Stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Breiðamerkursand:
Vinnustofa með hagaðilum um verndun og nýtingu,
Hoffelli, 10. febrúar 2020

Höfundar:
Sandra Björg Stefánsdóttir
Þorvarður Árnason
Snævarr Guðmundsson
Kristín Hermannsdóttir
Hugrún Harpa Reynisdóttir
Johannes Welling

Aðdragandi og framkvæmd fundar
Svæðisráð suðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs hóf formlega vinnu við gerð stjórnunar- og
verndaráætlunar fyrir Breiðamerkursand í ársbyrjun 2019. Ráðgjafar svæðisráðs eru Náttúrustofa
Suðausturlands, Nýheimar Þekkingarsetur og Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Hornafirði sem leiðir
vinnu ráðgjafahópsins. Samráð við hagaðila (e. stakeholders) er mikilvægur þáttur við gerð stjórnunarog verndaráætlana fyrir friðlýst svæði. Á Breiðamerkursandi er slíkt samráð jafnvel enn mikilvægara,
bæði vegna fjölbreyttrar nýtingar á svæðinu en ekki síður vegna þess hversu kvik náttúran þar er,
vegna hraðrar hörfunar Breiðamerkurjökuls. Í ljósi þessa var ákveðið að efna til vinnustofu með
fjölbreyttum hópi hagaðila þar sem megináhersla yrði lögð á verndun og nýtingu svæðisins í nánustu
framtíð, sem og til hvaða aðgerða þyrfti að grípa nú í dag til þess að mæta óvissu um framtíðina og
tryggja eftir fremsta megni farsæla þróun hins friðlýsta svæðis.
Góð reynsla hefur fengist af því að halda fundi í „world café“ stíl hér á Hornafirði, en þá er
fundarmeðlimum skipt í hópa og umræður fara fram í hverjum hópi fyrir sig. Rannsóknasetrið sá að
mestu um hugmyndavinnu vegna vinnustofunnar og byggði þar m.a. á fyrri reynslu sinni af hliðstæðum
verkefnum.1 Nýheimar Þekkingarsetur sá um skipulagningu og utanumhald fundarins og Náttúrustofa
Suðausturlands annaðist gerð korta, þ.m.t. korts af líklegri stöðu jaðars Breiðamerkurjökuls árið 2040
(Mynd 1) sem var grunnur sviðsmyndagerðarinnar.

Mynd 1: Spákort af mögulegri stöðu jökuljaðars Breiðamerkurjökuls árið 2040, byggt á meðaltali hophraðans 20 árin á undan
(Höfundur: Snævarr Guðmundsson).
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Ákveðið var að vinnustofan færi fram mánudaginn 10. febrúar 2020 í húsakynnum Jöklaveraldar ehf. í
Hoffelli í Nesjum. Fundargestir voru valdir með hliðsjón af þeim hópum hagaðila sem tilnefnt höfðu
þátttakendur í viðtöl sem tekin voru á vegum svæðisráðs á vordögum 2019 og voru fyrsti liður í
samráðsferli vegna stjórnunar- og verndaráætlunarinnar.2 Eftirfarandi aðilar skipuðu hóp hagaðilanna
sem tilnefndu fulltrúa sína á vinnustofuna:
-

Bændur / Landeigendur
Embættismenn
Ferðaþjónustuaðilar með rekstur innan Vatnajökulsþjóðgarðs
Náttúruunnendur
Útivistarfólk
Viðbragðsaðilar
Vísindamenn /Rannsakendur

Fyrir fundinn voru tilvonandi þátttakendur beðnir um að svara rafrænum spurningalista sem þeir fengu
sendan í tölvupósti viku fyrir fundinn. Mjög góð svörun fékkst við listanum eða um 90 %. Á grundvelli
svaranna voru meðal annars greindir ákveðnir breytikraftar (e. drivers of change) sem eiga, að mati
þátttakenda, eftir að ráða mestu um framtíð rannsóknasvæðisins. Niðurstaðan var að tveir helstu
breytikraftarnir væru annarsvegar Stuðningur stjórnvalda og hinsvegar Möguleikar á
náttúruævintýrum (Mynd 2).

Mynd 2: Yfirlitsmynd um helstu breytikrafta þróunar á Breiðamerkursandi (Höfundur: Johannes Welling).

Þegar kom að fundinum sjálfum þá mættu 20 einstaklingar sem fulltrúar úr ofangreindum hópum
hagaðila ásamt fjórum starfsmönnum Vatnajökulsþjóðgarðs á suðursvæði. Þátttakendum var skipt í
fjóra hópa og við hvert borð voru einnig ritari og hópstjóri. Ritarar voru meðlimir svæðisráðs en
hópstjórar komu úr röðum ráðgjafahópsins.
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Ráðgert var að fundur hæfist kl. 11 stundvíslega og yrði lokið kl. 16. Dagskráin raskaðist þó strax í
byrjun dags þar sem að um þriðjungur fundargesta kom með flugi frá Reykjavík en fluginu seinkaði um
klukkutíma. Fundurinn hófst því um 30 mínútum á eftir áætlun. Þó tókst að einhverju leyti að vinna
upp þá seinkun og fundi lauk kl. 16.10.
Fundargestir komu fyrst saman í Gestastofu Jöklaveraldar í Hoffelli þar sem að fyrirkomulag dagsins
og aðdragandi vinnunnar var útskýrður. Greint var frá meginniðurstöðum spurningakönnunarinnar og
farið yfir framtíðarspá fyrir svæðið sem um ræddi. Fyrirlesarar voru Þorvarður Árnason, Hugrún Harpa
Reynisdóttir og Snævarr Guðmundsson. Að erindunum loknum var haldið inn í matsal staðarins þar
sem fundargestum var raðað við fjögur borð. Var það gert með það fyrir augum að sem fjölbreyttastur
hópur hagaðila sæti á hverju borði fyrir sig. Þá sat einn starfsmaður þjóðgarðsins á hverju borði ásamt
hópstjóra og ritara eins og áður hefur komið fram.
Markmið vinnustofunnar var að leiða fram tillögur um aðgerðir sem grípa ætti til núna, og stuðla
þannig að jákvæðri framvindu mála og/eða draga úr líkum á neikvæðri framvindu þeirra á næstu árum
eða allt fram til ársins 2040. Tvær vinnustofur voru á dagskrá vinnufundarins. Fyrri vinnustofan stóð
yfir í um 70 mínútur og þar voru hóparnir beðnir um að skoða sviðsmyndir út frá skema sem Þorvarður
hafði kynnt í upphafi fundar. Bæði ritarar og hópstjórar fengu skapalón til að stýra umræðum og þau
má finna hér í viðhengi.
Hóparnir fjórir fengu hver sína sviðsmyndina til að fjalla um og byggði hún á breytikröftunum sem
skilgreindir voru út frá rafrænum spurningalista sem áður var kynntur og sjá má á mynd 2.
Sviðsmynd A – Mikill opinber stuðningur og miklir möguleikar á náttúruævintýrum
Sviðsmynd B – Lítill opinber stuðningur en miklir möguleikar á náttúruævintýrum
Sviðsmynd C – Mikill opinber stuðningur en litlir möguleikar á náttúruævintýrum
Sviðsmynd D – Lítill opinber stuðningur og litlir möguleikar á náttúruævintýrum
Hvert borð fékk eina sviðsmynd til umfjöllunar í fyrsta hluta vinnustofunnar. Í lok vinnustofu 1 voru
hóparnir beðnir um að kynna niðurstöðurnar sínar fyrir næsta hópi. Hópur 1 hélt stutta kynningu fyrir
hópi 2 og svo öfugt. Hið sama gilti um hópa 3 og 4.
Að loknum hádegisverði tók við vinnustofa 2. Þá skiptu hópur 1 og hópur 2 um sviðsmynd og eins
hópar 3 og 4. Hópstjóri og ritari fylgdu þó áfram sinni upphaflegu sviðsmynd en allir aðrir
hópameðlimir fjölluðu um sviðsmynd sem annar hópur hafði útbúið.
Í vinnustofu 2 voru hóparnir beðnir um að rýna og meta sviðsmyndirnar sem unnið var með fyrir
hádegið, einkum þá með hliðsjón af meginmarkmiðum Vatnajökulsþjóðgarðs eins og þau eru
skilgreind í lögum um þjóðgarðinn:
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.3

3

https://www.althingi.is/altext/stjt/2016.101.html

4

Þátttakendur voru meðal annars beðnir að greina æskilegar og óæskilegar afleiðingar af sviðsmyndinni
sem þeir voru að rýna, sem og að gera drög að tillögum um aðgerðir. Eins og í fyrri vinnustofunni fengu
hópstjórar og ritarar skapalón til að stýra umræðunum. Skapalónið fylgir hér með í viðauka. Seinni
vinnustofan stóð yfir í um 80 mínútur og fengu fundargestir þá kaffipásu.
Á meðan að fundargestir gæddu sér á veitingum fór ráðgjafahópurinn ásamt hópstjórum og riturum
afsíðis til að taka saman niðurstöður fundarins. Sú vinna átti að taka um 20 mínútur og eftir það átti
að hóa saman öllum fundargestum inn í Gestastofu Jöklaveraldar, eins og í upphafi fundarins, og kynna
niðurstöðurnar. Í kjölfarið var vonast til þess að umræður myndu skapast sem skráðar yrðu niður.
Vinnan við samantekt niðurstaðna tók lengri tíma en ráðgert var og stóð yfir í um 45 mínútur. Lokahluti
vinnufundarins var þess vegna, því miður, fremur stuttur og litlar umræður náðu að skapast um
niðurstöðurnar. Sá hluti vinnustofunnar varði í um 10 mínútur. Fundi var því slitið kl. 16.10.
Ljósmyndir frá vinnustofunni tók Johannes Welling.
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Það sem betur mætti fara
-

-

Mögulega mætti prufukeyra fundinn degi áður en hann færi fram. Þannig kynnast hópstjórar
fyrirkomulaginu og hlutverki sínu betur. Þá gæfist þeim einnig tími til að „melta“ hlutverk sitt
og átta sig á því. Einhverjir voru óvissir um hlutverk sitt og til hvers var ætlast þó svo að stuttur
kynningarfundur hafi verið haldinn fyrir vinnufundinn (sama dag).
Endurskoða mætti fyrirkomulag hádegisverðar þar sem full langur tími fór í útdeilingu
matarins.
Skapalón – mætti e.t.v. einfalda og/eða útskýra betur
Vinna í kaffitíma eftir hádegið – eins og áður hefur komið fram reyndist sú vinna of tímafrek
og þyrfti að endurskoða fyrirkomulag hennar ef endurtaka á fundinn.
Umræður í lokin náðu ekki flugi vegna tímaskorts
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Niðurstöður einstakra hópa
Eftir að vinnustofunni lauk var öllum gögnum sem til féllu vegna hennar safnað saman.
Ráðgjafahópurinn fór síðan sameiginlega yfir gögnin og vann samantektir bæði um hverja sviðsmynd
fyrir sig (þ.e. afurðir fyrri vinnustofunnar) svo og um niðurstöður rýninnar á þeim (síðari vinnustofa).
Samantektirnar fara hér á eftir.
Hóparnir voru beðnir um að gefa sviðsmyndinni sem þeir voru að útbúa lýsandi nafn, þessar nafngiftir
voru eftirfarandi:
Hópur 1 (Sviðsmynd A):

Næg tækifæri – nægt fjármagn

Hópur 2 (Sviðsmynd B):

Raunhæfa myndin

Hópur 3 (Sviðsmynd C):

Draumheimar

Hópur 4 (Sviðsmynd D):

Úr engu í eitthvað
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Hópur 1:

Næg tækifæri – nægt fjármagn

Sviðsmynd A – Mikill opinber stuðningur og miklir möguleikar á náttúruævintýrum
Í fyrri umræðu fyrsta hóps var markmiðið að skoða framtíð (~20-40 ár), tækifæri og hættur við
uppbyggingu og náttúruvernd í þjóðgarðslandinu Breiðamerkursandi, út frá þeirri sviðsmynd að næg
tækifæri væru á svæðinu og nægt fjármagn til þess að framkvæma.
Í stuttu máli urðu niðurstöður hópsins nokkuð samstillt heildarsýn á framtíðina og kom ekki fram
áberandi andstaða við hana. Þessi framtíðarsýn var í sjálfu sér ekki ólík því sem fyrr hefur komið fram;
þ.e. ein þjónustumiðstöð ekki fjarri þjóðveginum, góðir vegir þaðan að Jökulsárlóni, þangað sem
rafskuttlur flytja ferðafólk frá miðstöð áleiðis að jöklinum. Vegirnir eru slitbundnir og fræðslutorg við
þá og við enda þeirra eru bílastæði, þaðan sem hægt er að ganga út frá. Hlið (takmörkun af einhverju
tagi) fyrir 4x4 malarvegslóðum sem yrðu ætlaðir ferðaþjónustunni, bændum, fyrir rannsóknaferðir og
aðra sem eiga erindi á jökul. Ekki kom fram í umræðunni hvort átt væri við að takmarka almannarétt
Íslendinga heldur var frekar að þetta væri leið til þess að fyrirbyggja utanvegaakstur og beina
ferðafólki, sem á í rauninni lítil erindi önnur en að svala forvitni sinni frekar á ákveðna staði þar sem
fræðsla væri fyrir hendi.
Þau sem sátu við borðið voru sammála um að stýring á svæðinu skyldi vera í höndum
Vatnajökulsþjóðgarðs og að enginn einstaklingur eða fyrirtæki ætti að geta haft áhrif á það vald. Ríkinu
þyrfti að treysta til að gæta jafnræðis. VJÞ yrði að standa í lappirnar, setja sanngjarnar reglur og láta
aðra faraeftir þeim. Bílastæðagjöld (þjónustugjöld) og greiðslur frá fyrirtækjum ættu að standa undir
kostnaði.
Samvinna yrði að vera á milli hagaðila og landvarða en nauðsynlegt að þeir síðarnefndu og að
sjálfsögðu stjórn þjóðgarðsins væri nógu kjörkuð til þess að taka óvinsælar ákvarðanir, t.d. loka
ákveðnum svæðum, ef nauðsyn krefði. Jafnvel þó að nægt fjármagn væri til staðar í þessari sviðsmynd,
þá ættu hvers kyns athafnir ekki að vera leyfðar. Aðeins nauðsynlegar framkvæmdir og viðhald en
markmiðið væri að halda svæðinu óbreyttu – náttúrulegu. Þar af leiðandi yrðu engin hótel á svæðinu.
Of mikill fjöldi gesta hefði neikvæð áhrif á upplifun, það væri í lagi að stýra fjöldanum; “… það gerði
ekkert til þó að tímabundið væri uppselt, fólk gæti þá komið aftur seinna.”, Ekki of mikið fjölmenni en
á móti væru meiri gæði, fólk fengi persónulegri tengingu við náttúruna jákvæðari upplifun gesta af
svæðinu og öryggi.
Engu að síður væru ákveðnir innviðir sem nauðsynlegt væri að byggja upp og það mætti gera án mikilla
umhverfisáhrifa. Gjaldtaka væri sjálfsögð og myndi nýtast til viðhalds og vegna þess að nægt
[ríkis]fjármagn fylgdi ætti að gera veglega þjónustu-/gestamiðstöð, bílastæði, fræðslutorg og athvarf
þar sem leiðsögumenn og bílstjórar geta tekið við gestum sínum. Vegi ætti að gera góða að vissu marki,
eða hluta þeirra, en uppbygging á svæðinu myndi taka mið af því að um þjóðgarð væri að ræða og að
markmið hans byggja á fjórum grunnstoðum (náttúruvernd, útivist, fræðslu og byggðasjónarmið), og
skyldi taka mið af gæðum svæðisins. Því væri aðgengistakmörkun leyfileg, þ. á m. takmarkaður fjöldi
fyrirtækja leyfður (kvóti) - með það að leiðarljósi að valda ekki álagi og skaða á svæðinu.
Frekar ætti að hyggja að ‘slow travel‘ – að leiðsögumenn hafi mikla þekkingu á því sem er að gerast á
svæðinu, ekki bara hvar helst er að finna fótó-opp. Ákall um að hægja á massatúrismanum, aðeins
rólegra, ákveða ferðir fram í tímann án þess að vera í brjálaðri samkeppni. Skipulag ferða – meiri
fjölbreytni í sérhæfðri leiðsögn (jöklar, fuglar, o.s.frv.). Meiri þekking á einstökum “bútum” svæðisins
eykur möguleika á sérhæfingu í leiðsögn.
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Náttúra

Útivist

Tækifæri

Hættur

Rannsóknir
Vernd viðkvæmra svæða
Meiri umhverfisvernd
Vernd varpsvæða
Hljóðlát útivist
Fræðsluútivist
Göngusvæði, bátar. Ný
bátastöð austan megin
hugsanleg.

Of mikil umgangur á
viðkvæm, lífrík svæði,
fælir fugla

Fræðsla Aukin fræðsla og nýjar
upplýsingar um virka
landslagsheild. Sífelldar
breytingar á svæðinu,
alltaf hægt að bæta við
fræðsluna, alltaf eitthvað
nýtt. Uppfæra fræðslu
m.t.t. nýrra rannsókna.
Byggð
Atvinnusköpun
Gæðaferðir
Fjölbreyttari atvinna
Innviðauppbygging
Öryggi og bráðaþjónusta
Annars konar ferðir t.d.
kvikmyndahópar,
ljósmyndahópar,
akademísk ferðaþjónusta
(háskólahópar)
Annað
Gjaldtaka sem sértekjur
notaðar á svæðinu –
rekstur er tryggður en
sértekjur notaðar til
viðhalds.

Tillögur til að Tillögur til að
gera tækifæri fyrirbyggja
að veruleika
hættur

Óþol fyrir lokunum
Óánægja með
takmarkað aðgengi
Forsjárhyggja
Of mikill massatúrismi
Of mikill hávaði

Göngustígar
Sérhæfing í
leiðsögn, vegna
aukinna
upplýsinga um
svæðið

Lokun á svæðum

Fræðslutorg,
skipulegar
fræðsluferðir

Fyrirtæki í héraði eiga
erfitt með að keppa
við fjársterk fyrirtæki.
Heft aðgengi vinnur
gegn atvinnustarfsemi
Vantar bækistöð
(sjúkraherbergi) í
Þjónustumiðstöð við
Jökulsárlón.

Gestamiðstöð
Vegagerð
Þjónustusvæði

Kvótakerfið skapar
hættu á einokun
Tilboð í leyfi gefur
ráðandi fyrirtækjum
meiri tækifæri
umfram minni

Bílastæðagjöld
aðgangseyrir
Starfsleyfi
fyrirtækja

Mottó: Vakta náttúru (land og lífríki), halda atvinnu í byggð.
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Slow
travel,
hægja á massatúrisma.
Takmarka
hávaðasama
þjónustu
(þyrlur, flug).

Takmarka má
fjölda tækja,
þannig að
gróðasjónarmið
verði hamin.

Hópur 2:

Raunhæfa myndin

Sviðsmynd B – Lítill opinber stuðningur en miklir möguleikar á náttúruævintýrum
Sviðsmyndin hefur umtalsverða möguleika á náttúruævintýrum og margt er hægt að skoða, en
fjármagn er takmarkað. Stjórnun er lík því sem er í dag, með svæðisráð og stjórn þjóðgarðsins. En þó
verður verkaskiptingin skýrari. Svæðisráðið býr til skýran ramma, en daglegar ákvarðanir eru í höndum
starfsmanna á staðnum út frá rammanum. Boðleiðir eru stuttar og skýrar og stjórnun er gagnsæ.
Grunnþjónusta (A) á svæðinu er við Jökulsárlón, þar sem ný-samþykkt deiliskipulag verður komið í
gagnið. Landverðir hafa starfstöðvar inni við jökul í skálum (D og E) en miðja vegu frá grunnþjónustu
að landvörðum verða til ný þjónustusvæði með WC-aðstöðu og upplýsingum (B og C). Á milli A, B og C
verða ekki stórir ferðaþjónustubílar, þ.e. ekki á þjóðveginum. Gestir koma til með að njóta, sjá og
upplifa og dvelja lengur á staðnum, en er árið 2020. Gæði ferða eru mikil og boðið er upp á vistvænar
ferðir frá A til B og C, t.d. akstur (með rafbílum) fyrir þá sem það kjósa. Almennt bílastopp við B og C,
þaðan til D og E er eingöngu hægt að fara með fyrirtækjum eða fótgangandi. Frá D og E og að jökli eru
eingöngu gönguslóðar. Aðalbílastæði er við A og þar er tekið gjald af bílum og gjöld tekin af
ferðaþjónustufyrirtækjum og fer það í uppbyggingu innan svæðisins, einhvers konar útfærsla á
núverandi gistináttagjaldi. Það sem er greitt á staðnum fer í uppbyggingu á staðnum. Umhverfismál
eru í forgrunni, verndun á umhverfi og náttúru til að skemma ekki fyrir framtíðinni, einkum á
viðkvæmum svæðum t.d. Jökulnesi („Hólmanum“). Fá ferðaþjónustufyrirtæki hafa leyfi fyrir
ákveðnum fjölda ferða á dag og með takmarkaðan fjölda fólks hverju sinni, nokkurs konar kvóti, bæði
vegna náttúrunnar og einnig vegna öryggissjónarmiða. Sviðsmyndin er því talsvert lík því sem er í dag,
þó með aukinni stýringu og fjöldatakmörkunum.
Tækifæri

Náttúran

Útivist

Fræðsla

Hættur

Tillögur til að Tillögur til
gera tækifæri að
að veruleika
fyrirbyggja
hættur

Rannsóknir
Takmarka aðgengi t.d. að
Hólmanun
Meiri umhverfisvernd

Fjársterk fyrirtæki kaupa sig
inn á viðkvæm svæði
(aðgengi háð fjármagni)
Fjöldatakmarkanir
(kvótakerfi) skapar hættu á
einokun. Hvernig verður
kvóta úthlutað? Gæta þarf að
því að byggðakvóta-leyfi
verði ekki framseljanleg til
þriðja aðila.
Stýra aðgengi
Óþol íslendinga fyrir lokunum
Mikil
og
vaxandi Óánægja með takmörkað
umhverfisvitund því yngri aðgengi
kynslóðir
meira Stýring truflar.
meðvitaðar
um
umhverfismál.
Aukin fræðsla um nýtt Lokun á svæðum, þ.a.l. ekki
land undan jökli og hægt að upplifa náttúruna á
rannsóknir í jöklafræðum því svæði.
– Lifandi kennslustofa á
öllu svæðinu
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Byggð

Annað

Atvinnusköpun
Gæðaferðir með fræðslu.
Leyfisskyldar kröfur um
kunnáttu, menntun og
reynslu. Viðurlög – missir
leyfið ef þú ert ekki að
uppfylla þessi skilyrði.
Sértekjur mögulegar með
því að hafa gjald á
bílastæðum og gestum,

Heft aðgengi getur haft
neikvæð
áhrif
á
atvinnustarfsemi
Vinni gegn sjálfbærri þróunSjálfbær nýting næst ekki (ef
þú hefur ekki aðgengi að
öllu).
Stór ráðandi fyrirtæki.

Mottó: Standa í lappirnar, stýring og fræðsla!
TÆKIFÆRI: Fræðsla, Stýring (leyfi)
HÆTTUR: Fjársterkir aðilar komi og ná yfirráðum ef ekki er nægt fjármagn á svæðinu til að byggja það
upp og stuðla að vernd. Hætta á að upplifun geti orðið neikvæð með stýringu.
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Hópur 3:

Draumheimar

Sviðsmynd C – Mikill opinber stuðningur en litlir möguleikar á náttúruævintýrum
Nægt fjármagn en takmarkaðir möguleikar á náttúruævintýrum voru forsendur sviðsmyndarinnar.
Umræður um sviðsmyndina einskorðuðust algerlega við það svæði, við jökuljaðar, sem var afmarkað
á korti. Þá var athafnasemi sem á sér stað á svæðinu í dag og deiliskipulag fyrir svæðið ekki hluti af
umræðu hópsins. Sviðsmyndin gerir ráð fyrir að fjöldi ferðamanni haldist stöðugur en mögulega mun
markhópurinn verða annar að einhverju leyti og mögulega gæti Íslendingum fjölgað. Stjórnun
svæðisins er á höndum þjóðgarðsins og skal hann taka aðstöðugjald af þeim fyrirtækjum sem eru með
starfsemi á svæðinu. Ekki var rætt sérstaklega um aðgangsstýringu eða fjöldatakmarkanir en lögð
áhersla á að stýra umferð um svæðið með vegum og stígum. Uppbygging þjónustu á svæðinu felur í
sér þjónustuhús beggja vegna Jökulsárlóns, rætt var um að gera þar einnig aðstöðu fyrir vísindafólk og
rannsakendur. Hafa skal tvo megin vegi að jökli, austan og vestan megin, og skulu þetta vera
uppbyggðir og góðir vegir. Sviðsmyndin gerir ráð fyrir að vegur vestan megin verði framlengdur eftir
þörfum að jökli en austan megin yrði vegur að þjónustuhúsi sem er staðsett við núverandi bílastæði
og þaðan væri slóð að jökli fyrir viðbragðsaðila eingöngu. Hugmynd kom um að vegur vestan megin
yrði hringleið, mögulega með einstefnuakstri réttsælis. Gert er ráð fyrir fjölgun göngustíga, nokkurs
konar heilsustígum, en þó með áherslu á fræðslu um sögu, menningu, náttúru og dýralíf. Gerð slíkra
stíga skapar aðstæður til að bjóða upp á heilsuferðir, t.d. jóga og hugleiðsluferðir.
Starfsemi á svæðinu tengist aðallega menningar- og heilsutengdri ferðaþjónustu sem þarf að koma í
stað náttúruævintýranna. Hugmynd var um heilsulind á svæðinu en þar sem slík starfsemi kallar á
uppbyggingu hótels þá þótti það ekki passa innan þjóðgarðs. Ef slíkt yrði byggt upp þá væri það
einkaframkvæmd en ekki hluti af starfsemi þjóðgarðsins. Efling rannsókna á svæðinu með aðstöðu er
ein af áherslum sviðsmyndarinnar og eru rannsóknir mikilvægar fyrir aukna fræðslu til gesta.
Rannsóknir eru forsenda þess að hægt sé að miðla upplýsingum og fræða um náttúru svæðisins. Gestir
sem koma á svæðið stoppa mislengi en það þyrfti að gera svæðið áhugavert fyrir bæði þá sem vilja
gera stutt stopp og svo þá sem vilja dvelja lengur á svæðinu. Sviðsmyndin gengur útá það að gestir séu
að koma á svæðið fyrir heilsubót, rannsóknir og menningu og mikilvægur liður í því er að efla fræðslu
og miðlun til gestanna.
Með betri vegum og gönguslóðum er í senn unnið að aðgangsstýringu, náttúruvernd og bættu
aðgengi. Einnig styður það við starfsemi frumkvöðla að hafa gott aðgengi þar sem góðar samgöngur
eru forsenda tækifæranna á svæðinu.

Náttúran

Útivist

Tækifæri
Hættur
 Rannsóknir, bætt aðstaða
 Hönnun
á
leiðum
og
styður við rannsóknir
byggingum þarf að vera vel
heppnuð og falla að landslagi
 Stýring umferðar með
slóðum og göngustígum
verndar náttúruna
 Skýrt afmarkaðar leiðir,
minnka (með hliðsjón af
dýralífi og náttúru) rask
fyrir dýralíf
 Miðlun upplýsinga um
 Uppbygging vega getur aukið
tækifæri
til
útivistar,
umferð og þá raskað ró og
upplifun
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Fræðsla/Rannsóknir




Byggð




upplýsingar um svæðið
veittar í þjónustuhúsum
Aðgengi fyri alla á helstu
leiðum
Aðstaða
fyrir
rannsakendur styður við
rannsóknir
Aukin
fræðsla
í
þjónustuhúsum og við
gönguleiðir
Markaðssetja svæðið sem
heilsulind
Heilsutengd
þjónusta
arðsamari
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Truflun af aukinni umferð fyrir
rannsakendur



Gestum fækkar þar sem
atvinnustarfsemi er ekki mikil
Ef ekki tekst að markaðssetja
og gestum fækkar er búið að
byggja upp fyrir ekkert.



Hópur 4:

Úr engu í eitthvað

Sviðsmynd D – Lítill opinber stuðningur og litlir möguleikar á náttúruævintýrum
Útgangspunktur sviðsmyndarinnar var tvíhliða skortur, þ.e. bæði á fjármagni af hálfu ríkisins og á
‚framboði‘ á eftirsóknarverðum stöðum til náttúruskoðunar. Til að bregðast við þessari stöðu gerði
sviðsmyndin ráð fyrir talsverðri uppbyggingu – til að auka aðdráttarafl svæðisins – sem yrði þá að
mestu fjármögnuð af einkaaðilum. Uppbyggingin mætti þó ekki yfirskyggja náttúrlegt gildi svæðisins,
heldur væri boðið upp á ýmis konar, fremur lágstemmda, þjónustu sem gæti staðið undir kostnaði við
uppbygginguna. Núverandi vegslóðar vestan og austan yrðu framlengdir eftir því sem jökullinn hopar
og gert ráð fyrir bílastæðum við enda þeirra. Sviðsmyndin gerði ráð fyrir byggingu a.m.k. tveggja nýrra
þjónustukjarna sitt hvoru megin við Jökulsárlón. Þjónustukjarninn vestan megin væri uppi á hæðinni
sunnan núverandi jökuljaðars, en kjarninn austan megin var staðsettur nálægt bílastæði við enda
slóðar (þ.e. á nýju landi sem ekki er enn komið í ljós).Á báðum þessum stöðum væri hægt að kaupa
veitingar, auk þess sem þar yrðu salerni og aðstaða fyrir landverði. Í þessum kjörnum mætti einnig
reka einföld, vistvæn gistiheimili (e. ecolodge). Þjónustukjarnarnir yrðu byggðir upp af einkaaðilum en
í nánu samráði við Vatnajökulsþjóðgarð og samkvæmt kröfum og stöðlum sem hann myndi skilgreina.
Þjónustukjarninn á vestanverðu svæðinu yrði staðsettur þannig að hægt væri að labba þangað af
núverandi göngustíg (Breiðármörk) eftir nýrri hringleið. Á stígamótum beggja vegna væri
salernisaðstaða fyrir göngufólk. Enn fremur mætti byggja rannsóknarstöð við þennan kjarna þar sem
vísindamenn hefðu aðstöðu vegna rannsókna á jöklinum og hopi hans. Rannsóknarvinnan yrði þaðan
sýnileg þjóðgarðsgestum og hægt að nýta niðurstöður hennar til fræðslu á staðnum. Einnig kom fram
hugmynd um að útbúa nýtt athafnasvæði fyrir siglingar á Jökulsárlóni á vestari hluta svæðisins; þangað
yrði hægt að sigla með ferju frá þjónustumiðstöðinni niður við brú og fara síðan í ferðir um lónið á
minni bátum. Frá lendingarstað ferjunnar lægi gönguslóði að þjónustukjarnanum. Á eystri hluta
svæðisins þyrfti að útbúa göngustíga sem tengdu þjónustukjarnann þar við göngustíga sunnar á
Breiðamerkursandi (e.t.v. með tengingu alla leið í Jökulsárlón), svo og stíg sem myndi liggja inn að jökli.
Einnig kom fram hugmynd um hringleið á Jökulnesinu. Mikilvægt væri að leggja nýja göngustíga –
gjarnan þá fræðslustíga – til að efla innviði svæðisins og auka möguleika á útivist þar og nýtingu
svæðisins í þágu ferðaþjónustu sem ekki gæti reitt sig á margar stórar ‚náttúruperlur‘. Lögð var mikil
áhersla á mikilvægi fræðsluferða – fræðsla um náttúruna og hvernig hún væri að breytast, svo og um
menningu og sögu svæðisins, væri eftirsóknarverð af hálfu þjóðgarðsgesta og gæti þannig aukið
aðdráttarafl svæðisins þótt náttúruskoðunarstaðir sem slíkir væru af skornum skammti. Þróun
fræðsluferða gæti þannig dregið úr fækkun ferðamanna frá því sem verið hefur (þ.e. meðan íshellanna
naut enn við). Slíkar fræðsluferðir yrðu einkum farnar á vegum einkaaðila – þeir þyrftu að koma að
málum þar sem opinbert fjármagn væri lítið og því yrðu aldrei margar ferðir í boði af hálfu
þjóðgarðsins, þótt einhverjar yrðu farnar. Á sumum viðkvæmum, varhugaverðum eða sérlega
áhugaverðum náttúrustöðum ætti að gera ráð fyrir aðgangsstýringu, þ.e. að ferðir um þá yrðu einungis
heimilar í fylgd með vönum leiðsögumanni. Rekstraraðilar þjónustukjarna og ævintýrafyrirtæki myndu
greiða ákveðið ‚auðlindagjald‘ til þjóðgarðsins í staðinn fyrir afnot þeirra af gæðum hans. Einnig yrðu
innheimt gjöld af þjóðgarðsgestum, t.d. í formi þjónustugjalda vegna afnota af bílastæðum. Þessar
sértekjur myndu standa undir framkvæmdum og viðhaldi innviða af hálfu þjóðgarðsins, svo og til að
fjármagna rannsóknastarf. Þar sem þessi sviðsmynd gerði ráð fyrir mikilli aðkomu einkaaðila þyrfti
stjórnun af hálfu þjóðgarðsins að vera mjög sterk, þannig að uppbygging eða rekstur væri ekki í
andstöðu við markmið þjóðgarðsins. Markaðssetning svæðisins væri mikilvægi og þar þyrftu bæði ríkið
(í gegnum Íslandsstofu og Markaðstofur landshlutanna) og einkaaðilar að leggja til fjármagn.
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Mat á sviðsmynd:
Hópurinn sem lagði mat á sviðsmyndina sá margvísleg tækifæri – en einnig töluverðar hættur – í henni
m.t.t. meginmarkmiðanna fjögurra (sjá nánar í töflu). Mestu tækifærin lutu að útivíst, í tengslum við
aukið aðgengi almennings og ævintýrafyrirtækja vegna uppbyggingar á innviðum og þjónustu innan
svæðisins. Þetta aukna aðgengi var jafnframt sterklega tengt auknum möguleikum á fræðslu, ekki þá
síst á vegum einkaaðila, og var hugtakið ‚fræðsluleiðsögn‘ nefnt í því sambandi. Fræðslan þyrfti enn
fremur að vera undirbyggð af rannsóknastarfi sem væri virkt og viðvarandi innan svæðisins; náttúran
væri mjög kvik og því þyrftu fræðsluaðilar að hafa aðgang að nýjustu upplýsingum hverju sinni. Bent
var á að rannsóknir styrktu grannbyggðina og atvinnustarfsemi innan hennar. Þá ætti
innviðauppbyggingin að miða að því að halda viðkvæmum svæðum utan alfararleiðar – útivistinni yrði
beint að ákveðnum svæðum en önnur látin óáreitt. Helstu hættur lutu annars vegar að margvíslegum
neikvæðum áhrifum fyrirhugaðrar uppbyggingar á náttúruna sjálfa eða upplifun hennar af hálfu
þjóðgarðsgesta (t.d. möguleika á að upplifa þögn eða myrkur). Hins vegar væru ýmsar hættur fólgnar
í þeim útgangspunkti sviðsmyndarinnar að uppbyggingin yrði að langmestu leyti fjármögnuð af
einkaaðilum. Ef nýir vegir yrðu t.d. byggðar upp af einkaaðilum þyrfti að tryggja að því fylgdu ekki
takmarkanir á aðgengi annarra fyrirtækja. Hætta væri á því að einkaframkvæmdir leiddu til einokunar,
sérstaklega af hálfu fjársterkra aðila, sem aftur myndi svo vinna gegn markmiðinu um eflingu byggðar.
Þá var einnig nefnt að aukið aðgengi gæti aukið tíðni slysa meðal þjóðgarðsgesta.
Ýmsar tillögur um leiðir til að raungera tækifæri eða lágmarka/fyrirbyggja hættur komu fram:
Jökladagur – tengja fræðslu, útivist og leik = Jötnaleikar.
Gjöld frá einkaaðilum verði skilyrt til uppbyggingar fræðslu og rannsókna.
Skilyrði að vegirnir verði opnir almenningi.
Public-Private framkvæmdir – þjóðgarðurinn stýri uppbyggingunni. Gjöld frá ferðaþjónustuaðilum
renni beint inn í þjóðgarðinn.
Uppbygging vega falli vel inn í umhverfið.
Lágmarka lýsingu frá mannvirkjum.
Setja reglugerð um starfsemi erlendra fyrirtækja.
Setja reglur/skilyrði af hálfu þjóðgarðsins um fjármögnun uppbyggingar. Tengist public-private
framkvæmdaleið. Fjármögnunaraðilinn fái ekki að vera rekstraraðili í þjóðgarðinum, heldur býr hann
til félag sem leigir út til annarra rekstraraðila. Þannig aðskilja uppbyggingu og rekstur.
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Vernda náttúru
svæðisins,
svo
sem
landslag,
lífríki,
jarðmyndanir og
menningarminjar.

TÆKIFÆRI

HÆTTUR

Æskilegar afleiðingar

Óæskilegar afleiðingar

Náttúruvernd utan vega, skipulag
gönguleiða auki náttúruvernd.
Miðla
fræðslu
menningarminjar

um

náttúruna

t.d.

Náttúruvernd í hættu, of mikil uppbygging á
vegum og göngustígum getur rýrt víðernin.

og

Álag á jarðmyndanir og menningarminjar. Oft fórn
til að vernda. Fórnarkostnaður??

Tækifæri í þögninni, víðerni

Neikvæð sjónræn áhrif v. meiri umferðar og gæti
haft áhrif á þögnina.
Fuglalíf vegna aukinnar umferðar

Gefa almenningi
kost á að kynnast
og njóta náttúru
og sögu svæðisins.

Aukið aðgengi að náttúruperlum með
uppbyggingu vega og göngustíga.

Takmörkun á aðgengi ef vegir eru byggðir upp af
einkaaðilum. Tryggja aðgengi með stjórnun.

Uppbygging fræðslu.

Uppbygging innviða – rafmagn, fráveita getur haft
neikvæð
áhrif
á
upplifun,
sjónmengun/ljósmengun.

Rannsókna- og fræðslusetur eykur möguleika
almennings

Uppbygging siglingaaðstöðu – neikvæð áhrif –
truflun.
Aukin hætta á slysum.
Stuðla
að
rannsóknum
á
svæðinu, fræða
um það og ýta
undir
aukinn
skilning
almennings
á
gæðum
og
sérstöðu
svæðisins.

Vera með fræðslugöngustíga

Leitast við að
styrkja byggð og
atvinnustarfsemi í
nágrenni
þjóðgarðsins, m.a.
með því að hvetja
til
sjálfbærrar
nýtingar
gæða
svæðisins.

Rannsóknir
styrkja
atvinnustarfsemi.

Mannlegt inngrip í náttúruna.

Fræðsluleiðsögn
Fræðslumiðstöð
Þjónustumiðstöð – gisting býður upp á
aðstöðu rannsóknarmanna.
Auknir fræðslumöguleikar

byggð

og

Einkafjármagn sé byggt á þessu markmiði –
lókal uppbygging sem hefur afleidda
starfsemi. Fyrirbyggja einokun stórra aðila.
Tækifæri felast í auknu aðgengi fyrir
almenning og ferðaþjónustufyrirtæki.
Aukið aðgengi – eykur möguleika á útivist og
fræðslumöguleika

Annað/Önnur
markmið (hvaða)

(engin nefnd)
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Einkaframkvæmd – getur skapað hættu á einhæfri
uppbyggingu og styður því ekki við markmið um
byggðaþróun.
Einokun getur alltaf fylgt einkaframkvæmdum.
Samkeppni við aðra gististaði getur haft neikvæð
áhrif.

FYLGISKJÖL
1.

Boðsbréf á vinnustofu

2.

Dagskrá vinnustofu

3.

Verkáætlun vinnustofu

4.

Leiðbeiningar fyrir þátttakendur

5.

Skapalón fyrir hópstjóra og ritara (vinnustofa 1)

6.

Skapalón fyrir hópstjóra og ritara (vinnustofa 2)

7.

Tölvupóstur vegna spurningakönnunar

8.

Spurningakönnun fyrir þátttakendur

19

Fylgiskjal 1: Boðsbréf til þátttakenda á vinnustofunni
Vinnustofa um verndun og nýtingu við jaðar Breiðamerkurjökuls – 10. febrúar 2020
Góðan dag,
Mánudaginn 10. febrúar n.k. boðar svæðisráð Suðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs til vinnustofu með
hagaðilum um verndun og nýtingu við jaðar Breiðamerkurjökuls. Vinnustofan er liður í samráðsferli
við gerð stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir Breiðamerkursand. Meginviðfangsefni fundarins snýr
að líklegri hopun Breiðamerkurjökuls í náinni framtíð og þeim afleiðingum sem breytingar á jöklinum
kunna að hafa fyrir náttúruvernd, útivist og ferðaþjónustu við jaðar hans, bæði vestan og austan við
Jökulsárlón. Markmið vinnustofunnar er að leiða fram skýra og framvirka sýn á þær aðgerðir sem
grípa þarf til í stjórnunar og verndaráætlun þannig að viðmiðum sjálfbærrar þróunar verði sem best
mætt á því tíu ára tímabili sem áætlunin mun gilda.
Fyrirtæki þitt/stofnun þín er einn af hagaðilum þessa svæðis innan Vatnajökulsþjóðgarðs og því
biðjum við þig vinsamlegast um að tilnefna einn einstakling til að mæta á vinnustofuna fyrir hönd
fyrirtækisins/stofnunarinnar og sinna verkefnum henni tengdri. Vinsamlegast athugið að viðkomandi
aðili ætti ekki að tengjast svæðisráði Suðursvæðis þjóðgarðsins með beinum hætti.
Vinna þátttakenda í tengslum við vinnustofunni er þríþætt:
1. Svara stuttum spurningalista á rafrænu formi í aðdraganda fundar
2. Taka þátt í vinnustofunni þann 10. febrúar milli kl. 11-16
3. Leggja mat á niðurstöður fundarins sem sendar verða þátttakendum á rafrænu formi í kjölfar
fundar.
Við biðjum þig um að hafa samband við þann aðila sem þú tilnefnir fyrir þína hönd og ganga úr
skugga um að viðkomandi sé tilbúinn til að taka þátt í verkefninu. Í framhaldinu óskum við eftir því
að fá sendar upplýsingar um nafn og netfang viðkomandi aðila. Tilnefningarnar þurfa að berast
okkur í síðasta lagi miðvikudaginn 22. janúar n.k.
Gert er ráð fyrir að vinnufundurinn fari fram í húsakynnum Jöklaveraldar í Hoffelli. Fundartíminn er,
eins og áður hefur komið fram, mánudagurinn 10. febrúar milli kl.11-16 og mikilvægt er að
þátttakendur sjái sér fært að sitja allan fundinn. Boðið verður upp á léttan hádegisverð á fundinum
ásamt kaffiveitingum þátttakendum að kostnaðarlausu. Nánari upplýsingar um dagskrá og
fyrirkomulag vinnustofunnar verða sendar til þátttakenda í næstu viku, þegar ljóst verður hverjir
munu sitja fundinn.
Fyrir þá þátttakendur sem staðsettir eru á höfuðborgarsvæðinu er rétt að geta þess að Flugfélagið
Ernir flýgur beint til Hafnar á mánudögum, bæði kvölds og morgna (sjá nánar www.ernir.is )
Þátttakendur sem þess óska verða sóttir á flugvöllinn á Hornafirði og keyrðir þangað aftur að fundi
loknum. Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Hornafirði ásamt Nýheimum þekkingarsetri heldur utan
um skipulagningu og framkvæmd fundarins og skal skráning berast á netfangið sandra@nyheimar.is
fyrir miðvikudaginn 22. janúar n.k.
Með von um góða þátttöku,
F.h. svæðisráðs Suðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs
Matthildur Ásmundardóttir, formaður
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Fylgiskjal 2: Dagskrá vinnustofunnar
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Fylgiskjal 3: Verkáætlun um framkvæmd vinnustofunnar

VERKPLAN: Vinnustofa um verndun og nýtingu við jaðar Breiðamerkursjökuls, 10. feb. 2020

Verkþáttur ActivitiesTími
Verk
(mín)
Ná saman
(15)
þátttakendum
Inngangskynning
5
og dagskrá
Lýsing á
bakgrunni og
samhengi
vinnustofunnar
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Lýsing á vinnuferli
vinnustofunnar
(lið fyrir lið)

15

Viðfangsefni

Aðföng

Hver(jir)?

Þátttakendur mæta á svæðið (m.a. úr
flugi)
Bjóða fólk velkomið til fundar
Lýsa dagskrá vinnustofu og gefa yfirlit
um efni og umfangi vinnunnar þar
Veita bakgrunnsupplýsingar (gerð SoV,
ferðaþjónusta, UNESCO, deiliskipulag)

Kaffi + léttur
morgunverður
PowerPoint

PowerPoint

Þorvarður

A. Kynna niðurstöður vefkönnunar
B. Útkýra framtíðarkort (2040)

PowerPoint

Hugrún
Snævarr

Útskýra/lýsa breytikrafta “matrix-u”

PowerPoint

Þorvarður

Matthildur
Þorvarður

Lýsa frum-sviðsmyndum (fjórar)
Lýsa kjarnaatriðum (aspects)
Lýsa skilgreiningu á (ó)æskilegum
birtingarmyndum hvers kjarnaatriðis.
Lýsa “back casting” verklagi

Hönnun og
kynning á
sviðsmyndum

80

Búið verður að
skipta fólki í hópa
fyrirfram

Skipst á hugmyndum, málin rædd,
hugmyndir endurskoðaðar
Lýsa sviðsmynd, mtt. hvers
kjarnaatriðis, bæði tölulegum þáttum
og gæðum.
Teikna sviðsmyndina á kort (spatial
attributes)

Hópar
Stór krassblöð /
hópritararar

Hópar /
Hópstjórar

Kort, túss,
merkimiðar

Kynning og umræða um sviðsmyndir

Stór krassblöð,
kennaratyggjó

Hádegishlé

40

Frágangur sviðsmynda

Hádegismatur

Þorvarður /
Johannes
Hópar (rýna
sviðsmynd frá
öðrum hópi)

Mat á
sviðsmyndum

90

Greina/skrásetja jákvæðar og
neikvæðar hliðar hverrar sviðsmyndar
(desirable and undesirable aspects)
Gerð bakspár: Tillögur að aðgerðum í
SoV til að ná fram æskilegum
kjarnatriðum og forðast óæskileg
atriði.
Kynningar á niðurstöðum, umræður

Stór krassblöð
(með töflu til
útfyllingar)

PowerPoint

Hópstjórar

Kort hengd upp á
vegg.

Kaffipása

20

Samanburður á niðurstöðum hópa og
samantekt um niðurstöður í heild.

Kaffi & kruðerí

Hópstjórar og
Hans

Lokaumræður
vinnustofu

25

Ræða um jákvæðar/neikvæðar hliðar
og um framlagðar tillögur fyrir SoV

PowerPoint

Allir /
Þorvarður

Kynna lokaskref,
Þakkir

5

Lýsa lokaþætti vinnustofunnar (mati á
niðurstöðum, gegnum vefkönnun).

PowerPoint

Þorvarður
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Fylgiskjal 4: Leiðbeingar um verklag fyrir þátttakendur

VINNUSTOFA 1 (gerð sviðsmynda):
1). Ræða frummynd (og breytikrafta)
2). Skilgreina grunnþætti
(þ.e. þættina sem munu hafa mest áhrif á framvindu mála í þessari sviðsmynd)
3). Búa til söguþráð
(út frá grunnþáttum: hvers eðlis eru þeir og í hversu miklu magni verða þeir?)
4). Teikna upp kort
(sýna innviði og annað sem mun leiða af þeirri þróun svæðisins, skrá annað niður)
5). Skrifa stuttan útdrátt

VINNUSTOFA 2 (rýni sviðsmynda):
1). Ræða sviðsmyndina sem meta skal
(út frá korti og öðrum gögnum)
2a). Greina jákvæðar og neikvæðar afleiðingar m.t.t. markmiða þjóðgarðsins
(mun þessi sviðsmynd styðja við markmiðið um náttúruvernd? En markmiðið um útivist? O.s.frv. )
2b). Skilgreina jákvæðustu og neikvæðustu afleiðingar, m.t.t. markmiða þjóðgarðsins
(eru einhverjar afleiðingar sem eru alfarið jákvæðar eða alfarið neikvæðar?)
3). Skilgreina aðgerðir með „bakvörpun“ (2b)
(hvaða aðgerðir getum við gripið til núna til að stuðla að jákvæðum afleiðingum/fyrirbyggja
neikvæðar afleiðingar)
4). Samantekt um æskilegar aðgerðir (hópstjórar)
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Fylgiskjal 5: Skapalón til skráningar á niðurstöðum fyrir hópstjóra og ritara (vinnustofa 1)

GRUNNÞÁTTUR

Undirþættir
(birtingarmyndir)

DÆMI:

Hvers konar áhrif?
(Hvernig koma áhrifin
fram?)

DÆMI:
Stjórnun

Miðstýring / Valddreifing

Þjónusta í boði

Upplýsingastöðvar
Innviðir (t.d. vegir, bílastæði,
klósett, göngustígar o.s.frv.)

Starfsemi (í
ferðþjónustu og
öðru)

Hvers konar ferðir?
Hvers konar afþreying (t.d.
langar gönguferðir,
útsýnisferðir, veiði)
Veitingar

Gestir

Áhugasvið (t.d. ævintýraþrá,
fræðsluáhugi, skyndiferðir,
eingöngu Íslendingar eða
heimamenn)
Fjöldi gesta (mikill eða lítill,
vaxandi eða minnkandi)
Opinber fjármögnun
Gjöld á fyrirtæki
Aðgöngugjald

Fjármögnun

Aðgöngustýring

Takmarkanir (t.d. á tegund
útivistar eða ferðamennsku,
á aðgengi að svæðinu)
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Hversu sterk verða
áhrifin?
(Hversu mikil – tölulega
eða kvalitatíft)

Hvar?
KORT

Fylgiskjal 6: Skapalón til skráningar á niðurstöðum fyrir hópstjóra og ritara (vinnustofa 2)

MATSÞÆTTIR:

TÆKIFÆRI

HÆTTUR

Æskilegar
afleiðingar

Óæskilegar
afleiðingar

Tillögur til að
Tillögur til að
gera tækifæri að fyrirbyggja
veruleika
hættur

Vernda náttúru svæðisins,
svo sem landslag, lífríki,
jarðmyndanir og
menningarminjar.

Gefa almenningi kost á að
kynnast og njóta náttúru og
sögu svæðisins.

Stuðla að rannsóknum á
svæðinu, fræða um það og
ýta undir aukinn skilning
almennings á gæðum og
sérstöðu svæðisins.
Leitast við að styrkja byggð
og atvinnu-starfsemi í
nágrenni þjóðgarðsins, m.a.
með því að hvetja til
sjálfbærrar nýtingar gæða
svæðisins.
Annað/Önnur markmið
(hvaða)

x
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Fylgiskjal 7: Tölvupóstur til þátttakenda um vefkönnun, dags. 29. janúar 2020

Kæri þátttakandi,
Innan skamms færð þú sendan tölvupóst (frá SurveyMonkey) með hlekk á stutta vefkönnun.
Könnunin er liður í undirbúningi vinnustofu um verndun og nýtingu við jaðar Breiðamerkurjökuls sem fram fer þann 10. febrúar næstkomandi. Markmið hennar er að afla upplýsinga frá
þátttakendum sem munu flýta fyrir gerð sviðsmynda og annarra þátta vinnustofunnar.
Vinsamlegast athugið að þegar rætt er um „Breiðamerkursand“ í könnuninni, þá er verið að
vísa til þess hluta sandsins sem friðlýstur var sumarið 2017 og er nú hluti Vatnajökulsþjóðgarðs (sjá Kort 1 í fylgiskjali).
Í spurningu nr. 4 er spurt um afmarkaðri hluta þessa svæðis (þ.e. í grennd við jaðar
Breiðamerkurjökuls) sem kallað er „rannsóknarsvæði“ til aðgreiningar (sjá Kort 2 í
fylgiskjali).
Könnunin er nafnlaus og því verður ekki hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Það
tekur um 5 mínutur að svara henni. Athugið að svara þarf öllum spurningum svo hægt sé að
ljúka könnuninni. Ýta þarf á hnapp sem ýmist er merktur „Allt í lagi“ eða „Næsta“ til að fara
yfir í næstu spurningu. Mælt er með því að svara könnuninni í tölvu frekar en í snjallsíma ef
mögulegt er. Er það aðallega vegna kortanna sem fylgja hér í viðhengi og eru einnig sýnileg
inni í könnuninni.
Við biðjum þig vinsamlegast að svara könnuninni eigi síðar en föstudaginn 31. janúar n.k.
Ef þú hefur einhverjar spurningar um könnunina, hafðu þá endilega samband við Söndru
Björgu Stefánsdóttur (sandra@nyheimar.is) eða Þorvarð Árnason (thorvarn@hi.is).
Með góðri kveðju og þökk fyrir þátttökuna,
Sandra Björg
P.S: Hafir þú ekki fengið tölvupóst með hlekk á könnunina sjálfa innan 30 mínútna frá
móttöku þessa bréfs, láttu mig þá vinsamlegast vita sem allra fyrst.

Sandra Björg Stefánsdóttir
Verkefnastjóri Nýheima Þekkingarseturs
www.nyheimar.is
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Fylgiskjal 8: Spurningakönnun fyrir þátttakendur vinnustofunnar

Spurningakönnun vegna vinnustofu um verndun og nýtingu við jaðar Breiðamerkurjökuls

Kæri þátttakandi,
Spurningakönnunin sem hér fer á eftir er liður í undirbúningi vinnustofu um verndun og nýtingu við
jaðar Breiðamerkurjökuls sem fram fer þann 10. febrúar næstkomandi. Markmið hennar er að afla
upplýsinga frá þátttakendum sem munu flýta fyrir gerð sviðsmynda og annarra þátta vinnustofunnar.
Vinsamlegast athugið að þegar rætt er um „Breiðamerkursand“ í könnuninni, þá er verið að vísa til
þess hluta sandsins sem friðlýstur var og er nú hluti Vatnajökulsþjóðgarðs (sjá Kort 1). Í spurningum
nr. 5-7 er spurt um afmarkaðri hluta þessa svæðis (þ.e. í grennd við jaðar Breiðamerkurjökuls) sem
kallað er „rannsóknarsvæði“ til aðgreiningar (sjá Kort 2).
Könnunin er nafnlaus og því verður ekki hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Það er mjög
mikilvægt að öllum spurningum sé svarað, sérstaklega þá spurningum nr. 5-7, en þátttakendur mega
þó sleppa því að svara einstökum spurningum, ef þeir svo kjósa.

Spurning 1: Hversu mikilvæg eru neðangreind markmið, að þínu mati, fyrir stjórnun og verndun
Breiðamerkursands? Vinsamlegast forgangsraðið markmiðunum frá 1 til 4, með því að merkja 1 við
það markmið sem þér finnst allra mikilvægast, 2 við næstmikilvægasta markmiðið og svo framvegis.
•

Vernda náttúru svæðisins, svo sem landslag, lífríki, jarðmyndanir og menningarminjar.

•

Gefa almenningi kost á að kynnast og njóta náttúru og sögu svæðisins.

•

Stuðla að rannsóknum á svæðinu, fræða um það og ýta undir aukinn skilning almennings á
gæðum og sérstöðu svæðisins.

•

Leitast við að styrkja byggð og atvinnustarfsemi í nágrenni þjóðgarðsins, m.a. með því að
hvetja til sjálfbærrar nýtingar gæða svæðisins.

Spurning 2: Finnst þér að stjórnun og verndun Breiðamerkursands ætti að horfa til fleiri
meginmarkmiða en þeirra sem tilgreind eru í spurningu nr. 1 hér að ofan? Ef svo er, hvaða markmið
væri/væru það?

--------------------------------------------------------------------
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Spurning 3: Hvaða gæði, ferla eða hlutverk Breiðamerkursands er, að þínu mati, allra mikilvægast að
vernda? Vinsamlegast merktu við þau þrjú atriði í listanum hér fyrir neðan sem þér finnst mest þörf
á að vernda á Breiðamerkursandi..
Landslag
Lífríki
Jarðmyndanir
Menningarminjar
Óbyggð víðerni
Vistkerfi
Útivist almennings
Ferðaþjónusta
Hefðbundin nýting
Rannsóknastarf / Fræðslustarf
ANNAÐ, HVAÐ: _________________________________________

Spurning 4: Hvaða gæði, ferlar eða hlutverk Breiðamerkursands eru, að þínu mati, í mestri hættu?
Vinsamlegast merktu við þau þrjú atriði í listanum hér fyrir neðan sem þér finnst vera í mestri hættu
á Breiðamerkursandi.
Landslag
Lífríki
Jarðmyndanir
Menningarminjar
Óbyggð víðerni
Vistkerfi
Útivist almennings
Ferðaþjónusta
Hefðbundin nýting
Rannsóknastarf / Fræðslustarf
ANNAÐ, HVAÐ: _________________________________________
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Spurning 5: Hvaða breytikraftar munu, að þínu mati, ráða mestu um landnýtingu fyrir útivist og/eða
ferðaþjónustu á rannsóknarsvæðinu (sjá Kort 2) í nánustu framtíð (þ.e. fram til ársins 2030)?
Vinsamlegast merktu við þau þrjú atriði í listanum hér fyrir neðan sem munu hafa mest áhrif á
framvindu mála:
Staða íslenska þjóðarbúsins / Velmegun íslensks almennings
Stefna um fjármögnun innviða (þ.e. hvort uppbygging verður í höndum ríkis eða einkaaðila)
Áherslumál sitjandi ríkisstjórnar (þ.e. hvort vegur þar þyngra, náttúruvernd eða auðlindanýting)
Hnattræn hlýnun (þ.e. hækkun á meðalhitastigi á jörðinni)
Náttúruvá (t.d. eldgos, jarðskjálftar eða jökulhlaup)
Öfgakenndir veðuratburðir (t.d. óvenju mikil úrkoma eða hár vindstyrkur)
Fjöldi erlendra ferðamanna sem heimsækir Ísland
Umhverfisvitund þeirra erlendu ferðamanna sem koma til Íslands
Val ferðamanna á afþreyingarmöguleikum (þ.e. hvers konar afþreying þeim þykir eftirsóknarverðust)
Tilvist áhugaverðra náttúruskoðunarstaða innan svæðisins (t.d. íshella)
Umfjöllun á samfélagsmiðlum um landsvæðið
Fjármagnið sem sett er í stjórnun- og verndun svæðis (í landvörslu, uppbyggingu innviða o.s.frv.)
ANNAÐ, HVAÐ: _________________________________________

Spurning 6: Tilgreindu vinsamlegast, í ljósi svara þinna við spurning nr. 5 hér að ofan, hversu
áhrifamikla þú telur þá breytikrafta vera sem þú merktir við. Merktu 1 við þann breytikraft sem þú
telur vera áhrifamestan, 2 við þann næst-áhrifamesta og 3 við þann þriðja áhrifamesta.

Spurning 7: Tilgreindu vinsamlegast, í ljósi svara þinna við spurning nr. 5, hversu mikla óvissu þú
telur ríkja um það hvort áhrif einstakra breytikrafta muni komi fram. Merktu 1 við þann breytikraft
sem þú telur mesta óvissu ríkja um, 2 við þann sem næstmest óvissa ríkir um og 3 við þann sem
minnst óvissa ríkir um af þeim þremur sem þú valdir.
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Spurning 8: Hversu líklegt eða ólíklegt er það, að þínu mati, að hægja muni á hopun
Breiðamerkurjökuls á næstu 15-20 árum?
Mjög líklegt / Frekar líklegt / Hvorki líklegt né ólíklegt / Frekar ólíklegt / Mjög ólíklegt / Veit ekki / Vil
ekki svara

Spurning 9: Hversu líklegt eða ólíklegt er það, að þínu mati, að hægja muni á hopun
Breiðamerkurjökuls á næstu 50-100 árum?
Mjög líklegt / Frekar líklegt / Hvorki líklegt né ólíklegt / Frekar ólíklegt / Mjög ólíklegt / Veit ekki / Vil
ekki svara

Spurning 10: Telur þú að loftslagsbreytingar séu af náttúrulegum völdum, mannavöldum eða hvoru
tveggja?
Alfarið af náttúrulegum völdum / Aðallega af náttúrulegum völdum / Um það bil jafnt af
náttúrulegum völdum og mannavöldum / Aðallega af mannavöldum / Alfarið af mannavöldum
Ég tel að loftslagið sé ekki að breytast / Veit ekki / Vil ekki svara

Spurning 11: Eru einhverjar athugasemdir eða ábendingar sem þú vilt sjálf(ur) koma á framfæri við
skipuleggjendur vinnustofunnar?

--------------------------------------------------------------------------

BESTU ÞAKKIR FYRIR ÞÁTTTÖKUNA!
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