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1. Inngangur
Í verndaráætlun skal gera grein fyrir markmiðum verndar á einstökum svæðum
innan Vatnajökulsþjóðgarðs, verndaraðgerðum, landnýtingu og mannvirkjagerð.
Þar skal einnig gerð grein fyrir vegum, reiðstígum, göngubrúm og helstu
gönguleiðum, reiðhjólaleiðum, reiðleiðum, umferðarrétti almennings og aðgengi
ferðamanna að svæðinu ásamt mengunarvörnum og fleiri þáttum. Verndaráætlun
um Vatnajökulsþjóðgarð byggir á 12. og 13. gr. laga nr. 60/2007 um
Vatnajökulsþjóðgarð og reglugerð nr. 608/2008 um Vatnajökulsþjóðgarð.
Samkvæmt lögum um Vatnajökulsþjóðgarð (60/2007) eru svæðisráðin, hvert á
sínu svæði, ábyrg fyrir því að vinna tillögu að verndaráætlun fyrir viðkomandi
svæði. Stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs fer yfir tillögur svæðisráða og vinnur á
grundvelli þeirra tillögu sína að verndaráætlun fyrir Vatnajökulsþjóðgarð. Gerð
verndaráætlunarinnar skal vera lokið innan tveggja ára frá stofnun þjóðgarðsins og
skal endurskoðuð eigi sjaldnar en á 10 ára fresti (Lög um Vatnajökulsþjóðgarð nr.
60/2007)

1.1. Vinnuferli og uppbygging verndaráætlunar
Svæðisráð austursvæðis samdi við Náttúrustofu Austurlands um að vinna tillögu
að verndaráætlun fyrir það svæði og hófst sú vinna haustið 2008. Vinna við
verndaráætlun skiptist í nokkra verkþætti og er þessir helstir:
Undirbúningur. Í þessum hluta var umfang vinnunnar metið og gerður vinnu‐ og
tímarammi fyrir verkefnið. Stuðst var við aðrar verndaráætlanir og leiðbeiningar um
gerð verndaráætlana.
Gagnasöfnun. Þessi verkþáttur reyndist bæði umfangsmikill og tímafrekur. Þótt mikið
efni sé til samantekið þurfti að leita víða fanga, svo sem í rituðum heimildum,
gagnasöfnum stofnana og fyrirtækja, hjá staðkunnugum, hjá sveitarfélögum, hjá
starfsmönnum þjóðgarðsins og ýmsum sérfræðingum.
Lýsing. Helstu þættir varðandi auðlindir og landnotkun svæðisins voru teknir saman.
Lagaleg og stjórnsýsluleg umgjörð könnuð og metið hver staðan væri á þeim sviðum
sem fjalla skal um í verndaráætlun.
Greining og stöðumat. Í þessum hluta eru áhersluatriðin dregin fram, sérstaða
auðlinda, verndargildi þeirra, tækifæri og hættur. Mismunandi hagsmunir skoðaðir
og unnið með þá þætti sem tekist er sérstaklega á um.
Stefna og aðgerðir. Sett er fram framtíðarsýn og tillögur um markmið og leiðir að
markmiðum. Þetta er hin eiginlega verndaráætlun þar sem mörkuð er stefna til
framtíðar og komið með tillögur að aðgerðum.
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Áhrif áætlunar. Verndaráætlun er aðgerðaáætlun og er það mat Skipulagsstofnunar
að hún falli undir lög um umhverfismat áætlana. Ekki er hægt að meta áhrif áætlunar
fyrr en heildartillaga liggur fyrir. Þá er gerð matslýsing og í framhaldinu
umhverfisskýrsla fyrir endanlega verndaráætlun.

Við gerð verndaráætlunar á austursvæði unnu: Guðrún Á. Jónsdóttir sem stjórnaði
verkinu ásamt svæðisráði, sá um gagnaöflun, vann textavinnu, sá um samstarf við
önnur svæði og, tók þátt í samráði, Kristín Ágústsdóttir sem vann öll kort, sá um
gagnaöflun vegna korta og tók þátt í samráði við önnur svæði, Jón Ágúst Jónsson
sem tók þátt í skipulagi verkefnisins, samráði við önnur svæði og las og leiðrétti
texta og Sigrún Víglundsdóttir sem las texta m.t.t. málfars og stafsetningar.
Þjóðgarðsvörður Agnes Brá Birgisdóttir og síðar Elín Bergsdóttir sérfræðingur tóku
þátt á samráðsferli og öfluðu margvíslegra upplýsinga. Svæðisráð austursvæðis
tók þátt í að skipuleggja verkið, tók þátt í samráðsferli og veitti margvíslegar
upplýsingar. Fjöldamargir aðrir veittu upplýsingar og aðstoð. Fyrsti hluti þessarar
skýrslu , uppbygging og efnisflokkar byggir á samantekt Sigþrúðar Stellu
Jóhannsdóttur sem er höfundur tillagna að verndaráætlun á norðursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs.
Verndaráætlun skiptist í 5 hluta:
I hluti er yfirlit yfir efni verndaráætlunar, tilgang og vinnuferli við gerð hennar.
II hluti er laga‐ og stjórnsýslulegi rammi sem verndaráætlun byggir á. Þar er einnig
fjallað um alþjóðlegar skuldbindingar Íslendinga á sviði náttúruverndar.
III hluti er samantekt um náttúruauðlindir svæðisins og verndargildi. Þar er einnig
farið yfir þau verndarviðmið sem lögð voru til grundvallar við mat á verndargildi
svæðisins.
IV hluti er stefnumótun til framtíðar og er stærsti hluti skýrslunnar. Þar er í
nokkrum köflum fjallað um helstu auðlindir svæðisins, landnotkun og stjórnun,
mótuð framtíðarsýn, markmið og aðgerðir.

1.2. Tilgangur verndaráætlunar
Verndaráætlun er stefnumótandi áætlun sem stjórnendur Vatnajökulsþjóðgarðs
styðjast við þegar ákvarðanir um stjórn og skipulag þjóðgarðsins eru teknar. Hún
er heildarstefnumótun um forgangsröðun aðgerða og hefur þannig áhrif á áætlanir
um fjárþörf þjóðgarðsins. Nauðsynlegt er að vinna framkvæmdaáætlun og aðrar
starfsáætlanir í framhaldi af samþykkt verndaráætlunar og koma verndaráætlun í
framkvæmd innan þess fjárlagaramma sem settur er hverju sinni. Verndaráætlun
7
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er lifandi plagg sem þarfnast reglulegrar endurskoðunar eigi sjaldnar en á 10 ára
fresti. Á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er ekki hægt að byggja á hefð eða
reynslu varðandi rekstur þjóðgarðs. Margir þættir einkum varðandi gesti svæðisins
og væntingar þeirra eru lítið þekktir. Það má því gera ráð fyrir að reynslan kenni
eitthvað nýtt sem ekki hefur verið fjallað um í verndaráætlun eða er frábrugðið því
sem talið var. Í ljósi þess er mælst til að fyrsta endurskoðun verndaráætlunar fari
fram eftir 5 ár.

1.3. Samráð við gerð verndaráætlunar
Við gerð verndaráætlunar var haft samráð við ýmsa hagsmunaaðila eins og lög og
reglugerð gera ráð fyrir. Samráðsferlið hófst á svipuðum tíma og gerð
verndaráætlunar og stóð allan tímann. Samráð átti sér stað með ýmsum hætti.
Haldnir voru opnir íbúafundir, lokaðir fundir um einstök málefni, kynningar og
samræður við starfsmenn og könnun meðal gesta þjóðgarðsins. Einnig var fundað
reglulega með ráðgjöfum í gerð verndaráætlunar á öðrum svæðum þjóðgarðsins. Í
viðauka 1 eru upplýsingar um samráðsferli á austursvæði og í viðauka 11 eru
ýmsar hugmyndir og ábendingar sem fram komu á samráðsfundum.
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II HLUTI – RAMMI
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2. Umgjörð
2.1. Tilgangur og markmið Vatnajökulsþjóðgarðs
Vatnajökulsþjóðgarður var stofnaður með reglugerð nr. 608/2008 þann 7. júní
2008. Í reglugerð þjóðgarðsins segir:
„Markmiðið með friðlýsingu Vatnajökuls og helstu áhrifasvæða hans sem
þjóðgarðs er að vernda náttúru svæðisins, s.s. landslag, lífríki og jarðmyndanir, og
menningarminjar þess. Auk þess að gefa almenningi kost á að kynnast og njóta
náttúru svæðisins, menningar þess og sögu. Í þjóðgarðinum skal veita fræðslu um
náttúru og náttúruvernd, sögu, mannlíf og menningarminjar svæðisins og stuðla
að rannsóknum til að efla þekkingu á þessum þáttum. Þessi landnýting er til þess
fallin að styrkja byggð og atvinnustarfsemi í nágrenni þjóðgarðsins og ber því enn
fremur að líta á Vatnajökulsþjóðgarð sem mikilvæga aðgerð til eflingar byggðar á
svæðinu“ (Reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 608/2008).
Markmið friðlýsingar Vatnajökulsþjóðgarðs, eins og það birtist í reglugerð, er mjög
almenns eðlis og tekur ekki tillit til sérstöðu og mikilvægis þjóðgarðsins í
náttúrufarslegu, menningarlegu, félagslegu og efnahagslegu tilliti. Sú framtíðarsýn
sem mótuð er í verndaráætlun og þau markmið sem fylgja, byggja á nánari
greiningu á framangreindum þáttum.
Á samráðsfundi með stjórn, svæðisráðum og starfsmönnum þjóðgarðsins þann 3.
október 2008 var fjallað um sérstöðu, mikilvægi og framtíðarsýn þjóðgarðsins. Þar
voru lagðar línur, nokkurs konar sameiginlegt leiðarljós stjórnar og svæðisráða, inn
i þá vinnu sem framundan var á hverju svæði fyrir sig. Hvert hinna fjögurra svæða
Vatnajökulsþjóðgarðs hefur sína sérstöðu en saman mynda þau heild þar sem
sterk öfl elds og íss móta landið stöðugt. Land sem geymir fjölbreytt svæði
mannlausra víðerna og byggðra svæða þar sem Íslendingar hafa háð harða
lífsbaráttu í skjóli jökuls. Verndargildi þjóðgarðsins er hátt þar sem hann geymir
mikinn jarðfræðilegan og líffræðilegan fjölbreytileika ásamt miklum andstæðum
forma og lita. Fjölbreytni og stöðug landmótun svæðisins býður uppá fjölbreytta
útivistarmöguleika, tækifæri til rannsókna, innblásturs, listsköpunar og fræðslu um
landmótun og samspil náttúru og mannlífs.
Vatnajökulsþjóðgarður skapar jaðarbyggðum hans tækifæri sem fela í sér
náttúrufarslegan, menningarlegan, félagslegan og efnahagslegan ávinning.
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2.2. Þjóðgarðurinn
2.2.1. Stofnun

Aðdragandi og undirbúningur að stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs tók um 9 ár. Hann
hófst vorið 1999 þegar Alþingi samþykkti þingsályktunartillögu (Alþingi, 1999) þar
sem umhverfisráðherra var falið að kanna möguleikann á stofnun
Vatnajökulsþjóðgarðs. Í kjölfarið var skipaður starfshópur um málið sem skilaði
áliti sínu í mars 2000. Árið 2002 skipaði umhverfisráðherra nefnd um stofnun
Vatnajökulsþjóðgarðs og skilaði sú nefnd skýrslu 2003. Þar var lagt til að stofna
Vatnajökulsþjóðgarð sem næði til alls jökulsins, þáverandi Skaftafellsþjóðgarðs og
náttúruvættisins við Lakagíga (Umhverfisráðuneyti, 2003).
Í október 2002 skipaði umhverfisráðherra nefnd, sem í sátu fulltrúar
stjórnmálaflokka og fulltrúar umhverfisráðuneytisins, til að koma með tillögur að
stofnun þjóðgarðs eða verndarsvæðis norðan Vatnajökuls. Nefndin skilaði tillögum
í maí 2004 og lagði þar til að stofnaður yrði þjóðgarður sem næði til alls jökulsins
og viðamikils áhrifasvæðis norðan hans, meðfram Jökulsá á Fjöllum og allt til
sjávar í Öxarfirði. Á sama tímabili 2003‐2004 var áfram unnið að stofnun
Vatnajökulsþjóðgarðs og þann 28. október 2004 staðfesti umhverfisráðherra með
reglugerð stækkun Skaftafellsþjóðgarðs sem 1. áfanga í stofnun
Vatnajökulsþjóðgarðs. Stækkaður Skaftafellsþjóðgarður náði þá yfir 57% af
jöklinum auk Lakagígasvæðisins (Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 879/2004
um Skaftafellsþjóðgarð, (brottfallin)).
Þann 25. janúar 2005 samþykkti ríkisstjórn Íslands að fela umhverfisráðherra að
vinna áfram að stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs á grundvelli þeirra tillagna sem
komu fram í skýrslu þingmannanefndar frá maí 2004. Í október sama ár skipaði
umhverfisráðherra ráðgjafanefnd um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs en hlutverk
hennar var að vera ráðuneytinu til ráðgjafar við undirbúning að stofnun
þjóðgarðsins. Í þeirri nefnd áttu sæti fulltrúar þeirra sveitarfélaga sem land eiga að
Vatnajökulsþjóðgarði auk fulltrúa ráðuneytisins og fulltrúa frjálsra félagasamtaka.
Nefndin skilaði inn skýrslu með tillögum að stærð, stjórnskipulagi og þjónustuneti
þjóðgarðsins í nóvember 2006 (Umhverfisráðuneytið, 2006)

11

Verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs. Tillögur fyrir austursvæði

Vorið 2007 voru samþykkt á Alþingi lög um Vatnajökulsþjóðgarð ( 60/2007) og 7.
júní 2008 var þjóðgarðurinn formlega stofnaður með reglugerð ( 608/2008). Í
tillögum ráðgjafanefndar var lagt til að þjóðgarðurinn næði til Vatnajökuls og
helstu áhrifasvæða hans í kringum jökulinn, allt norður að sjó við Öxarfjörð. Við
stofnun þjóðgarðsins varð stærð hans nokkuð minni en ráð var fyrir gert og
munaði þar mestu um stór svæði norðan Vatnajökuls auk þess sem aðeins hluti
Jökulsár á Fjöllum er friðlýstur innan þjóðgarðsins.
Vorið 2009 var samið um stækkun Vatnajökulsþjóðgarðs fyrst um tæplega 2000
km2 þegar Askja, Dyngjufjöll,
Trölladyngja og Ódáðahraun í
Skútustaðahreppi bættust við
þjóðgarðinn, og síðar um 50
km2 þegar fjalllendi við
Hoffellsjökul í Sveitarfélaginu
Hornafirði varð hluti af
þjóðgarðinum. Stækkunin var
lögfest með
reglugerðarbreytingu í ágúst
2009. (Reglugerð nr. 755/2009
um breytingu á reglugerð nr.
608/2008).
2.2.2. Mörk, stærð og
staðsetning

Vatnajökulsþjóðgarður er
rúmlega 12.850 km2 að
flatarmáli, þar af eru um 8.300
km2 jökull. Hann nær yfir
Vatnajökul og hluta nærsvæða
hans (1. mynd). Auk þess nær
1. mynd. Mörk Vatnajökulsþjóðgarðs (sýnd með
hann yfir þann hluta svæðisins
grænu).
vestan Jökulsár á Fjöllum sem
áður var þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum sem og tveggja aðskilinna hluta af
farvegi Jökulsár, sunnan gljúfranna. Fjögur aðskilin svæði mynda því
Vatnajökulsþjóðgarð.
Samkvæmt tillögum ráðgjafanefndar átti þjóðgarðurinn að ná yfir um 13.433
km2 svæði. (Umhverfisráðuneytið, 2006). Þrátt fyrir stækkanir sem orðið
12
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hafa frá stofnun hans nær hann enn ekki þeirri stærð. Í kafla 13 verður gerð
grein fyrir mikilvægum jaðarsvæðum þjóðgarðsins sem ætti að friðlýsa sem
hluta hans og komið með tillögur um forgangsröðun þeirra friðlýsinga.
2.2.3. Auðlindir og landnotkun

Austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs nær yfir norðausturhluta Vatnajökuls, Snæfell
og Snæfellsöræfi ásamt Kverkfjöllum. Það tilheyrir tveimur sveitarfélögum,
Fljótsdalshéraði og Fljótsdalshreppi. Austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs státar af
fjölbreyttri náttúru og tignarlegu landslagi. Á austursvæðinu eru framhlaupsjöklar
og ummerki þeirra, og í Kverkfjöllum er öflugt háhitasvæði með fjölbreyttum
jarðmyndunum og miklu sjónarspili jarðhita og jökuls. Gróðurfar á
Snæfellsöræfum er fjölbreytt og spannar allt frá hrjóstrugum melum til
gróskumikilla votlendissvæða og ríks mólendis. Þar er mikill fjöldi plöntutegunda
og auðugt fugla‐ og smádýralíf. Á Snæfellsöræfum eru mikilvæg sumarbeitilönd
hreindýra. Þar er sauðfjárbeit og stunduð fugla‐ og hreindýraveiði.
Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs nær yfir norðvesturhluta Vatnajökuls,
Ódáðahraun og Dyngjufjöll ásamt Jökulsárgljúfrum og tveimur litlum hlutum af
farvegi Jökulsár á Fjöllum. Það tilheyrir þremur sveitarfélögum, Skútustaðahreppi,
Þingeyjarsveit og Norðurþingi. Norðan Vatnajökuls er eldfjallalandslag
einkennandi og jarðmyndanir, myndaðar af samspili eldvirkni og jökla, eru margar
og fjölbreyttar. Gróður er lítill og helst við lindasvæði á jaðri Ódáðahrauns. Í
Jökulsárgljúfrum eru miklar andstæður hrikaleg gljúfur og einnig gróðurrík svæði
sem milda áhrifin af hrikalegu landslaginu. Þar er einstök fossaröð. Mikill
ferðamannafjöldi heimsækir Jökulsárgljúfur og nágrenni. Á hálendið koma flestir í
Öskju og Herðubreiðarlindir. Sauðfjárbeit er leyfð á skilgreindum svæðum. Veiði er
mjög lítil ef einhver. Eggjataka er stunduð í heiðagæsavörpum.
Suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er að stærstum hluta innan sveitarfélagsins
Hornafjarðar. Þjóðgarðsmörkin fylgja jökuljaðrinum víðast hvar en á nokkrum
stöðum ná mörkin lengra niður á láglendið. Stór hluti svæðisins naut verndar af
einhverju tagi vegna náttúrufars. Nálægð við jökulinn er mikil og mótast ásýnd
svæðisins mjög af honum. Sögu sambúðar manns og náttúru í gegnum aldirnar er
vert að varðveita og miðla. Ákveðin svæði innan marka suðursvæðis eru nýtt til
sauðfjárbeitar. Þar er einnig ýmis þjónusta fyrir ferðamenn, mest er framboðið í
Skaftafelli. Veiðar eru stundaðar á suðursvæði þjóðgarðsins, bæði skotveiði og
stangveiði. Áhersla verður lögð á að jafnvægi ríki á milli verndunar og nýtingar svo
bæði náttúra og byggð eflist.
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Vestursvæði tekur til þess hluta Vatnajökuls sem tilheyrir Skaftárhreppi,
Ásahreppi/Rangárþingi ytra og hluta af svæði Þingeyjarsveitar. Í jöklinum sjálfum
eru m.a. Grímsvötn, virk eldstöð. Vestursvæðið skiptist í tvö ólík svæði. Annars
vegar Lakagíga, sem er gígaröð á 25 km langri gossprungu upptök Skaftárelda
1783‐84. Þeir eru merkilegar minjar á heimsvísu og lífríkið einnig sérstakt. Hins
vegar hálendissvæðið norðan Tungnaár og austan Köldukvíslar, upp með jaðri
Vatnajökuls norður fyrir Tungnafellsjökul og Vonarskarð. Teygir það sig vestur í
Jökuldal (Nýjadal) og Tómasarhaga á Sprengisandi. Á miðhálendinu eru
víðáttumiklar auðnir ásamt
löngum gossprungum og
móbergshryggjum
einkennandi. Nyrst á
vestursvæðinu trónir
megineldstöðin
Tungnafellsjökull með sitt
líparít og háhitasvæði og
austan hennar, í Vonarskarði,
eru vatnaskil milli Norður‐ og
Suðurlands. Ferðamennska af
ýmsu tagi er stunduð á
vestursvæði þjóðgarðsins.
Helsta gönguland innan þess
er í Lakagígum og
Vonarskarði. Hefðbundin
landnýting heldur sér; hluti
svæðisins er nýttur til
sauðfjárbeitar, en veiði hefur
aðeins verið stunduð í litlum
mæli.
2.2.4. Stjórnskipulag

Stjórn og svæðisráð

2. mynd. Skipting Vatnajökulsþjóðgarðs í
rekstrarsvæði.

Vatnajökulsþjóðgarður er ríkisstofnun og fer umhverfisráðherra með yfirstjórn
mála er varða þjóðgarðinn. Ráðherra skipar sérstaka stjórn til fjögurra ára í senn
og fer hún með stjórn stofnunarinnar og hefur umsjón með rekstri þjóðgarðsins.
Vatnajökulsþjóðgarði er skipt upp í 4 rekstrarsvæði og á hverju þeirra starfar
svæðisráð (2. mynd). Framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs annast daglegan
rekstur og umsýslu í umboði stjórnar samkvæmt erindisbréfi.
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Stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs samanstendur af 8 stjórnarmönnum. Formaður og
varaformaður eru skipaðir af umhverfisráðherra, fjórir stjórnarmenn eru formenn
svæðisráða og koma úr röðum sveitastjórnarmanna í viðkomandi svæðisráði. Auk
þess eiga umhverfis‐ og náttúruverndarsamtök einn fulltrúa í stjórn og samtök
útivistarfélaga einn áheyrnarfulltrúa. Helstu verkefni stjórnar eru að vinna að
stefnumótun í málefnum þjóðgarðsins, hafa yfirumsjón með gerð
verndaráætlunar og rekstraráætlunar, samræma starfsemi rekstrarsvæða
þjóðgarðsins og eiga samstarf við stofnanir, sveitarfélög og hagsmunaaðila um
málefni hans.
Á hverju rekstrarsvæði þjóðgarðsins starfar 6 manna svæðisráð. Af þeim koma 3
úr röðum sveitastjórna á viðkomandi rekstrarsvæði og er formaður svæðisráðsins
þar á meðal. Aðrir meðlimir svæðisráða eru fulltrúi ferðamálasamtaka viðkomandi
landshluta, fulltrúi umhverfis‐ og náttúruverndarsamtaka og fulltrúi útivistarfélaga
viðkomandi landshluta. Helstu verkefni svæðisráða eru að vinna tillögu að
verndaráætlun og rekstraráætlun fyrir viðkomandi rekstrarsvæði, gera tillögu um
ráðningu þjóðgarðsvarðar og vera honum og stjórn þjóðgarðsins til ráðgjafar um
málefni þjóðgarðsins á viðkomandi rekstrarsvæði.
Starfsmenn

Á hverju rekstrarsvæði starfar a.m.k. einn þjóðgarðsvörður. Gert er ráð fyrir að
fleiri en ein starfsstöð geti verið á rekstarsvæði. Hvert rekstrarsvæði er sjálfstæð
rekstrareining sem rekin er á ábyrgð viðkomandi þjóðgarðsvarðar. Á þeim
rekstrarsvæðum þar sem eru tvær meginstarfsstöðvar er heimilt að ráða tvo
þjóðgarðsverði. Lögin gera ráð fyrir tveimur starfsstöðvum á Suður‐ og
Norðursvæði. Þann 31. desember 2009 störfuðu alls fjórir þjóðgarðsverðir í
Vatnajökulsþjóðgarði, einn á hverju rekstrarsvæði. Þjóðgarðsverðir annast
daglegan rekstur og stjórn viðkomandi rekstrarsvæðis í umboði stjórnar. Þeir bera
jafnframt ábyrgð á fjárreiðum og reikningshaldi gagnvart stjórn þjóðgarðsins og
ráða annað starfsfólk hans.
Í tillögum ráðgjafanefndar um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs var lagt til að við hlið
hvers þjóðgarðsvarðar starfi a.m.k. einn sérfræðingur og verði heilsársstarfsmenn
þjóðgarðsins ekki færri en 12 úti á rekstrarsvæðum þegar allir þjóðgarðsverðir og
sérfræðingar verða komnir til starfa. Þann 31. desember 2009 voru starfsmenn 9 á
rekstrarsvæðum, 5 sérfræðingar auk 4 þjóðgarðsvarða (Umhverfisráðuneytið,
2006).
Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur og umsýslu í umboði stjórnar
samkvæmt erindisbréfi. Skrifstofa framkvæmdastjóra er í Reykjavík og þar starfar
auk framkvæmdastjóra einn starfsmaður í hlutastarfi.
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Sumarið 2009 voru ráðnir 46 starfsmenn til sumarstarfa í þjóðgarðinum, frá 9.
apríl til 1. október, alls um 435 vinnuvikur. Auk þess unnu þar sjálfboðaliðar á
vegum Umhverfisstofnunar í 332 vinnuvikur
2.2.5. Eignarhald á landi

Land innan Vatnajökulsþjóðgarðs er í eigu ríkis, sveitarfélaga eða einkaaðila. Þar
sem land er í einkaeigu eru í gildi samningar milli ríkisins og landeigenda um
nýtingu viðkomandi landsvæðis (3. mynd á bls. 17) (samningar í viðauka 2). Á
sumum landsvæðum þjóðgarðsins, sem eru í einkaeigu og gerðir hafa verið
samningar um, hefur óbyggðanefnd úrskurðað landið sem þjóðlendu. Það á við um
allt austursvæðið (Óbyggðanefnd, 2010) og hefur verið staðfest í héraðsdómi.
Þjóðlendumál vegna Brúaröræfa hafa farið í gegnum allt dómskerfið og
hæstiréttur staðfest úrskurð óbyggðanefndar (Hæstiréttur Íslands, 2010).
Málsaðilar hafa ákveðið að una þjóðlenduúrskurði í Krepputungu og
Kverkfjallarana. Önnur svæði eru í málsmeðferð. Nokkur óvissa ríkir því enn um
eignarhald lands innan þjóðgarðsins.

16

Verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs. Tillögur fyrir austursvæði

3. mynd. Eignarhald á landi innan þjóðgarðs og á nokkrum jaðarsvæðum.
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2.2.6. Samstarf við ferðafélög

Við stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs voru ferðafélög þegar með nokkra starfsemi
innan hans á einstökum svæðum. þjóðgarðurinn hefur gert samstarfssamninga við
þau um þjónustu við gesti, húsnæði fyrir landverði og rekstur þjónustueininga
innan þjóðgarðsins. Samningar voru gerðir til eins árs í senn.
Gistiskálar og tjaldsvæði í eigu og rekstri Ferðafélags Fljótsdalshéraðs eru í
Snæfellsskála, Sigurðarskála í Kverkfjöllum og við Geldingafell. Landverðir, sem
jafnframt starfa við skálavörslu í Snæfellsskála og Sigurðarskála eru ráðnir af
Vatnajökulsþjóðgarði en sinna verkefnum fyrir Ferðafélagið sem útvegar húsnæði
fyrir starfsmenn. Ferðafélag Akureyrar rekur gistiskála og tjaldsvæði við Drekagil.
Einnig rekur það gistiskála og
tjaldsvæði í friðlandinu
Herðubreiðarlindum sem er utan
þjóðgarðs. Askja og Herðubreiðarlindir
eru rekin sem ein eining og kostnaði
skipt milli aðila. Ferðafélag Akureyrar
rekur einnig þrjá gönguskála í
Ódáðahrauni, við Bræðrafell, í
Dyngjufjalladal og við Suðurárbotna. Í
viðauka 3 er listi yfir þjónustu‐ og
rekstrarsamninga.
2.2.7. Friðlýst svæði í umsjá
Vatnajökulsþjóðgarðs

Nokkur friðlýst svæði á jaðri
Vatnajökulsþjóðgarðs hafa verið í
umsjá þjóðgarðsins frá stofnun hans
(4. mynd). Í tillögum ráðgjafanefndar
var lagt til að þau yrðu hluti
þjóðgarðsins frá fyrsta degi en af því
varð ekki. Í staðinn gerði
Vatnajökulsþjóðgarður samning við
Umhverfisstofnun um rekstur og
umsjá þessara svæða til eins árs í senn.

4. mynd. Friðlönd í umsjá Vatnajökulsþjóðgarðs.
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Um þessi svæði verður fjallað í kafla 13 um jaðarsvæði þjóðgarðsins.
Náttúruvættið Askja var í umsjá Vatnajökulsþjóðgarðs sumarið 2008 en varð hluti
hans vorið 2009 (Reglugerð nr. 755/2009 um breytingu á reglugerð nr. 608/2008).
Tafla 1. Verndarsvæði í umsjá Vatnajökulsþjóðgarðs samkvæmt sérstökum samningi við
Umhverfisstofnun.

Rekstrarsvæði

Friðlýst svæði

Friðlýsing

Reglugerð*

Norðursvæði

Dettifoss, Selfoss,

Náttúruvætti

457/1996

Herðubreiðarlindir

Friðland

272/1974

Hvannalindir

Friðland

32/1973

Kringilsárrani friðland

Friðland

181/2003 (friðlýst

Hafragilsfoss og nágrenni
austan Jökulsár
Austursvæði

(Kringilsárrani og svæðið

fyrst 1975).

innan Jökulkvíslar )
Suðursvæði
Lónsöræfi
*Reglugerðir má sjá í viðauka 5.

Friðland

31/1977

2.3. Lagaleg umgjörð og skipulagsrammi verndaráætlunar
2.3.1. Lög um náttúruvernd og friðlýst svæði á Íslandi

Fyrstu lög um náttúruvernd voru samþykkt á Alþingi árið 1956. Þau voru
endurskoðuð árið 1971, 1996 og 1999 og gilda þau síðastnefndu í dag( Lög nr.
44/1999 um náttúruvernd) ásamt síðari breytingum.
Tilgangur laga um náttúruvernd er „að stuðla að samskiptum manns og umhverfis
þannig að hvorki spillist líf eða land né mengist sjór, vatn eða andrúmsloft.“ Lögin
eiga að tryggja eftir föngum þróun íslenskrar náttúru eftir eigin lögmálum“ en
jafnframt „verndun þess sem þar er sérstætt eða sögulegt“. Einnig eiga lögin „að
auðvelda umgengni og kynni þjóðarinnar af náttúru landsins og menningarminjum
og stuðla að vernd og nýtingu auðlinda á grundvelli sjálfbærrar þróunar“ (Lög um
náttúruvernd nr. 44/1999).
Samkvæmt 50 gr. laga um náttúruvernd skiptast friðlýstar náttúruminjar á Íslandi í
fimm mismunandi flokka; þjóðgarða, friðlönd, náttúruvætti á landi, fólkvanga, og
friðlýstar lífverur, búsvæði, vistgerðir og vistkerfi.
Þjóðgarðar eru landssvæði sem eru sérstæð um landslag, lífríki eða á þeim hvíli
söguleg helgi þannig að ástæða er til að varðveita þau með náttúrufari sínu og
leyfa almenningi aðgang að þeim eftir tilteknum reglum (Lög um náttúruvernd nr.
44/1999). Fyrsti þjóðgarðurinn sem stofnaður var samkvæmt lögum um
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náttúruvernd var þjóðgarðurinn í Skaftafelli en það var árið 1967. Þjóðgarðurinn í
Jökulsárgljúfrum var stofnaður árið 1973 og þjóðgarðurinn Snæfellsjökull árið
2001. Árið 2008 var svo Vatnajökulsþjóðgarður stofnaður og um hann gilda
sérstök lög (60/2008) Auk þess eru „Þingvellir við Öxará og grenndin þar friðlýstur
helgistaður allra Íslendinga sem þjóðgarður“ með lögum nr. 47/2004 en þau lög
leysa af hólmi eldri lög um Þingvelli frá árinu 1930. Þingvellir voru samþykktir á
heimsminjaskrá Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) árið
2004 (Þingvellir þjóðgarður, án ártals).
2.3.2. Lög og reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð

Vatnajökulsþjóðgarður var stofnaður með sérlögum (60/2007) og um hann gildir
sérstök reglugerð (608/2008). Þjóðgarðurinn var stækkaður 2009 með reglugerð
nr. 755/2009 (Viðauki 5).
Við stofnun þjóðgarðsins féllu úr gildi eldri reglugerðir nr. 359/1993 um
þjóðgarðinn í Jökulsárgljúfrum, með síðari breytingum sbr. reglugerðir nr.
285/2001 og 929/2005 og reglugerðir nr. 879/2004 um Skaftafellsþjóðgarð, með
síðari breytingum sbr. reglugerð nr. 367/2005. Enn fremur féll úr gildi auglýsing nr.
188/1978 um friðland í Esjufjöllum. Við stækkun þjóðgarðsins 2009 féll úr gildi
auglýsing nr. 194/1978 um náttúruvættið Öskju.
Gerð verndaráætlunar um Vatnajökulsþjóðgarð byggir á 12. og 13. gr. laga um
þjóðgarðinn og reglugerð um hann.
2.3.3. Lög um umhverfismat áætlana

Verndaráætlun er stefnumarkandi áætlun um aðgerðir sem geta fallið undir lög
(105/2006) um umhverfismat áætlana.
Tafla 2. Lög og reglugerðir sem tekið var tillit til við gerð verndaráætlunar.

Lög eða reglugerð

Verndaráætlun

Lög um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum
nr. 64/1994.
Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998.

6. kafli – Náttúra

Lög um landgræðslu nr. 17/1965
Lög um varnir gegn landbroti nr. 91/2002
Skipulags‐ og byggingarlög nr. 73/1997.
Þjóðminjalög nr. 107/2001.
Reglugerð nr. 583/2000 um innflutning, ræktun og dreifingu útlendra
plöntutegunda.
Reglugerð nr. 528/2005 um takmarkanir á umferð í náttúru Íslands og nr.
497/2007 um breytingar á reglugerð 528/2005
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9. kafli – Útivist og
ferðaþjónusta
6. kafli – Náttúra
6. kafli – Náttúra
5. kafli ‐ Svæðisskipting
7. kafli – Menning og saga
6. kafli – Náttúra
6. kafli og 9. kafli
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2.3.4. Önnur lög og reglugerðir

Við gerð verndaráætlunar var tekið tillit til laga sem talin eru upp i töflu (bls 20)
ásamt þeim reglugerðum sem þeim fylgja eða vísað er til í reglugerð nr. 608/2008
og varða þjóðgarðinn:
2.3.5. Skipulagsáætlanir og verndaráætlun
Svæðisskipulag miðhálendisins

Svæðisskipulag er skipulagsáætlun sem tekur yfir fleiri en eitt sveitarfélag.
Hlutverk svæðisskipulags er að samræma stefnu um landnotkun, samgöngu‐ og
þjónustukerfi, umhverfismál og þróun byggðar á svæðinu á minnst 12 ára tímabili.
Samvinnunefnd miðhálendis er skipuð af ráðherra til fjögurra ára í senn eftir
hverjar sveitastjórnarkosningar. Í nefndinni eiga sæti 12 fulltrúar. Hlutverk
samvinnunefndar miðhálendis er að annast gerð svæðisskipulags miðhálendisins
og gæta þess að samræmi sé innbyrðis með aðalskipulagstillögum einstakra
sveitarfélaga á svæðinu og að samræmi sé milli þeirra og svæðisskipulags
miðhálendisins. Nefndin skal einnig leita eftir tillögum hlutaðeigandi sveitarfélaga
við mótun tillögu að svæðisskipulagi (Skipulags og byggingalög nr. 73/1997).
Svæðisskipulag miðhálendisins var staðfest árið 1999 og gildir það til ársins 2015.
Nokkrar breytingar, vegna uppbyggingar virkjana, hafa verið gerðar á skipulaginu
frá staðfestingu þess (Skipulags og byggingalög nr. 73/1997).
Við gerð aðalskipulags þurfa sveitarfélög að taka tillit til svæðisskipulags
miðhálendisins. Verndaráætlun tekur einnig tillit til svæðisskipulags
miðhálendisins en gerir jafnframt tillögur sem geta leitt til breytinga á
svæðisskipulagi.
Aðalskipulag sveitarfélaga

Verndaráætlun hefur afgerandi stöðu gagnvart skipulagsáætlunum sveitarfélaga. Í
13 gr. laga um Vatnajökulsþjóðgarð segir „Sveitastjórnir eru bundnar af efni
verndaráætlunar við gerð skipulagsáætlana fyrir landssvæði innan
Vatnajökulsþjóðgarðs“
Mikilvægt er því að samræma þessar áætlanir og hefur verið lögð áhersla á
samstarf við sveitastjórnir. Einnig hefur verið lögð áhersla á mikilvæg jaðarsvæði
þjóðgarðsins og stöðu þeirra í skipulagi sveitarfélaganna.
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Tafla 3. Staða skipulagsáætlana innan Vatnajökulsþjóðgarðs og á svæðum tengdum honum..

Rekstrarsvæði

Sveitarfélag

Norðursvæði

Norðurþing
Þingeyjarsveit

Skútustaða‐
hreppur
Austursvæði

Fljótsdalshérað

Fljótsdals‐
hreppur
Suðursvæði

Hornafjörður

Vestursvæði

Skaftárhreppur

Ásahreppur

Svæðisskipulag Aðalskipulag

Svæðisskipulag
miðhálendisins
1999‐2015.
Svæðisskipulag
miðhálendisins
1999‐2015.
Svæðisskipulag
miðhálendisins
1999‐2015

Aðalskipulag 2009‐2029 á
vinnslustigi.
Aðalskipulag 2009‐2021, á
vinnslustigi.

Mynni Ásbyrgis 2004‐

Aðalskipulag 2010 ‐, á
vinnslustigi.

Hálendismiðstöð við
Drekagil 2001‐

Aðalskipulag 2008‐2028.

Kárahnjúkastífla,
ferðamannaðstaða
og stígar ( 2008) *
Þjónustusvæði við
Kverkfjöll (2004) *
Fyrir Laugafell,
ferðamiðstöð og
námasvæði (2007)*
Skaftafell í vinnslu

Svæðisskipulag
miðhálendisins
1999‐2015
Svæðisskipulag
miðhálendisins
1999‐2015

Aðalskipulag 2002‐2014

Svæðisskipulag
miðhálendisins
1999‐2015
Svæðisskipulag
miðhálendisins
1999‐2015

Aðalskipulag 2002‐2014 í
gildi en á vinnslustigi?

Rangárþing Ytra

Deiliskipulag

Aðalskipulag 1998‐2018 í
gildi en á vinnslustigi?

Aðalskipulag 2002‐2014 í
gildi en á vinnslustigi?
Aðalskipulag 2002‐2014 í
gildi en á vinnslustigi?

* = svæði utan núverandi marka þjóðgarðs.
Heimildir: Um aðalskipulag (Skipulagsstofnun, án ártals), á Austursvæði: (Fljótsdalshérað 2010,
gildandi deiliskipulag), (Fljótsdalshreppur 2010, deiliskipulag fyrir Laugarfell).

Deiliskipulag einstakra svæða
Nokkur svæði í jarði þjóðgarðslandsins á Austursvæði hafa gildandi deiliskipulag en
ekkert innan núverandi þjóðgarðsmarka (tafla 3). Í 31. gr. reglugerðar um
þjóðgarðinn (608/2008) segir að gera skuli deiliskipulag fyrir allar framkvæmdir
innan þjóðgarðsins.

2.4. Alþjóðlegir samningar og skuldbindingar
Í 5. gr. reglugerðar um þjóðgarðinn eru taldir upp þeir alþjóðlegu samningar og
alþjóðlegu viðmiðanir sem taka skal mið af við gerð verndaráætlunar (Reglugerð
um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 608/2008).
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Verndarflokkar IUCN
Alþjóða náttúruverndarsambandið, IUCN (International Union for Conservation of
Nature) eru alþjóðleg samtök um náttúruvernd sem Íslendingar eru aðilar að. Þau
voru stofnuð árið 1948 með það að markmiði að stuðla að samstarfi ólíkra þjóða
um náttúruvernd. Samtökin veita meðal annars þjóðum heims leiðbeiningar og
ráðgjöf um náttúruvernd og friðlýsingar landssvæða og halda skrá um friðlýst
svæði allra ríkja sem eiga aðild að samtökunum. Samtökin skilgreina friðlýst svæði
í sex mismunandi verndarflokka út frá markmiðum friðlýsingar (IUCN, 2008).
Samtökin hvetja þjóðir heims til að styðjast við verndarflokka IUCN við friðlýsingu
landssvæða. Í viðauka 6 er nánar fjallað um verndarflokka IUCN, skilgreiningar
þeirra og markmið. Í kafla 4 er farið yfir hvernig Vatnajökulsþjóðgarður getur fallið
að skilgreiningum og markmiðum verndarflokka IUCN.
Samningur um verndun menningar‐ og náttúruarfleifðar heimsins
Samningur Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) um verndun
menningar‐ og náttúruarfleifðar heimsins hefur að markmiði að tilgreina
menningar‐ og náttúruminjar sem hafa gildi fyrir allt mannkyn og varðveita þær.
Ísland er aðili að samningnum og ber ábyrgð á að koma með ábendingar um nýja
staði fyrir heimsminjaskrá Menningarmálastofnunarinnar (Norræna
ráðherranefndin , 2006). Tvö svæði á Íslandi hafa verið samþykkt inn á
heimsminjaskrá: Þingvellir vegna menningararfleifðar árið 2004 (Þingvellir
þjóðgarður, án ártals) og Surtsey á grundvelli náttúruminja árið 2008
(Umhverfisráðuneyti, 2008). Við undirbúning að stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs var
lögð áhersla á að þjóðgarðurinn uppfylli kröfur heimsminjaskrár
Menningarmálastofnunarinnar ákveði íslensk stjórnvöld að sækjast eftir því.
Ramsarsamningurinn um votlendi
Markmið Ramsarsamningsins er að vernda votlendissvæði sem eru fyrst og fremst
búsvæði votlendisfugla. Íslendingar hafa tilnefnt þrjú svæði á skrá Ramsar‐
samningsins; Mývatn‐Laxá, Þjórsárver og Grunnafjörð (Umhverfisráðuneyti, án
ártals e). Unnið er að undirbúningi þess innan Umhverfisráðuneytisins að
Eyjabakkar fari á skrá Ramsarsamningsins (Sigurður Þráinsson, 2009).
Samningur um líffræðilega fjölbreytni
Samningur um líffræðilega fjölbreytni (CBD) var samþykktur árið 1992 og fullgiltur
á Íslandi 1994. Árið 2008 samþykkti ríkisstjórn Íslands stefnumörkun um
framkvæmd samningsins. Þar eru markmið samningsins innleidd í íslenska
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stjórnsýslu og markaður heildarrammi um stefnumótun stjórnvalda um verndun
líffræðilegrar fjölbreytni landsins og sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda
(Umhverfisráðuneyti, án ártals a). Í kafla 6 er fjallað um markmið og aðgerðir til að
stuðla að verndun líffræðilegrar fjölbreytni í Vatnajökulsþjóðgarði.
Samningur um verndun villtra plantna og dýra og lífsvæða í Evrópu,
Bernarsamningurinn
Markmið samningsins er að vernda dýr og plöntur og heimkynni þeirra einkum þar
sem slíkt krefst samvinnu margra ríkja (Umhverfisráðuneyti, án ártals b). Í kafla 6
er fjallað um markmið og aðgerðir sem eiga að tryggja vernd villtra plantna og
dýra í Vatnajökulsþjóðgarði.
Aðrir samningar
Auk framangreindra samninga, sem tilteknir eru í reglugerð, vinnur Ísland nú að
fullgildingu eftirfarandi samninga sem hafa áhrif á ákvarðanatöku og framtíðarsýn
Vatnajökulsþjóðgarðs.
Árósasamningurinn er samningur um aðgang að upplýsingum, þátttöku
almennings við töku ákvarðana og aðgangi að afgreiðslu á kærum og
dómsúrskurðum í umhverfismálum (Umhverfisráðuneyti, án ártals c).
Vatnatilskipun ESB setur lagaramma um vernd yfirborðsvatns, grunnvatns og
strandsjávar, með það að markmiði að bæta vatnsgæði og ástand vistkerfa
(Umhverfisráðuneyti, án ártals d).

2.5. Stefna og markmið íslenskra stjórnvalda
Auk þess ramma sem lög, reglugerðir og alþjóðlegir samningar skapa þarf
verndaráætlun að taka mið af stefnu stjórnvalda á hverjum tíma. Yfirvöld
náttúruverndar hafa í gegnum tíðina sett fram áætlun um verndun svæða frá 2004
með náttúruverndaráætlun en áður með náttúrminjaskrá. Einnig hefur verið unnið
að áætlunum um nýtingu vatnsafls og jarðvarma undir merkjum Rammaáætlunar
þar sem vegnir eru saman virkjunarkostir og verndargildi svæða. Nokkur svæði
sem tengjast vatnajökulsþjóðgarði eru skilgreind í þessum áætlunum, sum eru
orðin hluti af Vatnjökulsþjóðgarði en önnur ekki (tafla 4. bls 26 og 5. mynd bls. 26).
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Tafla 4. Stefna og samþykktir íslenskra stjórnvalda sem hafa áhrif á verndaráætlun.
Ár

Stefna stjórnvalda

Fjallað um í
verndaráætlun

2006

Skýrsla ráðgjafanefndar Umhverfisráðuneytisins um stofnun
Vatnajökulsþjóðgarðs (Umhverfisráðuneytið, 2006).
Náttúruverndaráætlun 2004‐2008 (Umhverfisstofnun, 2003)
Þar er kynnt aðferðafræði við mat á verndargildi svæða á Íslandi en hún
grundvallast á íslenskri lagaumgjörð um náttúruvernd, skuldbindingum Íslands á
alþjóðavettvangi, alþjóðlega viðurkenndum stöðlum og verndarviðmiðum svo
og stefnumörkun íslenskra stjórnvalda.
Tillögur að náttúruverndaráætlun 2009‐2013 (Þingskjal nr. 52.Tillaga til
þingsályktunar um náttúruverndaráætlun 2009 ‐2013., 2009)
Í tillögunum er m.a. lagt til að friðlýsa 160 tegundir mosa, fléttna og háplantna.
Náttúruminjaskrá (Umhverfisstofnun, 2009; Náttúruverndarráð, 1996)
Í náttúruminjaskrá eru upplýsingar um friðlýst svæði og náttúruminjar sem
ástæða þykir til að friðlýsa samkvæmt náttúruverndaráætlun eða af öðrum
ástæðum.
Stefnumörkun um framkvæmd samningsins um líffræðilega fjölbreytni

IV hluti ‐
Framtíð
III hluti –
Auðlindir

2003

2008

1996

2008

III hluti

13. kafli –
Jaðarsvæði

6. kafli –
Náttúra
IV hluti –
Framtíð

2002

Stefnumörkun ríkisstjórnar Íslands til ársins 2020 um sjálfbæra þróun er birt í
ritinu Velferð til framtíðar. Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi
(Umhverfisráðuneytið, 2002)

2007

Vernd og endurheimt íslenskra birkiskóga. Skýrsla og tillögur nefndar um vernd
og endurheimt birkiskóga. Í tillögunum er lagt til að vernda/friðlýsa nokkra
birkiskóga á Íslandi vegna náttúruverndarsjónarmiða og taka þá inn í
náttúruverndaráætlun 2009‐2013 þar sem þeirra er ekki getið í fyrri áætlun.
Einn þessara birkiskóga er við jaðar Vatnajökulsþjóðgarðs, Núpsstaðaskógur en
hann er talinn vera mjög hávaxinn skógur (Umhverfisráðuneyti, 2007).

6. kafli –
Náttúra

Rammaáætlun (Rammaáætlun a)
Fyrsta áfanga Rammaáætlunar lauk árið 2003 með útgáfu áfangaskýrslu
verkefnastjórnar en þar voru 35 nýjar virkjanahugmyndir flokkaðir í fimm flokka
eftir umhverfisáhrifum, aðra fimm eftir heildarhagnaði og fimm eftir arðsemi. Af
þessum virkjunarkostum tengjast nokkrir Vatnajökulsþjóðgarði með einum eða
öðrum hætti. Í öðrum áfanga rammaáætlunar, er lagt mat á verndargildi 19
háhitasvæða með tilliti til virkjunarkosta á 34 vinnslusvæðum innan þeirra. Af
þessum 19 háhitasvæðum eru 6 svæði innan Vatnajökulsþjóðgarðs að öllu eða
hluta eða eru innan mikilvægra jaðarsvæða hans í náttúrufarslegu tilliti.

III hluti –
Auðlindir

Landgræðsluáætlun 2003‐2014 (Landgræðsla ríkisins)
Í landgræðsluáætlun er getið nokkurra svæða sem eru innan
Vatnajökulsþjóðgarðs eða eru á jaðri hans og lagt er til að vinna með á því
tímabili sem landgræðsluáætlunin nær yfir.

6. kafli –
Náttúra

Samgönguáætlun 2007‐2010 (Vegagerðin , án ártals a).
Í samgönguáætlun er fjallað um samgönguframkvæmdir sem tengjast
Vatnajökulsþjóðgarði. Áætlunin er í endurskoðun og óvíst með fjármögnun
framkvæmda vegna aðstæðna í þjóðfélagi.

8. kafli –
Vegakerfi og
aðkoma

2003‐
2009
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13. kafli –
Jaðarsvæði

6. kafli –
Náttúra
13. kafli –
Jaðarsvæði
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5. mynd. Vatnajökulsþjóðgarður, svæði á náttúrverndaráætlun 2004 ‐ 2008, svæði á náttúruverndar‐
áætlun 2009 – 2013, náttúruminjaskrá, háhitasvæði og lónstæði skv. rammaáætlun um nýtingu
vatnsafls.
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III ‐ HLUTI – NÁTTÚRA

Í þessum hluta verður fjallað um það svæði sem nú er innan þjóðgarðsmarka það er á
Snæfellsöræfum í Kverkfjöllum. Einnig er fjallað um Kringilsárranafriðland, innanverð Brúaröræfi,
Kverkfjallarana og Krepputungu allt að Jökulsá á Fjöllum, eftir því sem upplýsingar leyfa.
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3. Náttúra
3.1. Náttúrufar
Loftslag er nokkuð breytilegt á austursvæðinu og er úrkoma fremur lítil vestan
Snæfells einkum vestan Hálslóns en austan Snæfells er úrkoma töluvert meiri.
Líkur á heitum og kyrrum sumardögum eru meiri vestan til á svæðinu en austan til
(Viðauki 9).
Jarðlög á Eyjabökkum eru misgömul. Þar eru lög frá míosen > 5,2 milljón ára og lög
frá pliosen (1,8 ‐5,2 m ára). Nyrst í fjallaklasanum við Snæfell og Geldingafell eru
svæði með súru gosbergi frá tertíer og ísöld (Árni Hjartarson og Elsa
Vilmundardóttir, 1998). Jarðlög á Vesturöræfum og Kringilsárrana eru talin frá
kvarter (0,8‐1,8 m ár). Vestasti hluti svæðisins að Jökulsá á Fjöllum tilheyrir norður
gosbeltinu (Árni Hjartarson og Elsa Vilmundardóttir, 1998).
Kverkfjöll eru virk megineldstöð. Þar hefur eldvirkni verið mikil og jöklar rofið
opnur í eldstöðina. Eldstöðin er í jaðri jökulsins og hefur haft mikil áhrif á myndun
og mótun landsins. Í Kverkfjöllum er öflugt jarðhitasvæði sem liggur hæst allra
jarðhitasvæða á landinu (Helgi Torfason og Ingvar Atli Sigurðsson, 2002). Þar eru
miklar útfellingar og stórir og öflugir hverir. Snæfell er megineldstöð og þar er að
finna margvíslegar berg‐ og jarðmyndanir. Umhverfis Snæfell er fjöldi hnjúka og
hryggja sem eldgos hafa hlaðið upp ýmist á ísilögðu eða íslausu landi. Fræðin eru
ekki á einu máli um aldur og virkni Snæfells og nærliggjandi hnjúka (Ármann
Höskuldsson og Páll Imsland., 1998) (Ágúst Guðmundsson, 1999).
Kverkfjallarani er að mestu byggður upp af 5 samsíða móbergshryggjum. Ekki eru
til heimildir um þau hraungos sem þar hafa orðið en hraun af mismunandi aldri er
að finna þar og tvinnast saman móbergsfell, gígar frá nútíma og hraun. Hraun eru í
Krepputungu og Kverkfjallarana. Krepputunguhraunin eru ættuð frá Gígöldum sem
er sprungusveimur suðvestur af Dyngjufjöllum (Hjörleifur Guttormsson, 1987).
Eitt af einkennum Snæfellsöræfa er hraukar úr jökulruðningi og jarðvegi sem ýst
hafa upp við framskrið jökla. Mestir eru hraukar sem urðu til við framskrið
Brúarjökuls 1890. Jarðhiti er á nokkrum stöðum við Hrauka í Kringilsárrana (Snorri
Baldursson, Helgi Torfason og Hörður Kristinsson, 2003) (viðauki 9).
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Lífríki austursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs er fjölskrúðugt. Gróðurfar gróskumikið,
mikið fuglalíf, smádýralíf óvenju ríkulegt miðað við hálendissvæði og þar eru
hreindýr.
Allmiklar rannsóknir hafa verið gerðar á gróðurfari Snæfellsöræfa og austan til á
Brúardölum en minni á vestari hluta Brúaröræfa og á Kverkfjallasvæðinu.
Útbreiðsla háplöntutegunda á svæðinu telst nokkuð vel þekkt en bæta mætti
skráningu mosa og fléttna. Á Snæfellsöræfum eru víðáttumikil votlendi, flóar,
mýrar og flæðiengi. Í þurrlendisgróðri er mosagróður þar með talinn hélumosi
áberandi á berangri, starmóar, lyng og víðimóar eru einkum í brekkum og dældum
og graslendi sést t.d. í hraukum. Vestan Hálslóns er töluvert gróið á svæðinu
austan við Sauðá einkum í dölum og í Kringilsárrana en vestar er lítt gróið land, þó
með gróðurvinjum í Fagradal, Grágæsadal, Hvannalindum og fleiri vinjum. Einnig
er nokkuð gróið í Vesturdal, Laugavalladal og Álftadal. Á svæðinu vestan Hálslóns
er mest um þurrlendisgróður, mólendi, graslendi og mosagróður en nokkur minni
votlendi finnast t.d. í Kringilsárrana, Þorláksmýrum, í Fagradal og Hvannalindum
(viðauki 9).
Eyjabakkasvæðið er annálað fyrir grósku. Það er í 650 ‐ 680 m hæð og að miklu
leyti flæðiengi. Slík vistkerfi eru nær eingöngu á láglendi en flæðiengi myndast
einkum þar sem jarðvatnsstaða er há, vatn steinefnaríkt og gegnumstreymi vatns
hratt um jarðveginn. Önnur flæðiengi á hálendi eru í Hvítárnesi og í hluta
Þjórsárvera. Öll þessi flæðiengi tengjast jökulám. Á Vesturöræfum sem eru í um
650 – 670 m hæð skiptist á votlendi og lágar öldur yfirleitt í SV/NA stefnu,
gróðurlitlar eða með þurrlendisgróðri. Vesturöræfin eru blautust efst í Syðradragi
vestur af Grjótárhnjúki, í Sauðárkróki og þar suður af á Fitjum. (Hilmar Malmquist,
Guðni Guðbergsson, Ingi Rúnar Jónsson, Jón S. Ólafsson, Finnur Ingimundarson,
Erlín E. Jóhannsdóttir, Ragnhildur Magnúsdóttir, Sesselja G. Sigurðardóttir, Stefán
Már Stefánsson, Íris Hansen og Sigurður S. Snorrason, 2001). Rústir finnast bæði á
Eyjabakkasvæðinu og Vesturöræfum (Kristbjörn Egilsson og Hjörleifur
Guttormsson, 1981).
Í Kringilsárrana er að finna mýrar og rústir í mestri hæð á Íslandi 625 – 700 m hæð
(Hilmar Malmquist ofl., 2001). Það er einnig mýrlent austan við Sauðafell og í
Þorláksmýrum þar sem einnig finnast rústir í 670 m hæð. Í Fagradal er örlítil
rústamyndun (Kristbjörn Egilsson og Einar Þórarinsson, 1988)
Fjölbreytni plöntutegunda er mikil og finnast að minnsta kosti 20 sjaldgæfar
plöntutegundir á svæðinu. Þetta eru 9 tegundir háplantna, 3 mosategundir (ein
sennilega horfin í Hálslón) og 8 fléttutegundir (viðauki 9) (6. mynd, bls. 33).
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Vitað er um 51 fuglategund sem nýta umrædd svæði á austurhluta
Vatnajökulsþjóðgarðs en á Íslandi eru 76 tegundir taldar hafa orpið. Ekki eru allar
tegundirnar 51 staðfestir varpfuglar á þjóðgarðssvæðinu en út frá hæð yfir
sjávarmáli er svæðið í heildina fjölskrúðugt. Austan og vestan Snæfells hafa farið
fram umfangsmiklar rannsóknir á fuglum í tengslum við Kárahnjúkavirkjun og
Hraunaveitu. Ólíklegt er að mikið fleiri tegundir leynist annars staðar á svæðinu en
mögulega munu nýjar tegundir nema þar land eftir því sem fram líða stundir.
Sérstaða fuglalífsins á austursvæði þjóðgarðsins er meðal annars hve hátt hlutfall
tegunda er á Válista. Aðeins ein þeirra er í efsta stigi listans, í bráðri hættu en það
er snæugla. Helsingi og þórshani eru tegundir í hættu en hafa ekki verið staðfestar
sem varpfuglar á svæðinu. Þar að auki eru 8 tegundir á Válista sem eru í
yfirvofandi eða nokkurri hættu (Halldór Walter Stefánson og Skarphéðinn
Þórisson, 2010)
Í Kringilsárrana eru þekktar 14 tegundir fugla og er heiðagæs lykiltegund eins og
svo víða á þeim svæðum sem tengjast austurhluta þjóðgarðsins. Á Brúaröræfum
eru þekktar 31 tegund fugla og er hér átt við svæðið vestan Jökulsár á Dal,
Sauðárdal, Fagradal, Arnardal, Álftadal, Grágæsadal og Laugavalladal og svæði
milli þessara dala. Af þeim 31 tegund sem vitað er um á svæðinu eru átta á Válista
sem allar eru taldar vera í nokkurri eða yfirvofandi hættu samkvæmt skilgreiningu
hans (Halldór Walter Stefánson og Skarphéðinn Þórisson, 2010).
Hreindýr nýta svæðið og hafa verið talin nær árlega á Snæfellsöræfum frá 1943.
Talningar sýna að Vesturöræfi voru aðalsumarhagar dýranna frá því 1965 þar til
um 2000 en eftir það Fljótsdalsheiði. Hreindýrin sem ganga á Snæfellsöræfum á
sumrin eru fyrst og fremst kýr og kálfar. Fáir fullorðnir tarfar fylgja kúnum í
sumarhagana. Undantekning á því er í Kringilsárrana en þar hafa stórir hópar tarfa
gengið á sumrin. Fullorðnir tarfar sameinast kúnum á fengitíma sem er í
septemberlok og fram í miðjan október. Sumarfæða hreindýra á Snæfellsöræfum
er fyrst og fremst runnar (þar af grá‐ og grasvíðir 45%) og einkímblöðungar (þar af
stinnastör 29%) (Kristbjörn Egilsson, 1983). Í þjóðgarðinum má helst rekast á
hreindýr á fengitíma utan við Snæfell og á Múla. Á Snæfellsöræfum bera kýr helst
á Vesturöræfum og flestar á þriggja vikna tímabili í kringum 20. maí. Talningar hafa
sýnt að fjöldi þeirra þar ræðst af snjóalögum (Rán Þórarinsdóttir, 2008).
Þó hreindýrum hafi fækkað innan austursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs á síðustu
árum má fullyrða í ljósi sögunnar að Snæfellsöræfi eru þýðingarmestu sumarhagar
hreindýra á Íslandi (Halldór Walter Stefánson og Skarphéðinn Þórisson, 2010)
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Smádýralíf var kannað á Vesturöræfum árið 1999. Könnunin var liður í rannsókn
sem gerð var á náttúrufari svæðisins vegna áforma um virkjunarframkvæmdir
(Sigmundur Einarsson, Sigurður H. Magnússon, Erling Ólafsson, Kristinn Haukur
Skarphéðinsson, Guðmundur Guðjónssson, Kristbjörn Eglisson og Jón Gunnar
Ottósson, 2000). Minna er um rannsóknir á smádýrum á Eyjabakkasvæðinu en þó
var það kannað nokkuð árin 1979 ‐1980 (Erling Ólafsson, 1981). Fjöldi
smádýrategunda sem fundist hefur á Vesturöræfum er talinn mikill samanborið
við önnur hálendissvæði. Þar er bæði að finna tegundir sem ekki var búist við
miðað við áður þekkta útbreiðslu og nokkar fágætar tegundir. Líklegt er að
samfelld gróðurþekja og tiltölulega jöfn hækkun lands frá láglendi inn á
Vesturöræfi eigi sinn þátt í að skýra þetta (Sigmundur Einarsson, Sigurður H.
Magnússon, Erling Ólafsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Guðmundur
Guðjónssson, Kristbjörn Eglisson og Jón Gunnar Ottósson, 2000). Niðurstöður
þeirra athugana sem gerðar hafa verið á smádýralífi á Eyjabakkasvæðinu bentu
ekki til að það væri sérstaklega auðugt en þar er nánari rannsókna þörf (Erling
Ólafsson, 1981) (viðauki 9).
Smádýralíf hefur verið kannað í Fagradal og Grágæsadal. Fagridalur er ein
tegundaauðugasta vinin á hálendinu (Snorri Baldursson, Helgi Torfason og Hörður
Kristinsson, 2003).
Vistgerðir hafa verið kannaðar á hluta Vesturöræfa og Brúardala. Einnig hefur
verðmæti vistgerða á hálendinu verið metið. Af þeim 6 vistgerðum sem taldar eru
verðmætastar á hálendinu eru 4 á Vesturöræfum þar af er rústamýravist sem talin
er önnur verðmætasta vistgerðin nokkuð útbreidd á svæðinu. Aðrar verðmætar
vistgerðir á Vesturöræfum eru gilja‐ og lyngmóavist, lágstaraflóavist og
hástaraflóavist ( Sigurður H. Magnússon, Borgþór Magnússon, Erling Ólafsson,
Guðmundur Guðjónsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Hörður Kristinsson,
Kristbjörn Egilsson, Kristinn H. Skarphéðinsson, Starri Heiðmarsson og Jón Gunnar
Ottósson., 2009).
Enginn fiskur fannst í Tröllagilslæk, Kringilsá, Sauðá á Vesturöræfum eða Desjará
við rannsóknir árið 2000. Ekki veiddist heldur fiskur í Hafursá, Hafursárkvísl eða
Jökulsá í Fljótsdal á Eyjabökkum í rannsóknum sama ár. Fiskur (bleikja) hefur
fundist í Sauðá á Brúaröræfum, Laugavallaá, Fiskidalsá og Hrafnkelsdalsá. Einnig er
fiskur í Kelduá neðan Fellsár (Hilmar Malmquist ofl., 2001). Sagnir eru um bleikju í
lækjum og tjörnum á Vesturöræfum en ekki hafa farið fram rannsóknir á því svo
vitað sé. Skarphéðinn Þórisson líffræðingur hefur séð bleikju í Fitjalæk og læk í
Kringislárrana (Skarphéðinn Þórisson 2010).
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Botndýrasamfélög straumvatna sem rannsökuð hafa verið á áhrifasvæði
Kárahnjúkavirkjunar (Snæfellsöræfi og austasti hluti Brúardala) einkenndust öðru
fremur af vatnaskordýrum, einkum bitmýi og rykmýi en auk þess bar töluvert á
liðormum og krabbadýrum (Hilmar Malmquist ofl., 2001) (viðauki 9).
Refir og minkar eru á svæðinu og vitað er um all mörg refagreni á Vesturöræfum
og nokkur austan Snæfells. Einnig eru þekkt all mörg refagreni á Brúaröræfum.
Minkar hafa einnig sést víða um svæðið bæði á Snæfellsöræfum og á
Brúaröræfum og vitað er um minkagreni á gróðurvinjum á Brúaröræfum (Halldór
Walter Stefánson og Skarphéðinn Þórisson, 2010). Refir og minkar eru sennilega
fátíðir í Krepputungu enda æti þar ekki mikið.
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3.2. Mat á verndargildi náttúrunnar
Mat á verndargildi náttúru þjóðgarðsins er undirstaða ákvarðanatöku um
svæðisskiptingu, framtíðarsýn, markmið verndunar á einstökum svæðum hans,
landnotkun og einstakar verndaraðgerðir. Við mat á verndargildi náttúrunnar á
austursvæði var tekið mið af margvíslegu mati sem gert hefur verið áður svo sem
vegna náttúruverndaráætlunar 2004 ‐2008, vegna mats á verndargildi
náttúrufyrirbæra norðan Vatnajökuls, verndargildi á virkjunarsvæðum norðan
jökla o.fl. Einnig var farið yfir þau atriði sem lúta að verndun náttúrunnar og
kveðið er á um í lögum og alþjóðasamningum.
Þannig var stuðst við eftirfarandi:
-

-

-

-

-

Aðferðafræði við mat á verndargildi náttúruminja eins og hún var kynnt í
náttúruverndaráætlun 2004‐2008. Í viðauka 7 eru verndarviðmið
náttúruverndaráætlunar (Umhverfisstofnun, 2003).
Válista plantna og fugla, þar með talin sú endurskoðun á válista plantna
sem lögð er til í tillögum að náttúruverndaráætlun 2009‐2013 (Þingskjal nr.
52.Tillaga til þingsályktunar um náttúruverndaráætlun 2009 ‐2013., 2009).
37. grein náttúruverndarlaga sem fjallar um þær náttúruminjar sem skuli
njóta sérstakrar verndar.
44 gr. grein náttúruverndarlaga sem fjallar um markmið laganna.
66. gr. náttúruverndarlaga sem fjallar um leiðarljós við mat á verndargildi
(Lög um náttúruvernd nr. 44/1999).
Náttúruverndargildi á virkjunarsvæðum norðan jökla sem kynnt er í skýrslu
Náttúrufræðistofnunar Íslands (2000) (Sigmundur Einarsson ofl, 2000).
Verndargildi vistgerða á hálendinu sem kynnt er í skýrslu
Náttúrufræðistofnunar Íslands (2009) um vistgerðir á hálendinu ( Sigurður
H. Magnússon, Borgþór Magnússon, Erling Ólafsson, Guðmundur
Guðjónsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Hörður Kristinsson, Kristbjörn
Egilsson, Kristinn H. Skarphéðinsson, Starri Heiðmarsson og Jón Gunnar
Ottósson., 2009).
Mat á verndargildi 18 háhitasvæða sem kynnt er í skýrslu
Náttúrufræðistofnunar Íslands (2009) sem unnin er vegna rammaáætlunar
(Trausti Baldurssson, Ásrún Elmarsdóttir, Kristján Jónasson, Olga Kolbrún
Vilmundardóttir og Sigmundur Einarsson, 2009).
Verndun jarðminja á Íslandi sem kynnt er í skýrslu Náttúrufræðistofnunar
Íslands (2002) (Helgi Torfason og Ingvar Atli Sigurðsson, 2002).

Notuð voru almenn og sérstök viðmið sem að mestu eru samhljóða þeim
viðmiðum sem notuð hafa verið við gerð náttúruverndaráætlunar. Hvert svæði var
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greint samkvæmt þessum viðmiðum. Matið er byggt á eldra mati og öðrum
gögnum og heimildum.
Viðmið:
- Sjaldgæfar tegundir, tegundir í útrýmingarhættu. Fágætar jarðmyndanir
eða aðrar náttúruminjar og getur átt við fyrirbæri, myndun, atburð eða
tímabil og þróun.
- Hvort svæði séu óvenju tegundarík, þar séu fjölbreyttar jarðmyndanir eða
búsvæði.
- Hvort svæðið sé mikilvægt fyrir viðhald sterkra stofna mikilvægra tegunda
eða viðhald náttúrulegra þróunarferla.
- Hvort svæðið geymi samfelldar óraskaðar heildstæðar náttúruminjar, það
er hvort náttúran hafi þróast án afskipta mannsins.
- Vísinda, rannsókna og/eða menningarlegt gildi er metið t.d. út frá því hvort
mikilvægar rannsóknir hafa verið gerðar á svæðinu, þar er talið einstakt
rannsóknarefni eða sérstaklega aðgengilegt rannsóknarefni t.d. vegna
loftslagsbreytinga.
- Alþjóðlegt náttúruverndargildi. Hvort tegundir eða einstakar náttúruminjar
á tilteknu svæði hafi verndargildi á heimsvísu og Íslendingar beri ábyrgð á
varðveislu þeirra. Hvort svæði eða einstakar náttúruminjar falli undir
alþjóðasamninga eða verndargildi þeirra hafi verið metið hátt á
alþjóðavísu.
- Einkennandi fyrir náttúrufar viðkomandi landshluta. Hvort telja megi að
eitthvað á svæðinu sé dæmigert fyrir náttúrufar landshluta.
- Sjónrænt gildi, það er fegurð. Fjölbreytt, gróskumikið og stórt er yfirleitt
talið fegurra en fábreytt, rýrt og lítið og víðsýni fegurra en lokuð sýn.
Annars eru ekki skilgreindir mælikvarðar fyrir fegurð
Kannað var hvort svæði hýsi friðlýstar tegundir, tegundir á válista eða
náttúruminjar sem skilgreindar eru í 37. gr. laga um náttúruvernd en þar segir
,,eftirtaldar jarðmyndanir og vistkerfi njóta sérstakrar verndar og skal forðast
röskun þeirra eins og kostur er:
a. eldvörp, gervigígar og eldhraun,
b. stöðuvötn og tjarnir, 1.000 m2 að stærð eða stærri,
c. mýrar og flóar, 3 hektarar að stærð eða stærri,
d. fossar, hverir og aðrar heitar uppsprettur, svo og hrúður og hrúðurbreiður,
100 m2 að stærð eða stærri
e. sjávarfitjar og leirur“ (Lög um náttúruvernd nr. 44/1999).
Kannað hvort svæðið hýsi:
Ábyrgðartegundir sem eru fuglategundir sem Íslendingar bera alþjóðlega ábyrgð á.
Það eru tegundir þar sem 30% eða meira af varpstofni þeirra verpir á Íslandi.
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Tegundir sem tilgreindar eru í Bernarsamningnum.
Aðrar náttúruminjar þar sem skilgreint hefur verið sérstakt gildi eða svæði sem
hafa sérstaklega verið nefnd sem verndarsvæði.
3.2.1. Mat á verndargildi náttúru Snæfellsöræfa

Á Snæfellsöræfum eru fjölbreyttar og tegundaríkar vistgerðir, svo sem óvenju
grösugt votlendi í um 650 m h.y.s. með fjölda tjarna. Þekktar eru 41 tegund fugla á
Vesturöræfum og 36 á Eyjabakkasvæðinu. Af þessum eru 10 á válista og eru 6 af
þeim skráðir á Eyjabakkasvæðinu en 7 á Vesturöræfum.
Á Eyjabökkum fella fleiri heiðagæsir fjaðrir en á nokkrum öðrum stað í heiminum.
Þar er sérstætt og gróskumikið votlendi, m.a. flæðimýrar sem eru fágætar hér á
landi, og beitiland hreindýra, heiðagæsa og álfta. Vesturöræfi hafa gegnum tíðina
verið mikilvæg beitarsvæði stórs hluta hreindýrastofns landsins. Þar eru
gróskumikil gróðurlendi með auðugu smádýralífi. Rústamýravist sem er fremur
fágæt og verðmæt vistgerð. Mikilvæg varp‐ og beitilönd gæsa eru einnig á
svæðinu. Á svæðinu eru sérstæðir jökulgarðar, hraukar. Rústir megineldstöðvar á
Eyjabakkasvæðinu og fremur ung megineldstöð með súru og ísúru bergi (rýolíti og
íslandíti) í Snæfelli.
Tafla 5. Verndarviðmið við mat á verndargildi náttúru Snæfellsöræfa.

x

x

x

x

Upprunaleiki og heildir, samfelldar, heildstæðar eða
óraskaðar náttúruminjar
Alþjóðlegt náttúruverndargildi. Alþjóðleg ábyrgð
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x
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Náttúrufyrirbæri sem njóta verndar eða þarfnast sérstakar athygli skv.
skilgreiningum stjórnvalda, eru friðlýst, nefnd í náttúrverndarlögum,
náttúruverndaráætlun, válistum eða njóta verndar skv. alþjóðlegum samþykktum
eða leiðbeiningum t.d. ábyrgðartegundir.
Á Snæfellsöræfum er:









víða votlendi bæði mýrar og flóar yfir 3 ha,
stöðuvötn yfir 1000 m2,
sex plöntutegundir á válista eru þekktar og 9 aðrar sem teljast sjaldgæfar þótt
þær njóti ekki sérstakrar verndar (viðauki 9),
tíu fuglategundir á válista (Halldór Walter Stefánson og Skarphéðinn Þórisson,
2010),
varpsvæði heiðagæsar en heiðagæs er ábyrgðartegund,
Eyjabakkar seem eru á skrá um alþjóðlega mikilvæg fuglasvæði í Evrópu
(Important Bird Areas in Europe) (Ólafur Einarsson, 2000) og verið er að vinna að
því að skrá þá sem Ramsarsvæði,
verðmætar hálendisvistgerðir á Vesturöræfum,

Hátt verndargildi náttúru Snæfellsöræfa er einkum vegna víðáttumikilla votlenda
m.a. fágætra flæðimýra, mikilvægs fellisvæðis og varplanda heiðagæsar, samfellds
og gróskumikils gróðurlendis frá strönd til hálendis, hreindýrabeitilands,
framhlaupsjökla og ummerkja þeirra og víðerna (tafla 5, bls. 37). Auk verðmætra
náttúruminja er svæðið friðsælt og landslag fagurt og tignarlegt með formfagurt
Snæfellið, gróðurlendi og jöklasýn.
3.2.2. Mat á verndargildi náttúru Kverkfjalla

Í Kverkfjöllum eru háhitasvæði með miklum yfirborðsummerkjum, hverum og
laugum. Miklar útfellingar og stórir og öflugir hverir. Jarðhitasvæðið er í Hveradal, í
norðvestanverðum Kverkfjöllum í 1600–1700 m hæð. Móberg einkennir svæðið en
einnig er þar kleprahraun sem talið er ungt og norðnorðaustur af Kverkfjöllum er
fjöldi bólstrabergshryggja. Á hverasvæðum eru gufuhverir, soðstampar,
soðpönnur, gufuhitaðar laugar, leirugir vatnshverir og heit jörð með gufuaugum í
og við jökulinn. Gróður í Kverkfjöllum er fátæklegur, fuglalíf ekki mikið og
smádýralíf er ókannað. Rask er svo til ekkert á svæðinu og umferð lítil. Svæðið
hefur því mikið gildi sem upprunalegt svæði og það er hluti af stærri óraskaðri
heild. Í mati sem gert var á verndargildi 18 háhitasvæða fengu Kverkfjöll
verndargildiseinkunn talsvert yfir meðallagi. Svæðið lendir í B flokk þ.e. næst
hæsta flokk yfir svæði sem, að mati skýrsluhöfunda, geyma jarðmyndanir sem ætti
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að vera á ábyrgð Íslendinga að vernda (Trausti Baldurssson, Ásrún Elmarsdóttir,
Kristján Jónasson, Olga Kolbrún Vilmundardóttir og Sigmundur Einarsson, 2009).
Tafla 6. Verndarviðmið við mat á verndargildi náttúru Kverkfjalla.
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Náttúrufyrirbæri sem njóta verndar eða þarfnast sérstakrar athygli skv.
skilgreiningum stjórnvalda, eru friðlýstar, nefndar í náttúrverndarlögum,
náttúruverndaráætlun, válistum eða njóta verndar skv. alþjóðlegum samþykktum
eða leiðbeiningum.
Í Kverkfjöllum eru:



eldfjöll, eldhraun, hverir og hveraútfellingar,
ekki hafa verið skráðar tegundir lífvera á válista, friðlýstar tegundir,
ábyrgðartegundir eða tegundir sem njóta sérstakrar verndar á því svæði sem
fellur innan núverandi þjóðgarðsmarka í Kverkfjöllum.

Náttúrufarslegt gildi Kverkfjalla er fyrst og fremst fólgið í jarðfræði og
jarðhitaummerkjum, bæði sérstöðu þeirra og fjölbreytileika, því hversu óraskað
svæðið er og að það er hluti af stóru samfelldu rasklausu svæði. Fegurð,
fjölbreytileiki landslags og upplifun hefur auk þess mikið gildi (tafla 6).
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3.2.3. Mat á verndargildi náttúru á mikilvægum jaðarsvæðum
Kverkfjallarani, Krepputunga, Brúaröræfi (þar með talinn Kringilsárrani)

Kverkfjallarani er eldbrunninn og þar er safn móbergshryggja og hnjúka.
Krepputunga er þakin hraunum og jökuláraurum. Um vesturhluta fjallanna liggur
gossprunga sem hefur gosið á nútíma. Landslag er stórbrotið og hrikalegt. Í
Brúardölum er berggrunnur, móbergsmyndun og hraunlög frá efri kvarter.
Álftadalsfjall er dyngja frá hlýskeiði ísaldar og frá henni liggja móbergshryggir til
suðurs. Landslag austurhluta Brúardala er mótað af jökli og fallvötnum. Merki um
framhlaup Brúarjökuls eru mikil og greinileg. Gróður er lítill um svæðið vestanvert
þó nokkrar gróðurvinjar sé þar að finna en austasti hlutinn er á köflum vel gróinn.
Fagridalur er óvenju tegundarík hálendisvin hvað varðar smádýralíf og gróður og
þar er einnig heiðagæsavarp. Hreindýr fara um austurhluta Brúardala og eiga
friðland í Kringilsárrana.
Tafla 7. Verndarviðmið við mat á verndargildi náttúru Krepputungu – Brúardala.
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Náttúrufyrirbæri sem njóta verndar eða þarfnast sérstakrar athygli skv.
skilgreiningum stjórnvalda, eru friðlýst, nefnd í náttúrverndarlögum,
náttúruverndaráætlun, válistum eða njóta verndar skv. alþjóðlegum samþykktum
eða leiðbeiningum.
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Í Kverkfjallarana og Krepputungu eru:






móbergshryggir og fjöll, hraun og eldvörp. Móberg er sjaldgæft utan Íslands og
móbergshryggir nær óþekktir (Helgi Torfason og Ingvar Atli Sigurðsson, 2002),
votlendi yfir 3ha að stærð í Þorláksmýrum og Kringilsárrana,
þekktar 13 sjaldgæfar plöntutegundir þar af 7 á válista. (viðauki 9)
tíu fuglategundir á válista hafa fundist á svæðinu (Halldór Walter Stefánson og
Skarphéðinn Þórisson, 2010),
heiðagæsavarp og heiðagæs er ábyrgðartegund (Halldór Walter Stefánson og
Skarphéðinn Þórisson, 2010).

Gildi Brúardala er fólgið í fjölbreytileika jarðfræði og landslags tiltölulega ósnortins
lands, lífríkum hálendisvinjum og fegurð. Gildi Kverkfjallarana og Krepputungu er
fólgið í fjölbreytilegum jarðmyndunum m.a. móbergsmyndunum, landslagi og
nokkrum merkilegum gróðurvinjum (tafla 7, bls. 40).
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IV HLUTI – STEFNA OG AÐGERÐIR

Í þessum hluta verður fjallað um það svæði sem nú er innan þjóðgarðsmarka það er á
Snæfellsöræfum, Vatnajökli og í Kverkfjöllum Einnig er fjallað um Kringilsárranafriðland, innanverð
Brúaröræfi, Kverkfjallarana og Krepputunga allt að Jökulsá á Fjöllum, eftir því sem upplýsingar
leyfa.
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4. Verndarflokkur þjóðgarðsins
Alþjóða náttúruverndarsambandið, IUCN (International Union for Conservation of
Nature) flokkar friðlýst svæði í sex mismunandi verndarflokka. Hver verndarflokkur
hefur meginmarkmið friðlýsingar sem leiðbeina hvernig svæðunum er stýrt. Þar er
miðað við að a.m.k. 75% hins friðlýsta svæðis sé stýrt samkvæmt
meginmarkmiðum verndarflokksins sem valinn er fyrir svæðið.
Austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er stórt landssvæði og meginmarkmiðið með
verndun svæðisins eins og annara hluta þjóðgarðsins er að varðveita
jarðfræðilegan fjölbreytileika, vistfræðilega ferla og líffræðilegan fjölbreytileika á
sama tíma og hvatt er til fræðslu, menntunar og útivistar á svæðinu í sátt við
náttúru og mannlíf. Þessi meginmarkmið falla að markmiðum verndarflokks II
skv. IUCN (IUCN, 2008)(viðauki 6).
Sjálfbær og takmörkuð nýting ábúenda á svæðinu rúmast innan verndarflokks II
skv. viðmiðum IUCN. Þetta á við um takmarkaða sjálfbæra beit og takmarkaðar
veiðar til sjálfsbjargar (IUCN, 2008). Þannig má rökstyðja það að sú takmarkaða
búfjárbeit sem nú er á svæðinu geti vel rúmast innan verndarflokks II.
Takmarkaðar og hefðbundnar veiðar heimamanna geta einnig rúmast innan
verndarflokks II. Sportveiðar eða veiðar í atvinnuskyni rúmast almennt ekki innan
þess verndarflokks (IUCN, 2008) og geta því leitt til að austursvæðið teljist ekki allt
uppfylla skilyrði verndarflokks II. Þetta er þó að hluta matsatriði og þarf að skoða í
samhengi fyrir öll nýtingarsvæði þjóðgarðsins í heild (viðauki 6).

Framtíðarsýn
Austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs eins og þjóðgarðurinn allur býr yfir tign og óspilltri
náttúru sem er verðmætur hluti af hálendi Íslands. Þetta er hluti af ímynd Íslands, svæði
með mikilli fegurð, þar sem náttúrulögmálin ráða ríkjum. Fólk frá öllum heimshlutum á
hlutdeild í lífi og starfi í þjóðgarðinum, nýtur þessa dveljast þar, finna þar innblástur og
öðlast verðmæta þekkingu og skilning.
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5. Svæðisskipting þjóðgarðsins
Í þessum kafla er fjallað um einstök svæði innan austursvæðis þjóðgarðsins sem
þarfnast sérstakrar verndar, sértækra aðgerða, svæði sem má skilgreina sem
víðerni og stærri þjónustusvæði.

5.1. Svæði sem þarfnast sérstakrar verndar
Eftirfarandi svæði þarfnast sérstakrar verndar eða athugunar á hvort þau þarfnist
verndar. Þau eru afmörkuð á korti (7. mynd, bls. 46) eftir því sem hægt er en sum
fyrirbæri eru ekki forsendur til að afmarka á korti heldur ber að kanna útbreiðslu
þeirra og gera áætlun um hvernig að mögulegri verndun þeirra verði staðið.
5.1.1 Svæði innan núverandi marka þjóðgarðsins

a) Þóriseyjar og Eyjabakkar
Forsendur fyrir sérstakri verndun: Mikilvægur fellistaður og beitilönd heiðagæsa.
Verðmætar flæðiengjar, hraukar og sjaldgæfar tegundir.
Verndaraðgerðir:



Hreindýra‐ og fuglaveiði bönnuð
Umferð á varptíma og fellitíma takmörkuð þannig að hún valdi fuglum ekki
truflun.

b) Svæði undir austurhlíðum Snæfells, Þjófahnjúkar og svæði þar vestur af að
kvíslum Jökulsár
Forsendur fyrir sérstakri verndun: Svæði sem eru mjög viðkvæm fyrir umferð.
Svæði þar sem lífríki og landmótun er í þróun.
Verndaraðgerðir:



Hreindýra og fuglaveiði bönnuð
Ferðaleiðir taki mið af því að gróðurþekja er viðkvæm og þolir litla umferð.

c) Mosagróin svæði í hlíðum Snæfells, víða í hnjúkum kringum Snæfell og í
Mosdal
Forsendur fyrir sérstakri verndun: Gróður sem er fagur og setur svip á umhverfið
en er mjög viðkvæmur og þolir engan átroðning. Skemmdir í mosagróðri sjást
mjög lengi og geta auk þess valdið úrrennsli.
Verndaraðgerðir:


Göngu‐ og reiðleiðir taki mið af því að mosagróður þolir enga umferð.
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Ekki er hægt að afmarka þessi svæði með vissu nema að kortleggja þau sérstaklega
og eru þau því ekki sýnd á korti.
d) Burðarsvæði hreindýra
Forsendur fyrir sérstakri verndun: Mikilvægt er að hreinkýr hafi næði meðan á
burði stendur en truflun og umferð getur aukið kálfadauða. Hreinkýr hafa borið
vítt og breitt um Snæfellsöræfi. Ekki er auðvelt að benda á ákveðin svæði sem
árviss burðarsvæði heldur virðist sem staðsetning burðarsvæða á hverju ári ráðist
töluvert af árferði (Rán Þórarinsdóttir, 2008). Oftast eru burðarsvæði varin fyrir
átroðningi vegna þess hversu snemma hreinkýrnar bera en í góðum árum getur
einhver umferð verið um svæðin á burðartíma.
Verndaraðgerðir:



Gæta skal þess að beina umferð frá burðarsvæði á burðartíma hreinkúa (frá
miðjum maí og fram í fyrstu viku júní).
Þjóðgarðsvörður hafi heimild til að stýra umferð á burðartíma ef á þarf að halda.

e) Varplönd heiðagæsar
Forsendur fyrir sérstakri verndun: Heiðargæs er ábyrgðartegund og hluti stofnsins
verpir á Snæfellsöræfum en einng er varp í gróðurvinjum á Brúaröræfum (10.
mynd bls. 64) .
Verndaraðgerðir:


Takmarka umferð um helstu varplönd á varptíma.

f) Háhitasvæði í Kverkfjöllum
Forsendur fyrir sérstakri verndun: Þar eru jarðmyndanir sem talið er að eigi að
njóta hámarksverndar á alþjóðlegan mælikvarða t.d. bólstrabergshryggir,
soðpönnusvæði og hverir í jökli (Trausti Baldurssson, Ásrún Elmarsdóttir, Kristján
Jónasson, Olga Kolbrún Vilmundardóttir og Sigmundur Einarsson, 2009).
Verndaraðgerðir:


Umferð skipulögð þannig að ekki valdi skaða.

5.1.2 Kverkfjallarani – Brúaröræfi, utan þjóðgarðsmarka

a) Svæðið austan Kverkjökuls suður fyrir Kreppuhaga
Forsendur fyrir sérstakri verndun: Margar viðkvæmar náttúruminjar eru á svæðinu
og það er viðkvæmt fyrir mikilli umferð. Þar eru fölbreyttar jarðmyndanir og
viðkvæmar gróðurvinjar (í Kreppuhögum) sem standa mjög hátt yfir sjó. Í Hveragili
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hefur kísill fallið út áður fyrr og myndað skeljar á steinum á bökkum lækjarins.
Fleiri jarðmyndanir eru mjög viðkvæmar fyrir átroðningi
Verndaraðgerðir:



Líklegt er að það þurfi að stjórna umferð um þetta svæði ætti og e.t.v. ætti ekki
að leyfa umferð án leiðsagnar á sumum svæðum.
Mikilvægt er að kanna svæðið og skrá og skilgreina verðmæti þess áður en
endanlega verður ákveðið hversu mikla umferð það þolir.

b) Krepputungusporður
Forsendur fyrir sérstakri verndun: Nyrsti hluti Krepputungu er mjög viðkvæmt
svæði, þar er viðkvæmur gróður, fuglalíf (heiðagæsavarp) og merki um
hamfarahlaup, forn farvegur. Fögur og sérstæð vin með viðkvæmu lífríki og
jarðmyndunum sem ekki þolir mikinn átroðning
Verndaraðgerðir:


Ekki ætti að beina þangað ferðamönnum án leiðsagnar.

c) Mannvistarleifar og aðrar rústir í Hvannalindum
Forsendur fyrir sérstakri verndun: Viðkvæmar minjar og náttúrulegt umhverfi sem
þolir ekki mikinn ágang.
Verndaraðgerðir:



Gera umbætur á aðkomu gesta að rústunum svo fólk geti skoðað þær án þess að
skaða rústirnar eða umhverfi þeirra. Gera skal áætlun um viðhald aðstöðunnar.
Vakta þarf svæðið og koma upp reglulegu eftirliti með áhrifum ferðamanna á
minjar og umhverfi.

d) Varplönd heiðagæsar á Brúaröræfum
Forsendur fyrir sérstakri verndun: Heiðargæs er ábyrgðartegund og hluti stofnsins
verpir á Brúardölum (10. mynd bls. 64).
Verndaraðgerðir:



Takmarka umferð um helstu varplönd á varptíma
Vakta svæðið og gæta þess að það beri ekki skaða af umferð.
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5.2. Svæði sem þarfnast sértækra aðgerða
Svæði sem þarfnast sértækra aðgerða eru skilgreind út frá 21. og 24. gr.
reglugerðar um Vatnajökulsþjóðgarð. Á austursvæði er ekki hægt að benda á nein
svæði sem nú þarfnast sérstakra aðgerða til að varðveita eða viðhalda náttúru.
Tvennt má nefna sem talið er geta þarfnast aðgerða á næstu árum en það er
gróðurlendi Vesturöræfa og jafnvel Kringilsárrana vegna hugsanlegs áfoks og tvö
lítil svæði með lúpínu (7. mynd, bls. 46).
5.2.1. Svæði innan núverandi marka þjóðgarðsins

a) Gróðurlendi á Vesturöræfum og Kringilsárrana
Gróðurlendi sem gætu orðið fyrir áfoki úr Hálslóni.
Aðgerðir:



Vöktun á áhrifum hugsanlegs áfoks er þegar til staðar (Gerður Guðmundsdóttir,
2008; Guðrún Á. Jónsdóttir og Kristín Ágústsdóttir, 2007).
Komi til skaða á gróðri þarf að grípa til aðgerða skv. áætlun í samstarfi við
Landgræðsluna og Landsvirkjun og eru gerðar rannsóknir á svæðinu á
möguleikum til styrkingar gróðurs (Kristín Svavarsdóttir, 2009 a; Magnús H.
Jóhannsson/Jón Ragnar Örlygsson, 2009).

5.2.2 Kverkfjallarani – Brúaröræfi, utan þjóðgarðsmarka

b) Lúpína við Sigurðarskála
Lúpína er við Sigurðarskála en hefur líklega verið útrýmt í Hvannalindum. Mikið af
framandi tegundum er í garði í Grágæsadal.
Aðgerðir:




Fjarlæga þarf lúpínu við Sigurðarskála
Í Grágæsadal þarf að vakta hvort framandi tegundir sái sér og uppræta þær ef það
gerist.
Almennt þarf að vakta viðbætur í flórunni í öllum hálendisvinjunum, einkum þar
sem ferðafólk fer mikið um.

5.3. Víðerni
Víðerni eru vaxandi verðmæti í þéttbýlum heimi. Töluvert hefur verið rætt um
hvernig skilgreina eigi víðerni . Skilgreining starfshóps Umhverfisráðuneytis um
ósnortið víðerni frá 1998 segir:
„Ósnortið víðerni er landssvæði


þar sem ekki gætir beinna ummerkja mannsins og náttúran fær að þróast
án álags vegna mannlegra umsvifa,
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sem er í a.m.k. 5 km. fjarlægð frá mannvirkjum og öðrum tæknilegum
ummerkjum, s.s. raflínum, orkuverum, miðlunarlónum og þjóðvegum (sbr.
vegalög),
sem er a.m.k. 25 km2 að stærð eða þannig að hægt sé að njóta þar einveru
og náttúrunnar án truflunar af mannvirkjum eða umferð vélknúinna
farartækja á jörðu‘‘ (Umhverfisráðuneyti, 1998).

Í greinargerð og skýringum með skilgreiningunni er fjallað nánar um einstök atriði
eins og slóðir, skála og fækkun slíkra mannvirkja ásamt ýmsum takmörkunum sem
gætu gilt innan víðerna (Umhverfisráðuneyti, 1998). Í leiðbeiningum IUCN er
fjallað um markmið og skilgreiningar verndarflokks Ib sem kemst næst því að
kallast víðerni. Skilgreiningar verndarflokks Ib miða við friðlýst svæði en íslensk
skilgreining á víðerni er ekki endilega sett með það að markmiði að friðlýsa
viðkomandi svæði. Engu að síður er ákveðin samsvörun þarna á milli en
skilgreining IUCN kveður þó mun fastar að orði varðandi vélknúna umferð innan
viðkomandi svæðis og leggur til að hún sé engin eða mjög takmörkuð. Við
afmörkun víðerna við gerð verndaráætlunar var ákveðið að taka tillit til íslensku
skilgreiningarinnar að miklu leyti en einnig að setja þrengri reglur um akstur
vélknúinna ökutækja á þeim víðernum sem falla eingöngu innan þjóðgarðs með
hliðsjón af markmiðum verndarflokks Ib (IUCN, 2008).
Ákveðið var að nota mismunandi fjarlægðir frá vegum, eftir því hvort um var að
ræða uppbyggða vegi eða vegi sem liggja í landi. Við afmörkun víðerna var stuðst
við eftirfarandi forsendur:






Svæðið er a.m.k. 25 km2 að stærð.
Svæðið er í 5 km fjarlægð frá stofn‐ og tengivegum.
Svæðið er í 2 km fjarlægð frá landsvegum, einkavegum og slóðum.
Svæðið er í 5 km fjarlægð frá skálum, salernum og þjónustuhúsum sem bílvegur
liggur að.
Innan svæðanna geta rúmast gönguskálar, gangnamannakofar, fjarskiptaloftnet,
menningarminjar og smalaslóðar með mjög takmarkaðri árstíðabundinni notkun.
Einnig er gert ráð fyrir að innan svæðanna geti til að byrja með verið slóðir sem
lagt er til að verði lokað í verndaráætlun.

Reglur um vetrarakstur og akstur á snjó geta verið mismunandi milli skilgreindra
víðernissvæða. Stefnt verði að því að skilgreina vetrarakstursbelti utan jökla og
akstursbelti á jökli á framkvæmdatíma verndaráætlunar.
Á víðernum skal mannvirkjum haldið í lágmarki. Aðeins nauðsynlegir gönguskálar
verði leyfðir þar, göngu‐ og reiðleiðir verði yfirleitt ómerktar, fjarskiptaloftnet,
skilti og merkingar verði einfaldar, látlausar og látnar falla vel að landi. Skálar verði
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málaðir í jarðlitum. Nauðsynlegum öryggisupplýsingum verði komið til gesta en
fræðsla fari annars fyrst og fremst fram á jaðarsvæðum víðerna.
Á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs var miðað við að allir núverandi
gangnamannakofar yrðu áfram í notkun. Þannig eru víðerni á austursvæði
eftirfarandi (7. mynd, bls. 46).
5.3.1 Svæði innan núverandi marka þjóðgarðsins

a) Þjófahnjúkar – Háalda
Svæðið er vestan við Eyjabakkajökul vestur fyrir Háöldu og norður um Þjófahnúka.
Tengist víðernum á jökli.
b) Ræma lands austan Hátungu og Fitjahnjúks
Mjó ræma lands sem gengur frá Maríutungum til norðurs austan Hátungu og
norður undir Sauðahnjúka. Tengist víðernum á jökli.
5.3.2 Kverkfjallarani – Brúaröræfi, utan þjóðgarðsmarka

a) Sunnan við Hrauköldu
Svæðið er inn við jökul og nær austur um Kringilsá, vestur undir austustu kvíslar
Kverkár og norður á Hrauköldu og tengist víðerni jökulsins.
b) Kverkfjallarani
Svæði sem liggur um austanverðan Kverkfjallarana austur fyrir Hveragil, norður á
Roðafell. Tengist víðernum á jökli.

5.4. Þjónustusvæði
Gert er ráð fyrir að í þjóðgarðinum verði gestastofur, landvörslustöðvar og
upplýsingamiðstöðvar á jaðri hans. Mikilvægt er að allar nýjar byggingar í
þjóðgarðinum taki mið af landslagi og falli að eldri bygginum þar sem það á við.
Þjónustusvæði eru (19. mynd bls. 96):
a. Skriðuklaustur
Svæðið er utan marka þjóðgarðsins og er deiliskipulagt af Fljótsdalshreppi. Á
vegum þjóðgarðs er þar gestastofa. Við Végarð er gert ráð fyrir tjaldsvæði og
smáhýsum. Veitingaþjónusta er á Skriðuklaustri.
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b. Snæfellsskáli
Þar er landvörslustöð og landvarsla rekin í samstarfi við Ferðafélag
Fljótsdalshéraðs. Ekki er til deiliskipulag af skálasvæðinu við Snæfell. Þar er
gistiskáli, tjaldsvæði og áningastaður fyrir daggesti. Áfram er gert ráð fyrir
landvörslustöð þar. Eftirlit, upplýsingaöflun og fræðslustarfsemi mun verða ríkari
þáttur í starfseminni en annars er ekki er gert ráð fyrir mikilli breytingu á þjónustu.
Afmarka þarf þjónustusvæðið og gera deiliskipulag.
c. Sigurðarskáli í Kverkfjöllum
Skálasvæðið er utan núverandi þjóðgarðsmarka. Þar er landvörslustöð og
landvarsla rekin í samstarfi við Ferðafélag Fljótsdalshéraðs. Ferðafélagið hefur
látið gera deiliskipulag fyrir svæðið (2005). Samkvæmt því er gert ráð fyrir að hægt
sé að byggja litla gestastofu og starfsmannaíbúð. Gert er ráð fyrir að tjaldsvæði
geti stækkað til vesturs og norðurs, nýju þjónustuhúsi fyrir tjaldsvæði og að litlar
gististofur geti risið kringum tjaldstæðið. Gert er ráð fyrir stækkun bílastæðis og
grjóthleðslu og vörðum til að afmarka það (Fljótsdalshérað 2010, gildandi
deiliskipulag). Mikilvægt er að nýjar byggingar taki mið af landslagi og þeim
húsum sem fyrir eru.
Þar er nú gistiskáli, snyrtihús, tjaldsvæði og áningarstaður fyrir daggesti. Áfram er
gert ráð fyrir landvörslustöð þar og að eftirlit, upplýsingaöflun og fræðslustarfsemi
landvarða verði efld.
d. Hvannalindir
Hvannalindir eru friðlýst svæði utan marka þjóðgarðsins en í umsjá hans. Þar er
landvörslustöð og er landvarsla rekin í samvinnu við Ferðafélag Fljótsdalshéraðs
Þar er nú upplýsingagjöf og áningarstaður daggesta, þurrsalerni og íveruhús
landvarðar en ekki tjaldstæði eða gistiskáli. Ekki er til deiliskipulag af
þjónustusvæðinu. Áfram er gert ráð fyrir landvörslustöð þar og áformað að efla
eftirlit, upplýsingaöflun og fræðslustarfsemi landvarða.
Mikilvægt er að gera deiliskipulag af mannvirkjasvæði í Hvannalindum.
e. Geldingafell
Þar er nú skáli og tjaldsvæði en engin landvarsla. Stefnt er að því að koma þar upp
landvörslustöð og bættri aðstöðu til áningar. Gert er ráð fyrir að umferð um þetta
svæði geti aukist m.a. með bættum vegasamgöngum og auknum
ferðamannastraumi í þjóðgarðinn.
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f. Við Eyjabakkajökul austan Háöldu og sunnan Hnútu
Hér er um nýtt þjónustusvæði að ræða við þekkta akstursleið upp á Eyjabakkajökul
vestanverðan, innan við Snæfell, austan Háöldu og sunnan Hnútu. Nýtt
þjónustusvæði kallar á deiliskipulagsgerð en kostur þessarar staðsetningar er
nálægð við jökul, aðgengi fyrir bílaumferð að sumri sem vetri og góð skilyrði til
aksturs á vélknúnum ökutækjum upp á jökul.
Markmiðið er að koma upp áningarstað, þjónustusvæði með lágmarksþjónustu inn
við jökul á Snæfellsöræfum og er fyrst um sinn gert ráð fyrir salerni og kaldri
gestastofu sem einnig veiti ferðalöngum skjól. Einnig skal gert ráð fyrir frekari
þjónustu ef umferð eykst.
g. Önnur þjónusta
Auk ofangreindra svæða er gert ráð fyrir upplýsingamiðstöðum við aðkomuleiðir
fjarri þjóðgarðsmörkum í Möðrudal, á Aðalbóli og eftir uppbyggingu á aðstöðu við
Laugarfell verða kannaðir kostir þess að þar geti orðið upplýsingamiðstöð.
h. Fyrirhuguð þjónustusvæði skv. aðalskipulagi
Samkvæmt gildandi aðalskipulagi Fljótsdalshrepps er gert ráð fyrir þeim möguleika
að fleiri gönguskálar byggist upp á svæðinu austan Snæfells.
Þetta er við:





Snæfellsbúðir austan Snæfells,
Kverkkvíslargil,
austan Kelduárstíflu
neðan við Þjófahnjúka.

Í aðalskipulagi er gert ráð fyrir 5 ha svæði á hverjum stað fyrir byggingar. Af hálfu
þjóðgarðsins er ekki er lagt til að ráðast í þessar byggingar að sinni heldur er
mikilvægt að Vatnajökulsþjóðgarður og Fljótsdalshreppur setji sér sameiginleg
markmið um slíkar skálabygginga til lengri framtíðar. Allar nýjar bygginngar þurfa
að falla að landslagi.
i. deiliskipulagssvæði
Deiliskipulagssvæði eru öll þjónustusvæði eða áningarstaðir. Innan núverandi
þjóðgarðsmarka er ekkert deiliskipulag í gildi og er nauðsynlegt að bæta úr því á
öllum mannvirkjasvæðum. Í gildi er deiliskipulag fyrir skálasvæðið við
Sigurðarskála sem er rétt utan þjóðgarðsmarka og einnig fyrir svæði við
Kárahnjúkastíflu og Laugarfell.
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Mannvirkjasvæði innan marka þjóðgarðs:






Snæfellsskáli. Ekki til deiliskipulag.
Geldingafellsskáli. Ekki til deiliskipulag.
Við Eyjabakkajökul austan Háöldu
Skáli fyrir vísindastarfsemi á Goðahnjúkum
Skáli fyrir vísindastarfsemi í Kverkfjöllum

Mannvirkjasvæði á jaðarsvæðum






Sigurðarskáli í Kverkfjöllum.
Deiliskipulag í gildi frá 2004
Hvannalindir. Ekki til deiliskipulag.
Kárahnjúkasvæði. Deiliskipulag í gildi frá 2008
Laugarfell. Deiliskipulag í gildi frá 2007.
Sauðárkofi. Ekki til deiliskipulag.
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6. Verndun og stjórnun náttúruauðlinda
6.1. Yfirlit og framtíðarsýn
Meginmarkmiðið með stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs er „að vernda landslag, lífríki,
jarðmyndanir og menningarminjar svæðisins og gefa almenningi kost á að kynnast
og njóta náttúru þess og sögu. Auðvelda skal almenningi aðgengi að þjóðgarðinum
eftir því sem unnt er án þess að náttúra hans spillist og veita fræðslu um náttúru,
sögu og mannlíf svæðisins“ (Lög um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007).
Óspillt náttúra hefur gildi í sjálfu sér og er forsenda fyrir margvíslegum lífsgæðum
manna og velferð sem ekki er einfalt að leggja hagfræðilega mælistiku á. Vegna
strjálbýlis Íslands hefur maðurinn haft minni áhrif á suma þætti í náttúru landsins
en víðast hvar í þeim löndum sem næst okkur eru. Má þar nefna jarðfræðileg
fyrirbæri. Verndargildi víðerna og samfelldra, heildstæðra, óraskaðra og fágætra
jarðmyndana er mjög mikið.
Austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs státar af fjölbreyttri náttúru. Landi hefur verið
lítið breytt í aldanna rás á svæðinu allt þar til nýlegar stórframkvæmdir vegna
virkjana hófust.
Gróðurfar Snæfellsöræfa er fjölbreytt og spannar frá hrjóstrugum melum og
rofsvæðum til gróskumikilla votlendissvæða og ríks mólendis. Þar er mikill fjöldi
háplantna miðað við hversu hátt svæðið er yfir sjávarmál . Mosa‐ og fléttuflóran er
einnig rík en minna þekkt. Gróður hefur þó orðið fyrir áhrifum af beit búfjár og
hreindýra sem flutt voru af mönnum á svæðið seint á 19. öld. Beit búfjár á
svæðinu hefur dregist saman á síðustu árum.
Á Snæfellsöræfum eru mikilvæg búsvæði fjölda lífvera og þar eru sjaldgæfar
plöntutegundir og fuglategundir sem þarfnast sérstakrar verndar. Smádýralíf á
Vesturöræfum er auðugt miðað við hálendissvæði og mikið er um að
láglendistegundir finnist þar. Smádýralíf austan Snæfells er minna þekkt.
Áhrifa mannsins á náttúru svæðisins gætir á nokkrum sviðum. Vegir, slóðar, götur
og önnur mannvirki hafa áhrif á ásýnd svæðisins. Þótt breytingar vegna nýlegra
framkvæmda séu utan þjóðgarðsmarka kallaði aukin umferð og dvöl fólks á aukna
uppbyggingu vega og fjarskipta inn á svæðið. Fram á síðustu ár hafa vegir í og við
þjóðgarðslandið verið frekar lélegir og umferð lítil. Ummerki eftir ferðafólk eru því
lítil ef undanskilin eru för eftir bíla sem ekið hafa allvíða utan vega. Efnistaka hefur
verið minniháttar, aðallega til að laga vegaslóðir og sjást yfirleitt lítil ummerki um
það.
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Utanvegaakstur og óskipulögð umferð gesta, gangandi sem akandi getur valdið
varanlegum skemmdum á náttúruminjum og einstökum búsvæðum t.d.
viðkvæmum hálendis‐ og votlendisgróðri. Önnur áhrif umferðar, ekki eins sýnileg,
geta verið röskun á varpi einstakra fuglategunda, röskun á ferðum og dreifingu
dýrategunda, mengun vatns eða lofts af völdum útblásturs, skolplosunar eða
olíumengunar. Dreifing ágengra framandi plöntu‐ og dýrategunda getur skaðað
líffræðilegan fjölbreytileika einstakra svæða.
Ef skipulag og stjórnun þjóðgarðsins er skilvirk má lágmarka áhrif af völdum
mannsins á náttúru svæðisins. Gott skipulag og markviss stjórnun þarf að byggja á
bestu þekkingu. Stoppa þarf í þekkingargloppur með markvissum
grunnrannsóknum, kortlagningu náttúruminja og vöktun.
Hlýnandi loftslag í kjölfar hnattrænna loftslagsbreytinga mun á næstu áratugum
valda hraðari breytingum á svæðinu en hingað til hefur sést og þeim breytingum
verður ekki stjórnað. Því er spáð að jöklar muni hopa hratt, jaðarlónum við jökla
muni fjölga, farvegir jökuláa breytast og afrennsli frá jöklum aukast á næstu
áratugum sem aftur veldur auknum rofmætti jökuláa.
Framtíðarsýn
Náttúra þjóðgarðsins er einstök og vel varðveitt. Hin stöðuga landmótun, áhrif hlýnandi
loftslags og kviknun lífs í kjölfar hops jökla er hvorttveggja í senn, lifandi rannsókna‐ og
kennslustofa.
Náttúra svæðisins, jarðmyndanir og lífríki er vel skráð og kortlagt. Landslag og
landslagsheildir hafa verið skilgreindar og kortlagðar. Fyrir liggur heildstætt mat á
verndargildi jarðmyndanna, lífríkis og landslags.
Líffræðilegum fjölbreytileika, jarðfræðilegum fjölbreytileika og landslagi er ekki ógnað og
náttúran þróast eftir eigin lögmálum.
Beinum áhrifum mannsins á náttúru svæðisins er haldið í lágmarki, umferð er vel stýrt um
svæði.

6.2. Landslag
Sjónrænt gildi landslags austursvæðis er mikið. Þar gnæfir tignarlegt og formfagurt
Snæfellið yfir víðáttum Snæfellsöræfa. Á Snæfellsöræfum skiptast á fjölbreytt
gróðurlendi, einkum votlendi með aragrúa tjarna og gróðurminni ásar. Útsýni til
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jökuls og norðurhálendisins er stórbrotið. Á svæðinu er fjölbreytt landslag með
skriðjöklum, jökulmenjum, jökulsöndum, gróskumiklum gróðurlendum, víðernum
og litadýrð.
Landslag og gróðurlendi svæðisins austan Snæfells, Hrauna, Múla og
Fljótsdalsheiðar, Fljótsdals og Jökuldals er mótað af jökli og tengist með
samfelldum gróðri. Þessi gróðursvæði á jökullandslagi mynda því ákveðna heild
yfir þjóðgarðsmörk. Þannig tengist gróður og jökullandslag Vesturöræfa einnig
með samfelldum gróðri niður í Hrafnkelsdal og yfir á Fljótsdalsheiði.
Landslag er áfram jökulmótað á Brúardölum Það einkennist af dölum og
fjallahryggjum, er víða gróðurlítið, einkum er vestar dregur. Þar er víða mjög
víðsýnt.
Á Kverkfjallasvæðinu er fjölbreytt landslag. Ummerki eldvirkni, samspil elds og íss,
hrikalegt landslag og litadýrð. Beljandi jökulár og viðkvæmar og gróskumiklar
gróðurvinjar. Kverkfjöll, Kverkfjallarani og Krepputunga mynda ákveðna heild
ummerkja eldsumbrota og hamfarahlaupa. Landslag er víða opið og því víðsýnt
sem veitir sterka upplifun og víðernistilfinningu.
Helstu markmið og aðgerðir:
a. Að varðveita samfelldar landslagsheildir í Vatnajökulsþjóðgarði
Landslag og einstakar landslagsgerðir svæðisins hafa ekki verið flokkaðar með
viðurkenndri aðferðarfræði enda engin handhæg og viðurkennd aðferðafræði fyrir
hendi. Í tengslum við rammaáætlun hefur verið unnið að þróun aðferða við að
greina, flokka og meta verndargildi landslags á landsvísu sem e.t.v. verður hægt að
byggja á í framtíðinni. Hér er því einungis bent á svæði sem mynda ákveðnar
heildir, út frá almennri þekkingu á landslagi og gróðurfari. Það er mikilvægt að í
framtíðinni verði landslag þjóðgarðsins flokkað og metið með staðlaðri
aðferðafræði. Gerð er tillaga að verndun jaðarsvæða í kafla 13 meðal annars
vegna þess að þau mynda náttúrufarslegar (jarðfræði/gróðurfar) eða
landfræðilegar heildir með þjóðgarðssvæðinu.
Til að unnt sé að varðveita landslag og samfelldar landslagsheildir þjóðgarðsins
þarf að:


Gera heildstætt mat á landslagi og landslagsheildum þjóðgarðsins og nota til þess
viðurkennda aðferðarfræði við mat á verndargildi.
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Greina mikilvægar landslagsheildir sem ná út fyrir mörk þjóðgarðsins og
hugsanlega að endurskoða tillögur um forgangsröðun og áfangaskiptingu að
stækkun hans með hliðsjón af heildstæðu mati á landslagi þjóðgarðsins.

b. Að tryggja að öll mannvirkjagerð og ræktun falli vel að landslagi svæðisins.
Í opnu landslagi hálendisins þarf ekki stór mannvirki til að hafa áhrif á ásýnd lands.
Því þarf að hafa í huga:










Að mannvirkjasvæðum verði haldið í lágmarki og öllum mannvirkjum og
mannvirkjasvæðum sé fundinn staður þar sem þau skyggja sem minnst á opið
landslag svæðisins.
Að við gerð deiliskipulags mannvirkjasvæða og hönnun mannvirkja verði notast
við bestu tækni til að sjá fyrir útlit mannvirkja og ásýnd svæða áður en ráðist er í
framkvæmdir.
Að mannvirki verði lágreist, falli vel að landi og útlit þeirra sé samræmt en þó með
sérstöðu svæða í huga.
Að útlit upplýsinga‐ og fræðsluskilta sé samræmt en þó með sérstöðu svæða í
huga.
Að vegir verði almennt ekki uppbyggðir á viðkvæmum svæðum en jafnframt að
komið verði í veg fyrir utanvegaakstur með nauðsynlegum vegabótum (sjá kafla
8).
Að við ræktun (skjólgróður á tjaldsvæðum, uppgræðsla) verði eingöngu notast við
náttúrulegan gróður svæða. Hafa ber í huga að ræktun á ekki við á öllum svæðum.

c. Að auka gildi fjölbreytts landslags til útivistar og fræðslu.
Fjölbreytt og stórbrotið landslag og lifandi landmótunarferlar og minjar og sögur
sem tengja má landslagi gefa svæðinu öllu mikið útivistar‐ og fræðslugildi.
Til að auka gildi fjölbreytts landslags enn frekar til útivistar og fræðslu þarf að:






Meta gildi landslags og landslagsheilda fyrir upplifun gesta.
Meta áhrif mannvirkja í opnu landslagi á upplifun gesta.
Skilgreina og varðveita mikilvæga útsýnisstaði.
Skilgreina og varðveita mikilvægar útsýnisleiðir.
Auka fræðslu um landslag, landmótun og sérstöðu landslags einstakra svæða.
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6.3. Jarðmyndanir
Vatnajökulsþjóðgarður er jarðfræðiþjóðgarður þar sem finna má samfelldar,
heildstæðar, fjölbreyttar og fágætar jarðmyndanir. Í viðauka 9 hefur jarðfræði
austurvæðis verið gerð nokkur skil en hvergi nærri tæmandi. Rétt er að
þjóðgarðurinn láti taka saman ítarlegra yfirlit um jarðfræði austursvæðis en tóm
vannst til við vinnu að verndaráætlun. Í þessum kafla verður lögð áhersla á
markmið verndunar og aðgerðir sem lúta að fágætum og/eða viðkvæmum
jarðmyndunum svæðisins.
Helstu markmið og aðgerðir
a. Að stýra umferð um jarðmyndanir sem njóta sérstakrar verndar samkvæmt
37. gr. laga um náttúruvernd og koma í veg fyrir nýtingu sem gæti raskað þeim.
Þær jarðmyndanir sem njóta sérstakrar verndar samkvæmt 37. gr. laga um
náttúruvernd (44/1999) eru eldvörp, gervigígar, eldhraun, fossar, hverir og heitar
uppsprettur svo og hrúður og hrúðurbreiður auk votlendis og vatna (8. mynd, bls.
58). Ekki er tryggt að friðun svæðisins komi í veg fyrir röskun jarðmyndana sem eru
misviðkvæmar, draga að sér fjölda gesta, eru víða um svæðið og ná í einhverjum
tilvikum út fyrir mörk þjóðgarðsins. Gott skipulag og fræðsla þarf einnig að koma
til.
Helstu aðgerðir:




Mikilvægt er að gera heildstæða ská yfir alla fossa á þjóðgarðssvæðinu og huga að
því hverjir hafa aðdráttarafl fyrir gesti og hvort takmarka þurfi aðgengi eða beina
fólki frá viðkvæmum svæðum við fossa.
Kverkfjöll eru vinsæll viðkomustaður ferðamanna. Á svæðinu eru viðkvæmar
jarðhita‐ og eldsumbrotamyndanir. Gera þarf áætlun um stjórnun umferðar
ferðamanna um svæðið til að koma í veg fyrir að viðkvæmum jarðmyndunum
verði raskað.
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b. Að varðveita samfelldar og heildstæðar jarðmyndanir með einstaka
myndunarsögu.
Til að tryggja varðveislu samfelldra og heildstæðra jarðmyndana á austursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs þarf að greina þær, skrá og kortleggja og taka saman
fyrirliggjandi upplýsingar með skipulögðum hætti. Á sama hátt og landslagsheildir
geta jarðmyndanir náð út fyrir þjóðgarðsmörk. Dæmi um samfelldar og
heildstæðar jarðmyndanir sem mikilvægt er að greina betur, skrá og kortleggja
eru: Hraukar og aðrar framhlaupsmyndanir, nýtt land sem verður til við hopun
jökla , vatnasvið helstu áa svæðisins, hamfarahlaupsmenjar meðfram Jökulsá á
Fjöllum frá upptökum til ósa (í samstarfi við norðursvæði), móbergsmyndanir,
flár/rústir, rústamyndun og aðrar frostmyndanir.
c. Að tryggja verndun fágætra og einstakra jarðmyndana.
Fágætar og einstakar jarðmyndanir falla ekki allar undir 37. gr. laga um
náttúruvernd. Til að tryggja varðveislu fágætra og einstakra jarðmyndana á
austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs þarf að greina þær, skrá og kortleggja með
skipulögðum hætti. Dæmi um jarðmyndanir á austursvæði sem þarfnast athygli
eru hraukar sem myndast hafa við framhlaup framhlaupsjöklanna,móbergshryggir
sem eru taldir sér íslenskt landform sem hvergi hefur verið lýst annars staðar og
Kverkfjallarani sem er með mjög fjölbreyttum jarðminjum og viðkvæmur fyrir
raski.
Huga verður vel að skipulagi og lagningu vega, göngustíga og annarra mannvirkja á
þessum viðkvæmu svæðum.

6.4. Jarðfræðileg fjölbreytni
Verndun jarðfræðilegrar fjölbreytni hefur ekki notið jafnmikillar athygli og verndun
líffræðilegrar fjölbreytni og aðferðir við að meta verndargildi jarðmyndana eru
skemmra á veg komnar en þær sem meta verndargildi lífríkis. Í skýrslu Norrænu
Ráðherranefndarinnar um jarðfræðilega fjölbreytni er sagt að skilgreina megi hana
„sem þann margbreytileika sem við finnum í berggrunninum, lausum jarðlögum og
landslaginu ásamt öllum þeim jarðfræðiferlum sem annaðhvort brjóta niður eða
byggja upp jarðskorpuna“ (Norræna ráðherranefndin, ártal vantar). Ólíkar
jarðmyndanir og jarðfræðilegir ferlar mynda saman svokölluð jarðhverfi (geotop)
sem eru afmörkuð svæði með vel skilgreinda jarðfræðilega eiginleika (jarðfræðileg
fjölbreytni). Þeir eiginleikar geta síðan haft grundvallarþýðingu fyrir mismunandi
vistgerðir eða búsvæði, en saman mynda jarðhverfin og fjölbreytni lífríkisins
náttúrulega fjölbreytni.
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Undir jarðfræðilega fjölbreytni falla berggrunnur, laus jarðlög, jarðvegur,
jarðfræðiferlar, landslagsþættir, vatnafar, steindir og steingervingar. Til að fá góða
mynd af jarðfræðilegri fjölbreytni Vatnajökulsþjóðgarðs þarf að kortleggja vel alla
framangreinda þætti en kortlagning einstakra svæða þjóðgarðsins er komin
mislangt á veg og kortin misaðgengileg.

6.5. Lífríki.
Markviss verndun lífríkis byggir á góðri þekkingu sem fæst með rannsóknum og
vöktun. Upplýsingar um lífríki austursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs eru all góðar en
þó vantar enn mikið uppá að þær teljist fullnægjandi á öllum sviðum.
Verndaraðgerðir miðast við þá þekkingu sem er til staðar en byggja jafnframt á
varúðarsjónarmiðum þar sem þekkingu skortir. Í reglugerð um
Vatnajökulsþjóðgarð (608/2008) segir að óheimilt sé að valda spjöllum á lífríki
svæðisins. Umferð gesta og einstakar framkvæmdir geta haft neikvæð áhrif á lífríki
og verndaraðgerðir eiga að lágmarka þau áhrif.
Helstu markmið og aðgerðir:
a. Að vernda fjölbreyttan, náttúrulegan gróður Snæfellsöræfa.
Helstu aðgerðir:






Fylgjast með náttúrulegri framvindu gróðurlenda og dreifingu tegunda.
Koma í veg fyrir að framandi ágengar tegundir nái fótfestu og breiðist út innan
svæðisins.
Vanda til lagningar gönguleiða og beina hjólreiðum og hestaferðum framhjá
svæðum með viðkvæmum mosagróðri svo sem í hlíðum Snæfells, í Þjófadölum og
Vatnsdal.
Að vernda votlendi með því að leggja ekki vegi eða leyfa akstur um slík svæði. Þar
sem vegir eru nauðsynlegir þurfa þeir að vera góðir og öruggir til að ekki sé ekið
utan þeirra.

b. Að vernda viðkvæman hálendisgróður á lindasvæðum á jaðarsvæði Brúardala.
Helstu aðgerðir:




Stýra umferð um lindasvæðin með góðum leiðum og skýrum merkingum.
Loka leiðum þar sem hætta er á skemmdum og koma í veg fyrir utanvegaakstur.
Afmarka tjaldsvæði þar sem þörf er á og koma í veg fyrir tjöldun á viðkvæmum
gróðri.
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c. Að tryggja verndun sjaldgæfra plöntutegunda og búsvæða þeirra.
Fundist hafa 16 sjaldgæfar tegundir, 6 háplöntutegundir, 2 mosategundir og 8
fléttutegundir innan marka austursvæðisins. Á svæðinu vestan Hálslóns frá
Brúardölum til Kverkfjallarana hafa einnig fundist 15 sjaldgæfar tegundir. Sumar
tegundanna eru á báðum svæðum en samtals eru 24 tegundir á austursvæði að
Brúardala‐ Kverkfjallarana svæðinu meðtöldu. Þar af eru 3 tegundir mosa, 12
tegundir fléttna og 9 tegundir háplantna (9. mynd, bls. 62). Í viðauka 9 má sjá
hverjar þessara tegunda eru friðlýstar, hverjar eru á válista og hverjar er lagt til að
verði friðlýstar í tillögum að Náttúruverndaráætlun 2009‐2013 (Þingskjal nr.
52.Tillaga til þingsályktunar um náttúruverndaráætlun 2009 ‐2013., 2009).
Til að tryggja verndun tegundanna og búsvæða þeirra þarf að:



Kortleggja vaxtarstaði og vakta.
Tryggja að umferð, mannvirki, framandi tegundir eða annað skerði ekki
vaxtarstaði sjaldgæfra tegunda.

d. Að vernda dýralíf og fjölbreytni þess.
Á Snæfellssvæðinu og austari hluta Brúardala eru mikilvæg beitilönd og
burðarsvæði hreindýra. Heiðagæsavarp er mikið á Snæfellsöræfum, einnig í
vinjum á Brúardal og á Krepputungusvæðinu t.d. í Hvannalindum og
Krepputungusporði. Gæta þarf að því að trufla ekki dýralíf á viðkvæmum tíma í
lífsferli þeirra eða á stöðum sem eru mikilvægir fyrir afkomu þeirra. Hvorki með
umferð né mannvirkjum sem eru hættuleg eða hefta för.
Til að vernda dýralíf og fjölbreytni þess á austursvæðinu þarf:




Að takmarka umferð um mikilvæg burðarsvæði hreindýra á burðartíma í maí.
Að takmarka umferð um mikilvæg varplönd heiðagæsar á varptíma.
Að hanna mannvirki svo sem fokgirðingar í og við þjóðgarðsmörk í Kringilsárrana
og Vesturöræfum þannig að þau hefti ekki för dýra eða skapi óþarfa hættu fyrir
þau.
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e. Að tryggja verndun sjaldgæfra fuglategunda og búsvæða þeirra
Á svæðinu öllu (Snæfellsöræfi – Krepputunga) eru þekktar 12 fuglategundir á
válista, þar af ein, snæugla sem er í útrýmingarhættu en hún er þó sjaldgæf á
svæðinu. Í skýrslu Halldórs Walters Stefnássonar og Skarphéðins þórissonar (2010)
má sjá í hvaða hluta þjóðgarðssvæðisins þessar tegundir eru og hver staða þeirra
er á válista.
Til að tryggja verndun sjaldgæfra fuglategunda þarf að:



Kanna frekar útbreiðslu þeirra, kortleggja og vakta.
Koma í veg fyrir að búsvæði þeirra skerðist af völdum umferðar eða framkvæmda.

f. Að tryggja viðgang og vernda búsvæði mikilvægra fuglategunda og tegunda
sem Íslendingar bera alþjóðlega ábyrgð á.
Á svæðinu öllu verpa níu fuglategundir (Halldór Walter Stefánson og Skarphéðinn
Þórisson, 2010) sem Íslendingar bera alþjóðlega ábyrgð á (30% af Evrópustofni).
Samfelld gróðurlendi og gróðurvinjar á hálendinu eru sérstaklega mikilvægar einni
tegundinni, heiðagæs. Heiðagæs verpir á Snæfellsöræfum og í gróðurvinjum í
Brúardölum (10. mynd, bls. 64).
Til að tryggja viðgang og vernda búsvæði mikilvægra ábyrgðartegunda þarf að:





Kanna útbreiðslu þeirra ítarlega, kortleggja hana og vakta.
Koma í veg fyrir að búsvæði þeirra skerðist.
Stýra umferð við heiðagæsavarplönd. Hafa mikilvæg svæði sem griðlönd á
varptíma.
Fylgjast með hvort aukin umferð að vori t.d. samfara bættum vegum hafi áhrif á
heiðagæsavarp.

g. Að tryggja viðgang náttúrulegra þróunarferla lífríkisins.
Virk landmótun svæðisins og jarðfræðileg fjölbreytni þess ásamt náttúrulegum
breytingum svo sem loftslagsbreytingum og hopun jökla skapa skilyrði fyrir
stöðuga þróun lífríkis. Til að tryggja viðgang náttúrulegra þróunarferla er
mikilvægt að:



Afla frekari vitneskju um lífríki svæðisins og vakta þær breytingar sem kunna að
verða á búsvæðum og fjölbreytileika lífríkis.
Taka mið af þekkingu á lífríki og þróunarferlum við stjórnun þjóðgarðsins,
mannvirkjagerð og aðrar framkvæmdir.
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h. Að vernda lífríki votlendissvæða
Vatn og votlendi eru mikilvæg búsvæði fjölda lífvera en þau eru einnig aðdráttarafl
fyrir fjölda þeirra gesta sem heimsækja svæðið. Vötn, ár og lækir hafa mikið
útivistargildi, vegna fegurðar og fjölbreytts lífríkis. Lífríki votlendissvæða á
austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er ekki fullkannað. Samkvæmt 37. gr. laga um
náttúruvernd (44/1999) njóta stöðuvötn og tjarnir sem eru 1000 m2 eða stærri og
mýrar og flóar sem eru 3 ha eða stærri sérstakrar verndar (8. mynd, bls. 58).
Votlendi eru umfangsmikil á Snæfellsöræfum, bæði á Eyjabökkum og
Vesturöræfum. Afla þarf frekari vitneskju um lífríki vatna og votlendis en þetta eru
lykilatriði í verndargildi svæðisins.
Til að vernda votlendi þarf að:






Rannsaka votlendi, vötn og lífríki þeirra betur
Stýra umferð gesta frá votlendissvæðum með viðkvæmu dýralífi (í tíma og/eða
rúmi) og huga sérstaklega að varpsvæðum votlendisfugla, einkum heiðagæsar.
Halda mink niðri á votlendissvæðum.
Stýra umferð gesta frá votlendissvæðum með viðkvæmu gróðurfari.
Koma í veg fyrir mengun vatna af völdum einstakra framkvæmda og umferðar (sjá
kafla 6.7).

i. Að veiðar á ref og mink innan þjóðgarðsins fylgi reglum, séu skráðar og valdi
ekki spjöllum á öðru lífríki.
Veiðar eru nú ekki leyfðar í Hvannalindum skv. friðlýsingarreglum
(Umhverfisstofnun a, án ártals). Minkur finnst þar sem fæða er en oftast verður
hans vart við votlendissvæði, allt upp á hálendi. Refagreni eru þekkt innan
þjóðgarðsins og mikilvægt er að afla frekari upplýsinga um refi, minka og greni
sem eru innan þjóðgarðsmarka og fylgjast með viðkomu og ferðum refa.
Við veiðar á ref og mink mikilvægt að:




Þær séu stundaðar af viðurkenndum veiðimönnum með viðurkenndum
veiðiaðferðum.
Þær séu stundaðar í samráði við þjóðgarðsvörð og vinnureglur mótaðar þar um.
Haldin sé skrá yfir alla veidda refi og minka og staðsetningu þeirra innan
þjóðgarðsmarka.
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j. Að auka gildi lífríkis svæðisins til útivistar og fræðslu.
Fjölbreytt og sérstætt lífríki laðar að sér gesti og mikilvægt er að veita gestum
tækifæri til að njóta þess án þess að lífríkið beri skaða af. Aukin þekking á
náttúrulegum ferlum og sérstöðu lífríkis eykur virðingu gesta fyrir náttúrunni og
skapar tengsl milli gesta og umhverfis. Þessi tengsl eru nauðsynleg til að tryggja
verndun svæðanna. Á svæðinu þarf að vera góð aðstaða til rannsókna,
náttúruskoðunar sem og markviss fræðsla um lífríki svæðisins og sérstöðu þess.
Eftirfarandi tækifæri eru til staðar, ásamt mörgum fleirum:









Fræðsla um fjölbreytt gróðurfar Snæfellsöræfa, sjaldgæfar tegundir og fjölbreytni
í hálendisgróðri.
Fræðsla um votlendi og mikilvægi þess sem búsvæðis margra lífvera.
Fræðsla um áhrif hnattrænna loftlagsbreytinga á lífríki, plöntur og dýralíf.
Fræðsla um landnám lífs í kjölfar hörfunar jökla.
Fræðsla um hreindýr, hreindýrabeitilönd og fæðuval hreindýra.
Hreindýraskoðunarferðir.
Fræðsla um refi t.d. kannaðir möguleikar á að fylgjast með refagreni.
Fræðsla um heiðagæs og álft, stofnstærð, búsvæði, lifnaðarhætti og fleira.

6.6. Líffræðileg fjölbreytni
Vistkerfi veita samfélögum manna margvíslega þjónustu og líffræðileg fjölbreytni
er undirstaða þeirrar þjónustu. Líffræðilegur fjölbreytileiki spannar breytileika á
mörgum stigum frá erfðavísum tegunda til vistkerfa. Hann varðar tegundaauðgi
plantna, dýra og örvera og fjölbreytileika þeirrar náttúru sem lífverurnar eru hluti
af. Helstu ógnir við líffræðilegan fjölbreytileika eru eyðing og rýrnun búsvæða sem
getur t.d. stafað af ósjálfbærri nýtingu, mengun og ágengum framandi tegundum
eða af náttúrulegum orsökum svo sem loftslagsbreytingum.
Helstu markmið og aðgerðir:
a. Að stuðla að sjálfbærri nýtingu innan Vatnajökulsþjóðgarðs.
Ofbeit, skógarhögg, eldgos og kólnandi veðurfar eru talin hafa átt stærstan þátt í
rýrnun gróðurs á Íslandi. Snæfellsöræfi eru að mestum hluta vel gróin miðað við
hálendissvæði en vestari hluti Brúardala, Krepputunga og Kverkfjallarani eru að
mestu gróðursnauð eins og á við um stóran hluta hálendisins norðan Vatnajökuls.
Þar er rof yfirleitt mikið eða mjög mikið og beit getur þar vart talist sjálfbær nýting
(Ólafur Arnalds, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Sigmar Metúsalemsson, Ásgeir Jónsson,
Einar Grétarsson, og Arnór Árnason, 1997).
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Til að stuðla að sjálfbærri nýtingu þarf að:





Fylgjast með og vakta áhrif gesta á umhverfið. Gera þarf vöktunaráætlanir fyrir
einstök svæði og einstaka þætti náttúrunnar sem geta gefið vísbendingar um
neikvæð áhrif gesta á líffræðilega fjölbreytni svæða.
Skilgreina beitarþol svæða.
Halda skrá yfir fjölda búfjár og vakta hugsanlegar breytingar í gróðurfari með
fjölgun/ fækkun beitardýra.

b. Að koma í veg fyrir innflutning og dreifingu framandi ágengra plöntutegunda í
þjóðgarðinn.
Framandi ágengar tegundir eru þær tegundir sem fluttar eru í ný heimkynni,
breiðast þar óheft út og valda tjóni á því lífríki sem fyrir er. Ef tegundirnar eiga fáa
óvini, eru ósérhæfðar, frjósamar, með mikinn erfðabreytileika og koma úr líku
ólífrænu umhverfi eru þær líklegri til að verða ágengar. Einnig geta upprunalegar
tegundir orðið ágengar ef aðstæður breytast. Útbreiðsla framandi ágengra
tegunda getur dregið úr mikilvægum þáttum líffræðilegrar fjölbreytni.
Alaskalúpína er framandi ágeng tegund sem notuð er við landgræðslu en getur
einnig dreift sér í miklum mæli inn í vel gróið land og valdið fækkun tegunda og
breytt eiginleikum gróðurlenda.
Á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er hægt koma í veg fyrir innflutning og
dreifingu ágengra framandi tegunda:


Með vöktun og samráði við þá aðila sem bera ábyrgð á dreifingu slíkra
tegunda.

6.7. Loft‐ og vatnsgæði
Loft og vatnsgæði eru líklega almennt góð á svæðinu og mikilvægt að tryggja að
svo verði áfram.
Markmið og aðgerðir til að viðhalda vatnsgæðum:
a. Að grunnvatn og yfirborðsvatn mengist ekki af völdum umferðar,
mannvirkjagerðar eða starfsemi þjóðgarðsins
Lindavatnssvæði eru á vestasta hluta þess svæðis sem hér er fjallað um en á
austurhlutanum eru dragár. Heiðavotlendi er á Snæfellsöræfum (11. mynd, bls.
66). Mengunarhætta getur helst orðið af völdum olíuleka frá farartækjum, notkun
leysiefna, t.d. málningarefna, notkun sterkra hreinlætisefna eða röskun vegna
mannvirkjagerðar við vötn og ár.
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Til að fyrirbyggja mengun þarf að:



Gera umhverfisstefnu fyrir þjóðgarðinn og fræða gesti, starfsmenn og
ferðaþjónustuaðila (sjá kafla 9.7.) um umgengisreglur og staðla.
Fylgjast með ástandi yfirborðsvatns á þjónustusvæðum og þekktum
áningarstöðum, t.d. við tjaldsvæði, skála og gönguskála og gera viðeigandi
ráðstafanir ef vart verður mengunar.

b. Að öll vatnsból og frágangur þeirra fylgi lögum og reglum
Vatnsból fyrir neysluvatn eru við Snæfellsskála og Sigurðarskála. Frágangur
vatnsbóla er mismunandi.
Þörf er á að:





Gera reglulega úttekt á öllum vatnsbólum og frágangi þeirra í samráði við
heilbrigðisfulltrúa
Gera þær úrbætur sem kunna að vera nauðsynlegar skv. reglum og leiðbeiningum
heilbrigðiseftirlits.
Kanna árlega ástand neysluvatns á svæðinu.
Skipuleggja umferð um svæðin og stýra gestum frá vatnsbólum eins og hægt er.

c. Að allar rotþrær og fráveitur og losun þeirra uppfylli lög og reglur
Þörf er á að:




Í samráði við heilbrigðisfulltrúa þarf að gera úttekt á rotþróm og fráveitum og
ráðast í úrbætur þar sem þeirra er þörf.
Skilgreina og merkja losunarstaði í samráði við heilbrigðisfulltrúa.
Vakta ástand rotþróa og fráveitna

d. Að komið verði upp sorpflokkun og að öll förgun úrgangs verði með
viðurkenndum hætti.
Umhverfisstefna þjóðgarðsins ætti m.a. að leggja áherslu á að sorpflokkun verði
sjálfsögð í þjóðgarðinum og að gestir og starfsmenn verði fræddir um sorpflokkun
og kosti hennar. Taka ætti upp viðurkennt kerfi við meðhöndlun úrgangs og
umgengni á afskekktum svæðum þjóðgarðsins.
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e. Að hvatt verði til aukinna almenningssamgangna.
Þjóðgarðurinn ætti að hvetja til aukinna almenningssamgangna um svæðið.
Almenningssamgöngur draga úr umferð einkabíla og minnka kröfur um bílastæði á
viðkvæmum áningarstöðum. Almenningssamgöngur geta líka skapað atvinnu
heimamanna við að flytja fólk inn á hálendið.

6.8. Landeyðing og endurheimt vistkerfa
Á austurhluta svæðisins er gróðurþekja víða samfelld og jarðvegur er brúnjörð,
svartjörð og votjörð en melajörð á vesturhluta svæðisins. Á vesturöræfum er
frerajörð (12. mynd bls. 71). Melajörðin er að mestu ólífræn meðan brúnjörð og
svartjörð eru með lífrænan hluta (Ólafur Arnalds, án ártals).
Rof er mikið á vesturhluta svæðisins, Krepputungu og vesturhluta Brúardala en á
austurhluta Brúardala er það minna en þó víða nokkurt. Á Snæfellsöræfum er rof
talið lítið á sumum svæðum, einkum vortlendissvæðum en víða á
þurrlendissvæðum er töluvert rof (13. mynd, bls. 72).
Stórfelld uppgræðsla á Sn´fellsöræfum er ekki forgangsmál þar sem Snæfellsöræfi
eru vel gróin miðað við hálendissvæði. Ekki er heldur líklegt að stórfelldar
landgræðsluaðgerðir komi til álita á innri hluta Brúaröræfa og Krepputungu þótt
gróður sé þar víða lítill. Hins vegar getur uppgræðsla í litlum mæli komið til álita
t.d. til lagfæringa kringum framkvæmdasvæði.
Helstu markmið og aðgerðir:
a. Að ekki sé farið í uppgræðslu stórra svæða og við uppgræðslu séu ávallt
notaðar tegundir af svæðinu.
Ekki er líklegt að uppgræðsluaðgerðir í stórum stíl komi til álita á austursvæði en
hugsanlega á jaðarsvæðum.
b. Að allar uppgræðsluaðgerðir fylgi reglum og taki mið af sérstöðu náttúruminja
svæðisins.
Uppgræðsluaðgerðir breyta ásýnd lands og allar slíkar aðgerðir innan þjóðgarðs og
á nálægum jaðarsvæðum ættu að vera vel ígrundaðar og taka mið af sérstöðu
náttúruminja og verndun líffræðilegrar fjölbreytni.
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6.9. Áhrif hnattrænna loftslagsbreytinga
Hnattrænar loftlagsbreytingar munu á komandi áratugum hafa margvísleg áhrif á
friðlýst svæði um allan heim og valda ófyrirsjáanlegum breytingum. Skipulag og
stjórnun svæðanna verður að búa yfir sveigjanleika. Styrkur stórra friðlýstra svæða
felst í meiri sveigjanleika þar sem stór svæði varðveita heildstæð vistkerfi og
fjölbreytt búsvæði og eru því líklegri til að varðveita áfram mikinn líffræðilegan
fjölbreytileika þrátt fyrir loftslagsbreytingar.

Mynd 14. Niðurstöður reiknilíkana af afkomu og hreyfingu Langjökuls (L), Hofsjökuls (H) og suður‐
Vatnajökuls (V) Mynd fengin úr "Icelandic Glaciers" (Helgi Björnsson og Finnur Pálsson 2008).

Áhrif hlýnandi loftslags á Vatnajökul og næsta umhverfi hans munu valda hraðari
breytingum á svæðinu en þekkst hafa hingað til og þeim breytingum verður vart
stjórnað. Líkön og útreikningar gera ráð fyrir að Vatnajökull sé mjög viðkvæmur
fyrir smávægilegum en varanlegum loftslags‐ og hitabreytingum en jökullinn er
þíðjökull sem geymir stærsta hluta massans í lítilli hæð yfir sjávarmáli. Miðað við
að lofthiti aukist að meðaltali um 2°C á öld má gera ráð fyrir að rúmmál jökulsins
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minnki umtalsvert. Spáð er að einstaka skriðjöklar muni hörfa mikið einkum
skriðjöklar sunnan Vatnajökuls (14. mynd bls 73) á meðan skriðjöklar norðan
Vatnajökuls eins og Brúarjökull virðast þola hærri lofthita betur. Má rekja það þol
til aukinnar fjarlægðar frá hlýrri ströndinni og meiri hæð yfir sjávarmáli.
Við hörfun skriðjökla mun jaðarlónum við jökulinn fjölga. Afrennsli frá jöklum mun
aukast um og afrennslisleiðir vatns frá jöklinum breytast sem á móti getur haft
áhrif á jökulhlaup og rennsli jökuláa, einkum við jökulinn sunnanverðan.
Leysingavatn frá jökli mun aukast verulega og almennt mun afrennsli frá jöklum
aukast mjög á fyrri hluta 21. aldar en síðan minnka þegar þeir fara að rýrna
verulega. Aurburður og þar með rofmáttur ánna mun að sama skapi aukast með
auknu rennsli en síðan minnka.
Þegar jöklar hopa og rýrna verður verulegt landris sem eykur framleiðslu kviku og
líkur verða á fleiri og stærri eldgosum undir Vatnajökli. Við það aukast líkur á
jökulhlaupum sem einnig geta orðið þegar jökulstífluð lón og jaðarlón tæmast. Á
móti kemur að jökulhlaupum fækkar við hop og þynningu jökla. Landris mun
hinsvegar minnka með aukinni fjarlægð frá jöklinum og létting fargsins getur
jafnvel valdið staðbundnu landsigi fjær þeim.
Áhrifa hlýnandi loftslags mun einnig gæta á gróður og dýralíf. Framleiðni gróðurs
verður meiri, blómgunartími plantna mun breytast, skógarmörk færast ofar á
meðan útbreiðsla háfjallategunda mun hugsanlega minnka. Með aukinni
framleiðni gróðurs er líklegt að skordýralíf aukist og fleiri tegundir muni berast til
Íslands vegna hækkandi hitastigs. Fjöldi og útbreiðsla fuglategunda mun einnig
breytast þar sem búsvæði þeirra verða fyrir áhrifum og þær tegundir sem eru hér
á syðstu mörkum landfræðilegrar útbreiðslu munu líklega færa sig norðar.
Stjórnun Vatnajökulsþjóðgarðs þarf að hafa sveigjanleika og byggja á bestu
þekkingu hverju sinni. Sveigjanleikinn getur snúið að reglulegri endurskoðun á
ýmsum þáttum svo sem ferðaleiðum gesta um og kringum jökulinn, aðgerðum
sem lúta að lífríkisvernd og öryggismálum. Vatnajökulsþjóðgarður verður að hvetja
til rannsókna þar sem fylgst er með áhrifum breytinganna á náttúru svæðisins og
miðla þeirri þekkingu og upplýsingum jafnóðum til gesta svæðisins, íbúa og
þjóðarinnar allrar.

6.10. Rannsóknir og vöktun
Skynsamleg stjórnun þarf að byggja á bestu þekkingu um þjóðgarðinn og þeirri
þekkingu þarf að miðla. Landsvæði Vatnajökulsþjóðgarðs veitir einstakt tækifæri
til rannsókna og vöktunar á stöðugri landmótun og áhrifum hennar á land og líf.
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Nauðsynlegt er að efla grunnrannsóknir á náttúru Vatnajökulsþjóðgarðs ásamt
öðrum rannsóknum í þágu náttúruverndar. Þjóðgarðurinn á að hvetja til
rannsókna og frekari þekkingaröflunar og veita vísindamönnum aðstoð í formi
aðstöðu og stuðnings. Vatnajökulsþjóðgarður þarf nauðsynlega að hafa tök á að
stýra að einhverju marki hvaða rannsóknir eru gerðar.
Rannsóknir eiga að vera hluti af atvinnustarfsemi þjóðgarðsins og nærsvæða hans
og gera á rannsókna‐ og vöktunaráætlanir í samstarfi við rannsóknastofnanir í
héraði ásamt því að laða til samstarfs innlenda og erlenda sérfræðinga og hvetja til
rannsóknaverkefna háskólastúdenta. Niðurstöðum allra rannsókna í þjóðgarðinum
á að koma fyrir í einum gagnabanka sem er yrði aðgengilegur lærðum sem leikum.
Á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs eru þekkingargloppur varðandi náttúru
svæðisins sem mikilvægt er að bæta inn í (tafla 8).
Markvisst ber að byggja upp samstarf við vísindamenn og rannsóknastofnanir
bæði staðbundnar og aðrar um rannsóknir og vöktun á auðlindum þjóðgarðsins. Í
þessu liggja meðal annars mikil tækifæri í þekkingarsköpun og uppbyggingu
staðbundins fræðastarfs og kennslu.
Helstu aðgerðir eru:





Að gera rannsókna‐ og vöktunaráætlun í samstarfi við rannsóknastofnanir í héraði
og á landsvísu. Heimastofnanir eru sérstaklega vel fallnar til að annast
vöktunarverkefni vegna nálægðar við viðfangsefnið
Að bjóða uppá aðstöðu á austursvæði fyrir vísindamenn og háskólastúdenta sem
vinna að rannsóknum í þjóðgarðinum.
Að miðla þeirri þekkingu sem verður til jafnóðum til gesta, íbúa og annarra
hagsmunaðila svo hún nýtist við ákvarðanatöku og fræðslu.

Tafla 8. Staða þekkingar og mikilvæg rannsóknarefni í náttúru austursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs.

Rannsóknasvið

Staða á rannsókna, rannsóknaþörf og forgangur verkefna.

Landslag

-

Jarðfræði

Berggrunnur
Jarðgrunnur, laus
jarðlög
Jarðvegur

Gera þarf heildstætt mat á landslagi og kortleggja
landslagsheildir þjóðgarðsins.
- Vantar nákvæmari berggrunnskort af austursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs.
- Vantar nákvæmari jarðgrunnskort af öllu austursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs.
- Jarðvegskort og jarðvegsrofkort eru til en æskilegt er að auka
nákvæmni þeirra.
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Staða á rannsókna, rannsóknaþörf og forgangur verkefna.

Jarðfræði

Plöntur

Vatnafar

-

Vatnafarsflokkun er til. Vatnafarskort vantar

Jöklar

-

Steindir

-

Fyrir liggja ítarlegar rannsóknir á jöklum. Mikilvægt er að þeim
sé haldið áfram.
Vantar kortlagningu.

Steingervingar

-

Vantar kortlagningu.

Háplöntur

-

Fléttur

-

Mosar

-

Gróðurkort

-

Nokkuð vel þekkt miðað við 10 x10 km reiti en fylla þarf í 5 x 5
km reiti til að fá nákvæmari mynd af útbreiðslu tegunda og ætti
að ljúka því á næstu árum.
Forgangssvæði:
Kverkfjallasvæðið, Krepputunga og vestari hluti Brúardala.
Nýgræður inn við jökul.
Austasti hluti austursvæðis austan Eyjabakka.
Töluvert þekkt miðað við 10 x 10 km reiti. Markvisst þarf að skrá
í öllum reitum (5x5km) þjóðgarðsins samhliða skráningu á
háplöntum.
Forgangssvæði þau sömu og fyrir háplöntur.
Töluvert þekkt. Markvisst þyrfti að skrá í öllum reitum (5x5 km)
þjóðgarðsins.
Forgangssvæði þau sömu og fyrir háplöntur.
Gróðurkort eru til af hluta Vesturöræfa og Brúardala. Kortleggja
þarf gróðurlendi í fullri nákvæmni á öllu svæðinu (15. mynd, bls
78).
Gróðurvöktun er í gangi á Vesturöræfum og Kringilsárrana vegna
hættu á gróðurbreytingum eftir tilkomu Hálslóns. Mikilvægt að
því verði haldið áfram (15. mynd, bls 78).
Mikilvægt að vakta breytingar á gróðri skipulega um allt svæðið.
Vöktunarreitir sem mæla allar breytingar á gróðurfari (grósku og
tegundasamsetningu) ættu að vera á Eyjabakkasvæðinu, í
Hvannalindum og Fagradal auk Vesturöræfa.
Fylgjast þarf með áhrifum hlýnandi loftslags á vaxtar‐ og
blómgunartíma plantna.
Koma ætti upp vöktun á gróðurframvindu við hoðun jökla.
Rannsóknir á mótvægisaðgerðum vegna hugsanlegs áfoks eru í
gangi á Vesturöræfum á vegum Landgræðslu ríkisins (15. mynd,
bls 78)
Vistgerðarkort eru til af hluta Vesturöræfa og Brúardala (15.
mynd bls. 78). Klára þarf gerð vistgerðakorta fyrir allt svæðið.
Vakta fjölbreytileika vistgerða.
Lítið þekkt. Markvisst þarf að kanna sveppaflóru á öllu svæðinu

Gróðurbreytingar
t.d. við hopun
jökla, vegna
loftslagsbreytinga
eða annarra
breytinga

-

-

-

Vistgerðir

Vistgerðakort

-

Sveppir
Dýr á landi

-

Spendýr

-

Rannsóknir á ferðum og beitarnýtingu hreindýra eru töluverðar
og mikilvægt að þeim verði haldið áfram.
Taka þarf saman upplýsingar um fjölda minka, refa og kanna
ferðir og dvalarstaði þeirra.
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Staða á rannsókna, rannsóknaþörf og forgangur verkefna.

Dýr á landi
Fuglar

-

-

Smádýr á landi

-

Vatnalífríki

Fiskar og smádýr

-

-

Votlendi

Rústir

-

Töluvert góð þekking er til um tegundasamsetningu en bæta
þarf við skráningar á lítt könnuðum svæðum. Kverkfjallarani er
þar í forgangi en lítið hefur verið tekið saman um fuglalíf þar.
Vakta varp og stofnstærð heiðagæsar á Brúaröræfum.
Vakta hugsanlegar breytingar á tegundasamsetningu og varpi
fugla t.d. vegna loftslagsbreytinga eða annarra breytinga.
Vakta fellistaði heiðagæsar á Eyjabökkum, vötnum í jaðri
Brúarjökuls, í Jökulkvísl og Hálslóni.
Smádýralíf hefur nokkuð verið rannsakað á Vesturöræfum og í
sumum gróðurvinjum á Brúaröræfum.
Tryggja þarf góðar grunnupplýsingar um smádýralíf og þarf m.a.
að bæta þekkingu einkum á svæðinu austan Snæfells og í
Kringilsárrana og Grágæsadal.
Töluvert kannað
Kanna þarf útbreiðslu bleikju og skoða bleikju á svæðinu
erfðafræðilega
Rannsaka þarf tjarnirnar á Vesturöræfum, tjarnirnar á
Eyjabökkum og Kringilsárrana
Kanna þarf lífríki allra stórra vatna >1,0 km (heiðavötn), en
jafnframt smærri vatna (10 ha og jafnvel minni) sem gegna
mikilvægu hlutverki í vatnavistkerfum
Kanna þarf lífríki áa sem eiga upptök í votlendi og tjörnum á
Vesturöræfum
Kanna þarf allar ár sem eiga upptök sín úr lindavatnskerfum og
eru á ungum berggrunni.
Útbreiðsla er talsvert þekkt. Bæta ætti þekkingu á útbreiðslu og
kortleggja rústasvæðin.
Rannsaka aldur og þróun rústa og lífríki þeirra.
Vakta breytingar á rústum t.d. vegna loftslagsbreytinga.
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15. mynd. Staða gróður‐ og vistgerðakortlagningar og staðsetning gróðurrannsóknareita á austursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs..
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7. Verndun og viðhald menningar og söguminja
7.1. Yfirlit og framtíðarsýn
Menningarminjar eru samnefnari ýmissa þátta sem á einhvern hátt tengjast
menningu, til að mynda sögur, sagnir, örnefni og minjar í landinu, sem og
ferðaleiðir, búsetuminjar eða minjar um nýtingu svæða t.d. til beitar eða veiða.
Þessar minjar eru misáþreifanlegar og misgamlar. Til fornleifa teljast „hvers kyns
leifar fornra mannvirkja og annarra staðbundinna minja sem menn hafa gert‘‘
(Þjóðminjalög nr 107/2001). Allar minjar eldri en hundrað ára kallast fornleifar og
eru sjálfkrafa friðaðar en einnig er heimilt að friðlýsa yngri minjar.
Á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs, er að finna ýmsar menningarminjar (mynd
16, bls. 81). Í Hvannalindum eru friðlýstar minjar sem taldar eru leifar hýbýla eins
frægasta útilegumanns Íslandssögunnar Fjalla Eyvindar. Engar aðrar friðlýstar
minjar eru á því svæði sem hér er fjallað um (Fornleifavernd ríkisins, 1990). Á
Snæfellsöræfum eru minjar sem tengjast ferðum og þá helst eftirleitum og
upprekstrarferðum. t.d. leitarmannakofar og svo ýmsar sögur og sagnir. Á
Brúardölum eru einnig minjar um leitarmannakofa, kláfa og vöð (viðauki 8).

Framtíðarsýn
Lokið er við að skrá og staðsetja allar menningarminjar og sagnaslóðir. Völdum
menningarminjum er viðhaldið og tilurð þeirra og saga vernduð í samráði við
Fornleifavernd ríkisins.
Menningarminjar og samspil náttúru og menningar er rannsóknarefni og er
haldið á lofti í allri kynningu og fræðslu um svæðið .
Öflugt samstarf er við íbúa í héraði um fræðslu og menningarviðburði sem
tengjast sögu þjóðgarðsins og nátengdra svæða.

7.2. Ferðaleiðir og leiðangrar
Vatnajökulsvegur, forn hálendisvegur, lá norðan við Vatnajökul frá Brú á Jökuldal,
yfir Kreppu norðan Hvannalinda, yfir Jökulsá og vestur yfir Skjálfandafljót um
Vonarskarð. Sögur eru um forna leið yfir jökul. Austan Jöklu og í Kringilsárrana
tengdust ferðir helst flutningi lamba á afrétt og smalamennsku. Minjar um slíkar
ferðir eru m.a. kláfar og vöð yfir vatnsföll. Eitthvað var um könnunarleiðangra um
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hálendið fyrr á tímum t.d. rannsóknaferðir náttúrufræðinga sem vildu kortleggja
svæðið.
Helstu markmið og aðgerðir





Að finna og staðsetja sem flestar minjar um ferðaleiðir.
Að varðveita minjar og/eða sögur um gamlar ferðaleiðir og leiðangra á hálendinu.
Að merkja leiðirnar á völdum stöðum með látlausum fræðsluskiltum/póstum.
Að stuðla að útgáfu á fræðsluefni um ferðaleiðir á hálendinu.

7.3. Minjar og sögur um tímabundna búsetu
Sagnir eru um tímabundna búsetu í Arnardal og búseta hefur verið á utanverðum
Brúardölum. Fjalla Eyvindur er talin hafa hafst við í Hvannalindum. Einnig eru
tengsl við búsetusögu heiða og afdala á svæðinu sem mikilvægt er að halda til
haga.
Helstu markmið og aðgerðir:



Að varðveita rústir í Hvannalindum.
Halda til haga búsetusögu heiða og afdala og tengslum við þjóðgarðssvæðið.

7.4. Gangnamannakofar og sæluhús
Flestar minjar á Snæfellsöræfum tengjast smalaferðum og ferðum bænda um
svæðið vegna beitarnytja. Nokkrir gamlir gangnamannkofar eru þar og sögur um
fleiri sem ekki hafa fundist leifar af.
Helstu markmið og aðgerðir:


Varðveita minjar og sögur um gangnamannakofa
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7.5. Aðrar minjar
Á Snæfellsöræfum er meðal annars hluti af sagnaslóð Hrafnkelssögu Freysgoða.
Ýmis örnefni tengjast sögum og sögnum. Örnefni svæðisins eru misvel skráð og
þekkt og sum hafa vafalaust breyst í meðförum á löngum tíma. Hið sama gildir um
sögur, frásagnir og þjóðtrú sem tengist svæðinu en allt eru þetta merkar
menningarminjar sem mikilvægt er að taka saman þar sem þær hafa varðveislu‐,
rannsókna‐ og fræðslugildi
Helstu markmið og aðgerðir:



Halda á lofti sögum og tengja sagnaslóðir við ferðaleiðir nútímans.
Að safna saman sögum og þjóðtrú sem tengist svæðinu.

7.6. Rannsóknir og vöktun
Staða fornleifaskráningar á austursvæði þjóðgarðsins er sæmileg. Minjar hafa
verið skráðar á Snæfellsöræfum og Brúardölum að hluta (Adolf Friðriksson, 2001)
(Þóra Pétursdóttir og Sædís Gunnarsdóttir, 2005). Minjar í Kverkfjöllum hafa verið
skráðar og einnig hafa minjar í Hvannalindum verið kannaðar (Inga Sóley
Kristjönudóttir, 2008). Örnefni svæðisins eru misvel skráð og hafa ekki verið
hnitsett markvisst. Verðugt verkefni er að gera ítarlega örnefnaskrá og kortsetja
örnefni.
Til að varðveita og nýta minjar og sagnaslóðir á austursvæði þarf að taka saman
þekkingu og bæta við hana.
Tafla 9. Áhersluatriði í rannsóknum og vöktun menningarminja.

Rannsóknasvið
Samgönguminjar og
ferðaleiðir
Sögur og þjóðtrú

Helstu aðgerðir
-

Ljúka þarf við að finna og skrá minjar um ferðaleiðir.

-

Örnefni

-

Skrá þarf heimildir, sögur og þjóðsögur af svæðinu og
koma fyrir í einum gagnabanka.
Hnitsetja söguslóðir.
Skrá þarf örnefni og hnitsetja. Koma upp gagnabanka.

Gangnamannakofar

-

Gera fornleifarannsókn á elstu kofunum

Allar minjar

-

Leggja mat á verðmæti minja og hvetja til rannsókna.

Allar sögur og minjar

-

Hvetja til rannsókna og samanburðar á sögum, minjum
og örnefnum.
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8. Vegakerfi og aðkoma
8.1. Yfirlit og framtíðarsýn
Núverandi aðkomuleiðir að austursvæði þjóðgarðsins eru margar. Hér verður
fjallað um leiðir að landi innan þjóðgarðsmarka og um leiðir sem liggja um
Brúaröræfi og Krepputungu þótt þessi svæði séu utan núverandi þjóðgarðsmarka.
Vegakerfi svæðisins er misjafnt með tilliti til vegflokka og ástands vega. Vegir á
austursvæði sem eru í þjóðvegakerfi Vegagerðarinnar eru landsvegir (fjallvegir)
(17. mynd, bls. 85) .
Sveitarfélög og jafnvel einkaaðilar hafa haft veg og vanda af öðrum vegum og
jafnvel eru vegir sem enginn virðist bera ábyrgð á. Vegagerðin er opinber
veghaldari landsvega. Taka þarf upp samstarf við Vegagerðina um rekstur og
viðhald alls vegakerfis þjóðgarðsins sbr. 8. gr. vegalaga en þar segir að vegir að og
innan þjóðgarða séu hluti af þjóðvegakerfinu (Vegalög nr. 80/2007).
Aðgengi að þjóðgarðssvæðinu er misgott vegna ástands vega og þjónustu á
vegunum. Aðgengi er best að svæðinu næst veginum úr Fljótsdal að Kárahnjúkum
(vegur F910) en það er vegur með bundnu slitlagi en ekki vetrarþjónustu. Allir
vegir á svæðinu eru fyrst og fremst sumarvegir og lokast fljótlega eftir að snjóa
tekur . Að sama skapi er opnun vega að vori háð snjóalögum, veðurfari og ástandi
veganna með tilliti til aurbleytu og vegaskemmda eftir veturinn. Engar formlegar
vinnureglur eru til um opnun vega að vori.
Helstu vandamál vegakerfisins eru að viðhaldi og merkingum er ábótavant, það
vantar skilti og stikur. Sums staðar tíðkast utanvegaakstur sem stafar m.a. af
lélegum vegum, skorti á merkingum en einnig af ónógu eftirliti. Of margar slóðir
og utanvegaakstur valda ekki aðeins lýti á landslagi heldur geta þær líka valdið
úrrennsli og frekari skemmdum á náttúru svæðisins til langs tíma litið. Í
samgönguáætlun 2007‐2010 er ekki gert ráð fyrir vegabótum á austursvæði
þjóðgarðsins (Vegagerðin, án ártals b). Vegagerðin ætti að verða veghaldari alls
vegakerfis þjóðgarðsins og vegaáætlun 2011 ‐ 2022 þarf að ætla fé til endurbóta á
vegakerfi hans.
Umhverfisráðuneytið skipaði árið 2008 starfshóp sem er ætlað, á grundvelli
kortlagningar Landmælinga Íslands, að gera tillögur um hvaða vegir og slóðir utan
vegakerfis Vegagerðarinnar á miðhálendi Íslands, skulu teljast til vega. Tillögurnar
skulu unnar í samráði við viðkomandi sveitarfélög. Starfshópurinn hefur enn ekki
gert tillögur um hvaða slóðir skulu vera opnar á austursvæði þjóðgarðsins.
Svæðisráðið leggur hér fram tillögur sem nota má inn í vinnu starfshópsins og voru
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þær unnar af sérstökum slóðahópi með aðkomu hagsmunaaðila (17. mynd, bls.
85, viðauki 12).
Vetrarleiðir á jöklinum eru ekki vel þekktar en ljóst er að ekið er þvert yfir
Brúarjökul og Eyjabakkajökul og yfir í Geldingafellsjökul og um Kverkfjallasvæðið
(18. mynd, bls. 91). Að sumri er ekið uppá Brúarjökul austan Háöldu.
Gera má ráð fyrir að breytingar á jöklinum í kjölfar hlýnandi loftslags komi til með
að stjórna miklu um framtíðarleiðir á og um jökul. Í reglugerð (608/2008) eru 3
svæði á Vatnajökli afmörkuð sérstaklega þar sem gilda ákveðnar reglur um akstur
á jöklinum. Kverkfjöll eru eitt af þeim svæðum og þar er lokað fyrir umferð
vélknúinna ökutækja, frá 15. júní til 15. september, norðan línu sem dregin er milli
hnitpunktanna (ISN93) E609800 m, N466255 m og E613690 m, N461603 m
(Reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 608/2008). Að öðru leyti gilda ekki
sérreglur um akstur á austursvæði jökulsins.
Það felast tækifæri í fjölbreyttu vegakerfi svæðisins þar sem mismunandi vegir
með mismikilli umferð geta aukið fjölbreytni í upplifun gesta.
Framtíðarsýn
Vegakerfi þjóðgarðsins myndar samfellda heild. Strax við innkomu í
þjóðgarðinn er gerð grein fyrir vegakerfi svæðisins, tengingu við önnur svæði,
þeim takmörkunum sem gilda á einstökum vegum, banni við utanvegaakstri og
næstu þjónustusvæðum.
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8.2. Vegir og slóðir
Aðkomuleiðir að austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs eru frá Fljótsdal, Jökuldal,
Hrafnkelsdal og að Kverkfjöllum um Kverkfjallaveg sem tengir saman leiðir að
austan, frá Möðrudal og að vestan frá Öskju og Dreka. Auk þess eru vegir og slóðir
innan þjóðgarðssvæðisins og um Brúardali (17. mynd, bls. 85).
Helstu markmið og aðgerðir:
a. Að skilgreina og auðkenna vel allar aðkomuleiðir svæðisins.
Vel skilgreindar og auðkenndar aðkomuleiðir auðvelda gestum för um svæðið og
gefa jákvæða mynd af þjóðgarðinum. Þær gera upplýsingagjöf og fræðslu, sem
veita þarf á svæðinu, markvissari og aðlaga hana betur aðstæðum og upplifun
gesta á hverjum stað. Á fyrstu árum þjóðgarðsins er mikilvægt að móta markvisst
um hann einkennandi umgjörð. Helstu aðkomuleiðir að Snæfellsöræfum eru um
Fljótsdal og Jökuldal. Aðkomuleiðir að Kverkfjöllum eru að vestan frá Drekagili eða
Herðubreiðarlindum, að norðan frá Möðrudal og um Austurleið frá Jökuldal eða
Jökuldalsheiði að austan. Þessir vegir liggja um Brúaröræfi.
b. Að bæta núverandi vegi svæðisins: ástand, stikur og skilti.
Á næstu 10 árum verður áherslan á að bæta núverandi vegi og slóðir svæðisins
fremur en að leggja nýja. Lagfæring núverandi vega á að miða að því að koma í veg
fyrir náttúruspjöll vegna utanvegaaksturs, bæta skemmdir á vegum, bæta aðgengi
að vissum stöðum, auka öryggi og bæta ástand merkinga og stika. Aðalvegir ættu
að vera byggðir upp í landhæð en ekki niðurgrafnir. Forgangsraða þarf aðgerðum í
framkvæmdaáætlun og mikilvægt er að skilgreina veghaldara. Heppilegast er að
það verði Vegagerðin en gera þarf áætlun um slíkt í samstarfi við hana.
c. Að fjölga útsýnis‐ og áningarstöðum og skilgreina sérstaka útsýnisvegi.
Þjóðgarðurinn býður upp á fjölbreytta útivistarmöguleika og tækifæri til fræðslu
um fjölbreyttar náttúru‐ og menningarminjar svæðisins. Góðir útsýnis‐ og
áningarstaðir auk sérstakra útsýnisvega auka gildi útivistar og umferðar um
þjóðgarðinn. Á fyrstu árum þjóðgarðsins er mikilvægt að vinna markvisst að því að
afmarka mikilvæga útsýnis‐ og áningarstaði ásamt útsýnisvegum með tilliti til
útsýnis og fræðslu um einstakar náttúru‐ og menningarminjar. Þar þarf að greina
þau tækifæri sem felast í útsýni og fræðslu viðkomandi staða og leiða ásamt því að
greina þær hættur sem að þeim geta stafað.
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d. Að fækka slóðum svæðisins sem standa utan vegakerfis Vegagerðarinnar;
merkja opnar slóðir en loka öðrum.
Öðrum slóðum en þeim sem verndaráætlun skilgreinir sem framtíðarleiðir þarf að
loka og afmá þær eins og kostur er af yfirborði lands og af kortagrunnum, í
samráði við alla hagsmunaaðila.
e. Að koma í veg fyrir utanvegaakstur.
Sumarið 2009 hófst átak sem miðar að því að koma í veg fyrir akstur utan vega á
hálendinu með samstarfi ýmissa hagsmunaaðila. Átakið felur í sér að koma upp 30
fræðsluskiltum á helstu leiðum inn á hálendi Íslands sem og á hálendinu.
Mikilvægt er að þjóðgarðurinn fylgi þessu átaki eftir með merkingum á öllum
aðkomuleiðum, aukinni fræðslu og auknu eftirliti á helstu leiðum. Þjóðgarðurinn
móti vinnureglur varðandi tilkynningar og kærur vegna utanvegaaksturs í samráði
við yfirvöld löggæslu.
f. Að Vegagerðin verði veghaldari allra vega þjóðgarðsins og settar verði
vinnureglur um opnun og lokun vega.
Allir vegir og slóðir þjóðgarðsins þurfa skilgreinda veghaldara. Samkvæmt
vegalögum eru vegir að og innan þjóðgarða tengivegir (Vegalög nr. 80/2007) og
ber því að taka upp samstarf við Vegagerðina um veghald í þjóðgarðinum. Í
samráði við Vegagerðina þarf að setja vinnureglur um opnun og lokun vega.
g. Að flokka vegi eftir færð og kynna þá flokkun.
Vegir að austursvæði eru misjafnir að gæðum og gera þarf áætlun um hvernig
gæðum vegakerfisins á að vera háttað. Mikilvægt er að bæta vegi til að forðast
náttúruspjöll. Greina hvaða vegi eigi að bæta og hvað vegir megi áfram vera
torfærar slóðir. Þessa flokkun þarf að kynna á vegakortum og annars staðar þar
sem upplýsingar um vegakerfi viðkomandi svæðis eru.
h. Að setja nauðsynlegar reglur og/eða takmarkanir þar sem hætta er á
náttúruspjöllum af völdum vélknúinnar umferðar á vegum.
Í sumum tilvikum s.s. vegna aurbleytu eða flóða getur þurft að loka vegum eða
takmarka umferð tímabundið. Slík ákvörðun skal tekin í samráði þjóðgarðsvarðar
og Vegagerðarinnar þegar landsvegir eiga í hlut en annars hefur þjóðgarðsvörður
rétt til að loka vegi tímabundið einhliða. Einnig geta sumar slóðir haft mjög stuttan
opnunartíma yfir sumarið, t.d. frá 15. júlí eða 1. ágúst og getur þjóðgarðsvörður
seinkað opnun enn frekar ef aðstæður t.d. aurbleyta eða flóð eru slíkar.
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Þjóðgarðsverðir skulu hafa skýrar og samræmdar vinnureglur um hvenær lokun
eða seinkun opnunar vega eða slóða er beitt.
8.2.1 Helstu aðgerðir á vegum og slóðum á Austursvæði
Vegir á Snæfellsöræfum hafa verið flokkaðir og farið yfir hvaða vegum ber að
halda opnum og hverjum ekki. Einnig hefur verið fjallað um vegi á Brúardölum í
samráði við hagsmunaaðila en vinna við flokkun slóða er ekki fullkláruð svæðið er
enn utan þjóðgarðsmarka. Víða er úrbóta þörf bæði á vegum og merkingum og
mikilvægt að hver einasti vegur hafi veghaldara (tafla10) (17. mynd bls. 85).
Snæfellsöræfi
Tafla 10. Vegir og slóðir á Snæfellsöræfum og helstu aðgerðir sem grípa þarf til.
Vegir
Landsvegir nú skv. vegaskrá
(í umsjá Vegagerðarinnar)
Austurleið (F 910) úr Fljótsdal (þar
sem hún tengist vegi 931) að
Kárahnjúkum. Vegurinn verði
aðalaðkoma af Fljótsdalshéraði.
Jökuldalsleið (923) frá Austurleið
norðan Snæfells niður Hrafnkelsdal
og áfram um Jökuldal.
Snæfellsleið F909 frá vegi F910
vestan við Sauðafell og að jökli.

Vegur frá Laugarfelli að Kelduá.
Aðrir vegir
Vegur úr Hrafnkelsdal við Fjallkoll,
með Smjörtungufjalli og Búrfelli að
Kárahnjúkavegi.
Sauðafells og Sanddalsleið að
Eyjabakkafossi, frá Austurleiðarvegi
(F 910) austan við Snæfell.

Aðgerðir

Veginum haldið greiðfærum fyrir alla bíla.
Áningarstaður/upplýsingatog við gatnamótin við veg 931 við Bessastaði
sem vísi bæði á gestastofuna og veiti upplýsingar um leiðina í þjóðgarðinn
og vegakerfi hans
Veginum haldið opnum og greiðfærum.

Opinn og greiðfær vegur, þarf að lagfæra og byggja upp í landhæð þannig
að hann lokist ekki við minnsta snjó eða bleytu.
Merktur við vegamót með upplýsingum um leiðakerfi vestan Snæfells
Merkja útsýnisstað við Bjálfafell
Opinn og greiðfær vegur
Veginum verði viðhaldið og haldið opnum

Opinn vegur
Opin slóð uppá Sauðafell
Opin slóð norðaustan undir Sandfelli og gera þar bílastæði. Opin 500 m
slóðastubbur út á Snæfellsnes. Veginum verði haldið við og hann merktur
við vegamót
Unnið að gerð útsýnis‐ og áningarstaðar við Sótavistir

Geldingafellsslóð frá Hraunaveituvegi
að Geldingafelli.

Opin slóð eftir lagfæringar

Bergkvíslarkofaslóð.
Vegur um Kárahnjúkastíflu
(Veghaldari á vegi um stíflu er
Landsvirkjun).

Takmörkuð opnun eftir lagfæringar.
Opinn vegur.
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Aðgerðir

Aðrir vegir
Slóð frá Snæfellsskála að
Sauðahnjúkum og áfram að
Sauðárkofa.

Vesturöræfaslóð.

Hálsölduslóð.
Fyrirhugaður vegur frá Aðgöngum 3
um Tungusporð niður í Hrafnkelsdal.

Vegurinn verði einungis opinn síðsumars.
Bílastæði við Sauðahnjúka
Vegi uppá Sauðahnjúk lokað
Lagfæringar gerðar á veginum til að hindra náttúruspjöll. Ekki
uppbyggður
Vegurinn verði merktur og sett upp mjög skýr merking um lokun fyrri
hluta sumars.
Vegurinn verði opinn en þó fyrst eftir lagfæringu
Lágmarks lagfæring til að hindra náttúruspjöll
Opinn vegur uppá Hálsöldu frá Kárahnjúkavegi en lokað þaðan niður á
Lónsveg
Er í mati á umhverfisáhrifum. Mun væntanlega leysa veg úr Hrafnkelsdal
við Fjallkoll af hólmi. Vegur sem verður opinn og greiðfær.

Brúardalir‐ Krepputunga
Tafla 11. Vegir og slóðir á Brúardölum og Krepputungu og helstu aðgerðir sem grípa þarf til.
Vegir
Landsvegir nú skv. vegaskrá
(í umsjá Vegagerðarinnar)
Austurleið (F910) frá Kárahnjúkum,
tengist vegi af Jökuldal á
Fiskidalshálsi

Arnardalsvegur F905 frá Möðrudal

Hvannalindavegur(F903)

Kverkfjallavegur (F902)

Austurleið (910) að vestan

Aðrir vegir. Veghaldari Ferðafélag
Fljótsdalshéraðs
Hveragilsslóð.
Slóð að rústum í Hvannalindum

Aðgerðir

Vegi haldið í góðu ástandi
Upplýsingaskilti á vegamótum við Brúarveg (F907) austan við
Fiskidalsháls. Upplýsingar um vegtengsl, þjóðgarðsmörk og bann við
utanvegaakstri o.fl.
Upplýsingaskilti við vegmót við Arnardalsveg(F905, frá Möðrudal).
Upplýsingar um vegtengsl, þjóðgarðsmörk og bann við utanvegaakstri
Upplýsingatorg við brúna yfir Kreppu um leiðir, þjónustu og
umgengniseglur í Kverkfjallarana , Krepputungusvæðinu
Aðalaðkomuleið að Kverkfjöllum.
Vegi haldið í góðu standi og lokist ekki við minnstu snjóa og bleytu.
Upplýsingaskilti við vegamót við F910.
Vegur opinn að sumri.
Skilti við vegamót við veg F910. Upplýsingar um vegtengingu við
Hvannalindir og Kverkfjöll.
Vegur opinn að sumri.
Skilti við vegamót við veg 910. Upplýsingar um vegtengingu við
Hvannalindir og Kverkfjöll.
Vegi haldið í góðu ástandi.
Merkingar í samvinnu við norðursvæði:
Upplýsingatorg við brúna yfir Jökulsá á Fjöllum, um leiðir, þjónustu og
umgengniseglur Kverkfjallarana og Krepputungusvæðinu.
Aðgerðir
Opin slóð.
Skilti við vegamót (903) upplýsingar og bann við utanvega akstri.
Opin slóð.
Nett skilti við vegamót við Hvannalindaveg.
Bílastæði við upphaf gönguleiðar að rústum.
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8.3. Vetrarakstursleiðir og akstursleiðir á jökul
Helstu markmið:
a. Að afmarka belti fyrir helstu vetrarakstursleiðir utan jökla og á jökli.
Mikilvægt er að skilgreina betur helstu vetrarakstursleiðir á hálendinu og á jökli.
Það minnkar líkur á árekstrum milli mismunandi útivistarhópa, eykur öryggi
ferðamanna og minnkar líkur á að ferðamenn valdi spjöllum á náttúrunni. Í
framhaldinu þarf að afmarka akstursbelti (og gönguskíðabelti þar sem það á við)
þar sem vetrarakstur getur rúmast með góðu móti út frá öryggissjónarmiðum,
náttúruverndarsjónarmiðum og án þess að trufla skíðafólk.
b. Að afmarka helstu akstursleiðir á Vatnajökul.
Ekki er hægt að aka á Vatnajökul hvar sem er. Vitað er að nú er ekið á Vatnajökul á
nokkrum stöðum á austursvæði þjóðgarðsins, frá Geldingafellsjökli, frá Brúarjökli
bæði austan og vestan megin og Kverkjökli (18. mynd, bls. 91). Eina leiðin að sumri
til er þó við svonefndan Búðahrauk við austanverðan Brúarjökul.
Til framtíðar er mikilvægt að afmarka betur helstu akstursleiðir upp á jökulinn eða
setja sérstakar viðmiðunar‐ og vinnureglur fyrir starfsmenn og gesti um það hvar
og hvenær má aka á jökul. Þær reglur ættu að mótast af sjónarmiðum um
náttúruvernd, hagsmunum mismunandi útivistarhópa og öryggi ferðamanna.
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9. Útivist og ferðaþjónusta
9.1. Yfirlit og framtíðarsýn
Meginmarkmið Vatnajökulsþjóðgarðs ásamt því að varðveita þjóðgarðsvæðið er
að veita almenningi aðgang að þjóðgarðinum til að njóta náttúru svæðisins,
menningar þess og sögu. Austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs hefur ótvírætt
útivistargildi fyrir almenning þar sem finna má fjölbreytta náttúru og
menningarminjar. Svæðið hefur bæði félagslegt og efnahagslegt gildi þó í
mismunandi mæli sé.
Snæfellsöræfi og Kverkfjöll eru árlega heimsótt af fjölda gesta sem þangað koma
til að njóta útivistar, hreyfingar, stórbrotinnar náttúru og víðáttu hálendisins.
Sumir koma þangað aftur og aftur.
Tengsl þjóðgarðsins og ferðaþjónustu á jaðarsvæðum á Fljótsdalshéraði, einkum í
Fljótsdal, Jökuldal og Möðrudal eru mikilvæg en áhrif og samstarf getur náð til
mun stærri svæða á Austurlandi. Samstarf og samræða ferðaþjónustunnar og
þjóðgarðsins á sem flestum sviðum er því afar mikilvæg og eykur líkur á að
efnahagsleg áhrif þjóðgarðsins verði jákvæð. Veikir innviðir og skortur á samstarfi
geta komið í veg fyrir ávinning fyrir samfélögin á nærsvæðum þjóðgarðsins og
skaðað þjóðgarðinn þar með.
Það skortir ýmsar grunnupplýsingar um ferðamenn á austursvæðinu. Lítið er vitað
um fjölda gesta, ferðamáta þeirra, viðhorf og væntingar til þjónustu og upplifunar.
Þetta eru upplýsingar sem nauðsynlegt er að afla til að geta tekið réttar ákvarðanir
um uppbyggingu og stjórnun svæðisins.
Á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs liggja mörg tækifæri til útivistar og
ferðaþjónustu. Þar hafa gestir aðgang að fjölbreyttri náttúru til skoðunar,
innblásturs og afslöppunnar í kyrrð og ró. Skipulag svæðisins þarf því að höfða til
mismunandi útivistarhópa án þess að valda árekstrum þeirra í milli eða skaða
náttúruverðmæti. Þjónusta og aðstaða þarf að taka mið af mismunandi
væntingum gesta. Áhersla ætti að vera á að góð þjónusta og afþreying verði á jaðri
þjóðgarðsins þar sem íbúar nágrannabyggða geta notið góðs af.
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Náttúran er undirstaðan að efnahagslegu gildi svæðisins og allt skipulag til
framtíðar þarf að taka mið af bestu þekkingu á auðlindum svæðisins, tækifærum
þeirra og takmörkunum. Með það að leiðarljósi ætti að takast að vernda og nýta
náttúruleg svæði á sjálfbæran hátt fyrir núlifandi og komandi kynslóðir.
Framtíðarsýn
Gestir þjóðgarðsins hafa fjölbreytt tækifæri til að upplifa og njóta svæðisins í sátt við náttúru
og umhverfi. Skipulag svæðisins, þjónusta og útivistarmöguleikar taka mið af mismunandi
væntingum og þörfum ólíkra útivistarhópa.
Mótaðar hafa verið skýrar og gagnsæjar leikreglur fyrir ferðaþjónustuna.
Þjóðgarðurinn starfar eftir virkri umhverfisstefnu.
Ferðaþjónusta með starfstöðvar í þjóðgarðinum er sjálfbær og vottuð.

9.2. Þjónusta
Sú grunnþjónusta sem þjóðgarðurinn veitir á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs
þarf að koma til móts við þarfir og væntingar gesta svæðisins. Þjónustusvæði eiga
að vera örugg og snyrtileg og þar skulu veittar góðar upplýsingar og fræðsla á
margvíslegu formi. Áhersla skal lögð á persónulega þjónustu. Önnur þjónusta, en
grunnþjónusta, sem veitt er innan þjóðgarðsins skal vera vel ígrunduð og
takmörkuð við vel skilgreind þjónustusvæði.
Helstu markmið og aðgerðir:
a. Að koma upp skipulögðum þjónustusvæðum og þjónustueiningum á
austursvæði þjóðgarðsins.
Í skýrslu ráðgjafanefndar um Vatnajökulsþjóðgarð (Umhverfisráðuneytið, 2006)
eru skilgreindar þrenns konar einingar í þjónustuneti þjóðgarðsins, gestastofur,
landvörslustöðvar og upplýsingastöðvar. Hér er lagt til að þessar skilgreiningar
verði endurskoðaðar og fjölbreytni þjónustueininga aukin, ekki síst þeirra sem
varða upplýsingagjöf og fræðslu á svæðinu til að ná til sem flestra gesta
þjóðgarðsins (19. mynd bls. 96). Í töflu 12 bls 95 er listi yfir áformaðar og
núverandi þjónustueiningar og hlutverk þeirra
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Tafla 12. Gerð og hlutverk grunnþjónustueininga á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.
Eining
Gestastofa

Upplýsingarmiðstöð
áformuð *

Landvörslustöð

Köld gestastofa

Áningarstaðir fyrir
daggesti

Tjaldsvæði

Hlutverk einingar

Staðsetning

Upplýsingagjöf. Fræðsla í formi
sýninga, viðburða og gönguferða.
Opin allt árið.
Mögulegt samstarf fleiri aðila.
Upplýsingagjöf.
Fræðsla í formi lítilla sýninga.
Opin hluta úr ári eða allt árið eftir
atvikum.
Getur verið í samstarfi fleiri aðila.
Aðsetur landvarðar.
Upplýsingagjöf.
Fræðsla í formi gönguferða eða
annarra miðla eftir aðstæðum.
Opin hluta úr ári/hluta úr degi.
Getur verið í samstarfi fleiri aðila.
Óupphituð mannvirki sem henta
vel á áningarstöðum eða
aðkomuleiðum þar sem ekki er
hægt að hafa stöðuga landvörslu.
Ómönnuð upplýsingagjöf.
Fræðsla í formi lítillar sýningar.
Opnar hluta úr ári.
Eftirlit og umsjón getur verið í
samstarfi við fleiri aðila.
Bílastæði.
Salerni.
Áningarborð.
Upplýsinga‐ og fræðsluskilti.
Þjónusta allt árið eða hluta úr ári
eftir aðstæðum.
Eftirlit og umsjón getur verið í
samstarfi við fleiri aðila.
Þrír flokkar tjaldsvæða (geta verið
rekin af útivistarfélögum með
sérstökum samningi þar um).
1.
Tjaldsvæði með mikilli
þjónustu.
2.
Tjaldsvæði með lágmarks
þjónustu.
3.
Skilgreind göngutjaldsvæði.

 Skriðuklaustur.

 Möðrudalur á Fjöllum.
 Aðalból í Hrafnkelsdal.
 Laugarfell eftir uppbygginu þar





Snæfellsskáli.
Sigurðarskáli.
Hvannalindir.
Kanna skal hvort koma eigi á fót
landvörslu í Geldingafelli á næstu
5 árum

 Við Jökulrönd Eyjabakkajökuls að
vestan milli Háöldu og Hnútu.

 Við Kárahnjúka
 Hvannalindir
 Kreppubrú

 1. flokks tjaldsvæði við
Snæfellsskála og Sigurðarskála.
 2. flokks tjaldsvæði við
Geldingafell.
 3. flokks tjaldsvæði fyrirhugað við
Hálskofa

Tveir flokkar skála (geta verið
 1. flokks skálar eru:
reknir af útivistarfélögum með
Sigurðarskáli, Snæfellsskáli,
sérstökum samningi þar um).
Geldingafell.
1.
Skálar aðgengilegir
 2. flokks skáli er
bílaumferð. Meiri þjónusta.
 fyrirhugaður í Hálskofa
2. Gönguskálar, minni þjónusta.
* ekki hafa verið gerðir samningar við viðkomandi ferðaþjónustuaðila.
Gistiskálar
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Eining
Upplýsingatorg eða hlið

Upplýsinga‐ og
fræðsluskilti
Upplýsinga‐ og
fræðslupóstar

Hlutverk einingar

Staðsetning

Við ómannaðar aðkomur á svæðið
en ekki endilega þjóðgarðsmörk.
Þjóðgarðsmörk eru merkt
sérstaklega.
Nauðsynlegar upplýsingar, rötun
og öryggismál.
Sett upp í samstarfi
Vatnajökulsþjóðgarðs og
Vegagerðarinnar
Látlaus upplýsinga‐ og fræðsluskilti
sem falla vel að umhverfi.
Póstur með símanúmeri sem má
hringja í og hlusta á fræðandi
upplýsingar um viðkomandi svæði
eða einstakar náttúruminjar sem
sjást frá póstinum.
Látlaust mannvirki sem fellur vel
að náttúru svæðisins.
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 Við vegamót í Fljótsdal.
 Við vegamót á Fiskidalshálsi (veg
F907 og F910 og 923).
 Við Vegmót vestan
Mynnisfjallgarðs (F910 og F905).
 Við brúna yfir Kreppu.
 Við brúna yfir Jökulsá á Fjöllum.
 Á fjölförnum áningarstöðum.
 Á ýmsum áningarstöðum.

19. mynd. Þjónustusvæði, helstu mannvirki, akvegir, göngu‐ og reiðleiðir og útsýnisstaðir á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.
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Önnur þjónusta en grunnþjónusta getur byggst upp á einstökum þjónustusvæðum
sem eru skilgreind sérstaklega í kafla 5.4. Stór þjónustusvæði sem rúma meiri
þjónustu skulu byggð upp á jaðri þjóðgarðsins og þeir innviðir sem þar eru fyrir
nýttir til uppbyggingar, s.s. vatnsveitur, frárennsli og rafmagn.
b. Að bæta aðstöðu og þjónustu á núverandi áningarstöðum og tjaldsvæðum.
Mikilvægt er að á fjölförnum áningarstöðum verði komið upp lágmarksaðstöðu
svo sem salernisaðstöðu og merkingum. Á sama tíma og þörf er á að koma upp
nýjum þjónustueiningum í nýjum þjóðgarði er mikilvægt að viðhalda og bæta þá
innviði og þjónustu sem þegar eru til staðar.
c. Að fylgjast með ástandi göngutjaldsvæða og setja skýrar reglur um tjöldun
utan merktra tjaldsvæða.
Austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er stórt og býður upp á fjölbreytta möguleika
til lengri gönguferða. Við skipulag lengri gönguleiða þarf að huga að sérstökum
göngutjaldsvæðum með lágmarksaðstöðu. Vegna viðkvæmrar náttúru svæðisins
þarf að setja skýrar reglur um tjöldun utan merktra tjaldsvæða. Öllum
skilgreindum og merktum gönguleiðum fylgir ábyrgð á að viðhalda merkingum og
þeirri aðstöðu sem komið hefur verið upp. Þjónusta á göngutjaldsvæðum er
takmörkuð en nauðsynlegum upplýsingum um umgengni og öryggismál þarf að
koma þar fyrir.
Afmarkað göngutjaldsvæði verði gert við Hálskofa. Um önnur afmörkuð
göngutjaldsvæði verði ekki að ræða næstu 10 árin en fylgst verði með hvar fólk
tjaldar á lengri gönguleiðum og ástandi þeirra staða sem tjaldað er á.
Fjarri skipulögðum tjaldsvæðum er fólki sem ferðast fótgangandi með allan
farangur sinn þó heimilt að tjalda hefðbundnum göngutjöldum til einnar nætur.
Hópar göngumanna þar sem eru 10 tjöld eða fleiri þurfa þó leyfi þjóðgarðsvarðar.
Heimilt er að banna alla tjöldun á sérstökum verndarsvæðum.
Leiðbeiningar verði útbúnar um náttúruvernd, umgengni og öryggismál fyrir
göngufólk sem gistir utan skipulagðra tjaldsvæða.

9.3. Útivist
Útivist felur í sér dvöl undir beru lofti. Útivistarmöguleikar á austursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs eru af margvíslegum toga, s.s. náttúruskoðun, gönguferðir,
hjólaferðir, hestaferðir, skotveiðar, klifur og gönguskíðaferðir. Litlar upplýsingar
eru til um gesti austursvæðis. Almennt eru náttúruskoðun og gönguferðir taldar
vinsælastar meðal gesta á hálendinu sem telja mikilvægt að geta skoðað, upplifað
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og komist í snertingu við fjölbreytta og óraskaða náttúru ásamt því að upplifa
kyrrð og ró fjarri öllu daglegu amstri.
Jeppa‐, mótorhjóla, fjórhjóla‐ og vélsleðaferðir ásamt umferð á vélknúnum bátum
teljast til vélknúinnar útivistar. Upplýsingar skortir einnig um þessa tegund
útivistar á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Umferð vélknúinna ökutækja er
aðeins leyfð á skilgreindum vegum og slóðum og um akstur á snjó gilda annars
vegar náttúruverndarlög og hinsvegar sérreglur á mismunandi svæðum
þjóðgarðsins.
Það er mikilvægt að skipuleggja þjóðgarðssvæðið þannig að komið verði í veg fyrir
árekstra milli mismunandi útivistarhópa ásamt því að setja reglur sem koma í veg
fyrir spjöll af völdum útivistar. Sérstaklega þarf að huga að mismunandi þörfum
þeirra sem stunda hefðbundna útivist og hinna sem kjósa vélknúna útivist þannig
að sem flestir eigi kost á að njóta dvalarinnar í þjóðgarðinum. Sérstakar reglur um
útivist og umferð þurfa þó að gilda á svæðum sem njóta sérstakrar verndar (sjá
kafla 5).
Helstu markmið og aðgerðir
a. Að tryggja gestum aðstöðu og aðgengi til náttúruskoðunar án þess að
náttúran beri skaða af.
Vatnajökulsþjóðgarður býður upp á fjölbreytt tækifæri til náttúruskoðunar, mörg
þeirra eru nýtt í dag en önnur þarf að greina og nýta á skipulagðan hátt. Gott
skipulag, góð upplýsingagjöf og fræðsla er grunnur að góðri umgengni um svæðið.
Vatnajökulsþjóðgarður á að bjóða upp á aðstöðu og aðgengi til náttúruskoðunar.
Aðstaða og aðgengi getur verið mismunandi eftir svæðum og verndarmarkmiðum.
Þannig verða viðkvæm svæði vernduð og aðgengi að þeim getur verið takmarkað
og á sama hátt verða önnur svæði, sem þola umferð vel, aðgengileg fyrir
mismunandi útivistarhópa. Verðgildi svæðisins eykst með fjölbreytni
möguleikanna um leið og náttúran fær að njóta vafans þegar upplýsingar um áhrif
mannsins á náttúruna skortir.
b. Að bjóða upp á fjölbreyttar gönguleiðir við allra hæfi.
Á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs eru nú þegar fjölbreyttar gönguleiðir. Þar eru
bæði góðar og auðveldar leiðir sem stýra fólki um aðgengileg svæði og erfiðari
leiðir sem liggja um fáfarin svæði (tafla 13, bls. 100). Þar má þó gera enn betur,
sérstaklega þarf að merkja gönguleiðir milli landssvæða og fjölga gistimöguleikum
á lengri gönguleiðum. Einnig þarf að leggja aukna áherslu á fræðslu á
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gönguleiðum, fræðslu sem byggir á sérstöðu hvers landsvæðis og sérstöðu
gönguleiðanna sem um þau liggja. Vatnajökulsþjóðgarður á einnig að leita
samstarfs við ferðaþjónustuaðila, ferðamálafulltrúa, útivistarfélög, sveitarfélög og
fleiri aðila þegar lengri gönguleiðir milli landsvæða eru skipulagðar og merktar. Um
einstakar gönguleiðir getur þurft að setja sérstakar reglur ef aðstæður eru með
þeim hætti, t.d. vegna viðkvæmrar náttúru eða öryggissjónarmiða. Almennt gildir
þó að forðast skal boð og bönn og láta náttúrulegar hindranir frekar stýra umferð
um þau svæði sem æskilegt er að séu fáfarin.
Austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er í uppbyggingu sem útivistarsvæði og
vafalaust á eftir að eiga sér stað þróun í framboði gönguleiða eftir því sem áhugi á
svæðinu eykst og landverðir og leiðsögumenn öðlast nýja reynslu og þekkingu.
Nákvæm útlistun á einstökum úrbótum núverandi gönguleiða verður ekki gerð
hér, enda þarfnast það skipulegrar úttektar á einstökum gönguleiðum, heldur
aðeins taldar upp brýnustu aðgerðir ásamt hugmyndum að nýjum gönguleiðum
innan svæðisins og milli landsvæða.
Helstu aðgerðir á núverandi gönguleiðum eru:






Að ljúka við að flokka og merkja gönguleiðir með erfiðleikagráðu á öllu
þjóðgarðssvæðinu og á Brúaröræfum.
Að styrkja gönguleiðir frá þeim áningarstöðum þar sem landvarsla er og fræðsla
er veitt
Að merkja gönguleiðir sem liggja frá vegum og áningarstöðum þar sem við á.
Upphaf allra leiða verði merkt, þær hnitaðar og merktar inn á kort en ekki
endilega stikaðar.
Að fylgst verði með notkun lengri gönguleiðanna með því að biðja göngumenn að
skrá sig í upphafi ferðar.

Tafla 13. Gönguleiðir á Snæfellsöræfum. Rautt= krefjandi leið, svart = erfið leið. Ekki liggja fyrir
upplýsingar um erfiðleikaflokkun og vegalengd á öllum leiðum.

Gönguleið

Lengd (km)

Snæfellsskáli – Laugafell
Snæfell‐ Þjófadalir
Snæfell
Snæfellshringurinn
Aðalbólsvegur
Aðalból‐Dragamót
Kleif‐ Eyjabakkafoss
Snæfellsskáli –
Lónsöræfi

28‐30 km
8‐9
12‐14
28‐31

Næturstaður
og gistimáti

Fjallaskarð
13‐14
44‐46

Geldingafell
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Mestu
erfiðleikar

Hvernig merkt.

Rautt
Rautt
Rautt
Rautt
Rautt
Rautt
Rautt/svart
Svart

Stikuð og merkt á kort
Stikuð og merkt á kort.
Stikuð og merkt á kort.
Merkt á kort.
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Gönguleið
Glúmsstaðasel‐
Eyjabakkar‐
Fljótsdalur – Lónsöræfi
Eyjabakkafoss‐
Geldingafell
Geldingafell – Bjálfafell
Eyjabakkafoss – Hálskofi
Snæfell – Sauðahnjúkur

Lengd (km)

Næturstaður
og gistimáti

Mestu
erfiðleikar

Hvernig merkt.

Svart
Geldingafell
16 km

Svart
Svart

Kverkfjöll, Krepputunga, Brúardalir
Mikilvægt er að vinna að skilgreiningu og könnun gönguleiða á öllu Brúardala og
Kverkfjallasvæðinu og lýsa þeim og flokka eftir erfiðleika. Hér eru nefndar þær
gönguleiðir sem taldar eru í bæklingi Umhverfisstofnunar um Kverkfjöll
(Umhverfisstofnun a, án ártals).
1. Sigurðarskáli ‐ Íshellir
Um þrír kílómetrar eru að sporði Kverkjökuls, eftir gönguleið yfir jökulruðning eða
eftir bílaslóð inn á jökulurðina skammt frá íshellinum. Gæta þarf ítrustu varúðar
vegna hruns við jökuljaðarinn.
2. Virkisfell ‐ Biskupsfell
Gengið er inn og upp frá Sigurðarskála úr suðri á Virkisfell (1108 m). Biskupsfell
(1240 m) er hálfum öðrum kílómetra austar, einnig auðvelt uppgöngu sunnan frá.
Þaðan blasir við Tvíhyrna (1240 m). Framhald hugsanlegt eftir leið 3.
3. Sigurðarskáli ‐ Kverkfjallarani ‐ Hveragil
Frá Sigurðarskála er í fyrstu gengið eftir leið 2 milli fella og hnjúka til austurs yfir
eldgjár og hrauntauma, um 12 km leið. Í Hveragili eru volgrur á nokkrum stöðum,
allt að 62 gráðu heitar. Þaðan inn að Þorbergsvatni við jaðar Brúarjökuls eru um 8
km.
4. Akslóð um Austurrana að Hveragili
Jeppaslóð liggur af Kverkfjallavegi innan við Hvannalindir um 38 km leið að
Hveragili vestur af Vatnahrygg. Liggur hún um melöldur, fram hjá tjörnum og yfir
fimm hrauntauma.
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5. Gönguleið á Kverkfjöll vestari
Frá Sigurðarskála er haldið að Kverkjökli norðan við íshellinn og gengið sniðhallt
upp og suður yfir jökulinn fram hjá sprungusvæðum að jaðarurðum í um 1260 m
hæð. Þaðan skáhallt upp Löngufönn og um Hveratagl að skála
Jöklarannsóknafélagsins í um 1700 m hæð.
6. Skarphéðinstindur ‐ Kverk ‐ Sigurðarskáli
Frá skála Jöklarannsóknafélagsins við Hveradal er hæg ganga suðaustur yfir öskju
Kverkfjalla á Skarphéðinstind (1936 m) en þaðan er afar víðsýnt. Í bakaleið má
ganga niður vestan við Kverk. Gæta þarf þess að þoka getur skollið á uppi í
Kverkfjöllum þá minnst varir.
c. Að kannað verði hvort þörf sé á fjölgun gönguskála fjarri akvegum
Áætlað hefur verið að byggja nýjan gönguskála í Hálskofa og er það eini
gönguskálinn sem lagt er til að verði byggður á fyrstu árum þjóðgarðsins.
Mikilvægt er að kanna þörfina fyrir skála og hvar hentugast væri að staðsetja þá
m.t.t. óska og væntinga göngumanna og náttúruverndarsjónarmiða. Í
Aðalskipulagi Fljótsdalshrepps er gert ráð fyrir gönguskálum við: Snæfellsbúðir
austan Snæfells, við Kverkkvíslargil, austan Kelduárstíflu og neðan við Þjófahnjúka.
Vinna ætti með Fljótsdalshreppi að könnun á þörf og kostum slíkra skála.
d. Að bjóða upp á merktar reiðleiðir og áningarhólf fyrir hesta á skilgreindum
áningarstöðum.
Nú eru reiðleiðir úr Fljótsdal um Laugarfell, Fjallaskarð , inn Vesturöræfi og í
Sauðakofa. Til baka er riðið í Snæfellsskála og svo ýmist norðan eða sunnan
Snæfells í Laugarfell (19. mynd, bls. 96). Áningarstaðir eru við Snæfellsskála og
Sauðakofa. Kanna þarf hvort álitlegt er að fjölga reiðleiðum og ef svo er þarf að
skipuleggja þær m.t.t. sjónarmiða náttúruverndar og annarra ferðamanna.
Skipulagðar hestaferðir ættu ekki að fara um svæðið utan fyrirfram ákveðinna
reiðleiða.
e. Að koma í veg fyrir skemmdir af völdum reiðhjóla á gönguleiðum.
Engar merktar reiðhjólaleiðir eru á svæðinu. Reiðhjólamenn nota vegi og slóðir
sem fyrir eru þótt almennt sé erfitt að hjóla eftir vegum hálendisins. Litlar
upplýsingar eru til um hlutfall gesta sem ferðast um svæðið á reiðhjóli. Gönguleiðir
þola reiðhjólaumferð misvel og ætti að merkja hvort þær þola umferð reiðhjóla
eða ekki.
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f. Að hvetja til aukinnar útivistar og hreyfingar yfir vetrarmánuðina.
Langstærstur hluti gesta heimsækir þjóðgarðinn yfir sumarmánuðina. Umferð
hefur aukist á vorin og haustin og hefur veiðimönnum t.d. fjölgað á
Snæfellsöræfum á gæsa og rjúpnaveiðitíma á síðustu árum eftir að vegir urðu
betri. Vetrarumferð er að stórum hluta bundin við jeppa‐ og vélsleðaumferð.
Gönguskíðaferðir eru takmarkaðar og litlar sem engar upplýsingar til um þann
ferðamáta.
Til að koma til móts við þarfir vetrarútivistar og um leið hvetja til aukinnar útivistar
og hreyfingar yfir vetrarmánuðina ætti þjóðgarðurinn að:



Afmarka aksturs‐ og gönguskíðabelti á jökli og utan jökla.
Auka þjónustu við gesti á láglendi með heilsársopnun gestastofu á Skriðuklaustri
.

g. Að útbúa og kynna leiðbeiningar og reglur um hreindýra‐ og fuglaveiðar á
austursvæði þjóðgarðsins.
Samkvæmt verndaráætlun gilda að vissu marki aðrar reglur um veiðar á
hreindýrum, gæs og rjúpu innan þjóðgarðs en utan hans. Mikilvægt er að gera
fræðsluefni fyrir veiðimenn um sjálfbærar veiðar og hvaða reglur og viðmið gilda
innan þjóðgarðsins um veiðar. Efla þarf samstarf þjóðgarðsvarða og landvarða við
leiðsögumenn með hreindýraveiðum sem og aðra skotveiðimenn, s.s. með
kynningu á fræðslufundum
h. Að fylgjast vel með þróun útivistar á svæðinu og móta leiðbeiningar og reglur
um aðra útivist, en að framan greinir, í samræmi við eftirspurn.
Lítið er vitað um klifur eða aðra útivist sem ekki hefur verið fjallað um hér að
framan. Til að geta mótað leiðbeiningar og reglur um útivist þarf að vita hversu
mikil og af hvað tagi hún er á svæðinu og fylgjast með þróun hennar. Markmiðið er
að halda umhverfisáhrifum hvers kyns útivistar í lágmarki og að hún sé stunduð í
sátt við aðra tegundir útivistar.

9.4. Aðgengi hreyfihamlaðra
Ferðamálastofa hefur látið vinna flokkunarviðmið fyrir aðgengi að útivistar‐ og
áningarstöðum undir yfirskriftinni „Aðgengi fyrir alla“. Þessi viðmið meta aðgengi
og flokka það í þrjá mismunandi flokka aðgengi hjólastóla, aðgengi hjólastóla með
aðstoð og gönguhömlun.
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Mikilvægt er að meta þjónustu og áningarstaði með þessum mælikvarða og að
þjóðgarðurinn setji markmið um að hreyfihamlaðir geti notið dvalar á ákveðnum
stöðum í þjóðgarðinum.
Helstu markmið og aðgerðir:
a. Að hreyfihömluðum sé tryggt aðgengi að ákveðnum svæðum þjóðgarðsins.
Nauðsynlegt er að skilgreina áningar‐ og útivistarstaði sem eiga að vera
aðgengilegir fötluðum. Nota ætti viðurkennda flokkun á aðgengi og merkja síðan
þjónustustaði skv. því. Það auðveldar allt skipulag og gerir nauðsynlegar
framkvæmdir markvissari.
Á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs ættu eftirfarandi staðir að vera aðgengilegir
hreyfihömluðum:





Gestastofa á Skriðuklaustri.
Upplýsingamiðstöðvar í Möðrudal og Aðalbóli.
Landvörslustöðvar við Snæfell og Kverkfjöll.
Áningarstaður við Kárahnjúka. Útsýnisstaðir með upplýsingaskiltum sem
uppfylla kröfur um aðgengi hreyfihamlaðra. Gera þarf úttekt á hvar hentugir
staðir eru og áætlun um úrbætur þar.

9.5. Öryggismál gesta
Stöðug landmótun og óblíð náttúruöfl svæðisins hafa áhrif á umferð og öryggi
gesta í þjóðgarðinum. Að fara yfir óbrúaðar ár er upplifun sem margir gestir
sækjast eftir á hálendi Íslands en gestir eru misvel undir það búnir og aðstæður
breytast fljótt á vettvangi. Á hálendinu geta veður breyst skyndilega og vegir orðið
ófærir vegna sandstorma eða snjóa.
Helstu markmið og aðgerðir:
a. Að þjóðgarðurinn móti stefnu um ábyrgð þjóðgarðsins varðandi
upplýsingagjöf um umferð og dvöl í þjóðgarðinum.
Það þarf að vera skýrt hver ábyrgð þjóðgarðsins er varðandi öryggismál gesta og
hvenær gestir bera sjálfir ábyrgð á eigin öryggi. Ábyrgðin varðar margt s.s. akstur á
vegum og slóðum innan þjóðgarðsins, öryggi á gönguleiðum, öryggi mannvirkja,
náttúruvá, hæfni leiðsögumanna við erfiðar aðstæður, upplýsingagjöf og
tilkynningarskyldu. Það er nauðsynlegt að þjóðgarðurinn marki skýra stefnu um
þetta málefni í samræmi við lög og reglur þar að lútandi. Stefnan þarf að vera
aðgengileg og vel kynnt öllum gestum.
103

Verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs. Tillögur fyrir austursvæði

b. Að gera öryggisáætlun fyrir þjóðgarðinn.
Gera þarf öryggisáætlun fyrir þjóðgarðinn. Í öryggisáætlun er gert hættumat fyrir
svæði, settar fram tillögur að nauðsynlegum forvörnum og viðbrögðum við slysum
og náttúruvá. Öryggisáætlun þarf að gera í samstarfi við almannavarnir, lögreglu
og björgunarsveitir en þessir aðilar hafa allir aðkomu að öryggismálum svæðisins.
Markmið öryggisáætlunar er þríþætt:



Að koma í veg fyrir slys.
Að bregðast rétt við slysum m.a. með því að undirbúa og þjálfa starfsmenn.

c. Að efla upplýsingagjöf og fræðslu varðandi öryggismál og koma nauðsynlegum
upplýsingum jafnóðum til gesta.
Til að lágmarka slysahættu þarf að meta hana og í viðeigandi tilfellum að grípa til
fyrirbyggjandi aðgerða. Dæmi um fyrirbyggjandi aðgerðir eru: að fjarlægja
slysavaldinn, að girða slysavaldinn af, t.d. bjargbrún, að takmarka umferð um
varasöm svæði en sú aðferð þarfnast virks eftirlits, að fræða gesti um hætturnar,
hvernig megi komast hjá þeim og hvernig skuli bregðast við þeim. Upplýsingagjöf
og fræðsla er sú aðferð sem oftast er valin enda talin gefa bestan árangur til langs
tíma litið.
Aðgerðir







Á öllum þjónustueiningum þjóðgarðsins þurfa að vera viðeigandi upplýsingar og
fræðsla um öryggismál innan þjóðgarðsins s.s. ástand vega, ástand gönguleiða,
óbrúaðar ár og vöð.
Upplýsingar um fjarskiptasamband og GPS hnit helstu leiða verði aðgengilegar.
Upplýsingar um viðveru landvarða á landvörslustöðum þurfa að vera aðgengilegar
en gestir þurfa að vita, öryggisins vegna, ef stór svæði eru mannlaus og
eftirlitslaus, t.d. á haustin.
Upplýsingar frá sjálfvirkum veðurstöðvum og rennslismælum helstu jökuláa skulu
vera aðgengilegar gestum, í gestastofum, upplýsingamiðstöðvum og á vefsíðu
þjóðgarðsins.

d. Að auka eftirlit og vöktun á þeim þáttum er varða öryggi.
Til að nýjustu og bestu upplýsingar um öryggismál skili sér til gesta þarf að vera
mannafli í þjóðgarðinum sem sinnir eftirliti og vöktun á þeim þáttum er varða
öryggi gesta. Nokkrar veðurstöðvar eru á eða í næsta nágrenni austursvæðis
Vatnajökulsþjóðgarðs (20. mynd bls 105). Engin veðurstöð er á
Krepputungusvæðinu og kanna ætti hvort þörf er á að bæta þar við veðurstöð.
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Fjarskiptasendar eru nokkrir á svæðinu og mikilvægt er að upplýsingar um staði
með símasambandi séu aðgengilegar.

20. mynd. Veðurstöðvar, fjarskiptasendar, vatnshæðarmælar og flóðaviðvörunar‐ og flóðamælar á
austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.

9.6. Útsýnisstaðir og útsýnisleiðir
Útsýnisstaðir og sérstakar útsýnisleiðir geta aukið gildi þjóðgarðsins og leiðbeint
gestum um hvar upplifa má fegurð svæðisins. Þegar umferð gesta er skipulögð er
nauðsynlegt að greina þau tækifæri sem einstakir útsýnisstaðir, göngustígar og
einstakir vegir eða slóðir bjóða gestum.
Helstu markmið og aðgerðir:
a. Að greina mikilvæga útsýnisstaði á austursvæði þjóðgarðsins, þau tækifæri
sem í þeim felast og þær hættur sem að þeim geta stafað.
Nokkrir mikilvægir útsýnisstaðir eru þekktir á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.
Gera þyrfti úttekt á mögulegum útsýnisstöðum, t.d. taka myndir, greina
sjónarhorn og tækifæri sem útsýnið býður uppá en jafnframt að skoða hvort
ákjósanlegt er að beina þangað ferðamönnum bæði af öryggisástæðum og út frá
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náttúruverndarsjónarmiðum. Stöðug vöktun á aðstæðum t.d. að mannvirki spilli
ekki útsýni getur komið í veg fyrir að mikilvægir útsýnisstaðir glati verðmætum
sínum. Allir mikilvægir útsýnisstaðir skulu merktir sérstaklega.
b. Að greina mikilvægar útsýnisleiðir á austursvæði þjóðgarðsins, þau tækifæri
sem í þeim felast og þær hættur sem að þeim geta stafað.
Ekki hefur verið gerð formleg úttekt á útsýnisleiðum á austursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs. Útsýni er víðast fagurt frá vegum og nefna má Austurleið
um Fljótsdalsheiði, Sauðárkofaslóð, Austurleið um Þríhyrningsfjallgarð og
Kverkfjallaveg um Kverkfjallarana.
Mikilvægt er að skilgreina útsýnisleiðir sem geta verið bæði vegarkaflar og
gönguleiðir, merkja þessar leiðir og kynna þær.

9.7. Ferðaþjónusta í Vatnajökulsþjóðgarði
Náttúra Íslands er helsta ástæða heimsókna erlendra ferðamanna til Íslands.
Eerlendum gestum til landsins fjölgar ár frá ári og eru nú komnir yfir hálfa milljón.
Vatnajökulsþjóðgarður hefur að geyma margar af náttúruperlum Íslands og mikil
aðsókn er nú þegar á nokkra staði innan hans. Miklar vonir eru bundnar við að
Vatnajökulsþjóðgarður verði lyftistöng í ferðaþjónustu á Íslandi, einkum í nálægum
byggðum hans og ljóst að mörg tækifæri eru til staðar. Ferðaþjónusta sem byggir á
friðlýstum svæðum heimsins er talin munu aukast á næstu áratugum. Hugtakið
eða orðið þjóðgarður felur í sér, einkum fyrir erlenda ferðamenn, ákveðið
„vörumerki“ eða ímynd sem er mikilvægt fyrir markaðssetningu svæðisins. En
„vörumerkið“ verður að standa undir nafni. Til þess þarf skýra og gagnsæja stefnu
um ferðaþjónustu í Vatnajökulsþjóðgarði, skýrar leikreglur þar sem jafnræðis er
gætt og sterka innviði.
Í 18. gr. reglugerðar um þjóðgarðinn segir að ferðaþjónusta með aðstöðu innan
þjóðgarðsins skuli skipulögð á grundvelli sjálfbærrar ferðaþjónustu. Samkvæmt
þessu verður þjóðgarðurinn að skilgreina sjálfbæra ferðaþjónustu og leiðbeina
ferðaþjónustuaðilum sem vilja starfa innan þjóðgarðsins um hvernig þeir geti
uppfyllt ákvæði um sjálfbæra ferðaþjónustu. Samkvæmt 31. gr. reglugerðar um
þjóðgarðinn er aðeins sú mannvirkjagerð sem gert er ráð fyrir í verndaráætlun
heimil (Reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 608/2008).
Helstu markmið og aðgerðir:
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a. Að efla tækifæri fyrir ferðaþjónustuaðila í jaðarbyggðum þjóðgarðsins
Meðal annars með því að bæta aðstöðu og aðgengi, setja skýrar leikreglur um
nýtingu og starfsemi í þjóðgarðinum og efla samstarf og samráð við
ferðaþjónustuaðila.
b. Að þjóðgarðurinn hafi frumkvæði að því að ferðaþjónustuaðilar geti uppfyllt
ákvæði um sjálfbæra ferðaþjónustu.
Í 4 gr. reglugerðar um Vatnajökulsþjóðgarð segir um sjálfbæra ferðaþjónustu:
„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 (Reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 608/2008).
Til að ferðaþjónusta á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs verði skipulögð á
grundvelli sjálfbærrar ferðaþjónustu þarf þjóðgarðurinn að:








tryggja að ferðaþjónusta sé í sátt við náttúruna.
vinna með ferðaþjónustuaðilum, ferðamálafulltrúum, markaðsskrifstofum,
atvinnuþróunarfélögum, öðrum stofnunum og íbúum í héraði en grunnur
sjálfbærrar ferðaþjónustu er að hún nýtist heimaaðilum með velferð samfélagsins
í huga.
halda námskeið, um þjóðgarðinn, stefnu hans og auðlindir, fyrir
ferðaþjónustuaðila í samstarfi við t.d. Þróunarfélag Austurlands og Markaðsstofu
Austurlands, Þekkingarnet Austurlands, Náttúrustofu Austurlands og fleiri aðila.
útbúa leiðbeiningar um sjálfbæra ferðaþjónustu innan þjóðgarðsins.
stefna að viðurkenndri alþjóðlegri vottun sjálfbærrar ferðaþjónustu innan
þjóðgarðsins sem staðfestir góða sambúð ferðaþjónustuaðila við umhverfi og
samfélag.

c. Að þjóðgarðurinn móti sér ábyrga umhverfisstefnu sem tekin er upp í öllu
innra starfi þjóðgarðsins og verði öðrum fyrirmynd.
Þjóðgarðurinn þarf að móta skilvirka og gagnsæja umhverfisstefnu um allt innra
starf þjóðgarðsins. Stefnan þarf meðal annars að taka á orkunotkun, innkaupum
og notkun hvers kyns efna í rekstri, frárennsli, sorpförgun, samgöngum og
samgöngutækjum, loftgæðum, vatnsgæðum og ljósmengun. Umhverfisstefnan
skal vera öðrum fyrirmynd og hvatning.
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d. Að þjóðgarðurinn leggi áherslu á að ferðaskrifstofur og gestir taki upp
viðurkennda staðla til að draga úr áhrifum á umhverfið.
Mikilvægt er að þjóðgarðurinn virki hvetjandi á ferðaskrifstofur og
ferðaþjónustuaðila til að tileinka sér viðurkennda staðla í umhverfisvernd t.d.
,,taktu ekkert nema myndir og skildu aðeins eftir fótspor‘‘ (Leave No Trace) er
alþjóðlegt kerfi sem hefur það að markmiði að upplýsa og fræða gesti um hvernig
lágmarka megi áhrif útivistar á náttúruna um leið og hennar er notið. Kerfið byggir
á fræðslu sem höfðar til siðferðisvitundar gesta fremur en að setja boð og bönn
(Leave no trace, án ártals).
e. Að þjóðgarðurinn setji skýrar reglur um hvaða þjónustu skuli veita innan
garðsins og hvar, og hvaða skilyrði ferðaþjónustuaðilar með aðstöðu innan
garðsins þurfi að uppfylla.
Þjónusta sem krefst mannvirkjagerðar verður veitt á skilgreindum
þjónustusvæðum (sjá kafla 5.4. og 9.2.) og öll mannvirkjagerð skal falla vel að landi
(sjá kafla 6.2). Stór þjónustusvæði skulu að jafnaði byggjast í jaðri þjóðgarðsins.
Gert er ráð fyrir þjónustu annarra (ferðaþjónustuaðila) en þjóðgarðsins á
eftirtöldum svæðum á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs:
Snæfell
Geldingafell

Á jaðarsvæði:
Kverkfjöll
Sauðárkofi
Laugarfell

Þjónusta sem þjóðgarðurinn veitir utan marka þjóðgarðs er á Skriðuklaustri auk
þess sem stefnt er að því að þjónusta verði í framtíðinni veitt í Möðrudal og á
Aðalbóli í samstarfi við ferðaþjónustuaðila þar.
Þau skilyrði sem ferðaþjónustuaðilar með aðstöðu innan þjóðgarðsins þurfa að
uppfylla eru:




Að ferðaþjónustuaðilinn hafi öll tilskilin leyfi til reksturs þeirrar starfsemi sem um
ræðir (s.s. ferðaþjónustuleyfi, byggingarleyfi, leyfi heilbrigðisfulltrúa og
framkvæmdaleyfi).
Að ferðaþjónustuaðilinn hafi umhverfisstefnu.
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Að ferðaþjónustuaðilinn hafi viðurkennda umhverfisvottun sem byggir á
alþjóðlegri vottun um sjálfbæra ferðaþjónustu (sbr. lið a).

Rétt er að gefa þeim aðilum sem nú þegar eru með rekstur innan garðsins ,eins og
Ferðafélagi Fljótsdalshéraðs, ákveðinn aðlögunartíma til að uppfylla framangreind
skilyrði. Einnig er nauðsynlegt að þjóðgarðurinn hafi sjálfur mótað sína eigin
umhverfisstefnu og fái alþjóðlega vottun um sjálfbæra ferðaþjónustu á sama tíma
og þeir aðilar sem þar starfa.
f. Að þjóðgarðurinn komi sér upp vottun/vörumerki fyrir ferðaþjónustuaðila og
aðra þjónustuaðila sem nýta sér nálægðina við þjóðgarðinn.
Vottun staðfestir að viðkomandi aðili skilar góðum árangri og bætir þar með
ímynd hans út á við. Vottunin þarf að vera hvetjandi og eftirsóknarverð fyrir
ferðaþjónustuaðila. Því fleiri sem óska eftir vottun því jákvæðara er það fyrir
viðkomandi samfélag, ímynd þess og þjóðgarðsins. Viðurkennd vottun (t.d.
Europarc) er framkvæmd af óháðum þriðja aðila. Alþjóðlegar viðurkenndar
vottanir eru jákvæðar en þeim getur fylgt mikil skriffinnska og bókhald sem
nauðsynlegt er að þjóðgarðurinn geti veitt leiðbeiningar um.
Þjóðgarðurinn getur nýtt vottunarkerfi sem háð er ýmsum gæðaviðmiðum fyrir
ýmsa þjónustu, t.d. leiðsögn eða framleiðslu eins og handverk og matvæli úr
næsta nágrenni þjóðgarðsins. Bæði vottun og vörumerki verða að vera hvatning
fyrir viðkomandi aðila að efla þjónustu innan sem utan garðsins.

9.8. Rannsóknir og vöktun
Rannsóknir og vöktun í tengslum við gesti á austursvæði þarf að efla. Mikilvægt er
að fylgjast með fjölda gesta á einstökum svæðum og þátttöku þeirra í þeim
viðburðum sem þjóðgarðurinn stendur fyrir. Einnig þarf að ná til gesta sem koma á
eigin vegum eða í skipulögðum ferðum einkaaðila og nýta aðstöðu og umhverfi
þjóðgarðsins þótt þeir nýti ekki dagskrá hans. Koma þarf upp gagnagrunni um
talningar á gestum og viðhorfskannanir. Rannsóknir á áhrifum af umferð fólks á
náttúrulegt umhverfi verði hluti af vöktunaráætlun. Kanna þarf umferð reiðhjóla.
Gera úttekt á hvar bæta á aðgengi fatlaðra. Kanna hvort og hve mikið ýmiskonar
útivist önnur en göngur, hjólreiðar, hestamennska og veiðar er stunduð.
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10. Upplýsingagjöf og fræðsla
10.1. Yfirlit og framtíðarsýn
Stefnt er að öflugu og lifandi fræðslustarfi í nánum tengslum við rannsóknir og
þekkingarsköpun. Fræðslustarfið þarf að ná til gesta og heimamanna, ekki síst
skóla á öllum skólastigum.
Á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs verða veittar upplýsingar og fræðsla um
þjóðgarðinn á margvíslegu formi. Í gestastofu á Skriðuklaustri verður
svæðisupplýsingamiðstöð sem veitir fyrst og fremst upplýsingar um Snæfellsöræfi
og nágrenni. Í gestastofunni verður sýning með áherslu á náttúru Snæfellsöræfa. Í
Snæfellsskála, Sigurðarskála í Kverkfjöllum og í Hvannalindum hafa landverðir
aðsetur yfir sumartímann. Þar eru veittar nauðsynlegar upplýsingar til gesta í formi
leiðbeininga og bæklinga um svæðið. Lögð er áhersla á að miðla upplýsingum er
varða öryggismál gesta.
Í gestastofu á Skriðuklaustri verður skipulögð fræðsludagskrá fyrir gesti yfir
sumartímann, en einnig verða ýmsir viðburðir og dagskrá utan þess tíma. Þar
verður skipulögð dagskrá fyrir skólahópa og tekið á móti öðrum hópum sem óska
eftir fræðslu af ýmsu tagi. Þjóðgarðurinn stuðli að gerð fræðsluefnis fyrir skóla á
svæðinu og taki þátt í fræðsluverkefnum og rannsóknaverkefnum sem tengjast
náttúrufræði, náttúruvernd og öllum þáttum í þjóðgarðarekstri og stjórnun.
Skipulögð fræðsludagskrá er vaxandi á landvörslustöðvum á austursvæði og er
verið að kanna form og eftirspurn eftir fræðslugögnum og annarri skipulegri
dagskrá við Snæfell, í Kverkfjöllum og Hvannalindum.
Á heimasíðu þjóðgarðsins, í bæklingum, á upplýsinga‐ og fræðsluskiltum verða
veittar upplýsingar og fræðsla um þjóðgarðinn. Heimasíða þjóðgarðsins virkar enn
ekki sem skyldi en hún ætti að vera öflugasti upplýsingamiðillinn um svæðið.
Upplýsingagjöf og fræðsla á að vera einn af hornsteinum starfsins í þjóðgarðinum.
Leggja ætti áherslu á að ná til allra gesta þjóðgarðsins, allt frá upphafi ákvörðunar
þeirra um að heimsækja svæðið, fram að brottför þeirra af svæðinu. Mikilvægt er
að gera fræðslu strax að virku stjórntæki til verndunar garðsins þar sem þekking,
skilningur og virðing gesta á náttúru‐ og menningarauðlindum þjóðgarðsins er
aukin.
Fjölbreytt og stórbrotið landslag, lifandi landmótunarferlar og einstakar
náttúruminjar samofnar menningu og sögu gefur svæðinu einstakt fræðslugildi. Á
sviði fræðslu eru mörg tækifæri til samstarfs við ýmsa aðila. Má þar nefna
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samstarf við aðrar upplýsingamiðstöðvar, ferðaþjónustu, menntastofnanir,
ábúendur í nærsveitum, rannsóknastofnanir og einstaka vísindamenn.
Framtíðarsýn
Fræðsla er einn af hornsteinunum í starfsemi þjóðgarðsins og markvisst er unnið að
því að ná til allra gesta hans, íbúa nágrannabyggða og annarra.
Lögð er áhersla á að allar grunnupplýsingar séu réttar og aðgengilegar.
Lögð er áhersla á að nota fjölbreyttar aðferðir við miðlun upplýsinga og fræðslu.
Gæðastýring og virkt þróunarstarf er notað í fræðslustarfi.
Hvert svæði leggur sérstaka áherslu á fræðslu um staðbundin viðfangsefni ásamt
almennri fræðslu um þjóðgarðinn og náttúruvernd.
Virkt samstarf er við stofnanir og fyrirtæki um fræðslumál.

10.2. Skipulag upplýsingagjafar og fræðslu
Ein af undirstöðum farsæls starfs í Vatnajökulsþjóðgarði er fræðsla. Mikilvægt er
að vel sé unnið á því sviði ef þjóðgarðurinn á að ná markmiði sínu.
Helstu markmið og aðgerðir:
a. Að koma upp skipulögðum einingum fyrir upplýsingagjöf og fræðslu á öllum
aðkomuleiðum og helstu áningarstöðum þjóðgarðsins.
Gera þarf fræðsluáætlun fyrir fræðslustarfið þí þjóðgarðinum m.a. þarf að greina
og skipuleggja hvaða upplýsingar og fræðsla eiga að vera til staðar á hverjum
fræðslustað innan þjóðgarðs.
Í gestastofu á Skriðuklaustri verður aðalfræðslumiðstöð með sýningu og ýmiskonar
fræðslustarfsemi og þar verður opið allt árið. Minni sýningar eru áætlaðar í
samstarfi við ferðaþjónustuaðila í Möðrudal og á Aðalbóli. Á öllum þessum stöðum
verða einnig veittar almennar upplýsingar. Fræðsla í formi gönguferða eða
annarrar lifandi miðunar verður á landvörslustöðum í Snæfellsskála, Kverkfjöllum
og Hvannalindum og jafnvel að nokkrum árum liðnum í Geldingafelli. Ómönnuð
upplýsingagjöf með skiltum eða litlum sýningum er áformað að geti orðið við
Búðahrauk, við jökulrönd Eyjabakkajökuls að vestan og upplýsingatorg með
merkingum og ýmsum öryggisupplýsingum við aðkomuleiðir inn á svæðið en ekki
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endilega þjóðgarðsmörk. Látlaus upplýsinga‐ og fræðsluskilti sem falla vel að
umhverfi geta verið á gönguleiðum og einnig póstar með símanúmeri þar sem má
hringja og hlusta á fræðandi upplýsingar um viðkomandi svæði eða einstakar
náttúruminjar.
b. Að gera fræðsluáætlun um svæðið.
Grundvöllur að markvissri fræðslu, þar sem lögð er áhersla á sérstöðu hvers
svæðis, er gott heildarskipulag. Fræðsluáætlun er mikilvægt stjórntæki sem greinir
verkefnin og forgangsraðar og styður meðal annars við markvissa fjáröflun til
fræðslu. Fræðsluáætlun þarf að gera í kjölfar verndaráætlunar og hana þarf að
gera fyrir allan þjóðgarðinn.
Helstu markmið með fræðsluáætlun eru að:






Skilgreina markmið og sérstöðu þjóðgarðsins og einstakra landsvæða hans,
varðandi fræðslu.
Skilgreina markhópa fræðslu og þörf fyrir fræðslu.
Greina hvaða miðlar eru heppilegastir á mismunandi stöðum.
Ákvarða áherslur fræðslu t.d. út frá sérstöðu og markmiðum svæða.
Gera aðgerðaáætlun fyrir mismunandi miðla og svæði.

c. Að auka vægi náttúrutúlkunar (umhverfistúlkunar) og gera hana að markvissu
stjórntæki verndunar.
„Náttúrutúlkun er ákveðið form fræðslu sem leitast við að varpa ljósi á merkingu,
skyldleika og tengsl hlutanna með „upplifun“ fremur en beina miðlun staðreynda.“
(Tilden, 1977). Náttúrutúlkun er notuð í gönguferðum og öðrum viðburðum þar
sem lögð er áhersla á persónulega miðlun upplýsinga en einnig eru aðferðir
náttúrutúlkunar notaðar þegar upplýsingar eru settar fram í sýningum, í
bæklingum, á skiltum og vefsíðum. Náttúrutúlkun getur verið mikilvægt stjórntæki
verndunar.
Vatnajökulsþjóðgarður getur aukið vægi náttúrutúlkunar sem virks stjórntækis
verndunar með því:





Að efla menntun í náttúrutúlkun t.d. halda staðbundin námskeið í náttúrutúlkun
fyrir landverði og aðra og gefa kost á reglulegri endur‐ og símenntun.
Að veita landvörðum svigrúm til undirbúnings fræðslu með vettvangsferðum og
lestri heimilda.
Að miðla upplýsingum á fjölbreyttan hátt til að mæta mismunandi þörfum gesta.
Að leggja áherslu á persónulega fræðslu á landvörslustöðvum.
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Að skipuleggja náttúrutúlkun með sérstöðu Vatnajökulsþjóðgarðs í huga. Hvert
einstakt landsvæði ætti að móta áherslur í samræmi við sérstöðu þess.
Að meta árangur náttúrutúlkunar með markvissum hætti.

d. Að byggja upp fræðslu og upplýsingagjöf á Skriðuklaustri.
Vinna við uppbyggingu fræðslustarfs í gestastofu á Skriðuklaustri er hafin með
gerð sýningar sem opnuð verður sumarið 2010. Útfæra þarf aðra hluta í
fræðsluáætlun.
Stefna ber að því :




Að hafa gestastofu á Skriðuklaustri opna allt árið
Að bjóða upp á viðburði og gönguferðir frá gestastofu á Skriðuklaustri árið um
kring.
Að bjóða uppá ýmis námskeið um þjóðgarðinn og efni honum tengt í samstarfi við
stofnanir í héraði, heimamenn og ferðaþjónustuaðila, vísindamenn, handverksfólk
og fleiri.

e. Að efla fræðslu á heimasíðu þjóðgarðsins.
Reynsla og upplifun gesta af þjóðgarðinum er ekki bundin einungis við dvöl þeirra
á staðnum heldur mótast einnig af því hvernig hann er kynntur og hversu
aðgengilegar og áhugaverðar upplýsingar má nálgast um þjóðgarðinn. Góð
vefsíða, vel uppsett, áhugaverð og ávallt með réttar og nýjar upplýsingar er
lykilatriði. Á heimasíðunni ætti einnig að vera auðvelt að fá upplýsingar um alla þá
þjónustu og afþreyingu sem finna má innan þjóðgarðs og í næsta nágrenni hans.
Þjóðgarðurinn ætti að koma sér upp virku tenglaneti á síðunni. Vefsíðu
þjóðgarðsins ætti einnig að nota fyrir öfluga og gagnvirka miðlun og fræðslu fyrir
ferðamenn, nágranna og skóla sem vilja undirbúa heimsóknir nemenda í
þjóðgarðinn.

10.3 Samstarf um upplýsingagjöf og fræðslu
Helstu markmið og aðgerðir
a. Að stuðla að markvissu samstarfi upplýsingamiðstöðva á svæðinu.
Gestastofan á Skriðuklaustri verður svæðisupplýsingamiðstöð og er mikilvægur
lykill að austursvæði. Á Egilsstöðum er landshlutaupplýsingamiðstöð og mikilvægt
að hafa við hana náið samstarf um öfluga miðlun upplýsinga um þjóðgarðinn. Gott
samstarf við aðrar upplýsingamiðstöðvar á Austur‐ og Norðurlandi er mikilvægt.
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b. Að efla samstarf við skóla og fjölga heimsóknum skólahópa í þjóðgarðinn.
Í Vatnajökulsþjóðgarði ættu öll skólastig, innlend sem erlend, að hafa tækifæri til
heimsókna og kennslu. Þjóðgarðurinn þarf að laða að skólahópa og í samstarfi við
skólayfirvöld að byggja upp aðsöðu í samræmi við þarfir ólíkra skólastiga. Æskilegt
er að byrja á skólum í næsta nágrenni þjóðgarðsins til að öðlast reynslu og sýn á
verkefnið. Síðan má bæta við og útvíkka verkefnið. Mikilvægt er að stofna til
samstarfs við skólana með það að leiðarljósi að báðir aðilar hagnist á samstarfinu.
Vatnajökulsþjóðgarður mætirþörfum mismunandi skólahópa meðal annars með
eftirfarandi aðgerðum:









Að útbúa sérstaka aðstöðu í öllum gestastofum þjóðgarðsins til að taka á móti
skólahópum. Það geta verið sérútbúnar kennslustofur eða rými sem nota má til
margra hluta.
Að setja upp gagnvirkt fræðsluefni á vefsíðu þjóðgarðsins þar sem kennarar og
nemendur geta undirbúið heimsókn í þjóðgarðinn og unnið um hann verkefni.
Að koma upp miðlægum gagnagrunni um Vatnajökulsþjóðgarð þar sem leita má
að rituðum heimildum, myndum og kortum um þjóðgarðssvæðið.
Að koma á samstarfi við skóla og fleiri aðila í héraði varðandi útinám og námskeið
um útinám fyrir kennara í þjóðgarðinum.
Að hafa heilsárslandverði sem sinna fræðslu til skóla og samstarfi við kennara.
Að koma á samstarfi við ferðaþjónustuaðila varðandi móttöku og þjónustu við
skólahópa
Að stuðla að því að nemendur á öllum skólastigum fái að taka þátt í
rannsóknaverkefnum við hæfi. Verkefnum sem tengjast mikilvægum auðlindum
garðsins eða þáttum í starfsemi hans.

c. Að efla samstarf við heimaaðila um fræðslu og viðburði.
Eitt af meginmarkmiðum Vatnajökulsþjóðgarðs er að skapa jaðarbyggðum hans
tækifæri. Til að ná því markmiði þarf meðal annars að efla þekkingu heimamanna
á þjóðgarðinum með öflugri fræðslu og samstarfi í heimabyggð. Ekki er síður
mikilvægt að nýta staðbundna þekkingu heimamanna, einkum til að auka sérstöðu
þeirrar fræðslu sem hvert svæði þjóðgarðsins hefur uppá að bjóða.
Helstu aðgerðir eru:


Að skipuleggja kynningar, námskeið og vettvangsferðir um þjóðgarðinn fyrir
ferðaþjónustuaðila og íbúa í nágrenni hans í samstarfi við sérfræðinga,
rannsóknastofnanir og stoðstofnanir á sviði vísinda og atvinnumála.
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Að koma á samstarfi við vinnuskóla í héraði, félagasamtök, sjálfboðaliðasamtök og
fleiri aðila þar sem blandað er saman fræðslu og verkefnum á sviði
náttúruverndar í þjóðgarðinum.
Að nýta staðbundna þekkingu heimamanna á náttúru og sögu svæðisins til
fræðslu. Að efla samstarf við söfn og aðrar sýningar á svæðinu með uppákomum
og kynningum.

d. Að stuðla að útgáfu fræðsluefnis allt frá upplýsingabæklingum til vísindarita.
Mikilvægt er að þjóðgarðurinn hvetji til samstarfs um útgáfu fræðsluefnis um
þjóðgarðinn í samstarfi við ýmsa aðila. Samstarfsaðilar um bæklinga geta verið
ferðaþjónustuaðilar og upplýsingamiðstöðvar ferðaþjónustu. Einnig ætti í
samvinnu við vísindamenn og útgefendur að hvetja til útgáfu á rannsóknaskýrslum
og fræðibókum um þjóðgarðinn.

10.4. Rannsóknir og vöktun
Gera þarf reglubundnar úttektir á gæðum fræðslu, halda skrá yfir aðsókn að
fræðsluviðburðum og spyrja gesti um viðhorf þeirra til fræðslu sem þeir hafa
fengið (tafla 14) í gönguferðum eða fræðslustundum, fræðslu í gestastofu, fræðslu
á skiltum, í bæklingum og á heimasíðu. Einnig þarf að kanna væntingar gesta til
fræðslu. Mikilvægt er að meta einnig árangur af samstarfi við skóla og
fræðslustofnanir. Hvetja á til samstarfs við rannsóknastofnanir um rannsóknir á
fræðslumálum.
Tafla 14. Hugmyndir um rannsóknir á fræðslumálum í Vatnajökulsþjóðgarði

11. Hefðbundin landnotkun og önnur starfsemi
11.1. Yfirlit og framtíðarsýn
Til hefðbundinnar landnotkunar á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs telst
búfjárbeit, fyrst og fremst sauðfjárbeit. Einnig hreindýraveiði og gæsaveiði. Ekki
eru nytjar í Kringilsárrana og þar er hreindýragriðland og hreindýraveiðar
bannaðar. Í Hvannalindum eru allar veiðar óheimilar. Bæði svæðin eru friðlönd og
Viðfangsefni

Rannsóknaefni

Fjöldi gesta

 Fjöldi gesta sem sækir fræðsludagskrár á vegum þjóðgarðsins
 Fjöldi gesta sem fer um ákveðna staði
 Greina fjölda í mismunandi hópum t.d. göngumenn, akandi á eigin
vegum , hópferðir o.fl.
 Áhrif umferðar fólks á náttúrulegt umhverfi

Viðhorf gesta

 Kanna viðhorf gesta til upplifunar, þjónustu og fræðslu
 Kanna væntingar ferðamanna til þjóðgarðsins

115

Verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs. Tillögur fyrir austursvæði

tilheyra jaðarsvæði þjóðgarðsins. Jarðefnanám innan þjóðgarðsmarka er fyrst og
fremst bundið við stíga‐ og vegagerð á svæðinu. Í Snæfellsskála og
Geldingafellsskála er starfsemi á vegum Ferðafélags Fljótsdalshéraðs. Ekki er
stunduð önnur starfsemi á svæðum innan þjóðgarðsmarka. Í Sigurðarskála í
Kverkfjöllum, sem er utan núverandi þjóðgarðsmarka, er Ferðafélag
Fljótsdalshéraðs með starfsemi. Í Laugarfelli og Sauðárkofa við þjóðgarðsmörk er
gistiaðstaða og áningarstaður hestaferðaþjónustuaðila. Uppbygging á frekari
ferðaþjónustuaðstöðu er hafin við Laugarfell.
Tímabundin og leyfisskyld starfsemi getur verið rannsóknir, kvikmyndagerð,
auglýsingagerð og einstakir viðburðir sem óskað er eftir að halda innan
þjóðgarðsins.
Öll landnotkun innan þjóðgarðs skal vera sjálfbær sem og nýting einstakra
tegunda. Nauðsynlegt er að þjóðgarðurinn móti stefnu um þá starfsemi sem
rúmast getur innan hans og gæti gagnsæis og jafnræðis við leyfisveitingar og
samningagerð.

Framtíðarsýn
Öll landnotkun innan þjóðgarðs er sjálfbær og ógnar ekki
líffræðilegum fjölbreytileika svæðisins. Vel er fylgst með áhrifum
landnotkunar á vistkerfi, búsvæði og einstakar tegundir.
Þjóðgarðurinn hefur mótað reglur um alla leyfisskylda starfsemi sem
tekur m.a. mið af umhverfisstefnu þjóðgarðsins og
verndarmarkmiðum.
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11.2. Búfjárbeit
Á Snæfellsöræfum, er talið að 2009 hafi gengið um 2500 fjár úr Fljótsdal (Oddviti
Fljótsdalshrepps, 2010). Svipaður fjöldi úr Hrafnkelsdal gengur á svæðinu vestan
og norðan Snæfells (Aðalsteinn Jónsson, 2010). Það er því áætlað að um 5000
kindur gangi á öllu svæðinu. Fé hefur farið fækkandi á undanförnum árum en talið
var að allt að 11.000 kindur væru á þessu svæði árið 2006 en hafði þá fækkað
verulega frá því sem áður var(Skúli Björn Gunnarsson 2006) (21. mynd, bls. 117).
Á Brúardölum er land að stórum hluta ógróið eða lítt gróið einkum vestan
Hrauköldu. Í Krepputungu og Kverkfjallarana er gróðurlítið. Gróður er helst í
lægðum en hann er viðkvæmur og þolir illa beit eða ágang. Þar er land því ekki
fallið til sauðfjárbeitar. Beitilönd í austurhluta Brúaröræfa eru þó á köflum ágæt.
Fátt sauðfé gengur nú í sumarhögum á Brúardölum, talið í fáum hundruðum eða
jafnvel einungis tugum kinda (Aðalsteinn Jónsson 2010)(21. mynd, bls 117).
Gæðastýring í sauðfjárbúskap er þegar virk á svæðinu og er henni m.a. ætlað að
tryggja beitarnýting á svæðinu sé í sátt við náttúruna.
Helstu markmið og aðgerðir:
a. Að fylgjast með beitarálagi á svæðum innan þjóðgarðsmarka.
Í samstarfi við Landgræðslu ríkisins og bændur þarf að halda skrá yfir fjölda fjár
sem gengur innan þjóðgarðsins og fá upplýsingar frá bændum um dagsetningar
sleppinga og smölunar sem og fjölda fjár sem smalað er innan þjóðgarðsmarka.
b. Að vakta ástand líffræðilegrar fjölbreytni á helstu svæðum.
Náttúrustofa Austurlands er með rannsóknareiti til gróðurvöktunar á
Vesturöræfum og í Kringilsárrana. Þeim er ætlað að vakta gróður á vestanverðum
Vesturöræfum einkum vegna hugsanlegs áfoks frá Hálslóni. Niðurstöður þeirra
rannsókna munu einnig sýna ef breytingar verða á gróðri af öðrum ástæðum en
áfoki. Mikilvægt er að viðhalda þessum rannsóknunum sem langtíma vöktun.
Beitarálag búfjár er ekki mikið á svæðinu eins og er og hefur farið minnkandi á
síðustu áratugum. Fleira sauðfé gekk þar áður í högum. Áhrif búfjárbeitar á gróður
eru fremur lítil á Snæfellsöræfum og ekki líklegt að gróðri stafi mikil hætta af því
þótt eitthvað fjölgaði í högum þar. Á Snæfellsöræfum er hreindýrabeit og
gæsabeit á köflum og því æskilegt að kanna beitarálag hvort sem búfé fækkar
eða fjölgar. Vakta þarf ástand gróður og líffræðilegan fjölbreytileika í heild á
Eyjabakkasvæðinu, Vesturöræfum, og í framtíðinni einnig á svæðum vestan Jöklu.
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c. Að fylgjast með akstri vegna búfjársmölunar á svæðinu.
Samkvæmt 17. gr. Reglugerðar um Vatnajökulsþjóðgarð (608/2008) er heimilt að
aka utan vega á landi sem sérstaklega er nýtt sem landbúnaðarland ef ekki hljótast
af því náttúruspjöll. Framangreind afréttarlönd eru nýtt sem landbúnaðarlönd til
beitar. Mikilvægt er að samvinna bænda og þjóðgarðsins leiði til þess akstur vegna
smölunar og annarra nytja valdi ekki spjöllum.

11.3. Veiðar og aðrar nytjar
Sportveiðar eru hluti af ferðaþjónustu og útivist og hefur þeim sem fara til veiða
með byssu eða stöng fjölgað mikið síðustu 40 árin á Íslandi. Ferðaþjónusta
kringum veiðar er vaxandi. Engar heimildir eru um silungsveiði á austursvæði
þjóðgarðsins. Fornar heimildir eru hins vegar um gæsaveiðar á Eyjabökkum en að
öðru leyti eru veiðar á gæs og rjúpu á Snæfellsöræfum að mestu tilkomnar á seinni
hluta 20. aldar. Með bættum samgöngum og öflugri farartækjum hafa
fuglaveiðarnar vaxið verulega síðustu tvo áratugi en engar haldbærar upplýsingar
eru til um fjölda veiðimanna, veiðistaði eða veidda fugla. Hreindýraveiðar eru
stundaðar á Snæfellsöræfum og á Brúardölum (22. mynd, bls. 124).
Lengst af hófust veiðar sunnan og vestan Laugarár ekki fyrr en eftir 15. ágúst. Það
breyttist 2006 og hefur upphaf veiðitíma á Snæfellsöræfum síðan verið hið sama
og á öðrum svæðum eða 15. júlí. Hreindýraveiðum hefur verið stýrt frá miðri 20.
öld og núverandi veiðistjórnunarkerfi safnar nákvæmum upplýsingum um
veiðimenn, veiðistaði og fjölda felldra dýra. Þær teljast sjálfbærar þar sem
veiðikvóti tekur m.a. mið af stofnstærð og fjölda dýra á tilteknum svæðum og
veiðunum er stjórnað. Miklar vonir eru bundnar við það að Snæfellsöræfi geti á
næstu árum skapað sér nafn sem útivistar‐ og göngusvæði og hægt verði að byggja
á sérstöðu þess hvað varðar lífríki og náttúru, víðerni og friðsæld. Forsenda þess er
að finna leiðir til að láta ólíka hópa útivistarfólks og ferðamanna njóta svæðisins
án þess að árekstrar verði milli þeirra og án þess að náttúran bíði skaða af.
Helstu markmið og aðgerðir til veiðistjórnunar á Snæfellsöræfum:
a. Hreindýra‐ og fuglaveiðar verði óheimilar kringum Snæfell að austurbakka
Jökulsár í Fljótsdal.
Óheimilt verði að stunda hreindýra‐ og fuglaveiðar innan afmarkaðs svæðis
umhverfis Snæfell. Markmiðið er að búa til friðland á svæði sem er viðkvæmt en
jafnframt kjörið til náttúruskoðunar og útivistar. Mörk svæðisins eru sem hér
segir:
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Austurmörk fylgi austustu kvísl Jökulsár í Fljótsdal frá upptökum og norður að
Eyjabakkavaði. Þaðan bein lína vestur í Sótavistir og frá þeim yfir á toppinn á
Sandfelli. Frá honum yfir á Nálhúshnjúk og síðan í toppinn á Tíutíu. Línan fylgi svo
Snæfellsslóð hvar hún fer yfir Grjótlæki og að vaði við Langahnjúk þar sem hún fari
í topp hans og þaðan í topp Ketilhnjúks. Bein lína þaðan í topp Litla Snæfells og
beina línu í suðaustur í Eyjabakkajökul. Suðurmörk fylgja síðan jaðri
Eyjabakkajökuls að upptökum austustu kvíslar Jökulsár í Fljótsdal. (19. mynd, bls
96).
Rökin fyrir því að heimila ekki hreindýra‐ og fuglaveiðar á þessu afmarkaða svæði
eru fyrst og fremst af tvennum toga: Annars vegar viðkvæm náttúru og hins vegar
að svæðið er kjörið til gönguferðamennsku. Það er viðkvæmur gróður í hlíðum
Snæfells og hnjúkanna kringum það sem krefst jafnvel stýringar á umferð. Þá er
votlendið á Þóriseyjum og nágrenni viðkvæmt fyrir umferð auk þess sem þar er
stór fellistaður og varplönd heiðagæsar. Svæðið einkar vel fyrir
gönguferðamennsku, fræðslutengda ferðamennsku, rannsóknir og náttúruskoðun,
m.a. skólahópa á haustin. Að kynna þetta svæði og byggja upp sem slíka
útivistarperlu en stunda jafnhliða veiðar innan þess samræmist illa og æskilegra að
geta kynnt það sem friðland. Þá stendur og til að stærstur hluti votlendis austan
Snæfells verði Ramsarsvæði sem eykur enn vægi svæðisins til rannsókna á
gróðurfari og lífríki.
b. Hreindýraveiðar hefjist 15. ágúst á Snæfellsöræfum.
Horfið verði aftur til þess fyrirkomulags að hreindýraveiðar á Snæfellsöræfum
hefjist ekki fyrr en 15. ágúst. Það nái þó ekki til þjóðgarðsvæðisins á Múla austan
friðlands í Þóriseyjum og nágrenni. Markmiðið er að hefja ekki veiðar á svæðinu
fyrr en meginstraumur ferðamanna er yfirstaðinn.
Rökin fyrir því að veiðar hefjist seinna á Snæfellsöræfum en á Fljótsdalsheiði eru
þessi helst: Í fyrsta lagi er áratugahefð fyrir því að veiðar hefjist ekki á þessu svæði
fyrr en 15. ágúst til að tryggja hreinkúm með kálfa tímabundið griðland. Í öðru lagi
hefur fjöldi þeirra ferðamanna sem leggja leið sína inn á hálendið seinni hluta
júlímánaðar og fram í ágúst vaxið undanfarin ár og Snæfellsöræfi eru kjörin til
gönguferðamennsku og náttúruskoðunar, þ.m.t. hreindýraskoðunar. Að stunda
hreindýraveiðar á sama svæði getur skapað hættu auk þess sem friðsæld
svæðisins yrði raskað með skothvellum og umferð stórra jeppa veiðimanna.
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Mikilvægt er að þjóðgarðurinn sé í góðu samstarfi við Félag leiðsögumanna með
hreindýraveiðum og starfsmann Umhverfisstofnunar sem stýrir veiðunum um
skipulag hreindýraveiða og umgengni innan þjóðgarðsmarka.
c. Óheimilt verði að nota sexhjól til að sækja felld hreindýr innan
þjóðgarðsmarka.
Allur akstur utan vega og merktra slóða er lögum samkvæmt óheimill í
þjóðgarðinum sem á landsvísu. Óheimilt verði einnig að nota sexhjól til að sækja
fellda bráð á hreindýraveiðum innan þjóðgarðsmarka. Markmiðið er að vernda
viðkvæman gróður og draga úr óæskilegum förum eftir vélknúin ökutæki í
ósnortnu landi.
Rökin fyrir því að heimila ekki þessa tilteknu notkun sexhjóla innan
þjóðgarðsmarka eru m.a. þau að víðast hvar á svæðinu er tiltölulega stutt í vegi og
merkta slóða. Auk þess æskilegt er að veiðar innan þjóðgarðs séu stundaðar á svo
vistvænan máta sem kostur er.
d. Gæsaveiðar verði heimilar frá 1. september með veiðistjórnun
Heimilt verði að veiða gæsir innan þjóðgarðsmarka frá 1. september að
undanskildu afmörkuðu friðlandi kringum Snæfell og austan þess. Fyrir haustið
2010 verði komið á veiðistjórnun sem takmarki fjölda veiðimanna á tilteknum
svæðum og tryggi skráningu á veiði og veiðistöðum. Heimilt verði að taka gjald af
veiðimönnum til að standa undir eftirliti og skráningu. Markmiðið er að
gæsaveiðar geti talist sjálfbærar innan þjóðgarðsmarka en til þess þarf að stýra
veiðunum að vissu marki og tryggja skráningu á veiði.
Rökin fyrir því að heimila ekki gæsaveiðar fyrr en 1. september á meðan þær
hefjast annars staðar 20. ágúst eru fyrst og fremst þau að heiðagæsin á þessu
svæði verpir seint vegna snjóa og ungarnir eru því seinna fleygir en á Fljótsdals‐ og
Fellaheiði. Þetta hefur meðal annars breyst á Vesturöræfum með tilkomu Hálslóns
þar sem gæsirnar hafa ekki lengur varpsvæði nema ofan við vatnsborðslínu.
Rökin fyrir stjórnun á veiðunum eru fyrst og fremst þau að veiðarnar geta ekki
talist sjálfbærar ef um þær skortir allar upplýsingar. Veiðistjórnun er því
nauðsynleg til að afla upplýsinga um veiði og veiðistaði og skapa möguleika á að
stýra veiðiálagi og umferð veiðimanna. Æskilegt væri að sömu reglur giltu um
jaðarsvæði frá þjóðgarðsmörkum að Hálslóni.
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e. Rjúpnaveiðar verði heimilar með veiðistjórnun
Heimilt verði að veiða rjúpur innan þjóðgarðsmarka að undanskildu afmörkuðu
friðlandi kringum Snæfell og austan þess. Fyrir veiðitímabilið 2010 verði komið á
veiðistjórnun sem takmarki fjölda veiðimanna á tilteknum svæðum og tryggi
skráningu á veiði og veiðistöðum. Heimilt verði að taka gjald af veiðimönnum til að
standa undir eftirliti og skráningu. Markmiðið er að rjúpnaveiðar geti talist
sjálfbærar innan þjóðgarðsmarka en til þess þarf að stýra veiðunum að vissu marki
og tryggja skráningu á veiði.
Rökin fyrir því að heimila veiðar á rjúpu á stærstum hluta Snæfellsöræfa eru þau
helst að þeir sem stunda útivist á því svæði á þeim tíma sem veiði á rjúpu er leyfð
eru fyrst og fremst rjúpnaveiðimenn. Lítil truflun á því að vera vegna veiðanna
gagnvart öðrum ferðamönnum sem gera verður ráð fyrir að verði einkum í
nágrenni Snæfellsskála á þessum árstíma.
Rökin fyrir stjórnun á veiðunum eru fyrst og fremst þau að til að veiðarnar geti
talist sjálfbærar þurfa að liggja fyrir upplýsingar um þær. Með veiðistjórnun fást
upplýsingar um veiði og veiðistaði og möguleika á að stýra veiðiálagi og umferð
veiðimanna.
f. eggjataka verði óheimil á Snæfellsöræfum
Óheimilt verði að tína egg heiðagæsar sem annarra fugla innan þjóðgarðsmarka á
Snæfellsöræfum og Múla. Markmiðið er að vernda varp heiðagæsar og annarra
fugla innan þjóðgarðs. Lítil hefð er fyrir því að heimamenn í Fljótsdal og á Jökuldal
nytji varp svo langt frá byggð.
Rökin fyrir banni við eggjatöku eru þau helst að vöktun á heiðagæsarstofninum á
Vesturöræfum bendir til þess að eggjatínsla þar hin síðustu ár hafi haft teljandi
áhrif á fjölda unga á svæðinu. Eggjatínslan truflar varpfugla og hefur einnig í för
með sér að ungar klekkjast seinna úr eggi og verða þar af leiðandi seinna fleygir
sem hefur áhrif á gæsaveiðar. Æskilegt væri að sömu reglur giltu um jaðarsvæði
frá þjóðgarðsmörkum að Hálslóni.
g. úttekt verði gerðá nytjum
Afar takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um eggjatöku, grasatekju, fiskveiða og
fuglaveiðar eða aðrar nytjar á svæðinu. Mikilvægt er að reyna að fá betri mynd af
umfangi nytja síðustu áratugina til að fá grunnupplýsingar sem hægt er að bera
saman við þau gögn sem safnast í framtíðinni, m.a. með stjórnun á fuglaveiðum.
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22. mynd. Staðsetning veiddra hreindýra árin 2007‐2009.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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11.4. Jarðefnanám
Í reglugerð um þjóðgarðinn segir að hvers konar efnistaka innan marka
þjóðgarðsins sé einungis heimil ef gert er ráð fyrir henni í verndaráætlun.
Efnistökustaðir eru valdir með tilliti til gæða efnis og áhrifa á náttúruminjar og
umhverfi. Meðan á efnistöku stendur geta sjónræn áhrif efnistökunnar verið
talsverð og mikilvægt er að öll vinnsla efnis og frágangur náma sé í sátt við náttúru
og umhverfi.
Á svæðinu er tekið efni til að gera við vegi, slóðir og stíga en upplýsingar vantar
um einstaka efnistökustaði sem eru líklega flestir litlir en dreifðir víða um svæðið.
Helstu markmið og aðgerðir:
a. Að gera úttekt á efnistökustöðum.
Efnistökustaðir á austursvæðinu eru ekki skráðir en efni hefur verið tekið til
viðgerða á vegum og slóðum og vegna framkvæmda við mannvirki. Sjaldnast er
um stóra efnistökustaði að ræða en þeir eru líklega dreifðir um svæðið.
Nauðsynlegt er að gera úttekt á stöðunum, hnitsetja þá, koma með tillögur að
frágangi ef þarf og ákveða hvaða efnistökustaðir skuli haldast opnir vegna
nauðsynlegra framkvæmda.

11.5. Önnur landnotkun og starfsemi
Núverandi önnur landnotkun en veiðar og beit er einungis byggingarland undir
skálasvæði og tjaldsvæði á afmörkuðum svæðum í þjóðgarðinum.
Helstu markmið og aðgerðir:
a. Að móta starfsreglur varðandi leyfisveitingar fyrir kvikmynda‐ og
auglýsingagerð og aðra slíka starfsemi.
Nauðsynlegt er að þjóðgarðsverðir móti samræmdar starfsreglur um
leyfisveitingar fyrir ýmiskonar starfsemi svo sem kvikmynda‐ og auglýsingagerð.
Útbúa þarf umsóknareyðublöð og halda skrá yfir allar slíkar leyfisveitingar innan
þjóðgarðsins. Gjaldtaka og/eða tryggingagjald vegna auglýsinga‐ og
kvikmyndagerðar, sem krefst eftirlits af hálfu starfsmanna þjóðgarðs, ætti að vera
heimil og gjaldskrá aðgengileg við umsókn leyfis.
b. Að móta starfsreglur varðandi leyfisveitingar fyrir rannsóknir í þjóðgarðinum.
Samkvæmt reglugerð (608/2008) um Vatnajökulsþjóðgarð þarfnast rannsóknir,
sem eru hluti af framkvæmd verndaráætlunar, ekki sérstaks leyfis en þær þurfa
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engu að síður að lúta almennum umgengniseglum þjóðgarðsins og tilkynna ber um
allar rannsóknir og tilhögun þeirra til þjóðgarðsyfirvalda. Móta þarf samræmdar
starfsreglur vegna annarra leyfisveitinga fyrir aðrar rannsóknir í þjóðgarðinum.
Útbúa þarf umsóknareyðublöð og halda skrá yfir allar slíkar leyfisveitingar innan
þjóðgarðsins. Allar niðurstöður rannsókna ættu að afhendast þjóðgarðinum til
varðveislu í gagnabanka.

11.6. Rannsóknir og vöktun.
Mikilvægt er að fylgjast með nýtingu og áhrifum hennar á náttúru og gesti
þjóðgarðsins. Þótt beitarnýting sé lítil á austursvæði, veiði verði takmörkuð og
aðrar nytjar líklega litlar er mikilvægt að fylgjast með þessum þáttum.
Lagt er til að:






Setja upp fastar mælistöðvar á völdum stöðum, til að vakta beitarálag á
Þjóðgarðslandinu.
Kanna áhrif umferðar jafnt smala og veiðimanna sem ferðamanna.
Kanna hvort einhverjar aðrar nytjar svo sem eggjataka eru á svæðinu.
Halda skrá um fjölda veiddra hreindýra á þjóðgarðslandinu.
Kanna umfang gæsaveiða á þjóðgarðslandinu.

12. Samfélag
12.1. Yfirlit og framtíðarsýn
Vonir standa til að Vatnajökulsþjóðgarður verði lyftistöng fyrir atvinnulíf og
jákvæða ímyndarsköpun bæði í nærsamfélögum og á landsvísu. Til að svo megi
verða er mikilvægt að samstaða takist milli þjóðgarðs og samfélagsins um að vinna
að uppbyggingu og nýta tækifæri.
Stefna ætti að því að þjóðgarðurinn fái jákvæða mynd í hugum sem flestra. Að
hann setji sér skýr og háleit markmið um gæði í þjónustu, stafsmannahaldi og við
framkvæmdir og vinni í samvinnu við nágranna sína að markmiðum sínum.
Mikilvægt er fyrir þjóðgarðinn að samfélagið sé bandamaður hans og vilji veg hans
sem mestan.
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Þannig þarf þjóðgarðurinn víðtækt samstarfsnet út í samfélagið og samfélagið þarf
greiðan aðgang að þjóðgarðinum varðandi ýmis sameiginleg mál.

Framtíðarsýn
Samstarf milli þjóðgarðs og samfélags er öflugt og byggir á trausti og
gagnkvæmum ávinningi.
Íbúar samfélags eru vel að sér um náttúruvernd og sjálfbæra nýtingu á auðlindum
þjóðgarðsins. Jákvætt viðhorf er til þjóðgarðs og gagnkvæm virðing milli þjóðgarðs
og samfélags.
Atvinnutæki í tengslum við þjóðgarðinn eru af ýmsum toga og efnahagslegur,
félagslegur og menningarlegur ávinningur er augljós.

12.2. Gildi þjóðgarðs
Vatnajökulsþjóðgarður mun hafa mikið gildi fyrir samfélagið ef vel tekst til. Vonir
eru bundnar við að þjóðgarðurinn auki atvinnusköpun í ferðaþjónustu þar sem
talið er að stofnun þjóðgarðs og kynning í kjölfarið auki ferðamannastraum.
Mikilvægt er að uppbygging í þjóðgarðinum sjálfum og í kringum hann haldi í við
þá þróun sem verður í ferðamannastraumi.
Mikilvægt er að byggja upp samstarf og jákvætt viðhorf til þjóðgarðsins í
nágrannabyggðum þar sem það er þjóðgarðinum mikilvægt að samfélagið líti á
hann sem hluta af sínu umhverfi. Takist öflug samstaða milli þjóðgarðsins og
samfélagsins um að allir beri ábyrgð og leggist á eitt um að byggja upp virkja og
örva margvíslega starfsemi er líklegt að árangurinn verði góður. Þjóðgarðurinn,
fyrirtæki, skólar, rannsóknastofnanir, bændur og aðrir í nágrannasamfélögum
þurfa að setja sér markmið um að vinna saman að því að finna og nýta tækifæri
sem felast í þjóðgarðinum.

12.3. Tækifæri til atvinnusköpunar
Margvísleg tækifæri til atvinnusköpunar tengjast þjóðgarðinum. Mest er rætt um
tækifæri tengd ferðaþjónustu og mikilvægt er að nýta þau. Þar eru auðlindirnar
margar.
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Einstök náttúra: Jökullinn, hverir, ís og íshellar, laugar og uppsprettur, hreindýrin,
fuglalífið, flæðiengjarnar, óbyggðirnar, kyrrðin, víðáttan, myrkrið, norðurljós,
stjörnuskoðun, vorbirtan, bjartar sumarnætur o.fl.
Menningin: Minjar, veiðar, beitarnýting, smalamennska, sögur, menningarhátíðir
og menningarstofnanir í héraði.
Þekking heimamanna á: Náttúrunni og nýtingu hennar, ferðaleiðum, hestaferðum,
vélknúnum ökutækjum, sögum og lífsbaráttunni.
Afurðir í héraði. Tengja má framleiðslu ýmiskonar afurða svæðisins við
þjóðgarðinn og bjóða ferðamönnum einstaka upplifun í mat, drykk og ýmsum
vörum og minjagripum upprunnum af svæðinu.
Það eru fleiri tækifæri en í hefðbundinni ferðaþjónustu svo sem í rannsóknatengdu
starfi og fræðslu. Stefna ætti að því að miðstöð rannsókna varðandi sérstöðu
þjóðgarðsins verði tengd þjóðgarðinum beint. Mjög mikilvægt er að þjóðgarðurinn
sjálfur hafi nokkurt frumkvæði hvað varðar rannsóknir og möguleika til að láta
vinna þær rannsóknir sem tengjast málefnum hans. Mikilvægt er líka að skapa gott
samstarf við vísindamenn og háskóla um fræðilegar og hagnýtar rannsóknir.
Nokkrar hugmyndir um atvinnutækifæri:










Náttúruskoðunarferðir og leiðsögn, vetrar og sumarferðir þar sem byggt er á
einstakri náttúru, menningu og þekkingu heimamanna.
Fræða og fræðslustarfsemi: Náttúruskóli fyrir ungmenni á öllum stigum,
rannsóknir á dauðri og lifandi náttúru. Fagleg leiðsögn og uppbygging aðstöðu
fyrir nemendur og þjónusta við skólahópa.
Rannsóknatengd fræðsla sem felur í sér þátttöku í rannsókna‐ eða
fræðsluverkefnum t.d. upplýsinga og gagnasöfnun.
Margvísleg verkefni og samstarf um menningartengda viðburði og tengsl við
menningarhátíðir og safnastarf. Æskilegt væri að koma á samstarfi við listamenn
og listaskóla um að tengja þjóðgarðssvæðið og gesti þess listkennslu og
listsköpun.
Ferðir sem byggja á hefðum og menningu svæða svo sem göngum og veiðiferðum
t.d. hreindýraveiðar stundaðar með umhverfisvænum ferðamáta.
Ferðir sem nýta þekkingu heimamanna á ferðaleiðum, ferðatækjum og svæðum.
Matvæli, minjagripir og aðrar vörur úr héraði. Vörumerki og vottun gæti fengist á
t.d. vörur framleiddar í nágrenni þjóðgarðsins sem uppfylla ákveðin skilyrði.

Fjölmargar fleiri hugmyndir liggja án vafa hjá ýmsum aðilum í samfélaginu. Allar
þessar hugmyndir gætu aukið áhuga ferðamanna á að dveljast á svæðinu og kalla
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þannig á aukna uppbyggingu á gistiaðstöðu og ýmiskonar þjónustu. Mikilvægt er
að ferðamennska sem byggir á heimsóknum í þjóðgarðinn og uppbygging
annarskonar afþreyingar haldist í hendur þannig að flestir ferðamenn finni
eitthvað við sitt hæfi í nágrannabyggðum.

12.4. Rannsóknir og vöktun
Mikilvægt er að frá upphafi starfsemi þjóðgarðsins verði vöktun á áhrifum hans á
samfélag og samfélagþróun. Meta ætti bæði hagræn áhrif, áhrif á viðhorf íbúanna
og kanna hvernig ímynd þjóðgarðsins þróast.
Þjóðgarðurinn hvetji rannsóknastofnanir og vísindamenn til að standa að
rannsóknum og vöktun á samfélagsáhrifum.

13. Jaðarsvæði þjóðgarðsins
13.1. Yfirlit og framtíðarsýn
Náttúra Vatnajökulsþjóðgarðs á sér ekki afmörkuð landamæri og mörk
þjóðgarðsins liggja ekki eftir landslags‐, jarðfræði‐ eða vistfræðiheildum.
Jarðfræðileg og líffræðileg fjölbreytni svæðisins byggir einnig á svæðum utan
þjóðgarðs og mörg þeirra eru vinsælir viðkomustaðir ferðamanna sem heimsækja
þjóðgarðinn. Í kringum Vatnajökulsþjóðgarð eru því svæði sem greina má sem
mikilvæg jaðarsvæði hans í náttúrufarslegu, menningarlegu, félagslegu og
efnahagslegu tilliti.
IUCN leggur áherslu á að við skipulag og stjórnun friðlýstra svæða sé sérstaklega
hugað að jaðarsvæðum og landnotkun sem getur haft áhrif á auðlindir hins
friðlýsta svæðis (Dudly, 2008). Samráð skal hafa við sveitarfélög, landeigendur,
ferðaþjónustuaðila og aðra þá sem hafa með landnotkun á mikilvægum
jaðarsvæðum að gera.
Sumar þjóðir hafa farið þá leið að skilgreina sérstök „áhrifasvæði“ í kringum
þjóðgarða. Markmiðið er að draga úr mögulegum neikvæðum áhrifum af mikilli
landnotkun utan þjóðgarðs á auðlindir þjóðgarðsins. Á áhrifasvæðum er
uppbygging tengd þjóðgarðinum og þau geta verið friðlýst jafnvel í öðrum
verndarflokk en þjóðgarðurinn.
Mestu máli skiptir að samkomulag sé milli stjórnar þjóðgarðsins og yfirvalda
viðkomandi svæða um gagnkvæmt tillit til mismunandi markmiða og þarfa.
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Í þessum kafla verður fjallað um mikilvæg jaðarsvæði á austursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs, forsendur þeirrar niðurstöðu og komið með tillögur að
vernd jaðarsvæða.
Framtíðarsýn
Mikilvæg jaðarsvæði þjóðgarðsins í náttúrufarslegu, menningarlegu, efnahagslegu og
félagslegu tilliti hafa bæst við þjóðgarðinn. Önnur njóta hæfilegrar verndar gegnum skipulag
sveitarfélaga og er þeim vel stýrt í samstarfi sveitarfélaga, landeigenda og annarra
hagsmunaaðila.

13.2. Mikilvæg jaðarsvæði – forsendur og tillögur að verndun
Verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs er fyrst og fremst stefnumótandi áætlun
fyrir Vatnajökulsþjóðgarð. Við undirbúning að stofnun þjóðgarðsins var lagt til að
mörk hans yrðu að einhverju leyti önnur en þau eru í dag eins og rakið er í kafla 2.
Á jaðri austursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs eru friðlýst svæði sem
Vatnajökulsþjóðgarður hefur umsjá með (4. mynd, bls. 18), svæði sem íslensk
stjórnvöld hafa lagt til að friðlýsa. Einnig eru þar svæði sem mynda
náttúrufarslegar heildir með þjóðgarðinum. Hluti svæðanna eru innan þeirra
þjóðgarðsmarka sem stefnt var að í upphafi og því nauðsynlegt að taka tillit til
þeirra í verndaráætlun. Einnig er mikilvægt að þjóðgarðurinn eigi samráð við
sveitarfélög á svæðinu við gerð aðalskipulags þar sem sérstaklega er tekið tillit til
mikilvægra jaðarsvæða.
Til að auka þekkingu og tryggja að mikilvæg jaðarsvæði njóti verndar þarf að gera
ítarlegri greiningu á landslagsheildum frá vistfræðilegum og jarðsögulegum
forsendum og út frá fagurfræðilegum, hagrænum og praktískum sjónarmiðum.
Eftirtalin svæði eru mikilvæg jaðarsvæði á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs:
a) Friðlandið Kringilsárrani.
Forsendur: Mikilvægt beitiland hreindýra. Sérstæð og gróin landspilda sem
mörkuð er af hopi og framskriði Brúarjökuls. Jökulminjar eru hér greinilegar og
einstakar, svokallaðir hraukar sem liggja yfir ranann þverann. Kringilsárrani og
svæði innan Jökulkvíslar var lýst friðland 1975. Mörkum friðlandsins var breytt
2003 (Náttúruverndarráð, 1996) (Umhverfisstofnun, 2009). Í skýrslu
ráðgjafarnefndar umhverfisráðuneytis um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs er lagt til
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að friðlandið í Kringilsárrana sé hluti Vatnajökulsþjóðgarðs (Umhverfisráðuneytið,
2006).
Tillaga: Að allt friðlandi í Kringilsárrana og svæðum austan Hálslóns verði hluti af
þjóðgarðinum um leið og endanleg niðurstaða liggur fyrir í þjóðlendumálum.
b) Kverkfjallarani og Krepputunga.
Forsendur: Eru sem ein heild með Kverkfjöllum á Náttúrminjaskrá og í
Náttúruverndaráætlun 2004 ‐ 2008 en einungis lítill hluti svæðisins er innan
Vatnajökulsþjóðgarðs núna. Svæðið milli Jökulsár á Fjöllum og Kreppu og Kverkár,
allt suður í Vatnajökul myndar heild og er stórbrotið landslag með virkum
eldstöðvum og fjölbreytilegum jarðmyndunum. Verndargildi náttúrufars tengist
fyrst og fremst jarðfræði og landslagi. Hvannalindir í Krepputungu voru friðlýstar
sem friðland 1973. Þar eru merkar söguminjar (Náttúruverndarráð, 1996)
(Umhverfisstofnun, 2009). Í skýrslu ráðgjafarnefndar umhverfisráðuneytis um
stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs (Umhverfisráðuneytið, 2006) er lagt til að svæðið sé
allt hluti af Vatnajökulsþjóðgarði.

Tillaga: Að öll Krepputunga (þar með talið Kverkárnes) og Kverkfjallarani verði
hluti af þjóðgarðinum um leið og niðurstaður í þjóðlendumálum liggja fyrir.
c) Brúardalir ‐ Álftadalur, Vesturdalur, Laugavalladalur auk Grágæsadals og
Fagradals.
Forsendur: Í tillögum Náttúrufræðistofnunar Íslands um verndun tegunda og
svæða vegna náttúruverndaráætlunar 2004 ‐2008 var lagt til að austurhluti
Brúardala (Álftadalur, Vesturdalur og Laugavalladalur) verði friðaður og í tillögum
Náttúrufræðistofnunar um jarðminjar er lagt til að Laugavalladalur verði friðaður
vegna jarðhita og sérstæðra kalkútfellinga. Hluti af svæðinu er lítið gróinn en þó er
gróskumikill gróður í dölum. Margar sjaldgæfar plöntutegundir er að finna á
svæðinu og einnig eru þar fuglategundir á válista. Fagridalur er ein af
tegundaauðugustu hálendisvinjum á landinu með tilliti til smádýralífs og hefur
lengi verið á náttúruminjaskrá (Umhverfisstofnun, 2003). Í skýrslum
ráðgjafanefndar umhverfisráðuneytis um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs eru
Brúaröræfi nefnd sem æskilegt viðbótarsvæði við Vatnajökulsþjóðgarð
(Umhverfisráðuneytið, 2006).
Tillaga: Að innri hluti Brúardala, þar með talinn Grágæsadalur og Fagridalur verði
hluti af þjóðgarðinum. Þessi hluti Brúaröræfa hefur verið úrskurðaður þjóðlenda
og ef það verður lokaniðurstaða þjóðlendumáls á svæðinu er lagt til að því verði
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strax bætt við þjóðgarðinn. Ytri hluti Brúardala – Vesturdalur, Laugavalladalur og
Fiskidalur verði skilgreindir sem jaðarsvæði sem tilheyrir sömu heild og innri
hlutinn. Kannaðir verði kostir þess að bæta því við þjóðgarðinn eða tengja með
formlegum hætti t.d. gegnum aðalskipulag.
d) Möðrudalur ‐ Arnardalur
Forsendur: Sérstætt landslag, víðáttumikið sléttlendi með móbergshryggjum, og
gígaröðum, farvegir eftir hamfarahlaup, vatnsmiklar lindir t.d. Þorlákslindir.
Veruleg lindasvæði eru í Arnardal og við Þríhyrningsvatn. Bæjarlönd við Jökulsá á
Fjöllum, Framlandið í Möðrudal og gróðurlendi í Arnardal eru verðmætar
gróðurvinjar og votlendi með hátt verndargildi. Margar fuglategundir á válista
verpa þar og svæðið er mikilvægt fyrir heiðagæs (Snorri Baldursson, Helgi Torfason
og Hörður Kristinsson, 2003).
Tillaga: Skilgreint sem jaðarsvæði með verðmætt náttúrufar t.d. mikil lindasvæði
og sterkrar tengingar við þjóðgarðinn m.a. vegna aðkomuleiða. Kannaðir verði
kostir þess að bæta því við þjóðgarðinn eða tengja með formlegum hætti, t.d.
gegnum aðalskipulag.
g) Jökuldalsheiði
Forsendur: Áhugaverð byggðasaga heiðabyggðarinnar, hálendisgróður, votlendi
og tjarnir. Aðlaðandi sagnaslóð og möguleiki til skemmtilegra gönguferða og
fræðslu um náttúru og sögu. Í skýrslu ráðgjafanefndar umhverfisráðuneytis um
stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs er talað um að hluti Jökuldalsheiðar geti bæst við
þjóðgarðinn (Umhverfisráðuneytið, 2006).
Tillaga: Lagt er til að svæðið verði skilgreint sem sögu og náttúruminjasvæði í
skipulagi með það fyrir augum að tengja það formlega þjóðgarðinum í framtíðinni.
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h) Múli og Hraun
Hluti af landslagsheild í framhaldi af Eyjabakkasvæðinu. Fjölbreytt náttúra sem
tengist þjóðgarðinum. Í skýrslu ráðgjafarnefndar umhverfisráðuneytis um stofnun
Vatnajökulsþjóðgarðs er talað um að Vatnajökulsþjóðgarður nái yfir hluta af Múla
(Umhverfisráðuneytið, 2006).
Tillaga: Lagt til að svæðið verði skilgreint sem jaðarsvæði sem tengist
náttúrufarslega svæðinu innan þjóðgarðsmarka. Skilgreining á svæðinu gæti verið
staðfest gegnum aðalskipulag.

14. Stjórnun og starfsemi
14.1. Yfirlit og framtíðarsýn
Vatnajökulsþjóðgarður þarf að þróa skilvirka stjórnunarhætti og vandaða
stjórnsýslu þar sem gæði og metnaður ráða för. Aðstaða og starfsmannahald þarf
að taka mið af þróun starfseminnar og starfsmenn að vera vel menntaðir.
Starfsmönnum skal gefast kostur á að þroskast í starfi og starfsandi á vinnustað
vera góður. Þjóðgarðurinn þarf að vera í góðu samstarfi við fólk og fyrirtæki í
nágrannabyggðum, ýmsar stofnanir og fagaðila og aðra þjóðgarða.
Framtíðarsýn
Stjórnun Vatnajökulsþjóðgarðs einkennist af metnaði og vandaðri og gagnsærri
stjórnsýslu
Vatnajökulsþjóðgarður er öflugur vinnustaður þar sem vinnur metnaðarfullt og vel
menntað starfsfólk á mörgum fagsviðum. Starfsfólk fær að nýta hæfileika sína,
eflast í starfi og bæta þekkingu sína til að skapa framúrskarandi stofnun.
Þjóðgarðurinn stuðlar að fjölbreyttri atvinnuuppbyggingu í nágrannabyggðarlögum.
Vatnajökulsþjóðgarður tekur þátt í öflugu erlendu samstarfi og hefur skapað sér
sess á alþjóðlegum vettvangi með vottun á sviði þjóðgarða.

14.2. Stjórnun
Vatnajökulsþjóðgarður þarf að hafa stjórnkerfi sem gerir starfsemi einstakra
svæða og þjóðgarðsins alls skilvirka. Ábyrgð stjórnar, svæðisráðs, þjóðgarðsvarða
og starfsmanna þarf að vera skýr og boðleiðir stuttar og greiðar.
133

Verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs. Tillögur fyrir austursvæði

Vatnajökulsþjóðgarður þarf að móta stefnu um áherslur í innri starfsemi
þjóðgarðsins. Ofangreint er grunnur að skilvirku starfi sem þarf að vera til staðar
svo hægt sé að vinna að framkvæmd verndaráætlunar og sinna annarri starfsemi
með góðum hætti. Til að ná fram markmiðum sínum þarf Vatnajökulsþjóðgarður
að vinna náið með mörgum aðilum, stofnunum, sveitarfélögum, félagasamtökum
og ýmsum hagsmunaaðilum. Vatnajökulsþjóðgarður þarf einnig að móta stefnu
um hvernig slíku samstarfi skuli háttað og hafa til þess nægilegt starfslið með
tilskylda færni. Mikilvægt er að þjóðgarðurinn leggi einnig rækt við samstarf við
erlend þjóðgarðasamtök og einstaka þjóðgarða en þar geta Íslendingar lært af
langri reynslu annarra þjóða og fylgst með stefnum og straumum í málefnum
þjóðgarða.

14.3. Starfsstöðvar og húsnæði
Austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er stórt, aðkomuleiðir að því margar og langt á
milli landvörslustöðva.
Helstu markmið og aðgerðir:
a. Að lengja landvörslutíma fram eftir hausti og auka vetrareftirlit.
Reikna má með að umferð aukist um þjóðgarðssvæðið fram eftir hausti og góð tíð
gerir gestum kleift að ferðast lengur um svæðið. Einnig er haustið ákjósanlegur
tími fyrir skólahópa að heimsækja þjóðgarðinn. Á haustin er hætta á að ferðamenn
lendi í vandræðum vegna blautra vega eða snöggra veðrabrigða. Þá er eftirlit og
upplýsingagjöf á hreindýra‐ og gæsaveiðitíma nauðsynleg.
b. Að bæta við landvörslustöð í Geldingafelli.
Talið er líklegt að umferð um svæðið kringum Geldingafell aukist með bættum vegi
inn á svæðið. Stefnt er að því að landvörslustöð verði í Geldingafelli í framtíðinni.
Meta þarf á næstu árum hvort og hvenær þörf er fyrir að hefja landvörslu í
Geldingafelli. Meta þarf þörf fyrir fleiri landvörslustöðvar reglulega.
c. Að tryggja að til sé húsnæði fyrir starfsmenn.
Vinnuaðstaða starfsmanna þjóðgarðsins þarf að vera fullnægjandi hvort sem er í
byggð eða inni á hálendinu.

14.4. Starfsmenn
Öflugur vinnustaður byggir á góðum starfsmönnum og góðri vinnustaðamenningu.
Til að halda í og lokka að góða starfsmenn þarf að tryggja starfsánægju og
jákvæðan starfsanda. Starfsskilyrði verða að vera þannig að starfsmenn geti rækt
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hlutverk sitt sem skyldi. Þjóðgarðurinn ætti að veita fólki með margvíslega
menntun t.d. á sviði náttúruvísinda, félagsvísinda, ferðaþjónustu og fleiri greina
atvinnutækifæri. Fólk með mismunandi bakgrunn og menntun eykur færni
starfsmannahópsins og fjölbreytni atvinnulífs á svæðinu.
Á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs starfa nú tveir fastir starfsmenn með
vinnuaðstöðu á Skriðuklaustri, þjóðgarðsvörður og sérfræðingur. Auk þess nokkrir
sumarstarfsmenn.
Hlutverk starfsmanna þjóðgarðsins er margþætt og krefst tíma og færni á mörgum
sviðum þjóðgarðastjórnunar. Starfsmenn þjóðgarðs þurfa að vera vel að sér um
auðlindir þjóðgarðsins, hafa þekkingu á væntingum gesta þjóðgarðsins, veita
upplýsingar, fræða og sýna færni í samskiptum við gesti, íbúa og ýmsa
hagsmunaaðila. Þeir þurfa að þekkja innviði þjóðgarðsins, skipuleggja og
forgangsraða framkvæmdum, þekkja lög, reglur og þann ramma sem íslensk
stjórnsýsla setur þjóðgarðinum. Þeir þurfa að þekkja vel það samfélag sem
þjóðgarðurinn er hluti af og taka þátt í samræðum og samstarfi um ýmislegt er
lýtur að tengslum þjóðgarðs og samfélags. Þeir þurfa einnig að fylgjast með því
sem er að gerast í málefnum þjóðgarða í alþjóðlegu samhengi og taka þátt í
erlendu samstarfi
Helstu markmið og aðgerðir
a. Að auka þekkingu og færni starfsmanna og gefa starfsmönnum tækifæri til
endurmenntunar.
Þjóðgarðastjórnun krefst þekkingar og færni á fjölmörgum sviðum. Það þarf að
vera þekking á náttúrufræði, kennslu og miðlun, þjóðminjafræði, rannsóknastarfi,
almannatengslum, rekstrarfræði, ferðamálafræði og fleira mætti telja.
Heilsársstarfsmenn þurfa að fá tækifæri til endurmenntunar og taka þátt í
innlendu sem erlendu samstarfi. Allir landverðir ættu að hafa setið
landvarðanámskeið og bjóða þarf upp á endurmenntun fyrir landverði.
Við gerð verndaráætlunar varð til grunnur að stafrænum landupplýsingum (GIS
kerfi) fyrir landssvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Þann grunn má stöðugt bæta með
nýjum upplýsingum. Slíkar landupplýsingar eru mikilvægt stjórntæki þjóðgarðsins
og ættu starfsmenn að hafa kunnáttu til að nota slíkan grunn í daglegum störfum.
Einnig ættu starfsmenn að taka aukinn þátt í vöktun, gagnasöfnun og rannsóknum
af ýmsu tagi í samstarfi við rannsóknastofnanir. Það eykur þekkingu starfsmanna á
auðlindum þjóðgarðsins.
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b. Að hvetja heimaaðila til aukinnar starfsþátttöku í þjóðgarðinum.
Vatnajökulsþjóðgarður á að stuðla markvisst að fjölbreyttum atvinnutækifærum í
þjóðgarðinum fyrir heimaaðila. Það eru margvíslegir möguleikar og hér eru
einungis nefnd nokkur atriði. Að bjóða upp á starfskynningar í þjóðgarðinum,
halda, í samvinnu við fræðslustofnanir, svæðisbundin landvarðanámskeið og
önnur námskeið sem tryggja færni til mismunandi starfa í og við þjóðgarðinn og
vera í samstarfi við rannsóknastofnanir í héraði um rannsóknir og vöktun.

14.5. Innlent samstarf
Verndaráætlun verður ekki komið í framkvæmd fyrir austursvæði þjóðgarðsins
nema til komi öflugt samstarf við fjölmarga innlenda aðila. Það samstarf þarf að
eiga sér stað með markvissum og skipulögðum hætti. Í öðrum köflum
verndaráætlunar var víða komið inn á samstarf og samstarfsaðila. Í töflu 15 eru
helstu innlendu samstarfsaðilar og samstarfsverkefni talin upp.
Tafla 15. Helstu samstarfsaðilar og samstarfsverkefni.

Helstu samstarfsaðilar

Helstu samstarfsverkefni

Ábúendur á jörðum sem
eiga land að þjóðgarði og
aðrir íbúar á svæðinu

Samstarf um talningu sauðfjár innan þjóðgarðs
Samstarf um göngur og eftirlit
Samstarf um vöktun og landvörslu
Samstarf um ferðaleiðir og aðgengi
Samstarf um landvörslu og skálavörslu í Snæfellsskála og
Sigurðarskála í Kverkfjöllum og Hvannalindum og í Geldingafelli sem
uppfylli kröfur og markmið beggja aðila, t.d. með
þjónustusamningum.
Leiðbeiningar um samræmt útlit merkinga og skilta í samstarfi við
Umhverfisstofnun, Þingvallaþjóðgarð og Vatnajökulsþjóðgarð.
Flokkunarviðmið fyrir aðgengi að útivistar‐ og áningastöðum.
Flokkun tjaldsvæða.
Samstarf um skipulag þjónustu við ferðamenn innan þjóðgarðsins
Kynning á tækifærum í ferðaþjónustu og reglum þjóðgarðsins.
Samstarf um skipulag. Einkum skal hugað að mikilvægum
aðkomuleiðum, þjónustu‐ og jaðarsvæðum þjóðgarðsins.
Samstarf um flokkun sorps og losun úrgangs
Samstarf um minka‐ og refaveiðar.
Samstarf um skipulag. Einkum skal hugað að mikilvægum
aðkomuleiðum, þjónustu‐ og jaðarsvæðum þjóðgarðsins.
Samstarf um minka‐ og refaveiðar.
Aðgerðir til að tryggja verndun og viðhald menningarminja á
svæðinu.
Fræðsla um menningarminjar.
Samstarf um fræðslu og menningarviðburði á Skriðuklaustri
Samstarf um uppbyggingu Skriðuklausturs sem ferðamannastaðar
Úttekt á vatnsbólum, fráveitum og gæðum vatns.

Ferðafélag Fljótsdalshéraðs

Ferðamálastofa

Ferðaskrifstofur og
ferðaþjónustuaðilar.
Fljótsdalshérað

Fljótsdalshreppur

Fornleifavernd ríkisins

Gunnarsstofnun
Heilbrigðiseftirlit
Austurlands
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Helstu samstarfsaðilar

Helstu samstarfsverkefni

Jöklarannsóknafélagið
Landeigendur
Landeigendur mikilvægra
jaðarsvæða
Landgræðsla ríkisins

Samstarf vegna skála þeirra, dvalar og rannsókna á jökli
Sjá samninga (viðauki 2 ).
Samstarf um landnotkun á mikilvægum jaðarsvæðum. Samstarf um
merkingar gönguleiða.
Tilraunir með að styrkja gróður á Vesturöræfum
Uppgræðsla á jaðarsvæðum.
Vöktun á ástandi og líffræðilegri fjölbreytni vegna beitar á sömu
afréttum, í samstarfi við Landbúnaðarháskóla Íslands og
Náttúrufræðistofnun Íslands.
Stefnumótun í ferðaþjónustu.
Samstarf um fræðslustarf og gæðamál í ferðaþjónustu
Samstarf um form og umfang á rekstri upplýsingarmiðstöðva á
þessum stöðum
Vöktun á líffræðilegri fjölbreytni á afréttum í samstarfi við
Landbúnaðarháskóla Íslands, Landgræðslu ríkisins og Náttúrustofu
Austurlands.
Kortlagning á ýmsum þáttum náttúrufars t.d. jarðfræði, smádýralífi
og vistgerðum
Rannsóknir og vöktun. Áhrif áfoks á gróður á Vesturöræfum, áhrif
hreindýrabeitar á gróður á Vesturöræfum.
Stofnstærð og nýliðun hreindýra
Burðarsvæði hreindýra
Rannsóknir og vöktun á fuglum
Votlendisrannsóknir
Rannsóknaverkefni. Nemendaverkefni. Aðstaða fyrir nemendur og
rannsóknaaðila.
Námskeið um auðlindir þjóðgarðs í samstarfi við fleiri aðila.
Menningarviðburðir, héraðshátíðir og fleira.
Umsjón með friðlöndum í Kringilsárrana og Hvannalindum.
Sjálfboðaliðar frá BTCV (British Trust for Conservation Volunteers).
Göngustígagerð, viðhald göngustíga og fleiri verkefni í þágu
náttúruverndar.
Landvarðanámskeið og endurmenntun fyrir landverði.
Leiðbeiningar um samræmt útlit merkinga og skilta.
Veiðistjórnun hreindýraveiða
Viðhald og merkingar á vegum og vegamótum þjóðgarðsins.
Upplýsingatorg.
Opnun vega á vorin og lokun vega á haustin. Samræming milli
umdæma og svæða þjóðgarðsins.
Vegagerðin verði veghaldari allra vega þjóðgarðsins.
Samstarf um frágang náma.
Aðstaða og aðstoð fyrir háskólanemendur og rannsóknaaðila.
Miðlun og kynning rannsóknahugmynda og niðurstaðna
rannsóknaverkefna.
Námskeiðahald af ýmsum toga.
Samstarfsverkefni á sviði þekkingar.
Samstarf um þróun sjálfbærrar ferðaþjónustu
Samstarf um nalþjóðleg verkefni vegna atvinnuuppbyggingar í
tengslum við ferðaþjónustu
Námskeið um ferðaþjónustu og þjóðgarð í samstarfi við fleiri aðila.

Markaðsstofa Austurlands
Möðrudalur, Aðalból
Náttúrufræðistofnun

Náttúrustofa Austurlands

Söfn og menningarstofnanir
Umhverfisstofnun

Vegagerð ríkisins

Þekkingarnet Austurlands

Þróunarfélag Austurlands
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Helstu samstarfsaðilar

Helstu samstarfsverkefni

Almannavarnir, lögregla og
björgunarsveitir.
Menntaskólinn á
Egilsstöðum
Grunnskólar á Austurlandi
Vinir Vatnajökuls

Öryggisáætlun.
Samstarf um sameiginleg markmið og framkvæmd náms í
þjóðgarðinum
Samstarf um stefnu og markmið varðandi rannsóknir og önnur
mikilvæg verkefni

14.6. Erlent samstarf
Mikilvægt er að þjóðgarðurinn taki þátt í alþjóðlegu samstarfi um þjóðgarða til að
læra af reynslu annarra, kynna sér stefnur og strauma í þjóðgarðastjórnun erlendis
og gefa starfsfólki kost á að kynnast öðrum þjóðgörðum. Stefna ætti að því að
þjóðgarðurinn hljóti alþjóðlega vottun. Þjóðgarðurinn á einnig að sækjast eftir
erlendu samstarfi um rannsóknir, fræðslu, endurmenntun starfsmanna og fleira.
Alþjóðlegt samstarf og tengsl varðandi margvísleg framkvæmdamál getur skilað
árangri og þekkingu t.d. varðandi stígagerð, hönnun ýmiskonar mannvirkja og
merkinga. Þá hafa erlendir sjálfboðaliðar reynst mikilvægir við að koma í
framkvæmd endurbótum á gönguleiðum o.fl. Gera ætti áætlun um erlent
samstarf, helstu markmið þess og umfang þannig að það skili tilætluðum árangri.
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Myndaskrá
1.mynd. Mörk Vatnajökulsþjóðgarðs (Landmælingar Íslands. Mörk
Vatnajökulsþjóðgarðs stafræn gögn. Reglugerð nr. 608/2008 um
Vatnajökulsþjóðgarð og reglugerð nr. 755/2009 um breytingu á reglugerð nr.
608/2008 um Vatnajökulsþjóðgarð).
2. mynd. Skipting Vatnajökulsþjóðgarðs í rekstrarsvæði (Landmælingar Íslands,
2009; Reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 608/2008; Reglugerð nr. 755/2009
um breytingu á reglugerð nr. 608/2008)
3. mynd. Eignarhald á landi innan þjóðgarðs og á nokkrum jararsvæðum
(Landmælingar Íslands a; Óbyggðanefnd).
4. mynd. Friðlönd í umsjá Vatnajökulsþjóðgarðs (Umhverfisstofnun b)
5. mynd. Vatnajökulsþjóðgarður, svæði á náttúrverndaráætlun 2004 ‐ 2008, svæði
að náttúruverndaráætlun 2009 – 2013, náttúruminjaskrá, háhitasvæði og
lónsstæði skv. Rammaáætlun um nýtingu vatnsafls (Umhverfisstofnun b;
Umhverfisráðuneyti, án ártals f; Rammaáætlun a; Rammaáætlun b; Rammaáæltun
c; Náttúrufræðistofnun Íslands d).
6. mynd. Fjöldi skráðra háplöntutegunda í hvern reit (5x5 km) á austursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs (Náttúrufræðistofnun Íslands a, 2009).
7. mynd. Þjónustusvæði, svæði sem þarfnast sértækra aðgerða, svæði sem njóta
sértakrar verndar og víðerni, á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs og á
mikilvægum jaðarsvæðum. (Landmælingar Íslands, 2009; Landmælingar Íslands a)
8. mynd. Náttúruminjar sem njóta sérstakrar verndar skv. 37. gr. laga um
náttúruvernd (44/1999). (Náttúrufræðistofnun Íslands , 2009 b;
Náttúrufræðistofnun íslands , 2009a; Landmælingar Íslands b; Loftmyndir ehf)
9. mynd. Vaxtarstaðir sjaldgæfra tegunda og yfirborðsþekja lands á austursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs. (Landmælingar Íslands b; Náttúrufræðistofnun Íslands b, án
ártals)
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10. mynd. Fellisvæði og mikilvæg varplönd heiðagæsa á austursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs. (Halldór Walter Stefánsson, 2010)
11. mynd. Flokkun vatnafars á austursvæði vatnajökulsþjóðgarðs. (Veðurstofa
Íslands, 2009 a)
12. mynd. Jarðvegsflokkun á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.
(Landbúnaðarháskóli Íslands; Ólafur Arnalds, Hlynur Óskarsson, Fanney Ósk
Gísladóttir og Einar Grétarsson, 2009)
13. mynd. Rofkort af austursvæði vatnajökulsþjóðgarðs. (Landbúnaðarháskóli
Íslands b).
14. mynd. Niðurstöður reiknilíkana af afkomu og hreyfingu Langjökuls (L),
Hofsjökuls (H) og suður‐Vatnajökuls (V) ( Helgi Björnsson og Finnur Pálsson, 2008)
15. mynd. Staða gróður‐ og vistgerðakortlagningar og staðsetning
gróðurrannsóknareita á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. (Landgræðsla ríkisins,
2009; Náttúrustofa Austurlands, 2009; Náttúrufræðistofnun Íslands, 2009)
16. mynd. Staðsetning menningarminja á austursvæði vatnajökulsþjóðgarðs.
(Fornleifavernd ríkisins, 2009; Fornleifastofnun Íslands, 2009; Mál og menning ,
2009)
17. mynd. Akvegir og slóðir á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Vegir eru
gráðaðir eftir færð þar sem upplýsingar liggja fyrir (Loftmyndir ehf. a; Samsýn ehf;
Landsvirkjun hf. a )
18. mynd. Þekktar vetrarakstursleiðir utan jökuls og upp á jökul, á austur‐ og
norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. (Smári Sigurðsson , 2009; Jón Magnús
Guðmundsson, 2009; Þórhallur Þorsteinsson, 2009; Starfsmenn þjóðgarðsins á
austursvæði, 2009)
19. mynd. Þjónustusvæði, helstu mannvirki, akvegir, göngu‐ og reiðleiðir og
útsýnisstaðir á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. (Hafþór Snjólfur Helgason;
Agnes Brá Birgisdóttir, 2009; Loftmyndir ehf. a; Landsvirkjun hf. a )
20. mynd. Veðurstöðvar, fjarskiptasendar, vatnshæðarmælar flóðaviðvörunar‐ og
flóðamælar á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs (Landsvirkjun hf. b;
Landmælingar Íslands , 2009; Vodafone, 2009; Veðurstofa Íslands, 2009;
Veðurstofa Íslands, 2009 b)
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21. mynd. Beitarnýting og veiðar á einstökum svæðum innan austursvæðis
Vatnajökulsþjóðgarðs (Aðalsteinn Jónsson, 2010; Reglugerð um
Vatnajökulsþjóðgarð nr. 608/2008; Oddviti Fljótsdalshrepps, 2009).
22. mynd. Staðsetning veiddra hreindýra árin 2007‐2009. Umhverfisstofun 2009.
Kortaskrár með staðsetningu veiddra hreindýra árin 2007, 2008 og 2009. Gögn
fengin frá Jóni Örvari Geirssyni Jónssyni 10. desember 2009 til Kristínar
Ágústsdóttur.
23.mynd. Mikilvæg jaðarsvæði. (Óbyggðanefnd; Umhverfisstofnun b).
Kortagrunnur fyrir alla vinnu: Undirliggjandi mynd, hæðarlínur, vatnafar,
mannvirki, sýslumörk og vegir eru frá Loftmyndum ehf. Mörk þjóðgarðs,
rekstrarsvæði, önnur mörk, örnefni og mannvirki eru úr IS50v 2.2. frá
Landmælingum Íslands.
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