðum.
Göngubrú yfir Jökulsá var einnig nefnd.
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Hópur C: Fræðsla og rannsóknir
Stuðla að rannsóknum á svæðinu, fræða um það og ýta undir aukinn skilning almennings á gæðum
og sérstöðu svæðisins.

Hvernig geta þjóðgarðar best stuðlað að fræðslu?
Mat hópsins var að Jökulsárlón hafi gríðarlegt aðdráttarafl og núverandi aðstaða þar sé slæm. Byggja
þyrfti upplýsinga- og fræðslumiðstöð við Jökulsárlón. Sérstaða svæðisins er mikil að mati hópsins þar
sem um er að ræða nýtt land sem er að koma undan jökli. Jafnframt eru mörg tækifæri til að þróa
fræðslu um loftlagsbreytingar. Fræðsla innan þjóðgarðsins gæti og þyrfti að fara fram á fjölbreyttan
hátt. Fram kom að fræðsla þurfi að eiga sér stað þar sem gestirnir fara um og að setja þyrfti upp
fræðsluskilti á valda staði. Einnig er mikilvægt að nýta samfélagsmiðla og snjallsímatækni eins mikið
og kostur er, þá væri t.d. hægt að miðla upplýsingum og fræðslu á fjölbreyttum tungumálum. Hægt
væri að nýta tæknina til að senda upplýsingar til fólks sem kæmi inn á svæðið, í gegnum síma.
Hugmynd kom fram um að stofna rannsókna- og/eða fræðslusetur sem gæti sameinað rannsóknir og
upplýsingamiðlun á svæðinu. Slíkt setur myndi nýta Breiðamerkursand sem lifandi rannsóknarstofu og
miðla upplýsingum, til dæmis í nýrri þjónustumiðstöð við Jökulsárlón. Því öflugri rannsóknir sem væru
stundaðar, því öflugri upplýsingar væri hægt að gefa.
Þátttakendur ræddu einnig að þjóðgarðurinn gæti tengt sig betur við stofnanir í sveitarfélaginu og í
samstarfi við þær mætti vinna að miðlun upplýsinga til íbúa. Einnig voru umræður um að skipa
fræðslustjóra sem hefði m.a. umsjón með fræðslu til skóla og að skólar gætu boðið upp á valáfanga
þar sem nemendur myndu fræðast um þjóðgarðinn.
Þátttakendur voru sammála um að þjóðgarðurinn ætti að halda námskeið sem fjallaði um svæðið og
sögu þess fyrir aðila sem vilja starfa innan þess. Slíkt námskeið ætti að vera hluti af kröfum sem
fyrirtæki þyrftu að uppfylla til að fá leyfi fyrir starfsemi innan þjóðgarðsins. Þjóðgarðurinn ætti enn
fremur að útbúa fræðslupakka fyrir fyrirtæki. Einnig væri mikilvægt að fræða starfsfólk fyrirtækja og
þjóðgarðsins þannig að það geti miðlað upplýsingum til gesta. Sú hugmynd kom fram að fyrirtæki sem
starfa innan þjóðgarðsins ættu að hafa einhverja fræðsluskyldu. Enn fremur væri mikilvægt að fræða
ferðamenn um umgengni innan þjóðgarðsins.
Einnig var rætt um upplýsingagjöf og fræðslu utan svæðisins sem slíks. Þátttakendur nefndu að
fyrirtæki gætu sent rafrænan upplýsingabækling til viðskiptavina sinna þegar þeir pöntuðu þjónustu
(ferð eða gistingu). Það sama væri hægt að gera í flugvélum, þar gætu ferðamenn nálgast upplýsingar
og leiðbeiningar um þjóðgarðinn. Jafnframt kom fram að mikilvægt sé að horfa til nýjunga í
miðlunartækni fyrir alla fræðslu.
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Um hvað á að fræða?
Þátttakendur nefndu fjölmarga og talsvert ólíka þætti sem veita þyrfti fræðslu um, sjá nánar í töflu 3.
Tafla 3.
Náttúra
Loftslagsbreytingar

Saga
Áhrif náttúrufars á líf fólks

Náttúrufar
Skógarleifar

Sögu svæðisins
Tenging við Njálu

Eldgos
Gróðurframvinda
Dýralíf
Landslag undir jökli
Þrívíddarlíkan
Breytingar á Jökulsá
Tengsl lands og hafs
 Sjávarstraumar
 Áhrif sjávarfalla á
kelfingu

Mannlíf
Saga þjóðgarðsins
Atvinnusaga
Farartálminn Jökulsá fyrir
aldamótin 1900
Þekking Kvískerjabræðra

Starfsfólk og gestir
Umgengni á svæðinu (breytt
hegðun og loftlagsbreytingar)
Þjálfun leiðsögumanna
Þjálfun starfsmanna
þjóðgarðsins

Í umræðum kom fram að rannsóknir skorti á fjölmörgum mikilvægum þáttum, einkum þá á lífríki
Jökulsárlóns og áhrifum loftslagsbreytinga á Breiðamerkurjökul og Breiðamerkursand.

Að hvaða viðfangsefnum ætti fræðslan á Breiðamerkursandi helst að beinast?
Þátttakendur nefndu sérstaklega þróun lífríkisins, myndun og hop jökla, jarðfræði jökulsins og áhrif
hans á nærumhverfið, áhrif loftslagsbreytinga, mannlíf og búskaparhætti og fornleifar. Einnig var rætt
um ólíkar leiðir til fræðslu, svo sem í gegnum starfsmenn þjóðgarðsins, leiðsögumenn og ferðir
skólahópa. Þá væri mikilvægt að tengja saman rannsóknir og fræðslu.
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Hópur D: Byggðaþróun
Leitast við að styrkja byggð og atvinnustarfsemi í nágrenni þjóðgarðsins, m.a. með því að hvetja til
sjálfbærrar nýtingar gæða svæðisins.

Í hverju felst byggðaþróun, hvað skiptir máli?
Þátttakendur ræddu um mikilvægi þess að fyrirtæki sem starfa á svæðinu séu í eigu aðila sem búsettir
eru í sveitarfélaginu og skili þar af leiðandi skatttekjum til sveitarfélagsins. Ein jákvæð hlið
þróunarinnar fælist í því að ungt fólk hafi flust aftur heim, stofnað fyrirtæki og skapað sér sjálft ný
atvinnutækifæri. Mikilvægt væri fyrir sveitarfélagið að stýra uppbyggingu í ferðaþjónustu þannig að
starfsemin flæði ekki óheft um allt svæðið. Uppbyggingu í ferðaþjónustu fylgi stóraukinn fjöldi
starfsmanna sem þurfi að búa einhvers staðar. Miklar umræður voru um nýbyggingar í sveitarfélaginu
og hvort mynda ætti nýja byggðarkjarna eða ekki. Töldu flestir að betra væri að hafa byggðarkjarnana
fáa en tiltölulega stóra. Jafnframt var þó rætt um þann möguleika að Vatnajökulsþjóðgarður myndi
byggja starfsmannahús innan marka þjóðgarðsins til að stytta vegalengdir milli heimilis og vinnustaðar.
Uppbyggingu á svæðinu þyrfti að skoða út frá mörgum þáttum og ætti hún að vera fyrir alla, í
sveitunum jafnt fyrir bændur sem og ferðaþjónustuaðila.

Hvernig getur þessi nýja viðbót við þjóðgarðinn stuðlað að farsælli byggðaþróun?
Umræður

um

áhrif

þjóðgarðsins

á

byggðaþróun

snérust

nær

alfarið

um

starfsemi

ferðaþjónustufyrirtækja innan þjóðgarðsmarka. Þátttakendur töldu mikilvægt að tryggja aðgengi
fyrirtækja í heimabyggð að svæðinu. Jafnvel mætti hugsa sér að öll fyrirtæki sem störfuðu innan
þjóðgarðssvæðisins þyrftu að hafa starfsstöð innan sveitarfélagsins svo að skatttekjur af starfseminni
skili sér til þess. Fram til þessa hafi hver sem er getað starfað innan svæðisins og fyrir vikið hefðu
skapast aðstæður eins og í „villta vestrinu“. Þátttakendur töldu að þjóðgarðurinn þyrfti að setja skýrar
reglur um nýtingu og ákveðin skilyrði fyrir leyfisveitingum. Fram kom að ákveða þyrfti fjölda leyfa sem
væru í gildi hverju sinni og tryggja að ekki væri hægt að framselja þau ef leyfishafi hættir starfsemi.
Talsverðar væntingar voru bundnar til atvinnustefnu þjóðgarðsins í þessu tilliti.
Við uppbyggingu innviða við Jökulsárlón í framtíðinni þyrfti, að mati þátttakenda, að huga að
möguleikum smærri fyrirtækja til að fá eða koma sér upp aðstöðu. Töluvert var rætt um uppbyggingu
við Fjallsárlón og fyrirkomulag starfseminnar þar. Við Fjallsárlón hafi verið gerður samningur við
einungis eitt fyrirtæki og það væri ekki ákjósanleg leið varðandi Jökulsárlón.

Hvernig rímar byggðaþróun við önnur meginmarkmið þjóðgarðsins.
Hér snérist umræðan að miklu leyti um ferðaþjónustu og atvinnumál. Hvað náttúru- og minjavernd
snertir þá ræddu þátttakendur um að þjóðgarðurinn þyrfti að setja skýrar reglur um umgengni
ferðamanna. Einnig að fjölga þurfi landvörðum þannig að þeir hafi meiri tíma til að sinna
eftirlitshlutverki sínu. Hvað fræðslu varðar þá þyrfti að setja upp fræðsluskilti og nýta nýja tækni, svo
11

sem QR-kóða eða Wapp sem miðlunarleið í staðinn fyrir skilti. Einnig væri mikilvægt að tryggja að
leiðsögumenn hefðu haldgóða þekkingu á svæðinu. Þjóðgarðurinn gæti haldið námskeið fyrir
leiðsögumenn og jafnvel mætti gera slík námskeið að skilyrði fyrir starfsleyfi innan svæðisins. Talsvert
var rætt um muninn á fjölda og gæðum. Til dæmis þyrfti fjöldi ferðamanna ekki að vera eini
mælikvarðinn á árangur atvinnuuppbyggingar - lífsgæði heimamanna skiptu þannig meira máli en
fjöldi ferðamanna.
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Hópur E: Sjálfbærni
Sjálfbær ferðaþjónusta mætir þörfum ferðamanna og heimamanna en stuðlar um leið að verndun
og auknum markaðstækifærum til framtíðar. Þetta felur í sér að auðlindum er stjórnað með þeim
hætti að efnahagslegum, félagslegum og fagurfræðilegum þörfum er fullnægt, á sama tíma og
viðhaldið er menningu, nauðsynlegum vistfræðilegum ferlum, líffræðilegri fjölbreytni og
nauðsynlegum lífsskilyrðum.

Í hverju felst sjálfbærni í ykkar huga?
Þátttakendur ræddu um allar þrjár stoðir sjálfbærrar þróunar en þó í mismiklum mæli. Hvað
umhverfisþáttinn varðar var mikil áhersla lögð á notkun vistvænna farartækja og að kolefnisjafna þá
starfsemi sem ekki er rafvædd. Sporna ætti við óþarfa akstri, einkum vegna ferða til og frá “pickup”
stöðum. Sú hugmynd kom fram að stórir bílar gætu verið geymdir á bílaplani innan þjóðgarðsins yfir
nótt og þannig mætti draga úr akstri þeirra á þjóðveginum. Rafhleðslustöðvar þurfa einnig að vera til
staðar fyrir bæði bíla og báta að mati þátttakenda. Jafnframt ætti þjóðgarðurinn að stuðla að aukinni
sorpflokkun. Fram komu hugmyndir um plastbann á svæðinu og að nýja upplýsingamiðstöðin yrði
vistvæn í alla staði. Ennfremur kom fram að með góðu skipulagi innviða og vega gæti þjóðgarðurinn
stuðlað að minni mengun, álagi og sóun.
Í tengslum við félaglega þáttinn þá nefndu þátttakendur að þjóðgarðurinn og sveitarfélagið þyrftu að
vinna saman í meiri mæli. Til dæmis þyrfti að huga að samspili búsetu og innviða og að yngra fólk væri
líklegra til að setjast að ef það væri skóli eða leikskóli í nágrenninu. Það þarf að vera eftirsóknarvert að
starfa innan sveitarfélagsins og þjóðgarðurinn geti hjálpað til við það að mati þátttakenda. Mikilvægt
er að fólk sem starfar í ferðaþjónustu eða í þjóðgarðinum hafi aðsetur í samfélaginu og taki þátt í
daglegu lífi þess. Einnig var rætt um áhrif vaxandi ferðaþjónustu á sveitirnar og endurlífgun þeirra. Stór
hluti íbúa í sveitarfélaginu (um 20%) er af erlendu bergi brotinn og margir þeirra eru starfsmenn
ferðaþjónustufyrirtækja sem vinna langa vinnudaga. Þess vegna hafi þessir einstaklingar oft á tíðum
lítil tök á að vera virkir þátttakendur í samfélaginu. Að mati þátttakenda er þetta því einn liður í
mikilvægi þess að sveitarfélagið marki sér skýra ferðamálastefnu.
Hvað hagræna þáttinn varðar þá var fyrst rætt um að þjóðgarðurinn sjálfur þyrfti að hafa fjárhagslega
burði til að ráðast í þær framkvæmdir, eftirlit og annað sem ætlast er til af honum. Setja þyrfti skýr og
sanngjörn viðmið um atvinnustarfsemi sem meðal annars litu að gæða- og umhverfiskröfum. Talsvert
var rætt um “hagleka”, það er þegar tekjur sem verða til á svæðinu renna út úr nærsamfélaginu.
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Fylgja sjálfbær nýting og sjálfbær ferðaþjónusta sömu lögmálum?
Þátttakendur töluðu um mikilvægi þess að fyrirtæki starfi með þeim hætti að valda ekki skemmdum
eða mengun og að starfsemin skili einhverju til samfélagsins. Fram kom að mikill fjöldi fólks starfar við
ferðaþjónustu innan sveitarfélagsins, um lengri eða skemmri tíma, og að nánast öll afþreying í
sveitarfélaginu fari fram innan þjóðgarðsmarka. Skoða þyrfti möguleika á sértækum aðgerðum í
atvinnustefnunni sem miði að því að jafna stöðu heimafyrirtækja gagnvart stærri utanaðkomandi
aðilum. Hér þyrfti þó einnig að huga að mismunandi aðstæðum afþreyingarfyrirtækja og gistiaðila.
Fram kom að ferðaþjónustan hefur haft ákveðin ruðningsáhrif og töluverður fjöldi starfsmanna hefur
farið úr öðrum starfsgreinum yfir í ferðaþjónustu.

Hvernig getur stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Breiðamerkursand stuðlað að
sjálfbærni/sjálfbærri þróun?
Þátttakendur nefndu að viðhorf til jökulsins og jöklaferða hafi breyst. Gamalgróin „hræðsla“ við
jökulinn er á undanhaldi hjá yngri kynslóðum íbúa. Töluvert var rætt um fagmenntun í leiðsögn og
öðrum greinum ferðaþjónustu. Bent var á að samspil væri á milli menntunar og búsetu, það fólk sem
aflar sér þekkingar eða menntunar á svæðinu sjálfu sé líklegra til að setjast þar að.
Fjallamennskunámið í FAS var sérstaklega nefnt í þessu sambandi og einnig að slík menntun þyrfti að
veita einhvers konar starfsréttindi. Hugsanlega mætti gera kröfu um að leiðsögumenn sem starfa
innan þjóðgarðsins séu allir fagmenntaðir og með tilskilin starfsréttindi.
Töluverð umræða var um nýsköpun í ferðaþjónustu og mikilvægi staðartengsla. Fram kom að hvetja
þurfi til nýsköpunar þar sem fjölbreyttari afþreyingarmöguleikar myndu skila sér í auknum
markaðstækifærum. Samhliða því þurfi að tryggja frumkvöðlaréttindi og vernda nýsköpunarstarf í
fyrirtækjum. Hvað staðartengsl varðar þá var nefnt að ferðafólki þyki yfirleitt skemmtilegt að prófa
eitthvað tengt staðnum sem það væri að heimsækja, svo sem borða staðbundinn mat, hitta
heimamenn og fleira.
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Opnar umræður í lok fundar
Í lok fundar kynnti svæðisráð fyrstu tillögur sínar að stjórnunar- og verndaráætlun fyrir
Breiðamerkursand, auk tillagna að nýju deiliskipulagi við Jökulsárlón. Að þeirri kynningu lokinni hófust
opnar umræður um fundarefnið. Umræðurnar voru fjölbreyttar og áhugaverðar en einkennandi var
þó að fundargestir höfðu margar spurningar til svæðisráðs. Einhverjar spurningar snérust um
tilvonandi framkvæmdir á svæðinu, t.a.m. var spurt um hvers kyns veitingarekstur yrði fyrirhugaður á
svæðinu, útlit húsa og hvort þyrlupallar yrðu smíðaðir. Þá var einnig spurt um uppbyggingu brúa inn í
Þröng, bílastæði fyrir aðra en þjónustuaðila og vegslóða. Einnig var spurt um núverandi þjónustusvæði
bátsferða á Jökulsárlóni og hvort það svæði myndi færast nær jökli í tímans rás.
Einhverjir höfðu áhuga á öðrum málum og má þar nefna veiðar í vötnum svæðisins, friðun helsingja,
veðurfar á nýja svæðinu og hvort aðgerðaáætlun lægi fyrir ef núverandi framtíðarspá rættist ekki. Þá
höfðu einhverjir fundargestir áhyggjur af hvernig staðið yrði að útboði á svæðinu, hvort sami
einstaklingurinn gæti mögulega fengið öllu svæðinu úthlutað til sín. Svæðisráð svaraði spurningum
eftir bestu getu og gaf innsýn inn í þá hugmyndavinnu og framtíðarspá sem unnið er út frá í dag.
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FYLGISKJAL 1: Auglýsing um fundinn í Eystrahorni
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FYLGISKJAL 2: Fundarboð – tölvupóstur
Heil og sæl,
Svæðisráð suðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs boðar til opins kynningar- og hugarflugsfundar um
framtíð Breiðamerkursands og Jökulsárlóns í Mánagarði, þriðjudaginn 2. júlí n.k., frá kl. 18-22. Boðið
verður upp á súpu og kaffiveitingar á meðan á fundi stendur. Sjá nánari upplýsingar í meðfylgjandi
skjali.
Þeir sem vilja taka þátt í fundinum eru vinsamlegastar beðnir að skrá sig með því að senda tölvupóst á
netfangið arndis@nyheimar.is eða hringja í síma 662-8281. Skráningarfrestur er t.o.m. föstudagsins
28. júní n.k.
Við biðjum þig vinsamlegast að koma þessum skilaboðum áleiðis til félagsmanna.
Með kveðju
Arndís Lára Kolbrúnardóttir, verkefnastjóri
Nýheimar þekkingarsetur
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FYLGISKJAL 3: Dagskrá fundar
18:00 - 18:10

Opnun fundarins, fólk boðið velkomið

18:10 - 18:30

Kynning á gerð Stjórnar- og verndaráætlunar

18:30 - 18:40

Fyrirkomulag vinnuhópa kynnt

18:40 - 19:20

Fyrri vinnuhópalota

19:20 - 19:50

Matarhlé

19:50 - 20:00

Fólk fer aftur að vinnuhópaborðum

20:00 - 20:40

Seinni vinnuhópalota

20:40 - 21:00

Kaffipása

21:00 - 21:20

Kynning á fyrstu tillögum svæðisráðs vegna Stjórnar- og verndaráætlunar

21:20 - 21:30

Kynning á tillögum að nýju deiliskipulags við Jökulsárlón

21:30 - 22:00

Almennar umræður
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FYLGISKJAL 4: Spurningar fyrir vinnuhópa
Hópur A: Náttúru- og minjavernd
Vernda náttúru svæðisins, svo sem landslag, lífríki, jarðmyndanir og menningarminjar.
1). Hvað finnst ykkur helst einkenna náttúrufar og menningarsögu Breiðamerkursands?
2). Hvað finnst ykkur allra mikilvægast að vernda á Breiðamerkursandi?
3). Finnst ykkur einhver hluti svæðisins vera undir meira álagi en svæðið almennt? Hvers konar álag?
Hópur B: Útivist og ferðaþjónusta
Gefa almenningi kost á að kynnast og njóta náttúru og sögu svæðisins.
1). Hvers konar útivist/ferðaþjónusta er ákjósanlegust á Breiðamerkursandi?
2). Hvar ætti útivist/ferðaþjónusta á Breiðamerkursandi helst að fara fram?
3). Hvaða innviðir þurfa að vera til staðar fyrir útivistina? En fyrir ferðaþjónustu?
Hópur C: Fræðsla og rannsóknir
Stuðla að rannsóknum á svæðinu, fræða um það og ýta undir aukinn skilning almennings á gæðum og sérstöðu
svæðisins.
1). Hvernig geta þjóðgarðar best stuðlað að fræðslu?
2). Að hvaða viðfangsefnum ætti fræðslan á Breiðamerkursandi helst að beinast?
3). Hvar og hvernig ætti fræðslustarfið á Breiðamerkursandi helst að fara fram?
Hópur D: Byggðaþróun
Leitast við að styrkja byggð og atvinnustarfsemi í nágrenni þjóðgarðsins, m.a. með því að hvetja til sjálfbærrar
nýtingar gæða svæðisins.
1). Í hverju felst byggðaþróun helst að ykkar mati? Hvaða þættir skipta þar mestu máli?
2). Hvernig getur þessi nýja viðbót við þjóðgarðinn stuðlað að farsælli byggðaþróun?
3). Hvernig getur byggðaþróunin sem tengist Breiðamerkursandi best rímað við önnur meginmarkmið
þjóðgarðsins, þ.e. um náttúru- og minjavernd, útivist/ferðaþjónustu og fræðslu?
Hópur E: Sjálfbærni
Sjálfbær ferðaþjónusta mætir þörfum ferðamanna og heimamanna en stuðlar um leið að verndun og auknum
markaðstækifærum til framtíðar. Þetta felur í sér að auðlindum er stjórnað með þeim hætti að efnahagslegum,
félagslegum og fagurfræðilegum þörfum er fullnægt, á sama tíma og viðhaldið er menningu, nauðsynlegum
vistfræðilegum ferlum, líffræðilegri fjölbreytni og nauðsynlegum lífsskilyrðum.
1). Í hverju felst sjálfbærni í ykkar huga?
2). Fylgja sjálfbær nýting og sjálfbær ferðaþjónusta sömu lögmálum?
3). Hvernig getur stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Breiðamerkursand stuðlað að sjálfbærni/sjálfbærri þróun?
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