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1 Inngangur
Stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs er unnin samkvæmt lögum um þjóðgarðinn nr.
60/2007 (með síðari breytingum) og reglugerð nr. 300/2020. Lög um Vatnajökulsþjóðgarð (með
breytingum nr. 101/2016) heimila gerð viðauka við stjórnunar- og verndaráætlun vegna stækkunar
þjóðgarðsins (sjá 12. grein). Svæðisráðin, hvert á sínu svæði, skulu vinna tillögu að viðauka við
stjórnunar- og verndaráætlun vegna stækkunar sem varðar þeirra rekstrarsvæði. Í slíkum viðauka skulu
mörk þess svæðið sem bætist við þjóðgarðinn tilgreind og gefin lýsing á náttúru þess og ákvæðum um
stjórnun og verndun svæðisins. Með þessu móti er heimilt að setja fram stjórnunar- og verndaráætlun
fyrir ný svæði innan þjóðgarðsins án þess að taka áætlunina upp í heild. Við næstu endurskoðun
stjórnunar- og verndaráætlunar þjóðgarðsins er viðaukanum bætt við (Vatnajökulsþjóðgarður, 2020).
Stjórnunar- og verndaráætlun er meginstjórntæki þjóðgarðsins. Lögbundið hlutverk stjórnunar- og
verndaráætlunar Vatnajökulsþjóðgarð er meðal annars að tilgreina „markmið verndunar, stefnu
stjórnar og leiðir til að framfylgja stjórnun og vernd“ (Lög nr. 60/2007 m.s.br., 12. grein). Fyrsta
stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs tók gildi árið 2011 og var að stofni til byggð á
tillögum fyrir hvert rekstrarsvæði þjóðgarðsins (sjá til dæmis Þorvarður Árnason o.fl., 2010). Núverandi
stjórnunar- og verndaráætlun tók gildi 12. júlí 2013 (Vatnajökulsþjóðgarður, 2013).
Svæðisráð suðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs leggur hér fram tillögu að viðauka við stjórnunar- og
verndaráætlun þjóðgarðsins. Að viðauknum var unnið vegna stækkunar þjóðgarðsins eftir útgáfu
reglugerðar nr. 730/2017 sem kvað á um friðlýsingu Jökulsárlóns og nærliggjandi svæða. Þar með
breyttust mörk þjóðgarðsins á suðursvæði og nýtt svæði á Breiðamerkursandi varð hluti þjóðgarðs.
Tillaga að viðauka við stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs sem hér er birt beinist
einvörðungu að því svæði sem bættist við þjóðgarðinn eftir tilkomu reglugerðar nr. 730/2017. Tillagan
var samþykkt á fundi svæðisráðs suðursvæðis þann 5. október 2020.
Gerður var samningur við Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Hornafirði, Náttúrustofu Suðausturlands
og Nýheima þekkingarsetur um ráðgjöf og vinnu við gerð tillögu að stjórnunar- og verndaráætlun fyrir
Breiðamerkursand. Ráðgjafahópurinn tók saman greinargerð (sjá Þorvarður Árnason o.fl., 2020) þar
sem finna má nánari upplýsingar um þá tillögu svæðisráðs að viðauka við stjórnunar- og verndaráætlun
sem lögð er fram í þessu skjali.
Við gerð stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir Vatnajökulsþjóðgarð gætir aukinnar áherslu á samráð.
Lög og reglugerð um þjóðgarðinn kveða á um hlutverk svæðisráðs varðandi samráð við
Umhverfisstofnun og Náttúrufræðistofnun Íslands og eftir atvikum aðrar hlutaðeigandi fagstofnanir
ríkisins (Lög nr. 60/2007 m.s.br., 12. grein). Svæðisráð skal enn fremur tryggja samráð við landeigendur,
sveitarstjórnir og aðra hagsmunaaðila á svæðinu.
Efni þessa skjals má í meginatriðum skipta í fimm hluta: Inngang (bls. 1), Svæðislýsingu (bls. 2-6),
Samráð (bls. 7-8) og Breytingar og viðbætur (bls. 9-16). Að lokum er greint frá heimildum sem notaðar
voru við gerð þessa viðauka (bls. 17-19).
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2 Svæðislýsing og forsendur verndar
2.1 Friðlýsing Breiðamerkursands
Þann 25. júlí árið 2017 undirritaði þáverandi umhverfis- og auðlindaráðherra friðlýsingu Jökulsárlóns
og nærliggjandi svæða. Friðlýsingin var gerð með breytingu á reglugerð (7. breyting á reglugerð nr.
608/2008 um Vatnajökulsþjóðgarð) sem unnin var í Umhverfis- og auðlindaráðuneyti, staðfest af
ráðherra og í framhaldinu auglýst í stjórnartíðindum. Óskað var eftir samþykki Sveitarfélagsins
Hornafjarðar sem fer með skipulagsvald á svæðinu. Svæðisráð suðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs var,
líkt og Sveitarfélagið Hornafjörður, fylgjandi friðlýsingu Breiðamerkursands. Kaup ríkisins á jörðinni Felli
í ársbyrjun 2017 voru mikilvægt skref í friðlýsingu Breiðamerkursands, en einnig voru þjóðlendur á
vestari hluta Breiðamerkursands friðlýstar.

Mynd 1. Mörk friðlýsta svæðisins. Núverandi mörk Vatnajökulsþjóðgarðs á Breiðamerkursandi (eftir síðustu
stækkun hans árið 2019) ásamt upphaflegum þjóðgarðsmörkum sem miðuðust við jaðar Vatnajökuls árið 1998
(Náttúrustofa Suðausturlands/Snævarr Guðmundsson, 2020).
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Friðlýsta svæðið tekur til Jökulsárlóns og nærliggjandi svæða á Breiðamerkursandi og er um 189 km2
að flatarmáli (Vatnajökulsþjóðgarður, 2017a). Í fyrsta sinn ná mörk Vatnajökulsþjóðgarðs að hafi og
hluti þjóðvegar 1 er nú einnig innan þjóðgarðsins. Rökstuðningur fyrir friðlýsingu Breiðamerkursands
var meðal annars byggður á eftirfarandi skýrslum: Náttúruverndaráætlun – aðferðafræði, Important
Bird Areas in Europe, Votlendisskrá Landverndar, Yfirlit yfir helstu votlendi á Norðurlöndum og
Sjávarlónaskrá Náttúruverndarráðs. Einnig var leitað til ýmissa fagstofnana og fyrirhuguð stækkun
Vatnajökulsþjóðgarðs kynnt í heimabyggð (Umhverfis- og auðlindaráðuneyti, tölvupóstur dags. 31. júlí
2019).
Breiðamerkursandur hefur verið á náttúruminjaskrá (sjá svæði númer 635) allt frá fyrstu útgáfu hennar
(Náttúruverndarráð, 1975). Í tillögum að náttúruverndaráætlun 2004-2008 var lögð til verndun svæðis
með heitinu „Breiðamerkursandur-Kvíármýrarkambur“ (Umhverfisstofnun, 2003). Í upphaflegum
tillögum að svæðum á framkvæmdaáætlun (B-hluta) náttúruminjaskrár var enn fremur tilgreint svæði
með heitinu „Breiðamerkursandur-Fagurhólsmýri“ sem féll undir net verndarsvæða vegna fugla
(Náttúrufræðistofnun, á. á.). Eftir friðlýsingu stærsta hluta Breiðmerkursands var mörkum svæðisins
breytt og heitir það nú „Fjallsá-Fagurhólsmýri“ (Olga Kolbrún Vilmundardóttir o.fl., 2019).
Meginmarkmið með verndun Breiðamerkursands eru að:
• Varðveita jarðfræðilegan fjölbreytileika og virka jarðfræðilega ferla sem leggja grunninn að
vistfræðilegum ferlum, mismunandi búsvæðum og líffræðilegum fjölbreytileika svæðisins.
• Bæta aðgengi að þjóðgarðinum og hvetja til útivistar í hinu síkvika umhverfi þar sem gestir eru
fræddir um virka landmótun svæðisins, jarðmyndanir, vistkerfi, líffræðilegan fjölbreytileika og
áhrif loftslagsbreytinga á náttúrlega ferla og þróun svæðisins.
• Stuðla að jákvæðri byggðaþróun í grannbyggðum með virku samstarfi við ólíka hagaðila, svo
sem sveitarfélög, rannsókna- og skólastofnanir, fyrirtæki í ferðaþjónustu, bændur og
landeigendur á jaðarsvæðum.
Önnur markmið eru að:
• Vernda menningarminjar, bæði áþreifanlegar og óáþreifanlegar.
• Varðveita náttúrlega ferla þar sem náttúran fær að þróast, eins og mögulegt er, eftir sínum
eigin lögmálum.
• Varðveita heilbrigð vistkerfi og búsvæði tegunda, sérstaklega þeirra sem eru á válista.
• Vernda landslag og óbyggð víðerni.
• Vernda vatnafar.
• Stuðla að rannsóknum og vöktun á margvíslegum náttúrufarsþáttum.
• Stuðla að rannsóknum á upplifun þjóðgarðsgesta og áhrifum ferðaþjónustustarfsemi bæði
innan þjóðgarðsins og í grannbyggðum hans.
• Efla fræðslu um náttúru, sögu og menningu sem tengist hinu friðlýsta svæði.
• Efla fræðslu um áhrif hnattrænna loftslagsbreytinga, sérstaklega varðandi bráðnun jökla.
• Stuðla að sjálfbærri ferðaþjónustu með umhverfislegt, hagrænt og samfélagslegt gildi fyrir
grannbyggðir þjóðgarðsins.
• Stuðla að fræðandi ferðaþjónustu með áherslu á jarðfræðiferðamennsku og áhrif hnattrænna
loftslagsbreytinga.
• Styðja við hefðbundna, sjálfbæra landnýtingu sem hefur hagrænt og menningarlegt gildi fyrir
grannbyggðir þjóðgarðsins.
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2.2 Breiðamerkursandur
Breiðamerkursandur er við sunnanverðan Vatnajökul, landræma í örum vexti milli jökuls og hafs,
mótaður af skriðjöklunum Breiðamerkurjökli, Fjallsjökli og Hrútárjökli. Örar breytingar og andstæður
eru einkennandi fyrir Breiðamerkursand en bæði jöklarnir og hafið hafa mikil áhrif á landmótun og eru
undirrót síkvikra ferla. Jökullinn hefur skorið fjöllin og rutt upp görðum. Jökulár hafa flæmst um og
skilið eftir sig aura og sanda. Ummerki um stórhlaup og eldvirkni eru greinileg og samspil elds og íss
markar ásýnd svæðisins.
Jarð- og líffræðileg fjölbreytni eru mikilvæg áhersluatriði Vatnajökulsþjóðgarðs og segir í framtíðarsýn
hans að árið 2030 eigi fjölbreytni að vera aðalsmerki þjóðgarðsins í náttúru, menningu og þjónustu
(Vatnajökulsþjóðgarður, 2013). Breiðamerkursandur er áhugaverð og frambærileg viðbót við
Vatnajökulsþjóðgarð í þessu samhengi og leggur meðal annars til fyrsta strandsvæðið innan marka
hans, stærsta jökullón landsins og mikilvæg búsvæða ábyrgðartegunda.
Á Breiðamerkursandi finnast öll helstu auðkenni landmótunar jökla, bæði landform og jökullón, allt frá
jökli til strandar (mynd 2). Í megindráttum skýrist þetta af því að fyrir lok 19. aldar, þegar
Breiðamerkurjökull var í hámarksútbreiðslu á sögulegum tíma, þakti hann stóran hluta svæðisins. Síðan
þá hefur jökullinn hopað af um 120 km2 lands. Við hopið birtist land sem jökullinn hefur umturnað.
Innan ystu jökulgarða eru fjölbreytilegar setmyndanir; jökulgarðar, kembur, malarásar, jökulker og
katlar og yfirrunnir eldri jökulgarðar og urðarbök. Sum landformin hafa myndast vegna flókins samspils
landmótunar og bráðnandi jökulíss. Árfarvegir liggja á milli hærri landforma, flestir þurrir og vitna um
horfnar jökulkvíslar. Nær jöklinum, þar sem hann stendur nú (2020), sést í klappir, þ.e. í berggrunninn.

Mynd 2. Jarðfræði Breiðamerkursands. Sjá má landform sem þar finnast. Litaðar línur sýna stöðu jökulsins á
ákveðnum tíma (Náttúrustofa Suðausturlands/Snævarr Guðmundsson, 2020).
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Ein sérstaða Breiðamerkursands felst í því hve svæðið sem kemur undan jökli er láglent og nærri hafi.
Gríðarlegur ísmassi streymir frá ákomusvæðum Breiðamerkurjökuls, hátt í Vatnajökli, niður á víðfeðm
leysingarsvæði. Ör bráðnunin, vegna hlýnandi loftslags, veldur því að jökuljaðarinn hopar hratt til baka
(70-100 m árlega). Láglend svæðin sem birtast framan undan jaðrinum eru ekki lengi lífvana. Plöntur
nema land og hafa náð á fáum áratugum að þekja eyðilega jökulurð með gróðri. Gróðurþekjan er
þéttust þar sem langur tími er liðinn frá því að jökullinn hopaði frá en verður gisnari þegar nær dregur
jökulsporði og hverfur alveg. Breiðamerkursandur mun vera hlutfallslega einangraður vegna fjarlægðar
frá frægjöfum og jarðvegsmyndun hægari en á sambærilegum svæðum við suðaustanverðan
Vatnajökul. Er því talið að nokkurn tíma þurfi enn uns kjarrgróður, sem er framtíðarvísir á skóga, tekur
að skjóta rótum. Aftur á móti örvar fuglalíf á sandinum gróðurvöxt og hraðar jarðvegsmyndun með
dreifingu næringarefna (Vilmundardóttir o.fl., 2015). Samhliða gróðuraukningu bætast við fuglar og
spendýr sem gera sig heimakomna á Breiðamerkursandi.
Má lýsa Breiðamerkursandi sem kviku tilraunarými, sem spanni róf virkrar landmótunar og landforma;
þar er skráð saga landsins eftir að ísinn leysir af, í hverju landformi og árfarvegi, og síðan hefst landnám
og framvinda lífríkisins. Þessi framvinda er mjög aðgengileg og því hefur tekist að skrásetja
atburðarásina frá lokum litlu ísaldar afar ítarlega, jafnvel svo að aldursgreina má fjölda landforma á
Breiðamerkursandi.
Lífríki Breiðamerkursands er fjölskrúðugt og um margt sérstætt. Á svæðinu hafa fundist gróðurleifar,
meðal annars í Skúmey (Snævarr Guðmundsson o.fl., 2018) og á sandinum austanverðum bæði
trjábútar og móleifar (Kristín Hermannsdóttir, 2018; 2019). Þá hafa einnig fundist forn leirlög, bæði í
Breiðamerkurjökli og Kvíárjökli (Flosi Björnsson, 1993). Fornar skeljar og kuðungar hafa einnig fundist
á Breiðamerkursandi, einkum í og við jökulgarðana við Jökulsá. Vængbarði (Aparrhais pes Pelecani)
hefur verið áberandi í leifunum sem greindar hafa verið.
Breiðamerkursandur er mikilvægt búsvæði fugla bæði á lands- og á heimsvísu. Á svæðinu er meðal
annars varp skúms (Catharacta skua), kríu (Sterna paradisaea) og helsingja (Branta leucopsis) sem
tilheyra ábyrgðartegundum Íslands vegna hás hlutfalls íslenskra varpfuglar af heildarstofnstærð
þessara fuglategunda í Evrópu (Náttúrufræðistofnun Íslands, 2000). Svæðið er einnig mikilvægt fyrir
lóm (Gavia stellata) og er fellistaður grágæsa (Anser anser) (BirdLife International, 2014; Kristinn
Haukur Skarphéðinsson o.fl., 2016).
Töluverður fjöldi hreindýra (Rangifer tarandus) finnst á austanverðum Breiðamerkursandi, það er á
vestasta hluta veiðisvæðis 9. Í vetrartalningu árið 2019 voru talin 91 dýr á Breiðamerkursandi og áætlað
að um 100 dýr hafi verið á svæðinu frá Steinadal að Jökulsárlóni í mars 2020. Veiðikvóti síðustu ára
hefur verið miðaður við að hreindýrum fækki vestast á veiðisvæði 9 (Skarphéðinn G. Þórisson og Rán
Þórarinsdóttir, 2020).
Talningar á landsel (Phoca vitulina) sýna mikla fækkun í stofninum á undanförnum árum. Árið 2018
setti Náttúrufræðistofnun Íslands landsel á válista sem tegund metin í bráðri hættu
(Náttúrufræðistofnun Íslands, 2018a). Stofn landsels telur nú um 21% færri dýr en viðmið
Hafrannsóknarstofnunar um lágmarksstofnstærð (12.000 dýr) gerir ráð fyrir (Atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytið, mál nr. 259/2019). Tölur frá landselalátri við núverandi ósa Fjallsár og Hrútár
(Breiðárós) sýna mikla fækkun undir lok 20. aldar. Árið 1980 voru taldir hátt í 1700 selir á þessu svæði
en fæst dýr voru talin árið 1998, aðeins 65 að tölu (Náttúrufræðistofnun Íslands, 2018b). Síðasta
landstalning var gerð 2018, þá töldust 366 selir við Breiðáós, og var þá stærsta landselalátur við
suðurströnd landsins (Sandra Magdalena Granquist og Erlingur Hauksson, 2019). Selir voru taldir í
látrinu þann 7. júlí 2020 af starfsmönnum Náttúrustofu Suðausturlands. Látrið var vaktað og talið á 4
klukkustunda tímabili á hástórstraumsfjöru. Þá töldust 191 landselir þegar mest var um miðbik
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tímabilsins. Látrið er að hluta til innan þjóðgarðs, en að hluta til rétt utan hans, austan til í Fjallsánni
(óbirt gögn tengt verkefninu Vöktun náttúruverndarsvæða).
Skógartorfur og kjarr er undir Fellsklettum, í Veðurárdal og víðar. Á Breiðamerkursandi vex
dvergtungljurt (Botrychium simplex), sjaldgæf og friðlýst planta en þó ekki á válista, auk tungljurtar
(Botrychium lunaria var. Melzeri) og skorutungljurtar (Botrychium nordicum) en þær eru skráðar sem
tegundir á válista sem nánari gögn vantar um (Hörður Kristinsson, 2010; Náttúrufræðistofnun Íslands,
2018c). Á Breiðamerkursandi er að finna vistgerðina starungsmýravist sem hefur mjög hátt
verndargildi, auk vistgerðanna grasmóavist, grasengjavist og língresis- og vingulsvist sem hafa hátt
verndargildi (mynd 3).

Mynd 3. Vistgerðir og lítt raskað votlendi á Breiðamerkursandi (Náttúrustofa Suðausturlands/Snævarr
Guðmundsson, 2020).

Votlendi og vötn njóta sérstakrar verndar samkvæmt 61. grein laga um náttúruvernd (nr. 60/2013). Í
Stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs (2013) eru votlendi á meðal þeirra svæða sem
vernduð eru vegna líffræðilegrar fjölbreytni, vistkerfa og tegunda. Votlendissvæði eru víða á
Breiðamerkursandi, meðal annars svæði sem Náttúrufræðistofnun Íslands (2018d) skilgreinir sem lítt
röskuð votlendi (mynd 3).
Breiðamerkursandi hefur verið líkt við lifandi kennslustofu um loftslagsbreytingar enda eru þar
einstakar aðstæður til að fylgjast með þeirri margþættu þróun og fræða um hana (Evans, 2016;
Vatnajökulsþjóðgarður, 2017b). Áhrif hnattrænna loftslagsbreytinga blasa við á svæðinu; jökullinn
hopar, nýjar jarðminjar og landform koma í ljós og ný búsvæði og vistkerfi myndast.
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Landnotkun á Breiðamerkursandi er nokkuð margvísleg og hefur tekið töluverðum breytingum á
undanförnum árum og áratugum. Saga landbúnaðar er löng á svæðinu (Sigríður Guðný Björgvinsdóttir,
2019). Við Jökulsá eru mörk vegna sauðfjárveikivarna, svokölluð Breiðamerkursandslína, sem skilur að
Suðausturlandshólf og Öræfahólf (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2017). Umfang
hefðbundinna nytja svo sem á berjum, grösum, eggjum og reka er ekki þekkt en ljóst að verulega hefur
dregið úr slíkum nytjum. Breiðamerkursandur er einnig vettvangur landnotkunar á borð við útivist,
vísindarannsóknir og listsköpun.
Ferðafólki hefur fjölgað mikið við Jökulsárlón og víðar á Breiðamerkursandi á undanförnum árum.
Erlendir gestir koma að Jökulsárlóni árið um kring þó fjöldi þeirra sé mestur yfir hásumarið. Talningar
sýna að sú fækkun sem varð á komum erlendra ferðamanna á milli áranna 2018 og 2019 var mun minni
við Jökulsárlón (2,6%) samanborið við meðaltalsfækkun á landsvísu (14,2%) (Gyða Þórhallsdóttir og
Rögnvaldur Ólafsson, 2018; Rögnvaldur Guðmundsson, 2020; Rögnvaldur Ólafsson, tölvupóstur dags.
14. janúar 2020).
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3 Samráð
Við gerð stjórnunar- og verndaráætlunar gætir sífellt aukinnar áherslu á virkt samráð. Rannsóknir á
afstöðu og hugmyndum íbúa í grannbyggðum þjóðgarðsins leiða í ljós væntingar til samráðs og góðra
tengsla milli Vatnajökulsþjóðgarðs og nærsamfélaga hans (sjá t.d. Arnþór Gunnarsson, 2008, 2010; Karl
Benediktsson, Edda R. H. Waage & Steingerður Hreinsdóttir, 2003; Edda R. H. Waage & Karl
Benediktsson, 2002; Hugrún Harpa Reynisdóttir, 2016; Sigrún Inga Sigurgeirsdóttir, 2019).
Margþætt hlutverk Vatnajökulsþjóðgarðs er háð virku og víðtæku samráði meðal annars við
sveitarfélög, landeigendur, fyrirtæki og einstaklinga með atvinnustarfsemi í og við þjóðgarð, stofnanir,
félög og einstaklinga sem stunda rannsóknir, listir, útivist eða nýta þjóðgarðinn á annan hátt,
félagasamtök og íbúa í grannbyggðum.
Samráði vegna gerðar viðauka við stjórnunar- og verndaráætlun í kjölfar stækkunar suðursvæðis
Vatnajökulsþjóðgarðs er tilgreint í töflu 3.1. Gefnar hafa verið út sérstakar skýrslur um þrjá veigamestu
hluta samráðsferilsins (sjá Hugrún Harpa Reynisdóttir, 2019; Arndís Lára Kolbrúnardóttir o.fl., 2019;
Sandra Björg Stefánsdóttir o.fl., 2020).
Tafla 1.
Samráð við mótun tillögu að stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Breiðamerkursand.
Dagsetning
Janúar – maí 2019

Staður
Sveitarfélagið
Hornafjörður og Reykjavík

Efni – Fyrirkomulag
Viðtöl við fulltrúa átta
haghópa (Hugrún Harpa
Reynisdóttir, 2019).

4. febrúar 2019

Breiðamerkursandur

Íshellaferð á vesturhluta
Breiðamerkurjökuls.

11. mars 2019

Breiðamerkursandur

9. apríl 2019

Breiðamerkursandur

29. maí 2019

Höfn

Skoðunarferð á
Jökulsárlón, m.t.t.
deiliskipulags.
Jöklaganga á
austanverðum
Breiðamerkurjökli.
Stöðufundur

18. júní 2019

Höfn

Stöðufundur

20. júní 2019

Höfn

Vinnufundur

26. júní 2019

Breiðamerkursandur

Skoðun og kortlagning á
vegum og slóðum.

27. júní 2019

Höfn

Vinnufundur eftir
slóðaferð.
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Þátttakendur
24 viðmælendur,
fulltrúar eftirfarandi
haghópa: Bændur;
landeigendur;
embættismenn;
náttúruunnendur;
útivistarfólk; vísindafólk
og rannsakendur;
ferðaþjónusta og
rekstraraðilar innan
VJÞ; viðbragðsaðilar.
Fulltrúar svæðisráðs,
starfsfólk VJÞ og
ráðgjafahópur.
Starfsfólk VJÞ,
ráðgjafahópur og
fulltrúar Glámu•Kím.
Fulltrúar svæðisráðs,
starfsfólk VJÞ og
ráðgjafahópur.
Starfsfólk VJÞ og
ráðgjafahópur.
Starfsfólk VJÞ og
ráðgjafahópur.
Starfsfólk VJÞ,
svæðisráð,
ráðgjafahópur.
Fulltrúar svæðisráðs,
starfsfólk VJÞ og
ráðgjafahópur.
Starfsfólk VJÞ og
ráðgjafahópur.

2. júlí 2019

Nes, Sveitarfélagið
Hornafjörður

21. ágúst 2019

Höfn

Kynningar- og
hugarflugsfundur (Arndís
Lára Kolbrúnardóttir o.fl.,
2019).
Stöðufundur

2. september 2019

Höfn og fjarfundur

Stöðufundur

25. nóvember 2019

Mýrar, Sveitarfélagið
Hornafjörður

10. febrúar 2020

Nes, Sveitarfélagið
Hornafirði

Vinnufundur, farið yfir
vinnugögn ráðgjafahóps
og næstu skref í
verkefninu.
Vinnustofa um
sviðsmyndir (Sandra
Björg Stefánsdóttir o.fl.,
2020).

5. mars 2020

Suðursveit

Fundir með bændum og
landeigendum.

4. mars 2020

Höfn

Fundur með bændum.

24. september 2020

Suðursveit

Fundur með
landeigendum.

1. október 2020

Höfn

Samráðsfundur vegna
viðauka við stjórnunarog verndaráætlun.

Starfsfólk VJÞ,
ráðgjafahópur og
hagaðilar.
Starfsfólk VJÞ og
ráðgjafahópur.
Starfsfólk VJÞ og
ráðgjafahópur.
Starfsfólk VJÞ,
svæðisráð,
ráðgjafahópur.
Ráðgjafahópur,
svæðisráð, starfsfólk
VJÞ og fulltrúar
eftirfarandi haghópa:
Bændur; landeigendur;
embættismenn;
náttúruunnendur;
útivistarfólk; vísindafólk
og rannsakendur;
ferðaþjónusta og
rekstraraðilar innan
VJÞ; viðbragðsaðilar.
Ráðgjafar, fulltrúar
svæðisráðs, starfsfólk
VJÞ, bændur og
landeigendur við
austurjaðar VJÞ.
Ráðgjafar og fulltrúi
bænda við vesturjaðar
VJÞ.
Ráðgjafar, fulltrúar
svæðisráðs, starfsfólk
VJÞ og landeigendur við
vesturjaðar VJÞ.
Starfsfólk VJÞ og
ráðgjafahópur.

Umhverfismat
Stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs fellur undir ákvæði laga um umhverfismat
áætlana nr. 105/2006. Þar sem ekki er gert ráð fyrir framkvæmdum í þessum viðauka sem falla undir
lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, né heldur gert ráð fyrir breytingum á stefnumiðum sem
tekin voru til mats við umhverfismat gildandi stjórnunar- og verndaráætlunar, er ekki lagt fram sérstakt
umhverfismat fyrir þennan viðauka. Að öðru leyti er vísað til rökstuðnings í kafla 12.1 í gildandi
stjórnunar- og verndaráætlun (Vatnajökulsþjóðgarður, 2013).
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4 Breytingar og viðbætur
Stækkun suðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs samkvæmt reglugerð 730/2017 kallar á viðbætur við
gildandi stjórnunar- og verndaráætlun sem staðfest var 12. júlí 2013. Svæðisráð suðursvæðis, í
samvinnu við ráðgjafa, hagaðila og starfsfólk Vatnajökulsþjóðgarðs, setur fram tillögur um stjórnun og
verndun Breiðamerkursands. Stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs fjallar um tillögur svæðisráðs og í
framhaldinu eru tillögurnar auglýstar opinberlega, með eða án breytinga. Umhverfis- og
auðlindaráðherra fær endanlega tillögu til staðfestingar.
Vegna stækkunar sem varð með reglugerð nr. 730/2017 er lagt til að eftirfarandi breytingar verði
gerðar á stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs (2013). Aðeins er bætt við efni sem
sérstaklega á við um svæðið á Breiðamerkursandi sem bættist við þjóðgarðinn með reglugerð
730/2017 en að öðru leyti gildi almenn ákvæði stjórnunar- og verndaráætlunar. Viðbætur eru
einkenndar með skáletri en texti sem lagt er til að falli brott er sýndur innan hornklofa. Blaðsíðutölin
sem koma fram í textanum sem fylgir hér á eftir miðast við vefútgáfu stjórnunar- og verndaráætlunar
(Vatnajökulsþjóðgarður, 2013) sem aðgengileg er á vefsíðu þjóðgarðsins:
https://www.vatnajokulsthjodgardur.is/static/files/Stjornsysla/PDF-skjol-kort/stjornunarog_verndar_2013.pdf

Kafli 1, Inngangur, bls. 7 - við bætist nýr undirkafli:
Viðauki 2020
Vegna stækkunar suðursvæðis þjóðgarðsins með reglugerð nr. 730/2017 í júlí 2017 bætist tilsvarandi
efni inn í stjórnunar- og verndaráætlun. Svæðisráð suðursvæðis, í samstarfi við ráðgjafa, starfsfólk
Vatnajökulsþjóðgarðs á suðursvæði og umsagnar- og hagaðila, mótaði tillögu að viðbótum við
stjórnunar- og verndaráætlun og lagði fyrir stjórn. Vatnajökulsþjóðgarður hafði sinnt landvörslu við
Jökulsárlón á Breiðamerkursandi áður en svæðið hlaut friðlýsingu og varð hluti þjóðgarðsins. Stækkun
þjóðgarðsins á suðursvæði tók því til svæðis sem var þjóðgarðsstarfsfólki ekki ókunnugt.
Kafli 2.1, Stofnun þjóðgarðsins – Undirbúningur og lagasetning, bls. 9, viðbót við texta:
Um 189 km2 svæði á Breiðamerkursandi bættist við Vatnajökulsþjóðgarð þann 25. júlí 2017, með
gildistöku reglugerðar nr. 730/2017.
Kafli 2.3, Verndarflokkun þjóðgarðsins, bls. 12.
Á eftir umfjöllun um Esjufjöll bætist við eftirfarandi texti:
Skúmey og svæði í kringum eyjuna, alls 49 ha, er flokkað undir verndarflokk Ia sem svæði sem
stjórnað er einkum vegna vísindalegs gildis1. Skúmey er stærst nokkurra skerja sem komið hafa í ljós í
Jökulsárlóni við hop Breiðamerkurjökuls. Skerin í lóninu eru úr djúpbergi að undanskilinni Skúmey sem
mynduð er úr jökulurð. Í Skúmey eru einstök tækifæri til að fylgjast með framvindu náttúrufarslegra
ferla á einangruðu svæði sem kemur undan jökli. Bein áhrif mannfólks á svæðinu eru lítil.
Engin breyting verði á öðrum texta kaflans en það jafngildir því að viðbætt svæði, að Skúmey frátaldri,
teljist til verndarflokks II (þjóðgarður) skv. flokkun IUCN. Forsendur tillögunnar eru þær að hefðbundnar
nytjar á því svæði sem flokkað er sem þjóðgarður samrýmast vel skilgreiningu
Alþjóðanáttúruverndarsambandsins (IUCN): „Verndarsvæði sem falla í flokk II eru stór náttúruleg eða
lítt snortin svæði sem afmörkuð eru til verndar heildstæðum vistfræðilegum ferlum og þeim tegundum
og vistkerfum sem einkenna svæðið. Jafnframt skapa svæðin margvíslega möguleika til andlegrar

1

Hnit: Rétthyrningur dreginn frá X = 633578 Y = 399427 í X = 634278 Y = 398725 (Isnet 93).
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upplifunar, vísindaiðkunar, fræðslu, útivistar og afþreyingar fyrir ferðamenn af því tagi sem samrýmist
menningu og umhverfissjónarmiðum“ (Aagot V. Óskarsdóttir, 2011, 229).
Mynd 2.1 Verndarflokkar IUCN, bls.13:
Uppfæra með tillit til breytinga á mörkum þjóðgarðsins og verndarflokka á Breiðamerkursandi.
Kafli 2.4, Tengsl við skipulag og leyfisveitingar, mynd 2.2 Skipulagsmörk, bls. 17:
Þjóðgarðsmörk uppfærð.
Kafli 3.1, Land þjóðgarðsins, bls. 21:
Flatarmál þjóðgarðsins uppfært í 14.703 km2 í upphafi kaflans.
Mynd 3.1, Skipting þjóðgarðsins í rekstrarsvæði, bls. 22:
Uppfæra.
Mynd 3.2, Eignarhald á landi innan þjóðgarðs og á nokkrum jaðarsvæðum, bls. 23:
Uppfæra.
Mynd 3.3, Friðlönd í umsjá Vatnajökulsþjóðgarðs, bls. 25:
Uppfæra þjóðgarðsmörk.
Kafli 3.2, Náttúra og samfélag, bls. 26:
Umfjöllun um landslag. Bæta við orði í setningu, hér skáletrað: „Það ber svip eldhrauna, jarðhita,
móbergshryggja og stapa, jökulgarða, jökullóna og jökulsanda en yfir gnæfir jökulbreiðan“.
Bæta setningu við málsgrein: Við sunnanverðan Vatnajökul eru strandsvæði og opið haf.
Mynd 3.4, Meginlandslagseiningar Vatnajökulsþjóðgarðs bls. 27:
Uppfæra þjóðgarðsmörk.
Mynd 3.5, Helstu jarðmyndanir á austurhluta Íslands, bls. 31:
Uppfæra þjóðgarðsmörk.
Mynd 3.6, Eldstöðvar og sprungureinar, bls. 32:
Uppfæra þjóðgarðsmörk.
Kafli 3.2, Náttúra og samfélag, Menning og saga, bls. 34. Fella burt orð, hér innan hornklofa:
„Í Jökulsárgljúfrum og sunnan jökulsins eru eyðibýli og fjöldi annarra minja sem tengjast landbúnaði
og [jafnvel] sjósókn sunnan jökla.“
Kafli 3.3, Sérstaða þjóðgarðsins, bls. 35.
Breytinga þörf á orðalagi: [„Skeiðarársandur og Breiðamerkursandur við suðurjaðar þjóðgarðsins eru
mikilvægustu varplönd skúms og þórshana“] verði Breiðamerkursandur á suðursvæði þjóðgarðsins og
Skeiðarársandur við suðurjaðar þjóðgarðsins eru mikilvægustu varplönd skúms.
Bæta við setningu í beinu framhaldi:
Á þessum jökulsöndum og skerjunum úti fyrir eru einnig stór selalátur.
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Kafli 3.3, Sérstaða þjóðgarðsins, Upplifun, bls. 37. Bæta við skáletruðum orðum:
„Ferðamenn nema krafta í hrikalegum Jökulsárgljúfrum þar sem er mesti foss landsins, Dettifoss,
sækja næringu í einsemd Tungnaáröræfa og Ódáðahrauns með fjölbreytilegustu móbergsmyndunum
Jarðar, ganga um Skaftáreldahraun, stærsta hraun sem runnið hefur á sögulegum tíma, heillast af
andstæðum í Skaftafelli og á Breiðamerkursandi við rætur hæsta fjalls Íslands.“
Mynd 8.1, bls. 66:
Uppfæra þjóðgarðsmörk.
Kafli 9.1.4 Innan suðursvæðis, bls. 79:
Eftirfarandi texti birtist á eftir umfjöllun um stuðlaberg á Heinabergssvæði:

Breiðamerkurfjall/Breiðárlón
Forsendur:
Í Breiðamerkurfjalli og á láglendinu í kring hefur sumarbeit sauðfjár verið stunduð um áraraðir af
bændum í Öræfum, samkvæmt sérstökum reglum sem þeir hafa komið sér saman um. Svæðið er
einangrað af náttúrunnar völdum, þar hefur umferð manna verið takmörkuð og skipulögð
ferðamennska ekki átt sér stað. Breiðárlón er annað stærsta jökullónið á Breiðamerkursandi og er í
örum vexti. Úr Breiðárlóni rennur áin Breiðá í Fjallsárlón. Kláfferja er yfir Breiðá sem hefur hlutverki
að gegna vegna sauðfjárbeitar í Breiðamerkurfjalli.
Markmið:
Sjálfbær landnýting náttúrlegra vistkerfa í tengslum við landbúnað sem hefur menningarlegt og
samfélagslegt gildi.
Skilmálar:
Sauðfjárbeit verði áfram heimil í Breiðamerkurfjalli. Á Breiðárlóni verði ekki atvinnustarfsemi og
Breiðamerkurfjall verði einnig án skipulagðrar ferðaþjónustu og starfsemi á því sviði.

Griðasvæði landsels við Breiðárós
Forsendur:
Talningar á landsel (Phoca vitulina) sýna mikla fækkun í stofninum á undanförnum árum. Árið 2018
setti Náttúrufræðistofnun Íslands landsel á válista sem tegund í bráðri hættu. Tölur frá landselalátri
við Breiðárós sýna mikla fækkun undir lok 20. aldar. Árið 1980 voru taldir hátt í 1700 selir á þessu
svæði en fæst dýr voru talin árið 1998, aðeins 65 að tölu. Síðasta landstalning var gerð árið 2018 og
þá taldir 366 landselirvið Breiðárós og var látrið á þeim tíma það stærsta við suðurströnd landsins.
Landselir voru taldir í látrinu við Breiðárós þann 7. júlí 2020 af starfsmönnum Náttúrustofu
Suðausturlands og taldist þá mest 191 selur. Látrið er að hluta til utan þjóðgarðsmarka.
Markmið:
Vernda búsvæði tegundar á válista.
Skilmálar:
Umferð um selalátrið verði stranglega takmörkuð á meðan á kæpingar- og fengitíma stendur.
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Farvegir Jökulsár á Breiðamerkursandi
Forsendur:
Jökulsá á Breiðamerkursandi er á meðal vatnsmestu vatnsfalla á Íslandi. Áður en áin gróf sig í stöðugan
stokk á fjórða áratug 20. aldar átti hún til að flæmast um á sandinum, ýmist í mörgum álum og kvíslum
eða sem straummikið fljót. Sumir hinna gömlu farvega sjást enn báðum megin við núverandi farveg
Jökulsár. Bakkar hinna þurru farvega, ekki síst í lægðinni sem Jökulsá rennur eftir, eru einstakar minjar
um landmyndun og landmótun jökulvatna almennt. Farvegir Jökulsár geyma því einkar merka sögu um
þá kviku ferla sem einkenna landmótun á Breiðamerkursandi.
Markmið:
Að vernda einstakar jarðmyndanir og koma í veg fyrir röskun þeirra með stýringu umferðar um
farvegina.
Skilmálar:
Sögulegir farvegir Jökulsár á Breiðamerkursandi verði varðveittir sem ein heild og þess verði gætt að
engum þeirra sé raskað meira en orðið er vegna mannvirkjagerðar eða annarra mannlegra athafna.

Mynd 4. Svæði sem þarfnast sérstakrar verndar á Breiðamerkursandi
(Náttúrustofa Suðausturlands/Snævarr Guðmundsson, 2020).

13

Kafli 9.2, Víðerni Vatnajökulsþjóðgarðs, bls. 87.
Texta bætt við á milli undirkaflanna „Þjófahnjúkar-Háalda“ og „Kjós og Skaftafellsfjöll“:
Víðerni á Jökulnesi
Svæði sem afmarkast annars vegar af Veðurá og lónum hennar og hins vegar af Jökulsárlóni, ásamt
hopandi jaðri Breiðamerkurjökuls.
Forsendur:
Jökulnes ber flest einkenni óbyggðra víðerna enda eru ummerki um umferð eða aðrar athafnir
mannfólks þar lítil sem engin. Stór hluti svæðisins var hulinn jökli árið 1998 og því hluti af jökulhettu
Vatnajökuls, eitt af skilgreindum Víðernum Vatnajökulsþjóðgarðs, við stofnun þjóðgarðsins.
Skilmálar:
Vélvædd umferð í Jökulnesi er óheimil bæði að sumar- og vetrarlagi. Sauðfjárbeit er ekki heimil.
Kafli 9.3.1, Vegir og aðkomuleiðir, bls. 94:
Vegur bætist við efst í töflu á bls. 90:
Vegur
Stofnvegir
1 Þjóðvegur

Skilmálar

Flokkur

Á veginum skulu gilda
hraðatakmarkanir sem tryggja
öryggi og ánægjulega upplifun
þeirra sem staldra við.

Eftirtöldum vegum bætt við töflu, á milli „Vegur að Bólstað um Heina“ og „Vegur að
Hafrafelli/Svínafellsjökli“ á bls. 94:
Aðrir vegir
Vegur að þjónustumiðstöð við
Fjallsárlón.
Slóði að skálanum Breiðá.
Vegur að grjótnámu við Breiðá,
leið að Breiðamerkurjökli.

Slóði að fjárrétt.
Vegur að nýju bílaplani vestan
við jökulöldu.
Vegur að bílaplani v. Vestri
Fellsfjöru.
Vegur að bílaplani v. Eystri
Fellsfjöru.
Vegur að þjónustumiðstöð við
Jökulsárlón.
Slóði að fjöru vestan Stemmu.
Slóði að bílaplani við Stemmu.

Skilmálar
Afleggjari frá hringvegi.

Flokkur
Greiðfær, bundið slitlag.

Hliðarslóði út frá vegi að
grjótnámu við Breiðá.
Vegurinn verði framlengdur
þannig að hann nái alltaf að
jökli, svo aðgengi að jökli sé
tryggt. Skoða legu eldri vegar
m.t.t. landslags, jarðminja og
dauðíss.
Afleggjari frá hringvegi.
Kemur í staðinn fyrir núverandi
bílaplön vestan brúar.
Afleggjari frá hringvegi.

Greiðfær.

Afleggjari frá hringvegi.

Greiðfær, bundið slitlag.

Breytist þegar deiliskipulag
kemur til framkvæmdar.
Athuga gerð bílaplans.
Gengið verði frá lokun við
bílaplan.

Greiðfær, bundið slitlag.
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Greiðfær að Breiðá. Þaðan F3.

Greiðfær.
Greiðfær, bundið slitlag.
Greiðfær, bundið slitlag.

Greiðfær.
Greiðfær.

Slóði að fjöru austan Stemmu.
Slóði að Brennhólaöldu.

Eystri Fiskivatnaslóð að
Stemmuvötnum.
Slóði inn í Þröng.

Eystri slóði að bæjarrústum við
Fell.
Slóði að Mjósundaá.

Útbúa bílaplan.
Útbúa bílaplan fyrir
útivistarsvæði við
Stemmuvötn. Lokað þaðan
fyrir eindrifsbíla.
Slóða verði lokað ofan við
brekku og þar gert bílaplan.
Vegurinn verði greiðfær að
útsýnisstað en eftir það
lokaður fyrir eindrifsbíla.
Endurbæta slóðann og útbúa
bílaplan við rústirnar.
Slóða lokað við Mjósundaá og
útbúið bílaplan þar.

Greiðfær.
Greiðfær.

Greiðfær.
F2/F3

Greiðfær.
Greiðfær.

Mynd 5. Vegir á Breiðamerkursandi ásamt núverandi og fyrirhuguðum bílastæðum
(Náttúrustofa Suðausturlands/Snævarr Guðmundsson, 2020).
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Kafli 9.3.3, Gönguleiðir, bls. 99.
Á milli gönguleiðanna „Eyjabakkavað – Eyjakofi – Geldingafell“ og „Langisjór – Skælingar – Eldgjá –
Hólaskjól“ bætist við:
Fjallsárlón – Jökulsárlón
Göngubrýr eða kláfar, bls. 100. Við upptalningu fyrir suðursvæði bætist við:
Kláfur yfir Breiðá, í einkaeign.
Við umfjöllunina „Gert er ráð fyrir göngubrú eða kláfi á eftirtöldum stöðum“ bætist við, á suðursvæði:
Göngubrú yfir Veðurá, tímabundin brúun heimiluð.
Göngubrú yfir Miðfellsá (úr Veðurárdal), tímabundin brúun heimiluð.
Kafli 9.3 Samgöngur, bls. 105:
Nýr undirkafli, nr. 9.3.7, bætist við:

Landtaka skipa og báta
Landtaka allra vélknúinna skipa og báta innan friðlýsta svæðisins á Breiðamerkursandi er óheimil.
Kafli 9.4.4 Þjónustusvæði, innan suðursvæðis, bls. 124:
Eftirfarandi bætist við á undan texta um „önnur þjónustusvæði og einingar“:
Jökulsárlón – þjónustumiðstöð
Deiliskipulag fyrir svæðið var staðfest 19. júní 2020. Núverandi mannvirki við Jökulsárlón eru
tímabundin. Úrlausn mála við Jökulsárlón verði samkvæmt deiliskipulagi.
Fjallsárlón – þjónustumiðstöð
Deiliskipulag fyrir svæðið var staðfest 22. apríl 2015. Lagt er til að áframhaldandi göngustígagerð verði
á svæðinu og fræðsluskiltum verði komið upp.
Kafli 9.4.4 Innan suðursvæðis - Önnur þjónustusvæði og þjónustueiningar, bls. 124.
Á milli „Við brúarbita á Skeiðarársandi“ og „Við Jökulsárlón“ bætist við:
Við Fjallsárlón
Á milli „Við Jökulsárlón“ og „Við upphaf vegarins inn á Heinabergssvæðið vestanmegin…“ bætist við:
Við upphaf slóðar að Felli
Kafli 9.5 Hefðbundin landnýting – Fugla- og hreindýraveiðar, bls. 131.
Aftan við texta um griðland við Snæfell bætist við:
Skotveiðar á fuglum eru bannaðar á Breiðamerkursandi svo að öryggi þjóðgarðsgesta sé ekki stefnt í
hættu. Fuglaveiðar hafa lítið verið stundaðar á Breiðamerkursandi og því ekki myndast hefð þar fyrir
slíkum veiðum.
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Kafli 9.5 Hefðbundin landnýting - Eggjataka, bls. 132.
Við umfjöllun bætist:
„Eggjataka er óheimil á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs og á Breiðamerkursandi.“
Kafli 9.6 Efnistaka, bls. 133.
Aftan við texta um undantekningarákvæði bætist:
Grjótnám við Breiðá verði heimilt vegna viðhalds rofvarna við Jökulsárlón.
Kafli 9.7 Svæði til sérstakra nota, bls. 135.
Bæta við texta, á milli umfjöllunar um „Skála Norrænu eldfjallastöðvarinnar við Dyngjufjöll“ og „Skála
við Sylgjufell“:

Breiðá, skáli Jöklarannsóknarfélags Íslands á Breiðamerkursandi.
Forsendur:
Á vestanverðum Breiðamerkursandi er skáli á vegum Jöklarannsóknafélags Íslands, kallaður Breiðá.
Skálinn hefur sögulegt gildi og að honum liggur vegur.
Markmið:
Gera úttekt á ástandi og ákveða hvort hægt sé að endurbæta skálann.
Skilmálar:
Útvega fjármagn ef til endurbóta kemur, til dæmis með stofnun velunnarafélags.
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