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Samantekt
Lög um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/207 voru samþykkt á vorþingi 2007 og þjóðgarðurinn var
stofnaður með reglugerð nr. 608/2008 þann 7. júní 2008. Gerð verndaráætlunar um
Vatnajökulsþjóðgarð byggir á 12. og 13. gr. laga um Vatnajökulsþjóðgarð og reglugerð um
Vatnajökulsþjóðgarð.
Þar segir að í verndaráætlun skuli gerð grein fyrir markmiðum verndar á
einstökum svæðum innan Vatnajökulsþjóðgarðs, einstökum 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.
Eftirfarandi skýrsla er tillaga að verndaráætlun fyrir norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs ásamt
sameiginlegum kafla fyrir norður-, austur-, suður- og vestursvæði þjóðgarðsins. Fyrstu kaflar fjalla um
gerð verndaráætlunar, stjórnsýslulega umgjörð og mat á verndargildi náttúruminja svæðisins. Kaflar 4
til 14 fjalla um framtíð og stefnu á norðursvæði þjóðgarðsins, markmið og aðgerðir.
Í tillögu að verndaráætlun er lagt til að allt núverandi norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs verði stýrt
samkvæmt markmiðum verndarflokks II hjá IUCN enda falla tilgangur og markmið núverandi
norðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs að meginmarkmiðum verndarflokks II. Lagt er til að svæðinu verði
skilgreind nokkur stjórnunarsvæði þar sem mismunandi reglur gilda eða beita þarf sértækum
aðgerðum í tíma og/eða rúmi; svæði sem þarfnast sérstakrar verndunar, svæði sem þarfnast sértækra
aðgerða, víðerni, svæði með hefðbundinni landnotkun og þjónustusvæði. Í kringum þjóðgarðinn eru
skilgreind mikilvæg jaðarsvæði og komið með forgangstillögur að stækkun þjóðgarðsins.
Í tillögu að verndaráætlun er lögð áhersla á verndun jarðfræðilegs og líffræðilegs fjölbreytileika
svæðisins ásamt því að stoppað verði upp í þær þekkingargloppur sem eru til staðar varðandi náttúru
svæðisins. Sérstök áhersla er á að landslag, landslagsheildir, jarðmyndanir og jarðfræðileg fjölbreytni
verði kortlögð og samspil jarðfræðilegrar og líffræðilegrar fjölbreytni verði skoðuð. Einnig er lögð
áhersla á að fylgjast með áhrifum hlýnandi loftslags á náttúru þjóðgarðsins. Í verndaráætlun er lagt til
að varðveita valdar menningarminjar svæðisins og kortleggja þær minjar sem á eftir að kortleggja.
Á fyrstu árum þjóðgarðsins er nauðsynlegt að gera aðkomu þjóðgarðsins skýra, aðgengilega og
auðkennandi öllum gestum hans. Vegi og slóða þjóðgarðsins þarf að merkja og stika betur og
nauðsynlegum upplýsingum og leiðbeiningum verði komið til allra gesta hans. Í verndaráætlun er lagt
til að fjölga þjónustusvæðum á norðursvæði þjóðgarðsins og auka landvörslu. Þar er einnig lagt til að
fjölga gönguleiðum og öðrum útivistarmöguleikum. Upplýsingagjöf og fræðslu þarf að auka og bæta
og gera þarf fræðsluáætlun fyrir allan þjóðgarðinn.
Í verndaráætlun er lagt til að öflugt samstarf verði milli þjóðgarðs og samfélags og lögð verði áhersla á
að fjölga atvinnutækifærum í tengslum við þjóðgarðinn. Öll landnotkun skal vera sjálfbær og
þjóðgarðurinn mun setja leikreglur og leiðbeina ferðaþjónustuaðilum og öðrum um sjálfbæra
landnotkun innan þjóðgarðs. Þjóðgarðurinn mun ganga á undan með góðu fordæmi og móta sér virka
umhverfisstefnu sem verður öðrum fyrirmynd.
Framkvæmd verndaráætlunar kallar á gott og vel menntað starfsfólk. Lögð er áhersla á að
Vatnajökulsþjóðgarður verði öflugur vinnustaður sem taki þátt í innlendu sem erlendu samstarfi á
mörgum sviðum þjóðgarðastjórnunar.
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Myndaskrá
Kortavinnsla: Kristín Ágústsdóttir Náttúrustofu Austurlands.
Ljósmyndir á forsíðu: Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir og Aðalsteinn Örn Snæþórsson
Kortagrunnur:

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.

Mynd 2.1. Mörk og staðsetning Vatnajökulsþjóðgarðs…………………………………….….…………………….bls.18
Heimild: Landmælingar Íslands. Mörk Vatnajökulsþjóðgarðs. Reglugerð nr. 608/2008 um Vatnajökulsþjóðgarð og
reglugerð nr. 755/2009 um breytingu á reglugerð nr. 608/2008 um Vatnajökulsþjóðgarð.
Mynd 2.2. Vatnajökulsþjóðgarður, rekstrarsvæði, sveitarfélög og eignarhald á landi þjóðgarðsins..................bls.21
Heimild: IS50v 2.2. frá Landmælingum Íslands. Óbyggðanefnd, www.obyggdanefnd 2010 – Yfirlitskort yfir
þjóðlendulínur á svæðum 1-7A. Sótt 12. janúar 2010. Oddviti Fljótsdalshrepps. Tölvupóstur til GÁJ 13. okt 2009
um jarðir í Fljótsdalshreppi. Annars málsskjöl vegna þjóðlendumála sem sjá má á vef óbyggðanefndar.
Mynd 2.3. Vatnajökulsþjóðgarður og friðlýst svæði í umsjá Vatnajökulsþjóðgarðs……….……………….…….bls.23
Heimild: Umhverfisstofnun. Landupplýsingar um náttúruvernd – http://.ust.is/Natturuvernd/landupplysingar/.
Reglugerð nr. 608/2008 um Vatnajökulsþjóðgarða og reglugerð nr. 755/2009 um breytingu á reglugerð nr.
608/2008 um Vatnajökulsþjóðgarð.
Mynd 2.4. Staða skipulagsáætlana sveitarfélaga á svæði Vatnajökulsþjóðgarðs…………..………….………..bls.27
Heimild: www.skipulag.is/focal/webguard.nsf/key2/adalskipulag. Sótt 19. nóvember 2009. Einnig upplýsingar frá
einstökum svæðum þjóðgarðsins.
Mynd 2.5. Vatnajökulsþjóðgarður, svæði á Náttúruverndaráætlun 2004-2008, svæði á Náttúruverndaráætlun
2009-2013, svæði á Náttúruminjaskrá, háhitasvæði og lónstæði vatnsaflsvirkjana samkvæmt
Rammaáætlun.................................................................................................................................................. bls.31
Heimild: Umhverfisstofnun.Landupplýsingar um náttúruvernd– http://.ust.is/Natturuvernd/landupplysingar/.
Rammaáæltun um vernd og nýtingu náttúrusvæða með áherslu á vatnsafl og jarðhitasvæði,
http://www.rammaaaetlun.is/virkjanakostir/. Virkjunarkostir rammaáætlunar. Kynningarfundur verkefnisstjórnar 2.
áfanga rammaáætlunar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma. Þjóðminjasafnið,9. júní 2009 – Glærusýning
http://www.rammaaaetlun.is/virkjanakostir/vidbot). Vatnsorkukostir í Rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og
jarðvarma. Viðauki a-1 í niðurstöðuskýrslu 1. Áfanga. http://www.rammaaaetlun.is/virkjanakostir/umfjollunmorgunbladsins/. Náttúrufræðistofnun Íslands. Kortaskrá með afmörkun háhitasvæða. Send í pósti til Regínu
Hreinsdóttur í desember 2009.
Mynd 5.1. Einstök svæði í Jökulsárgljúfrum......................................................................................................bls.41
Heimild: Reglugerð nr. 755/2009 um Vatnajökulsþjóðgarð.
Mynd 5.1. Einstök svæði á hálendinu................................................................................................................bls.42
Heimild: Reglugerð nr. 755/2009 um Vatnajökulsþjóðgarð
Mynd 6.1. Vatnajökulsþjóðgarður, gosbelti, megineldstöðvar og sprungureinar...............................................bls.51
Heimild: Höggunarkort Náttúrufræðistofnunar Íslands 1:600.000 og Jarðfræðikort NÍ 1:600.000.
Mynd 6.2. Náttúruminjar sem njóta sérstakrar verndar í Jökulsárgljúfrum skv. 37. gr.
náttúruverndarlaga............................................................................................................................................bls.55
Heimild: Höggunarkort Náttúrufræðistofnunar Íslands 1:600.000 og Jarðfræðikort NÍ 1:600.000.
Afmörkun háhitasvæða frá Náttúrufræðistofnun Íslands.
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Mynd 6.3. Náttúruminjar sem njóta sérstakrar verndar á hálendinu skv. 37. gr. náttúruverndarlaga og
hraunhellar........................................................................................................................................................bls.56
Heimild: Höggunarkort Náttúrufræðistofnunar Íslands 1:600.000 og Jarðfræðikort NÍ 1:600.000. Björn Hróarsson
(2006). Íslenskir hellar. Vaka-Helgafell/Edda útgáfa 2006. Jón G. Snæland og Þóra Sigurbjörnsdóttir (2009).
Heitar laugar á Íslandi. Skrudda 2009.
Mynd 6.4. Útbreiðsla birkiskóga og gróðurrannsóknareitir í Jökulsárgljúfrum...................................................bls.60
Heimild: Skógrækt ríkisins 2009. Kortaskrár af dreifingu birkiskóga á Íslandi. Gögn fengin í tölvupósti 8. maí 2009
frá Birni Traustasyni til Kristínar Ágústsdóttur. Landgræðsla ríkisins 2009. Kortaskrár af gróðurrannsóknareitum.
Gögn fengin í tölvupósti 9. mars 2009 frá Örnu Björk Þorsteinsdóttur til Sigþrúðar Stellu Jóhannsdóttur, framsent
til Kristínar Ágústsdóttur.
Mynd 6.5. Staðsetning sjaldgæfra plöntutegunda í Jökulsárgljúfrum................................................................bls.61
Heimild: Náttúrufræðistofnun Íslands 2009. Gagnagrunnur um plöntur (óbirt).
Mynd 6.6. Staðsetning sjaldgæfra plöntutegunda á hálendinu.........................................................................bls.62
Heimild: Náttúrufræðistofnun Íslands 2009. Gagnagrunnur um plöntur (óbirt).
Mynd 6.7. Varp flórgoðans á Ástjörn sumarið 2007..........................................................................................bls.63
Heimild: Aðalsteinn Örn Snæþórsson (2007). Varp flórgoðans á Ástjörn sumarið 2007. Náttúrustofa
Norðausturlands (Í handriti).
Mynd 6.8. Helstu varpsvæði heiðagæsa á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs og í Herðubreiðarfriðlandi......bls.65
Heimild: Kári Kristjánsson og Jóhanna Katrín Þórhallsdóttir 2005. Greinargerð um áhrif umferðar á fuglavarp í
Herðubreiðarfriðlandi, vegna sumaropnunar vega um friðlandið. Kári Kristjánsson (2008). Tölvupóstur
17.12.2008. Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2008. Fuglalíf á hálendinu norðan Vatnajökuls. Gögn fengin í
tölvupósti 30. september 2008. Smári Sigurðsson 2008. Munnlegar heimildir 19.02.2008. Vettvangsskoðun 2009.
Mynd 6.9. Votlendissvæði í Jökulsárgljúfrum sem njóta verndar skv. 37. gr. náttúruverndarlaga....................bls.66
Heimild: Landmælingar Íslands. Kortaskrá af Corine yfirborðsflokkun 2006. Sent í pósti til Kristínar Ágústsdóttur
frá Kolbeini Árnasyni í september 2009. Loftmyndir ehf. Vatnafarsþekja.
Mynd 6.10. Votlendissvæði á hálendinu sem njóta verndar skv. 37. gr. náttúruverndarlaga............................bls.67
Heimild: Landmælingar Íslands. Kortaskrá af Corine yfirborðsflokkun 2006. Sent í pósti til Kristínar Ágústsdóttur
frá Kolbeini Árnasyni í september 2009. Loftmyndir ehf. Vatnafarsþekja.
Mynd 6.11. Vatnafarsflokkun á norðursvæði, vatnsverndarsvæði og staðsetning vatnsbóla............................bls.71
Heimild: Veðurstofa Íslands 2009: Gagnabanki Veðurstofu Íslands, afgreiðsla nr. 2009-11-18/01. Úr Freysteinn
Sigurðsson, , Jóna Finndís Jónsdóttir, Stefanía G. Halldórsdóttir og Þórarinn Jóhannsson 2006. Vatnafarsleg
flokkun vatnasvæða á Íslandi : hvernig bregðast landsvæði við úrkomu og miðla henni? Reykjavík: Orkustofnun,
Vatnamælingar, OS-2006/013. Aðalskipulag Skútustaðahrepps 1996-2015 og Aðalskipulag Kelduneshrepps
1995-2007. Hnitsetning vatnsbóla á vettvangi.
Mynd 6.12. Jarðvegsflokkun á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs…….………………..………………………..bls.73
Heimild: Landbúnaðarháskóli Íslands 2009. Ólafur Arnalds, Hlynur Óskarsson, Fanney Ósk Gísladóttir og Einar
Grétarsson. Jarðvegskort af Íslandi.
Mynd 6.13. Jarðvegsrof og landgræðslusvæði við Jökulsárgljúfur…………………….……………………..……bls.74
Heimild: Landbúnarðarháskóli Íslands: Kortaskrá af jarðvegsrofi á Íslandi. Gögn send í pósti til Þorvarðar
Árnasonar í desember 2008. Ólafur Arnalds o.fl. (1997). Jarðvegsrof á Íslandi. Landgræðsla ríkisins:
Rannsóknastofnun landbúnaðarins 1997. Landgræðsla ríkisins 2009. Kortaskrár af landgræðslusvæðum. Gögn
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fengin í tölvupósti 9. mars 2009 frá Örnu Björk Þorsteinsdóttur til Sigþrúðar Stellu Jóhannsdóttur, framsent til
Kristínar Ágústsdóttur.
Mynd 6.14. Jarðvegsrof og landgræðslusvæði á hálendinu..............................................................................bls.75
Heimild: Landbúnarðarháskóli Íslands: Kortaskrá af jarðvegsrofi á Íslandi. Gögn send í pósti til Þorvarðar
Árnasonar í desember 2008. Ólafur Arnalds o.fl. (1997). Jarðvegsrof á Íslandi. Landgræðsla ríkisins:
Rannsóknastofnun landbúnaðarins 1997. Landgræðsla ríkisins 2009. Kortaskrár af landgræðslusvæðum. Gögn
fengin í tölvupósti 9. mars 2009 frá Örnu Björk Þorsteinsdóttur til Sigþrúðar Stellu Jóhannsdóttur, framsent til
Kristínar Ágústsdóttur. Sandleiðir byggjast á korti úr Ólafur Arnalds (1992). Sandleiðir á Norðausturlandi.
Græðum Ísland, Árbók Landgræðslu ríkisins, ritstj. Andrés Arnalds. IV:145-149.
Mynd 6.15. Sviðsmynd um breytingar hitastigs og úrkomu á 21. öld…………………………………….……….bls.77
Heimild: Jóhannesson, T., G. Aðalgeirsdóttir, H. Björnsson, P. Crochet, E. B. Elíasson, S. Guðmundsson, J. F.
Jónsdóttir, H. Ólafsson, F. Pálsson, Ó. Rögnvaldsson, O. Sigurðsson, A. Snorrason, Ó. G. Bl. Sveinsson and Th.
Thorsteinsson 2007. Effect of climate change on hydrology and hydro-resources in Iceland. Final report of the
VO-project, OS-2007/011. Fenger, J., ed. 2007. Impacts of Climate Change on Renewable Energy Sources.
Their Role in the Nordic Energy System. A comprehensive report resulting from a Nordic Energy Research
project. Nord 2007:003, Nordic Council of Ministers, Copenhagen, 190 pp.
Mynd 6.16. Niðurstöður reiknilíkana af afkomu og hreyfingu Langjökuls (L), Hofsjökuls (H) og suður-Vatnajökuls
(V). ....................................................................................................................................................................bls.78
Heimild: Helgi Björnsson og Finnur Pálsson, Icelandic Glaciers, Jökull no. 58, 2008, p:365-386
Mynd 7.1. Menningarminjar í Jökulsárgljúfrum………………………………………………………...……………bls.83
Heimild: Oddgeir Hansson, Stefán Ólafsson, Þóra Pétursdóttir 2008. Fornleifaskráning í Kelduhverfi.
Fornleifastofnun Íslands.
Mynd 7.2. Menningarminjar á hálendinu...........................................................................................................bls.84
Heimild: Birna Lárusdóttir og fleiri 2000. Fornleifaskráning í Skútustaðahreppi IV: Fornleifar við norðan- og
austanvert Mývatn, milli Grímsstaða og Kálfastrandar auk afréttarlanda. Fornleifastofnun Íslands. Elín Ósk
Hreiðarsdóttir og Orri Vésteinsson 1999. Fornleifaskráning í Skútustaðahreppi III. Fornleifar við sunnanvert
Mývatn, milli Haganess og Garðs. Fornleifastofnun Íslands. Inga Sóley Kristjönudóttir 2008. Fremrinámur.
Fornleifaskráning. Fornleifavernd ríkisins v. Rammaáætlunar. Inga Sóley Kristjönudóttir (2008). Askja og
Sigurðarskarð. Úttekt á fornleifum. Fornleifavernd ríkisins v. Rammaáætlunar. Ingvar Teitsson 2005. Biskupaleið
yfir Ódáðahraun. Ferðafélag Íslands. Orri Vésteinsson og Elín Ósk Hreiðarsdóttir 1999. Fornleifaskráning í
Skútustaðahreppi III. Fornleifar við sunnanvert Mývatn, milli Haganess og Garðs. Fornleifastofnun Íslands 1999.
Orri Vésteinsson 2004. Krókdalur Fornleifaskráning 2004. Fornleifastofnun Íslands. Sólborg Una Pálsdóttir 2008.
Vonarskarð og Hágöngur. Úttekt á fornleifum. Fornleifavernd ríkisins v. Rammaáætlunar. Hnitsetning á vettvangi.
Mynd 8.1. Vegir og slóðar í Jökulsárgljúfrum....................................................................................................bls.94
Heimild: Vegir frá Loftmyndum ehf. Slóðir frá Samsýn ehf
Mynd 8.2. Vegir og slóðar á hálendinu..............................................................................................................bls.95
Heimild: Vegir frá Loftmyndum ehf. Slóðir frá Samsýn ehf
Mynd 8.3. Erfiðleikagráða vega og slóða á hálendinu………………………………………………………………bls.96
Heimild: Vegir frá Loftmyndum ehf. Slóðir frá Samsýn ehf. Stuðst við veggráðun Vegagerðarinnar.
Mynd 8.4. Helstu núverandi vetrarakstursleiðir og akstursleiðir á jökli á norður- og austursvæði
þjóðgarðsins....................................................................................................................................................bls.100
Heimild: Jón Magnús Guðmundsson 2009. Göng fengin í tölvupósti 15. maí 2009 frá Jóni Magnúsi
Guðmundssyni til Kristínar Ágústsdóttur. Upplýsingar frá starfsmanni þjóðgarðsins (trakk) og upplýsingar frá
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Þórhalli Þorsteinssyni á Egilsstöðum, veittar í desember 2009 (teiknaðar leiðir á Geldingafellsjökul og
Eyjabakkajökul) .
Mynd 9.1. Mannvirki og helstu leiðir í Jökulsárgljúfrum...................................................................................bls.107
Heimild: Starfsmenn Vatnajökulsþjóðgarðs, skýrslur um mannvirki og hnitsetning á vettvangi.
Mynd 9.2. Mannvirki og helstu leiðir á hálendinu............................................................................................bls.108
Heimild: Starfsmenn Vatnajökulsþjóðgarðs, www.ffa.is og hnitsetning á vettvangi. Samvinnunefnd um
svæðisskipulag Miðhálendis Íslands (1997). Miðhálendi Íslands, Svæðisskipulag 2015.
Mynd 9.3. Veðurstöðvar, flóðamælar og fjarskiptamöstur á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs...................bls.115
Heimild: Veðurstofa Íslands 2009. Kortaskrá með dreifingu Veðurstöðva frá Ester H. Jensen í tölvupósti til
Kristínar Ágústsdóttur 6. Október 2009. Vodafone 2009. Kortaskrá með dreifingu senda frá Sigurbirni Óskari
Guðmundssyni til Kristínar Ágústsdóttur 15. maí 2009. Landmælingar Íslands 2009. IS50v 2.2. Kortaskrá með
mannvirkjum. Veðurstofa Íslands 2009: Gagnabanki Veðurstofu Íslands, afgreiðsla nr. 2009-11-18/01.
Mynd 9.4. Útsýnisstaðir og útsýnisleiðir í Jökulsárgljúfrum………………………………………………...……..bls.117
Heimild: Vettvangsvinna.
Mynd 11.1. Hefðbundin landnotkun á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs……………………….……………..bls.130
Heimild: Reglugerð nr. 755/2009 um Vatnajökulsþjóðgarð. Vegagerðin 2009. Kortaskrá með námum frá Hersir
Gíslasyni í tölvupósti til Kristínar Ágústsdóttur 15. Apríl 2009. Ýmsar munnlegar heimildir.
Mynd 13.1. Mikilvæg jaðarsvæði við Jökulsárgljúfur………………………………..……………….…………….bls.143
Heimild: Engin.
Mynd 13.2. Mikilvæg jaðarsvæði á hálendinu……………………………………………………….……….…….bls.146
Heimild: Engin.
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1. Inngangur
Gerð verndaráætlunar um Vatnajökulsþjóðgarð byggir á 12. og 13. gr. laga nr. 60/2007 um
Vatnajökulsþjóðgarð og reglugerð nr. 608/2008 um Vatnajökulsþjóðgarð. Í verndaráætlun skal gerð
grein fyrir markmiðum verndar á einstökum svæðum innan Vatnajökulsþjóðgarðs, einstökum
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.
Svæðisráðin, hvert á sínu svæði, eru ábyrg fyrir því að vinna tillögu að verndaráætlun fyrir viðkomandi
svæði en stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs fer yfir tillögur svæðisráða og vinnur á grundvelli þeirra tillögu
sína að verndaráætlun fyrir Vatnajökulsþjóðgarð. Svæðisráðin höfðu 18 mánuði til að vinna sínar
tillögur en stjórnin hefur 6 mánuði til að sameina þær í eina verndaráætlun. Samkvæmt lögum um
Vatnajökulsþjóðgarð skal gerð verndaráætlunar Vatnajökulsþjóðgarðs vera lokið innan tveggja ára frá
stofnun þjóðgarðsins. Verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs skal endurskoðuð eigi sjaldnar en á 10
ára fresti.

1.1. Gerð verndaráætlunar á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs
Svæðisráð norðursvæðis samdi við Náttúrustofu Norðausturlands um gerð tillögu að verndaráætlun
fyrir það svæði og hófst sú vinna sumarið 2008. Gerð verndaráætlunar má skipta í nokkra hluta (sjá
mynd 1.1):
Mynd 1.1. Ferli verndaráætlunar fyrir norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.

Endurskoðun og mat
á árangri

Undirbúningur

Lýsing

Greining

Stefna og aðgerðir

Áhrif áætlunar

Stöðumat

Verndaráætlun

Umhverfisskýrsla

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.
Lýsing. Í þessum hluta voru dregnir saman helstu þættir varðandi auðlindir og landnotkun svæðisins
ásamt því að gerð var grein fyrir þeirri lagalegu og stjórnsýslu umgjörð sem verndaráætlun býr við.
Greining. Í þessum hluta eru áhersluatriðin dregin fram, sérstaða auðlindar, verndargildi hennar,
tækifæri og hættur. Hér var lögð áhersla á að greina mismunandi hagsmuni og skoða þá þætti sem
tekist er sérstaklega á um. Að loknum þessum hluta var gert stöðumat sem byggðist á fyrirliggjandi
upplýsingum.
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Stefna og aðgerðir. Í þessum hluta er mótuð framtíðarsýn, markmið og leiðir að markmiðum. Þetta er
hin eiginlega verndaráætlun þar sem mörkuð er stefna til framtíðar og komið með tillögur að
aðgerðum.
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.
Endurskoðun og mat á árangri. Verndaráætlun er lifandi plagg sem þarfnast reglulegrar
endurskoðunar eigi sjaldnar en á 10 ára fresti. Mælst er til að fyrsta endurskoðun verndaráætlunar fari
fram eftir 5 ár. Fyrir því má færa nokkur rök en eftirfarandi varða fyrst og fremst norðursvæðið:
Á miðju tímabilinu eða nánar tiltekið þann 16. apríl 2009 var þjóðgarðurinn stækkaður. Við
norðursvæðið bættist stórt landssvæði í Skútustaðahreppi sem nær meðal annars yfir Öskju,
Dyngjufjöll og stóran hluta Ódáðahrauns. Stækkunin varð á þeim tíma þegar fyrstu hlutum vinnunnar
var að stærstum hluta lokið fyrir norðursvæðið, þ.e. undirbúningur, lýsing og greining. Þegar ljóst var
að verklokum yrði eingöngu frestað um einn mánuð, þrátt fyrir umtalsverða stækkun svæðisins á
miðju tímabilinu, var það mat Náttúrustofunnar í samráði við svæðisráðið að ekki yrði hægt að gera
hinu nýja svæði ítarleg skil varðandi lýsingu og greiningu. Þar sem lýsing og greining er undirstaðan
að stefnumótun svæðisins er ljóst að nokkuð skortir á. Því var tekin sú afstaða að byggja alla
stefnumótun og tillögur um aðgerðir á varúðarreglu þar sem ekki tókst að afla nægjanlegra upplýsinga
um svæðið, einkum jarðfræði þess. Jarðfræði Öskjusvæðisins er hinsvegar mikið rannsökuð en ekki
tókst að skoða þær upplýsingar innan þess tímaramma sem gefinn var.
Kortlagning jarðfræði og jarðmyndana er mjög gloppótt á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.
Nauðsynlegt er að bæta úr því fyrir næstu endurskoðun.

1.2. Uppbygging verndaráætlunar
Verndaráætlun skiptist í 5 hluta.
I hluti er yfirlit yfir efni verndaráætlunar, samantekt og efnisyfirlit.
II hluti er sá rammi sem verndaráætlun vinnur eftir, tíma-, laga- og stjórnsýslulegur rammi. Þar er
einnig fjallað um þær alþjóðlegu skuldbindingar sem Íslendingar eru aðilar að.
III hluti er samantekt um auðlindir svæðisins og verndargildi þeirra. 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.
V hluti er umhverfisskýrsla sem ljúka þarf þegar gerð hefur verið ein heildstæð áætlun fyrir öll svæðin.

1.3. Hvað gerir verndaráætlun?
Verndaráætlun er fyrst og fremst stefnumótandi áætlun sem stjórnendur Vatnajökulsþjóðgarðs
styðjast við þegar ákvarðanir um stjórn og skipulag þjóðgarðsins eru teknar. Verndaráætlun getur
staðið sjálfstætt um einhver ár án þess að vera háð fjárveitingum hvers tíma. Í framhaldi af gerð
verndaráætlunar er nauðsynlegt að vinna framkvæmdaáætlun og aðrar starfsáætlanir sem miða að
því að koma verndaráætlun í framkvæmd innan þess fjárlagaramma sem settur er (sjá nánar í kafla
14.6). Það er ekki hlutverk verndaráætlunar að gera ítarlega framkvæmdaáætlun innan fjárlagaramma
sem getur verið síbreytilegur frá ári til árs, heldur aðeins að koma með áherslur og leggja til
nauðsynlega forgangsröðun að helstu aðgerðum þar sem það á við.
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Gerð verndaráætlunar er aðeins einn hluti af nokkrum ferlum við stjórn þjóðgarðsins og til að koma
verndaráætlun/stefnumótun í framkvæmd þurfa aðrir ferlar einnig að vera virkir (sjá nánar í kafla
14.1).

1.4. 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 gerðar viðhorfskannanir meðal gesta og starfsmanna þjóðgarðsins. Einnig var fundað reglulega
með ráðgjöfum að gerð verndaráætlunar á öðrum svæðum þjóðgarðsins. Í viðauka 1 má sjá lista yfir
samráðsfundi á norðursvæði.
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2. Stjórnsýsluleg umgjörð
2.1. Tilgangur og markmið þjóðgarðs
2.1.1. Markmið friðlýsingar
Vatnajökulsþjóðgarður var stofnaður með reglugerð nr. 608/2008 þann 7. júní 2008. Í reglugerð
þjóðgarðsins segir:
„Markmiðið með friðlýsingu Vatnajökulsþjóðgarðs 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 fallinn 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.“
Markmið friðlýsingar Vatnajökulsþjóðgarðs, eins og það birtist í reglugerð, er mjög almenns eðlis og
tekur ekki tillit til sérstöðu og mikilvægi 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.
2.1.2. Sérstaða Vatnajökulsþjóðgarðs
Sérstaða Vatnajökulsþjóðgarðs felst fyrst og fremst í jarðfræði svæðisins og má með sanni kalla hann
jarðfræðiþjóðgarð. Á svæðinu er að finna meiri fjölbreytileika jarðmyndana sem mótaðar eru af
samspili jökla og eldvirkni en á nokkrum öðrum stað á jörðinni. Eldvirkni svæðisins stafar af
staðsetningu þess á eystra gosbelti Íslands sem liggur undir vestanverðum Vatnajökli og norður í
Öxarfjörð. Undir Íslandi er svokallaður möttulstrókur en í upp í gegnum möttul jarðar stíga á nokkrum
stöðum, um þúsund kílómetra eða meira, strókar af heitri, seigfljótandi bergkviku. Tilvist Íslands úti í
miðju Atlantshafi má því skýra með samspili Mið-Atlantshafshryggjarins og möttulstróksins undir
Íslandi sem á upptök djúpt í möttli jarðar. Miðja möttulstróksins undir Íslandi er um norðvestanverðan
Vatnajökul. Að saman fari úthafshryggur og möttulstrókur eins og hér á landi á sér ekki beina
hliðstæðu annarstaðar á jörðinni.
Sambúð manns og náttúru í góðu og illu má rekja aftur að landnámi. Hörð lífsbarátta í skjóli jökuls
hefur mótað búsetu og mannlíf þar sem hvert samfélag hefur sína sérstöðu og sína menningu.
Á samráðsfundi með stjórn, svæðisráðum og starfsmönnum þjóðgarðsins þann 3. október 2008 var
fjallað um sérstöðu, mikilvægi og framtíðarsýn þjóðgarðsins varðandi helstu málefni sem
verndaráætlun fjallar um. Var það fyrsta skrefið af mörgum til að greina áhersluatriði verndaráætlunar,
nokkurs konar sameiginlegt leiðarljós stjórnar og svæðisráða inn i þá vinnu sem síðan yrði unnin
áfram á hverju svæði fyrir sig. Á fundinum kom fram að hvert hinna fjögurra svæða þjóðgarðsins hefur
sína sérstöðu en saman mynda svæðin eina mikilvæga heild.
Vatnajökulsþjóðgarður myndar kvika heild þar sem sterk öfl, eldar og ísar, móta
landið stöðugt. Það land sem myndaðist og er enn að myndast, 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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Á fundinum komu fram margar góðar hugmyndir og tillögur um ýmsa þætti starfseminnar og hafa þær
verið nýttar sem leiðarsljós í þeirri stefnumótun sem verndaráætlun er.

2.2. Þjóðgarðurinn
2.2.1. Stofnun þjóðgarðs
Aðdragandi og undirbúningur að stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs tók um 9 ár. Hann hófst vorið 1999
þegar Alþingi samþykkti þingsályktunartillögu 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. Í byrjun árs 2002 skipaði umhverfisráðherra nefnd um stofnun
Vatnajökulsþjóðgarðs og skilaði sú nefnd skýrslu síðla það sama ár. Þar var lagt til að stofna
Vatnajökulsþjóðgarð sem næði til alls jökulsins, þáverandi Skaftafellsþjóðgarðs og náttúruvættisins
við Lakagíga. 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.
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 rágjafar 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.
Vorið 2007 voru samþykkt á Alþingi lög um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007 og 7. júní 2008 var
þjóðgarðurinn formlega stofnaður með reglugerð nr. 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, hinsvegar, 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. Þann 16. apríl 2009 var Vatnajökulsþjóðgarður stækkaður um
tæplega 2000 ferkílómetra þegar Askja, Dyngjufjöll, Trölladyngja og Ódáðahraun í Skútustaðahreppi
bættust við þjóðgarðinn. Þann 29. júní 2009 var þjóðgarðurinn stækkaður um 50 ferkílómetrar þegar
fjalllendi við Hoffellsjökul í Sveitarfélaginu Hornafirði varð hluti af þjóðgarðinum.
2.2.2. Mörk, stærð og staðsetning
Vatnajökulsþjóðgarður er rúmlega 12.850 km2,1 þar af eru 8.300 km2 jökull. Hann nær yfir Vatnajökul
og hluta nærsvæða hans í kringum jökulinn. Auk þess nær hann yfir þann hluta svæðisins 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. Sjá mynd
2.1.
Samkvæmt tillögum ráðgjafanefndar átti þjóðgarðurinn að ná yfir um 13.433 km2 til að byrja með.
Þrátt fyrir þær stækkanir sem orðið hafa frá stofnun þjóðgarðsins nær hann enn ekki yfir allt það
landssvæði sem ráðgert var í upphafi. Ný svæði komu inn í stað þeirra sem voru í upphaflegu
1

Tölur byggðar á útreikningum eftir lagfæringar á þjóðgarðsmörkum á korti við gerð verndaráætlunar.
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tillögunum. Í kafla 13 verður gerð grein fyrir mikilvægum jaðarsvæðum þjóðgarðsins sem áfram þykir
ástæða til að friðlýsa sem hluta hans og komið með tillögur að forgangsröðun þeirra friðlýsinga.

Mynd 2.1. Mörk og staðsetning Vatnajökulsþjóðgarðs.
2.2.3. Auðlindir þjóðgarðs og landnotkun
Norðursvæði
Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs nær yfir norðvestur hluta 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, er margar og fjölbreyttar. Gróður er lítill og helst við lindasvæði á jaðri Ódáðahrauns. Í
Jökulsárgljúfrum eru miklar andstæður; hrikaleg gljúfur og gróðurrík svæði sem milda áhrifin af
hrikalegu landslaginu. Þar er einstök fossaröð.
Mikill fjöldi ferðamanna heimsækir Jökulsárgljúfur og nágrenni. Á hálendið koma flestir í Öskju og
Herðubreiðarlindir. Hefðbundin landnotkun er leyfð á skilgreindum svæðum sem nýtt eru til
sauðfjárbeitar. Veiði er mjög lítil ef einhver. Eggjataka er stunduð í heiðagæsavörpum. Stefnt er að
sjálfbærri landnotkun.
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Austursvæði
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, öflugt háhitasvæði í Kverkfjöllum, með
fjölbreyttum jarðmyndunum og miklu sjónarspili jarðhita og jökuls. Gróðurfar á Snæfellsöræfum er
fjölbreytt og spannar 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.
Hefðbundin landnotkun er leyfð á Snæfellsöræfum sem nýtt eru til sauðfjárbeitar. Stunduð er fuglaog hreindýraveiði. Stefnt er að sjálfbærri landnotkun.
Suðursvæði
Suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er á Suð-Austurlandi, að stærstum hluta innan sveitarfélagsins
Hornafjarðar. Þjóðgarðsmörkin fylgja jökuljaðrinum víðast hvar en á nokkrum stöðum ná mörkin
lengra niður á láglendið.
Mikil náttúrufegurð er á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs og stór hluti svæðisins nýtur 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 og 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.
Vestursvæði
Vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs 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 sem jafnvel er talin með þeim allra merkilegustu í jarðsögunni.
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 trjónir 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 frá því sem áður var; hluti svæðisins
er nýttur til sauðfjárbeitar, en veiði hefur aðeins verið stunduð í litlum mæli. Á vestursvæðinu, sem og
annars staðar í þjóðgarðinum, er áhersla lögð á sjálfbæra landnotkun – með náttúruna í forgrunni –
sem styðji við atvinnuuppbyggingu í grannbyggðunum.
2.2.4. Stjórnskipulag þjóðgarðs
2.2.4.1.Stjórn og svæðisráð
Vatnajökulsþjóðgarður er ríkisstofnun og fer umhverfisráðherra með yfirstjórn mála er varða
þjóðgarðinn. Ráðherra skipar stjórn til fjögurra ára í senn. Vatnajökulsþjóðgarði er skipt upp í 4
rekstrarsvæði og á hverju þeirra starfar svæðisráð. Í stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs sitja 7 stjórnarmenn
og einn áheyrnarfulltrúi. Formaður og varaformaður eru skipaðir af umhverfisráðherra. Fjórir
stjórnarmenn eru formenn svæðisráða en auk þess eiga umhverfis- og náttúruverndarsamtök einn
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fulltrúa í stjórn og samtök útivistarfélaga eiga einn áheyrnarfulltrúa. Helstu verkefni stjórnar eru að
vinna að stefnumótun í málefnum þjóðgarðsins, hafa yfirumsjón með gerð verndaráætlunar og
rekstraráætlunar og samræma starfsemi rekstrarsvæða þjóðgarðsins auk þess að eiga samstarf við
stofnanir, sveitarfélög og hagsmunaaðila um málefni hans.
Á hverju rekstrarsvæði þjóðgarðsins starfar 6 manna svæðisráð. Þrír koma úr röðum sveitastjórna á
viðkomandi rekstrarsvæði og er einn þeirra formaður svæðisráðsins. 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.
2.2.4.2. Starfsmenn
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. Á hverju rekstrarsvæði starfar a.m.k. einn þjóðgarðsvörður. Auk þess hafa svæðisráð
suður- og norðursvæðis heimild til að ráða tvo þjóðgarðsverði á sínu svæði. 31. desember 2009
störfuðu alls fjórir þjóðgarðsverðir á norður-, austur-, suður- og vestursvæði. 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 þegar fram í
sækir a.m.k. 12 úti á rekstrarsvæðum þjóðgarðsins. 31. desember 2009 störfuðu 5 sérfræðingar í
þjóðgarðinum.
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
með sérstökum samningi við Vatnajökulsþjóðgarð.
2.2.5. Eignarhald á landi þjóðgarðs
Land innan þjóðgarðs er í eigu ríkis, sveitarfélaga eða einkaaðila. Þar sem land er í einkaeigu eru í
gildi samningar milli ríkisins og landeigenda um viðkomandi landssvæði (sjá mynd 2.2.). Í samningum
eru ákvæði um rétt landeigenda til hefðbundinna nytja innan þjóðgarðsins. Verndaráætlun tekur tillit
til allra ákvæða í samningi milli landeigenda og ríkis (sjá yfirlit yfir samninga í viðauka 2). Á einstaka
landssvæðum þjóðgarðsins, sem eru í einkaeigu og gerðir hafa verið samningar um, hefur
óbyggðanefnd úrskurðað landið sem þjóðlendu. Land Einarsstaða í Þingeyjarsveit, suður undir jökli,
hefur til dæmis verið úrskurðað sem þjóðlenda í afréttareign og hafa landeigendur áfrýjað þeim
úrskurði til dómstóla. Þessir úrskurðir og málaferli valda því að endanlegur eignaréttur landssvæða
innan þjóðgarðsins er ekki skýr í öllum tilvikum. Nánar verður fjallað um landnotkun einstakra svæða
þjóðgarðsins í kafla 11.

20

NNA-1002

Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs . Tillaga að verndaráætlun

Mynd 2.2. Vatnajökulsþjóðgarður, rekstrarsvæði, sveitarfélög og eignarhald á landi þjóðgarðsins.
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2.2.6. Umsjón þjóðgarðs
Vatnajökulsþjóðgarður er í umsjá samnefndrar ríkisstofnunar en áður hefur verið fjallað um hlutverk
stjórnar, svæðisráða og starfsmanna i kafla 2.2.4.
Við stofnun þjóðgarðsins voru ferðafélög þá þegar með nokkra starfsemi innan hans á einstökum
svæðum. Vatnajökulsþjóðgarður hefur gert samstarfssamninga við þau ferðafélög um þjónustu við
gesti, um húsnæði fyrir landverði og rekstur þjónustueininga innan þjóðgarðsins. Samningar hafa
verið gerðir til eins árs í senn. Sjá yfirlit yfir samninga í viðauka 3.
Ferðafélag Akureyrar rekur gistiskála og tjaldsvæði í Drekagili við Öskju. Einnig rekur það gistiskála
og tjaldsvæði í friðlandinu Herðubreiðarlindum sem er utan þjóðgarðs. Askja og Herðubreiðarlindir eru
rekin sem ein eining. Landverðir, sem jafnframt starfa við skálavörslu á svæðinu, eru ráðnir af
Vatnajökulsþjóðgarði en sinna verkefnum fyrir ferðafélagið sem útvegar húsnæði fyrir starfsmenn.
Kostnaður skiptist milli aðila. Þá rekur ferðafélagið þrjá gönguskála í/eða við norðursvæði
Þjóðgarðsins; við Bræðrafell, í Dyngjufjalladal og við Suðurárbotna.
Ferðafélag Fljótsdalshérað rekur gistiskála og tjaldsvæði í Kverkfjöllum (sem er utan þjóðgarðs), við
Snæfell og Geldingafell auk þess sem það á húsnæði í Hvannalindum sem er utan þjóðgarðs.
Landverðir í Snæfellskála og Kverkfjöllum sinna bæði skála- og landvörslu og landvörður í
Hvannalindum upplýsingagjöf og landvörslu samkvæmt samningi milli Vatnajökulsþjóðgarðs og
Ferðafélags Fljótsdalshéraðs. Í Kverkfjöllum er rekin gönguferðaþjónusta af Ferðafélagi
Fljótsdalshéraðs þar sem meðal annars er selt í ferðir á jökul.
2.2.7. Önnur landnotkun og starfsemi, samningar og takmarkanir
Norðursvæði
Á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er ýmis landnotkun og starfsemi sem ekki er hluti af eiginlegri
starfsemi þjóðgarðsins, s.s. skógrækt, sumarbúðir, golfvöllur og skáli í einkaeigu. Einnig á
þjóðgarðurinn í samstarfi við aðrar stofnanir, félagasamtök og einkaaðila varðandi ýmsa starfsemi og
rekstur innan þjóðgarðsins. Í kafla 11 verður fjallað nánar um viðkomandi landnotkun og starfsemi en
í viðauka 4 er listi yfir þá samninga sem í gildi eru á svæðinu.
Suðursvæði
Í Bölta í Skaftafelli er í gildi leigusamningur milli þjóðgarðs og rekstraraðila gistiþjónustu í Bölta.
Tímabundinn samningur var gerður við tvo ferðaþjónustuaðila um aðstöðu í Skaftafelli sumarið 2009.
Sjá viðauka 4.
Engir slíkir samningar eru á austur- og vestursvæði þjóðgarðsins.
2.2 8. Friðlýst svæði í umsjá Vatnajökulsþjóðgarðs
Nokkur friðlýst svæði á jaðri Vatnajökulsþjóðgarðs hafa verið í umsjá þjóðgarðsins frá stofnun hans. 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 og gildir hann til eins árs í senn. 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. Í töflu 2.1. og á mynd 2.3. má sjá þau svæði sem eru í umsjá Vatnajökulsþjóðgarðs með
sérstökum samningi við Umhverfisstofnun.
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Tafla 2.1. Friðlýst svæði í umsjá Vatnajökulsþjóðgarðs.
Rekstrarsvæði
Norðursvæði

Austursvæði
Suðursvæði

Friðlýst svæði
Dettifoss, Selfoss, Hafragilsfoss
og nágrenni austan Jökulsár
Herðubreiðarlindir
Hvannalindir
Kringilsárrani
Lónsöræfi

Friðlýsing
Náttúruvætti

Reglugerð*
457/1996

Friðland
Friðland
Friðland
Friðland

272/1974
32/1973
181/2003
31/1977

*Reglugerðir má sjá í viðauka 5.

Mynd. 2.3. Vatnajökulsþjóðgarður og friðlýst svæði í umsjá Vatnajökulsþjóðgarðs.
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2.3. Lagaleg umgjörð og skipulagsrammi verndaráætlunar
2.3.1. Lög um náttúruvernd og friðlýst svæði á Íslandi
Fyrstu lög um náttúruvernd voru samþykkt og sett 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.
Samkvæmt 50 gr. laga um náttúruvernd nr. 44/1999 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. Fyrsti þjóðgarðurinn sem stofnaður var samkvæmt lögum um 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 Vatnajökulsþjóðgarður stofnaður en
um hann gilda sérstök lög. Auk þess eru Þingvellir við Öxará og grenndin þar friðlýstir sem 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.
2.3.2. Lög og reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð
Eins og áður segir voru sett lög um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007 vorið 2007 og þann 7. júní 2008
var þjóðgarðurinn stofnaður formlega með reglugerð nr. 608/2008. Þann 16. apríl 2009 bættist stórt
svæði innan Skútustaðahrepps við þjóðgarðinn og þann 29. júní 2009 varð fjalllendi við Hoffellsjökul í
Sveitarfélaginu Hornafirði hluti af þjóðgarðinum. Í kjölfar stækkunar þjóðgarðsins kom út Reglugerð
um breytingu á reglugerð nr. 608/2008, reglugerð nr. 755/2009. Sjá lög og reglugerðir í viðauka 6.
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. Ennfremur féll úr gildi
auglýsing nr. 188/1978 um friðland í Esjufjöllum. Við stækkun þjóðgarðsins 16. apríl 2009 féll úr gildi
auglýsing nr. 194/1978 um náttúruvættið Öskju.
Gerð verndaráætlunar um Vatnajökulsþjóðgarð byggir á 12. og 13. gr. laga um Vatnajökulsþjóðgarð
og reglugerðum um Vatnajökulsþjóðgarð.
2.3.3. Lög um umhverfismat áætlana
Í lögum nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana segir að áætlanir skulu háðar umhverfismati ef þær
uppfylla þrjú skilyrði. Þau skilyrði eru að áætlunin:
Sé undirbúin og/eða samþykkt af stjórnvöldum.
Sé unnin samkvæmt lögum eða ákvörðun ráðherra.
Marki stefnu er varðar leyfisveitingar til framkvæmda sem tilgreindar eru í lögum um mat á
umhverfisáhrifum, nr. 106/2000.
Verndaráætlun er stefnumarkandi áætlun um aðgerðir sem geta fallið undir lög um mat á
umhverfisáhrifum. Í kafla 15 er gerð grein fyrir umhverfismati verndaráætlunar.
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2.3.4. Önnur lög og reglugerðir
Við gerð verndaráætlunar var einnig tekið tillit til annarra laga (sjá tafla 2.2.) ásamt þeim reglugerðum
sem þeim fylgja og/eða vísað er til í reglugerð nr. 608/2008 og varða þjóðgarðinn.
Tafla 2.2. Lög og reglugerðir sem varða verndaráætlun.
Lög eða reglugerð
Lög um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum
spendýrum nr. 64/1994.

Tekið tillit til í verndaráætlun
6. kafli - Náttúra

Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998.
Lög um landgræðslu nr. 17/1965

6. kafli – Náttúra
9. kafli – Útivist og ferðaþjónusta
6. kafli - Náttúra

Lög um varnir gegn landbroti nr. 91/2002

6. kafli - Náttúra

Skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997.

5. kafli - Svæðisskipting

Þjóðminjalög nr. 107/2001.

7. kafli – Menningarminjar

Reglugerð um friðlýsingu dropasteina nr. 120/1974.

6. kafli - Náttúra

Reglugerð nr. 583/2000 um útlendar plöntutegundir.

6. kafli - Náttúra

Reglugerð nr. 528/2005 og nr. 497/2007 um akstur leiðsögumanna við
hreindýraveiðar.

2.3.5. Skipulagsáætlanir og verndaráætlun
2.3.5.1. Aðalskipulag sveitarfélaga
Í 13 gr. laga um Vatnajökulsþjóðgarð segir:
„Sveitastjórnir eru bundnar af efni verndaráætlunar við gerð skipulagsáætlana fyrir
landssvæði innan Vatnajökulsþjóðgarðs“
Samkvæmt þessum ákvæðum hefur verndaráætlun vægi umfram skipulagsáætlanir sveitarfélaga. Í
allri vinnu við gerð verndaráætlunar hefur verið lögð á það áhersla að eiga gott samráð við
sveitastjórnir varðandi þá þætti verndaráætlunarinnar sem snerta skipulagsáætlanir sveitarfélaga
innan þjóðgarðs. Einnig hefur verið lögð áhersla á mikilvæg jaðarsvæði þjóðgarðsins og stöðu þeirra í
skipulagi sveitarfélaganna. Það samráð skilar vonandi því að ekki þurfi að koma til breytinga á
aðalskipulagi viðkomandi sveitarfélaga þegar verndaráætlun tekur gildi. Á sama tíma og vinna við
verndaráætlun átti sér stað unnu nokkur sveitarfélög að gerð aðalskipulags á meðan önnur höfðu
nýlokið sinni skipulagsvinnu eða höfðu ekki hafið hana (sjá töflu 2.3. og mynd 2.4.).
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Tafla 2.3. Staða skipulagsáætlana í sveitarfélögum 8.október 2009.
Rekstrarsvæði

Sveitarfélag

Norðursvæði

Norðurþing
Þingeyjarsveit
Skútustaðahreppur

Austursvæði

Fljótsdalshérað

Fljótsdalshreppur

Suðursvæði

Hornafjörður

Vestursvæði

Skaftárhreppur
Ásahreppur
Rangárþing Ytra

Svæðisskipulag

Aðalskipulag

Deiliskipulag innan
þjóðgarðs
Mynni Ásbyrgis
2004-

Aðalskipulag 2009-2029 á vinnslustigi.
Svæðisskipulag
miðhálendisins
1999-2015.
Svæðisskipulag
miðhálendisins
1999-2015.

Aðalskipulag 2009-2021 á vinnslustigi.

Svæðisskipulag
miðhálendisins
1999-2015.
Svæðisskipulag
Héraðssvæðis 1998-2010
Svæðisskipulag
miðhálendisins
1999-2015
Svæðisskipulag
Héraðssvæðis 1998-2010
Svæðisskipulag
miðhálendisins
1999-2015

Aðalskipulag 2008-2028 í lokaafgreiðslu

Aðalskipulag
vinnslustigi.

1998-2018

í

Svæðisskipulag
miðhálendisins
1999-2015
Svæðisskipulag
miðhálendisins
1999-2015
Svæðisskipulag
miðhálendisins 1999-2015

Aðalskipulag
vinnslustigi.

2002-2014

Aðalskipulag 1996-2015
endurskoðun.

í

gildi

en

í

Hálendismiðstöð
Drekagil
2001-

gildi

en

á

Skaftafell
Í vinnslu

í

gildi

en

á

Aðalskipulag 2002-2014 í
endurskoðun, á vinnslustigi.

gildi

en

í

Aðalskipulag 2002-2014 í
endurskoðun, á vinnslustigi.

gildi

en

í

Aðalskipulag 2002-2014 í gildi

2.3.5.2. 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.
Svæðisskipulag miðhálendisins var staðfest árið 1999 með áorðnum breytingum og gildir það til ársins
2015. Nokkrar breytingar hafa verið gerðar á skipulaginu fram til þessa.
Við gerð aðalskipulags þurfa sveitarfélög að taka tillit til svæðisskipulag miðhálendisins.
Verndaráætlun tekur tillit til svæðisskipulags miðhálendisins en gerir jafnframt tillögur sem leiða til
breytinga á skipulaginu. Meðal annars er gert ráð fyrir áframhaldandi uppbyggingu ferðaþjónustu á
jaðarsvæðum hálendisins eins og kveðið er á í skipulaginu og tekið tillit til helstu ferðamannaleiða.
2.3.5.3. Deiliskipulag einstakra svæða
Eins og sjá má í töflu 2.3. eru svæði innan þjóðgarðs með gildandi deiliskipulag. Í 31. gr. reglugerðar
um þjóðgarðinn segir að gera skuli deiliskipulag fyrir allar framkvæmdir innan þjóðgarðsins. Í kafla 5 er
fjallað um mannvirkjasvæði á norðursvæði þjóðgarðsins þar sem lagt er til að gera deiliskipulag.
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Mynd 2.4. Staða skipulagsáætlana sveitarfélaga á svæði Vatnajökulsþjóðgarðs.
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2.4. Alþjóðlegir samningar og skuldbindingar
Í 5. gr. reglugerðar um þjóðgarðinn eru taldir upp þeir alþjóðlegu samningar og alþjóðlegu viðmiðanir
sem taka skuli mið af við gerð verndaráætlunar.
2.4.1. 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 að 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 flokka friðlýst svæði í sex
mismunandi verndarflokka þar sem hver verndarflokkur hefur ákveðin meginmarkmið friðlýsingar sem
leiðbeina hvernig svæðunum er stýrt. Samtökin hvetja þjóðir heims til að styðjast við verndarflokka
IUCN við friðlýsingu landssvæða. Í viðauka 7 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.
2.4.2. Samningurinn um heimsminjar.
Samningurinn um heimsminjar er samningur Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna
(UNESCO) um vernd menningar- og náttúruarfleiðar heimsins. Markmið samningsins er 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. Tvö svæði á Íslandi hafa verið samþykkt inn á heimsminjaskrá
UNESCO, Þingvellir vegna menningararfleiðar árið 2004 og Surtsey á grundvelli náttúruminja árið
2008.
Við undirbúning að stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs var lögð áhersla á að þjóðgarðurinn geti uppgyllt
kröfur heimsminjaskrá Menningarmálstofnunarinnar ákveði íslensk stjórnvöld að sækjast eftir því.
2.4.3. Ramsar-samningurinn um votlendi.
Ramsar-samningurinn um votlendi er samningur um vernd votlendissvæða sem hafa alþjóðlegt gildi,
einkum sem lífsvæði vatnafugla. Markmið samningsins er að vernda votlendissvæði sem eru fyrst og
fremst búsvæði votlendisfugla. Ekki er þó aðeins tekið tillit til votlendisfugla heldur verndun allra
tegunda dýra og plantna gegn ofnýtingu í því skyni að varðveita náttúrulegt umhverfi og stuðla að
sjálfbærri nýtingu þess. Íslendingar hafa tilnefnt þrjú svæði á skrá Ramsar- samningsins; MývatnLaxá, Þjórsárver og Grunnafjörð. Þá hafa Eyjabakkar á austursvæði þjóðgarðsins verið nefndir sem
hugsanlegt Ramsarsvæði og er unnið að undirbúningi þess innan Umhverfisráðuneytisins.
2.4.4. Samningurinn um líffræðilega fjölbreytni.
Samningurinn um líffræðilega fjölbreytni (CBD) var samþykktur árið 1992 og undirstrikar nauðsyn
þess að tryggja líffræðilega fjölbreytni með vernd og sjálfbærri þróun. Íslendingar eru aðilar að
samningnum og árið 2008 samþykkti ríkisstjórn Íslands stefnumörkun um framkvæmd samningsins.
Með gerð stefnumörkunarinnar er unnið að því að innleiða markmið samningsins í íslenska stjórnsýslu
og er henni ætlað að vera heildarrammi um stefnumótun stjórnvalda sem lýtur að verndum og
sjálfbærri nýtingu líffræðilegrar fjölbreytni landsins. Í kafla 6 ef fjallað um markmið og aðgerðir til að
stuðla að verndun líffræðilegrar fjölbreytni í Vatnajökulsþjóðgarði.
2.4.5. Bernarsamningurinn um villtar plöntur og dýr.
Bernarsamningurinn er samningur um vernd villtra dýra og plantna og búsvæða þeirra í Evrópu.
Markmið samningsins er að vernda dýr og plöntur og heimkynni þeirra en víða í Evrópu er ýmsum
tegundum og búsvæðum þeirra ógnað. Í kafla 6 er fjallað um markmið og aðgerðir sem eiga að
tryggja vernd villtra plantna og dýra í Vatnajökulsþjóðgarði.
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2.4.6. Aðrir samningar
Auk framangreindra samninga, sem voru sérstaklega tilteknir í reglugerð, er hér getið tveggja annarra
samninga sem Ísland vinnur nú að því að fullgilda og hafa áhrif á ákvarðanatöku og framtíðarsýn um
Vatnajökulsþjóðgarð.
Árósasamningurinn er samningur um aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings við töku
ákvarðana og aðgangi að afgreiðslu á kærum og dómsúrskurðum í umhverfismálum.
Vatnatilskipun ESB setur lagaramma um vernd yfirborðsvatns, grunnvatns og strandsjávar, með það
að markmiði að bæta vatnsgæði og ástand vistkerfa.
Einnig eru alþjóðlega mikilvæg fuglasvæði (IBA, Important Bird Areas) nokkur í nágrenni
Vatnajökulsþjóðgarðs. Má þar nefna Öxarfjörð á norðursvæðinu, Skeiðarársand, Breiðamerkursand,
svæðið frá Hestgerðislóni að Hornafjarðarfljótum, Skarðsfjörður, Lónsfjörður og Hvalnesskriður á
suðursvæðinu.

2.5. Stefna og markmið íslenskra stjórnvalda
Verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs byggir fyrst og fremst á því lagalega- og stjórnsýslulega
umhverfi sem fjallað var um í kafla 2.3 sem og alþjóðlegum samningum sem fjallað var um í kafla 2.4.
Verndaráætlun tekur einnig mið af stefnu stjórnvalda á hverjum tíma en sú stefna mótast meðal
annars af því alþjóðlega umhverfi sem Íslendingar vinna og búa í. Helstu samþykktir og stefnur
íslenskra stjórnvalda sem hafa áhrif á verndaráætlun eru listaðar upp í töflu 2.4.
Tafla 2.4. Samþykktir og stefnur íslenskra stjórnvalda.
Ár

Stefna stjórnvalda

Tekið
tillit
verndaráætlun

2006

Skýrsla ráðgjafanefndar Umhverfisráðuneytisins um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs
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2003

Megintillögur um stærð og stjórnskipulag þjóðgarðsins, uppbyggingu þjónustunets, fjármögnun og
að stofnun þjóðgarðsins taki mið af alþjóðlegum viðmiðum IUCN um friðlýst svæði. Einnig er lögð
áhersla á að hefðbundnar nytjar haldi sér innan þjóðgarðsins.
Náttúruverndaráætlun 2004-2008

III hluti – Auðlindir

2009

2009

2008

til

í

Er unnin með vísan til 65 gr. laga um náttúruvernd 44/1999. Í Náttúru-verndaráætlun 2004-2008 var
lögð áhersla á svæðisbundna náttúruvernd með það að markmiði að koma á fót skipulögðu neti
verndarsvæða á Íslandi. Þar er kynnt aðferðarfræði 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.
Unnið skal að friðlýsingu 14 svæða á landinu á gildistíma áætlunarinnar.

13. kafli – Jaðarsvæði

Náttúruverndaráætlun 2009-2013

III hluti – Auðlindir

Í náttúruverndaráætlun 2009-2013 er áfram unnið að því markmiði að koma upp skipulögðu neti
verndarsvæða og skal unnið að friðlýsingu 11 verndarsvæða sem lagt er til að vernda á grundvelli
plöntuverndar (5), dýraverndar (2), verndun vistgerða á hálendinu (3) og jarðfræði (1). Auk þess er í
tillögunum lagt til að friðlýsa 160 tegundir mosa, fléttna og háplantna en það er mesta friðun
tegunda sem ráðist hefur verið í hér á landi en tegundir plantna hafa ekki verið friðlýstar síðan 1978.

13. kafli – Jaðarsvæði.

Náttúruminjaskrá

13. kafli – Jaðarsvæði

Náttúruminjaskrá er unnin með vísan í 57 gr. laga um náttúruvernd 44/1999 og skal gefin út af
umhverfisráðherra eigi sjaldnar en á fimm ára fresti. Í náttúruminjaskrá eru upplýsingar um friðlýst
svæði og náttúruminjar sem ástæða þykir til að friðlýsa samkvæmt náttúruverndaráætlun eða af
öðrum ástæðum. Sjá yfirlit yfir friðlýst svæði í umsjá Vatnajökulsþjóðgarðs í kafla 2.2.7.

Sjá
yfirlit
yfir
aðrar
náttúruminjar sem tengjast
Vatnajökulsþjóðgarði
í
viðauka 8.

Stefnumörkun um framkvæmd samningsins um líffræðilega fjölbreytni

6. kafli – Náttúra

Með stefnumörkuninni er lagður grunnur að því að innleiða markmið samningsins í íslenska
stjórnsýslu og styrkja framkvæmd hans með sérstakri aðgerðaáætlun. Þar er meðal annars lögð
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Sjá yfirlit yfir svæði sem
tengjast Vatnajökulsþjóðgarði
í viðauka 8.

Sjá yfirlit yfir svæði sem
tengjast Vatnajökulsþjóðgarði
í viðauka 8.
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áhersla á verndun lífríkis á landi og í ferskvatni, vörn gegn ágengum framandi tegundum, endurheimt
líffræðilegrar fjölbreytni, reglur um meðferð og dreifingu erfðabreyttra lífvera, rannsóknir, vöktun og
fræðsla.
2002

Stefnumörkun ríkisstjórnar Íslands til ársins 2020 um sjálfbæra þróun

IV hluti – Framtíð

2000

er birt í ritinu Velferð til framtíðar. Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi. Þar eru sett fram áhersluatriði í
fjórum flokkum; I. Heilnæmt og öruggt umhverfi, II. Vernd náttúru Íslands, III. Sjálfbær nýting
auðlinda og IV. Hnattræn viðfangsefni. Stefnumörkunin er langtímastefnumörkun sem byggir meðal
annars á Samningnum um líffræðilega fjölbreytni. Í henni er mótuð stefna um verndun lífríkis
Íslands, verndun sérstæðra jarðmyndana, verndun landslags og víðerna og útivist í sátt við náttúruna.
Þar er meðal annars lögð áhersla á að viðhalda fjölbreytileika tegunda og vistgerða, forðast röskun
votlenda, birkiskóga og annarra lykilvistkerfa Íslands ásamt því að varðveita fjölbreyttar
jarðmyndanir svo eitthvað sé nefnt. Megináherslur 2010-2013 eru samhljóma áherslum 2006-2009.
Þar er meðal annars lögð áhersla á vernd víðerna og stækkun Vatnajökulsþjóðgarðs, verndun
sérstæðra jarðmyndana og vernd líffræðilegrar fjölbreytni þar sem lagt er til að gera landsáætlun um
vöktun líffræðilegrar fjölbreytni á Íslandi.
Staðardagskrá 21 fyrir sveitarfélagið Hornafjörð

IV hluti - Framtíð

Markmið stefnunnar er að samfélagið vinni í átt að sjálfbærri þróun. Í umhverfisstefnu
staðardagskrár Hornafjarðar er fjallað um ýmsar hliðar umhverfismála í sveitarfélaginu.
Vatnajökulsþjóðgarður og umhverfisstefna sveitarfélagsins ættu að geta stutt hvort við annað á
margan hátt.
Sveitarfélagið hefur einnig sett fram stefnu varðandi atvinnulíf, matvælaframleiðslu og
ferðaþjónustu sem og um útivist í anda sjálfbærrar þróunar. Unnið að endurskoðun frá 2007.
2007

20032009

Vernd og endurheimt íslenskra birkiskóga. Skýrsla og tillögur nefndar.

6. kafli – Náttúra

Í tillögunum er lögð áhersla á verndun og endurheimt stórra, samfelldra birkiskóga, fjölbreytni
svæða, beitarstýringu og gróðursetningu birkis á skógræktarsvæðum. Einnig er lögð áhersla á útgáfu
leiðbeininga og fræðslu 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.
Rammaáætlun

13. kafli – Jaðarsvæði

Rammaáætlun fjallar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma. Í áætluninni er lagt mat á virkjunarkosti og
þeir flokkaðir með tilliti til orkugetu, hagkvæmni, áhrifa á náttúrufar, náttúru- og menningarminjar,
svo og mismunandi hagsmuna sem nýta þau gæði sem bundin eru í þessum auðlindum. 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.

Sjá yfirlit yfir svæði sem
tengjast Vatnajökulsþjóðgarði
í viðauka 8.

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.
Landgræðsluáætlun 2003-2014

13. kafli – Jaðarsvæði

6. kafli – Náttúra

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.

Sjá yfirlit yfir svæði sem
tengjast Vatnajökulsþjóðgarði
í viðauka 8.

Samgönguáætlun 2007-2010

8. kafli
aðkoma

Í samgönguáætlun er fjallað um samgönguframkvæmdir sem tengjast Vatnajökulsþjóðgarði.
Áætlunin er í endurskoðun og óvíst með fjármögnun framkvæmda vegna aðstæðna í þjóðfélagi
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Mynd 2.5. Vatnajökulsþjóðgarður, svæði á Náttúruverndaráætlun 2004-2008, svæði á
Náttúruverndaráætlun 2009-2013, svæði á Náttúruminjaskrá, háhitasvæði og lónstæði
vatnsaflsvirkjana samkvæmt Rammaáætlun.
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III - Auðlindir
Norðursvæðis
Verndargildi
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3. Mat á verndargildi
Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs hefur að geyma mjög fjölbreyttar náttúruminjar, sérstaklega
jarðmyndanir. Friðlýsing svæðisins veitir þeim vernd en engu að síður er nauðsynlegt að leggja mat á
verndargildi þeirra þar sem þær eru misviðkvæmar fyrir röskun vegna umferðar eða annarra breytinga
sem geta orðið af völdum manna. Mat á verndargildi náttúruminja þjóðgarðsins mótar framtíðarsýn
um þjóðgarðinn og er undirstaða að ákvarðanatöku um markmið verndar og einstakar
verndaraðgerðir.
Í viðauka 9 er samantekt um náttúruauðlindir á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs og í viðauka 10 er
samantekt um menningarminjar. Í þessum kafla eru dregin fram þau áhersluatriði og viðmið sem liggja
til grundvallar við mat á verndargildi og forsendur verndar. Til að meta verndargildi náttúruminja á
norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs var stuðst við:
Aðferðafræði Náttúruverndaráætlunar 2004-2008. Í Náttúruverndaráætlun 2004-2008 var kynnt
aðferðarfræði 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. Þar er meðal annars stuðst við válista
fugla og plantna sem gefnir eru út af Náttúrufræðistofnun. Í viðauka 11 má sjá verndarviðmið
náttúruverndaráætlunar.
Tillögur að náttúruverndaráætlun 2009-2013. Í tillögunum er lagt til að endurskoða stöðu nokkurra
plöntutegunda á válista og friðlýsa 160 tegundir mosa, fléttna og háplantna. Við skráningu og
kortlagningu sjaldgæfra plöntutegunda á svæðinu var tekið tillit til framangreindra tillagna sbr. töflur 24 í viðauka 9.
37. grein náttúruverndarlaga. Greinin fjallar um þær náttúruminjar sem njóta skuli sérstakrar verndar
en á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs eru það eldvörp, gervigígar og eldhraun, fossar, stöðuvötn og
tjarnir, 1000 m2, mýrar og flóar 3 ha og hverir og heitar uppsprettur.
Skýrsla Náttúrufræðistofnunar Íslands um vistgerðir á hálendinu. Skýrslan kom út í júní 2009 en
þar er meðal annars lagt mat á verndargildi vistgerða á hálendinu. Eitt rannsóknasvæðið er meðfram
Skjálfandafljóti beggja vegna ár en það nær ekki inn á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs, aðeins
jaðarsvæði þess. Náttúrufræðistofnun Íslands hyggst yfirfæra þessa vinnu og niðurstöður hennar yfir á
allt hálendi Íslands.
Skýrsla Náttúrufræðistofnunar Íslands um mat á verndargildi 18 háhitasvæða. Skýrslan kom út
í nóvember 2009 og er unnin fyrir Orkustofnun vegna rammaáætlunar.
Á norðursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs er háhitasvæði í Öskju, á mörkum norður- og vestursvæðis er háhitasvæði í
Vonarskarði og Fremri-Námar eru á jaðri norðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs.
Í töflum 3.1. og 3.2. eru dregin fram áhersluatriði auðlinda svæðisins þar sem fyrst og fremst er stuðst
við aðferðarfræði Náttúruverndaráætlunar 2004-2008 og þau verndarviðmið sem þar eru lögð til
grundvallar. Í töflu 3.1. er fjallað um Jökulsárgljúfur og friðlýstan farveg Jökulsár á Fjöllum í landi
jarðanna Hólssels, Möðrudals og Víðidals. Í töflu 3.2. er fjallað um hálendi norðursvæðisins.
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Tafla 3.1. Jökulsárgljúfur og farvegur
Mat á verndargildi Jökulsárgljúfra og farvegs Jökulsár
Náttúruminjar
sem
þarfnast
verndar
Viðföng

Undirviðföng

Jarðfræðileg fjölbreytni

Verndarviðmið

Forsendur fyrir verndun

Samfelldar, heildstæðar eða óraskaðar jarðmyndanir, einkennandi fyrir
Norðausturland. Vísindalegt, félagslegt, efnahagslegt og sjónrænt gildi

Jökulsá, Jökulsárgljúfur og ummerki hamfarahlaupa. Aðeins hluti innan þjóðgarðs.
Gígaraðir Hljóðaklettar – Rauðhólar og Randarhólar. Aðeins hluti innan þjóðgarðs.
Myndunarsaga Jökulsárgljúfra. Útivist og ferðamennska.

Sérstaklega fjölbreyttar eða fágætar jarðmyndanir

Samspil jökla og eldvirkni skapa fjölbreyttar jarðminjar.
Hamfarahlaup í Jökulsá á Fjöllum stærstu hlaup í Evrópu og með 10 stærstu hlaupum í heiminum síðast liðin 15.000 ár.
Hamfarahlaupsminjar.
Þverskurður að aðfærsluæð gígs við Hafragil. Gígtappar í Hljóðaklettum og stuðlaberg.

Jarðmyndanir viðkvæmar fyrir röskun

Gjallgígar í Rauðhólum og Randarhólum. Stuðlaberg og berg með skálaveðrun í Hljóðaklettum og víðar.
Fossar vegna nýtingu fallvatna.

Vatnafar

Viðhald náttúrulegra þróunarferla

Jökulsá og Jökulsárgljúfur staðsett í jaðri virka gosbeltisins. Ungt land og stöðug landmótun árinnar.

Samfelldar, heildstæðar eða óraskaðar náttúruminjar, einkennandi
fyrir Norðausturland. Vísindalegt, félagslegt, efnahagslegt og sjónrænt
gildi

Jökulsá á Fjöllum ásamt þverám.
Vötn og votlendi, s.s. Ástjörn, Botnstjörn, tjarnir í hlaupfarvegum og mýrar við Svínadal.
Útivist og ferðamennska.

Votlendi viðkvæm fyrir röskun
Líffræðileg fjölbreytni

Tegundir og stofnar

Sérstaklega fjölbreytt lífríki. Sjaldgæfar tegundir og
stofnar. Vísindalegt gildi

Hallamýrar og dýlendi við Katla og Forvöð.
Plöntur*

Fjölbreytt háplöntuflóra, um 245 tegundir þekktar. Fimm sjaldgæfar háplöntutegundir; fjallalójurt, línstör, heiðastör, ferlaufungur og
keilutungljurt. Einnig er mikið af grænlilju sem telst sjaldgæf á hálendinu og kollstör finnst austan Jökulsárgljúfra. Heiðas tör og
ferlaufungur eru friðlýstar.
Fléttuflóra ekki eins þekkt en 120 tegundir greindar. Sjö sjaldgæfar fléttutegundir, þar af tvær á válista. Eini fundarstaður hellisprjóna
á Íslandi er í hellislofti í Hljóðaklettum en í tillögu að náttúruverndaráætlun er lagt til að friðlýsa tegundina ásamt 2 öðrum sem
finnast á svæðinu.
Mosaflóra talin fjölbreytt. Ein sjaldgæf tegund hvirfilmosa hefur fundist, Rhodobryum roseum

Sveppir

Sveppaflóra ekki vel þekkt.

Fuglar**

Fjölbreytt fuglalíf. Tíu válistategundir orpið í Jökulsárgljúfrum; himbrimi, flórgoði, grágæs, grafönd, straumönd, gulönd, fá lki,
svartbakur, brandugla og hrafn. Níu fálkaóðul á svæðinu.
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Smádýr

Lítið þekkt. Fiðrildavöktun í Ási frá 2007.
Í Ástjörn fannst undirtegund af vatnabobba (Radix peregra var. ampla), eini fundarstaður á Íslandi. Sjaldgæf grunnvatnsmarfló fannst í
maga dvergbleikju í Hafragilsundirlendi.

Mikilvægar tegundir og stofnar, alþjóðleg ábyrgð.
Vísindalegt gildi.

Fuglar

Níu fuglategundir sem Íslendingar bera alþjóðlega ábyrgð á (30% af Evrópustofni) verpa í Jökulsárgljúfrum, fýll, álft, heiðagæs,
straumönd, sendlingur, lóuþræll, sandlóa, heiðlóa og spói. Auk þess verpir himbrimi við Hafurstaðavatn, kría norðan Ástjarnar og
eina skúmsvarp á Norðurlandi er á undirlendinu við Öxarfjörð, austan Bakkahlaups.
Öxarfjörður er á lista BirdLife International yfir mikilvæg fuglasvæði; grágæs, álft, flórgoði og skúmur.

Vistgerð,
vistkerfi

búsvæði,

Viðhald sterkra stofna eða náttúrulegra þróunarferla. Vísindalegt gildi.

Mikilvægt búsvæði fálka og rjúpu. 85% af fæðu fálka í Jökulsárgljúfrum er rjúpa.
Í Jökulsá og þverám eru bleikja og urriði, staðbundin eða sjógengin. Stigfallandi einangrun dvergbleikjustofna í þverám Jökulsár, milli
fossa, frá láglendi upp á hálendi, endurspeglar þróunarsögu fiskanna.

Vistgerðir, búsvæði,
vistkerfi frh.

Samfelldar, heildstæðar eða óraskaðar náttúruminjar, einkennandi
fyrir Norðausturland. Vísindalegt, félagslegt, efnahagslegt og sjónrænt
gildi

Samfelldur náttúrulegur birkiskógur. Gamall birkiskógur í Ásbyrgi og Hólmatungum er mikilvægur fyrir líffræðilegan fjölbreytileika.

Viðkvæm fyrir röskun

Ástjörn sem búsvæði flórgoðans vegna umferðar og minks. Vötn og ár vegna erfðamengunar frá seiðasleppingum. Hrygningarsvæði
vegna framkvæmda eða umferðar.

Lyngheiðar í Kelduhverfi og gljúfrin. Búsvæði fálka og rjúpu. Útivist og ferðamennska.

Grundir Vesturdals vegna flóða.
Gróðurlendi vegna jarðvegsrofs.
Náttúruleg gróðurvistkerfi og gróðurframvinda vegna innfluttra plöntu- og trjátegunda.
Landslag

Menningar- og söguminjar

Samfelldar, heildstæðar eða óraskaðar náttúruminjar, einkennandi
fyrir Norðausturland. Vísindalegt, félagslegt, efnahagslegt,
menningarlegt og sjónrænt gildi.

Jökulsárgljúfur og ummerki hamfarahlaupa, þ.m.t. aurar Jökulsár norðan Ásbyrgis sem er safnsvæði fyrir gröftinn.

Viðkvæm fyrir röskun

Fjölbreytt landslag með einstökum minjum er viðkvæmt fyrir mannvirkjagerð eða ræktun.

Einkennandi fyrir viðkomandi landshluta, vísinda-, félags, efnahagsog menningarlegt gildi, sjónrænt gildi

Mikill fjöldi vel varðveittra búsetuminja, eyðibýli og sel.

Útivist og ferðamennska.

Ferðaleiðir meðfram Jökulsá og ferðaleiðir og samgönguminjar yfir Jökulsá.
Ásbyrgi og Ásbyrgishátíð.

Náttúruminjar sbr. 37.
náttúruvernd

gr. laga nr. 44/1999 um

Eldvörp, gervigígar og eldhraun

Hljóðaklettar-Rauðhólar, Randarhólar og nútímahraun.

Fossar

Selfoss, Dettifoss, Hafragilsfoss og Réttarfoss. Fossarnir njóta ekki friðlýsingar til fullnustu.

Stöðuvötn og tjarnir,

Mýrar og flóar

3 ha

1000 m2

Hafurstaðavatn austan Jökulsárgljúfra nýtur ekki friðlýsingar. Innan þjóðgarðs eru Ástjörn, Botnstjörn, Álftatjörn, Lómatjörn ,
Djúpatjörn og Stefaníutjarnir.
Flói suðaustur af Svínadal. Mýrar við Hafurstaðavatn.

*Sjá lista yfir sjaldgæfar plöntutegundir í töflum 2-4 í viðauka 9 **Sjá lista yfir sjaldgæfar fuglategundir í töflu 5 í viðauka 9.
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Tafla 3.2. Hálendi norðursvæðis
Mat á verndargildi hálendissvæðisins
Náttúruminjar sem
þarfnast verndar Viðföng

Undirviðföng

Jarðfræðileg
fjölbreytni

Verndarviðmið

Forsendur fyrir verndun

Samfelldar, heildstæðar eða óraskaðar jarðmyndanir,
einkennandi fyrir Norðausturland. Vísindalegt, félagslegt,
efnahagslegt og sjónrænt gildi

Heitur reitur er undir vestanverðum Vatnajökli og Norður-gosbeltið liggur þar um og norður í Öxarfjörð.
Virkar megineldstöðvar og eldstöðvakerfi innan sem utan jökla, Bárðarbunga og Bárðarbungukerfið, Grímsvötn og
Grímsvatnakerfið, Askja og Öskjukerfið. Fremri-Námar og Fremri-Námakerfið er á jaðri svæðisins.
Háhitasvæði í Öskju og Vonarskarði.
Eldfjallalandslag, sigketill, öskjur, eldfjöll, dyngjur, gossprungur, gígaraðir, nútímahraun og vikursandar.
Stærsti hveljökull Evrópu, Vatnajökull ásamt skriðjöklum.
Samspil eldvirkni og jökla og minjar um eldvirkni undir jökli, móbergsfjöll, móbergshryggir og móbergsstapar.
Upptök og vatnasvið Jökulsár. Ummerki hamfarahlaupa.
Myndunarsaga svæðisins.
Öskulög í Vatnajökli geyma mikilvægar upplýsingar um loftslagsbreytingar og gossögu Íslands.

Sérstaklega fjölbreyttar eða fágætar jarðmyndanir.

Heitur reitur og eystra gosbelti Íslands.

Alþjóðlegt náttúruverndargildi.

Jöklar, eldvirkni og samspil þessara þátta skapa bæði fjölbreyttar og fágætar jarðminjar.
Askja, Víti og Öskjuvatn. Formhrein megineldstöð með stórri Öskju. Ljósar vikurbreiður. Flikruberg myndaðist í
eldgosi 1875.
Móbergshryggir sér íslenskt landform. Gjálp myndaðist 1996.
Hraunhellar í Ódáðahrauni.. Dropasteinsmyndanir.
Hamfarahlaup í Jökulsá á Fjöllum stærstu hlaup í Evrópu og með 10 stærstu hlaupum í heiminum síðast liðin 15.000
ár. Hamfarahlaupsminjar.

Jarðmyndanir viðkvæmar fyrir röskun

Hraunhellar með viðkvæmum dropasteinsmyndunum.
Gjallgígar og nútímahraun.
Hverasvæði í Vonarskarði og við Öskju.

Vatnafar

Líffræðileg
fjölbreytni

Tegundir
stofnar

og

Viðhald náttúrulegra þróunarferla

Hálendið staðsett á miðju virka gosbeltinu, stöðug landmótunaröfl elda, ísa, vatns og vinda.

Samfelldar, heildstæðar eða óraskaðar náttúruminjar,
einkennandi fyrir Norðausturland. Vísindalegt, félagslegt,
efnahagslegt og sjónrænt gildi

Jökulsá á Fjöllum, vatnasvið og þverár.

Votlendi viðkvæm fyrir röskun

Vötn og lindir í jaðri Ódáðahrauns.

Sjaldgæfar tegundir og
stofnar. Vísindalegt gildi.
Tegundir
hættu.

í

útrýmingar-

Plöntur*

Vötn og votlendi, s.s. Öskjuvatn, Dyngjuvatn, Gæsavötn, Svartá, Lindá, Grafarlandaá.
Jöklar geyma mikilvægan vatnsforða.

Háplöntuflóra misvel skráð. Flestar tegundir, um 130, hafa fundist í Herðubreiðarlindum. Fimm sjaldgæfar
háplöntutegundir; finnungastör, fjallalójurt, grænlilja (í Herðubreiðarlindum), naðurtunga og snækobbi, þar af 1 á
válista.
Útbreiðsla fléttna ekki vel könnuð. 1 sjaldgæf fléttutegund fundist í Herðubreiðarfriðlandi.
Mosaflóra ekki vel þekkt. Þrjár sjaldgæfar tegundir hafa fundist, allar á válista.
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Fuglar**

Fuglalíf misvel þekkt, flestar tegundir skráðar í Herðubreiðarlindum og Grafarlöndum sem eru utan þjóðgarðs.
Átta válistategundir orpið á svæðinu; grágæs, grafönd, straumönd, gulönd, fálki, svartbakur, snæugla og hrafn.
Snæugla er í útrýmingarhættu.

Mikilvægar tegundir og
stofnar, alþjóðleg ábyrgð.
Vísindalegt gildi.
Vistgerð,
búsvæði,
vistkerfi

Smádýr

Rannsóknir vantar á smádýralífi.

Fuglar

Sjö fuglategundir sem Íslendingar bera alþjóðlega ábyrgð á (30% af Evrópustofni) verpa á svæðinu; álft, heiðagæs,
straumönd, sendlingur, lóuþræll, sandlóa og heiðlóa.

Viðhald sterkra stofna eða náttúrulegra þróunarferla.
Vísindalegt gildi.

Hálendið mikilvægt fyrir heiðagæs.

Samfelldar, heildstæðar eða óraskaðar náttúruminjar,
einkennandi fyrir Norðaustur-land. Vísindalegt, félagslegt,
efnahagslegt og sjónrænt gildi

Vistgerðaflokkun ekki lokið fyrir norðurhálendið en niðurstöður vistgerðarflokkunar meðfram Skjálfandafljóti er hægt
að yfirfæra á önnur svæði á norðurhálendinu. Verðmætustu vistgerðirnar þar eru gilja- og lyngmóavistir og
víðikjarrvist sem eru einkum á láglendi. Takmarkaðar upplýsingar eru til um gróðurlendi norðurhálendisins.

Viðkvæm fyrir röskun

Lindasvæði og tjarnir í jaðri Ódáðhrauns, viðkvæm gróðurþekja og stuttur vaxtatími gróðurs.

Stofnar bleikju í þverám Jökulsár og í Álftavatni í Herðubreiðarlindum. Stigfallandi einangrun dvergbleikjustofna í
þverám Jökulsár, milli fossa, frá láglendi upp á hálendi, endurspeglar þróunarsögu fiskanna.

Varplönd heiðagæsa á lindasvæðum; Grafarlönd, Herðubreiðarlindir, Svartá og Gæsavötn.
Hraun þakin fléttum, t.d. hraunbreiskju og vikurbreiskju.
Gróðurlendi vegna virkra sandleiða frá Vatnajökli og jarðvegsrofs.
Landslag

Víðerni
Menningarsöguminjar

og

Samfelldar, heildstæðar eða óraskaðar náttúruminjar,
einkennandi fyrir Norðausturland. Vísindalegt, félagslegt,
efnahagslegt, menningarlegt og sjónrænt gildi.

Mikil víðátta þar sem einstakar jarðminjar setja mikinn svip á svæðið, s.s. Vatnajökull og Dyngjujökull, Trölladyngja,
Urðarháls, Vaðalda, Dyngjufjöll, Öskjuvatn að ógleymdri Herðubreið. Útivist og ferðamennska.

Viðkvæm fyrir röskun

Miklar víðáttur og opið eldfjallalandslag er viðkvæmt fyrir mannvirkjagerð.

Samfelldar, heildstæðar eða óraskaðar náttúruminjar,
einkennandi fyrir NA-land. Félagslegt og sjónrænt gildi.

Stærsti jökull Evrópu, opið eldfjallalandslag og miklar víðáttur.

Einkennandi fyrir viðkomandi landshluta, vísinda-, félags,
efnahags- og menningarlegt gildi, sjónrænt gildi

Ferðaleiðir og samgönguminjar yfir Jökulsá. Biskupaleið, ferjustaðir, Vatnajökulsvegur og Bárðargata.
Útilegumenn og útilegumannasögur.
Brennisteinsnám.
Leiðangrar um hálendið.

Náttúruminjar sbr. 37. gr. laga nr.
44/1999 um náttúruvernd

Eldvörp, gervigígar og eldhraun

Megineldstöðvar, öskjur, gossprungur, eldvörp, gígaraðir , nútímahraun, fallgígar og fleira.

Fossar

Gjallandi í Skjálfandafljóti.Gljúfrasmiður og foss við Upptyppinga í Jökulsá. Skínandi í Svartá.

Stöðuvötn og tjarnir,

1000 m2

Hverir og heitar uppsprettur

Öskjuvatn, Víti, Herðubreiðarvötn, Dyngjuvatn, Gæsavötn.
Leirhverir í Víti. Háhitasvæði í Vonarskarði og Öskju.
Á jaðri svæðisins eru háhitasvæði í Fremri-Námar og ummyndun eftir háhitasvæði í Hrúthálsum.
Volgar lindir koma upp við Gæsavötn.
Hitulaug norðan Gæsavatna er á jaðri svæðisins.

*Sjá lista yfir sjaldgæfar plöntutegundir í töflum 2-4 viðauka 9. **Sjá lista yfir sjaldgæfar fuglategundir í töflu 5 í viðauka 9.

37

IV - Framtíð og
stefna

NNA-1002

Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs . Tillaga að verndaráætlun

4. Verndarflokkur þjóðgarðsins
Alþjóða náttúruverndarsambandið, IUCN (International Union for Conservation of Nature) flokkar
friðlýst svæði í sex mismunandi verndarflokka (sjá nánar í viðauka 7). Hver verndarflokkur hefur
ákveðin 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.
Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er stórt landssvæði sem verndar jarðfræðilegan fjölbreytileika,
jarðfræðilega og vistfræðilega ferla náttúrunnar, heildstæð vistkerfi og tegundir sem eru einkennandi
fyrir svæðið. Þar eru gestum sköpuð skilyrði til að sinna vísindum, menntun, listum og útivist sem
samræmist umhverfi og menningararfi þjóðgarðssvæðisins.
Meginmarkmiðið með verndun svæðisins er að:
Varðveita jarðfræðilegan fjölbreytileika og virka jarðfræðilega ferla sem leggja grunninn að
vistfræðilegum ferlum, mismunandi búsvæðum og líffræðilegum fjölbreytileika svæðisins.
Hvetja til útivistar í hinu síkvika umhverfi þar sem gestir eru fræddir um virka landmótun
svæðisins, jarðmyndanir, vistkerfi, líffræðilegan fjölbreytileika og áhrif hlýnandi loftslags á
náttúrulega ferla og þróun svæðisins.
Önnur markmið eru að:
Varðveita náttúrulega ferla þar sem náttúran fær að þróast, eins og mögulegt er, eftir sínum
eigin lögmálum.
Varðveita heilbrigð vistkerfi og búsvæði tegunda.
Stuðla að sjálfbærri ferðaþjónustu með hagrænt gildi fyrir grannbyggðir þjóðgarðsins og án
þess að ganga á auðlindir þjóðgarðsins.
Stuðla að sjálfbærri ferðaþjónustu með áherslu á jarðfræðiferðamennsku þar sem jarðfræði
svæðisins og jarðmyndanir eru helsta aðdráttarafl gesta þjóðgarðsins.
Leyfa hefðbundna en stýrða og sjálfbæra landnotkun sem hefur hagrænt gildi fyrir
grannbyggðir þjóðgarðsins.
Tilgangur og markmið núverandi norðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs falla að meginmarkmiðum
verndarflokks II hjá IUCN. Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs verður því stýrt samkvæmt markmiðum
verndarflokks II sem þjóðgarður.
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5. Svæðisskipting þjóðgarðsins
Í kafla 4 voru færð rök fyrir því að allt núverandi norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs skuli vera í
verndarflokki II samkvæmt viðmiðunum IUCN. Í þessum kafla er fjallað um einstök svæði innan
norðursvæðis þjóðgarðsins sem þarfnast sérstakrar verndar, sértækra aðgerða, svæði sem má
skilgreina sem víðerni og stærri þjónustusvæði. Í viðauka 12 má sjá nánari útlistun á einstökum
reglum sem gilda í þjóðgarðinum, þar með talið á viðkomandi svæðum. Einnig er fjallað um einstök
markmið og aðgerðir í köflum 6 – 13.

5.1. Svæði sem þarfnast sérstakrar verndar
Nokkur svæði þarfnast sérstakrar verndar og eru þau afmörkuð á myndum 5.1. og 5.2.
a. Rauðhóla og Hljóðaklettagígaröðin í Jökulsárgljúfrum
Forsendur fyrir sérstakri verndun. Rauðhólar og Hljóðaklettar eru hluti af um 6 km langri gígaröð
sem gaus fyrir um 8000-9000 árum og liggur með Jökulsá þar sem áin gróf farveg sinn í sömu stefnu.
Rauðhólar eru gjallgígar og áður hafa gígarnir flestir litið út eins og þeir. Í hamfarahlaupum sópaði
hins vegar Jökulsá með sér gjalli og lausum jarðefnum af flestum gígunum svo eftir standa aðeins
innviðir þeirra. Eru Hljóðaklettar þeirra frægastir þó slíka innviði megi sjá víðar með gígaröðinni,
beggja vegna ár. Þar má sjá hvernig kvikan hefur storknað ofan í gosrásinni í alls kyns stuðlasveipum,
nokkuð sem er frekar fátítt að sjá í veröldinni. Hluti gossprungunnar er austan gljúfranna, utan
þjóðgarðs. Bæði gígarnir og klettarnir eru viðkvæmir fyrir mikilli umferð sem nauðsynlegt er að stjórna
vel og setja sérstakar reglur um.
Um svæðið gilda eftirfarandi sérreglur:
Gangandi umferð er óheimil utan merktra göngustíga í Rauðhólum og Hljóðaklettum.
Sjá markmið og aðgerðir í kafla 6.3.
b. Ástjörn í Jökulsárgljúfrum
Forsendur fyrir sérstakri verndun. Ástjörn er mikilvægt búsvæði flórgoða sem er tegund á válista,
en einnig verpa þar aðrir vatnafuglar. Í Ástjörn er mikið af hornsílum sem er aðalfæða flórgoðans.
Nokkrir þættir geta haft áhrif á viðkomu flórgoðans á Ástjörn. Má þar fyrst nefna minkinn en einnig
stafar flórgoðavarpi svo og öðru varpi vatnafugla við tjörnina hætta af mikilli umferð um og við tjörnina,
einkum á varptíma. Við Ástjörn eru reknar sumarbúðir og er þar mikil umferð yfir sumarmánuðina,
bæði bátaumferð og umferð á landi. Einnig liggur merkt gönguleið meðfram tjarnarbakkanum að
norðan og er hún vinsæl gönguleið ferðamanna. Umferðin er meiri en við flest önnur votlendissvæði
þjóðgarðsins. Flórgoðinn er einnig viðkvæmur fyrir vatnsborðssveiflum sem geta orðið ef ræsi undir
veginn að Ási stíflast, vatnsborð hækkar og tæmist síðan skyndilega þegar stíflan rofnar.
Sjá markmið og aðgerðir í kafla 6.5. og 6.6.
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Mynd 5.1. Einstök svæði í Jökulsárgljúfrum.

41

NNA-1002

Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs . Tillaga að verndaráætlun

Mynd 5.2. Einstök svæði á hálendinu.
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c. Askja
Forsendur fyrir sérstakri verndun. Í Öskjukerfinu er megineldstöðin Dyngjufjöll með sigdældinni
Öskju og a.m.k. tveimur öðrum öskjusigum, annað þeirra er sjálft Öskjuvatnið. Í Öskju er háhitasvæði
og í skýrslu Náttúrufræðistofnunar Íslands um mat á verndargildi háhitasvæða er lagt til að svæðið við
Öskju fái hámarksvernd en þar segir um svæðið. „Formhrein megineldstöð með stórri öskju. Lítil askja
og Öskjuvatn mynduðust í stórgosi 1875. Ljósar vikurbreiður frá gosinu lita landið sem annars er
grásvart og brúnt. Í gosinu myndaðist m.a. flikruberg sem er fágætt á landsvísu.“ (bls. 40).
Verndargildi svæðisins er metið hátt með tilliti til jarðfræði, landslags, útvistar, upplýsinga- og
efnahagslegs gildis. Askja var áður friðlýst sem náttúruvætti og samkvæmt reglugerð um
Vatnajökulsþjóðgarð gilda þar sérstakar reglur. Askja er vinsælasti viðkomustaður ferðamanna á
hálendinu norðan Vatnajökuls.
Um svæðið gilda eftirfarandi sérreglur:
Tjöldun er óheimil. Undantekningar eru háðar leyfi þjóðgarðsvarðar.
Akstur á snjó er óheimill milli 1. maí – 31. október. Undantekningar eru háðar leyfi
þjóðgarðsvarðar.
Sjá markmið og aðgerðir í kafla 6.3.
d. Vonarskarð (á vestursvæði)
Forsendur fyrir sérstakri verndun. Vonarskarð liggur milli Vatnajökuls og Tungnafellsjökuls og
stendur í um 900-1300 m hæð yfir sjávarmáli. Þar er háhitasvæði og innan þess fjögur jarðhitasvæði.
Þar er meðal annars kolsýruhverasvæði með hátt verndargildi og þar finnast einnig sjaldgæfar
háplöntu- og mosategundir. Í skýrslu Náttúrufræðistofnunar Íslands um mat á verndargildi
háhitasvæða er verndargildi svæðisins metið hátt með tilliti til fjölbreytileika og upprunaleika jarðfræði,
fágæti og fjölbreytileika í jarðhitaummerkjum, heild og upprunaleika gróðurs og fágæti, stærð, heild og
upprunaleika víðerna. Svæðið er fremur viðkvæmt og þarf ekki mikla umferð til að valda varanlegri
röskun á svæðinu. Aukin jeppaumferð er í gegnum Vonarskarð og þar eru ljót ummerki
utanvegaaksturs.
Um svæðið gilda eftirfarandi sérreglur:
Akstur, annar en vetrarakstur er óheimill milli Gjóstuklifs og Svarthöfða.
Sjá markmið og aðgerðir varðandi vegi í kafla 8.2. en að öðru leyti vísast til tillagna á vestursvæði.
e. Hraunhellar í Ódáðahrauni.
Forsendur fyrir sérstakri verndun. Ekki er um eiginlegt svæði að ræða heldur einstaka hraunhella
með einstökum og viðkvæmum dropasteinsmyndunum sem friðlýstir eru með reglugerð nr. 120/1974.
Margir hellarnir hafa verið hnitsettir, nema þeir allra viðkvæmustu og getur almenningur komist að
þeim. Sérstækar verndaraðgerðir eru því nauðsynlegar.
Um umferð í hraunhella gilda eftirfarandi sérreglur:
Hellarnir eru lokaðir almenningi og sérstakt leyfi þjóðgarðsvarðar þarf til að fara í þá.
Sjá nánar um markmið og aðgerðir í kafla 6.3.
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f. Lindasvæði og tjarnir í jaðri Ódáðahrauns
Forsendur fyrir verndun. Viðkvæm gróðurlendi við uppsprettur í jaðri Ódáðahrauns eru nokkur, s.s.
Herðubreiðarfriðland (utan þjóðgarðs), Svartá og Svartárbotnar, Gæsavötn, Suðurárbotnar og
einstaka lindir á vesturjaðri þjóðgarðs. Þau eru mikilvæg búsvæði heiðagæsa sem er ein þeirra
fuglategunda sem Íslendingar bera sérstaka ábyrgð á. Gróðurvinjarnar eru einnig vinsæll
áfangastaður ferðamanna og því getur álag verið nokkuð á gróður svæðanna. Umferð á varptíma
heiðagæsa getur raskað varpi og eggjataka getur seinkað varpi.
Um svæðin gilda eftirfarandi sérreglur:
Vegur í gegnum Herðubreiðarlindir ekki opnaður fyrr en að lokinni álegu hjá heiðagæs á
svæðinu.
Sjá nánar um markmið og aðgerðir í kafla 6.5.

5.2. Svæði sem þarfnast sértækra aðgerða
Svæði sem þarfnast sértækra aðgerða eru skilgreind út frá 21. og 24. gr. reglugerðar um
Vatnajökulsþjóðgarð. Afmörkun þeirra má sjá á myndum 5.1. og 5.2.
a. Skógur í Ásbyrgi
Forsendur sértækra aðgerða. Nokkuð samfelldur birkiskógur einkennir norður hluta Jökulsárgljúfra
og Ásbyrgi. Í byrjun 20. aldar hafði skógur í Ásbyrgi látið mikið á sjá vegna beitar og skógarhöggs.
Árið 1928 eignaðist Skógrækt ríkisins Ásbyrgi og tveimur árum seinna var skógurinn girtur af og
endurheimt birkiskógarins í Ásbyrgi hófst. Gróskumikil háplöntuflóra einkennir botn birkiskógarins í
Ásbyrgi og þar finnst ein friðlýst háplöntutegund, ferlaufungur. Um og upp úr 1950 var plantað þar um
60 þúsund barrtrjám af nokkrum tegundum. Mörg barrtrén hafa náð nokkurri hæð og einstaka tegundir
sá sér orðið sjálfar í mjög litlum mæli. Birkiskógurinn í Ásbyrgi er að stórum hluta farinn að nálgast efri
ár og þar má finna gamla birkilundi með fúnum og dauðum trjám. Slíkir lundir hýsa mikinn
fjölbreytileika sveppa sem vinna næringu úr rotnandi trjábolum og auka þar með líffræðilegan
fjölbreytileika svæðisins. Áætlun frá 1996 um umhirðu skógarins í Ásbyrgi gerir ráð fyrir að
barrtrjánum verði fækkað og komið í veg fyrir sjálfssáningu þeirra. Einnig er gert ráð fyrir
lágmarksgrisjun birkiskógarins. Áætlunin er nú í endurskoðun (sjá einnig kafla 11.5).
Upphaflegt markmið með friðun Ásbyrgis var endurheimt birkiskógarins. Erlend barrtré verða miklu
eldri og hávaxnari en birkið og fái þau að vaxa óáreitt koma þau til með að taka yfir skóginn í Ásbyrgi
á löngum tíma. Það er ekki í samræmi við upphaflegt markmið friðunar en hinsvegar hafa gömlu
barrlundirnir ákveðið menningarlegt gildi sem rétt er að varðveita í einhverjum mæli. Ásbyrgi er
myndað í hamfarahlaupum í Jökulsá á Fjöllum og er ein merkasta myndun þeirra hlaupa. Hávaxin
barrtré skyggja á kletta Ásbyrgis og draga úr áhrifamætti þessarar merku náttúrusmíðar. Vegurinn inn
í Ásbyrgi er mikilvægur útsýnisvegur (sjá kafla 9.6) en hávaxin trén rýra gildi hans sem útsýnisvegar.
Sjá nánar um markmið og aðgerðir í kafla 6.5.
b. Lúpínusvæði við Ásbyrgi
Forsendur sértækra aðgerða. Alaskalúpína er framandi ágeng tegund sem getur dregið úr
mikilvægum þáttum líffræðilegrar fjölbreytni (sjá kafla 6.6.). Alaskalúpínu hefur verið dreift til
landgræðslu á sandinn norðan Ásbyrgis og á tvö svæði í mynni byrgisins. Svæðinu við Ásbyrgi stafar
engin hætta af gróður- og jarðvegseyðingu og notkun slíkra landgræðsluplantna því alveg óþörf. Við
Ásbyrgi hefur útbreiðsla alaskalúpínu aukist ár frá ári og er hún byrjuð að dreifast inn í þjóðgarðinn
sunnan þjóðvegar. Reynt hefur verið að halda henni niðri og koma í veg fyrir dreifingu hennar inn í
þjóðgarðinn með slætti á nokkrum takmörkuðum svæðum. Til að koma í veg fyrir að alaskalúpínan

44

NNA-1002

Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs . Tillaga að verndaráætlun

verði vandamál innan þjóðgarðsins þarf að vinna skipulega að eyðingu hennar á svæðinu og kosta
meiru til aðgerða en hingað til hefur verið gert.
Sjá nánar um markmið og aðgerðir í kafla 6.6.
c. Landgræðslusvæði í Grjóthálsi og Hestatorfum
Forsendur sértækra aðgerða. Jarðvegur í Jökulsárgljúfrum er yfirleitt fremur þykkur og grófkornaður.
Það stafar af miklu áfoki og er í samræmi við legu Jökulsárgljúfra á móbergs- og eldfjallasvæði
landsins. Mikið eða mjög mikið rof er á Grjóthálsi og talsvert rof er í Hestatorfum. Frá 1998 hafa
Landgræðsla ríkisins og þjóðgarðsyfirvöld unnið að árlegum landgræðsluaðgerðum í þjóðgarðinum.
Árið 2004 var gerð úttekt á aðgerðunum og var niðurstaða þeirrar úttektar að uppgræðsluaðgerðir
innan þjóðgarðsins hafi skilað ágætum árangri en ástæða sé til að halda þeim áfram og vinna um leið
á stærri skala en nú er gert til að ná böndum á rofið.
Sjá nánar um markmið og aðgerðir í kafla 6.8.
d. Viðkvæm gróðurlendi við Gæsavötn
Forsendur sértækra aðgerða. Gæsavötn eru gróðurvin í um 920 m hæð yfir sjó við
norðvestanverðan Vatnajökul, um 2-3 km frá jökuljaðrinum. Samfelldur gróður er við tjarnirnar og hafa
verið greindar þar 34 tegundir háplantna. Gróðurvinin er vinsælt tjaldsvæði ferðalanga á þessum
slóðum og viðkvæmur gróðurinn þolir illa umferð. Gæsavatnafélagið hefur borið áburð á svæðið og
einnig sett hey úr rúllum ofan í sandgöt sem myndast. Nú er svæðið innan þjóðgarðs og gilda því
ákveðnar reglur um innflutning og dreifingu plantna og fræja. Koma þarf í veg fyrir að tjöldun skerði
viðkvæmt gróðurlendi og landgræðsluaðgerðir eiga að miða við að styrkja náttúrulegan gróður
svæðisins.
Sjá nánar um aðgerðir í köflum 6.8. og 9.2.
e. Búsetulandslag á Svínadal
Forsendur sértækra aðgerða. Í Kelduhverfi eru falleg minjasvæði sem liggja dreift um sveitina. Þau
eru talin sérlega mikilvæg þar sem þau geyma búsetusögu Íslands frá landnámi til 19. aldar.
Svínadalur er gamalt heiðarbýli við Jökulsárgljúfur en þar var búið allt til ársins 1946. Þar er áhugavert
minjasvæði sem hefur varðveist vel innan túngarðs og víða í landi Svínadals eru menningarminjar
sem tengjast búsetu við Jökulsá. Þar var landslag svæðisins og einstaka jarðmyndanir nýtt í þágu
búskapar. Víða voru hlaðnar steinhleðslur fyrir hellisskúta og byrgi þar sem búfé var geymt eða
fráfærur stundaðar. Skammt austur af Svínadal var kornmylla og vestan túngarðs fannst kuml. Tvö
forn eyðibýli eru sunnan Svínadals, Fornasel og Víðrasel (sem einu nafni hafa verið kölluð Fornasel).
Örnefni svæðisins eru mörg og tengjast búsetu og ferðalögum fólks um svæðið. Allar þessar
menningarminjar hafa mikið rannsókna-, varðveislu- og fræðslugildi og auka þar með gildi
þjóðgarðsins. Til að viðhalda búsetulandslagi og menningarminjum á Svínadal þarf að koma í veg fyrir
að trjágróður og víðir festi þar rætur en trjágróður raskar menningarminjum. Einnig er mikilvægt að
viðhalda völdum hleðslum í kringum Svínadal. Áhugavert væri að stofna samstarfshóp, n.k.
fornleifafélag um viðhald búsetulandslags á Svínadals. Ekki á að viðhalda slóða fram á Svínadal enda
kom hann eftir að búskap lauk þar og tilheyrir hann ekki því búsetulandslagi sem um ræðir.
Sjá nánar um aðgerðir í kafla 7.2.

5.3. Víðerni
Skilgreining starfshóps um ósnortið víðerni frá 1998 segir:
„Ósnortið víðerni er landssvæði
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þar sem ekki gætir beinna ummerkja mannsins og náttúran fær að þróast án álags vegna
mannlegra umsvifa,
sem er í a.m.k. 5 km. fjarlægð frá mannvirkjum og öðrum tæknilegum ummerkjum, s.s.
raflínum, orkuverum, miðlunarlónum og þjóðvegum (sbr. vegalög),
2
sem er a.m.k. 25 km að stærð eða þannig að hægt sé að njóta þar einveru og náttúrunnar án
truflunar af mannvirkjum eða umferð vélknúinna farartækja á jörðu.“

Í greinargerð og skýringum með skilgreiningunni eru fjallað nánar um einstök atriði eins og slóða,
skála og fækkun slíkra mannvirkja ásamt ýmsum takmörkunum sem gætu gilt innan víðerna. 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 viðerna 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. 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 sé a.m.k. 25 km 2 að stærð.
Svæðið sé í 5 km fjarlægð frá stofn- og tengivegum.
Svæðið sé í 2 km fjarlægð frá landsvegum, einkavegum og slóðum.
Svæðið sé 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 slóðar sem lagt er til að loka í
verndaráætlun.
Reglur um vetrarakstur og akstur á snjó geti verið mismunandi milli skilgreindra
víðernissvæða. Stefnt verði að því að skilgreina vetrarakstursbelti utan jökla og akstursbelti á
jökli á framkvæmdatíma verndaráætlunar.

Á viðkomandi víðernum skal öllum mannvirkjum haldið í lágmarki. Þar verði aðeins nauðsynlegir
gönguskálar, ómerktar göngu- og reiðleiðir, fjarskiptaloftnet og skilti og merkingar verði einfaldar,
látlausar og látnar falla vel að landi. Skálar verði
málaðir í jarðlitum. Nauðsynlegum
öryggisupplýsingum verði komið til gesta. Fræðsla fari fyrst og fremst á jaðarsvæðum víðerna.
Á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs voru skilgreind eftirfarandi samfelld víðerni ásamt víðernum sem
ná inn á fleiri en eitt rekstrarsvæði þjóðgarðsins (sjá mynd 5.2.):
a. Víðerni Trölladyngju.
Lýsing:
Svæðið afmarkast af Gæsavatnaleið og Dyngjufjallaleið og nær um Trölladyngju, hluta Hrímöldu og
hraunsvæði þar í kring. Svæðið er lítt gróið og þurrt og umferð þangað er mjög takmörkuð, bæði að
sumri og vetri. Svæðið er erfitt yfirferðar og ekki ákjósanlegt gönguland. Það er einnig mjög snjólétt á
veturna og vetrarumferð þangað í lágmarki.
Um svæðið gilda eftirfarandi sérreglur:
Vetrarakstur heimill samkvæmt ákvæðum náttúruverndarlaga.
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b. Víðerni Vatnajökuls, Flæður og Vaðalda.
Lýsing:
Svæðið er samfellt með öðrum rekstrarsvæðum og nær yfir allan Vatnajökul og Dyngjujökul. Á
norðursvæðinu nær það einnig yfir fjallendi norðvestan Bárðarbungu, Flæðurnar og Vaðöldu að
stórum hluta og teygir sig þar yfir á Krepputungu austan Jökulsár á Fjöllum. Stærstur hluti svæðisins
er jökull en norðan Dyngjujökuls eru mikil sandflæmi, Flæðurnar ásamt Holuhrauni sem á upptök undir
Dyngjujökli. Vaðalda er grágrýtisdyngja sem liggur fast að Jökulsá. Undir rótum hennar að
sunnanverðu rennur Svartá í Jökulsá. Fjalllendið norðvestan Bárðarbungu við norðurhluta
Vonarskarðs er erfitt yfirferðar og lítt farið um. Flæðurnar eru síbreytilegar og varasamar allri umferð,
einnig að vetri til.
Um svæðið gilda eftirfarandi sérreglur:
Vetrarakstur heimill samkvæmt ákvæðum náttúruverndarlaga.
c. Víðerni Dyngjufjöll og svæðið þar norður af.
Svæðið nær yfir suðurhluta Dyngjufjalla og stórt svæði þar norður af, langt norður fyrir þjóðgarðsmörk.
Örlítill hluti þess skarast við Öskjusvæðið sem þarfnast sérstakrar verndar. Á svæðinu eru
móbergsfjöll, dyngjur og hraunabreiður, sannkallað eldfjallalandslag. Stór hluti svæðisins er erfiður
yfirferðar vegna hrauna en þar má þó finna hentugar gönguleiðir milli svæða og Biskupaleið liggur um
svæðið norðanvert. Vetrarakstur er helst á Dyngjufjallasvæðinu en svæðið er fremur snjólétt og erfitt
yfirferðar að vetri.
Um svæðið gilda eftirfarandi sérreglur:
Akstur á snjó óheimill á Öskjusvæðinu frá 1. maí – 31. október.
Vetrarakstur heimill samkvæmt ákvæðum náttúruverndarlaga.
d. Víðerni Frambruni og Austurdalir.
Svæðið afmarkast af vegi um Dyngjufjalladal, afréttarvegi með Skjálfandafljóti að vestan og
Dyngjufjallaleið. Það nær yfir hluta Dyngjufjalla ytri, Frambruna, Austurdali og afréttarlands vestan
þjóðgarðsmarka. Á svæðinu eru móbergsfjöll, hraunabreiður og sandsvæði auk illa gróinna mela og
mólendis. Lítið er farið um svæðið nema til smölunar og takmarkaðra veiða. Þar eru smalaslóðir auk
gamals gagnamannakofa.
Um svæðið gilda eftirfarandi sérreglur:
Vetrarakstur heimill samkvæmt ákvæðum náttúruverndarlaga.

5.4. Þjónustusvæði
Í þessum kafla er fjallað um stærri þjónustusvæði þjóðgarðsins. Önnur minni þjónustusvæði eru talin
upp í viðauka 12. Afmörkun stærri þjónustusvæða má sjá á myndum 5.1. og 5.2.
a. Mynni Ásbyrgis, Ás og Ástjörn
Svæðið er stærsta þjónustusvæði þjóðgarðsins. Á vegum þjóðgarðs eru þar gestastofa, tjaldsvæði
með tilheyrandi þjónustubyggingum, starfsmannahús, geymslur og verkstæði. Á vegum einkaaðila,
félagasamtaka eða stofnana eru auk þess verslun og veitingasala, bensínstöð, handverkshús,
skeiðvöllur, golfvöllur og sumarbúðir. Í gildandi deiliskipulagi, sem þarfnast endurskoðunar (sjá kafla
5.4.1.) er auk þess gert ráð fyrir lóð undir hótel og smáhýsi. Gera þarf nýtt deiliskipulag af stærra
svæði sem nær yfir mynni Ásbyrgis beggja vegna Eyjunnar, Ás, Ástjörn og syðsta hluta Ássands en á
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sandinum verður gert ráð fyrir lóð undir hótelbyggingu samkvæmt aðalskipulagi Norðurþings. Innan
svæðisins getur rúmast ferðaþjónusta einkaaðila samkvæmt deiliskipulagi.
Sjá nánar um aðgerðir varðandi takmarkanir er lúta að ferðaþjónustu og einstakri starfsemi á svæðinu
í köflum 9.7 og 11.5. Gildir það einnig um næstu liði.
b. Vesturdalur og Hljóðaklettar
Á svæðinu er landvörslustöð sem opnar í byrjun júní og helst opin fram í september. Náttúrulegar
grundir Vesturdals eru nýttar sem tjaldsvæði með lágmarksþjónustu og Hljóðaklettar eru vinsæll
áningastaður tjaldgesta. Ekki er gert ráð fyrir að auka þjónustu við tjaldgesti svæðisins. Í staðinn er
stefnt að því að halda í þá einstöku upplifun sem svæðið veitir með sinni náttúrulegri umgjörð,
lágmarksþjónustu og færri tjaldgestum en dvelja í Ásbyrgi. Tjaldsvæðið þolir illa mikið álag en vorflóð
vegna leysinga og aurburðar gera það viðkvæmt og bílaumferð um flatirnar eykur þéttni í jarðvegi sem
aftur eykur á viðkvæmni gróðurs. Til framtíðar er gert ráð fyrir að aðal áningastaður daggesta verði á
Langavatnshöfða, þaðan sem helstu gönguleiðir um Hljóðakletta og nágrenni hefjast.
c. Aðkoma að Dettifossi vestanverðum
Hér er um nýtt þjónustusvæði að ræða sem gert er ráð fyrir að rísi við suðuraðkomu að
Jökulsárgljúfrum. Nýr Dettifossvegur kallar á aukna þjónustu við aðkomu að Dettifossi vestanverðum.
Hér er lagt til að þjónustusvæðið verði til framtíðar byggt upp við upphaf vegar að Dettifossi,
Dettifossvegar vestari nr. 886 í stað bílastæðis við Dettifoss. Rökin fyrir staðsetningunni eru fyrst og
fremst þessi: Í fyrsta lagi er aðkoman að þjóðgarðinum úr suðri við þessi vegamót og þjónusta þar
nýtist bæði þeim sem aðeins keyra í gegnum svæðið og þeirra sem fara að Dettifossi og
Hafragilsfossi. Í öðru lagi eru jarðmyndanir viðkvæmari við bílastæðið og mikil uppbygging þar
vandasamari en þess betra rými við aðkomuna og landslag þar ekki eins viðkvæmt. Í þriðja lagi er
jarðvegur mjög grýttur við bílastæðið og bygging húsa, vatnsöflun og frárennsli þar miklum
takmörkunum háð en öðru máli gegnir um jarðveg við aðkomuna. Í fjórða lagi getur þessi staðsetning
þjónustusvæðis skapað ákveðin tækifæri fyrir nýjar gönguleiðir að Hafragili auk tengingar við gönguog reiðleiðir vestur að Eilífi og áfram í Mývatnssveit. Á nýju þjónustusvæði er gert ráð fyrir
landvörslustöð, áningastað með áningaborðum, upplýsingum, vatnssalernum og veitingasölu í
samstarfi við ferðaþjónustuaðila. Til að byrja með er gert ráð fyrir lágmarksþjónustu; þurrsalernum,
áningaborðum og upplýsingum við bílastæðið ásamt tjaldsvæði fyrir göngufólk eins og verið hefur.
d. Drekagil
Við Drekagil er skilgreind hálendismiðstöð samkvæmt svæðisskipulagi miðhálendisins. Þar er í gildi
deiliskipulag frá 2001. Ekki er gert ráð fyrir að stækka þjónustusvæðið í nánustu framtíð en breyta þarf
deiliskipulagi og færa veginn út fyrir svæðið til að skapa því meira rými og koma í veg fyrir
gegnumakstur. Ekið er um svæðið til að komast inn á Austurleið annarsvegar og Öskjuvatnsveg
hinsvegar en umferð eykst ár frá ári (vegur að svæðinu verði botnlangi). Við Drekagil er gert ráð fyrir
landvörslustöð, tjaldsvæði með tilheyrandi þjónustu, gistiskálum og lóðum undir ferðaþjónustuskála
fyrir einkaaðila. Önnur þjónusta sem rúmast gæti í núverandi byggingum væri lítil verslun með
brýnustu nauðsynjar.
e. Herðubreiðarlindir
Herðubreiðarlindir eru utan þjóðgarðsmarka en í umsjá Vatnajökulsþjóðgarðs og er landvarsla þar og
í Drekagili rekin saman í samstarfi við Ferðafélag Akureyrar. Bætt þjónusta í Drekagili hefur leitt til
færri gistinátta í Herðubreiðarlindum, bæði í skála og á tjaldsvæði. Í Herðubreiðarlindum er gert ráð
fyrir landvörslustöð, tjaldsvæði með þjónustumannvirkjum, gistiskála og áningastað fyrir daggesti. Ekki
er gert ráð fyrir neinni breytingu á þjónustu í Herðubreiðarlindum í nánustu framtíð en aukin flóð með
samsvarandi auknum rofmætti Jökulsár á Fjöllum geta haft áhrif á framtíðarnýtingu svæðisins.
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f. Vegamót norðan Gjallanda
Hér er um nýtt þjónustusvæði að ræða við vegamót norðan Gjallanda. Gert er ráð fyrir að hafa aðeins
eina aðkomu að Vonarskarði norðanverðu sem færi framhjá fossinum og yrði legu vegarins breytt í
samræmi við það. Nýtt þjónustusvæði kallar á deiliskipulagsgerð en kostur þessarar staðsetningar eru
vegamótin og nálægð við bílaumferð úr fjórum áttum, auk þess sem gangandi vegfarendur eftir
Bárðargötu og Gæsavatnaleið hefðu kost á að nýta þar þjónustu. Á svæðinu er gert ráð fyrir
landvörslustöð sem gæti rúmað lítið rými fyrir kalda gestastofu sem einnig veitir ferðalöngum skjól. Til
að byrja með er ekki gert ráð fyrir gæslu allan daginn en ef umferð eykst þarfnast það endurskoðunar.
Við landvörslustöðina yrði einnig tjaldsvæði með lágmarksþjónustu.
5.4.1. Deiliskipulagssvæði
Deiliskipulagssvæðum, sem öll eru þjónustusvæði eða áningastaðir, má skipta í tvennt. Annars vegar
svæði með gildandi deiliskipulagi og hins vegar svæði þar sem gera þarf deiliskipulag vegna
fyrirhugaðra framkvæmda.
a. Svæði með gildandi deiliskipulagi.
Mynni Ásbyrgis. Þarfnast endurskoðunar og gera þarf deiliskipulag fyrir stærra svæði sem
nær yfir mynni Ásbyrgis beggja vegna Eyjunnar, starfsstöðvar þjóðgarðsins í Ási og leigulóð
sumarbúðanna við Ástjörn.
Drekagil. Þarfnast endurskoðunar.
b. Svæði sem þarf að gera deiliskipulag vegna fyrirhugaðra framkvæmda.
Nýr áningastaður á Langavatnshöfða.
Nýr áningastaður við Hólmatungur.
Aðkoma að Dettifossi vestanverðum ásamt núverandi bílastæði.
Kistufell ef skáli verður stækkaður eða nýr skáli byggður.
Vegamót norðan Gjallanda vegna nýrrar landvörslustöðvar.
Hnýflar vegna skála.
Gæsavötn.
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6. Náttúra
6.1. Yfirlit og framtíðarsýn
Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs liggur á Norður-gosbeltinu og þar er yngsti berggrunnur landsins.
Á gosbeltinu eru eldstöðvakerfi en í miðju hvers kerfis situr megineldstöð og út frá henni liggja
sprungureinar til norðurs og suðurs. Nokkrar virkar megineldstöðvar og sprungureinar við þær
kenndar, liggja um svæðið, og mótar eldvirkni landið utan jökla og undir þeim (sjá mynd 6.1).
Háhitasvæði tengjast megineldstöðvum og þar eru fjölbreytt jarðhitaummerki. Vatnajökull, stærsti
jökull Evrópu, gnæfir yfir svæðinu í suðri. Undir honum norðvestanverðum er miðja möttulstróksins
undir Íslandi en samspil hans og Mið-Atlantshafshryggjarins útskýrir tilvist Íslands úti á miðju
Atlantshafi. Skriðjöklar Vatnajökuls og rof þeirra skópu djúpa dali og brattar fjallshlíðar. Móbergsfjöll
og móbergshryggir mynduðust við gos undir jökli og standa nú upp úr hásléttunni norðan jökulsins
auk eldgíga og fjölda dyngja sem gusu þegar ísaldarjökullinn hopaði. Ódáðahraun, stærsta samfellda
hraunbreiða landsins, er samsett úr mörgum hraunum sem runnu frá eldstöðvum svæðisins. Jökulár
og gríðarmikil jökulhlaup, sem áttu upptök í Vatnajökli, grófu mikil gljúfur og skyldu eftir víðáttumikla
sanda og önnur ummerki sem eiga fáa sína líka.
Samspil eldvirkni og jökla er megineinkenni gosbelta á Íslandi og mótaði landslag Íslands meir en
nokkuð annað ferli. Það virka landmótunarferli einkennir landslag Vatnajökuls og nágrennis og þar má
einnig finna einstakar og fágætar jarðmyndanir. Verndargildi víðáttumikils landslags, víðerna og
samfelldra, heildstæðra, óraskaðra og fágætra jarðmyndana er mjög mikið.
Hrjóstrugt hálendið norðan Vatnajökuls er þurrasta svæði Íslands. Sú úrkoma sem fellur til jarðar lekur
auðveldlega niður í hriplekt í hraunið og rennur langar leiðir um leysanlegt berg gosbeltisins. Í jaðri
Ódáðahrauns spretta fram lindir og þar eru viðkvæmar gróðurvinjar og annað lífríki sem nýtir sér
steinefnaríkt lindavatnið. Lífríki hálendisins norðan Vatnajökuls er fábreytt en það er einnig lítt
kannað. Þar finnast þó bæði sjaldgæfar plöntur og fuglar sem þarfnast sérstakrar verndar.
Gróðurfar Jökulsárgljúfra er fjölbreytt og spannar frá hrjóstrugum melum og rofsvæðum til birkiskóga
og votlendissvæða. Þar er mikill fjöldi háplantna en mosa- og fléttuflóran er minna þekkt. Í
Jökulsárgljúfrum eru mikilvæg búsvæði fjölda lífvera og þar eru sjaldgæfar plöntu- og fuglategundir
sem þarfnast sérstakrar verndar. Smádýralíf Jökulsárgljúfra er ekki vel þekkt en þar hafa þó fundist
tegundir sem eru allrar athygli verðar.
Áhrifa mannsins á náttúru svæðisins gætir á nokkrum sviðum. Vegir, slóðar, gönguleiðir og önnur
mannvirki móta ásýnd svæðisins og hafa áhrif á landslag. Utanvegaakstur og óskipulögð umferð
gesta, gangandi sem akandi geta valdið varanlegum skemmdum á náttúruminjum eins og einstökum
búsvæðum, viðkvæmum hálendis- og votlendisgróðri, gjallgígum eða dropasteinshellum. Önnur áhrif
umferðar, ekki eins sýnileg, geta verið röskun á varpi einstakra fuglategunda, röskun á dreifingu og
samsetningu dýrategunda, mengun vatns eða lofts af völdum útblásturs, skolplosunar eða
olíumengunar. Þá getur dreifing ágengra framandi plöntu- og dýrategunda skaðað líffræðilegan
fjölbreytileika einstakra svæða og valdið miklum breytingum á ásýnd og einkennum landslags.
Virkar sandleiðir liggja í norður frá sandsvæðum í jaðri Vatnajökuls og mynda áfoksgeira norður í
gróin svæði sunnan og austan Mývatns, allt norður í Jökulsárgljúfur. Gróður- og jarðvegseyðing eyðir
búsvæðum, rýrir líffræðilegan fjölbreytileika og breytir ásýnd lands. Á sama hátt breyta umfangsmiklar
uppgræðsluaðgerðir ásýnd landsins og allar slíkar aðgerðir innan þjóðgarðs og á nálægum
jaðarsvæðum þurfa að vera innan lagalegs ramma, vera vel ígrundaðar og taka mið af sérstöðu
náttúruminja.
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Mynd 6.1. Vatnajökulsþjóðgarður, gosbelti, megineldstöðvar og sprungureinar.
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Ef vel er að verki staðið við skipulag og stjórnun þjóðgarðsins má lágmarka þau beinu neikvæðu áhrif
á náttúru svæðisins sem kunna að verða af völdum mannsins. Gott skipulag og markviss stjórnun þarf
að taka mið af bestu þekkingu og hana þarf að efla á öllum sviðum. Stoppa þarf upp í
þekkingargloppur með markvissum grunnrannsóknum, kortlagningu náttúruminja og vöktunum.
Áhrif hlýnandi loftslags af völdum hnattrænna loftslagsbreytinga munu e.t.v. á næstu áratugum valda
hraðari breytingum á svæðinu en við höfum séð hingað til og þeim breytingum verður ekki stjórnað.
Því er spáð að jöklar muni hopa mjög hratt, jaðarlónum við jökla muni fjölga, farvegir jökuláa breytast
og afrennsli frá jöklum muni aukast verulega á næstu áratugum sem aftur veldur auknum rofmætti
jökuláa. Ákvarðanir um skipulag og stjórnun svæðisins til framtíðar verða því að fela í sér
sveigjanleika sem tekur tillit til þeirra hröðu breytinga sem orðið geta á náttúrufari svæðisins.
Staðsetning svæðisins á miðju gosbeltinu, eldvirkni og samspil jökla og eldvirkni er sífellt viðfangsefni
vísindanna og veitir ótalmörg tækifæri á því sviði.

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. Allt kapp hefur verið lagt á að rannsaka náttúruminjar
svæðisins og stoppa upp í þær þekkingargloppur sem eru til staðar. Landslag,
landslagheildir, jarðmyndanir og jarðfræðileg fjölbreytni svæðisins hefur verið
kortlögð og fyrir liggur heildstætt mat á verndargildi landslags og jarðfræði
svæðisins. Líffræðilegum fjölbreytileika er ekki ógnað og sérstaða lífríkisins er
varðveitt með markvissum verndaraðgerðum.
Beinum áhrifum mannsins á náttúru svæðisins er haldið í lágmarki, umferð er vel
stýrt um svæðið og gestir hafa fjölbreytt tækifæri til að skoða, upplifa og fræðast um
samfelldar, einstakar og fágætar náttúruminjar svæðisins.

6.2. Landslag
Sjónrænt gildi Vatnajökuls og hálendisins norðan Vatnajökuls er mjög mikið þar sem má finna
fjölbreytt landslag með skriðjöklum, jökulmenjum, dyngjum, eldgígum, eldbrunnum hraunum,
jökulsöndum, víðernum og litadýrð þar sem skiptast á ljósir vikursandar og svört hraun.
Móbergshryggir, -fjöll og – stapar setja einnig mikinn svip á landið þar sem þeir standa upp úr
hásléttunni. Á gróðurvana hálendinu er landið opið og útsýni mikið til allra átta. Það veitir svæðinu
mikla sérstöðu og skapar gestum þess mikilvæga upplifun og víðernistilfinningu.
Í Jökulsárgljúfrum er landslag einnig fjölbreytt þó ólíkt sé. Þar setja ýmis ummerki hamfarahlaupa
mestan svip á landið, stór og mikil gljúfur, byrgi af ýmsum stærðum og gerðum, gil, set og malarhjallar
ásamt vatnssorfnu stórgrýti. Þar eru einnig minjar um eldvirkni og samspil eldvirkni og jökulhlaupa
sem hafa skilið eftir sig einstakar klettamyndanir. Í þessu fjölbreytta landslagi þrífst svo fjölbreyttur
gróður sem mildar yfirbragð þessara mikilfenglegu jarðminja og gefur svæðinu mikið sjónrænt gildi.
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Helstu markmið og aðgerðir
a. Að varðveita samfelldar landslagsheildir í Vatnajökulsþjóðgarði (á norðursvæðinu).
Landslag og einstakar landslagsgerðir svæðisins hafa ekki verið flokkaðar með viðurkenndri
aðferðarfræði en í tengslum við Rammaáætlun hefur verið unnið að þróun aðferða við að greina,
flokka og meta verndargildi landslags á landsvísu. Í tillögu að verndaráætlun fyrir norðursvæðið var
ekki farið út í ákveðna flokkun og greiningu landslags eða landslagsheilda en gerð tillaga að verndun
jaðarsvæða í kafla 13 sem 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.
Endurskoða greiningu á mikilvægum landslagsheildum sem ná út fyrir mörk þjóðgarðsins og
gera frekari tillögur um forgangsröðun og áfangaskiptingu að stækkun hans (sjá umfjöllun í
kafla 13).
b. Að tryggja að öll mannvirkjagerð og ræktun falli vel að landslagi svæðisins.
Í opnu landslagi hálendisins þarf ekki stór mannvirki til að hafa mikil áhrif á landslag og ásýnd þess.
Það sama á við um fjölbreytt landslag Jökulsárgljúfra þó þar geti náttúrulegur gróður mildað áhrif
mannvirkja. 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 um 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 (póstar) sé samræmt en þó með sérstöðu svæða í huga.
Að vegir hálendissvæðisins verði ekki uppbyggðir en jafnframt komið í veg fyrir
utanvegaakstur (sjá kafla 8).
Að við ræktun (skjólgróður á tjaldsvæðum, uppgræðsla) verði eingöngu notast við
náttúrulegan gróður svæða og skipt verði út erlendum tegundum á tjaldsvæði í Ásbyrgi.
Að við ræktun (trjárækt, uppgræðsla) á jaðri þjóðgarðsins verði eingöngu notast við
náttúrulegan gróður og notast verði við bestu tækni til að sjá fyrir um útlit og ásýnd svæða
áður en ráðist er í ræktunina.
c. Að auka gildi fjölbreytts landslags til útivistar og fræðslu.
Fjölbreytt og stórbrotið landslag og lifandi landmótunarferlar gefa svæðinu öllu mikið útivistar- og
fræðslugildi. Þá hefur landslag svæðisins einnig menningarlegt gildi þar sem víðáttumikil hásléttan og
víðernin skópu dulúð og kynntu undir sögur um útilegumenn. Á sama hátt hefur fjölbreytt landslag
Jökulsárgljúfra menningarlegt gildi þar sem gestir koma aftur og aftur til að njóta útivistar með
fjölskyldu og vinum í sérstöku landslagi. Til að auka gildi fjölbreytts landslags enn frekar til útivistar og
fræðslu þarf að:
Meta gildi landslags og landslagsheilda á útivist og upplifun gesta.
Meta áhrif mannvirkja í opnu landslagi á útivist og upplifun gesta.
Skilgreina og varðveita mikilvæga útsýnisstaði (sjá kafla 9.6).
Skilgreina og varðveita mikilvægar útsýnisleiðir (sjá kafla 9.6).
Auka fræðslu um landslag, landmótun og sérstöðu landslags einstakra svæða.
Fjölga möguleikum til útivistar (sjá kafla 9).
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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 svæðisins verið gerð skil og í kafla 3 var lagt mat
á verndargildi og dregnar saman helstu forsendur verndunar einstakra jarðmyndana á hálendi
norðursvæðisins annars vegar og í Jökulsárgljúfrum hinsvegar. 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 eru eldvörp,
gervigígar, eldhraun, fossar, hverir og heitar uppsprettur svo og hrúður og hrúðurbreiður. Friðun
svæðisins er ekki nóg ein og sér til að koma í veg fyrir röskun framangreindra jarðmyndana sem eru
misviðkvæmar, draga að sér fjölda gesta, eru víða um svæðið og ná í mörgum tilvikum út fyrir mörk
þjóðgarðsins. Gott skipulag og fræðsla þarf einnig að koma til. Á nokkrum svæðum er aðgerða þörf
þegar í stað en á öðrum þarf að huga að framtíðarskipulagi.
Koma þarf í veg fyrir frekari röskun á gjallgígum Rauðhóla í Jökulsárgljúfrum með frekari
stýringu og fræðsluskiltum sem útskýra og leiðbeina.
Í Hljóðaklettum er þörf á að bæta aðkomu að klettunum, koma upp fræðsluskiltum og gera
útsýnisstaði til að þjappa umferð saman á viðkvæmu svæði. Ekki ætti að leyfa umferð
utan göngustíga við Rauðhóla og Hljóðakletta sem eru skilgreind sem „svæði sem
þarfnast sérstakra verndar“ (sjá kafla 5).
Gígaraðir og eldhraun í Jökulsárgljúfrum ná vel út fyrir hið friðlýsta svæði. Tryggja þarf
verndun minjanna með samstarfi við landeigendur og sveitarfélög viðkomandi
landssvæða, t.d. í gegnum aðalskipulag sveitarfélaga.
Fossar Jökulsár á Fjöllum draga að sér fjölda gesta en þeir njóta ekki algjörrar friðunar í
dag. Tryggja þarf verndun þeirra en helsta ógn þeirra í dag væri virkjun Jökulsár á
Fjöllum. Einnig þarf að tryggja öruggt aðgengi að þremur efstu fossunum með enn betri
stígum, fleiri útsýnisstöðum og fræðslumerkingum og um leið koma í veg fyrir átroðning á
viðkvæmum stöðum. Samstarf við landeigendur, sveitarfélög og ferðamálayfirvöld er
nauðsynlegt.
Askja er vinsælasti viðkomustaður ferðamanna á hálendinu norðan Vatnajökuls. Svæðið
er skilgreint „svæði sem þarfnast sérstakrar verndar“ og um það gilda sérstakar reglur (sjá
kafla 5). Á svæðum þar sem gilda sérstakar reglur þarf eftirlit og aukna fræðslu og við
Öskju þarf að auka viðveru landvarða við Víti og Öskjuvatn og koma upp sérstöku
viðveruhúsi á bílastæði í Vikraborgum.
Í Vonarskarði er háhitasvæði í mikilli hæð yfir sjávarmáli. Þangað koma ekki margir en lítil
og óskipulögð umferð getur valdið varanlegum skemmdum á viðkvæmu hverasvæðinu.
Svæðið er skilgreint „svæði sem þarfnast sérstakrar verndar“ innan þjóðgarðsins og um
það gilda sérstakar reglur (sjá kafla 5).
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Mynd 6.2. Náttúruminjar sem njóta sérstakrar verndar í Jökulsárgljúfrum skv. 37. gr.
náttúruverndarlaga.
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Mynd 6.3. Náttúruminjar sem njóta sérstakrar verndar á hálendinu skv. 37. gr. náttúruverndarlaga og
hraunhellar.
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b. Að varðveita samfelldar og heildstæðar jarðmyndanir með einstaka myndunarsögu.
Til að tryggja varðveislu samfelldra og heildstæðra jarðmyndana á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs
þarf að greina þær, skrá og kortleggja með skipulögðum hætti en jarðfræðikortlagning er takmörkuð á
svæðinu. Á sama hátt og landslagsheildir ná út fyrir mörk þjóðgarðsins geta samfelldar og
heildstæðar jarðmyndanir náð út fyrir þjóðgarðsmörk. Dæmi um samfelldar og heildstæðar
jarðmyndanir sem mikilvægt væri að greina betur, skrá og kortleggja eru:
Vatnasvið Jökulsár á Fjöllum og annarra helstu áa svæðisins.
Hamfarahlaupsmenjar meðfram Jökulsá á Fjöllum frá upptökum til ósa en hamfarahlaup í
Jökulsá á Fjöllum eru stærstu jökulhlaup sem orðið hafa í Evrópu og með 10 stærstu hlaupum
sem orðið hafa í heiminum síðastliðin 15.000 ár.
Eldvörp í Ódáðahrauni, upptök, aldur, útbreiðsla og rennslisleiðir hrauna.
Móbergsmyndanir.
c. Að tryggja verndun fágætra og einstakra jarðmyndana.
Til að tryggja varðveislu fágætra og einstakra jarðmyndana á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs þarf
að greina þær, skrá og kortleggja með skipulögðum hætti á sama hátt og samfelldar og heildstæðar
jarðmyndanir.
Fágætar og einstakar jarðmyndanir geta fallið undir 37. gr. laga um náttúruvernd en svo er ekki í öllum
tilvikum. Dropasteinsmyndanir og friðlýsing þeirra byggja á 40. gr. náttúruverndarlaga um friðlýsingu
steinda og reglugerð nr. 120/1974 um friðlýsingu dropasteina. Friðlýsing dropasteina tekur til allra
hella landsins. Í Ódáðahrauni hafa fundist hellar með einstakar dropasteinsmyndanir, t.d. Hellingur og
Holgóma og líklegt er að fleiri hellar finnist í hraunum Ódáðahrauns en lýst hefur verið. Til að tryggja
verndun dropasteinsmyndana í hraunhellum þarf að:
Loka hraunhellum með viðkvæmum dropasteinsmyndunum og stjórna umferð í hellana en
jafnvel mjög lítil umferð getur valdið óbætanlegum skaða. Aðgangur að hraunhellum verði
háður leyfi þjóðgarðsvarðar og til framtíðar ætti öll umferð í hellana að vera í fylgd þjálfaðra
leiðsögumanna.
Auka fræðslu um og gera úttekt á hraunhellum svæðisins og kanna hvort einstakir hraunhellar
gætu þolað takmarkaða og stýrða umferð gesta.
Móbergsmyndanir, fjöll, stapar og hryggir njóta ekki sérstakrar verndar. Móbergshryggir eru taldir vera
sér íslenskt landform sem hvergi hefur verið lýst annars staðar á jörðinni. Herðubreiðartögl, sunnan
Herðubreiðar og Hvammfjöll á jaðri þjóðgarðsins eru dæmi um móbergshryggi á norðursvæði
þjóðgarðsins. Undir Vatnajökli, milli Bárðarbungu og Grímsvatna myndaðist um 6-7 km langur og 450
hár móbergshryggur við gos í Gjálp í Vatnajökli haustið 1996. Til að tryggja verndun móbergshryggja
þarf að:
Huga vel að skipulagi og lagningu vega, göngustíga og annarra mannvirkja á
móbergssvæðum.
d. Að auka gildi samfelldra, heildstæðra, fjölbreyttra og fágætra jarðmyndana svæðisins til
útivistar og fræðslu.
Samfelldar, heildstæðar, fjölbreyttar og fágætar jarðmyndanir svæðisins bjóða upp á einstakt tækifæri
til útivistar og fræðslu um virka landmótunarferla og einstakar jarðmyndanir. Á hálendinu norðan
Vatnajökuls eru jarðmyndanir utan alfaraleiða sem fáir þekkja og vita um, s.s. stór og mikil hrauntröð
undir Kistufelli, margbreytileg hraundrýli í Flötudyngjuhraunum og einstök gil sem ganga inn í
Dyngjufjöll. Aðrar jarðmyndanir eru í næsta nágrenni slóða og gönguleiða en þær eru ekkert eða illa
merktar og lítil sem engin fræðsla veitt um þær. Má þar nefna fallgíg á Urðarhálsi, eldborgir við
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Gæsavatnaleið og móbergshrygginn Kattbeking. Til að auka gildi jarðmyndana svæðisins til útivistar
og fræðslu þarf að:
Kortleggja jarðmyndanir svæðisins og greina þau tækifæri sem í þeim felast og þær hættur
sem að þeim getur stafað.
Að fylgjast með áhrifum hnattrænna loftlagsbreytinga á landmótun, landslag og einstakar
jarðmyndanir og miðla upplýsingum jafnóðum til gesta.
Koma upp áningastöðum við einstakar jarðmyndanir og veita fræðslu um myndun þeirra í
formi látlausra fræðslupósta.
Merkja jarðfræðileiðir (vegi og gönguleiðir) þar sem áhersla er á fræðslu um jarðfræði og
sérstöðu hennar á viðkomandi svæði. Gæsavatnaleið og Hljóðaklettahringur gætu verið dæmi
um slíkar leiðir.

6.4. Jarðfræðileg fjölbreytni
Markviss verndun jarðfræðilegrar fjölbreytni byggir á góðri þekkingu sem fæst með rannsóknum og
kortlagningu jarðmyndana. 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. Jarðfræðileg fjölbreytni og virkir jarðfræðilegir ferlar
svæðisins leggja grunninn að vistfræðilegum ferlum, mismunandi búsvæðum og líffræðilegum
fjölbreytileika þess.
Í skýrslu Norrænu Ráðherranefndarinnar um jarðfræðilega fjölbreytni er hún skilgreind „sem þann
margbreytileika sem við finnum í berggrunninum, lausum jarðlögum og landslaginu ásamt öllum þeim
jarðfræðiferlum sem annaðhvort brjóta niður eða byggja upp jarðskorpuna“. 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.
Til að fá góða mynd af jarðfræðilegri fjölbreytni Vatnajökulsþjóðgarðs og skilja tengslin milli
jarðfræðilegrar og líffræðilegrar fjölbreytni svæðisins þarf að kortleggja vel alla þætti sem falla undir
jarðfræðilega fjölbreytni; berggrunn, laus jarðlög, jarðveg, jarðfræðiferla, landslagsþætti, vatnafar,
steindir og steingervinga. Það er ekki síst mikilvægt í ljósi þeirra virku ferla og stöðugrar landmótunar
sem á sér stað á svæðinu vegna áhrifa hnattrænna loftslagsbreytinga. Kortlagning einstakra svæða
þjóðgarðsins hvað jarðfræðina varðar, er komin mislangt á veg og kortin misaðgengileg (sjá kafla
6.10).
Jarðfræðileg fjölbreytni er undirstaða að sjálfbærri jarðfræðiferðamennsku sem kemur til með að
verða ein af meginundirstöðum í ferðaþjónustu á svæðinu til framtíðar.

6.5. Lífríki.
Markviss verndun lífríkis byggir á góðri þekkingu sem fæst með rannsóknum og vöktunum.
Upplýsingar um lífríki norðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs eru blettóttar, misgóðar og margar hverjar
komnar nokkuð til ára sinna. Verndaraðgerðir miðast við þá þekkingu sem er til staðar en byggja
jafnframt á varúðarsjónarmiðum þar sem þekkingu skortir. Í reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð segir
að óheimilt sé að valda spjöllum á lífríki svæðisins en meira þarf að koma til. 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 Jökulsárgljúfra.
Gróðurfar Jökulsárgljúfra er fjölbreytt. Þar er samfelldur náttúrulegur birkiskógur (sjá mynd 6.4) með
fjölbreyttum blómgróðri, stórþýfðar og vel grónar lyngheiðar, fjölbreytt votlendi, hrjóstrugir melar og
58

NNA-1002

Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs . Tillaga að verndaráætlun

klettar. Þar hafa fundist um 245 háplöntur, mosaflóran er talin nokkuð fjölbreytt og greindar hafa verið
um 90 tegundir. Um 120 fléttutegundir hafa verið greindar og eru eflaust mun fleiri. Í Ásbyrgi og
Hólmatungum má finna gamla birkilundi þar sem eru fúin og dauð tré. Slíkir lundir hýsa mikinn
fjölbreytileika sveppa sem vinna næringu úr rotnandi trjábolum. Gróðurfar svæðisins hefur breyst
töluvert í kjölfar friðunar en landið var girt af í tveimur áföngum árin 1988 og 1992. Útbreiðsla birkis og
víðis hefur aukist sem og blómgróður. Með hlýnandi loftslagi er líklegt að framleiðni gróðurs aukist enn
frekar. Markmið friðunar Ásbyrgis í kringum 1928 var að vernda birkiskóginn sem átti undir högg að
sækja. Í Ásbyrgi eru skógræktarreitir frá því um miðja síðustu öld og hafa þeir ákveðið sögulegt gildi.
Þar vaxa erlend barrtré upp úr birkiskóginum, breyta ásýnd Ásbyrgis og breyta samsetningu gróðurs á
skógarbotninum. Á sandinum norðan Ásbyrgis hefur verið plantað mikið af lerki á sama tíma og þar á
sér stað náttúruleg gróðurframvinda með sjálfsáningu birkis.Til að vernda fjölbreyttan og náttúrulegan
gróður Jökulsárgljúfra þarf að:
Fylgjast með náttúrulegri framvindu gróðurlenda og dreifingu tegunda.
Koma í veg fyrir að framandi ágengar tegundir nái fótfestu og breiðist út innan svæðisins, sjá
kafla 6.6.
Viðhalda birkiskógi í Ásbyrgi með því að halda barrtrjám í skefjum og gera áætlun um fækkun
barrtrjánna í samráði við Skógrækt ríkisins. Leggja skal áherslu á að fækka barrtrjám þar sem
þau skyggja á útsýni frá Ásbyrgisvegi (sjá kafla 9.6). Einnig þarf að forgangsraða aðgerðum í
samræmi við mikilvægi einstakra barrlunda í ljósi sögulegs- og menningarlegs gildis þeirra.
Stuðla að náttúrulegri framvindu gróðurs á sandinum norðan Ásbyrgis og gera áætlun um að
fjarlægja lerkitrén í samvinnu við Skógræktarfélag Íslands og Landgræðslu ríkisins.
Grisja ekki birkiskóginn í Ásbyrgi heldur leyfa gömlum birkilundum með fúnum og dauðum
trjám að skapa skilyrði fyrir annað og fjölbreytt lífríki.
Stýra umferð með góðum og öruggum göngustígum.
Koma í veg fyrir kjarr- og skógarelda með því að koma upp öruggum útigrillum og fræða gesti
um hættuna.
b. Að vernda viðkvæman hálendisgróður á lindasvæðum í jaðri Ódáðahrauns.
Í jaðri Ódáðahrauns eru nokkrar gróðurvinjar í kringum lindir sem þar spretta fram. Má þar nefna
Grafarlönd og Herðubreiðarlindir (sem eru utan þjóðgarðs), Svartárbotna, Gæsavötn, Suðurárbotna,
upptök Sandár á Kolmúladal og í efstu drögum Skjálfandafljóts á jaðri þjóðgarðs eru nokkrar
gróðurvinjar s.s. Álftatjarnaflæða, Surtluflæða, Marteinsflæða, Efribotnar, Laufrönd og Neðribotnar.
Vaxtatími gróðurs á hálendinu er stuttur og gróður viðkvæmur fyrir umferð, jafnvel mjög lítilli en oft eru
þessar gróðurvinjar ákjósanlegur áningastaður gesta, meðal annars vegna vatnsöflunar. Þá eru
gróðurvinjarnar einnig mikilvæg búsvæði annarra lífvera og í Herðubreiðarfriðlandi hafa sést um 34
fuglategundir, nær allar fuglategundirnar sem greindar hafa verið á norðurhálendinu. Til að vernda
viðkvæman hálendisgróður vinjanna þarf að:
Stýra allri 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, vakta ástand gróðurs innan skilgreindra tjaldsvæða og
bregðast við neikvæðum breytingum með færslu eða lokun þeirra. Ekki er sjálfgefið að tjöldun
á hálendinu þurfi að vera á grónu landi.
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Mynd 6.4. Útbreiðsla birkiskóga og gróðurrannsóknareitir í Jökulsárgljúfrum.
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Mynd 6.5. Staðsetning sjaldgæfra plöntutegunda í Jökulsárgljúfrum.
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Mynd 6.6. Staðsetning sjaldgæfra plöntutegunda á hálendinu.
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c. Að tryggja verndun sjaldgæfra plöntutegunda og búsvæða þeirra.
Á svæðinu öllu hafa fundist 10 sjaldgæfar háplöntutegundir, 4 sjaldgæfar mosategundir og 7
sjaldgæfar fléttutegundir en upplýsingar eru gloppóttar svo líklegt er að fleiri sjaldgæfar tegundir eigi
eftir að finnast og fundarstaðir að verða fleiri (sjá myndir 6.5. og 6.6.). Í töflum 2-4 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. Til að tryggja verndun tegundanna og búsvæða þeirra
þarf að:
Kanna útbreiðslu þeirra, hnitsetja (ekki eru allar hnitsettar), kortleggja og vakta.
Koma í veg fyrir að búsvæði þeirra skerðist af völdum umferðar.
d. Að tryggja verndun sjaldgæfra fuglategunda og búsvæða þeirra.
Á svæðinu öllu eru þekktar 11 fuglategundir á válista og þar af er ein í útrýmingarhættu, snæugla. Í
töflu 5 í viðauka 9 má sjá hver staða þessara tegunda er á válista. Snæugla sést af og til í
Ódáðahrauni þó varp hafi ekki verið staðfest þar um nokkurt skeið. Jökulsárgljúfur eru mikilvæg
búsvæði fálka en á svæðinu eru 9 fálkaóðul og þéttleiki þeirra mikill. Fálkinn verpir einnig á norðaustur
hálendinu og má segja að Norðausturland allt sé honum mikilvægt búsvæði og uppspretta aðalfæðu
hans, rjúpunnar. Flórgoði verpir við Ástjörn austan Ásbyrgis og hefur fjöldi hans sveiflast nokkuð
undanfarna áratugi. Getur hann orðið fyrir
truflun af völdum umferðar en einnig er
hann viðkvæmur fyrir vatnsborðssveiflum
og mink. Bæði er fylgst með viðgangi fálka
og flórgoða í Jökulsárgljúfrum. Til að tryggja
verndun sjaldgæfra fuglategunda og
búsvæða þeirra þarf að:
Kanna útbreiðslu þeirra, kortleggja
og vakta.
Koma í veg fyrir að búsvæði þeirra
skerðist af völdum umferðar eða
framkvæmda.
Setja reglur um bátaumferð á
Ástjörn og reglur um umferð
gangandi á varptíma flórgoðans og
halda niðri mink, en Ástjörn er
skilgreint sem „svæði sem þarfnast
sérstakrar verndunar“ (sjá kafla 5).
Koma í veg fyrir að fálkinn verði
fyrir truflun af völdum gesta og
grípa til ráðstafanna (lokun svæða,
stýringu á umferð, fræðslu) ef
ástæða þykir til. Í reglugerð nr.
252/1996 um friðun tiltekinna
fuglategunda eru ákvæði sem hægt
er að beita ef aðgerða er þörf.
Mynd 6.7. Varp flórgoðans á Ástjörn sumarið 2007.
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e. Að tryggja viðgang og vernda búsvæði mikilvægra fuglategunda og tegunda sem
Íslendingar bera alþjóðlega ábyrgð á.
Á svæðinu öllu verpa níu fuglategundir (sjá töflu 5 í viðauka 9) sem Íslendingar bera alþjóðlega
ábyrgð á (30% af Evrópustofni) og í næsta nágrenni Jökulsárgljúfra eru 3 slíkar tegundir til viðbótar.
Gróðurvinjar á hálendinu eru sérstaklega mikilvægar heiðagæs (sjá mynd 6.8.). Heiðagæs verpir í
Herðubreiðarfriðlandi, við Svartá, Gæsavötn, í Vonarskarði, í gróðurvinjum í vesturjaðri Ódáðahrauns
og á nokkrum stöðum í Jökulsárgljúfrum. Til að tryggja viðgang og vernda búsvæði mikilvægra
ábyrgðartegunda þarf að:
Kanna útbreiðslu þeirra, kortleggja og vakta.
Koma í veg fyrir að búsvæði þeirra skerðist af völdum umferðar.
Stýra umferð í gegnum Herðubreiðarlindir þar sem eitt stærsta heiðagæsavarpið er á
svæðinu. Hafa veginn lokaðan þar til álegu er lokið og ungar hafa yfirgefið hreiður.
Fylgjast með áhrifum eggjatöku á varptíma og útungun heiðagæsa í Herðubreiðarfriðlandi en
eggjataka getur seinkað útungun.
Fylgjast með hvort aukin umferð gangandi gesta í Hafragilsundirlendi að vori samfara nýjum
Dettifossvegi hafi áhrif á heiðagæsavarp og bregðast við með því að stýra umferð ef þörf er á.
f. Að tryggja viðgang náttúrulegra þróunarferla lífríkisins.
Virk landmótun svæðisins og jarðfræðileg fjölbreytni þess skapa skilyrði fyrir mismunandi búsvæði og
stöðuga þróun lífríkis. Á móti kemur að landið er ungt á jarðsögulega vísu. Í þverám Jökulsár er bleikja
og sjóbleikja og sjóurriði sem ganga upp í Jökulsá neðan fossa. Í þverám Jökulsár eru einnig
staðbundnir dvergbleikjustofnar, allt frá láglendi í Öxarfirði og upp á hálendi. Rannsóknir benda til að
munur sé á svipfari dvergbleikjustofnanna við Jökulsá, eftir því hvort um sé að ræða láglendis- eða
hálendisstofna. Hugsanlega er um að ræða stigfallandi einangrun, vegna ófiskgengra fossa og flúða,
sem endurspeglar þróunarsögu fiskanna. Til að tryggja viðgang náttúrulegra þróunarferla er mikilvægt
að:
Afla frekari vitneskju um lífríki svæðisins.
Koma í veg fyrir erfðamengun fiska af völdum seiðasleppinga.
Beita varúðarsjónarmiðum við alla stjórnun þjóðgarðsins, mannvirkjagerð og aðrar
framkvæmdir.
g. Að vernda lífríki votlendissvæða.
Vatn og votlendi eru mikilvæg búsvæði fjölda lífvera en þau eru einnig aðdráttarafl þeirra fjölda gesta
sem heimsækja svæðið. Vötn, ár og lækir hafa mikið útivistargildi, vegna fegurðar, fjölbreytt lífríkis,
veiða, og til báts- og baðferða. Lífríki votlendissvæða á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er lítt þekkt
og áhrif gesta á svæðin og lífríki þeirra eru enn síður könnuð. Samkvæmt 37. gr. laga um
2
náttúruvernd njóta stöðuvötn og tjarnir sem eru 1000 m eða stærri og mýrar og flóar sem eru 3 ha
eða stærri sérstakrar verndar (sjá myndir 6.9. og 6.10.). Á hrjóstrugu og þurru hálendinu norðan
Vatnajökuls ættu öll vötn að njóta sérstakrar verndar og að jafnaði ættu hálendisvötn að hafa meira
verndargildi en vötn á láglendi vegna mikilvægi þeirra í stærra samhengi. Til að vernda lífríki
votlendissvæða þarf að:
Afla frekari vitneskju um lífríki vatnanna, vatnasvið, grunnvatn og rennslisleiðir.
Stýra umferð gesta frá votlendissvæðum með viðkvæmu dýralífi (í tíma og/eða rúmi) og huga
sérstaklega að varpsvæðum votlendisfugla og riðasvæðum bleikju. Stýra umferð gesta frá
votlendissvæðum með viðkvæmu gróðurfari, t.d. við Katla í Jökulsárgljúfrum.
Halda mink niðri á votlendissvæðum. (sjá kafla 6.6.)
Koma í veg fyrir mengun vatna af völdum einstakra framkvæmda og umferðar (sjá kafla 6.7).
Tryggja að sportveiðar, á þeim svæðum þar sem þær eru leyfðar, séu sjálfbærar.
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Mynd 6.8. Helstu varpsvæði heiðagæsa á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs og í
Herðubreiðarfriðlandi.
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Mynd 6.9. Votlendissvæði í Jökulsárgljúfrum sem njóta sérstakrar verndar skv. 37. gr.
náttúruverndarlaga.
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Mynd 6.10. Votlendissvæði á hálendinu sem njóta sérstakrar verndar skv. 37. gr. náttúruverndarlaga.
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h. Að veiðar á ref og mink innan þjóðgarðsins fylgi reglum, séu skráðar og valdi ekki spjöllum
á öðru lífríki.
Veiðar á ref eru leyfðar á öllu svæðinu nema í Jökulsárgljúfrum. Refagreni finnast í Ódáðahrauni en
þau eru ekki mörg enda fæða af skornum skammti. Tvö þekkt refagreni eru í Jökulsárgljúfrum en
annað þeirra hefur ekki verið í ábúð í langan tíma og hitt fór aftur í ábúð sumarið 2005 eftir langt hlé.
Fleiri refagreni eru skammt utan þjóðgarðsmarka í Jökulsárgljúfrum. Veiðar á mink eru leyfðar á öllu
svæðinu. Minkur finnst þar sem fæða er en oftast verður hans vart við votlendissvæði, allt upp á
hálendi. Við veiðar á framangreindum dýrum er mikilvægt að:
Þær séu stundaðar af viðurkenndum veiðimönnum sveitarfélaganna 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.
Veiðimenn fari að öðrum reglum sem gilda á svæðinu varðandi umferð og umgengni.
Í ljósi mismunandi reglna um veiði á ref í þjóðgarðinum og umræðu um áhrif friðunar á refastofninn er
mikilvægt að afla frekari upplýsinga um þá refi og refagreni sem eru innan þjóðgarðsmarka og fylgjast
með viðkomu þeirra og ferðum.
i. 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 á náttúrunni og skapar tengsl milli gesta og umhverfis, tengsl sem eru nauðsynleg til að
tryggja verndun svæðanna. Á svæðinu þarf bæði að vera góð aðstaða til náttúruskoðunar sem og
markviss fræðsla um lífríki svæðisins og sérstöðu þess. Eftirfarandi tækifæri eru til staðar, ásamt
mörgum fleirum:
Fræðsla um fjölbreytt gróðurfar Jökulsárgljúfra, sjaldgæfar tegundir, líffræðilega fjölbreytni í
gömlum birkiskógum og nýtingu plantna.
Fræðsla um áhrif hnattrænna loftlagsbreytinga á lífríki; plöntur og dýralíf.
Fræðsla um landnám lífs í kjölfar hops jökla.
Að koma upp fuglaskoðunarskýli við Ástjörn þar sem áhersla er á flórgoða og andfugla.
Stofna fálkasetur í Ásbyrgi og koma upp aðstöðu til að fylgjast með fálkahreiðri úr fjarlægð,
t.d. með hreiðurmyndavél og skjá í Gljúfrastofu.
Fræðsla um vatnalífríki, t.d. að koma upp aðstöðu til sýnatöku og greiningar við Ástjörn.
Fræðsla um refi og möguleiki á að fylgjast með refagreni úr fjarlægð.
Fræðsla um lífríki hálendisvinja og mikilvægi þeirra fyrir gróður og fuglalíf hálendisins.

6.6. Líffræðileg fjölbreytni
Vistkerfi veita mannlegum samfélögum margvíslega þjónustu og líffræðileg fjölbreytni er undirstaða
þeirrar þjónustu. Líffræðilegur fjölbreytileiki varðar tegundaauðgi plantna, dýra og örvera og
fjölbreytileika þeirrar náttúru sem lífverurnar eru hluti af. Fjölbreytileikinn spannar breytileika á mörgum
stigum: frá erfðavísum og tegundum til vistkerfa og lífvera. Helstu ógnir við líffræðilegan fjölbreytileika
eru loftslagsbreytingar, ósjálfbær nýting, eyðing og rýrnun búsvæða, mengun og ágengar framandi
tegundir. Í kafla 6.7 verður fjallað um mengun, í kafla 6.8. verður fjallað um eyðingu og rýrnun
búsvæða og í kafla 6.9 verður fjallað um áhrif loftslagsbreytinga.
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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 gróðureyðingu
landsins. Hálendið norðan Vatnajökulsþjóðgarðs er gróðursnautt, þar er rof yfirleitt mikið eða mjög
mikið og beit getur þar vart talist sjálfbær nýting. Fyrir utan ferðaþjónustu og útivist er hefðbundin
landnotkun heimil rétthöfum á takmörkuðum svæðum hálendisins, s.s. búfjárbeit, eggjataka og veiðar
á fiski og fugli. Afmarkað svæði þjóðgarðsins við Jökulsárgljúfur er beitt en það er utan
þjóðgarðsgirðingar. Í kafla 11 verður fjallað um aðgerðir til að stuðla að sjálfbærri nýtingu annarrar
landnotkunar en ferðaþjónustu og útivistar innan Vatnajökulsþjóðgarðs. Til að útivist og ferðaþjónusta
verði sjálfbær þarf að:
Útbúa leiðbeiningar fyrir ferðaþjónustuaðila um sjálfbæra ferðaþjónustu (sjá kafla 9.7.)
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.
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. Alaskalúpínan er í talsverðum mæli við Ásbyrgi
þar sem útbreiðsla hennar eykst og er hún byrjuð að dreifast inn í þjóðgarðinn. Þá finnst hún á jaðri
Jökulsárgljúfra á nokkrum stöðum. Útbreiðsla alaskalúpínunnar í Skaftafelli ætti að vera öðrum
svæðum þjóðgarðsins viðvörun. Á öllu norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs, nema í Jökulsárgljúfrum,
ætti að stórum hluta að vera hægt að koma í veg fyrir innflutning og dreifingu ágengra framandi
tegunda með reglubundnu stöðumati, vöktun og samráði við þá aðila sem bera ábyrgð á dreifingu
slíkra tegunda. Í Jökulsárgljúfrum er sérstakra aðgerða þörf en í 21. gr. reglugerðar um þjóðgarðinn
segir:
„Hafi vistkerfi eða búsvæði laskast eða rýrnað svo að áhrif hefur á líffræðilega fjölbreytni skal gera
framkvæmdaáætlun um úrbætur og endurheimt vistkerfa sé það talið mögulegt. Áætlunin skal vera
hluti af verndaráætlun fyrir viðkomandi svæði, endurspegla verndarmarkmið þjóðgarðsins og
verndarflokk viðkomandi svæðis.“
Full ástæða er til að gera framkvæmdaáætlun um eyðingu alaskalúpínu sem ógnar líffræðilegum
fjölbreytileika í Ásbyrgi og á einstökum jaðarsvæðum Jökulsárgljúfra. Það hinsvegar krefst fyrst
eftirfarandi aðgerða sem ekki reyndist unnt að framkvæma við gerð þessarar verndaráætlunar:
Nákvæm kortlagning á útbreiðslu alaskalúpínunnar á svæðinu.
Greining á gróðurfari og ástandi gróðurs í nágrenni lúpínubreiða til að meta áherslur og
forgangsröðun aðgerða.
Upplýsingaöflun um aldur sáninga og dreifingu til að þekkja betur útbreiðslu lúpínunnar.
Jafnframt skal haft samráð við Landgræðslu ríkisins varðandi aðgerðirnar og hún hvött til að nota
aðrar landgræðsluplöntur en lúpínu á jaðarsvæðum þjóðgarðsins.
c. Að halda mink niðri í þjóðgarðinum.
Minkurinn er framandi ágeng tegund sem veiddur er innan þjóðgarðsins (sjá kafla 6.5). Minkurinn var
fluttur til Íslands á 20. öldinni til ræktunar fyrir skinnaframleiðslu. Hann slapp fljótt út og náði að
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breiðast út um allt land. Mink varð fyrst vart í Jökulsárgljúfrum árið 1959 og hefur verið þar upp frá því.
Árið 2001 voru veiddir rúmlega 120 minkar í Kelduhverfi en sú veiði var komin niður í rúmlega 20 dýr
árið 2007. Má það þakka miklu veiðiátaki í Kelduhverfi og á nálægum svæðum í Norðurþingi og
Tjörnesi en ef halda á mink niðri með góðum árangri þarf að veiða hann á stóru svæði þar sem hann
flytur sig auðveldlega til. Minkur gerir mikinn usla í varpi flórgoða og andfugla en hefur auk þess
neikvæð áhrif á viðkomu staðbundinna fiskistofna.
Að halda úti stöðugu veiðiátaki á votlendissvæðum í Jökulsárgljúfrum og Herðubreiðarlindum.

6.7. Loft- og vatnsgæði
Á gosbeltinu norðan Vatnajökuls er berggrunnurinn hriplekur og flokkast vatnasvið landsvæðisins
undir „Lindár á hriplekum svæðum“. Grunnvatn streymir langar leiðir um hriplekan berggrunninn og
kemur fram í lindum á hraunjaðri eða í sprungureinum. Vatnsflæðið er stöðugt árið um kring, vatnið
jafnheitt og lindáreinkenni ráðandi. Vatnið er steinefnaríkt eftir að hafa runnið um leysanlegt berg
gosbeltisins. Lindavatnskerfi gosbeltisins eru fágæt á heimsvísu og búa til sérstök skilyrði fyrir sérstakt
lífríki, t.d. við Mývatn og vatnsverndarsvæði Skútustaðahrepps nær upp í Dyngjufjöll. Afrennslissvæði
Suðurár, vatnsmestu lindárinnar í Ódáðahrauni, nær einnig suður í Dyngjufjöll. Í Jökulsárgljúfrum
koma fram lindir á sprungureinum Öskju- og Fremri-Námakerfisins, við Hafragil og í Hólmatungum.
Vatnsverndarsvæði Kelduhverfis nær einnig inn í þjóðgarðinn við Jökulsárgljúfur. Á svæðinu öllu eru
nokkur vatnsból. Sjá mynd 6.11.
Helstu markmið og aðgerðir
a. Að grunnvatn og yfirborðsvatn mengist ekki af völdum umferðar, mannvirkjagerðar eða
starfsemi þjóðgarðsins og valdir staðir vaktaðir með tilliti til mengunar.
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. Til
að fyrirbyggja mengun þarf að:
Gera umhverfisstefnu fyrir þjóðgarðinn og fræða gesti, starfsmenn og ferðaþjónustuaðila (sjá
kafla 9.7.).
Fylgjast með ástandi yfirborðsvatns á þjónustusvæðum og þekktum áningastöðum, 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 og sé gerður í samráði við
heilbrigðisfulltrúa.
Vatnsból fyrir neysluvatn eru á nokkrum stöðum innan svæðisins, í Ási, Vesturdal og við Dettifoss í
Jökulsárgljúfrum. Á hálendinu er vatnsból í Drekagili og Herðubreiðarlindum (utan þjóðgarðs).
Gæsavatnafélagið er einnig með vatnsból fyrir skála félagsins við Gæsavötn. Frágangur vatnsbóla
svæðisins er mismunandi og hending er hvort að umferð gesta sé stýrt frá þeim eða ekki. Þörf er á að:
Láta gera heildarúttekt á öllum vatnsbólum og frágangi þeirra og í framhaldinu gera
nauðsynlegar úrbætur. Skilgreina þarf vatnsverndarsvæði þar sem við á.
Skipuleggja umferð um svæðin og stýra gestum frá vatnsbólum eins og hægt er.
Kanna árlega ástand neysluvatns á svæðinu.
Loka slóðum við Gæsavötn sem liggja um aðrennslissvæði vatnsbólsins þar.
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Mynd 6.11. Vatnafarsflokkun á norðursvæði, vatnsverndarsvæði og staðsetning vatnsbóla.
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c. Að allar rotþrær og fráveitur og losun þeirra uppfylli lög og reglur og séu sett upp í samráði
við heilbrigðisfulltrúa.
Rotþrær eru við vatnssalerni, plastker eru undir þurrsalernum og í öllum tilvikum eru þau losuð með
reglulegu millibili. Skilgreindur losunarstaður er fyrir rotþrær í Jökulsárgljúfrum, á sandinum norðan og
vestan Ásbyrgis, en á hálendinu er ekið með úrgang frá Drekagili í Herðubreiðarlindir þar sem hann er
losaður. Þörf er á að:
Láta gera heildarúttekt á öllum rotþróm og fráveitum.
Skilgreina og merkja losunarstaði í samráði við heilbrigðisfulltrúa.
d. Að komið verði upp sorpflokkun og öll förgun úrgangs verði með viðurkenndum hætti.
Við gerð umhverfisstefnu þjóðgarðsins ætti að leggja áherslu á að sorpflokkun verði sjálfsögð í
þjóðgarðinum og gestir og starfsmenn fræddir um sorpflokkun og kosti hennar. Einnig ætti að hvetja
gesti og ferðaskrifstofur að taka upp „Leave No Trace“ kerfið við meðhöndlun úrgangs og umgengi á
afskekktum svæðum þjóðgarðsins.
e. Að dregið verði úr umferð einkabíla og hvatt til aukinna almenningssamgangna. Mengun af
völdum útblásturs bifreiða mæld á fjölmennum áningastöðum.
Þjóðgarðurinn ætti að hvetja til aukinna almenningssamgangna um svæðið. Almenningssamgöngur
draga úr umferð einkabíla og minnka kröfur um stærri bílastæði á viðkvæmum áningastöðum.
Almenningssamgöngur geta líka stuðlað að atvinnu heimamanna (sjá kafla 12.3) með því að flytja fólk
inn á hálendið í stað þess að það aki þangað sjálft á misvel útbúnum bílum. Engar
mengunarmælingar hafa verið gerðar á útblæstri innan þjóðgarðsins en áhugavert væri að skoða slíkt
á stöðum eins og Ásbyrgi þar sem logn er mikið. Fléttur taka vel í sig mengunarefni og gætu verið
mælikvarði á slíkt.

6.8. Landeyðing og endurheimt vistkerfa
Hnignun vistkerfa vegna jarðvegseyðingar ógnar líffræðilegum fjölbreytileika. Á hálendinu norðan
Vatnajökuls eru stór sandflæmi (sandjörð) sem hafa orðið til í miklum flóðum (sjá mynd 6.12).
Sandurinn berst yfir hraun og sverfur þau en stór hluti jarðvegsins á svæðinu flokkast sem sandjörðbergjörð (hraun og sandlag). Nokkrar sandleiðir liggja norður frá Vatnajökli og tengjast áfoksgeirum
sem síðan liggja norður í gróin svæði sunnan og austan Mývatns. Áfoksgeirar teygja sig einnig norður
með Jökulsárgljúfrum beggja vegna árinnar, niður Hólssand að austan og um Grjótháls að vestan.
Landgræðslusvæði eru í Grjóthálsi, á Hólsfjöllum og víðar á jaðri þjóðgarðssvæðisins og samkvæmt
Landgræðsluáætlun 2003-2014 eru lagðar til frekari aðgerðir á svæðinu milli Jökulsár á Fjöllum og
Skjálfandafljóts, þ.m.t. á svæði við Suðurárbotna og vestan Jökulsár á Fjöllum, skammt norðan
hringvegar. Sjá myndir 6.13. og 6.14.
Jökulár bera með sér mikinn aur, hlaða honum undir sig og flæmast um aura. Þar er Jökulsá á Fjöllum
engin undantekning. Rofmáttur árinnar ræðst af vatns- og aurmagni og ef spár um hlýnandi loftslag
(sjá kafla 6.9) ganga eftir mun rofmáttur hennar aukast talsvert á komandi áratugum. Við
Herðubreiðarlindir eru fyrirhleðslur sem verja Lindirnar, land og mannvirki og við Bakkahlaup eru
nokkrar fyrirhleðslur sem verja ána frá því að renna inn í Skjálftavatn. Hvorttveggja er á svæði utan
þjóðgarðsmarka. Á allra síðustu árum hefur áin einnig rofið land í Hólmatungum og voru göngustígar
færðir til, öryggisins vegna.
Á einstökum svæðum, t.d. við Gæsavötn, er þörf sérstakra aðgerða vegna álags á viðkvæman
hálendisgróður.
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Mynd 6.12. Jarðvegsflokkun á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.
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Mynd 6.13. Jarðvegsrof og landgræðslusvæði við Jökulsárgljúfur.
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Mynd 6.14. Jarðvegsrof og landgræðslusvæði á hálendinu.
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Helstu markmið og aðgerðir
a. Að stöðva jarðvegseyðingu í Jökulsárgljúfrum.
Aðgerðir í Grjóthálsi og fleiri svæðum í Jökulsárgljúfrum hafa skilaða ágætum árangri en mikilvægt er
að þeim verði haldið áfram í samræmi við ráðleggingar sem settar voru fram í úttekt á árangri
aðgerðanna. Einnig ætti að gera aðra samskonar úttekt á allra næstu árum. Aðgerðum skal haldið
áfram í samráði við Landgræðslu ríkisins.
b. Að allar uppgræðsluaðgerðir fylgi reglum og taki mið af sérstöðu náttúruminja svæðisins.
Umfangsmiklar uppgræðsluaðgerðir breyta ásýnd landsins og allar slíkar aðgerðir innan þjóðgarðs og
á nálægum jaðarsvæðum þurfa að taka mið af reglum svæðisins, vera vel ígrundaðar, taka mið af
sérstöðu náttúruminja og verndun líffræðilegrar fjölbreytni (sjá kafla 6.6). Það sama getur átt við um
litlar uppgræðsluaðgerðir eins og á viðkvæmu svæði Gæsavatna þar sem aðgerðir ættu fyrst og
fremst að miðast við að styrkja þann gróður sem fyrir er eða beina tjöldun frá grónu landi.
c. Að fylgjast náið með breytingum sem verða vegna rofs af völdum Jökulsár á Fjöllum.
Það er eðli jökuláa að breyta farvegum sínum, flæmast um og móta landið í sífellu. Allar aðgerðir sem
lúta að því að stjórna rennsli Jökulsár á Fjöllum þurfa að vera vel ígrundaðar og vel rökstuddar af
þeim hagsmunum sem í hlut eiga. Þar sem erfitt er að spá fyrir um einstakar breytingar á rennsli
árinnar er einnig erfitt að nefna einstakar aðgerðir sem geta réttlæt þau inngrip í náttúruna. Við
umgengni við slík náttúruöfl þarf ákveðinn fyrirvara og sveigjanleika sem tekur mið af náttúruvernd,
öryggi gesta, öryggi mannvirkja og landnotkunar á svæðinu.

6.9. Áhrif hnattrænna loftslagsbreytinga
Áhrif hnattrænna loftlagsbreytinga munu á komandi áratugum hafa margvísleg áhrif á friðlýst svæði
um allan heim og valda breytingum sem margar hverjar eru ófyrirsjáanlegar. Ákvarðanir um skipulag
og stjórnun svæðanna verða því að byggja á sveigjanleika. Styrkur stórra friðlýstra svæða gagnvart
breytingunum 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 hlýnandi
loftslag.
Vatnajökulsþjóðgarður er stór en hann er einnig að stórum hluta jökull. Áhrif hlýnandi loftslags á
jökulinn og næsta umhverfi hans munu líklega valda hraðari breytingum á svæðinu en við höfum séð
hingað til og þeim breytingum verður vart stjórnað. Líkön og útreikningar gera ráð fyrir að Vatnajökull
sé mjög viðkvæmur fyrir smávægilegum og varanlegum loftslags – og hitabreytingum en jökulinn 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 minnki umtalsvert. Sjá myndir 6.15 og
6.16. Spáð er að einstaka skriðjöklar muni hopa mikið og verður hopið mest á skriðjöklum sunnan
Vatnajökuls á meðan skriðjöklar norðan Vatnajökuls eins og Dyngjujökull virðast þola aukningu
loftlagshita betur. Má rekja það þol til aukinnar fjarlægðar Dyngjujökuls frá hlýrri ströndinni, meiri hæð
yfir sjávarmáli og nálægðar hans við Bárðarbungu sem liggur hátt yfir sjávarmáli. Við hop skriðjökla
mun jaðarlónum við jökulinn fjölga.
Því er spáð að afrennsli frá jöklum muni aukast um allt að 25% eftir 130 ár. Þá munu afrennslisleiðir
vatns frá jöklinum líklega 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.
Ef þessar spár ganga eftir má búast við auknum rofmætti Jökulsár á Fjöllum fram eftir 21. öldinni.
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Mynd 6.15. Sviðsmynd um breytingar hitastigs og úrkomu á 21. öld.
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- og jaðarlón tæmast. Á móti kemur að jökulhlaupum fækkar við hop og þynningu jökla.
Landris mun hinsvegar minnka með aukinni fjarlægð frá jöklinum og minnkun fargsins getur jafnvel
valdið staðbundnu landsigi fjær jöklinum.
Áhrif hlýnandi loftslags mun einnig gæta á gróður og dýralíf. Framleiðni gróðurs verður líklega meiri,
blómgunartími plantna mun breytast, vaxtarskilyrði birkis munu batna og skógarmörk færast ofar á
meðan útbreiðsla annarra tegunda mun hugsanlega minnka. Með aukinni framleiðni gróðurs mun
skordýralíf aukast og fleiri tegundir 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.
Til að koma til móts við þessar miklu breytingar verður stjórnun Vatnajökulsþjóðgarðs að byggja á
sveigjanleika sem byggir á bestu þekkingu hverju sinni. Sveigjanleikinn getur snúið að mismunandi
ferðaleiðum gesta um og kringum jökulinn ásamt öryggissjónarmiðum. Sveigjanleikinn getur fólgist í
því að nýta þau tækifæri sem skapast þegar nýtt landslag verður til við jökuljaðar.
Vatnajökulsþjóðgarður á líka 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.
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Mynd 6.16. Niðurstöður reiknilíkana af afkomu og hreyfingu Langjökuls (L), Hofsjökuls (H) og suður
Vatnajökuls (V).
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6.10. Rannsóknir og vöktun
Markviss verndun á náttúru svæðisins byggir á bestu þekkingu á hverjum tíma. Nauðsynlegt er að efla
grunnrannsóknir á náttúru Vatnajökulsþjóðgarðs ásamt öðrum rannsóknum. Landssvæðið veitir
einstakt tækifæri til rannsókna og vöktunar á stöðugri landmótun og áhrifa hennar á land og líf.
Þjóðgarðurinn á að hvetja til rannsókna og frekari þekkingaröflunar og veita vísindamönnum aðstoð í
formi aðstöðu og stuðnings. 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 hvetja til rannsóknaverkefna háskólastúdenta. Niðurstöður allra rannsókna í
þjóðgarðinum á að koma fyrir í einum gagnabanka sem síðan yrði aðgengilegur lærðum sem leiknum.
Á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs eru þekkingargloppur varðandi náttúru svæðisins sem mikilvægt
er að bæta inn í. Sérstaklega þarf að kortleggja jarðfræði svæðisins og einstakar jarðmyndanir þess
miklu betur en sérstaða Vatnajökulsþjóðgarðs er ekki síst fólgin í jarðfræði svæðisins og fjölbreyttum
jarðmyndunum. Í töflu 6.1. eru listuð upp áhersluatriði varðandi rannsóknir og vöktun á náttúru
svæðisins.
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Tafla 6.1. Áhersluatriði í rannsóknum og vöktun svæðisins.
Rannsóknasvið

Helstu aðgerðir

Landslag

Gera þarf heildstætt mat á landslagi og kortleggja landslagsheildir þjóðgarðsins.

Jarðfræði

Plöntur

Berggrunnur

Vantar nákvæmari berggrunnskort af norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Vantar nákvæmari
kortlagningu á eldvörpum, hraunum, útbreiðslu og rennslisleiðum hrauna í Ódáðahrauni.

Jarðgrunnur, laus
jarðlög

Vantar nákvæmari jarðgrunnskort af öllu norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Sérstaklega mikilvægt
að sýna jökulrof og jökulset.

Jarðvegur

Jarðvegskort og jarðvegsrofkort eru til en nauðsynlegt er að endurgera þær upplýsingar á þeim
svæðum þar sem unnið er að uppgræðsluaðgerðum.

Vatnafar

Vatnafarsflokkun er til. Vatnafarskort vantar af nánast öllu norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Slíkt
kort er einkum mikilvægt í ljósi Jökulsár á Fjöllum og ummerki hamfarahlaupa þar sem þau lýsa
samspili vatns og jarðar. Kortleggja þarf vatnasvið og rennslisleiðir.

Jöklar

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

Steindir

Vantar kortlagningu.

Steingervingar

Vantar kortlagningu.

Háplöntur

Gera þarf heildstæða úttekt á hálendinu og koma upp rannsóknareitum þar eins og í
Jökulsárgljúfrum. Vakta þarf sjaldgæfar plöntur og búsvæði þeirra og fylgjast með ástandi gróðurs á
hálendisvinjum. Koma upp gagnabanka.

Fléttur

Gera þarf ítarlegri úttekt á fléttum í Jökulsárgljúfrum og heildstæðari úttekt á hálendinu utan
háhitasvæðis í Öskju. Vakta þarf sjaldgæfar fléttutegundir og búsvæði þeirra og fylgjast með ástandi
gróðurs á hálendisvinjum. Koma upp gagnabanka.

Mosar

Gera þarf ítarlegri úttekt á mosum í Jökulsárgljúfrum og heildstæðari úttekt á hálendinu utan
háhitasvæðis í Öskju. Vakta þarf sjaldgæfar mosategundir og búsvæði þeirra og fylgjast með ástandi
gróðurs á hálendisvinjum. Koma upp gagnabanka.

Gróðurkort

Sjá stöðu á mynd 11 í viðauka 9. Vettvangsvinnu lokið að stærstum hluta svæðisins en það ókortlagt
utan Jökulsárgljúfra. Nauðsynlegt að klára.

Vistgerðarkort

Sjá stöðu á mynd 12 í viðauka 9. Vantar nær alveg af norðursvæði. Nauðsynlegt að klára af öllu
svæðinu.

Sveppir

Dýr

Gera þarf ítarlega úttekt á sveppum í Jökulsárgljúfrum. Sérstaklega þarf að skoða sveppaflóru í
gömlum birkilundum. Koma upp gagnabanka.
Spendýr

Gera þarf frekari úttekt á refagrenjum innan þjóðgarðsins, fylgjast með viðkomu refanna og ferðum.
Skrá þarf og kortleggja alla veiði og veiðistaði refa og minka innan þjóðgarðsins. Koma upp
gagnabanka.

Fuglar

Gera þarf heildstæðari úttekt á útbreiðslu fuglategunda svæðisins og kanna sérstaklega útbreiðslu
sjaldgæfra tegunda, kortleggja þær og vakta. Kanna þarf einnig útbreiðslu ábyrgðartegunda,
kortleggja þær og vakta. Fylgjast þarf með áhrifum eggjatöku og umferðar á varp og útungunartíma
heiðagæsa.
Halda áfram vöktun á fýl og flórgoða. Auka vöktun á fálka í Jökulsárgljúfrum. Koma upp
gagnabanka.

Líffræðilegur
fjölbreytileiki

Smádýr á landi

Gera þarf heildstæðari úttekt á öllu svæðinu og koma upp vöktun á fleiri stöðum. Halda áfram
fiðrildavöktun í Jökulsárgljúfrum. Koma upp gagnabanka.

Fiskar

Gera heildstæðari úttekt á fiski í vötnum og ám á svæðinu. Fylgjast með til langs tíma. Koma upp
gagnabanka.

Ferskvatnsdýr

Gera þarf heildstæðari úttektir á lífríki votlendis á svæðinu en það er mjög lítið þekkt. Skoða bæði
tjarnir og vötn á hálendi og láglendi, gera samanburð og fylgjast með völdum tjörnum til lengri tíma.
Koma upp gagnabanka.

Gróðurfar

Kortleggja þarf framandi ágengar tegundir í Jökulsárgljúfrum og gera áætlun um útrýmingu þeirra.
Gera þarf áætlun um meðhöndlun skógarins í Ásbyrgi í samráði við Skógrækt ríkisins.
Gera þarf reglulega úttekt á landgræðsluaðgerðum í Jökulsárgljúfrum.
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Koma þarf upp mælistöðvum til að vakta ástand og líffræðilega fjölbreytni á afréttum innan
þjóðgarðsins.
Áhrif
hnattrænna
loftslagsbreytinga

Jarðfræði og
jarðmyndanir

Fylgjast þar með áhrifum hlýnandi loftslags á landmótun svæðisins, jarðmyndanir og landslag.

Gróðurfar

Fylgjast þarf með áhrifum hlýnandi loftslags á framleiðni gróðurs, vaxta- og blómgunartíma plantna.

Koma upp gagnabanka.

Fylgjast þarf með landnámi gróðurs á svæðum sem koma undan jöklinum.
Koma upp gagnabanka.
Dýralíf

Fylgjast þarf með áhrifum hlýnandi loftslags á útbreiðslu, varp og fjölda fuglategunda.
Fylgjast þarf með áhrifum hlýnandi loftslangs á útbreiðsla smádýralífs, fjölda tegunda og landnáms
lífs í kjölfar hops jökla.
Koma upp gagnabanka.
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7. Menningarminjar
7.1. Yfirlit og framtíðarsýn
Á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er að finna margvíslegar menningarminjar sem tengjast búsetu,
ferðalögum og viðburðum í sögum þjóðar. Í Jökulsárgljúfrum eru eyðibýli, sel, hleðslur og aðrar
sýnilegar minjar sem setja svip á landslag gljúfranna. Meðfram Jökulsá eru minjar um samgöngur yfir
ána og í frásögnum má finna lýsingar af ferðum yfir jökulá sem þótti mikill farartálmi fyrr á öldum. Á
hrjóstrugu hálendinu norðan Vatnajökuls eru fornar samgönguleiðir, sumar betur kannaðar en aðrar.
Hálendið þótti ekki alltaf fýsilegur kostur til ferðalaga og hafði trú manna á útilegumenn þar ekki síst
áhrif. Leiðangrar inn á hálendið þóttu mikið afrek en þangað fóru menn til að kanna beitilönd, leita
útilegumannabyggða, ná í brennistein og síðar til að fylgja jarðvísindamönnum í leiðöngrum sínum.
Áþreifanlegar minjar og saga á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs veita svæðinu ákveðna sérstöðu
sem mikilvægt er að varðveita og nýta.
Nokkuð vel hefur verið staðið að fornleifaskráningu á norðursvæði þjóðgarðsins. Minjar hafa verið
skráðar skipulega í Jökulsárgljúfrum, Norðurþingi og á afréttarlöndum í Skútustaðahreppi. Í tengslum
við annan áfanga Rammaáætlunar hafa minjar á háhitasvæðum verið skráðar. Einnig hafa
einstaklingar skráð og hnitað fornleifar á einstökum svæðum eða minjum eins og Biskupaleið (sjá lista
yfir skráðar minjar í töflu 1 í viðauka 10). Örnefni svæðisins eru bæði misvel skráð og varðveitt.
Einhver hætta steðjar að menningarminjum svæðisins. Í Jökulsárgljúfrum eru sumar minjar óðum að
hverfa í víði- og kjarrgróður. Á hálendinu stafar minjum hætta af jarðvegsrofi og þar er einnig hætta á
að minjar spillist vegna óskipulegra mannaferða á afskekktum svæðum og skorts á upplýsingum og
fræðslu. Einnig geta örnefni glatast í tímanna rás. Einstakar framkvæmdir, s.s. lagning göngustíga,
reiðleiða, vegagerð og fleira geta spillt menningarminjum ef ekki er hugað vel að útfærslu
framkvæmdanna til langs tíma. Þessi hætta er bæði til staðar á fjölförnum stöðum þar sem umferð er
mikil og á afskekktum svæðum þar sem eftirlit er lítið sem ekkert.
Það felast ótal tækifæri í menningarminjum svæðisins og samspili menningar og stórbrotinnar náttúru.
Þau tækifæri ætti að nýta til kynningar og fræðslu í samstarfi við stofnanir, heimaaðila,
ferðaþjónustuaðila og aðra þá sem málið varðar. Í þeim samfélögum sem tengjast þjóðgarðinum
blómstrar menning sem getur verið nátengd sögu þjóðgarðsins. Þau tækifæri á að nýta.

Framtíðarsýn

Völdum menningarminjum er viðhaldið og tilurð þeirra og saga vernduð í samstarfi
við Fornleifavernd ríkisins.
Sérstaða menningarminja og samspil náttúru og menningar á norðursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs er varðveitt og þeirri sérstöðu 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.
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Mynd. 7.1. Menningarminjar í Jökulsárgljúfrum.
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Mynd 7.2. Menningarminjar á hálendinu.
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7.2. Eyðibýli og sel í Jökulsárgljúfrum.
Í Kelduhverfi eru falleg minjasvæði sem liggja dreift um sveitina. Þau eru talin sérlega mikilvæg þar
sem þau geyma búsetusögu Íslands frá landnámi til 19. aldar. Í Jökulsárgljúfrum hafa sum
minjasvæðin varðveist vel á meðan önnur afa verið sléttuð undir tún og mannvirki (sjá mynd 7.1.).
Helstu markmið og aðgerðir
a. Að halda sögu landnámsjarðarinnar Áss og á lofti með fræðslu á margvíslegu formi,
gönguleiðum að minjasvæðum og viðhaldi valdra menningarminja.
Ás í Kelduhverfi er getið í landnámu en þar segir að Önundur hafi numið Kelduhverfi frá Keldunesi og
búið í Ási. Land Áss var mjög víðáttumikið og fjölbreytt og náði allt frá sjó og suður að sýslumörkum
móts við Dettifoss og var jörðin talin mjög kostarík og þar ríktu höfðingjar um aldir. Í Ási var kirkja fram
til ársins 1816. Menningarminjar í Ási hafa flestar verið sléttaðar undir tún og mannvirki.
Segja sögu Áss með fræðslu í gestastofu og gönguferðum um heimaland Áss (Sögustígur).
Merkja valda minjastaði í Ási áður en vitneskjan um þá glatast. Sérstaklega skal merkja
Járnhrygg, kirkjustæðið og kirkjugarðinn.
Viðhalda menningarminjum á Gilsbakka í því ástandi sem þær eru nú og koma í veg fyrir að
trjágróður og víðir festi rætur innan túngarðs, með slætti eða tímabundinni beit sauðfjár.
Gilsbakki er í góðri göngufjarlægð frá Ásbyrgi og því mikilvægt að viðhalda einu slíku býli á
því svæði.
Geithús, Hvammssel, Kúahvamm, Melhús, Rauðhólasel og ýmsar minni minjar skal merkja
sérstaklega með litlum látlausum skiltum.
b. Að halda sögu Svínadals á lofti með viðhaldi menningarminja, gönguleiðum að
minjasvæðum og fræðslu á margvíslegu formi.
Heiðarbýlið Svínadalur var áður hluti af Ási en varð síðan sjálfstæð jörð. Árið 1712 var Svínadalur sel
og hafði þá ekki verið föst búseta þar í 60 ár. Um 1800 var aftur orðin þar föst byggð og hélst hún
nánast óslitin allt til ársins 1946 þegar síðasti ábúandinn flutti þaðan. Slóði var ruddur um Vesturdal
og fram á Svínadal og í Hólmatungur árið 1954 en honum var lokað um 1980. Á Svínadal er
áhugavert minjasvæði sem hefur varðveist vel innan túngarðs og víða í landi Svínadals eru
menningarminjar sem tengjast búsetu á Svínadal. Suður af Svínadal er fornt eyðibýli, Fornasel, sem
lítið er vitað um.
Viðhalda menningarminjum á Svínadal í því ástandi sem þær eru nú og koma í veg fyrir að
trjágróður og víðir festi rætur innan túngarðs, með slætti eða tímabundinni beit sauðfjár en
svæðið er skilgreint sem „svæði sem þarfnast sértækra aðgerða“ (sjá kafla 5).
Viðhalda völdum hleðslum í kringum Svínadal, eins og í Gloppuhelli, Lambahelli, Vesturdal og
víðar.
Merkja menningarminjar á Svínadal og koma upp fræðsluskilti með korti við innkomuna á
Svínadal.
Flytja áningahólfið burtu frá Svínadal og setja þess í stað áningahólf á Langavatnshöfða.
Hvetja heimaðila til að bjóða upp á stuttar dagsferðir á hestum með gesti frá Langavatnshöfða
(þar sem yrði skilgreindur áningastaður fyrir hesta) eða Ási og fram á Svínadal.
Viðhalda gömlu reiðleiðinni milli Vesturdals og Svínadals sem einhesta leið, opna hana,
merkja og nýta sem hringleið í hestaferðum fram á Svínadal.
Halda einn “Svínadalsdag” á hverju sumri þar sem gestum yrði boðið að fara fram á Svínadal,
gangandi eða ríðandi. Þar yrði dagskrá í samræmi við gamla tíma.
Merkja stíg frá Svínadal fram á Fornasel.
Láta aldursgreina minjar á Fornaseli.
Viðhalda völdum minjum á Fornaseli og merkja þær.
85

NNA-1002

Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs . Tillaga að verndaráætlun

c. Að tengja fræðslu um búsetuminjar í Jökulsárgljúfrum við búsetuminjar í Meiðavallaskógi.
Í Meiðavallalandi og Meiðavallaskógi eru nokkrar áhugaverðar búsetuminjar. Margar þeirra eru
horfnar í trjágróður en aðrar, á jaðri skógarins, sjást vel. Sumarið 2009 var gerður fornleifauppgröftur á
rústum sem fara undir Dettifossveg. Í ljós kom skáli, ekki yngri en frá 11. öld og ýmsir munir frá þeim
tíma. Ekki hefur verið tekin ákvörðun um hvað gert verður við rústirnar en áhugavert væri að gefa
gestum kost á að fræðast um þessar minjar sem og aðrar áhugaverðar minjar í Kelduhverfi sem eru í
nágrenni þjóðgarðsins.

7.3. Samgönguminjar yfir Jökulsá á Fjöllum.
Jökulsá á Fjöllum var löngum mikill farartálmi og almennt ekki talin væð fyrr en kom suður á hálendið
skammt norðan Dyngjujökuls. Talið er að örnefnið Vaðalda tengist vaði á ánni suður við Dyngjufjöll.
Þrír ferjustaðir voru yfir Jökulsá á Fjöllum. Nyrsti var við Ferjubakka í Öxarfirði en þar var lögferja allt
þangað til Jökulsá var brúuð árið 1905. Sú brú var endurnýjuð árið 1958. Önnur lögferja var á móts
við Grímsstaði á Fjöllum. Þar var reistur bústaður handa ferjumanni, Sæluhúsið við Jökulsá, um 1880
og stendur það á árbakkanum rétt vestan megin við ána þar sem ferjustaðurinn var. Ferjustaðurinn
lagðist af þegar brú kom á ána árið 1947. Þriðji ferjustaðurinn var á móts við Möðrudal á Fjöllum þar
sem Ferjufjall stendur en hann var fyrst og fremst talinn tengjast biskupaleið. Auk þess fóru
heimamenn í Kelduhverfi og Öxarfirði yfir ána út við sjó og í Jökulsárgljúfrum voru tveir ferjustaðir sem
kunnugir notuðu á veturna. Á Kallbjargi var um tíma kláfur þar sem ýmis varningur var sendur yfir ána.
Sjá myndir 7.1. og 7.2.
Helstu markmið og aðgerðir
a. Að varðveita samgönguminjar og sögu samgangna yfir Jökulsá á Fjöllum með fræðslu og
merkingum.
Jökulsá á Fjöllum er aðeins að hluta til friðlýst innan Vatnajökulsþjóðgarðs en hún tengir engu að
síður saman Vatnajökul og hálendið þar norðan við annarsvegar og Jökulsárgljúfur hinsvegar.
Samgönguminjar yfir ána og sögur þeim tengdar eru óaðskiljanlegur hluti af sögu árinnar og áhrifum
hennar og hafa bæði mikið menningar- og fræðslugildi fyrir þjóðgarðinn ásamt því að tengja saman
norður- og austursvæði hans.
Virkja aðila til samstarfs um verndun og viðhald þeirra minja sem enn sjást. Fornleifavernd
ríkisins, sveitarfélög, ferðaþjónustuaðila og áhugamenn um minjarnar.
Að merkja ferjustaðina og setja upp fræðsluskilti.
Að gefa út fræðsluefni um samgöngur yfir Jökulsá og leiðirnar að þeim (sjá einnig kafla 7.6.).

7.4. Ásbyrgi og Ásbyrgishátíð.
Ásbyrgi skipar sérstakan sess í hugum Norður-Þingeyinga en frá því fyrir 1940 hafa verið haldnar þar
Ásbyrgishátíðir sem eru íþróttamót í bland við ýmis konar skemmtan sem hefur mótast af tíðaranda
hvers tíma. Þá hafa skógræktarreitir í Ásbyrgi einnig sögulegt og menningarlegt gildi.
Helstu markmið og aðgerðir
a. Að varðveita þá hefð sem Ásbyrgishátíð var og er.
Fyrir Norður-Þingeyinga skiptir miklu máli að fá að viðhalda þeirri hefði sem Ásbyrgishátíðin er en
einnig gæfi það svæðinu og héraðinu enn frekara gildi ef líka væru haldnar „gamlar Ásbyrgishátíðir“ í
anda gamalla tíma.
Að viðhalda samstarfi við ungmennafélög á svæðinu um Ásbyrgishátíð.
Að virkja heimaaðila til samstarfs um „gamlar Ásbyrgishátíðir“ eins og vísir hefur verið að
síðastliðin tvö sumur.
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Að merkja staði í Ásbyrgi sem hafa sérstakt gildi í sögu Ásbyrgishátíða.
b. Að segja sögu birkiskógarins og skógræktar í Ásbyrgi.
Ásbyrgi var frá fornu fari vaxið birkiskógi. Skógurinn var höggvinn og nýttur til bygginga, kolagerðar og
beitar og var hann í upphafi 20 aldar mjög illa farinn. Árið 1928 eignast Skógrækt ríkisins Ásbyrgi og
stuttu seinna var skógurinn girtur af og endurheimt hans hófst. Um og upp úr miðri öldinni var einnig
hafist handa við að gróðursetja þar barrtré af erlendum uppruna og var það gert allt til ársins 1977.
Þau tré hafa nú náð mikilli hæð og setja mikinn svip á skóginn og umhverfi hans í Ásbyrgi. Ef barrtrén
fá að vaxa óáreitt munu þau með tíð og tíma breyta skógi Ásbyrgis í barrskóg en það er ekki
markmiðið og þarf því að halda þeim niðri (sjá kafla 6.5). Þau hafa hinsvegar ákveðið menningarlegt
gildi út frá sögu skógræktar á Íslandi. Fyrir nokkrum árum var gerður stígur með austurhluta Ásbyrgis
og hann merktur sem Skógarstígur. Markmið hans var að tengja botn og mynni Ásbyrgis ásamt því að
segja sögu birkiskógarins í Ásbyrgi og helstu skógræktarreita. Skógurinn býður upp á mörg tækifæri til
fræðslu sem mikilvægt er að nýta, annað hvort á Skógarstígnum eða öðrum leiðum sem liggja um
skóginn.

7.5. Útilegumenn og þjóðsagnapersónur.
Hálendið norðan Vatnajökuls hafði lengi yfir sér dulúðlegan blæ og ferðir manna þangað fyrr á öldum
voru ekki tíðar. Lengi vel trúðu menn því að reykjarbólstrar sem sáust í Dyngjufjöllum stöfuðu af
útilegumannabyggðum og fóru jafnvel í könnunarleiðangra inn á hálendið til að leita þeirra byggða.
Fjalla-Eyvindur á að hafa dvalið veturlangt í Herðubreiðarlindum 1774-75 og þar er grjótbyrgi kennt
við hann, Eyvindarkofi. Einnig á hann að hafa dvalið í Hvannalindum.
Fjalla Bensi varð þjóðsagnapersóna í lifanda lífi og hrakningar hans við eftirleitir urðu síðar kveikjan
að sögupersónu í skáldsögunni Aðventu eftir Gunnar Gunnarsson sem kom út árið 1936. Við eftirleitir
sínar gisti Fjalla Bensi stundum í Eyvindarkofa en einnig gisti hann í Péturskirkju sem stendur skammt
sunnan þjóðvegar 1 á Mývatnsöræfum.
Sögur um Fjalla-Eyvind og ævintýri Fjalla Bensa endurspegla þá dulúð sem hálendið hefur haft og
mikilvægt er að halda á lofti um ókomin ár.
Í Kiðagili í Þingeyjarsveit er sýning sem tengist útilegumönnum á hálendinu og þar hafa verið haldnar
uppákomur í tengslum við sýninguna.
Helstu markmið og aðgerðir
a. Að varðveita minjar og sögur um útilegumenn á hálendinu.
Eyvindarkofa í Herðubreiðarlindum skal varðveita í þeirri mynd sem hann er nú. Þar mætti gera meira
úr sögu Fjalla-Eyvindar á þessum stað og draga betur fram hvernig líf útilegumanna gæti hafa verið
þar sem minjarnar eru til staðar. Með því að koma upp upplýsingamiðstöð fyrir Vatnajökulsþjóðgarð í
Kiðagili (sjá kafla 9.2) mætti tengja enn betur saman þjóðgarðinn og sögur um útilegumenn á
hálendinu ásamt því að varðveisla þessa menningararfs er betur tryggð. Þjóðgarðurinn ætti að styðja
við þá fræðslu sem fram fer í Kiðagili þar sem hún er hluti af því að segja menningarsögu svæðisins.
b. Að varðveita sögur um Fjalla Bensa.
Sögur um Fjalla Bensa skal varðveita og gera aðgengilegar gestum þjóðgarðsins. Það má gera í þeirri
sýningu sem yrði sett upp í tengslum við gestastofu í Mývatnssveit þar sem áhersla yrði á að segja
sögu leiðangra um hálendið (sjá kafla 7.6). Einnig má útbúa fræðsluefni sem leiðir gesti á slóðir Fjalla
Bensa og athuga ætti í samstarfi við hlutaðeigandi aðila hvort Péturskirkja mætti vera aðgengileg
almenningi í þeim tilgangi.
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7.6. Ferðaleiðir og leiðangrar um hálendið.
Nokkrar ferðaleiðir lágu um hálendið norðan Vatnajökuls. Gömul þjóðleið lá frá Mývatnssveit og austur
að ferjustað yfir Jökulsá á Fjöllum. Vatnajökulsvegur, forn hálendisvegur, lá norðan við Vatnajökul frá
Brú á Jökuldal, yfir Kreppu norðan Hvannalinda, yfir Jökulsá og vestur yfir Skjálfandafljót um
Vonarskarð. Ódáðahraunsvegur hinn forni eða biskupaleið liggur frá Kiðagili, sunnarlega í Bárðardal,
austur í Möðrudal. Bárðargata er forn leið í gegnum Vonarskarð, kennd við Bárð sem nam Bárðardal
og flutti suður yfir heiðar. Á Heilagsdal sjást fornar reiðgötur sem eru til vitnis um brennisteinsnám í
Fremri-Námum, „brennisteinsvegurinn gamli á Heilagsdal“.
Hlaðnar vörður mörkuðu gömlu þjóðleiðina frá Mývatnssveit að ferjustað. Þessar vörður voru
endurhlaðnar fyrir nokkrum árum og sjást vel meðfram þjóðveginum. Engar minjar sjást á
Vatnajökulsvegi en gamall uppdráttur var gerður af hugsanlegri legu vegarins. Biskupaleið var vörðuð
og má rekja leiðina eftir vörðum og vörðubrotum sem enn standa og hafa fundist allt að 72 vörður á
leiðinni (sjá mynd 7.2.). Engar minjar sjást um Bárðargötu en sagan af Bárði gamla og búferlum hans
suður fyrir heiðar er lífsseig.
Ferðir inn á hálendið norðan Vatnajökuls voru ekki tíðar fyrr á öldum. Farið var í brennisteinsnám að
Fremri-Námum og eitthvað var um að menn færu í ýmsa könnunarleiðangra um hálendið.
Náttúrufræðingar vildu kortleggja svæðið og bændur fóru til að leita fé og bithaga eða jafnvel til að
finna byggðir útilegumanna. Í kjölfar Dyngjufjallagossins árið 1875 jókst áhugi útlendinga og erlendra
vísindamanna á svæðinu og ýmsir leiðangrar voru gerðir þangað. Þjálfun bandarískra geimfara á
hálendinu upp úr 1960 vakti athygli og björgunarleiðangur til bjargar áhöfn Geysis á Bárðarbungu árið
1950 var einstakur leiðangur.
Meðfram Jökulsá á Fjöllum að vestanverðu lá gömul reiðleið frá Ási og suður með Jökulsá í gegnum
Svínadal og þaðan áfram suður í Mývatnssveit. Hluti þeirrar leiðar er nú horfinn í kjarr og skóg og fáir
vita hvar hún lá.
Helstu markmið og aðgerðir
a. Að varðveita minjar og/eða sögur um gamlar ferðaleiðir á hálendinu.
Gamlar ferðaleiðir um hálendið norðan Vatnajökuls hafa mikið menningarlegt gildi ásamt því að veita
vísbendingar um það hvernig landslag og gróðurfar hefur breyst á svæðinu í gegnum aldirnar. Þær
minjar sem enn sjást á vettvangi ætti að varðveita sem kostur er. Talsverð hætta stafar af vörðum á
Biskupaleið vegna rofs og gróðureyðingar á hálendinu en leiðin hefur mikið menningarlegt gildi og
hana ætti að varðveita. Á sama hátt á að halda í vitneskju um Vatnajökulsveg og Bárðargötu en sú
síðarnefnda hefur þegar skipað sér ákveðin sess þar sem hugmyndir eru uppi um að gera gönguleið
sem fylgir Bárðargötu að hluta og tengir saman norður- og vestursvæði þjóðgarðsins (sjá kafla 9.3).
Virkja aðila til samstarfs um verndun og viðhald þeirra minja sem enn sjást. Fornleifavernd
ríkisins, sveitarfélög, ferðaþjónustuaðila og áhugamenn um minjarnar.
Að gefa út fræðsluefni um ferðaleiðir á hálendinu.
Að merkja leiðirnar á völdum stöðum með látlausum fræðsluskiltum/póstum.
Að leggja áherslu á ferðaleiðir og leiðangra um hálendið í sýningu sem tengist gestastofu í
Mývatnssveit.
b. Að varðveita sögur og minningar um leiðangra sem farnir voru í margvíslegum tilgangi inn á
hálendið.
Leiðangrar sem farnir voru inn á hálendið norðan Vatnajökuls eru mikilvægur hluti af
menningarauðlindum svæðisins auk þess sem þeir áttu sinn þátt í að varpa ljósi á og kynna einstakar
náttúruminjar fyrir almenningi. Taka þarf saman á einn stað frásagnir, sögur og minningar um
leiðangra og gera þeim skil í sýningu sem yrði hluti af gestastofu í Mývatnssveit. Mývatnssveit er
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ákjósanlegur staður þar sem stærsti hluti leiðangranna, einkum þeir sem tengdust brennisteinsnámi,
jarðfræði og jarðhræringum á hálendinu, voru farnir þaðan.
c. Að hnita og viðhalda hluta af gömlu ferðaleiðinni milli Áss og Mývatnssveitar.
Mikilvægt er að hnitsetja gömlu reið- og gönguleiðina sem farin var á milli byggðarlaga í Kelduhverfi
og Mývatnssveit áður en vitneskjan um hana hverfur. Erfitt getur verið að viðhalda henni allri vegna
mikils trjágróðurs við Jökulsárgljúfur en mikilvægt er að viðhalda hluta hennar eins og reiðleiðinni milli
Svínadals og Hljóðakletta eins og fjallað var um í kafla 7.2 um Svínadal.

7.7. Aðrar minjar
Vörður afmörkuðu helstu ferðaleiðir en stundum voru þær hlaðnar í öðrum tilgangi. Vörður hafa
varðveist misvel og ekki hefur alltaf verið gengið vel um gamlar vörður. Steinum hefur verið bætt í
þær, sumar rifnar niður eða ferðalangar stundað þá iðju að hlaða nýjar vörður þar sem gamlar eru
fyrir.
Örnefni eru mikilvægar menningarminjar sem geyma búsetusögu fólks í landinu. Örnefni svæðisins
eru misvel skráð og þekkt og sum hafa 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
a. Að varðveita gamlar vörður og koma í veg fyrir að nýjar vörður séu hlaðnar án tilgangs.
Á nokkrum stöðum á norðursvæði þjóðgarðsins hafa gestir tilhneigingu til að hlaða nýjar vörður eða
bæta við vörðum eða steinahrúgum þar sem gamlar vörður eru fyrir. Helstu staðir eru við gamla vörðu
á austurbarmi Ásbyrgis, í Hljóðaklettum, við Dettifoss austanverðan og á Vörðuhrygg þar sem margar
steinahrúgur hafa bæst við á síðustu árum. Landverðir reyna að fjarlægja nýjar vörður eins og kostur
er en meira þarf að koma til. Nauðsynlegt er að gera átak í að fræða gesti þjóðgarðsins um vörður,
upprunalegan tilgang þeirra og það lýti eða skemmdir sem geta orðið þegar steinar eru fjarlægðir og
þeim hrúgað saman hér og þar.
b. Að hnitsetja örnefni í Jökulsárgljúfrum og skrá sögur sem tengjast örnefnum.
Örnefni í Jökulsárgljúfrum eru vel varðveitt í örnefnaskrám en fáir þekkja rétta staðsetningu þeirra.
Mörgum þeirra fylgir saga sem gaman er að segja. Á meðan einhver vitneskja er enn til staðar um
staðsetningu örnefna í Jökulsárgljúfrum ætti að hnitsetja þau um leið og sögur sem þeim fylgja eru
skráðar með skipulögðum hætti. Þessar upplýsingar ætti síðan að gera aðgengilegar almenningi.
c. Að safna saman sögum og þjóðtrú sem tengist svæðinu.
Í Jökulsárgljúfrum eru til sögur sem bæði tengjast þjóðtrú og búsetu á svæðinu og hefur þeim verið
safnað saman. Sama þyrfti að gera fyrir hálendissvæðið og í framhaldi af því ætti að koma þessum
fróðleik í sameiginlegan gagnabanka fyrir þjóðgarðinn.

7.9. Rannsóknir og vöktun
Markviss verndun menningarminja byggir á bestu þekkingu á hverjum tíma sem aðeins fæst með
markvissum rannsóknum og vöktunum á menningarminjum svæðisins. Áþreifanlegar fornleifar
svæðisins eru nokkuð vel skráðar og flestar þeirra hnitaðar. Þar má þó gera betur og nauðsynlegt er
að skrá og hnitsetja gamlar ferðaleiðir á meðan enn er til staðar vitneskja um staðsetningu þeirra.
Örnefni svæðisins þarf að skrá og hnitsetja og sama má segja um heimildir, sögur og þjóðtrú sem
tengjast svæðinu. Mikilvægt er að koma upp gagnabanka um menningarminjar svæðisins. Í töflu 7.1.
eru listuð upp áhersluatriði varðandi rannsóknir og vöktun á menningarminjum svæðisins.
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Tafla 7.1. Áhersluatriði í rannsóknum og vöktun menningarminja.
Rannsóknasvið

Helstu aðgerðir

Eyðibýli og sel

Aldursgreina þarf valdar minjar á Svínadal og í Fornaseli.
Vakta þarf menningarminjarnar og þær breytingar sem geta orðið á þeim af völdum náttúru og
manna.

Samgönguminjar og ferðaleiðir

Hnitsetja þarf helstu ferðaleiðir eins og forna reiðleið í Jökulsárgljúfrum, leiðir að ferjustöðum yfir
Jökulsá og Vatnajökulsveg.
Vakta þarf menningarminjarnar og þær breytingar sem geta orðið á þeim af völdum náttúru og
manna.

Sögur og þjóðtrú

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

Örnefni

Skrá þarf örnefni og hnitsetja. Koma upp gagnabanka.
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8. Vegakerfi og aðkoma
8.1. Yfirlit og framtíðarsýn
Núverandi aðkomuleiðir að norðursvæði þjóðgarðsins eru margar og fjölbreyttar enda skiptist
norðursvæðið í fjögur afmörkuð svæði; Jökulsárgljúfur, hálendissvæðið og tvo afmarkaða farvegi
Jökulsár. Á sama hátt er vegakerfi svæðisins fjölbreytt með tilliti til vegflokka og ástands vega. Vegi
þjóðgarðsins má flokka í tengivegi, landsvegi, einkavegi samkvæmt svæðisskipulagi miðhálendisins
og aðra vegi og slóða sem að jafnaði eru ekki sýndir í opinberum kortagrunnum en eru til staðar í
hnituðum kerfum. Í viðauka 13 má sjá samantekt um alla þekkta vegi og slóða á norðursvæði
þjóðgarðsins, áætlaða umferð þar sem hún er þekkt, mat á ástandi þeirra og fleira.
Vegagerð ríkisins er opinber veghaldari stofn-, tengi- og landsvega á meðan sveitarfélög eða
einkaaðilar geta verið ábyrgðaraðilar annarra vega. Á svæðinu eru einnig slóðir sem enginn virðist
bera formlega ábyrgð á.
Sé horft til vegasamgangna er aðgengi að þjóðgarðssvæðinu misgott vegna ástands vega og
þjónustu á vegunum. Aðgengi er best að Ásbyrgi en þangað liggur stofnvegur, þjóðvegur 85, sem er
opinn allan ársins hring. Vegur nr. 861, Ásbyrgisvegur, er ekki mokaður en er fær stóran hluta ársins.
Aðrir vegir eru fyrst og fremst sumarvegir og lokast fljótlega eftir að snjó festir. Að sama skapi er
opnun vega að vori háð snjóalögum, veðurfari og ástandi veganna með tilliti til aurbleytu og
vegaskemmda eftir veturinn. Engar vinnureglur eru til varðandi hvenær vegir opnast.
Unnið er að lagningu nýs Dettifossvegar vestan Jökulsár á Fjöllum. Vegurinn mun liggja frá Hringvegi
norður að Dettifossi og þaðan áfram í gegnum Jökulsárgljúfur, að hluta til eftir fyrri veglínu. Vegurinn
verður heilsársvegur og mun með honum opnast aukið aðgengi að Jökulsárgljúfrum en á þessu stigi
er óvíst hvað hann verður þjónustaður mikið yfir vetrarmánuðina. Stefnt er á að opna fyrsta áfanga
vegarins frá Hringvegi að Dettifossi haustið 2010 en fjármagn er ekki tryggt til næstu tveggja áfanga
milli Dettifoss og þjóðvegar 85 vestan Ásbyrgis. Með tilkomu vegarins verða til ýmis tækifæri fyrir
ferðaþjónustu á svæðinu en einnig skapast ákveðin vandamál samfara mikilli umferð í gegnum
Jökulsárgljúfur en umferðarþunginn mun færast af austurbakka yfir á vesturbakka árinnar. Aukinn
fjöldi gesta eykur álag á náttúru og innviði svæðisins og upplifun gesta verður önnur af svæðinu
vegna aukins gestafjölda ásamt því að vegurinn verður uppbyggður og áberandi í landslagi. Ef langt
um líður þar til vegurinn verður fullkláraður er hætta á að færri ferðamenn nýti sér ferðaþjónustu í
Kelduhverfi og Öxarfirði þar sem flestir munu aðeins fara að Dettifossi. Þegar vegurinn verður
kláraður er einnig sú hætta fyrir hendi að gestir stoppi stutt á svæðinu og Ásbyrgi verði ekki sú
miðstöð þjóðgarðsins sem verið hefur. Í þessum kafla og þeim næstu verður fjallað um þær
mótvægisaðgerðir sem þörf er á að gera með tilkomu Dettifossvegar. Má þar nefna breytingu á
tengivegum, takmörkun á umferðarhraða og þungaflutningum í gegnum þjóðgarðinn, styrkingu innviða
ásamt þeim ráðstöfunum sem þarf að gera í öryggismálum við Dettifoss vegna aðstæðna þar yfir
vetrartímann. Einnig verða gerðar tillögur um framtíð og frágang gamla vegarins þar sem veglínu var
breytt, en lágmarka þarf þau lýti í landslagi þjóðgarðsins þar sem land er skorið á mörgum stöðum.
Í samgönguáætlun 2007-2010 er ekki gert ráð fyrir öðrum vegabætum á norðursvæði þjóðgarðsins.
Stærstu vandamálin varðandi vegakerfi svæðisins liggja á hálendissvæði þjóðgarðsins. Lítið fjármagn
kemur til viðhalds landsvega og þar vantar merkingar, skilti og stikur og upplýsingum er víða
ábótavant. Á mörgum stöðum er mikill utanvegaakstur sem að hluta til stafar af skorti á merkingum og
upplýsingum en einnig af ónógu eftirliti og vægum viðurlögum við utanvegaakstri. Þá liggja margir
slóðar um svæðið sem enginn ber ábyrgð á. Margir slóðar og utanvegaakstur valda ekki aðeins
svæðisbundnu lýti á landslagi heldur geta líka valdið úrrennsli og frekari skemmdum á náttúru
svæðisins til langs tíma litið.

91

NNA-1002

Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs . Tillaga að verndaráætlun

Umhverfisráðuneytið skipaði árið 2008 starfshóp um utanvegaakstur sem er ætlað á grundvelli
kortlagningar Landmælinga Íslands, að gera tillögur um hvaða vegir og slóðar á miðhálendi Íslands
sem eru utan vegakerfis Vegagerðarinnar, skulu teljast til vega. Tillögurnar eiga að vera unnar í
samráði við viðkomandi sveitarfélög. Starfshópurinn hefur á þessu stigi ekki gert tillögur um hvaða
slóðar skuli vera opnir á norðursvæði þjóðgarðsins og hverjum skuli lokað. Svæðisráðið leggur hér
fram tillögur sem nota má inn í vinnu starfshópsins en tillögurnar hafa þegar verið bornar undir
viðkomandi sveitastjórnir.
Í viðauka 12 með kafla 5 um svæðisskiptingu eru skilgreind svæði þar sem vetrarakstur á snjó er
óheimill, alfarið eða að hluta. Á öðrum svæðum er vetrarakstur heimill þegar jörð er snævi þakin og
frosin enda valdi umferð engum náttúruspjöllum. Þetta er í samræmi við lög um náttúruvernd. Hvar
ferðast er um svæðið norðan Vatnajökuls á snjó ræðst af árstímum (haust, vetur, vor) snjóalögum,
veðurfari, útbúnaði farartækja og þekkingu þeirra sem um fara. Af þeim ástæðum er ekið fremur víða
um svæðið.
Eðli málsins samkvæmt er ekki hægt að aka á Vatnajökul hvar sem er. Helstu akstursleiðir á jökul frá
norðursvæðinu eru við Gæsavötn og Kistufell. Auk þess fara norðanmenn á Vatnajökul um
Köldukvíslarjökul og Kverkfjöll. Leiða má líkum að því, að þær miklu breytingar sem verða á jöklinum í
kjölfar hlýnandi loftslags komi til með að stjórna miklu um framtíðarleiðir á og um jökul. Í reglugerð um
þjóðgarðinn eru 3 svæði á Vatnajökli afmörkuð en þar gilda ákveðnar reglur um akstur á jöklinum.
Ekkert þessara svæða er innan norðursvæðis og þar gilda engar takmarkanir.
Það felast tækifæri í fjölbreyttu vegakerfi svæðisins þar sem misgóðir vegir með mismikilli umferð
bjóða upp á fjölbreytta upplifun gesta. Taka þarf tillit til viðkvæmni náttúru, mismunandi aðgengis og
útivistarhópa, öryggismála, eftirlits og veghaldara eða annarra ábyrgðaraðila.
Öll framkvæmd vegamála á norðursvæði þjóðgarðsins þarf að vinnast í góðu samstarfi við
Vegagerðina.

Framtíðarsýn

Aðkoma þjóðgarðsins er skýr, aðgengileg og auðkennandi öllum gestum hans. Vegir
og slóðir þjóðgarðsins mynda samfellda heild, eru vel merkti, stikaðir og allar reglur
um akstur innan þjóðgarðsins eru skýrar og aðgengilegar gestum hans.

8.2. Vegir og slóðar
Helstu markmið
a. Að skilgreina og auðkenna vel helstu aðkomuleiðir svæðisins.
Vel skilgreindar og auðkenndar aðkomuleiðir auðvelda gestum för um svæðið og skapa jákvæða
ímynd um þjóðgarðinn. Þær gera alla upplýsingagjöf og fræðslu, sem veita þarf á svæðinu, markvissa
og hún verður betur aðlöguð aðstæðum og upplifun gesta á hverjum stað. Á fyrstu árum þjóðgarðsins
er mikilvægt að vinna markvisst að því að móta um hann einkennandi umgjörð þar sem allir gestir eru
meðvitaðir um tilvist hans. Á norðursvæði þjóðgarðsins eru helstu aðkomuleiðir að Jökulsárgljúfrum
um Ásbyrgi annarsvegar og Dettifoss hinsvegar. Helstu aðkomuleiðir að norðurhálendinu eru um
Möðrudal og af Sprengisandsleið.
b. Að bæta núverandi tengi- og landsvegi svæðisins; ástand, stikur og skilti.
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Á næstu 10 árum verður áherslan á að bæta núverandi vegi og slóða svæðisins fremur en að leggja
nýja. Lagfæring núverandi vega á miða að því að bæta aðgengi að völdum stöðum, koma í veg fyrir
náttúruspjöll vegna utanvegaaksturs og skemmda á vegum, auka öryggi og bæta ástand allra
merkinga, stika og skilta. Forgangsraða þarf aðgerðum í framkvæmdaáætlun og gott samstarf við
Vegagerðina er nauðsynlegt til að tryggja framgang verkefna.
c. Að fjölga útsýnis- og áningastöðum og skilgreina sérstaka útsýnisvegi.
Þjóðgarðurinn býður upp á fjölbreytta útivistarmöguleika og tækifæri til fræðslu um fjölbreyttar náttúruog menningarminjar svæðisins. Góðir útsýnis- og áningastaðir 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 áningastaði ásamt útsýnisvegi með tilliti til útsýnis og fræðslu
um einstakar náttúru- og menningarminjar (sjá kafla 9.6.). 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 getur
stafað.
d. Að fækka slóðum svæðisins sem standa utan vegakerfis Vegagerðarinnar; merkja opna
slóða en loka öðrum.
Í töflu 8.1. er lagt til hvaða slóðar skuli vera opnir. Þessa slóða þarf að merkja vel og setja inn á
opinbera kortagrunna. Öðrum slóðum þarf að loka með markvissum aðgerðum sem lúta að því að
loka aðgangi að þeim, afmá slóðana eins og kostur er og fjarlægja þá af kortagrunnum í samráði við
alla hagsmunaaðila.
e. Að koma í veg fyrir utanvegaakstur með aukinni fræðslu, merkingum og eftirliti.
Sumarið 2009 hófst átak sem miðar að því að koma í veg fyrir akstur utan vega á hálendinu með
samstarfi ýmissa hagsmunaðila. Átakið felur í sér að koma upp 30 fræðsluskiltum á helstu leiðum inn
og á hálendi Íslands. Mikilvægt er að þjóðgarðurinn fylgi þessu átaki eftir með aukinni fræðslu innan
þjóðgarðsins, frekari merkingum og auknu eftirliti á helstu leiðum. Þá þarf þjóðgarðurinn að móta sér
vinnureglur varðandi tilkynningu um og kærur vegna utanvegaaksturs í samráði við yfirvöld löggæslu.
f. Að skilgreina veghaldara/ábyrgðaraðila fyrir alla vegi þjóðgarðsins og setja vinnureglur um
opnun og lokun hálendisvega.
Allir vegir og slóðar þjóðgarðsins þurfa skilgreinda veghaldara og ábyrgðaraðila. Í töflu 8.1 eru settar
fram tillögur um veghaldara þeirra slóða sem haldast skuli opnir. Í samráði við Vegagerð ríkisins þarf
að setja vinnureglur um opnun og lokun hálendisvega og tryggja þarf að samræming sé milli
mismunandi umdæma Vegagerðarinnar hvað þessa þætti varðar.
g. Að erfiðleikagráða landsvegi þjóðgarðsins með tilliti til vegtegunda Vegagerðar (F1,F2,F3)
og gera þá flokkun aðgengilega fyrir gesti þjóðgarðsins.
Hálendisvegir þjóðgarðsins eru ekki allir eins og þeir eru miserfiðir yfirferðar. Sumir henta eingöngu
fyrir breytta bíla. Til að auka öryggi umferðar og koma til móts við mismunandi þarfir bílaumferðar er
nauðsynlegt að erfiðleikagráða alla hálendisvegi þjóðgarðsins eins og Vegagerðin hefur gert fyrir hluta
veganna. Þá flokkun þarf að merkja á staðnum og setja inn á aðgengileg kort fyrir gesti þjóðgarðsins.
Á mynd 8.3. má sjá erfiðleikagráðu fyrir hálendisvegi og slóða.
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Mynd 8.1. Vegir og slóðar í Jökulsárgljúfrum
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Mynd 8.2. Vegir og slóðar á hálendinu.
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Mynd 8.3. Erfiðleikagráða vega og slóða á hálendinu.
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h. Að setja nauðsynlegar reglur og/eða takmarkanir þar sem hætta er á náttúruspjöllum af
völdum vélknúinnar umferðar á vegum.
Í kafla 5, þar sem fjallað er um svæðisskiptingu þjóðgarðsins og mismunandi reglur sem gilda á
svæðum, er farið yfir reglur og takmörk varðandi vélknúna umferð, annarrar en þeirra sem á sér stað
á skilgreindum vegum og slóðum. Í sumum tilvikum s.s. vegna aurbleytu eða flóða getur þurft að loka
vegum eða takmarka umferð tímabundið og er sú ákvörðun tekin í samráði Vegagerðar og
viðkomandi þjóðgarðsvarðar. Einnig getur umferð í gegnum mikilvæg varpsvæði raskað varpi og í
töflu 8.1 eru settar fram tillögur að aðgerðum á Dettifossvegi og á vegi í gegnum Herðubreiðarlindir.
i. Að setja reglur um akstur utan vega sem kann að vera nauðsynlegur vegna
mannvirkjagerðar.
Allur akstur utan vega innan þjóðgarðsins vegna starfa við landgræðslu og heftingu landbrots,
línulagnir, vegalagnir og lagningu annarra veitukerfa, björgunar- og löggæslustörf, rannsóknir,
landmælingar og landbúnað skal aðeins gerður með leyfi þjóðgarðsvarðar. Nauðsynlegt er að
þjóðgarðsverðir móti samræmdar og skýrar vinnureglur um leyfisveitingar varðandi slíkan akstur.
Halda skal skráningu um öll leyfi sem veitt eru fyrir utanvegaakstri vegna framangreindra starfa.
Björgunaraðgerðir undir stjórn lögreglu skulu undanþegnar þessum reglum.
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Tafla 8.1. Helstu aðgerðir á einstökum vegum og slóðum
Vegir

Aðgerðir.

Tengivegir
Ásbyrgisvegur, nr. 861

Dettifossvegur, nr. 862

Hólsfjallavegur, nr. 864

Dettifossvegur vestri, nr. 886
Tungnavegur, nr. 887

Vesturdalsvegur, nr. 888

Dettifossvegur eystri, nr. 890
Landsvegir
Arnardalsleið, nr. F905

Austurleið, nr. F910

Settur verði hámarkshraði á veginn.
Bílastæði við Hólmatungur verði fært og í tengslum við nýja staðsetningu gerður nýr útsýnis- og
áningastaður með gönguleiðatengingum við svæðið.
Settur verði hámarkshraði á veginn.
Legu vegarins verði breytt og í tengslum við þær breytingar gerður nýr útsýnis – og
áningastaður með gönguleiðatengingum við svæðið.
Vegurinn er innan náttúruvættis austan ár.
Veginum verði haldið við og gerður útsýnisstaður á brekkubrún.
Vegurinn liggur utan þjóðgarðs en er mikilvæg aðkomuleið inn í hann.
Vegurinn verði aðalaðkoma að norðursvæði hálendisins.
Allar merkingar verði bættar, s.s. stikur og upplýsingaskilti.

Veginum verði haldið við og unnið að nauðsynlegum endurbótum.
Vegurinn verði aðalaðkoman að norðursvæði hálendisins, austan og vestan.
Ár verði ekki brúaðar.
Vegurinn verði færður fjær þjónustusvæði við Dreka, skapað rými og dregið úr gegnumumferð.
Merkingar verði bættar s.s. stikur og upplýsingaskilti.
Merkingar verði bættar s.s. stikur og upplýsingaskilti.

Öskjuvatnsvegur, nr. F894
Öskjuleið, nr. F88

Einkavegir
skv.
miðhálendisins

Vegurinn verði aðalaðkoma úr norðri að Jökulsárgljúfrum.
Settum hámarkshraða verði haldið við á veginum.
Áningastaðir gerðir við enda Eyjunnar og í innri lerkilundi til að auka upplifun gesta, hægja á
umferð og auka öryggi.
Vegurinn verði aðalaðkoma úr suðri að Jökulsárgljúfrum.
Settur verði hámarkshraði á veginn til að auka upplifun gesta, auka öryggi og draga úr hættu á
árekstrum við fugla.
Settar verði takmarkanir um þungaflutninga.
Góðir útsýnis- og áningastaðir verði gerðir á Svínadalshálsi og vestan Miðaftansfjalls til að hægja
á umferð og auka fjölbreytni í upplifun gesta.
Eldri vegur frá Dettifossi að Hólmatungum verði afmáður að hluta en merktur og notaður sem
reiðleið.
Eldri vegur frá Svínadalshálsi, þaðan sem nýr tengivegur að Hólmatungum kemur og norður
eftir, verði afmáður og látinn gróa upp. Sérstaklega verði þess gætt að ekki myndist rof vegna
úrrennslis í eldri vegi.
Vegurinn liggur utan þjóðgarðs en er aðalaðkoman að náttúruvættinu austan ár sem er í umsjá
Vatnajökulsþjóðgarðs.
Veginum verði haldið við og unnið að gerð útsýnis- og áningastaða í samráði við landeigendur
og Vegagerðina, t.d. nálægt Landsbæjum þar sem útsýni er yfir neðstu gljúfrin og undirlendið
við Öxarfjörð.
Settur verði hámarkshraði á veginn.

svæðisskipulagi

Gæsavatnaleið um Urðarháls

Skjálfandafljót að austan að F910.
Afréttarvegur sem liggur að þjóðgarði.

Dyngjufjalladalur, að F910. Afréttarvegur

Vegurinn liggur utan þjóðgarðs að stærstum hluta en er mikilvæg aðkomuleið inn í hann.
Veginum verði haldið við en ekki gerðar á honum verulegar endurbætur. Ekki skal færa
núverandi vað og ekki skal setja ræsi yfir Lindá. Ekki á að leggja veginn frekar í Lindahrauni.
Vegurinn verði ekki opnaður á vorin fyrr en álegu heiðagæsa er lokið á svæðinu.
Vegurinn verði skilgreindur sem Landsvegur og óskað eftir að Vegagerðin verði formlegur
veghaldari.
Lega vegarins verði endurskoðuð með tilliti til þess að leggja hann betur í landið.
Veginum verði haldið við í samræmi við álag.
Merkingar verði bættar s.s. stikur og upplýsingaskilti. Sérstaklega þarf að merkja Urðarháls og
Flæðurnar betur.
Hugað verði að öryggi á veginum, sérstaklega á Flæðunum og vestan brúar á Skjálfandafljóti þar
sem ekið er yfir óbrúaðar ár þar sem vatnsmagn breytist hratt á stuttum tíma.
Áninga- og útsýnisstöðum verði fjölgað og lögð áhersla á fræðslu um jarðfræði og landmótun
svæðisins.
Vegurinn er ekki innan þjóðgarðs en liggur að þjóðgarðsmörkum og er inn á flestum
opinberum kortum.
Merkingar verði bættar, s.s. stikur og upplýsingaskilti, og allir nauðsynlegir hliðarslóðar merktir
í samráði við Þingeyjarsveit.
Þingeyjarsveit er veghaldari.
Vegurinn er að stórum hluta innan þjóðgarðs og mikilvæg aðkomuleið að þjóðgarðinum,
annarsvegar frá Grænavatni í Mývatnssveit og hinsvegar frá Svartárkoti.
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Opnir slóðar

Veginum í gegnum Dyngjufjalldal og norður að Suðurárhrauni verði haldið við og hann bættur.
Norður með Suðurárhrauni, milli Stóruflesju og suðurenda gamla vegar, verði aðalleiðin fjær
Suðurá en umferð takmörkuð á gamla slóðanum meðfram ánni. Gamli vegurinn meðfram ánni
liggur um viðkvæm svæði nálægt miklum vatnsuppsprettum.
Merkingar verði bættar s.s. stikur og upplýsingaskilti.
Óskað verði eftir að Vegagerðin verði veghaldari vegarins.
Allir opnir slóðar verði merktir með stikum og sett upp viðeigandi upplýsingaskilti.

Slóði að uppgöngu að Herðubreið

Slóðanum verði haldið við í samræmi við álag.

Slóði inn í Vonarskarð framhjá Gjallanda

Lega slóðans verði endurskoðuð þar sem lagt er til að hafa aðeins eina slóð inn í Vonarskarð af
Gæsavatnaleið í stað tveggja áður.
Við vegamót norðan Gjallanda verði framtíðar landvörslustöð sbr. kafla 9.2.
Vegur endi á Gjóstu þar sem gerður verði útsýnis- og áningastaður. Gönguleiðir í Vonarskarð.
Vonarskarð verði akstursfrítt svæði á sumrin.
Slóðin verði skilgreind sem Landsvegur og Vegagerðin verði veghaldari.
Ein slóð liggi að Hnýflum í stað tveggja áður.
Slóðin endi í bílastæði áður en komið er að Hnýflum. Þaðan verði stutt gönguleið að Hnýflum.

Slóði að Hnýflum.
Slóði frá Gæsavötnum að jökli – vestasti
slóðinn að jökli.

Slóðanum verði haldið við í samstarfi við Gæsavatnafélagið.
Mikilvæg akstursleið að jökli.

Slóði frá Vörðukambi á Gæsavatnaleið og
að jökli. Austasti slóðinn að jökli við
Gæsavötn.

Slóðanum verði haldið við í samstarfi við Gæsavatnafélagið.

Slóði af Gæsavatnaleið yfir á F910, farið
framhjá Flæðum.

Slóðanum haldið við í samræmi við álag.

Slóði að Hitulaug af F910

Slóðanum haldið við í samræmi við álag.

Slóði að Hitulaug frá vegamótum norðan
Gjallanda

Slóðanum haldið við í samræmi við álag.

Slóði af Gæsavatnaleið að Vatnajökli
vestan Kistufells.

Slóðanum haldið við í samræmi við álag.

8.3. Vetrarakstursleiðir og akstursleiðir á jökul
Helstu markmið
a. Að afmarka akstursbelti fyrir helstu vetrarakstursleiðir utan jökla.
Til að valda ekki árekstrum milli mismunandi útivistarhópa getur verið nauðsynlegt að skilgreina betur
helstu vetrarakstursleiðir á hálendinu norðan Vatnajökuls og afmarka skýr akstursbelti (og
gönguskíðabelti) þar sem vetrarakstur getur rúmast með góðu móti án þess að trufla umferð
skíðafólks (sjá mynd 8.4. yfir helstu núverandi vetrarakstursleiðir og akstursleiðir á jökli). Á eftirfarandi
svæðum er vetrarakstur utan vega bannaður eða takmarkaður (sjá ennfremur viðauka 12):
Jökulsárgljúfur
Askja
b. Að afmarka helstu akstursleiðir á Vatnajökul eða setja sérstakar reglur um tilhögun
leiðanna.
Ekki er hægt að aka á Vatnajökul hvar sem er og sumar leiðirnar eru ófærar að sumri til. Vetrarleiðir á
jökulinn á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs eru um Gæsavötn, hjá Kistufelli og um Kverkfjöll en á
sumrin fara jeppamenn upp á jökulinn um Köldukvíslarjökul en hann er á vestursvæðinu (sjá mynd
8.4.). Til framtíðar er nauðsynlegt að afmarka 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 þurfa að lúta að náttúruvernd, umferð mismunandi útivistarhópa og öryggi gesta. Skilgreina þarf
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akstursleiðir á jökulinn en þó þarf að hafa vissan sveigjanleika til staðar vegna breytinga af völdum
hlýnandi loftslags á aðkomu og aðgengi að jöklinum.
c. Að afmarka skilgreind akstursbelti á Vatnajökli.
Til að valda ekki árekstrum milli mismunandi útivistarhópa getur verið nauðsynlegt að skilgreina og
afmarka sérstök akstursbelti á Vatnajökli umfram það sem gert er í reglugerð um
Vatnajökulsþjóðgarð. Þau akstursbelti þurfa að vera sveigjanleg til að taka mið að þeim breytingum
sem geta orðið á jöklinum vegna hlýnandi loftslags.

Mynd 8.4. Helstu núverandi vetrarakstursleiðir og akstursleiðir á jökli á norður- og austursvæði
þjóðgarðsins.
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9. Útivist og ferðaþjónusta
9.1. Yfirlit og framtíðarsýn
Annað meginmarkmið Vatnajökulsþjóðgarðs er að gefa almenningi kost á að kynnast og njóta náttúru
svæðisins, menningar þess og sögu. Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs hefur ótvírætt útivistargildi
fyrir almenning þar sem er að finna fjölbreytta náttúru og menningarminjar. Svæðið hefur bæði
félagslegt og efnahagslegt gildi þó í mismunandi mæli sé.
Jökulsárgljúfur er vinsælt útivistar- og ferðamannasvæði þar sem náttúran er helsta aðdráttaraflið.
Þangað koma gestir til að njóta útivistar, hreyfingar, stórbrotinnar náttúru og sögu svæðisins. Þangað
koma líka gestir til að njóta samveru og samskipta við vini og vandamenn í kyrrlátu, fallegu og
tiltölulega óspilltu umhverfi. Svæðið hefur einnig tilfinningalegt gildi fyrir marga og er stór hluti af ímynd
Kelduhverfis og Öxarfjarðar og sjálfsvitund íbúa þess. Árlegar heimsóknir í Ásbyrgi og Jökulsárgljúfur
eru fastur punktur í tilveru margra gesta sem dvelja þar um skemmri eða lengri tíma. Heimsóknum
ferðamanna í Jökulsárgljúfur hefur fjölgað umtalsvert síðastliðin ár, sérstaklega daggestum, og
kannanir benda til að árlegur gestafjöldi sé kominn vel yfir 100 þús. gesti. Samkvæmt tölum
Vegagerðar ríkisins jókst umferð um 60% á svæðinu á árabilinu 2000-2007. Efnahagslegt gildi
svæðisins er því umtalsvert fyrir ferðaþjónustu, bæði svæðisbundið og á landsvísu.
Hálendið norðan Vatnajökuls er árlega heimsótt af þúsundum gesta sem þangað koma til að njóta
útivistar, hreyfingar, stórbrotinnar náttúru og víðáttu hálendisins og sumir koma þangað aftur og aftur.
Á vaxandi dögum þéttbýlis og áreitis af ýmsum toga eykst gildi náttúrulegra svæða sem þessara mjög
fyrir líkamlega og andlega heilsu fólks. Á það ekki síst við um hin lítt snortnu víðerni hálendisins sem
njóta mikillar sérstöðu á alþjóðlega vísu. Hvort sem menn heimsækja þau eða ekki þá hafa þau mikið
tilfinningalegt gildi fyrir marga og endurspegla sérstöðu lands og þjóðar. Það er ákaflega mikilvægt að
á Íslandi séu einnig til fáfarin svæði sem þessi þar sem ummerki mannsins eru takmörkuð og lítt
sýnileg en náttúran því stórfenglegri. Þó hálendissvæði þjóðgarðsins sé ekki jafn fjölsótt og mörg
önnur ferðamannasvæði þá hefur það engu að síður ákveðið efnahagslegt gildi þar sem það er
mikilvægur hluti af stærri samfelldri heild með mikla náttúrufarslega sérstöðu. Þá er svæðið stór hluti
af ímynd Vatnajökulsþjóðgarðs þar sem víðátta, víðerni, ósnortin náttúra og lifandi landmótun eru
ákveðin söluvara. Því hefur svæðið mikið efnahagslegt gildi á landsvísu þó færri gestir komi þangað
en á láglendið. Búast má við auknum fjölda ferðamanna upp á hálendið ef spár ganga eftir.
Þegar horft er til ferðaþjónustu á svæðinu öllu þá er samlegð þjóðgarðsins og jaðarsvæða í
Kelduhverfi og Öxarfirði, í Mývatnssveit, Möðrudal og Bárðardal mjög mikið og svæðin hafa áhrif hvort
á annað svo þau áhrif verða vart aðskilin. Því meiri sem samræðan og samstarfið er í kringum
þjóðgarðinn því jákvæðari verða efnahagslegu áhrifin.
Sú ógn sem svæðinu stafar mest hætta af er skortur á upplýsingum, fræðslu og sterkum innviðum
sem geta tekið á móti vaxandi fjölda ferðamanna. Þá skortir tilfinnanlega upplýsingar um fjölda gesta
og ferðamáta á mörgum svæðum hálendisins ásamt því að lítið er vitað um viðhorf gesta til margra
þátta er lúta að aðgengi, þjónustu, upplifun og öðrum mikilvægum upplýsingum sem nauðsynlegar eru
til stjórnunar svæðisins.
Á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs liggja mörg tækifæri til útivistar og ferðaþjónustu. Þar hafa
gestir aðgang að fjölbreyttri náttúru til skoðunar, innblásturs og afslöppunar í kyrrð og ró. Við skipulag
svæðisins er miðað við að höfða til sem flestra útivistarhópa án þess að valda árekstrum þeirra í milli.
Öll þjónusta og aðstaða tekur mið af mismunandi þörfum og væntingum gesta svo upplifun gesta
verði jákvæð og í takt við væntingar. Aðgengi er misgott að ólíkum svæðum þar sem náttúrulegar
hindranir stjórna aðgengi frekar en boð og bönn. Áhersla er á að uppbygging stórra þjónustusvæða
og mikillar þjónustu og afþreyingar verði á jaðri þjóðgarðsins svo hvert landssvæði og íbúar þar njóti
góðs af um leið og álag á náttúru svæðisins er lágmarkað.
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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, tækifæri þeirra og takmörkunum. Með það í huga ætti
okkur að takast að vernda og nýta náttúrulegt svæði fyrir núlifandi og komandi kynslóðir.

Framtíðarsýn

Gestir þjóðgarðsins hafa tækifæri til að njóta svæðisins í sátt við náttúru og umhverfi.
Skipulag svæðisins, þjónusta og útivistarmöguleikar taka mið af hagsmunum ólíkra
útivistarhópa og gestum er vel stýrt um svæðið.
Þjóðgarðurinn starfar eftir virkri umhverfisstefnu og hefur mótað skýrar og
gagnsæjar leikreglur um ferðaþjónustu í Vatnajökulsþjóðgarði. Ferðaþjónusta með
starfstöðvar í þjóðgarðinum er sjálfbær og vottuð, og nýtur góðs af nálægð við
þjóðgarðinn.
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9.2. Þjónusta
Sú grunnþjónusta sem þjóðgarðurinn veitir á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs þarf að koma til móts
við þarfir og væntingar allra gesta svæðisins. Þjónustusvæði skulu vera örugg, snyrtileg, þjónusta til
fyrirmyndar og þar skulu veittar góðar upplýsingar og fræðsla á margvíslegu formi. Áhersla skal lögð á
góða 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 norðursvæði
þjóðgarðsins.
Í skýrslu ráðgjafanefndar um Vatnajökulsþjóðgarð eru skilgreindar þrenns konar einingar í
þjónustuneti þjóðgarðsins; gestastofur, landvörslustöðvar og upplýsingastöðvar. Hér er lagt til að
endurskoða þessar skilgreiningar og auka fjölbreytileika þjónustueininga, ekki síst þeirra sem koma
að upplýsingagjöf og fræðslu á svæðinu til að ná til sem flestra gesta þjóðgarðsins. Í töflu 9.1. eru
listaðar upp þjónustueiningar grunnþjónustu og hlutverk þeirra skilgreint. Helstu breytingar sem lagðar
eru til á tillögum í skýrslu ráðgjafanefndar er að ekki verði byggð sérstök gestastofa fyrir
Vatnajökulsþjóðgarð í Mývatnssveit heldur verði haft samstarf við aðrar stofnanir og Skútustaðahrepp
um byggingu og rekstur gestastofu þar sem sýning sem tengist Vatnajökulsþjóðgarði geti rúmast. Í
staðinn verði lögð áhersla á að koma nauðsynlegum upplýsingum og fræðslu til gesta á sem flestum
aðkomuleiðum að norðursvæði þjóðgarðsins.
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Tafla 9.1. Gerð og hlutverk grunnþjónustueininga á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.
Eining

Hlutverk einingar

Staðsetning á norðursvæði

Gestastofa

Upplýsingagjöf.
Fræðsla í formi sýninga, viðburða og gönguferða.
Opnar allt árið.
Geta verið í samstarfi fleiri aðila.

Ásbyrgi
Mývatnssveit í samstarfi við Mývatnsstofu,
Umhverfisstofnun og fleiri aðila til að draga úr
stofn- og rekstrarkostnaði.

Upplýsinga-miðstöð

Upplýsingagjöf.
Fræðsla í formi lítilla sýninga.
Opnar hluta úr ári eða allt árið eftir atvikum.
Geta verið í samstarfi fleiri aðila.

Kiðagil.
Möðrudalur á Fjöllum*.

Landvörslu-stöð

Aðsetur landvarðar.
Upplýsingagjöf.
Fræðsla í formi gönguferða eða annarra miðla eftir
aðstæðum.
Opnar hluta úr ári/hluta úr degi.
Geta verið í samstarfi fleiri aðila.

Vesturdalur.
Aðkoma að Dettifossi að vestan.
Herðubreiðarlindir.
Drekagil.
(Kistufell).
Vegamót
Gæsavatna-,
VonarskarðsDyngjufjallaleiðar.
Jökuldalur (Nýidalur)**

Óupphituð mannvirki sem henta vel á
áningastöðum 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.

Vegamót Gæsavatnaleiðar, Vonarskarðs og
Dyngjufjallaleiðar.
Stóraflesja/Suðurárbotnar eða við aðkomuleið úr
Mývatnssveit.
Drekagil eða Vikraborgir.

Bílastæði.
Salerni.
Áningaborð.
Sorphirða á láglendisstöðum.
Upplýsinga- og fræðsluskilti.
Þjónusta allt árið eða hluta úr ári eftir aðstæðum.
Eftirlit og umsjón getur verið í samstarfi við fleiri
aðila.

Við Gljúfrastofu.
Í innri hluta Ásbyrgis.
Við Hljóðakletta.
Við Hólmatungur.
Við Dettifoss austan og vestan.
Við Herðubreiðarlindir.
Við Drekagil.
Við Dyngjufell.
Við Stóruflesju.

Köld gestastofa

Áningastaðir
daggesti

fyrir

Tjaldsvæði

Þrír flokkar tjaldsvæða.
1.
2.
3.

1.
2.

Tjaldsvæði með mikilli þjónustu.
Tjaldsvæði með lágmarksþjónustu.
Skilgreind göngutjaldsvæði.

3.

og

Í mynni Ásbyrgis.
Í Vesturdal, í Herðubreiðarlindum, við Drekagil
og við Gjallanda.
Við Dettifoss vestanverðan, við alla gönguskála
og við Gæsavötn.

Geta verið rekin af útivistarfélögum með sérstökum
samningi þar um.
Gistiskálar

Tveir flokkar skála.
1.
2.

1.
Herðubreiðarlindir,
Drekagil,
Dyngjufell,
Suðurárbotnar, Hnýflar Kistufell og Gæsavötn.

Skálar aðgengilegir bílaumferð. Meiri þjónusta.
Gönguskálar, minni þjónusta.

2. Bræðrafell, skáli milli Öskju og Kistufells.

Geta verið reknir af útivistarfélögum með sérstökum
samningi þar um.
Upplýsingatorg
hlið

eða

Við ómannaðar aðkomur á svæðið en ekki endilega
þjóðgarðsmörk.
Þjóðgarðsmörk eru merkt sérstaklega.
Nauðsynlegar upplýsingar, rötun og öryggismál.
Sett upp í samstarfi Vatnajökulsþjóðgarðs og
Vegagerðar
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Við vegamót Austurleiðar nr. F910
Arnardalsleiðar nr. F905.
Við vegamót Austurleiðar nr. F910
Sprengisandsleiðar.
Við vegamót Austurleiðar nr. F910
afréttarvegar úr Bárðardal.
Aðkoma á Dyngjudalsleið úr Mývatnssveit.
Aðkoma á Dyngjudalsleið úr Svartárkoti.

og
og
og

Upplýsingafræðsluskilti

og

Látlaus upplýsinga- og fræðsluskilti sem falla vel að
umhverfi.

Á helstu áningastöðum á láglendi og fjölförnum
áningastöðum á hálendi.
Á gönguleiðum á láglendi þar sem myndræn
útskýring er nauðsynleg.

Upplýsingafræðslupóstar

og

Póstur með símanúmeri þar sem má hringja og
hlusta á fræðandi upplýsingar um viðkomandi svæði
eða einstakar náttúruminjar sem sjást frá póstinum.
Látlaust mannvirki sem fellur vel að náttúru
svæðisins.

Á vinsælum gönguleiðum á láglendi og hálendi.
Á ýmsum áningastöðum á hálendi.

*Möðrudalur er á austursvæðinu en er mjög mikilvæg aðkomuleið að norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs og þar er
rekin öflug ferðaþjónusta í tengslum við svæðið.
**Nýidalur er á vestursvæði þjóðgarðsins en er mikilvægur tengiliður við norðursvæðið.
Þjónustusvæði. Önnur þjónusta en grunnþjónusta skal byggjast upp á einstökum þjónustusvæðum
sem eru skilgreind sérstaklega í kafla 5. 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 áningastöðum og tjaldsvæðum.
Í töflu 6 í viðauka 14 er metið ástand mismunandi þjónustuþátta á helstu áningastöðum þjóðgarðsins
og í töflu 7 í sama viðauka er metið ástand þjónustuþátta á tjaldsvæðum þjóðgarðsins. Á sama tíma
og mikil þörf er á að efla innviði og koma upp nýjum þjónustueiningum í nýjum þjóðgarði er mikilvægt
að viðhalda og bæta þá innviði og þjónustu sem þegar eru til staðar.
Á núverandi áningastöðum þarf að bæta bílastæði, upplýsingar á skiltum, upplýsingar í
gönguskálum og þurrsalerni í Jökulsárgljúfrum.
Á tjaldsvæði í mynni Ásbyrgis þarf að endurvinna tjaldflatir, skipta út tegundum í skjólbeltum,
bæta aðstöðu fyrir rafmagnsnotendur, koma upp sorpflokkun og bæta merkingar við upphaf
gönguleiða.
Tjaldsvæðið í mynni Ásbyrgis er mjög stórt og getur orðið mjög mannmargt á stærstu helgum.
Þegar búið verður að flytja golfvöllinn í Ásbyrgi (sjá kafla 11) á túnin í Ási ætti að koma upp
öðru minna tjaldsvæði undir austurbarmi Ásbyrgis þar sem nýta má salernisaðstöðu í
Gljúfrastofu.
c. Að fylgjast með ástandi göngutjaldsvæða og setja skýrar reglur um tjöldun utan merktra
tjaldsvæða.
Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er stórt og býður upp á fjölbreytta möguleika til lengri gönguferða.
Við skipulag lengri gönguleiða þarf einnig að huga að sérstökum göngutjaldsvæðum og ástandi þeirra
vegna viðkvæmrar náttúru svæðisins ásamt því að setja skýrar reglur um tjöldun utan merktra
tjaldsvæða. Slíkt getur einnig þurft að gera á gönguleiðum sem tengja þjóðgarðinn við önnur
landssvæði en öllum skilgreindum og merktum gönguleiðum fylgir ábyrgð. Þjónusta á
göngutjaldsvæðum er takmörkuð en nauðsynlegum upplýsingum um umgengni og öryggismál verði
komið þar fyrir eða við upphaf leiðanna.
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Afmörkuð göngutjaldsvæði verði við Dettifoss vestanverðan, við gönguskála og Gæsavötn.
Um önnur afmörkuð göngutjaldsvæði verði ekki að ræða næstu 10 árin en fylgst verði með
völdum tjaldstæðum á lengri gönguleiðum og ástandi þeirra.
Tjöldun utan merktra tjaldsvæða í Jökulsárgljúfrum er óheimil og öll tjöldun á svæði sem
þarfnast sérstakrar verndar í Öskju er einnig óheimil.
Á hálendinu er göngufólki heimilt að tjalda í 6 km fjarlægð frá skipulögðum tjaldsvæðum í
Herðubreiðarlindum, Drekagili og við Gjallanda (framtíðartjaldsvæði).
Á hálendinu þurfa gönguhópar með 8 manns leyfi þjóðgarðsvarðar til að gista utan merktra
tjaldsvæða.
Leiðbeiningar um náttúruvernd, umgengni og öryggismál fyrir göngufólk, sem gistir utan
skipulagðra tjaldsvæða, skulu útbúnar og innleiða skal siðareglur „Leave no Trace“ kerfisins
innan þjóðgarðsins (sjá kafla 9.7).

9.3. Útivist
Útivist felur í sér dvöl undir beru lofti en skiptar skoðanir eru um hvort að útivera sem stunduð er með
hjálp vélknúinna tækja geti flokkast sem útivist. Útivistarmöguleikar á norðursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs, sem notast ekki við vélknúin tæki, geta verið af margvíslegum toga, s.s.
náttúruskoðun, gönguferðir, hjólaferðir, hestaferðir, árabátaferðir, kajakferðir, fiskveiðar, fuglaveiðar,
berjatínsla, hellaskoðun, klifur, gönguskíðaferðir og flúðasiglingar. Náttúruskoðun og gönguferðir eru
vinsælastar meðal gesta þjóðgarðsins sem telja mikilvægt að geta skoðað, upplifað og komist í
snertingu við fjölbreytta og óraskaða náttúru ásamt því að upplifa kyrrð og ró fjarri öllu daglegu amstri
og gönguferðir njóta sívaxandi vinsælda.
Jeppa-, mótorhjóla, fjórhjóla- og vélsleðaferðir ásamt umferðar á vélknúnum bátum teljast til
vélknúinnar útivistar. Áþreifanlegar upplýsingar skortir um þessa tegund útivistar á norðursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs en líkur benda til að jeppaumferð og umferð fjórhjóla hafi aukist umtalsvert á
norðurhálendinu á meðan mótorhjóla- og lengri vélsleðaferðir hafi minnkað. Það á þó ekki við í öllum
tilvikum þar sem umferð mótorkrosshjóla hefur aukist útfrá byggð í Skútustaðahreppi og inn í
þjóðgarðinn að norðanverðu. 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 (sjá kafla 8 og kafla 5).
Viðhorf gesta í Jökulsárgljúfrum til mismunandi gerðar útivistar var könnuð sumarið 2008. Þar kom
fram jákvæðni í garð óvélknúinnar útivistar en neikvæðni í garð vélknúinnar útivistar.
Það er mikilvægt að skipuleggja þjóðgarðssvæðið þannig að komið verði í veg fyrir árekstra milli
mismunandi útivistarhópa, sérstaklega milli þeirra sem stunda óvélknúna útivist annars vegar og
vélknúna útivist hins vegar ásamt því að setja reglur sem koma í veg fyrir spjöll af völdum útivistar. Við
skipulag umferðarleiða um garðinn skal einnig tryggja sem kostur er þær mismunandi upplifanir sem
einstakir hópar gesta eru að sækjast eftir. Þó getur þurft að samþætta slóða og stígagerð á einstaka
svæðum til að lágmarka þau umhverfisinngrip sem af slóða- eða stígagerðinni hljótast. Þá gilda
sérstakar reglur um útivist og umferð á svæðum sem njóta sérstakrar verndar (sjá kafla 5).
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Mynd 9.1. Mannvirki og helstu leiðir í Jökulsárgljúfrum.

107

NNA-1002

Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs . Tillaga að verndaráætlun

Mynd 9.2. Mannvirki og helstu leiðir á hálendinu.
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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 en aðstaðan þarf ekki að vera öll sú sama og ekki heldur aðgengið. Það á að þykja
sjálfsagt að vernda viðkvæm svæði og takmarka aðgengi að þeim og það á einnig að þykja sjálfsagt
að sum svæði séu aðgengileg fyrir ákveðna útivistarhópa en önnur ekki. Góð regla segir að betra sé
að þétta umferð á fjölförnum og vinsælum áningastöðum með sterkum innviðum (breiðum
göngustígum, útsýnispöllum) en dreifa umferð á mjög fáförnum stöðum til að lágmarka neikvæð áhrif.
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 norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs eru nú þegar margar fjölbreyttar gönguleiðir. Þar eru bæði góðar
og auðveldar leiðir sem stýra fólki um aðgengileg svæði og erfiðari leiðir sem liggja um fáfarin svæði.
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 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 landssvæða 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.
Um leið og nýjar leiðir eru gerðar þarf að viðhalda og bæta þær sem fyrir eru en í töflu 5 í viðauka 14
eru listaðar upp allar helstu gönguleiðir á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs, ástand þeirra,
erfiðleikagráða og fleira. Nákvæm útlistun á einstökum úrbótum núverandi gönguleiða verður ekki
gerð hér heldur aðeins taldar upp brýnustu aðgerðir ásamt tillögum að nýjum gönguleiðum innan
svæðisins og milli landssvæða.
Helstu aðgerðir á núverandi gönguleiðum eru:
Að ljúka við að flokka og merkja gönguleiðir með erfiðleikagráðu.
Að gera gönguleiðir að Botnstjörn (efri útsýnispalli), Hljóðaklettum og Dettifossi vestanverðum
aðgengilegri.
Að beina umferð frá hæsta Rauðhól í Jökulsárgljúfrum og afmarka betur gönguleiðir í
Hljóðaklettum.
Að styrkja gönguleiðir frá þeim áningastöðum (Dettifoss, Hólmatungur, Hljóðaklettar) sem
umferð mun aukast hvað mest um með tilkomu nýs Dettifossvegar og gera nýja gönguleið frá
nýjum áningastað á Langavatnshöfða og í Hljóðakletta.
Að fjölga útsýnispöllum við Dettifoss vestanverðan og auka öryggi gesta með bættum
merkingum og betri afmörkun stíga. Sérstaklega þarf að bæta öryggi við Dettifoss þegar
aðgengi opnast þar að vetrinum með tilkomu Dettifossvegar.
Að auka öryggi gesta við Víti í Öskju með betri varúðarmerkingum og skýrari afmörkun á
gönguleið ofan í Víti.
Að setja upp viðvörunarskilti með leiðbeiningum um hvernig eigi að bera sig að við göngu á
Herðubreið og afmarka/merkja gönguleiðina niður af klettabrún Herðubreiðar en gönguleiðin
er varasöm vegna grjóthruns.

109

NNA-1002

Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs . Tillaga að verndaráætlun

Að stika Öskjuveginn betur og færa leiðina milli Dyngjufells og Suðurárbotna til vesturs svo
hún falli ekki saman við veginn um Dyngjufjalladal.
Helstu aðgerðir varðandi nýjar gönguleiðir eru:
Að gönguleiðirnar verði merktar: Upphaf allra leiða verði merkt, þær hnitaðar og merktar inn á
kort en ekki endilega stikaðar.
Að fylgst verði með notkun helstu lengri gönguleiða með því að biðja göngumenn að skrá sig
á upphafi leiðanna.
Tafla 9.2. Tillögur að nýjum gönguleiðum á Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.
Gönguleið

Lengd

Næturstaður og gistimáti

Mestu
erfið-leikar

Hvernig
merkt.

dagar/klst.

Samstarf og fleira

Svínadalur – Fornasel
- Svínadalur

3 klst.

Enginn

Rautt

Stikuð
og
merkt á kort

Hringleið um Ásbyrgi

3-4 klst.

Enginn

Rautt

Stikuð
og
merkt á kort

Hringleið vestur fyrir Eyjuna í Ásbyrgi.

Dettifoss –
Mývatnssveit

2 dagar

Eilífsvötn vestanverð. Tjald.

Rautt

Stikuð og
merkt á kort.

Við landeigendur.

Bræðrafell –
Heilagsdalur Tveir
möguleikar

2 dagar

Tjald

Svart

Merkt á kort

Við landeigendur og Ferðafélag Húsavíkur.

Mývatn –
Suðurárbotnar

2 dagar

Kráká. Tjald.

Rautt

Stikuð og
merkt á kort.

Við landeigendur.

Mývatn –
Suðurárbotnar 2

2 dagar

Heilagsdalur. Skáli

Rautt

Merkt á kort.

Við landeigendur og Ferðafélag Húsavíkur.

Askja – Jökuldalur
(Nýidalur)

6 dagar

Svartá. Tjald. Flæður. Tjald.
Kistufell. Tjald. Gæsavötn.
Tjald. Vonarskarð. Tjald.
Jökuldalur (Nýidalur). Skáli.

Svart
Óbrúaðar
ár.

Merkt á kort.

Við vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.

Vonarskarð. Tjald.
Marteinsflæða. Tjald.
Hraunárdalur. Skáli.
Öxnadalur. Tjald. Réttartorfa.
Skáli.

Rautt

Merkt á kort.

Tenging við gönguleið úr Ásbyrgi.

Tenging við Öskjuveg.

Gæsavatnaleið notuð sem gönguleið.
Brú vantar á Rjúpnabrekkukvísl.

Bárðargata,
Vonarskarð –
Stóratunga

5 dagar

Dyngjufjöll

Ýmsar

Gist í Drekagili en gengið um
Dyngjufjöll í stuttum eða
löngum dagsferðum

?

Stikaðar og
merktar á
kort.

Við Ferðafélag Akureyrar.

Biskupaleið
MöðrudalurSuðurárbotnar - ?

?

Óvíst með eystri hlutann en
Heilagsdalur og Suðurárbotnar
væru líklegir gististaðir

Svart

Merkt sem
gömul
ferðaleið á
kort.

Við ýmsa aðila. Þarfnast brúar á Jökulsá við
Ferjuás. Ekki forgangsatriði.

Jökulsár- gljúfur,
tenging milli vesturog austurbakka

Ýmsar

Dagleiðir eða gisting á
núverandi tjaldsvæðum í
Jökulsárgljúfrum.

Rautt

Stikaðar og
merktar

Þarfnast göngubrúar yfir Jökulsá.

Við Þingeyjarsveit og ferðaþjónustuaðila,
útivistarfélög.
Tenging við Jökuldal (Nýjadal) og
Jökulheima.

c. Að stefnt verði að fjölgun gistiskála og boðið upp á fleiri gönguskála sem verði ekki
aðgengilegir vélknúinni umferð að sumarlagi.
Þær nýju gönguleiðir sem nefndar eru hér að framan hafa flestar verið gengnar eitthvað á vegum
ferðaskrifstofa eða einstaklingum sem vel til þekkja. Bygging fleiri gönguskála myndi auka nýtingu
leiðanna. Stefnt er að byggingu fleiri skála á Bárðargötu en þar er nýbúið að endurnýja
leitarmannakofa í Hraunárdal. Gönguskálar sem ekki eru aðgengilegir bílaumferð eru ekki taldir eins
rekstrarlega hagkvæmir en til að koma til móts við gönguferðamennsku sem leitar sérstakrar
upplifunar utan alfaraleiða er mikilvægt að bjóða einnig uppá gönguskála án aðgengis bílaumferðar.
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Framangreindar gönguleiðir tengjast svæðum utan þjóðgarðsins og bygging nýrra skála yrði utan
þjóðgarðs í einhverjum tilvikum. Til af byggingu þeirra verði þarf samstarf fleiri aðila að koma til, t.d.
útivistarfélaga, einstaklinga og þjóðgarðs. Til lengri framtíðar gætu gönguskálar orðið á leiðunum sem
hér segir:
Dettifoss – Mývatnssveit. Við Eilífsvötn.
Mývatn – Suðurárbotnar. Við Kráká.
Askja – Jökuldalur (Nýidalur). Milli Svartár og Kistufells.
Bárðargata. Vonarskarð – Stóratunga. Hnýflar við
Hraunárdalur, Öxnadalur, Réttartorfa.

Vonarskarð,

Marteinsflæða,

d. Að bjóða upp á merktar reiðleiðir og áningahólf á skilgreindum áningastöðum.
Í Jökulsárgljúfrum liggur merkt reiðleið í gegnum þjóðgarðssvæðið, frá Ási, suður um Vesturdal og
Svínadal, allt suður að Dettifossi. Þaðan liggur leiðin í Mývatnssveit, framhjá Eilífsvötnum. Um 15 ára
skeið hefur verið áningahólf á Svínadal en það er lítið notað og hestahópar fáir sem fara í gegnum
þjóðgarðinn. Á hálendinu norðan Vatnajökuls er lítið um hestaferðir enda hentar það illa til hestaferða.
Í svæðisskipulagi miðhálendisins er merkt reiðleið úr Bárðardal um Sprengisand suður í Tómasarhaga
og síðan austur um og niður með drögum Skjálfandafljóts til byggða í Svartárkoti í Bárðardal. Hluti
reiðleiðarinnar liggur um vestasta hluta þjóðgarðssvæðisins norðan Tungnafellsjökuls. Önnur reiðleið
er merkt austur frá Mývatnssveit, meðfram þjóðvegi að vegi í Herðubreiðarlindir. Þaðan liggur hún í
suður, að mestu eftir núverandi vegi, allt suður í Upptyppinga þar sem farið er austur fyrir Jökulsá. Frá
Upptyppingum liggur leiðin í norður um Möðrudal.
Að merktum reiðleiðum verði viðhaldið.
Að merkt verði reiðleið frá skeiðvelli í Ásbyrgi og inn að íþróttavelli.
Að gamla reiðleiðin frá Svínadal yfir Eyjuna í Vesturdal verði opnuð, henni viðhaldið og leyft
að fara þar um einhesta.
Að áningahólf á Svínadal verði tekið niður en hestamönnum leyft að slá upp aðhaldi utan
túngarðs í dagsferðum, samkvæmt leiðbeiningum þjóðgarðsvarðar þar að lútandi.
Að skilgreindir áningastaðir í Jökulsárgljúfrum, þar sem slá má upp aðhaldi, verði meðal
annars við skeiðvöll í Ásbyrgi, í Ási, á Langavatnshöfða og fyrir ofan Hólmatungur.
Á hálendinu verði skilgreindir áningastaðir á ógrónu landi ef þörf er á enda gróið land þar
mjög viðkvæmt fyrir beit og traðki hesta. Hestamenn verða að flytja með sér nægjanlegt fóður
fyrir hesta inn á hálendið.
e. Að bjóða upp á merktar reiðhjólaleiðir og koma í veg fyrir skemmdir af völdum reiðhjóla á
gönguleiðum.
Engar merktar reiðhjólaleiðir eru á svæðinu en reiðhjólamenn nota vegi og slóða sem fyrir eru. Erfitt er
að hjóla eftir mörgum vegum hálendisins vegna sands á vegi. Litlar upplýsingar eru til um hversu stórt
hlutfall gesta ferðast um svæðið á reiðhjóli en í Jökulsárgljúfrum er það vel innan við 5%. Gönguleiðir
þola reiðhjólaumferð misvel og réttara væri að segja í reglugerð að umferð reiðhjóla á göngustígum
sé óheimil nema á þeim leiðum sem eru merktar opnar fyrir reiðhjólaumferð.
Að nota gamla Dettifossveginn milli Hólmatungna og Dettifoss sem reiðhjólaleið.
Að leyfa umferð reiðhjóla á:
o Stórum hluta Skógarstígs í Ásbyrgi.
o Gamla veginum milli Svínadals og Vesturdals.
o Gönguleið vestur fyrir Hafragil og áfram norður í Hólmatungur.
f. Að takmarka aðgengi að hraunhellum í Ódáðahrauni og setja sérstakar reglur um aðgengi.
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Hellaskoðun í Ódáðahrauni er stunduð af hópi áhugamanna en hluti þekktra hraunhella er innan
þjóðgarðs og hluti utan hans. Staðsetning margra þeirra er þekkt eftir útkomu bókar um hraunhella á
Íslandi en í bókinni var staðsetning nokkurra hella með einstökum dropasteinsmyndunum þó ekki
gefin upp. Í kafla 6.3 var fjallað um nauðsynlegar aðgerðir varðandi verndun hraunhella með fágætum
dropasteinsmyndunum. Mikilvægt er að eiga gott samstarf við áhugamenn um hellaskoðun og Félag
hellaskoðunarmanna við mótun reglna um aðgengi og umferð að hellunum. Í framtíðinni þarf að þjálfa
sérstaka hellaleiðsögumenn.
g. Að hvetja til aukinnar útivistar og hreyfingar yfir vetrarmánuðina.
Langstærstur hluti gesta heimsækir þjóðgarðinn yfir sumarmánuðina. Umferð hefur einnig aukist á
vorin og haustin en vetrarumferð er að stórum hluta bundin við jeppa- og vélsleðaumferð um hálendið
og að Dettifossi vestanverðum. Gönguskíðaferðir eru takmarkaðar og litlar sem engar upplýsingar til
um þann ferðamáta utan jökuls þar sem einhverjar gönguskíðaferðir eru. 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 eftirlit og viðveru landvarða á hálendinu lengra fram á haustið.
Gera gönguskíðabrautir í Ásbyrgi og Vesturdal (þegar nýr Dettifossvegur verður kominn) sem
höfða til dagsferða gesta.
Auka þjónustu við gesti á láglendi með heilsársopnun Gljúfrastofu og opnum salernum á
völdum áningastöðum.
h. Að útbúa og kynna leiðbeiningar og reglur um fisk- og fuglaveiðar, berja-, grasa- og
sveppatínslu á norðursvæði þjóðgarðsins.
Veiðar á fugli og fiski eru óheimilar í Jökulsárgljúfrum en heimilar rétthöfum á tveimur afréttarlöndum á
norðurhálendinu. Lítið er um veiðar á fiski á þessum svæðum en heiðagæsaegg eru tínd meðfram
Skjálfandafljóti og við Gæsavötn og einhver veiði er á heiðagæs í efstu drögum Skjálfandafljóts sem
er að mestu utan þjóðgarðsmarka. Um tínslu berja, sveppa, fjallagrasa og jurta gilda lög um
náttúruvernd en þar segir að tínsla til neyslu sé allstaðar heimil á vettvangi en önnur tínsla sé háð leyfi
eiganda eða rétthafa lands nema á þjóðlendum og afréttum er tínslan öllum heimil. Um tínslu í
atvinnuskyni er heimilt að setja sérstakar reglur og ætti hún að vera leyfisskyld. Í Jökulsárgljúfrum tína
gestir ber og sveppi og neyta á vettvangi en slíkt er hluti af því að stunda útivist á svæðinu með allri
sinni upplifun. Einnig koma íbúar á svæðinu í Ásbyrgi á haustin til að tína hrútaber til sultugerðar. Til
að tryggja sjálfbæra nýtingu þeirra tegunda sem nýttar eru og um leið tryggja að farið sé að lögum um
náttúruvernd og þeim reglum sem gilda á svæðinu öllu þarf að gera og gefa út leiðbeiningar til gesta
og íbúa svæðisins. Sportveiðar sem stundaðar eru í atvinnuskyni ættu ekki að vera heimilar.
i. 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 hversu mikið kajaksiglingar, klifur og önnur útivist, sem ekki hefur verið fjallað um í
framangreindum köflum, er stunduð á svæðinu. Á hverju ári verður vart við kajakmenn á Jökulsá og
einstaka aðilar óska eftir leyfi til klifurs i gljúfrunum. Skoðaðir hafa verið möguleikar á flúðasiglingum á
ánni en hún þykir erfið og mikla kunnáttu þarf til slíkrar útgerðar. Til að geta mótað leiðbeiningar og
reglur um útivist þarf að vita hversu mikil hún er á svæðinu og fylgjast með þróun hennar. Um alla
útivist gildir að umhverfisáhrif hennar eiga að vera í lágmarki og í sátt við aðra tegund útivistar og
útivistarhópa.

9.4. Aðgengi hreyfihamlaðra
Ferðamálastofa hefur látið vinna flokkunarviðmið fyrir aðgengi að útivistar- og áningastöðum undir
yfirskriftinni „Aðgengi fyrir alla“. Þessi viðmið meta aðgengi og flokka það í þrjá mismunandi flokka;
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aðgengi hjólastóla, aðgengi hjólastóla með aðstoð og gönguhömlun. Aðgengi hreyfihamlaðra að
áningar- og útivistarstöðum á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er misgott. Í Jökulsárgljúfrum eru
salerni fyrir fatlaða á meirihluta áningastaða (sjá töflu 6 í viðauka 14) og tjaldsvæðum en nokkuð
vantar uppá að bílastæðin uppfylli kröfur um gott aðgengi. Góður stígur um innsta hluta Ásbyrgis að
útsýnispalli uppfyllir varla viðmið og sama má segja um góða stíga að Hljóðaklettum og Dettifossi. Á
hálendinu eru fáir áningastaðir aðgengilegir fötluðum með tilliti til bílastæða, salernis og
upplýsingaskilta.
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. Það
auðveldar allt skipulag og gerir nauðsynlegar framkvæmdir markvissari. Á norðursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs ættu eftirfarandi staðir að vera aðgengilegir hreyfihömluðum:
Tjaldsvæði í Ásbyrgi, Vesturdal og við Drekagil.
Gestastofa í Ásbyrgi og Mývatnssveit.
Upplýsingamiðstöðvar í Kiðagili og Möðrudal.
Landvörslustöðvar við Gjallanda og Dettifoss.
Áningastaðir inni í Ásbyrgi, á Langavatnshöfða (Hljóðaklettum), á Þórunnarfjalli, við Dettifoss
og við Drekagil.
Gönguleið að Botnstjörn í Ásbyrgi.
Útsýnisstaðir með upplýsingaskiltum og áningaborðum sem uppfylla kröfur um aðgengi
hreyfihamlaða ætti að setja upp sem víðast.
Einnig ætti þjóðgarðurinn að festa kaup á sérútbúnum hjólastól eða rafknúnu farartæki sem nota má á
ákveðnum gönguleiðum sem ná (eða ná ekki) að uppfylla alveg viðmið Ferðamálastofu um aðgengi
hreyfihamlaðra. Í einhverjum tilvikum eiga gestir sjálfir slík farartæki. Í þeim tilvikum þarf þjóðgarðurinn
að hafa mótaða stefnu á hvaða leiðum gestir megi nota þau farartæki umfram þær leiðir sem að
framan er getið.
b. Að notast verði við flokkunarviðmið Ferðamálastofu og staðir merktir og kynntir samkvæmt
þessum viðmiðum.
Flokkunarviðmið Ferðamálastofu auðvelda hreyfihömluðum að skipuleggja ferðalög um Ísland.
Vatnajökulsþjóðgarður ætti strax að taka upp viðkomandi viðmið og gera úttekt á helstu útivistar- og
áningastöðum þjóðgarðsins miðað við gátlista Ferðamálastofu. Í framhaldinu þarf að flokka og merkja
þá staði sem falla undir þessi viðmið og kynna þá vel.

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 inn á hálendi Íslands en gestir eru
misvel undir það búnir og aðstæður breytast fljótt á vettvangi. Næstu áratugina munu áhrif hnattrænna
loftlagsbreytinga koma til með að vega þungt varðandi öryggismál innan þjóðgarðsins og breytingar
skriðjökla, breytingar á farvegum jökulvatna, jökulhlaup, eldgos og jarðhræringar í kjölfar hops
jöklanna eru þættir sem taka verður tillit til. Á hálendinu geta veður breyst skyndilega og vegir orðið
ófærir vegna sandstorma eða snjóa.
Helstu markmið og aðgerðir
a. Að stjórnendur þjóðgarðsins móti stefnu um hver ábyrgð þjóðgarðsins og gesta er varðandi
umferð og dvöl í þjóðgarðinum.
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Það þarf að vera skýrt hver ábyrgð þjóðgarðsins er varðandi öryggismál gesta og hvenær gestir bera
sjálfir ábyrgð á eigin öryggi. Ábyrgð getur snúið að mörgum þáttum, s.s. akstri á vegum og slóðum
innan þjóðgarðsins, öryggi á gönguleiðum, öryggi mannvirkja, náttúruvá, hæfni leiðsögumanna við
erfiðar aðstæður, upplýsingagjöf og tilkynningaskyldu. Það er nauðsynlegt að þjóðgarðurinn marki
skýra stefnu um þetta málefni í samræmi við lög og reglur þar af lútandi. Stefnan þarf að vera
aðgengileg og vel kynnt öllum gestum.
b. Að gera öryggisáætlun fyrir þjóðgarðinn.
Í kjölfar verndaráætlunar þarf að gera öryggisáætlun fyrir þjóðgarðinn.Í öryggisáætlun er gert
hættumat fyrir svæðið, 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.
Að undirbúa og þjálfa starfsmenn.
c. Að efla upplýsingagjöf og fræðslu varðandi öryggismál og koma nauðsynlegum
upplýsingum jafnóðum til gesta.
Það er sagt að við getum beitt að jafnaði fjórum mismunandi aðferðum við að koma í veg fyrir slys í
þjóðgörðum og öðrum útivistarsvæðum. Í fyrsta lagi er að fjarlægja slysavaldinn sem er eingöngu
hægt í einstaka tilvikum. Í öðru lagi er að girða slysavaldinn af, t.d. bjargbrún, en það er oft ekki
gerlegt og getur auk þess valdið lýtum í umhverfi. Í þriðja lagi er hægt að takmarka umferð um
varasöm svæði en sú aðferð þarfnast virks eftirlits og er oft ekki heppileg lausn þar sem gestir upplifa
takmarkanir oft illa. Í fjórða lagi er 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.
Á öllum þjónustueiningum þjóðgarðsins þarf að koma upp viðeigandi upplýsingum og fræðslu
um öryggismál innan þjóðgarðsins, s.s. ástand vega, ástand gönguleiða, óbrúaðar ár og vöð.
Upplýsingar um fjarskiptasamband og GPS hnit helstu leiða séu gerðar aðgengilegar. Á
hálendinu má setja GPS hnit og símanúmer inn á upplýsingaskilti og fræðslupósta.
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 séu gerðar
aðgengilegar gestum, í gestastofum, upplýsingamiðstöðum og á vefsíðu þjóðgarðsins.
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Mynd 9.3. Veðurstöðvar, flóðamælar og fjarskiptamöstur á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.
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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 nægt starfsfólk til
staðar í þjóðgarðinum sem sinnir eftirliti og vöktun á þeim þáttum er varða öryggi gesta. Fjölga þarf
landvörðum á hálendinu, bæta við landvörslustöðum og lengja viðveru þeirra fram á haustin (sjá kafla
14.2.).
Nokkrar veðurstöðvar (sjá töflu 1 í viðauka 9) eru á eða í næsta nágrenni norðursvæðis
Vatnajökulsþjóðgarðs. Engin veðurstöð er á norðurhálendinu milli Jökulsár á Fjöllum og
Skjálfandafljóts en þörf væri á að bæta við sjálfvirkri veðurstöð við Gæsavatnaleið.

9.6. Útsýnisstaðir og útsýnisleiðir
Í sérstökum útsýnisstöðum og útsýnisleiðum eru fólgin verðmæti fyrir gesti þjóðgarðsins varðandi
upplifun þeirra af náttúrulegu umhverfi þjóðgarðsins. Við innra skipulag þjóðgarðsins er nauðsynlegt
að greina þau tækifæri sem einstakir útsýnisstaðir, göngustígar og einstakir vegir eða slóðar bjóða
gestum. En áhrifanna gætir einnig út fyrir mörk þjóðgarðsins og það geta verið mikil verðmæti fólgin í
útsýni úr þjóðgarðinum og yfir á land utan hans. Jökulsárgljúfur austan ár eru dæmi um slíkt en á
stóru svæði vestan árinnar eru gestir ekki síður að njóta útsýnis austur yfir gljúfrin. Við gerð
verndaráætlunar voru greindir mikilvægir útsýnisstaðir og mikilvægar útsýnisleiðir innan
Jökulsárgljúfra (sjá töflu 4 í viðauka 14) en ekki vannst tími til að gera slíkt hið sama fyrir
hálendissvæðið.
Helstu markmið og aðgerðir
a. Að greina mikilvæga útsýnisstaði á norðursvæði þjóðgarðsins, þau tækifæri sem í þeim
felast og þær hættur sem að þeim geta stafað.
Á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs eru nokkrir mikilvægir útsýnisstaðir og þeir geta orðið enn fleiri,
sérstaklega á hálendinu. Nauðsynlegt er að greina útsýnið frá þessum stöðum, taka myndir, greina
sjónarhorn og tækifæri sem útsýnið býður uppá. Um leið þarf að skoða hverjar hætturnar geta verið
og hvað þarf að gera til að viðhalda góðu útsýni. Stöðugt vöktun á aðstæðum getur komið í veg fyrir
að mikilvægir útsýnisstaðir glati verðmætum sínum. Í kafla 8.2. var fjallað um nauðsyn þess að bæta
við áninga- og útsýnisstöðum á hálendinu en hálendið með sínu opna útsýni og víðáttumikla landslagi
er viðkvæmt fyrir hverskonar mannvirkjagerð en einnig getur utanvegaakstur spillt fyrir upplifun gesta
frá skilgreindum útsýnisstöðum. Allir mikilvægir útsýnisstaðir skulu merktir sérstaklega.
b. Að greina mikilvægar útsýnisleiðir á norðursvæði þjóðgarðsins, þau tækifæri sem í þeim
felast og þær hættur sem að þeim geta stafað.
Á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs eru mikilvægir útsýnisvegir í Jökulsárgljúfrum og á hálendinu
gæti Gæsavatnaleið flokkast sem mikilvægur útsýnisvegur. Nauðsynlegt er að greina mikilvægi leiða
með tilliti til útsýnis, taka myndir, greina sjónarhorn, skoða legu veganna, greina nýja áninga- eða
útsýnisstaði og skoða hvað þarf til að viðhalda góðu útsýni. Þegar þessi vinna hefur farið fram ætti að
merkja allar mikilvægar útsýnisleiðir.
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Mynd 9.4. Útsýnisstaðir og útsýnisleiðir í Jökulsárgljúfrum.
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9.7. Ferðaþjónusta í Vatnajökulsþjóðgarði
Náttúra Íslands er helsta ástæða heimsóknar erlendra ferðamanna til Íslands en erlendum 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
nálægðum byggðum hans og ljóst er að mörg tækifæri eru til staðar. Ferðaþjónusta sem byggir á
friðlýstum svæðum heimsins er talin koma til með að 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 sér og það gerist
ekki nema þjóðgarðurinn móti sér bæði skýra og gagnsæa stefnu um ferðaþjónustu í
Vatnajökulsþjóðgarði, setji skýrar leikreglur þar sem alls jafnræðis sé gætt og komi sér upp sterkum
innviðum.
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 og getur sú
mannvirkjagerð verið bundin ákveðnum skilyrðum. Í verndaráætlun eru þjónustusvæði þjóðgarðsins
skilgreind og innan nokkurra þeirra er gert ráð fyrir uppbyggingu fyrir aðra þjónustu en þjóðgarðurinn
veitir.
Helstu markmið og aðgerðir
a. Að efla tækifæri fyrir ferðaþjónustuaðila í jaðarbyggðum þjóðgarðsins
Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er bæði einstakt og fjölbreytt og býður upp á fjölbreytta útivistarog afþreyingarmöguleika. Styrkleiki svæðisins felst þó ekki síður í nálægð þess við önnur mjög
fjölbreytt svæði þar sem víða er komin öflug ferðaþjónusta eða unnið er að frekari uppbyggingu í
ferðaþjónustu. Má þar nefna Mývatnssveit, Húsavík, Öxarfjörð, Melrakkasléttu og Langanes en nýlega
var unnin stefnumótun í ferðaþjónustu til 5 ára fyrir svæðið milli Grýtubakkahrepps og
Langanesbyggða. Til að tryggja jákvæða ímynd sem byggir á sérstöðu norðursvæðis þjóðgarðsins
þurfa að fara saman góð og skýr aðkoma að þjóðgarðinum, góð og öflug þjónusta í nágrenni
þjóðgarðs ásamt skýrri stefnu og sterkum innviðum þjóðgarðsins. Samlegðaráhrif þjóðgarðs og
jaðarbyggða hans eru því mikil og samvinna mikilvæg.
Að skilgreina þau þjónustusvæði þar sem gert er ráð fyrir ferðaþjónustu einkaaðila (kafli 5) og
efla þjónustu á jaðarsvæðum þjóðgarðsins þar sem auknar líkur eru á arðbærari rekstri
þjónustueininga.
Að veita heimafólki hvatningu og aðstoð til að byggja upp ferðaþjónustu á jaðri þjóðgarðsins,
ferðaþjónustu sem byggir á sérstöðu þjóðgarðsins.
Að gera þjónustusamninga við einkaaðila um upplýsingagjöf, fræðslu og aðra þjónustu á
völdum jaðarsvæðum, s.s. Kiðagili, Svartárkoti og Möðrudal.
Að tengja saman þjóðgarð og áhugaverð svæði í nágrenni hans með merktum gönguleiðum,
upplýsingagjöf, útgáfu fræðsluefnis og skipulögðum ferðum í samstarfi við landeigendur,
ferðaþjónustuaðila, útivistarfélög og ferðamálafulltrúa.
Að taka þátt í samstarfi með ferðaþjónustuaðilum, útivistarfélögum, markaðsskrifstofum og
fleirum varðandi uppbyggingu ferðaþjónustu og ímynd hennar á svæðinu.
Að hvetja heimaaðila til að stuðla að fleiri hópferðum/almenningssamgöngum inn á hálendið
og tengja þær ferðir einnig við lengri gönguleiðir eins og Öskjuleið, Bárðargötu og
Gæsavatnaleið. Með því má efla ferðaþjónustu heimaaðila um leið og dregið er úr umferð
einkabíla, stundum vanbúinna, inn á hálendið.
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Að hvetja heimaaðila til að bjóða upp á skipulagðar hópferðir/almenningssamgöngur í
tengslum við gönguleiðir í Jökulsárgljúfrum.
b. Að þjóðgarðurinn hafi frumkvæðið að því að ferðaþjónustuaðilar geti uppfyllt ákvæði um
sjálfbæra ferðaþjónustu.
Í 4 gr. reglugerðar um þjóðgarðinn 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.“
Framangreind skilgreining er skilgreining Alþjóðaferðamálaráðsins (World Tourism OrganisationUNWTO) sem jafnframt hefur skilgreint 12 markmið fyrir sjálfbæra ferðaþjónustu. Til að ferðaþjónusta
á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs verði skipulögð á grundvelli sjálfbærrar ferðaþjónustu þarf
þjóðgarðurinn að:
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 fyrir ferðaþjónustuaðila í samstarfi við Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga,
Markþing, Þekkingarsetur Þingeyinga og Náttúrustofu Norðausturlands um þjóðgarðinn og
verðmætar auðlindir hans (sjá ennfremur kafla 10.3).
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. Þetta getur t.d. verið
vottun Europarc, sem eru samtök þjóðgarða í Evrópu, um sjálfbæra ferðaþjónustu
(European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas). Vottun Europarc byggir
meðal annars á því að bæði þjóðgarðurinn og þeir ferðaþjónustuaðilar sem eru með aðstöðu
innan hans móti sér umhverfisstefnu.
c. Að þjóðgarðurinn móti sér ábyrga umhverfisstefnu sem tekin er upp í öllu innra starfi
þjóðgarðsins og verði öðrum fyrirmynd.
Þjóðgarðurinn þarf að ganga á undan með góðu fordæmi og móta sér skilvirka og gagnsæa
umhverfisstefnu varðandi innra starf þjóðgarðsins. Stefnan þarf meðal annars að taka á orkunotkun,
umhverfisvænum innkaupum og notkun efna í rekstri, frárennsli, sorpförgun, umhverfisvænum
samgöngum og samgöngutækjum, loftmengun, vatnsmengun og ljósmengun. Umhverfisstefnan skal
vera öðrum fyrirmynd og hvatning.
d. Að þjóðgarðurinn leggi áherslu á að ferðaskrifstofur og gestir taki upp „Leave No Trace“
kerfið til að draga úr áhrifum á umhverfið.
Taktu ekkert nema myndir og skyldu 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.
e. Að þjóðgarðurinn setji skýrar leikreglur varðandi hvar þjónustu skuli veita innan garðsins,
hvaða þjónustu eigi að veita og hvaða skilyrði ferðaþjónustuaðilar með aðstöðu innan
garðsins þurfi að uppfylla.
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Þjónusta sem krefst mannvirkjagerðar skal veita á skilgreindum þjónustusvæðum (sjá kafla 5 og 9.2.)
og öll mannvirkjagerð skal falla vel að landi (sjá kafla 6.2). Stór þjónustusvæði skulu að jafnaði
byggjast á jaðri þjóðgarðsins. Gert er ráð fyrir þjónustu annarra (ferðaþjónustuaðila) en þjóðgarðsins
á eftirtöldum þjónustusvæðum á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs:
Mynni Ásbyrgis. Hótel, smáhýsi og lóð undir ferðaþjónustu ýmiskonar samkvæmt
aðalskipulagi Norðurþings og deiliskipulagi fyrir mynni Ásbyrgis.
Aðkoma að Dettifossi vestanverðum. Veitingaþjónusta í tengslum við landvörslustöð
þjóðgarðsins, samkvæmt aðalskipulagi.
Herðubreiðarlindir (á jaðri þjóðgarðs). Skáli og tjaldsvæði rekin af Ferðafélagi Akureyrar.
Drekagil. Skálar, tjaldsvæði og lítil verslun með nauðsynjar rekin af Ferðafélagi Akureyrar.
Lóð undir tvö smáhýsi á vegum ferðaþjónustuaðila samkvæmt deiliskipulagi.
Bræðrafell, Suðurárbotnar (á jaðri þjóðgarðs), Dyngjufell, Hnýflar, Kistufell, skáli milli
Flæða og Kistufells. Skálar í samstarfi við Ferðafélag Akureyrar, Gæsavatnafélagið og
önnur útivistarfélög.
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 gagnsæa umhverfisstefnu.
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
Akureyrar, þriggja ára aðlögunartíma frá gildistöku verndaráætlunar til að uppfylla framangreind
skilyrði og tvö ár frá gildistöku umhverfisstefnu þjóðgarðsins. Einnig er nauðsynlegt að þjóðgarðurinn
hafi sjálfur mótað sína eigin umhverfisstefnu innan árs frá gildistöku verndaráætlunar og stefnt að
viðurkenndri alþjóðlegri vottun um sjálfbæra ferðaþjónustu innan hans.
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
aðstoði við og veiti leiðbeiningar um.
Vörumerki geta fylgt alþjóðlegri vottun eins og að framan greinir en einnig má líta á vörumerki sem
sjálfstæða vottun þjóðgarðsins sem nota má á ýmsa þjónustu, t.d. leiðsögn eða framleiðslu eins og
handverk og matvæli úr næsta nágrenni þjóðgarðsins. Til að geta notað vörumerki þjóðgarðsins þurfa
viðkomandi þjónustu- og framleiðsluaðilar að uppfylla ákveðin skilyrði sem þjóðgarðurinn setur
varðandi umgengni við umhverfið, t.d. hæfniskröfur leiðsögumanna, upprunaleika og gæði vöru.
Bæði vottun og vörumerki eiga að vera hvatning fyrir viðkomandi aðila að efla þjónustu innan sem
utan garðsins.
Þjóðgarðurinn móti vinnureglur og setji skilyrði um hvernig aðilar geti notað vörumerki
þjóðgarðsins.
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9.8. Rannsóknir og vöktun
Upplýsingar um gesti svæðisins eru mjög gloppóttar. Fáar talningar hafa verið gerðar og heildarfjöldi
gesta á einstökum svæðum er áætlaður út frá spurningakönnunum sem gerðar eru meðal erlendra og
íslenskra gesta um það hvaða svæði á Íslandi þeir hafi heimsótt. Einu áreiðanlegu tölurnar eru fjöldi
gistinátta á einstökum gististöðum þjóðgarðsins. Vegagerðin framkvæmir umferðartalningar á
nokkurra ára fresti en þess á milli eru tölur byggðar á líkönum. Sérstaklega skortir upplýsingar um
umferð á einstökum hálendisvegum svæðisins.
Einstakar viðhorfskannanir hafa verið gerðar á svæðinu, einkum í Jökulsárgljúfrum en
heildarupplýsingar á viðhorfi gesta svæðisins til margvíslegra þátta skortir. Þá vantar allan samanburð
í tíma og rúmi.
Nauðsynlegt er að afla gagna um gesti þjóðgarðsins með markvissum og skipulögðum hætti. Gera
þarf áætlun um talningar á vegum, helstu gönguleiðum, í gestastofum, upplýsingamiðstöðum auk
þess sem nauðsynlegt er að halda góða skráningu um þá þjónustu sem veitt er til gesta í gegnum
síma og tölvupóst og fylgjast þarf með heimsóknum á vefsíðu þjóðgarðsins. Þetta er nauðsynlegt til
að geta metið þjónustu- og starfsmannaþörf. Einnig þarf að gera reglulegar viðhorfskannanir á helstu
stöðum og í gestastofum, t.d. á 5 ára fresti en samanburðargögn vantar.
Koma ætti upp miðlægum gagnagrunni um talningar og viðhorfskannanir í þjóðgarðinum en slík
fyrirmynd er í Finnlandi. Þar er notast við gagnagrunn sem heitir ASTA og skoða ætti hvort hægt væri
að innleiða sambærilegan gagngrunn fyrir Vatnajökulsþjóðgarð og önnur friðlýst svæði á Íslandi.
Í framhaldi af gerð áætlunar um talningar og viðhorfskannanir þarf smátt og smátt að koma upp
markvissum vöktunum þar sem áhrif gesta á náttúru- og menningarminjar svæðisins eru vöktuð með
skipulögðum hætti. Þar þarf fyrst að leggja áherslu á fjölfarna staði, staði sem þarfnast sérstakrar
verndar og staði þar sem er að finna sjaldgæfar tegundir. Notast ætti við LAC (Limits of Acceptable
Change) kerfið við gerð vöktunaráætlana. Í töflu 9.3. eru listuð upp áhersluatriði varðandi rannsóknir
og vöktun varðandi útivist og ferðaþjónustu svæðisins.
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Tafla 9.3. Áhersluatriði í rannsóknum og vöktunum á sviði útivistar og ferðaþjónustu.
Rannsóknasvið

Helstu aðgerðir

Bílatalningar

Gera þarf skipulegar umferðartalningar á helstu leiðum innan þjóðgarðsins. Forgangsleiðir eru:
Ásbyrgisvegur, nr. 861.
Dettifoss að vestan til að sjá þróunina við nýjan Dettifossveg.
Dettifoss að austan til að sjá þróunina við nýjan Dettifossveg.
F910 inn í Öskju til að sjá þróunina.
Dyngjufjallaleið F910. Bera saman umferð við Gæsavatnaleið.
Gæsavatnaleið. Bera saman umferð við Dyngjufjallaleið.
Vonarskarðsvegur. Fá upplýsingar um fjölda.

Einstaklingstalningar á
gönguleiðum

Gera þarf skipulegar talningar á helstu leiðum innan þjóðgarðsins. Forgangsleiðir eru:
Á gönguleið inn í Botn Ásbyrgis.
Dettifoss að vestan til að hafa samanburð við nýjan Dettifossveg.
Dettifoss að austan til að hafa samanburð við nýjan Dettifossveg.
Öskjuop. Mikilvægt að sjá þróunina.

Talningar á gististöðum

Gera þarf skipulegar talningar á öllum gististöðum svæðisins. Leggja þarf sérstaka áherslu á að telja gesti í
gönguskálum en þar skortir upplýsingar um gestafjölda.

Gestastofur og
þjónustufyrirspurnir

Gera þarf skipulegar talningar í gestastofum og upplýsingamiðstöðum á svæðinu. Forgangur er:
Telja gesti í Gljúfrastofu.
Telja gesti sem leita upplýsinga í Vesturdal, Herðubreiðarlindum og Drekagili.
Skrá fjölda símtala varðandi fyrirspurnir gesta í Gljúfrastofu, Vesturdal, Herðubreiðarlindum og
Dreka.
Skrá fjölda tölvupósta varðandi fyrirspurnir gesta í Gljúfrastofu.
Skrá heimsóknir á vefsíðu þjóðgarðsins.

Viðhorfskannanir

Gera þarf markvissar og skipulegar viðhorfskannanir á svæðinu. Forgangur er:
Dettifoss, samhliða talningum. Meta viðhorf vegna nýs Dettifossvegar.
Askja. Fá grunnupplýsingar til samanburðar.

Vöktun

Gera þarf markvissa og skipulagða áætlun um vöktun á einstökum þáttum. Forgangur er:
Vakta þarf flórgoða við Ástjörn.
Vakta þarf sjaldgæfa fléttutegund í Hljóðaklettum.
Fylgjast þarf með jarðmyndunum og átroðningi við Rauðhóla og Hljóðakletta.
Fylgjast þarf með gróðurfari og átroðningi við Dettifoss.
Vakta þarf heiðagæsavarp í Herðubreiðarfriðlandi, við Svartá og Gæsavötn.
Fylgjast þarf með jarðmyndunum og átroðningi við Víti.
Fylgjast þarf með gróðurfari og átroðning við Gæsavötn og fleiri göngutjaldsvæði á viðkvæmum
svæðum á hálendinu.

Ferðaþjónusta

Gera þarf markvissar og skipulagðar viðhorfskannanir meðal ferðaþjónustuaðila á svæðinu, sjá nánar í kafla
12.3. undir samfélag.
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10. Upplýsingagjöf og fræðsla
10.1. Yfirlit og framtíðarsýn
Á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs eru veittar upplýsingar og fræðsla um þjóðgarðinn á
margvíslegu formi. Í Gljúfrastofu í Ásbyrgi er skilgreind svæðisupplýsingamiðstöð sem veitir fyrst og
fremst upplýsingar um Jökulsárgljúfur og næsta nágrenni í Þingeyjarsýslum, útivist, afþreyingu og
þjónustu. Í Gljúfrastofu er einnig sýning sem leggur áherslu á fræðslu um Jökulsá á Fjöllum og
Jökulsárgljúfur; myndun svæðisins, náttúrufar og sögu. Í Vesturdal, Herðubreiðarlindum, og Dreka
hafa landverðir aðsetur yfir sumartímann. Þar eru veittar allar nauðsynlegar upplýsingar til gesta í
formi leiðbeininga og bæklinga um svæðið. Á hálendinu er lögð sérstök áhersla á að miðla
upplýsingum er varða öryggismál gesta.
Í Jökulsárgljúfrum er skipulögð fræðsludagskrá fyrir gesti yfir sumartímann, en einnig eru haldnir
nokkrir viðburðir utan þess tíma. Þar er einnig tekið á móti einstaka skólahópum eins og svigrúm leyfir
sem og öðrum hópum sem óska eftir fræðslu af ýmsu tagi. Skipulögð fræðsludagskrá hefur ekki verið
í eins föstum skorðum á hálendinu, má það meðal annars rekja til árstíðabundinna starfa, mikillar
veltu á starfsfólki og takmarkaðs tíma landvarða vegna annarra verkefna.
Á heimasíðu þjóðgarðsins, í bæklingum, á upplýsinga- og fræðsluskiltum eru veittar upplýsingar og
fræðsla um þjóðgarðinn og einstaklingar eða félög hafa gefið út bækur sem fjalla með einum eða
öðrum hætti um svæðið.
Engin heildstæð áætlun um upplýsingagjöf og fræðslu er til fyrir þjóðgarðssvæðið og áherslur eru
brotakenndar. Gljúfrastofa er aðeins opin hluta úr ári og það vantar fleira starfsfólk á heilsársgrundvelli
sem getur unnið markvisst að upplýsingagjöf og fræðslu á mörgum stigum í samstarfi við fleiri aðila.
Heimasíða þjóðgarðsins virkar ekki sem skyldi en hún ætti að vera öflugasti miðill upplýsinga um
svæðið.
Það liggja mikil tækifæri í upplýsingagjöf og fræðslu um svæðið og leggja ætti megináherslu á að ná til
allra gesta þjóðgarðsins með einum eða öðrum hætti, allt frá upphafi ákvörðunar þeirra um ferðalag
um svæðið, fram að brottför þeirra af svæðinu. Gott aðgengi að svæðinu felst ekki síst í góðu aðgengi
að upplýsingum og fræðslu um svæðið. Mikilvægt er að gera fræðslu strax af virku stjórntæki til
verndunar garðsins þar sem þekking, skilningur og virðing gesta á náttúru- og menningarauðlindum
þjóðgarðsins er aukinn. Fjölbreytt og stórbrotið landslag, lifandi landmótunarferlar og einstaka
náttúruminjar samofnar menningu og sögu gera svæðið einstakt og veita því mjög mikið fræðslugildi.
Gildir það hvort sem er um óformlega fræðslu til gesta svæðisins eða formlegrar fræðslu til skólahópa
á öllum skólastigum. Fræðslan getur farið fram á vettvangi, í gestastofu, í útgáfum eða á heimasíðu
þjóðgarðsins og til þess má nota margvíslega miðla. Þá liggja mörg tækifæri varðandi samstarf
þjóðgarðsins og annarra aðila um upplýsingagjöf og fræðslu. Má þar nefna samstarf við aðrar
upplýsingamiðstöðvar, ferðaþjónustu, menntastofnanir, heimaaðila, stofnanir og einstaka
vísindamenn.
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Framtíðarsýn

Upplýsingagjöf og fræðsla er eitt af höfuðmarkmiðum þjóðgarðsins. Henni er miðlað
á margvíslegu formi með þarfir og væntingar mismunandi gesta í huga.
Upplýsingagjöf og fræðsla leggur áherslu á sérstöðu mismunandi svæða, náttúru og
menningu.
Þjóðgarðurinn á í samstarfi við ólíka aðila, íbúa,
ferðaþjónustuaðila,
markaðsskrifstofur, skóla og vísindastofnanir um að stuðla að aukinni þekkingu á
auðlindum þjóðgarðsins og miðlun þeirrar þekkingar.

10.2. Skipulag upplýsingagjafar og fræðslu
Upplýsingagjöf og fræðsla eru mikilvægt stjórntæki sem því miður hafa oft verið vanmetin. Til að ná
árangri þurfa upplýsingagjöf og fræðsla að vera skipulögð með markvissum hætti og móta þarf stefnu
og áherslur sem byggja á markmiðum þjóðgarðsins. Starfsfólk þarf að vera vel að sér á þessu sviði og
efla þarf menntun starfsmanna sem sinna upplýsingagjöf og fræðslu. Leggja á aukna áherslu á
fjölbreytta miðla, nota þau tækifæri sem tæknin býður uppá án þess þó að láta hana eingöngu ráða
för. Heimasíðu þjóðgarðsins þarf að virkja og efla.
Helstu markmið og aðgerðir
a. Að gera fræðsluáætlun um svæðið.
Grundvöllur að markvissri fræðslu, þar sem áhersla er lögð á sérstöðu hvers svæðis, er gott
heildarskipulag. Fræðsluáætlun er mikilvægt stjórntæki sem greinir og forgangsraðar áherslum og
gerir fjármögnun markvissa. Fræðsluáætlun þarf að gera í kjölfar verndaráætlunar og hana þarf að
gera fyrir allan þjóðgarðinn. Fræðsluáætlun:
Skilgreinir markmið og sérstöðu auðlinda þjóðgarðsins og einstakra landssvæða hans
varðandi fræðslu.
Skilgreinir markhópa fræðslu og þörf fyrir fræðslu.
Greinir hvaða miðlar eru heppilegastir og hvar.
Skipuleggur áherslur fræðslu út frá meginsérstöðu og markmiðum svæða.
Gerir aðgerðaáætlun fyrir mismunandi miðla og áherslur einstakra miðla. Má þar nefna
gönguferðir, viðburði, bæklinga, skilti, náttúru- og sögustíga, útsýnisleiðir með áherslu á
einstök þema, vefsíður, sýningar og fleira.
Metur árangur af fræðslu.
b. Að koma upp skipulögðum einingum fyrir upplýsingagjöf og fræðslu á öllum aðkomuleiðum
og helstu áningastöðum þjóðgarðsins.
Í skýrslu ráðgjafanefndar um Vatnajökulsþjóðgarð eru skilgreindar þrenns konar einingar í
þjónustuneti þjóðgarðsins; gestastofur, landvörslustöðvar og upplýsingastöðvar. Hér er lagt til að
endurskoða þessar skilgreiningar og auka fjölbreytileika eininga sem koma að upplýsingagjöf og
fræðslu á svæðinu til að ná til sem flestra gesta þjóðgarðsins, sbr. kafla 9.2. Í kjölfarið þarf einnig að
gera þarfagreiningu á því hvaða lágmarksupplýsingar og fræðsla þurfa að vera til staðar á hverri
einingu. Sú þarfagreining getur verið hluti af framkvæmd fræðsluáætlunar sem fjallað er um í lið a.
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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 beinni miðlun staðreynda.“ 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, á
náttúrustígum og vefsíðum. Náttúrutúlkun er mikilvægt stjórntæki verndunar ef rétt er að henni staðið
og hún skipulögð með markvissum hætti. Vatnajökulsþjóðgarður getur aukið vægi náttúrutúlkunar
sem virk stjórntækis verndunar með því:
Að efla menntun í náttúrutúlkun og halda staðbundin námskeið í náttúrutúlkun fyrir landverði
og aðra þá sem miðla upplýsingum um þjóðgarðinn á svæðinu til gesta.
Að bjóða upp á reglulega símenntun í náttúrutúlkun.
Að gefa svigrúm fyrir landverði til undirbúnings fræðslu með vettvangsferðum og lestri
heimilda.
Að miðla upplýsingum á fjölbreyttan hátt til að koma til móts við mismunandi þarfir gesta.
Að leggja sérstaka áherslu á persónulega fræðslu á landvörslustöðum þar sem hún er að
jafnaði sveigjanlegri, betur aðlöguð einstaklingum og veitir gestum að jafnaði meiri upplifun.
Að skipuleggja náttúrutúlkun með sérstöðu Vatnajökulsþjóðgarðs í huga og hvert einstakt
landsvæði ætti að móta áherslur í samræmi við sérstöðu þess.
Að fjölga náttúru- og sögustígum sem leiða gesti skipulega um ákveðið svæði.
Að meta árangur náttúrutúlkunar með markvissum hætti, sjá kafla 9.4.
d. Að efla fræðslu og upplýsingagjöf í Gljúfrastofu.
Sú góða aðstaða sem er í Gljúfrastofu veitir tækifæri til mjög öflugrar upplýsingagjafar og lifandi
fræðslu allt árið um kring en mikilvægt er að nýta vel þá fjárfestingu sem þar liggur. Nánar er fjallað
um þátt upplýsingagjafar í kafla 10.3. en öflug fræðsla í Gljúfrastofu getur orðið enn öflugri með því:
Að hafa Gljúfrastofu opna stærstan hluta ársins.
Að bjóða upp á viðburði og gönguferðir frá Gljúfrastofu allt árið um kring.
Að bjóða uppá ýmis námskeið um þjóðgarðinn og efni honum tengd 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 við dvöl þeirra á staðnum heldur hefst um
leið og þeir taka ákvörðun um að heimsækja þjóðgarðinn og líkur löngu eftir brottför úr þjóðgarðinum.
Þar skipta góðar heimasíður öllu máli. Heimasíða Vatnajökulsþjóðgarðs virkar ekki sem sá öflugi og
gagnvirki kynningarmiðill sem hún ætti að vera. Hana þarf að setja betur upp og kynna svo hún nái til
allra væntanlegra gesta þjóðgarðsins, strax við skipulagningu ferðar. Á heimasíðunni ætti einnig að
vera auðvelt að fá upplýsingar um alla þá þjónustu og afþreyingu sem finna má innan þjóðgarðs eða í
næsta nágrenni hans og þjóðgarðurinn þarf að koma sér upp virku tenglaneti á síðunni. Vefsíðu
þjóðgarðsins ætti einnig að nota sem öflugt gagnvirkt fræðslutæki, hvort sem er fyrir ferðamenn,
heimaaðila eða skóla sem vilja undirbúa heimsóknir nemenda í þjóðgarðinn.
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f. Að efla útgáfu og samstarf um útgáfu.
Í fræðsluáætlun ætti að móta útgáfustefnu og samstarf um útgáfu. Ekki er nóg að vera með bæklinga
um einstök svæði þjóðgarðsins heldur þarf einnig að vera til staðar góður og ítarlegur
upplýsingabæklingur fyrir allan þjóðgarðinn og leiðsögubók. Í bæklingi þurfa að vera upplýsingar um
náttúru og sögu þjóðgarðsins og sérstöðu einstakra svæða, þjónustu, afþreyingu og áhugaverða staði
þar sem gestir hans eru leiddir frá einum stað til annars. Leita á samstarfs við markaðsskrifstofur
landshlutanna við útgáfu sameiginlegs upplýsingabæklings.
Á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs ætti að efla samstarf við Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga,
Markþing og Markaðsskrifstofu Norðurlands varðandi útgáfu og kynningarmál.
10.2.1. Áherslur í fræðslu.
Fræðsluáætlun mótar áherslur í fræðslu út frá markmiðum og sérstöðu þjóðgarðsins og einstakra
svæða hans. Hér er aðeins lögð áhersla á nokkra þætti sem hafa má til hliðsjónar við gerð
fræðsluáætlunar.
Virk landmótun svæðisins. Einstakt tækifæri til að fræða gesti um virk landmótunaröfl svæðisins,
elda, ísa, vatn og veðrun.
Í kjölfar jökla kviknar líf. Hop jökla skapar ekki aðeins einstakt tækifæri til rannsókna á hvernig líf
kviknar í kjölfar jökla heldur hefur slíkt landnám einnig mikið fræðslugildi.
Samspil jarðfræðilegrar og líffræðilegrar fjölbreytni. Virk landmótun svæðisins og virkir
jarðfræðilegir ferlar skapa grunninn að jarðfræðilegri fjölbreytni sem er undirstaða líffræðilegrar
fjölbreytni. Einstakt tækifæri til að öðlast frekari skilning á ferlum náttúrunnar.
Áhrif hnattrænna loftslagsbreytinga. Áhrif hnattrænna loftslagsbreytinga munu á komandi
áratugum hafa margvísleg áhrif á friðlýst svæði um allan heim og valda breytingum sem margar
hverjar eru ófyrirsjáanlegar. Áhrif hlýnandi loftslags á jökulinn og næsta umhverfi hans munu valda
mjög hröðum breytingum á svæðinu. Þær breytingar hafa bæði mikið rannsókna- og fræðslugildi enda
óvíða jafn aðgengilegar og á þjóðgarðssvæðinu.
Jökulsá á Fjöllum og hamfarahlaupsmenjar. Tækifæri til að miðla þekkingu um einstaka landmótun
og jarðmyndanir sem víða eru mjög aðgengilegar. Samanburður við aðra sambærilega landmótun í
heiminum. Bæði mikið rannsókna- og fræðslugildi.
Askja. Tækifæri til að miðla þekkingu um vel skráða jarðsögu og einstaka jarðmyndun.
Fálkasetur í Ásbyrgi. Tækifæri til að hvetja til rannsókna á fálka og koma upp fræðslu um fálka og
samspil fálka og rjúpna á svæðinu. Samstarf við innlendar rannsókna- og fræðslustofnanir sem og
erlendar systurstofnanir. Vefmyndavél fyrir gesti.
Lífríki. Margvísleg tækifæri. Sjá kafla 6.5.
Menning og saga. Margvísleg tækifæri. Sjá kafla 7.

10.3. Samstarf um upplýsingagjöf og fræðslu
Vatnajökulsþjóðgarður getur ekki einn sinnt allri upplýsingagjöf og fræðslu um þjóðgarðinn. Hann þarf
að byggja upp öflugt samstarf við ýmsa aðila til að ná fram markmiðum sínum.
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Helstu markmið og aðgerðir
a. Að koma á markvissu samstarfi upplýsingamiðstöðva á svæðinu.
Gljúfrastofa er skilgreind svæðisupplýsingamiðstöð og er mikilvægur lykill að svæðinu austan
Jökulsár, um Melrakkasléttu og austur á Langanes. Fyrir eru á Norðausturlandi
svæðisupplýsingamiðstöðvar í Mývatnssveit og á Húsavík, Mývatnsstofa og Húsavíkurstofa. Á
Akureyri er landshlutamiðstöð. Koma ætti á formlegu samstarfi allra upplýsingamiðstöðva á svæðinu
um kynningu, útgáfu, dreifingu og almenna upplýsingagjöf. Til að auka vægi upplýsingamiðstöðva þarf
að fá aukið fjármagn og skoða ætti hvort Vatnajökulsþjóðgarður geti komið að stofnun sameiginlegs
fyrirtækis á Norðausturlandi um upplýsingamiðstöðvar og rekstur þeirra.
Aukin upplýsingagjöf þjóðgarðsins um svæði utan þjóðgarðs eykur jákvæð samlegðaráhrif þjóðgarðs
og ferðaþjónustu á svæðinu. Bæta þarf við starfsmanni í Gljúfrastofu sem sinnir upplýsingagjöf í
samstarfi við aðrar upplýsingamiðstöðvar, markaðsskrifstofur og ferðaþjónustuaðila. Fjármögnun þess
starfsmanns ætti að koma frá fleiri aðilum en hinu opinbera.
b. Að efla samstarf við skóla og fjölga heimsóknum skólahópa í þjóðgarðinn.
Í Vatnajökulsþjóðgarði ættu öll skólastig, innlend sem erlend, að eiga tækifæri til að nýta garðinn til
heimsókna og kennslu. Til að byrja með þarf þó þjóðgarðurinn að greina þarfir viðkomandi skólastiga í
samstarfi við skólayfirvöld og best er að byrja smátt og einbeita sér fyrst að skólum í næsta nágrenni
þjóðgarðsins til að öðlast reynslu og sýn á verkefnið. Síðan má bæta við og útvíkka verkefnið.
Vatnajökulsþjóðgarður getur komið til móts við þarfir mismunandi skólahópa 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. Í Jökulsárgljúfrum er til
vísir að kennsluefni sem má aðlaga vefmiðlinum.
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 ráða heilsárslandvörð á Norðursvæðið sem sinnir fræðslu til skóla og gesta allt árið um
kring.
Að koma á samstarfi við ferðaþjónustuaðila á hverju landssvæði (Norðursvæðinu) varðandi
móttöku og þjónustu við skólahópa.
c. Að efla samstarf við heimaaðila um fræðslu og viðburði.
Eitt af meginmarkmiðum Vatnajökulsþjóðgarðs er að skapa jaðarbyggðum hans tækifæri sem fela í
sér náttúrufarslegan, menningarlegan, félagslegan og efnahagslegan ávinning. Til að ná fram því
markmiði þarf meðal annars að efla þekkingu heimamanna á þjóðgarðinum með öflugri fræðslu um
þjóðgarðinn og samstarfi sem er til þess gert að nýta tækifæri fræðslunnar í hverri heimabyggð. Þá er
einnig mikilvægt að nýta staðbundna þekkingu heimamanna, ekki síst til að auka sérstöðu í þeirrar
fræðslu sem hvert svæði þjóðgarðsins veitir. Helstu aðgerðir eru:
Að skipuleggja kynningar, námskeið og vettvangsferðir um norðursvæði þjóðgarðsins fyrir
ferðaþjónustuaðila og íbúa í nágrenni hans í samstarfi við Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga,
Markþing, Þekkingarsetur Þingeyinga og Náttúrustofu Norðausturlands. Slík námskeið hefðu
það að markmiði að bæta þekkingu á þjóðgarðinum sem og þjónustu í og við þjóðgarða en
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góð þekking íbúa og ferðaþjónustuaðila á þjóðgarðinum og góð þjónusta, innan sem utan
þjóðgarðs mótar viðhorf gesta til þjóðgarðsins.
Að koma á samstarfi við vinnuskóla í héraði, 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 og skipuleggja
gönguferðir og viðburði þar sem sú þekking fær að njóta sín.
Að efla samstarf við söfn og aðrar sýningar á svæðinu með uppákomum og kynningum sem
nýtast þeim aðilum.
d. Að efla samstarf við vísindamenn og hvetja til aukinna rannsókna og vöktunar í
þjóðgarðinum.
Skynsamleg stjórnun og ákvarðanataka þarf að byggja á bestu þekkingu um þjóðgarðinn og auðlindir
hans og þeirri þekkingu þarf að miðla. Vatnajökulsþjóðgarður á markvisst að auka samstarf við
vísindamenn og rannsóknastofnanir um rannsóknir og vöktun á auðlindum þjóðgarðsins og skapa þar
tækifæri sem nýtast jaðarbyggðum hans. Vatnajökulsþjóðgarður á:
Að gera rannsókna- og vöktunaráætlun í samstarfi við rannsóknastofnanir í héraði og aðrar
stofnanir.
Að bjóða uppá aðstöðu í Skógarvarðahúsi í Ásbyrgi fyrir vísindamenn og háskólastúdenta.
Að miðla þeirri þekkingu sem verður til jafnóðum til gesta, íbúa og annarra hagsmunaðila svo
hún nýtist við ákvarðanatöku og fræðslu.
Að koma upp miðlægum gagnagrunni um rannsóknir og rannsóknaniðurstöður á svæði
Vatnajökulsþjóðgarðs

10.4. Rannsóknir og vöktun
Ef fræðsla á að bera árangur sem virkt stjórntæki þarf hún að vera skipulög og miðuð að markmiðum.
Fræðsluáætlun er þar mikilvægt stjórntæki og í henni þarf að gera ráð fyrir endurskoðun og mat á
árangri fræðslu. Gera þarf reglubundnar úttektir á gæðum fræðslu með því að spyrja gesti um viðhorf
þeirra til gönguferða, fræðslu í gestastofu og fleiri þætti. Bækur um náttúrutúlkun og skipulag hennar
veita leiðbeiningar um slíkar kannanir. Einnig þarf að spyrja gesti um væntingar þeirra til fræðslu og
áherslur. Í töflu 10.1. eru listuð upp áhersluatriði varðandi mat á árangri fræðslu.
Tafla 10.1. Áhersluatriði í rannsóknum og vöktunum varðandi fræðslu.
Rannsóknasvið

Helstu aðgerðir

Mat á árangri fræðslu

Meta þarf árangur fræðslu með skipulögðum hætti. Það þarf að gera með því að:
Útbúa spurningalista fyrir gesti um viðhorf þeirra til gönguferða sem þeir tóku þátt í.
Útbúa spurningalista fyrir gesti um viðhorf þeirra til fræðslu í Gljúfrastofu.
Útbúa spurningalista fyrir gesti um viðhorf þeirra til fræðslu á ákveðnum náttúru- og sögustígum.
Halda skrá um fjölda gönguferða (viðburða), þátttöku og nýtingu í gönguferðum.

Áherslur í fræðslu

Af og til er mikilvægt að kanna viðhorf og væntingar gesta til fræðslu, einkum til að meta áherslur í fræðslu.
Það má gera samhliða öðrum viðhorfskönnunum sem fjallað var um í kafla 9.8. en einnig má gera það með
stuttum viðhorfskönnunum. Slíkar kannanir aðstoða við skipulag fræðslu og til að marka hverju stað ákveðna
sérstöðu í fræðslu.
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11. Hefðbundin landnotkun og önnur starfsemi
11.1. Yfirlit og framtíðarsýn
Til hefðbundinnar landnotkunar á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs telst búfjárbeit, fuglaveiði,
eggjataka og veiði í ám og vötnum. Hefðbundin landnotkun er heimil rétthöfum á fjórum
afréttarlöndum á norðurhálendinu, afrétti Þingeyjarsveitar og Framdalaafrétti (Einarsstaðir) í
Þingeyjarsveit og afréttarlandi Skútustaða í Skútustaðahreppi og Þingeyjarsveit. Þessi svæði eru
afréttarland Bárðdæla. Auk þess er Frambruni sem Mývetningar notuðu en reka ekki lengur fé
þangað. Búfjárbeit er einnig stunduð á litlum hluta Jökulsárgljúfra en þar var ekki girt fyrir vatnsból í
Klöppum og Kvíum sunnan Ásbyrgis til að tryggja aðgang búfjár að vatni.
Jarðefnanám innan þjóðgarðsmarka er fyrst og fremst bundið við vegagerð á svæðinu. Í
Jökulsárgljúfrum og næsta nágrenni eru skilgreindir nokkrir efnistökustaðir en á hálendinu skortir
upplýsingar um efnistökustaði.
Á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er stunduð starfsemi sem ekki er á vegum þjóðgarðs að öðru
leyti en því að þjóðgarðurinn útvegar landrými undir viðkomandi landnotkun eða starfsemi samkvæmt
samningi þar af lútandi eða veitir leyfi fyrir tímabundinni starfsemi. Í Jökulsárgljúfrum eru fimm svæði
skilgreind sem svæði til sérstakra nota undir slíka starfsemi og á norðurhálendinu eru skálar í eigu
ýmissa aðila.
Tímabundin og leyfisskyld starfsemi geta 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. Þá má
landnotkun heldur ekki skerða einstök búsvæði eða vistkerfi þannig að það valdi neikvæðum áhrifum
á líffræðilegan fjölbreytileika. Viðmið um sjálfbæra landnotkun vantar en nauðsynlegt er að setja slík
viðmið til að uppfylla markmið um sjálfbæra landnotkun í þjóðgarðinum. Þá skortir einnig viðmið sem
meta áhrif landnotkunar á líffræðilega fjölbreytni svæðisins.
Nauðsynlegt er að þjóðgarðurinn móti stefnu um hvernig starfsemi geti rúmast innan hans og við gerð
allra samninga og leyfisveitinga skal gæta gagnsæis og jafnræðis.

Framtíðarsýn

Öll hefðbundin landnotkun innan þjóðgarðs er sjálfbær og ógnar ekki líffræðilegum
fjölbreytileika svæðisins. Vel er fylgst með áhrifum landnotkunar á búsvæði og
einstakar tegundir.
Þjóðgarðurinn hefur mótað leikreglur um aðra starfsemi innan þjóðgarðsins og er
hún aðlöguð að markmiðum þjóðgarðsins, með skýr leyfi og virka umhverfisstefnu.
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Mynd 11.1. Hefðbundin landnotkun á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.

130

NNA-1002

Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs . Tillaga að verndaráætlun

11.2. Búfjárbeit
Á austurafrétt Bárðdæla ganga um 950 fjár og gengur hluti þess fjár austur í Austurdalina sem eru að
hluta til innan þjóðgarðsmarka. Bárðdælir hafa beitarafnot á því landi er nær inn að jökli. Mjög fátt fé
gengur suður í þjóðgarðinn þó einstaka kindur sjáist við Gæsavötn endrum og eins (sjá mynd 11.1.).
Oftast smalast um 30 kindur ár hvert sunnan Öxnadalsár sem er talsvert norðan við þjóðgarðsmörk. Í
Suðurárhrauni, sunnan Suðurár og Stóruflesju ganga einnig örfáar kindur úr Skútustaðahreppi.
Landsvæðið sem oftast er kallað austurafrétt Bárðdæla er að hluta til hraun og er gróður þar helst í
lægðum. Víða á þessu stóra svæði er talsvert rof og viðkvæmur gróður. Landgræðsla ríkisins vinnur
með bændum að því að bæta ástand afrétta með sáningu og dreifingu áburðar á opnu landi ásamt
því að beitardagar inn á viðkvæma afrétti eru takmarkaðir. Aðgerðirnar eru hluti af gæðastýringu í
sauðfjárframleiðslu. Landgræðsluaðgerðir eru utan þjóðgarðs en Landgræðslan telur að beitarálag á
svæði innan þjóðgarðsmarka sé óverulegt og verði engin aukning á beit geti nýting þar talist sjálfbær.
Náttúrufræðistofnun telur að endurskoða þurfi þá niðurstöðu ef beitarálag eykst á svæðinu.
Beit á landi þjóðgarðsins í Jökulsárgljúfrum er á vel grónu landi en upplýsingar skortir um hversu
margt fé gengur á svæðinu sem er bundið við Kvíar og Klappir milli Vesturdals og Ásbyrgis. Þar eru
hamfarahlaupsminjar mjög sýnilegar. Það má velta því upp hvort að hófleg beit á því svæði sé ekki
jákvæð með tilliti til sýnileika minjanna til langs tíma litið en algjör friðun svæðisins gæti aukið víði- og
skógarkjarr á svæðinu og smám saman hulið minjarnar.
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 smalast innan þjóðgarðsmarka.
b. Að koma upp vöktun á ástandi og líffræðilegri fjölbreytni helstu svæða.
Nauðsynlegt er að kortleggja betur þau svæði innan þjóðgarðsins sem beitt eru og fylgjast með
ástandi þeirra. Náttúrufræðistofnun Íslands, Landgræðsla ríkisins og Landbúnaðarháskóli Íslands
vinna nú sameiginlega að rannsóknarverkefni um vöktun á ástandi og líffræðilegri fjölbreytni í úthaga.
Í áherslum stefnumörkunar um sjálfbæra þróun 2010-2013 er lagt til að gera landsáætlun um vöktun
líffræðilegrar fjölbreytni á Íslandi. Nauðsynlegt er að koma af stað vöktunarverkefni á völdum stöðum
innan þjóðgarðsmarka til að uppfylla markmið um sjálfbæra landnotkun í þjóðgarðinum. Koma ætti
upp mælistöð á Austurdölum innan þjóðgarðs.
c. Að fylgjast með akstri utan vega vegna búfjársmölunar á svæðinu.
Samkvæmt 17. gr. reglugerðar 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. Slóði liggur inn á Austurdali en gera þarf úttekt á hvort akstur er stundaður
þar utan vega vegna búfjársmölunar og hvort hann valdi náttúruspjöllum. Þetta þarf að gera í góðu
samráði við þá sem eiga fé á afréttum.

11.3. Veiðar og eggjataka
Veiðar á fugli og fiski eru óheimilar í Jökulsárgljúfrum en heimilar rétthöfum á framangreindum
afréttum í Þingeyjarsveit og Skútustaðahreppi. Fiskur, aðallega smábleikja finnst í mjög mörgum ám
sem renna í Skjálfandafljót en upplýsingar um veiði eru litlar. Líklega er hún ekki stunduð mikið og þá
eingöngu utan þjóðgarðsmarka. Upplýsingar um gæsaveiði eru einnig litlar en líklega er hún eitthvað
stunduð í efstu drögum Skjálfandafljóts og við Suðurá, þá helst af öðrum en landeigendum.
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Eggjataka er óheimil í Jökulsárgljúfrum en heimil rétthöfum á framangreindum afréttum. Eggjataka er
stunduð í heiðagæsavörpum meðfram Skjálfandafljóti, að mestu utan þjóðgarðs og heiðagæsaegg
hafa verið tekin við Gæsavötn. Í Grafarlöndum í Herðubreiðarfriðlandi (utan þjóðgarðs) eru egg einnig
tekin ár hvert. Heiðagæs er ein af þeim fuglategundum sem Íslendingar bera ábyrgð á og eru
hálendisvinjar norðan Vatnajökuls mikilvægt búsvæði hennar (sjá kafla 6.5).
Í kafla 9.3. var bent á að útbúa reglur og leiðbeiningar varðandi sportveiði sem leyfð er innan
þjóðgarðsmarka.
Helstu markmið og aðgerðir
a. Að gera úttekt á hversu mikil veiði og eggjataka er stunduð á svæðinu.
Upplýsingar um veiðar á fugli og fiski og eggjatöku á svæðinu eru mjög gloppóttar. Svo að landnotkun
verði sjálfbær þurfa fyrst að vera til grunnupplýsingar um hversu mikil veiði er á svæðinu svo fylgjast
megi með áhrifum hennar til framtíðar.
b. Að allar fuglaveiðar verði eingöngu leyfðar á þeim svæðum þar sem hefðbundin landnýting
er leyfð skv. reglugerð um þjóðgarðinn.
Þessi svæði eru afréttir Þingeyjarsveitar og Framdalaafréttur (Einarsstaðir) í Þingeyjarsveit og
afréttarland Skútustaða í Skútustaðahreppi og Þingeyjarsveit. Á öðrum svæðum eru fuglaveiðar
bannaðar. Setja skal sérstakar reglur um fuglaveiðina í samráði við rétthafa.
c. Að fylgjast með áhrifum eggjatöku á heiðagæsavarp.
Eggjataka er ekki algeng í heiðagæsavarpinu við Gæsavötn og telst ekki til hefðbundinnar
landnotkunar á því svæði. Vegir hafa ekki opnast þegar varp er til staðar og umferð því fyrst og fremst
bundin við notkun Gæsavatnaskála á meðan hægt er að keyra á snjó eða frosnu landi. Í samráði við
Gæsavatnafélagið ætti að fylgjast með varpinu við Gæsavötn og óska eftir að þar verði ekki tekin egg.
Í Grafarlöndum í Herðubreiðarfriðlandi ætti að vakta áhrif eggjatöku á varpið og útungunartíma (sjá
kafla 6.5) en eggjataka getur seinkað útungun og þar með haft áhrif á hvenær hægt er að opna
veginn í gegnum Herðubreiðarlindir á vorin.

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 náttúrminjar og umhverfi. Á meðan efnistöku stendur geta sjónræn áhrif efnistökunnar verið
talsverð og mikilvægt er að öll vinnsla efnis og frágangur náma séu gerð í sátt við náttúru og umhverfi.
Í töflu 11.1 eru skilgreindir efnistökustaðir í eða við Jökulsárgljúfur samkvæmt upplýsingum frá
Vegagerðinni og upplýsingum af vettvangi.
Á hálendinu er tekið efni til að gera við vegi og slóða en upplýsingar vantar um einstaka efnistökustaði
sem eru líklega flestir litlir en dreifðir víða um svæðið.
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Helstu markmið og aðgerðir
a. Að ganga frá námum í Jökulsárgljúfrum og takmarka sjónræn áhrif opinna náma.
Í samstarfi við Vegagerðina þarf að ganga betur frá nokkrum námum á svæðinu (sjá töflu 11.1.). Við
lagningu Dettifossvegar skal einnig vera fullt samráð milli Vegagerðar og þjóðgarðsyfirvalda varðandi
efnistöku og frágang náma á svæðinu eins og kveðið er á um í mat á umhverfisáhrifum
framkvæmdarinnar.
Tafla 11.1. Efnistökustaðir í eða við Jökulsárgljúfur samkvæmt upplýsingum Vegagerðar og
viðbótarupplýsingum af vettvangi.
Númer námu

Staðsetning

Frágangur

Vegagerðar

8851109

Athugasemdir og æskilegar aðgerðir að mati þjóðgarðs

Vegagerðar
Jökulsá
á
Kelduhverfi

Fjöllum,

Frágengin
haugum

með

Neikvæð sjónræn áhrif við innkomu í þjóðgarðinn við Jökulsárbrú.
Nauðsynlegt að ganga betur frá námunni til að lágmarka sjónræn áhrif.

8851107

Náma D-7

Fullfrágengin

Náma fyrirhuguð vegna Dettifossvegar. Sjónræn áhrif gætu orðið nokkur.
Forðast skal að dreifa lúpínufræjum af sandi inn í þjóðgarð með
efnistökunni.

8851108

Austan við Ástjörn

Hálffrágengin

Innan þjóðgarðs. Er búið að ganga betur frá.

8851110

Meiðavellir Kelduhverfi

Frágengin
vottun

8620106

Náma D. Eyrar Jökulsár á
Fjöllum

Fullfrágengin

8620103

Náma B. Eyrar Jökulsár á
Fjöllum

Fullfrágengin

8620205

Náma C-3, Svínadalsháls

Fullfrágengin

Náma fyrirhuguð vegna Dettifossvegar. Er innan þjóðgarðs. Forðast skal að
taka efni úr sethjöllum í Svínadalshálsi.

F862033

Langahlíð

Ófrágengin

Ganga þarf frá námu og gera útsýnisstað.

Ófrágengin
Ekkert

Langavatnshöfði

Viðbótarupplýsingar. Ófrágengin náma á Langavatnshöfða sem ganga þarf
frá.

með

Þrátt fyrir frágang eru neikvæð sjónræn áhrif til staðar.

Er í notkun vegna Dettifossvegar. Er innan þjóðgarðs í farvegi Jökulsár.

Er í notkun vegna Dettifossvegar. Er innan þjóðgarðs í farvegi Jökulsár.

b. Að gera úttekt á efnistökustöðum á hálendinu og koma með tillögur að úrbótum.
Efnistökustaðir á hálendinu norðan Vatnajökuls 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 dreifðir um svæðið. Nauðsynlegt er að gera úttekt á stöðunum, hnitsetja þá, koma með
tillögur að frágangi og ákveða hvaða efnistökustaðir skuli haldast opnir vegna nauðsynlegra
framkvæmda.

11.5. Önnur landnotkun og starfsemi
Í Jökulsárgljúfrum eru fimm svæði skilgreind sem svæði til sérstakra nota. Við Ástjörn eru reknar
sumarbúðir, í mynni Ásbyrgis að austanverðu er golfvöllur, í mynni Ásbyrgis að vestanverðu er
skeiðvöllur, á flöt inni í Ásbyrgi fá ungmennafélög í Norður-Þingeyjarsýslu að halda Ásbyrgismót einu
sinni á sumri og skógurinn í Ásbyrgi er einn af þjóðskógum Skógræktar ríkisins. Á norðurhálendinu
eru einnig skálar í eigu ýmissa aðila. Á hverju ári eru stundaðar einhverjar rannsóknir á svæðinu og
einstakir aðilar óska eftir leyfi til kvikmynda- og auglýsingagerða eða til að halda einstaka viðburði
innan svæðisins.
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Helstu markmið og aðgerðir
a. Að fram fari regluleg endurskoðun á samningum við Sumarbúðir á Ástjörn,
Hestamannafélagið Feyki og Ungmennafélög vegna aðstöðu á svæðum til sérstakra nota.
Sumarbúðirnar á Ástjörn hafa verið reknar frá árinu 1946. Þar dvelja að jafnaði um 50-60 börn á
hverjum tíma, frá ca. 20. júní til 15. ágúst. Utan þess tíma er lítil starfsemi þar. Samningur gildir til 5
ára og er endurskoðaður við hverja endurnýjun og stendur nú yfir endurskoðun samningsins. Í
samningi er nauðsynlegt að setja skýrar reglur um umgengni á leigulóð og takmarkanir á umferð við
Ástjörn sem er mikilvægt búsvæði flórgoðans (sjá kafla 6.5).
Hestamannafélagið Feykir fékk leyfi Skógræktar ríkisins til að byggja skeiðvöll á landi
Skógræktarinnar í vesturmynni Ásbyrgis og veitti Náttúruverndarráð samþykki sitt fyrir
framkvæmdinni. Landið er eign Skógræktar ríkisins en er innan landsvæðis sem Umhverfisstofnun og
Skógræktin gerðu samning um árið 2003 (sjá viðauka 4), en þar var lagt til að landið yrði hluti
þjóðgarðs og myndu reglur þjóðgarðs gilda þar. Um tillögur að stækkun þjóðgarðsins verður nánar
fjallað í kafla 13. Samningur hestamannafélagsins og Skógræktarinnar rennur út árið 2013 og hefur
hestamannafélagið áhuga á að endurnýja hann þegar þar að kemur. Þjóðgarðurinn mun ekki leggjast
gegn endurnýjun samningsins en nauðsynlegt er að ákvæði hans verði endurskoðuð í fullu samráði
aðila. Frá gerð samningsins hefur hestamannafélagið fengið að tengjast vatnsveitu svæðisins,
Ásveitu, án þess að greitt sé gjald fyrir og stefnt er að lagningu reiðleiðar frá skeiðvelli og inn að
íþróttasvæði í Ásbyrgi (sjá kafla 9.3). Eðlilegt er að aðstaða við skeiðvöll geti einnig nýst sem
áningahólf fyrir hestahópa sem fara um þjóðgarðinn.
Samningur um íþróttasvæði í Ásbyrgi er frá árinu 1951 (sjá viðauka 4). Hann var gerður milli
Héraðssambands Norður-Þingeyinga og Skógræktar ríkisins. Samningurinn er að mörgu leyti barns
síns tíma þar sem aðstæður hafa breyst og umfang og eðli Ásbyrgishátíða með allt öðrum hætti í dag
en var á þeim tíma þegar samningurinn var gerður. Eðlilegt er að þjóðgarðurinn geri nýjan samning
við ungmennafélögin í samráði við Skógræktina, samnings sem taki tillit til breyttra aðstæðna.
b. Skoða möguleikann á nýtingu húsnæðis á Ástjörn í samstarfi við sumarbúðirnar.
Sumarbúðirnar á Ástjörn eru í einstöku umhverfi þjóðgarðsins. Starfstími þeirra er stuttur og eru
búðirnar hvorki nýttar vor né haust, sérstaklega á haustin. Þar er tækifæri til að nýta aðstöðu fyrir
skóla sem vilja nota þjóðgarðinn til útikennslu, vettvangsferða, námskeiða og rannsókna.
c. Að golfvöllur verði fluttur úr mynni Ásbyrgis á tún í Ási og gerður samningur um landssvæði
undir golfvöll.
Í samþykktu deiliskipulagi um mynni Ásbyrgis er ekki gert ráð fyrir golfvelli á svæðinu en lagt til að
hann verði fluttur á túnin í Ási. Lagt er til að áfram verði stefnt að flutningi vallarins á túnin í Ási á
næstu 5 árum og gerður leigusamningur við golfklúbbinn Gljúfra um landssvæði undir golfvöllinn.
Túnin í Ási verða þá skilgreind sem opið svæði til sérstakra nota í aðalskipulagi. Völlurinn skal vera
grænn völlur samkvæmt nánari skilmálum sem setja á fram í samningi. Með samningi þurfa að fylgja
umgengnisreglur um golfvöllinn og ekki má hefta för almennings um svæðið.
d. Að fram fari endurskoðun á samningum milli Skógræktar ríkisins og Vatnajökulsþjóðgarðs
vegna Ásbyrgis og gerð ný áætlun um skóginn í Ásbyrgi.
Nauðsynlegt er að einfalda eignarhald og umsjá á landi Ásbyrgis. Tvær ríkisstofnanir bera í dag
ábyrgð á landinu en að skóginum undanskildum væri eðlilegast að það væri aðeins ein, þ.e.
Vatnajökulsþjóðgarður. Skógrækt ríkisins á fyrst og fremst hagsmuna að gæta varðandi skóginn í
Ásbyrgi. Árið 1996 var gerð áætlun um meðhöndlun skógarins í Ásbyrgi og er sú áætlun í
endurskoðun hjá Skógrækt ríkisins. Nauðsynlegt er að Vatnajökulsþjóðgarður, sem umsjónaraðili
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Ásbyrgis, komi einnig að þeirri endurskoðun þar sem hagsmunir þjóðgarðsins eru einnig talsverðir
varðandi skóginn sbr. kafla 5.
e. Að gerður verði samningur við Gæsavatnafélagið varðandi hús félagsins við Gæsavötn.
Gæsavatnafélagið er áhugamannafélag með 47 meðlimi, sem á og rekur skála við Gæsavötn.
Meðlimir félagsins hafa forgang að gistingu í skálanum en aðrir ferðamenn geta fengið hann lánaðan
ef hann er laus auk þess sem neyðarlykill er til staðar að skálanum. Skálinn er með tilskilin
byggingarleyfi frá Þingeyjarsveit og Gæsavatnafélagið og landeigendur Einarsstaða eru með gildandi
samning varðandi aðstöðu fyrir skálann. Gera þarf þríhliða samning um skálann og aðstöðu fyrir hann
milli landeigenda, þjóðgarðs og Gæsavatnafélagsins en tvíhliða samning ef endanlegur úrskurður
dómstóla varðandi þjóðlendumál á svæðinu fellur ríkinu í hag en landssvæði Einarsstaða var
úrskurðað sem þjóðlenda í afréttareign og hafa landeigendur áfrýjað þeim úrskurði til dómstóla.
Samningar vegna skála innan þjóðgarðsins hafa fordæmisgildi. Hafa þarf í huga að:
Jafnræðis sé gætt og til framtíðar ætti almenningur einnig að hafa afnot af skálanum
samkvæmt samningi við Gæsavatnafélagið.
Gefa þarf Gæsavatnafélaginu aðlögunartíma til allt að 20 ára.
f. Að gerður verður samningur við Norrænu Eldfjallastöðina um lóð undir hús við Dyngjufjöll.
Í skála Norrænu Eldfjallastöðvarinnar við Dyngjufjöll er aðstaða vísindamanna fyrir rannsóknir í Öskju
og Dyngjufjöllum. Markmið stofnunarinnar er að stunda eldfjallarannsóknir með megináherslu á
eldvirkni og jarðhreyfingar og tengd svæði og er fylgst gaumgæfilega með jarðhræringum á svæðinu.
Gera þarf samning við Norrænu Eldfjallastöðina vegna aðstöðunnar og fá yfirlit yfir rannsóknir þeirra á
svæðinu og umfang starfseminnar vegna þeirra rannsókna.
g. Að leigutakar landssvæða og lóða hafi samþykkta umhverfisstefnu og verði fræddir um
auðlindir þjóðgarðsins svo og um reglur og starfsemi þjóðgarðsins.
Líkt og um ferðaþjónustuaðila með aðstöðu innan þjóðgarðsins ættu leigutakar innan þjóðgarðs einnig
að hafa skýra og samþykkta umhverfisstefnu um starfsemi sína. Þjóðgarðurinn á einnig að hafa
frumkvæði að því að fræða viðkomandi leigutaka um auðlindir þjóðgarðsins, náttúru og
menningarminjar svo og um reglur og starfsemi þjóðgarðsins.
h. Að móta starfsreglur varðandi leyfisveitingar fyrir kvikmynda- og auglýsingagerð og aðra
slíka starfsemi.
Til að gæta gagnsæis og jafnræðis varðandi leyfisveitingar fyrir kvikmynda- og auglýsingagerð og
aðra slíka starfsemi innan þjóðgarðsins er nauðsynlegt að þjóðgarðsverðir móti samræmdar
starfsreglur þar um. Útbúa þarf sérstök umsóknareyðublöð og halda skrá yfir allar slíkar leyfisveitingar
innan þjóðgarðsins. Gjaldtaka og/eða tryggingagjald vegna auglýsinga- og kvikmyndagerðar, sem
krefst eftirlits að hálfu starfsmanna þjóðgarðs, ætti að vera heimil og gjaldskrá aðgengileg við umsókn
leyfis.
h. Að móta starfsreglur varðandi leyfisveitingar fyrir rannsóknir í þjóðgarðinum.
Samkvæmt reglugerð þarfnast rannsóknir, sem eru hluti af framkvæmd verndaráætlunar ,ekki
sérstakra leyfisveitinga en þær þurfa engu að síður að lúta almennum umgengnisreglum þjóðgarðsins
og tilkynna á um allar rannsóknir og tilhögun þeirra til þjóðgarðsyfirvalda. Móta þarf samræmdar
starfsreglur vegna annarra leyfisveitinga fyrir rannsóknir í þjóðgarðinum. Útbúa þarf sérstök
umsóknareyðublöð og halda skrá yfir allar slíkar leyfisveitingar innan þjóðgarðsins. Allar niðurstöður
rannsókna ættu að afhendast þjóðgarðinum og rannsóknaniðurstöður gerðar aðgengilegar
almenningi.
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11.6. Rannsóknir og vöktun.
Heildstæðar upplýsingar um landnotkun skortir á svæðinu. Upplýsingar um beit á svæðinu eru nokkuð
þekktar en lítið sem ekkert er vitað um veiðar á fugli og fiski. Einnig er lítið vitað um eggjatöku á
svæðinu. Nauðsynlegt er að gera nánari úttekt á stöðunni eins og hún er í dag til að fá viðmiðun
vegna samanburðar síðar. Í töflu 11.2. eru listuð upp áhersluatriði varðandi rannsóknir og vöktun
vegna landnotkunar.
Tafla 11.2. Áhersluatriði í rannsóknum og vöktunum varðandi landnotkun.
Rannsóknasvið

Helstu aðgerðir

Beit

Fylgjast þarf með beitarálagi á svæðinu, halda skrá um fjölda búfjár og beitartíma á afréttum innan
þjóðgarðsins í samráði við bændur.
Setja þarf upp mælistöðvar til að vakta ástand afrétta og líffræðilegan fjölbreytileika svæða.

Veiðar og eggjataka

Gera þarf heildarúttekt á veiðum og eggjatöku á svæðinu eins og hún er í dag og setja viðmið varðandi
sjálfbærar veiðar.
Fylgjast þarf með áhrifum eggjatöku og umferðar á helstu heiðagæsavörp á svæðinu.

Önnur landnotkun

Fylgjast þarf með annarri landnotkun á svæðinu og fá tölulegar upplýsingar um fjölda barna á
sumarbúðunum á Ástjörn og notkun á skeiðvelli, golfvelli og íþróttavelli í Ásbyrgi.
Í viðhorfskönnunum meðal gesta skal spyrja um viðhorf til landnotkunar.
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12. Samfélag
12.1. Yfirlit og framtíðarsýn
Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs tilheyrir þremur sveitarfélögum, Norðurþingi, Þingeyjarsveit og
Skútustaðahreppi. Í Norðurþingi eru 2.929 íbúar, 941 í Þingeyjarsveit og 374 í Skútustaðahreppi. Í
öllum þessum sveitarfélögum hefur íbúum fækkað á síðastliðnum árum. Nálægð samfélags og
þjóðgarðs er mest í gamla Kelduneshreppi (um 100 íbúar) sem Jökulsárgljúfur tilheyrir en
þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum var stofnaður árið 1973 og á sér því nokkuð langa sögu.
Sauðfjárrækt og fiskeldi eru helstu atvinnuvegir í gamla Keldunes- og Öxarfjarðarhreppi og á
Kópaskeri er rekið öflugt sláturhús og kjötvinnsla, Fjallalamb, sem byggir markaðssérstöðu sína
grundvelli náttúrugæða svæðisins en Herðubreið er þeirra vörumerki. Vaxandi straumur ferðamanna
er um svæðið en uppbygging ferðaþjónustu í Kelduhverfi og Öxarfirði hefur ekki haldist í hendur við
aukinn ferðamannafjölda svæðisins. Vaxandi ferðaþjónusta er á Melrakkasléttu og Langanesi og njóta
svæðin góðs af þeim fjölda gesta sem heimsækja Jökulsárgljúfur og halda áfram um svæðið þar
austur um.
Mikil uppbygging hefur átt sér stað í ferðaþjónustu á Húsavík, einkum í kringum hvalaskoðun. Þar er
einnig rekin ýmis þjónusta og matvælavinnsla, fiskvinnsla og öflug kjötvinnsla.
Í Skútustaðahreppi er mikil ferðaþjónusta sem er að hluta til rekin á heilsársgrundvelli en þróun
heilsársferðaþjónustu á svæðinu hefur fyrst og fremst verið að eiga sér stað á síðasta áratug og
rúmlega það. Aðrir helstu atvinnuvegir í Skútustaðahreppi eru sauðfjár- og kúabúskapur auk atvinnu í
tengslum við orkunýtingu á svæðinu.
Í Þingeyjarsveit eru stundaðar ýmsar atvinnugreinar; landbúnaður, ferðaþjónusta, iðnaður og
orkuvinnsla. Í Bárðardal á sér stað uppbygging í tengslum við ferðaþjónustu og stofnað hefur verið
eignarhaldsfélag um Kiðagil. Í Kiðagili eru meðal annars reknar skólabúðir þar sem farið er og gist í
skála inn á hálendisbrúninni og stefnt er að frekari starfsemi í Kiðagili í tengslum við námskeiðshald
og fleira. Í Svartárkoti hefur verið unnið að verkefni sem nefnist Svartárkot menning og náttúra en þar
er markmiðið að reisa alþjóðlegt rannsókna- og kennslusetur um íslenska menningu og náttúru.
Einnig eru uppi hugmyndir um uppbyggingu jarðfræðiferðamennsku í tengslum við ferðir inn á
hálendið frá Bárðardal.
Bein störf í tengslum við þjóðgarðinn hafa verið fá á norðursvæðinu, 2 heilsársstörf og sumarstörf, alls
um 4-5 ársverk, en þyrftu að vera miklu fleiri. Afleidd störf eru verktakavinna og sú margvíslega
þjónusta sem gestum þjóðgarðsins er veitt í kringum hann. Atvinnusköpun, einkum ferðaþjónusta,
sem byggir fyrst og fremst á þjóðgarðinum og sérstöðu hans hefur verið lítil á norðursvæðinu í
samanburði við suðursvæði hans og tækifæri hafa ekki verið nýtt. Því er nauðsynlegt að breyta og þar
liggja margvísleg tækifæri. Fyrst þarf þó að breyta neikvæðum viðhorfum í garð þjóðgarðsins heima
fyrir í jákvæð með skýrri stefnumörkun, sterkum innviðum, tryggu fjármagni og nægu starfsfólki sem
getur fylgt málum eftir og tekið þátt í margvíslegu samstarfi sem nauðsynlegt er til að koma verkefnum
í framkvæmd. Það jákvæða viðhorf sem gestir hafa til þjóðgarðsins ætti að auðvelda þá vinnu.
Þjóðgarðsyfirvöld verða að vera meðvituð um það samfélag sem þjóðgarðurinn er í, gildi þess fyrir
þjóðgarðinn, hvernig mál þar eru að þróast og hvernig þau ætla að vinna með samfélaginu með hag
beggja að leiðarljósi, þjóðgarðs og samfélags. Á sama hátt þurfa stjórnendur sveitarfélags að vera
meðvitaðir um starfsemi þjóðgarðsins og gildi hans fyrir samfélag. Viðurkenning beggja aðila á
mikilvægi hvors annars fyrir hinn er grundvallaratriði að góðri sambúð.
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Framtíðarsýn

Samstarf milli þjóðgarðs og samfélags er öflugt og í ákveðnum farvegi.
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.
Atvinnutækifærum í tengslum við þjóðgarðinn hefur fjölgað og efnahagslegur,
félagslegur og menningarlegur ávinningur er augljós.

12.2. Þjóðgarður og samfélag
Sjá einnig kafla 9.7. um vottun, vörumerki og tækifæri í ferðaþjónustu. Sjá einnig kafla 10.3. um
samstarf varðandi upplýsingagjöf og fræðslu.
Helstu markmið og aðgerðir
a. Að efla samstarf um ákvarðanatöku og finna því samstarfi ákveðinn farveg.
Hlutverk svæðisráða í stjórnun þjóðgarðsins er meðal annars að brúa bilið milli þjóðgarðsyfirvalda og
heimaaðila og færa ákvörðunartöku nær héraði. Nauðsynlegt er að finna samstarfi svæðisráðsins við
heimaaðila ákveðinn farveg, t.d. með reglulegum fundum (ársfundum) og kynningum á stefnu og starfi
þjóðgarðsins. Það er mikilvægt að svæðisráðið sé öflugur tengiliður við heimaaðila og geri sig gildandi
í ákvarðanatöku varðandi stjórn norðursvæðis.
b. Að efla samspil náttúruverndar og atvinnuuppbyggingar með langtíma-hagsmuni svæðisins
í huga.
Hugmyndafræði þjóðgarða og náttúruverndar þarf að kynna betur í samfélögum í kringum þjóðgarðinn
og hvernig náttúruvernd getur stuðlað að atvinnuuppbyggingu á svæðinu til lengri tíma litið. Fjölga
þarf beinum störfum í þjóðgarðinum (sjá nánar kafla 14.), auka þekkingu starfsmanna ásamt því að
opna á þann möguleika að starfsmenn þjóðgarðsins geti tekið þátt í öðrum verkefnum er lúta að
náttúruvernd utan þjóðgarðs, veitt ráðgjöf og aðstoð. Brúa þarf bilið milli náttúruverndar innan sem
utan þjóðgarðs.
c. Að stuðla að sjálfbærri nýtingu svæðisins.
Þjóðgarðurinn á í samstarfi við aðila í héraði að stuðla að sjálfbærri nýtingu á auðlindum þjóðgarðsins,
hvort sem um ræðir í ferðaþjónustu eða við hefðbundna landnotkun eins og búfjárbeit og veiðar. Í
kafla 9.7. er fjallað nánar um sjálfbæra ferðaþjónustu svæðisins og í köflum 11.2.-11.3. er fjallað um
aðra landnotkun og sjálfbæra nýtingu. Þjóðgarðurinn á að vera í forystu hvað þetta varðar og hafa
frumkvæðið að því að fræða heimaaðila og gefa út leiðbeiningar um sjálfbæra nýtingu á auðlindum
svæðisins.
d. Að fylgjast með efnahagslegum og félagslegum áhrifum þjóðgarðs á samfélag.
Mjög lítið er vitað um efnahagsleg og félagsleg áhrif þjóðgarðsins á samfélag og úr því er nauðsynlegt
að bæta. Gera þarf rannsókn á þessum þáttum í samfélögum næst þjóðgarðinum og viðhalda síðan
stöðugri vöktun til lengri tíma litið. Þekkingarsetur Þingeyinga hefur látið vinna lítil rannsóknaverkefni í
tengslum við þjóðgarðinn og Fræðasetrið á Höfn kemur að vöktunarverkefni fyrir allan þjóðgarðinn.
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Þessar stofnanir, ásamt fleirum, ættu að efla samstarf sín á milli um rannsóknir og vöktun á þessum
þáttum allt í kringum þjóðgarðinn.
d. Að fjölga atvinnutækifærum í tengslum við þjóðgarðinn.
Atvinnutækifærum í tengslum við þjóðgarðinn þarf að fjölga í héraði svo beinn efnahagslegur
ávinningur þjóðgarðsins verði sýnilegri.
Koma á fót formlegu samstarfi við Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga um eflingu
atvinnutækifæra í tengslum við þjóðgarðinn.
Efla samstarf við vísindamenn og hvetja til aukinna rannsókna og vöktunar í þjóðgarðinum
(sjá kafla 10.3.).
Efla rannsóknir og vaktanir stundaðar í héraði. Gera þjónustusamninga við stofnanir heima í
héraði um rannsóknir og vöktun, Þekkingarsetur Þingeyinga og Náttúrustofu Norðausturlands.
Helstu þættir geta verið viðhorfskannanir, talningar gesta, efnahagsleg áhrif, lífríkisvaktanir og
fleira.
Efla tækifæri í ferðaþjónustu (sjá kafla 9.7.).
Fjölga beinum störfum í þjóðgarðinum, bjóða upp á fleiri hlutastörf og hvetja heimaaðila til að
sækja um störf í þjóðgarðinum (sjá kafla 14.).
Efla upplýsingagjöf og fræðslu um þjóðgarðinn með það að markmiðið að bæta þekkingu á
þjóðgarðinum og þjónustu við ferðamenn (sjá kafla 10.3.).
Efla samstarf við skóla og fjölga heimsóknum skólahópa í þjóðgarðinn (sjá kafla 10.3.).
Efla samstarf við heimaaðila um menningartengda viðburði (sjá kafla 7.4. og 10.3.). Koma
upp aðstöðu fyrir listamenn á svæðinu sem vilja stunda listsköpun í tengslum við
þjóðgarðssvæðið.
Stofna svæðisbundin hollvinasamtök fyrir þjóðgarðinn sem ná betur til aðila í héraði en
samtök á landsvísu.
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12.3. Rannsóknir og vöktun
Mjög lítið er vitað um efnahagsleg og félagsleg áhrif þjóðgarðsins á samfélag og úr því er nauðsynlegt
að bæta. Gera þarf áætlun um að meta þessa þætti til langs tíma litið með spurningakönnunum til
íbúa, ferðaþjónustuaðila og annarra hagsmunaaðila ásamt því að safna reglulega tölulegum
upplýsingum um gistinætur, eyðslu gesta, ársverk og fleira sem tengist þjóðgarðinum. Samstarf
stofnana er nauðsynlegt í þessu sambandi. Þessum upplýsingum þarf að koma fyrir í miðlægum
gagnagrunni sambærilegum þeim sem fjallað var um í kafla 9.8. Í töflu 12.1. eru listuð upp
áhersluatriði varðandi rannsóknir og vöktun varðandi áhrif þjóðgarðs á samfélag.
Tafla 11.2. Áhersluatriði í rannsóknum og vöktunum varðandi áhrif þjóðgarðs á samfélag.
Rannsóknasvið

Helstu aðgerðir

Viðhorfskannanir

Gera þarf áætlun um skipulegar og markvissar viðhorfskannanir meðal íbúa, ferðaþjónustuaðila og annarra
hagsmunaaðila varðandi viðhorf til þjóðgarðs og efnahagsleg og félagsleg áhrif þjóðgarðs.
Fylgjast þarf með hvernig ferðaþjónustuaðilum gengur að tileinka sér viðmið sjálfbærrar ferðaþjónustu, taka
upp Leave No Trace kerfið og koma sér upp virkri umhverfisstefnu.

Upplýsingaöflun

Safna þarf saman tölulegum upplýsingum eða gera ráðstafanir að fá upplýsingar um:
Gistinætur í næsta nágrenni þjóðgarðs.
Afþreyingu gesta í næsta nágrenni þjóðgarðs.
Framboð á gistingu, afþreyingu og annarri þjónustu í nágrenni þjóðgarðs.
Eyðslu gesta.
Ársverk í tengslum við þjóðgarðinn.
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13. Jaðarsvæði þjóðgarðsins
13.1. Yfirlit og framtíðarsýn
Náttúra Vatnajökulsþjóðgarðs á sér engin landamæri og mörk þjóðgarðsins liggja ekki um afmarkaðar
landslags-, jarðfræði- eða vistfræðiheildir. Jökulsárgljúfur og ummerki hamfarahlaupa eru aðeins að
hluta til innan þjóðgarðs, fossar Jökulsár eru ekki allir friðlýstir, móbergsmyndanir og eldvörp norðan
jökla ná út fyrir hið friðlýsta svæði og gróðurvinjar í jaðri Ódáðahrauns eru margar hverjar utan
þjóðgarðsins. 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 þjóðgarðsins 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. 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 jaðar stjórnunarsvæði í
kringum þjóðgarða, svæði sem eiga að draga úr mögulegum neikvæðum áhrifum af mikilli landnotkun
utan þjóðgarðs á auðlindir þjóðgarðsins. Á þeim svæðum er einnig gert ráð fyrir uppbyggingu sem
tengist þjóðgarðinum og starfsemi hans. Það geta verið starfsstöðvar þjóðgarðsins, ýmis
þjónustustarfsemi, búseta, landbúnaður og afþreying sem nýtur góðs af nálægð við þjóðgarðinn.. Ef
„buffer“ svæðin uppfylla ákvæði um friðlýst svæði má gera þau að sérstökum verndarsvæðum, jafnvel
með annan verndarflokk en þjóðgarðurinn hefur. Það þarf þó ekki að vera nauðsynlegt þar sem mestu
máli skiptir er að samkomulag sé milli stjórnar þjóðgarðsins og þeirra sem skipulagsvaldið hafa
hvernig mikilvægum jaðarsvæðum er best stjórnað í beggja þágu.
Áherslur IUCN varðandi jaðarsvæði má rekja til breytinga sem hafa orðið á stjórnun friðlýstra svæða í
heiminum síðastliðin 20 ár. Helstu áhrifavaldar þeirra breytinga eru vísindaleg þekking, alþjóðleg
ábyrgð, réttur frumbyggja, áherslur á tengsl friðlýstra svæða og viðkomandi samfélaga auk aukins
félagslegs, menningarlegs og efnahagslegs gildis svæðanna. Aukin vísindaleg þekking á náttúru
svæðanna og tengsl náttúru við aðliggjandi svæði hafa leitt til þess að aukin áhersla hefur verið á
verndun líffræðilegs fjölbreytileika en svæðin voru oft of lítil og utanaðkomandi álag á þau of mikið til
að þau næðu fram markmiðum sínum. Friðlýst svæði, sérstaklega þjóðgarðar, voru og eru einnig
vinsælir viðkomustaðir ferðamanna og hefur þrýstingur ferðaþjónustuaðila á aukið aðgengi og meiri
uppbyggingu á þjónustu innan svæðanna oft verið mjög mikill, samhliða auknu álagi á náttúru
svæðanna. Uppbygging ferðaþjónustu hefur þó ekki alltaf skilað sér til þeirra samfélaga sem næst
þjóðgörðum standa. Aukin áhersla hefur því verið á samræðu og samstarf milli þjóðgarðsyfirvalda,
íbúa og stjórnendur sveitarfélaga þar sem leitast er við að tryggja auðlindum þjóðgarða nauðsynlega
verndun og samfélögum og íbúum þeirra félagslegan, menningarlegan og efnahagslegan ávinning.
Í þessum kafla verður fjallað um mikilvæg jaðarsvæði á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs, forsendur
þeirrar niðurstöðu og komið með tillögur að vernd jaðarsvæða.

Framtíðarsýn

Mikilvæg jaðarsvæði þjóðgarðsins í náttúrufarslegu, menningarlegu, efnahagslegu og
félagslegu tilliti er vernduð og þeim vel stýrt í samstarfi við sveitarfélög, landeigendur
og aðra hagsmunaaðila.
Þjóðgarðurinn hefur stækkað og myndar samfelldar landslags-, jarðfræði- og
vistfræðilegar heildir.
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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 (sjá kafla 2.2.2.) og á jaðri norðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs
eru friðlýst svæði sem Vatnajökulsþjóðgarður hefur umsjá með (sjá kafla 2.2.8), svæði sem íslensk
stjórnvöld hafa lagt til að friðlýsa og svæði sem skoðuð hafa verið með tilliti til virkjunarmöguleika
þeirra (sjá kafla 2.5 og viðauka 8). Einnig eru þar svæði sem mynda náttúrufarslegar heildir með
þjóðgarðinum.
Við gerð aðalskipulags sveitarfélaga er mikilvægt að þjóðgarðurinn eigi samráð við sveitarfélög á
svæðinu vegna mikilvægra jaðarsvæða. Á sama tíma og vinna við verndaráætlun átti sér stað á
norðursvæði þjóðgarðsins var unnið að gerð aðalskipulags fyrir Norðurþing, Þingeyjarsveit og
Skútustaðahrepp. Mikið samráð var haft við skipulagshöfunda í Norðurþingi, fundað með
skipulagsnefnd Þingeyjarsveitar en þar var skipulag komið langt á veg, á meðan vinna við
endurskoðun aðalskipulags Skútustaðahrepps var komin skemmra á veg. Nauðsynlegt er að
þjóðgarðurinn hafi samráð við Skútustaðahrepp varðandi aðalskipulag þar.
Eftirtalin svæði eru mikilvæg jaðarsvæði á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs:
a. Jökulsárgljúfur austan ár og Selfoss vestan ár
Forsendur fyrir verndun. Myndar landslagsheild með Jökulsárgljúfrum vestan ár, ummerki
hamfarahlaupa, fossar, minjar um eldvirkni og nútímahraun, fjölbreytt gróðurfar og birkiskógar.
Svæðið hefur mikið sjónrænt gildi fyrir gesti þjóðgarðsins. Saga og menningarminjar svæðisins
nátengd sögu svæðisins vestan árinnar. Sjá mynd 13.1.
Stefna stjórnvalda. Hluti svæðisins er friðlýst sem náttúruvætti, Dettifoss, Selfoss, Hafragilsfoss og
nágrenni austan ár. Vesturhluti Selfoss er ekki friðlýstur. Hluti Vestaralands er í eigu
Umhverfisstofnunar en forkaupsréttur var nýttur við kaup á landinu. Lagt er til að friðlýsa svæðið í
Náttúruverndaráætlun 2004-2008 og svæðið austan ár hefur lengi verið á Náttúruminjaskrá. Í
skýrslum ráðgjafanefnda um stofnun þjóðgarðs norðan Vatnajökuls og um stofnun
Vatnajökulsþjóðgarðs var lagt til að hluti svæðisins kæmi inn í Vatnajökulsþjóðgarð. Í tillögum að
aðalskipulagi Norðurþings 2009-2029 er lagt til að skilgreina 200 m belti með ánni að austanverðu
sem hverfisverndarsvæði.
Tillögur að verndun. Að landslagsheild utan um Jökulsárgljúfur verði varðveitt og komið í veg fyrir
framkvæmdir og ræktun sem geti raskað þeirri landslagsheild. Samstarf verði við Norðurþing,
Skútustaðahrepp og landeigendur. Stefnt skuli að því að svæðið, þar með talið Vestaraland, verði
hluti af þjóðgarðinum í góðri sátt við hlutaðeigandi aðila. Æskilegt væri að koma upp áningastað á
landi ríkisins á Vestaralandi.
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Mynd 13.1. Mikilvæg jaðarsvæði við Jökulsárgljúfur
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b. Mynni Ásbyrgis
Forsendur að verndun. Jörðin Ásbyrgi tilheyrir Skógrækt ríkisins og er stærstur hluti hennar innan
þjóðgarðs. Hluti af mynni Ásbyrgis er hinsvegar ekki innan þjóðgarðs en það svæði er mikilvægt undir
þjónustusvæði þjóðgarðsins og meginaðkomu að norðursvæði hans. Sjá mynd 13.1.
Stefna stjórnvalda. Í gildi er samningur milli Skógræktar ríkisins og Umhverfisstofnunar um svæðið í
mynni Ásbyrgis sem nú er utan þjóðgarðsmarka. Þar er stefnt að því að svæði verði hluti af
þjóðgarðinum og þar gildi reglur hans.
Tillögur að verndun. Að svæðið verði hluti af þjóðgarðinum í samstarfi við Skógrækt ríkisins sem
landeiganda og Landbúnaðarráðuneytið sem hefur umsjá með jörðum Skógræktarinnar.
Forgangsfriðun.
c. Syðsti hluti Ássands við Ásbyrgi
Forsendur að verndun. Ássandur tilheyrði jörðinni Ási og nýtur jörðin forkaupsréttar að landinu þegar
landgræðslu lýkur þar. Svæðið er hluti af landslagsheild gljúfranna og sjónrænni heild, auk þess sem
stefnt er að taka syðsta hluta sandsins gengt mynni byrgisins undir þjónustusvæði, lóð fyrir hótel og
jafnvel frekari starfsemi. Sjá mynd 13.1.
Stefna stjórnvalda. Í skýrslu ráðgjafanefndar um stofnun þjóðgarðs norðan Vatnajökuls var lagt til að
svæðið yrði hluti þjóðgarðs. Í aðalskipulagi Norðurþings er lagt til að skilgreina svæði á sandinum
undir hótel og aðra ferðaþjónustustarfsemi.
Tillögur að verndun. Að svæðið verði hluti af þjóðgarðinum. Samstarf verði við Landgræðslu ríkisins.
Forgangsfriðun.
d. Vesturbarmur Ásbyrgis.
Forsendur að verndun. Vesturbarmur Ásbyrgis myndar eina landslagsheild með Ásbyrgi. Þar er
tækifæri til að gera gönguleið eftir byrgisbarminum og tengja við gönguleið á austurbarmi Ásbyrgis.
Sjá mynd 13.1.
Stefna stjórnvalda. Vesturbarmur Ásbyrgis er í eigu Landbúnaðarráðuneytisins en svæðið var
undanskilið við sölu á jörðinni Meiðavöllum til ábúenda. Í skýrslu ráðgjafanefndar um stofnun
þjóðgarðs norðan Vatnajökuls var lagt til að svæðið verði hluti þjóðgarðs. Í náttúruverndaráætlun
2004-2008 var lagt til að stækka þjóðgarðinn í Jökulsárgljúfrum þannig að hann næði utan um þetta
svæði.
Tillögur að verndun. Að landslagsheild Ásbyrgis verði vernduð og svæðið verði hluti af
þjóðgarðinum. Samstarf verði við Landbúnaðarráðuneytið. Forgangsfriðun
e. Undirlendið við Öxarfjörð
Forsendur fyrir verndun. Myndar landslagsheild með Jökulsá á Fjöllum og Jökulsárgljúfrum enda
svæðið myndað af framburði Jökulsár. Mikið votlendi er á undirlendinu og það mikilvægt fjölbreyttu
fuglalífi svæðisins og þeim sjaldgæfu fuglategundum sem þar er að finna. Sjá mynd 13.1.
Stefna stjórnvalda. Í Náttúruverndaráætlun 2004-2008 er lagt til að friðlýsa svæðið sem friðland með
áherslu á fuglalíf og svæðið hefur lengi verið á Náttúruminjaskrá. Í skýrslu ráðgjafanefndar um stofnun
þjóðgarðs norðan Vatnajökuls er lagt til að svæðið verði hluti þjóðgarðs. Í tillögu að aðalskipulagi
Norðurþings 2009-2029 er lagt til að skilgreina nokkur votlendissvæði á undirlendinu sem
hverfisverndarsvæði. Einnig er þar lagt til að 200 m svæði beggja vegna árinnar frá mynni
Jökulsárgljúfra og norður að sjó verði skilgreint sem hverfisverndarsvæði og er stærð þeirrar ræmu í
samræmi við tillögur ráðgjafanefndar um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs.
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Tillögur að verndun. Að Jökulsá og nánasta umhverfi hennar verði verndað frá upptökum til ósa.
Samstarf verði við Norðurþing og landeigendur.
f. Meiðavallaskógur
Forsendur fyrir verndun. Meiðavallaskógur er hluti af samfelldum birkiskógi í Kelduhverfi og
Öxarfirði og myndar bæði landslags- og vistfræðilega heild með Jökulsárgljúfrum. Birkiskógar skulu
njóta sérstakrar verndar skv. 39. gr. laga um náttúruvernd og lögð hefur verið áhersla á vernda og
endurheimta stór, samfelld svæði birkiskóga. Sjá mynd 13.1.
Stefna stjórnvalda. Í Náttúruverndaráætlun 2004-2008 var lagt til að friðlýsa hluta Meiðavallaskógar
ásamt vesturbarmi Ásbyrgis og stækka þar með þjóðgarðinn í Jökulsárgljúfrum. Lög um náttúruvernd
fjalla um vernd birkiskóga og Umhverfisráðuneytið hefur lagt fram stefnu um vernd og endurheimt
íslenskra birkiskóga. Í tillögum að aðalskipulagi Norðurþings 2009-2029 er lagt til að skóglendi
Öxarfjarðar og Kelduhverfis verði skilgreint sem hverfisverndarsvæði.
Tillögur að verndun. Að Meiðavallaskógur verði verndaður sem samfelldur birkiskógur og verði ekki
raskað með framkvæmdum eða ræktun. Samstarf verði við Norðurþing og landeigendur. Hluti
skógarins verður innan þjóðgarðsmarka sbr. tillögu í lið d.
g. Efstu drög Skjálfandafljóts, Laufrönd og Neðri Botnar
Forsendur fyrir verndun. Gróðurvinjar í jaðri Ódáðahrauns, viðkvæm fyrir röskun. Heitar laugar.
Einhver umferð er úr þjóðgarðinum yfir á þessi svæði. Þau eru án eftirlits, merkingar og fræðsla engin.
Svæðunum getur stafað hætta af óskipulagðri umferð. Sjá mynd 13.2.
Stefna stjórnvalda. Laufrönd og Neðri Botnar eru á Náttúruminjaskrá. Vatnajökulsþjóðgarður gerði
samning við landeigendur Einarsstaða um að landsvæði þeirra yrði hluti þjóðgarðsins en mörk hans
ná ekki utan um allt landsvæðið sem samið var um. Í skýrslum ráðgjafanefnda um stofnun þjóðgarðs
norðan Vatnajökuls og um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs er lagt til að mörk þjóðgarðsins nái um þetta
svæði.
Tillögur að verndun. Að gróðurvinjar og heitar laugar í jaðri Ódáðahrauns verði verndaðar. Mörk
þjóðgarðs liggi úr Fjórðungsöldu og norður fyrir umrætt svæði. Samstarf verði við landeigendur og
Þingeyjarsveit um að landið verði hluti þjóðgarðs.
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Mynd 13.2. Mikilvæg jaðarsvæði á hálendinu.
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h. Jökulsá á Fjöllum
Forsendur að verndun. Jökulsá á Fjöllum er aðeins að hluta til friðlýst. Hún er önnur lengsta á
landsins, hefur stærsta vatnasviðið og umhverfis hana er að finna merkar hamfarahlaupsminjar frá
upptökum árinnar til ósa, ásamt minjum um eldvirkni og samspil eldvirkni og vatns. Einstök fossaröð
er í Jökulsá. Virkjun árinnar gæti haft áhrif á fossa jökulsár, lífríki árinnar og þverár hennar, lífríki í
Öxarfirði og strandlengju við Öxarfjörð.
Stefna stjórnvalda. Í skýrslum ráðgjafanefnda um stofnun þjóðgarðs norðan Vatnajökuls og um
stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs er lagt til að mörk þjóðgarðsins nái utan um Jökulsá á Fjöllum og ræmu
á bakka hennar beggja vegna árinnar. Á Alþingi hafa verið lagðar fram þingsályktunartillögur um
friðlýsingu Jökulsár á Fjöllum og alls vatnasvið hennar en þær hafa ekki náð fram að ganga. Í öðrum
áfanga rammaáætlunar hefur svokölluð Helmingsvirkjun í Jökulsá á Fjöllum verið metin.
Tillögur að verndun. Að Jökulsá á Fjöllum verði friðlýst frá upptökum til ósa ásamt stærstum hluta
vatnasviðs hennar. Forgangsfriðun.
i. Herðubreiðarfriðland
Forsendur að verndun. Gróðurvinjarnar Herðubreiðarlindir og Grafarlönd eru innan
Herðubreiðarfriðlands. Það er einnig Herðubreið, stærsti móbergsstapi landsins og þjóðarfjall
Íslendinga. Í Herðubreiðarlindum er fjölbreyttur hálendisgróður og þar er að finna nær allar
fuglategundir sem sést hafa á hálendinu norðan Vatnajökuls. Þar og í Grafarlöndum er mikilvægt
búsvæði heiðagæsa. Sjá mynd 13.2.
Stefna stjórnvalda. Svæðið er friðlýst og í skýrslum ráðgjafanefnda um stofnun þjóðgarðs norðan
Vatnajökuls og um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs er lagt til að svæðið verði hluti af þjóðgarðinum.
Tillögur að verndun. Að vernda stærsta móbergsstapa landsins og gróðurvinjar í jaðri Ódáðahrauns.
Svæðið verði hluti af þjóðgarðinum. Forgangsfriðun.
j. Hrúthálsar, Herðubreiðarfjöll og Hvammfjöll. Kollóttadyngja, Kerlingardyngja og Ketildyngja
Forsendur að verndun. Svæðið norður af Dyngjufjöllum með móbergsfjöllum, móbergshryggjum,
hraundyngjum og eldbrunnu Ódáðahrauni myndar eina samfellda landslags- og jarðfræðiheild með
þjóðgarðssvæðinu. Móbergshryggir eru sér íslenskt landform og fjöldi dyngja á svæðinu skapar því
mikla sérstöðu. Sjá mynd 13.2.
Stefna stjórnvalda. Í skýrslu ráðgjafanefnda um stofnun þjóðgarðs norðan Vatnajökuls er lagt til að
svæðið verði hluti þjóðgarðsins.
Tillögur að verndun. Að vernda samfelldar landslags- og jarðfræðiheildir. Svæðið verði hluti af
þjóðgarðinum.
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14. Stjórnun og starfsemi
14.1. Yfirlit og framtíðarsýn
Á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs starfa tveir fastir starfsmenn, þjóðgarðsvörður og sérfræðingur
með aðsetur í Ásbyrgi. Í skýrslu ráðgjafanefndar um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs er gert ráð fyrir að
hægt sé að ráða annan þjóðgarðsvörð fyrir norðursvæðið með aðsetur í Mývatnssveit ásamt
sérfræðingi. Á sumrin starfa landverðir með aðsetur í Ásbyrgi, Vesturdal, Herðubreiðarlindum og
Drekagili. Vegna anna í Jökulsárgljúfrum hefur þjóðgarðsvörður á austursvæðinu haft yfirumsjón með
starfsemi landvarða inn á norðurhálendinu fram að þessu.
Þjóðgarðsvörður býr í húsnæði þjóðgarðsins í Ási en sérfræðingur leigir húsnæði í Kelduhverfi.
Sumarstarfsmenn í Jökulsárgljúfrum búa í húsnæði þjóðgarðsins í Ási, húsi Skógræktar ríkisins í
Ásbyrgi og húsnæði þjóðgarðsins í Vesturdal og sumir búa í eigin húsnæði í nágrenninu. Ekki er
nægjanlegt húsnæði fyrir alla sumarstarfsmenn í Jökulsárgljúfrum. Á hálendinu búa starfsmenn í
húsnæði Ferðafélags Akureyrar í Herðubreiðarlindum og Drekagili en þar á þjóðgarðurinn ekkert
húsnæði.
Hlutverk starfsmanna þjóðgarðsins er margþætt og krefst mannafla, tíma og færni á mörgum sviðum
þjóðgarðastjórnunar. Starfsmenn þjóðgarðs þurfa að vera vel að sér um auðlindir þjóðgarðsins og
þekkja styrk og veikleika auðlindarinnar. Þeir þurfa að þekkja gesti þjóðgarðsins, veita upplýsingar,
fræða og sýna færni í samskiptum við gesti, íbúa og ýmsa hagsmunaðila. 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. Því meira álag sem er á auðlindir þjóðgarðsins, því fleiri
gestir sem heimsækja hann, því meiri uppbygging og því meiri kröfur sem gerðar eru um aðkomu
þjóðgarðs að málefnum samfélagsins og erlendu samstarfi því flóknari verður stjórnunin.
Vatnajökulsþjóðgarður þarf að móta stefnu um áherslur í innri starfsemi þjóðgarðsins og hvernig þær
áherslur eigi að þróast. Það leggur grunninn að þeirri þekkingu og færni sem þarf að vera til staðar
svo hægt sé að vinna að framkvæmd verndaráætlunar og sinna annarri starfsemi hans 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 svo
farsælast verði og hafa til þess tiltækt starfsfólk. Þá liggja fjölmörg tækifæri fyrir þjóðgarðinn varðandi
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. Íslendingar eru hluti
af alþjóðasamfélagi þjóða og bera því alþjóðlega ábyrgð þegar kemur að vernd náttúru- og
menningararfleiðar Íslands.
Ef stefnan er skýr og rétt er að málum staðið ætti Vatnajökulsþjóðgarður að hafa alla burði til að vera
öflugur vinnustaður sem byggir á góðum starfsmönnum með mikla færni á öllum sviðum
þjóðgarðastjórnunar.
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Framtíðarsýn

Vatnajökulsþjóðgarður er öflugur vinnustaður þar sem vinnur gott og vel menntað
starfsfólk á öllum sviðum þjóðgarðastjórnunar. Hann skapar fjölbreytt
atvinnutækifæri fyrir jaðarbyggðir þjóðgarðsins og stuðlar að virkri þátttöku íbúa í
störfum þjóðgarðsins með námskeiðum og endurmenntun.
Vatnajökulsþjóðgarður
verndaráætlunar.

á

í

samstarfi

við

innlenda

aðila

um framkvæmd

Vatnajökulsþjóðgarður tekur þátt í öflugu erlendu samstarfi og hefur skapað sér
verðugan sess á erlendum vettvangi með alþjóðlegum vottunum á sviði þjóðgarða.

14.2. Starfsstöðvar og húsnæði
Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er stórt, aðkomur að því margar og á hálendinu er langt á milli
landvörslustöðva. Vegna mikilla vegalengda og stutts starfstíma landvarða er eftirlit víða í lágmarki.
Með nýjum Dettifossvegi eykst umferð og álag á svæðinu í kringum Dettifoss vestanverðan þegar
umferðarþunginn færist af austurbarmi árinnar yfir á vesturbarminn. Það kallar einnig á aukið eftirlit og
viðveru við Dettifoss vestanverðan.
Starfsfólk þjóðgarðsins, heilsárs og sumar, þarf húsnæði og í dreifðum byggðum landsins er ekki
hægt að treysta á örugga leigumarkaði eða gera ráð fyrir því að starfsmenn útvegi sér húsnæði sjálfir.
Ef langt er á milli landvörslustöðva og starfsmenn búa langt frá vinnustað þar sem engar
almenningssamgöngur eru getur ferðakostnaður orðið mjög mikill. Mikill akstur er heldur ekki
umhverfisvænn og varla í anda væntanlegrar umhverfisstefnu þjóðgarðsins.
Helstu markmið og aðgerðir:
a. Að fjölga landvörslustöðum á norðursvæði þjóðgarðsins.
Í kafla 9 var fjallað um þjónustueiningar þjóðgarðsins en gestastofur og landvörslustöðvar eru einnig
starfstöðvar starfsmanna sem og upplýsingamiðstöð þjóðgarðsins í Mývatnssveit. Það er
forgangsatriði að koma upp landvörslustöð við vegamót norðan Gjallanda en mjög langt er á milli
landvörslustöðvar í Drekagili og Jökuldal (Nýjadal) og eftirlit á milli svæðanna lítið. Kostur
landvörslustöðvar við Gjallanda eru vegamótin þar sem hægt er að fylgjast með umferð til allra átta. Í
sama húsi og landvörslustöðin gæti risið köld gestastofa sem veitir upplýsingar og fræðslu án
stöðugrar viðveru og í nágrenninu ætti að koma upp tjaldsvæði.
Koma þarf upp landvörslustöð við innkomuna í Jökulsárgljúfur að sunnanverðu. Til að byrja með getur
verið nóg að hafa lítið eftirlitshús við bílastæðið hjá Dettifossi en til framtíðar þarf að gera ráð fyrir
stærra húsnæði með aukinni þjónustu við aðkomuna að þjóðgarðinum (sjá kafla 5). Með auknum
fjölda gesta við Dettifoss þarf að bæta eftirlit, upplýsingagjöf og fræðslu og það er best gert með
aukinni viðveru starfsmanna og persónulegri þjónustu.
b. Að tryggja öllum heilsársstarfsmönnum og sem flestum sumarstarfsmönnum húsnæði.
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Húsnæðisskortur má ekki standa í vegi fyrir því að hægt sé að ráða gott hæft starfsfólk í þjóðgarðinn. Í
Jökulsárgljúfrum þarf að vera til staðar húsnæði fyrir a.m.k. tvo heilsársstarfsmenn þjóðgarðsins og
sem flesta sumarstarfsmenn. Fyrir starfsmenn er gott að komast aðeins í burtu frá mesta erlinum og
er Ás ákjósanlegur staður fyrir starfsmannahús. Í Ási þarf að gera ráð fyrir öðru íbúðarhúsi fyrir
heilsársstarfsmann og stærra húsi fyrir sumarstarfsmenn. Hús Skógræktar ríkisins í Ásbyrgi getur nýst
sjálfboðaliðum, vísindamönnum og öðrum sem dvelja um lengri eða skemmri tíma í þjóðgarðinum.
Nauðsynlegt er að gera deiliskipulag fyrir starfstöðvar í Ási (sjá kafla 5).
Þjóðgarðurinn skal tryggja heilsársstarfsmönnum íbúðarhúsnæði.
Tekin verði ákvörðun um hvort húsnæði ríkisins á Vestaralandi nýtist þjóðgarðinum fyrir
starfsmenn.
c. Að lengja starfstíma og viðveru landvarða fram eftir hausti og auka vetrareftirlit.
Umferð hefur aukist um þjóðgarðssvæðið fram eftir hausti og góð tíð gerir gestum kleift að ferðast
lengur um svæðið. Að sama skapi eykst hætta á því að illa búnir gestir fari inn á hálendið og lendi þar
í erfiðleikum. Með tilkomu Dettifossvegar eykst þörfin á vetrareftirliti í Jökulsárgljúfrum. Til að byrja
með verður ekki hægt að sinna vetrareftirliti að Dettifossi úr Ásbyrgi heldur verður að sinna því frá
Mývatnssveit. Nauðsynlegt er að:
Lengja starfstíma og viðveru landvarða á hálendinu fram á haustið og gera ráð fyrir landvörslu
í Drekagili út september.
Fjölga landvörðum í Jökulsárgljúfrum út september til að viðhalda nauðsynlegri þjónustu á
svæðinu.
Fjölga heilsársstarfsmönnum á svæðinu til að sinna vetrareftirliti í Jökulsárgljúfrum (að
Dettifossi).

14.3. Starfsmenn
Öflugur vinnustaður byggir á góðum starfsmönnum. Til að viðhalda góðum starfsmönnum þarf að
tryggja starfsánægju og góð starfsskilyrði þannig að starfsmenn geti rækt hlutverk sitt sem skyldi.
Þjóðgarðurinn á að veita menntuðu fólki á sviði náttúruvísinda, félagsvísinda, ferðaþjónustu og fleiri
atvinnugreina, atvinnutækifæri og auka þar með fjölbreytni atvinnulífs á svæðinu. Það viðheldur
búsetu og hvetur ungt fólk til að setjast að á svæðinu.
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, s.s. náttúrufræði, þjóðminjafræði,
rannsókna, almannatengsla, rekstrarfræði, ferðamálafræði og fleiri greina. Heilsársstarfsmenn þurfa
að fá tækifæri til endurmenntunar og taka þátt í innlendu sem erlendu samstarfi sem lýtur að aukinni
þekkingu og færni starfsmanna. Allir landverðir ættu að hafa setið landvarðanámskeið og bjóða á 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 vöktunum í samstarfi við
rannsóknastofnanir í héraði. Rannsóknastofnanir geta skipulagt og undirbúið vaktanir í samstarfi við
þjóðgarðsvörð ásamt því að útbúa aðferðalýsingar (protocol) sem starfsmenn þjóðgarðsins geta farið
eftir. Það eykur þekkingu starfsmanna á auðlindum þjóðgarðsins og sparar tíma, ferða- og
dvalarkostnað ef þeir geta sinnt einföldum vöktunum á vettvangi.
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b. Að meta þörf á fleiri heilsársstarfsmönnum í þjóðgarðinn og fjölga þeim í samræmi við það.
Þörf er á að fjölga heilsársstarfsmönnum í þjóðgarðinum umfram það sem gert er ráð fyrir í skýrslu
ráðgjafanefndar um stofnun þjóðgarðsins, bæði þeim sem vinna á einstökum svæðum hans sem og
þeim sem hafa með sameiginleg verkefni að gera. Sameiginleg verkefni geta þó verið unnin á
einstökum starfssvæðum. Verkefni nýrra heilsársstarfsmanna geta verið á sviði fræðslu- og
upplýsingagjafar, vöktun og rannsókna, nýsköpunar og atvinnuþróunarverkefna sem og þátttöku í
margvíslegu samstarfi heima í héraði. Áður en ákvörðun er tekin um ráðningu fleiri starfsmanna þarf
að:
Greina núverandi störf og starfsemi þjóðgarðsins, greina áherslur í innra starfi þjóðgarðsins
og hvernig þær áherslur eigi að þróast.
Meta þörf í samræmi við framangreindar áherslur og áherslur í verndaráætlun.
Koma með tillögur að heilsársstarfsmönnum fyrir einstök svæði þjóðgarðsins, eða allan
þjóðgarðinn eftir því sem við á, svo og starfssvið þeirra.
c. Að hvetja heimaaðila til aukinnar starfsþátttöku í þjóðgarðinum.
Vatnajökulsþjóðgarður á að vinna markvisst að því að skapa fjölbreytt atvinnutækifæri í þjóðgarðinum
fyrir heimaaðila með því að:
Bjóða upp á starfskynningar í þjóðgarðinum.
Bjóða upp á svæðisbundin landvarðanámskeið og önnur námskeið sem tryggja færni
starfsfólks í og við þjóðgarðinn (sjá einnig kafla 10.3).
Hafa frumkvæði að námi sem lýtur að sem flestum sviðum þjóðgarðastjórnunar í samstarfi við
háskólastofnanir og þekkingarsetur í héraði.
Leita samstarfs við stofnanir og sveitarfélög um samnýtingu starfsmanna þar sem við á. Það
getur verið samstarf við skóla á sviði fræðslu, samstarf við sveitarfélög um framkvæmdir og
viðhaldsverkefni, samstarf við rannsóknastofnanir um rannsóknir, vöktun og fleira.
Bjóða upp á fjölbreytt störf með fjölbreyttum starfshlutföllum.
Að gera þjónustusamninga við einstaka ferðaþjónustuaðila um upplýsingagjöf, fræðslu og
aðra þjónustu (sjá kafla 9.7.).

14.4. Innlent samstarf
Verndaráætlun verður ekki komið í framkvæmd fyrir norðursvæði 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 14.1. eru helstu innlendu samstarfsaðilar og samstarfsverkefni listuð upp.
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Tafla 14.1. Helstu samstarfsaðilar og samstarfsverkefni.
Helstu samstarfsaðilar

Helstu samstarfsverkefni

Umhverfisstofnun

Umsjón með Herðubreiðarfriðlandi og Náttúruvættinu Dettifoss, Selfoss, Hafragilsfoss og nágrenni.
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.

Náttúrufræðistofnun

Náttúrufræðirannsóknir í Vatnajökulsþjóðgarði. Rannsóknaáætlanir í samstarfi við stofnanir í héraði.
Vöktun á ástandi og líffræðilegri fjölbreytni vegna beitar á afréttum í samstarfi við Landbúnaðarháskóla
Íslands og Landgræðslu ríkisins. Sjálfbær landnotkun.
Kortlagning jarðfræði og jarðmyndana í Vatnajökulsþjóðgarði.
Gróður- og vistgerðarkort.

Náttúrustofa
Norðausturlands

Rannsóknir og vöktun í samstarfi við NÍ.
Útbreiðsla lúpínu og tillögur að framkvæmdaáætlun/aðgerðum.
Rannsóknir og vöktun á fuglum. Gagnagrunnur um fugla Vatnajökulsþjóðgarðs í samstarfi við aðrar
stofnanir í héraði í kringum jökulinn.
Aðrar lífríkisvaktanir.
Fálkasetur. Ráðgjöf.
Rannsóknaverkefni. Nemendaverkefni. Aðstaða fyrir nemendur og rannsóknaaðila.
Námskeið um auðlindir þjóðgarðs í samstarfi við fleiri aðila.
Útikennsla.

Skógrækt ríkisins

Umsjón með Ásbyrgi og samstarf um húsnæði og land í mynni Ásbyrgis. Samningar við 3ja aðila, s.s.
Verslunina í Ásbyrgi og Hestamannafélagið Feyki.
Samstarf um meðhöndlun skógarins í Ásbyrgi og aðgerðir til að tryggja viðgang og verndun birkiskógarins í
Ásbyrgi.

Landgræðsla ríkisins

Landgræðsluaðgerðir í Jökulsárgljúfrum.
Viðhald þjóðgarðsgirðingar og smölun búfjár úr Jökulsárgljúfrum.
Aðgerðir til að tryggja líffræðilegan fjölbreytileika. Eyðing lúpínu í mynni Ásbyrgis og á öðrum jaðarsvæðum
þjóðgarðsins.
Vöktun á beitarálagi á austurafrétti Bárðdæla og Skútustaðafrétti innan þjóðgarðsins í samstarfi við
viðkomandi búfjáreigendur.
Vöktun á ástandi og líffræðilegri fjölbreytni vegna beitar á sömu afréttum, í samstarfi við
Landbúnaðarháskóla Íslands og Náttúrufræðistofnun Íslands.

Fornleifavernd ríkisins

Aðgerðir til að tryggja verndun og viðhald menningarminja á svæðinu.
Fræðsla um menningarminjar.

Vegagerð ríkisins

Viðhald og merkingar á vegum og vegamótum þjóðgarðsins. Upplýsingatorg.
Opnun vega á vorin og lokun vega á haustin. Samræming milli umdæma og svæða þjóðgarðsins.
Veghald vega á norðursvæði þjóðgarðsins.
Samstarf um frágang náma.

Ferðamálastofa

Leiðbeiningar um samræmt útlit merkinga og skilta í samstarfi við Umhverfisstofnun, Þingvallaþjóðgarð og
Vatnajökulsþjóðgarð.
Flokkunarviðmið fyrir aðgengi að útivistar- og áningastöðum.
Flokkun tjaldsvæða.
Upplýsingamiðstöð í Ásbyrgi.

Sumarbúðirnar Ástjörn

Leigusamningur. Samstarf um umgengni og umferð við Ástjörn.

Ferðafélag Akureyrar

Samstarf um landvörslu og skálavörslu í Herðubreiðarfriðlandi og Drekagili. Eftirlit, þjónusta,
upplýsingagjöf og fræðsla.
Aðstaða í húsum Ferðafélagsins.

Gæsavatnafélagið

Viðhald slóða að jökli við Gæsavötn.
Eftirlit við Gæsavötn utan starfstíma landvarða og eftirlit og aðgerðir til að koma í veg fyrir gróðureyðingu
við Gæsavötn.
Samningur um húsið og aðgang almennings að húsi félagsins.

Sveitarfélagið
Norðurþing

Samstarf í gegnum fulltrúa í svæðisráði.
Samstarf um skipulag. Einkum skal hugað að mikilvægum aðkomuleiðum, þjónustu- og jaðarsvæðum
þjóðgarðsins.
Samstarf um flokkun sorps og losun úrgangs úr Jökulsárgljúfrum.
Samstarf um minkaveiðar í Jökulsárgljúfrum. Vinnureglur.

Sveitarfélagið
Skútustaðahreppur

Samstarf í gegnum fulltrúa í svæðisráði.
Samstarf um skipulag. Einkum skal hugað að mikilvægum aðkomuleiðum, þjónustu- og jaðarsvæðum
þjóðgarðsins.
Samstarf um byggingu upplýsingamiðstöðvar í Mývatnssveit?
Samstarf um minka- og refaveiðar. Vinnureglur

Sveitarfélagið

Samstarf í gegnum fulltrúa í svæðisráði.

152

NNA-1002

Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs . Tillaga að verndaráætlun

Þingeyjarsveit

Samstarf um skipulag. Einkum skal hugað að mikilvægum aðkomuleiðum, þjónustu- og jaðarsvæðum
þjóðgarðsins.
Samstarf um minka- og refaveiðar. Vinnureglur.

Landeigendur
Einarsstaða

Sjá samning.

Landeigendur mikilvægra
jaðarsvæða

Samstarf um landnotkun á mikilvægum jaðarsvæðum. Neikvæð áhrif landnotkunar á auðlindir þjóðgarðs
lágmörkuð.
Samstarf um merkingu lengri gönguleiða milli landssvæða, áninga- og gististaði á leiðunum.

Heilbrigðiseftirlit
Norðurlands Eystra

Úttekt á vatnsbólum, fráveitum og gæðum vatns.
Ráðgjöf og leyfisveitingar.

Þekkingarsetur
Þingeyinga

Rannsóknaverkefni. Nemendaverkefni. Aðstaða fyrir nemendur og rannsóknaaðila.
Námskeið um ferðaþjónustu og þjóðgarð í samstarfi við fleiri aðila.
Samstarfsverkefni á sviði þekkingar.

Atvinnuþróunarfélag
Þingeyinga,
Markaðsskrifstofa
Ferðamála á Norðurlandi
og Markþing

Samstarf við AÞ um tækifæri til atvinnusköpunar í tengslum við þjóðgarð.
Sjálfbær ferðaþjónusta og leiðbeiningar til ferðaþjónustuaðila.
Stefnumótun í ferðaþjónustu.
Námskeið um ferðaþjónustu og þjóðgarð í samstarfi við fleiri aðila.
Samstarf um markaðs- og kynningarmál.

Ferðafélag Húsavíkur og
Ferðamálafélag
Mývatnssveitar

Samstarf um merkingu lengri gönguleiða milli landssvæða, áninga- og gististaði á leiðunum.

Ferðaskrifstofur,
ferðaþjónustuaðilar
útivistarfélög.

Sjálfbær ferðaþjónusta og leiðbeiningar til ferðaþjónustuaðila.
Stefnumótun í ferðaþjónustu.
Námskeið um ferðaþjónustu og þjóðgarð í samstarfi við fleiri aðila.

og

Kiðagil,
Möðrudalur,
Mývatnsstofa

Samstarf um upplýsingamiðstöðvar. Þjónustusamningar.

Norræna
Eldfjallamiðstöðin

Samningur um aðstöðu fyrir húsnæði og starfsemi.

Söfn, íbúar

Menningarviðburðir, fræðsla, námskeið og fleira.

Félag
hellaskoðunarmanna

Samstarf um gerð umgengnisregla um hraunhella í Ódáðahrauni.

Almannavarnir, lögregla
og björgunarsveitir.

Öryggisáætlun.

Skólar

Samstarf um náttúruskóla, útikennslu og fræðslu til nemenda.
Rannsóknaverkefni fyrir nemendur á eldri skólastigum, innlenda sem erlenda.

Vinir Vatnajökuls

Samstarf um verkefni er lúta að rannsóknum, fræðslu og kynningarstarfi.

14.5. Erlent samstarf
Erlendir þjóðgarðar og þjóðgarðastofnanir eiga sér oft lengri hefð en sambærilegar stofnanir á Íslandi.
Íslendingar geta lært margt af reynslu annarra þjóða sem margar hverjar eru langt komnar við að þróa
nauðsynleg verkfæri við stjórnun og rekstur friðlýstra svæða ásamt því að meta árangur af starfinu.
Íslendingar hafa tekið þátt í erlendu samstarfi er lýtur að þjóðgörðum og náttúruvernd. Það samstarf
er þó oft háð því að nægt fjármagn og mannauður sé til staðar og því þarf að velja og hafna. Það er
mikilvægt að Vatnajökulsþjóðgarður móti sér stefnu um þátttöku í alþjóðlegu samstarfi og gefi
starfsmönnum svigrúm og tækifæri til að taka þátt af fullum krafti þannig að þjóðgarðurinn geti til
framtíðar orðið leiðandi en ekki eingöngu þiggjandi í slíku samstarfi.
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Helstu markmið og aðgerðir.
a. Að Vatnajökulsþjóðgarður gerist aðili að Europarc.
Europarc eru félagasamtök 441 friðlýstra svæða, þjóðgarðastofnana, frjálsra félagasamtaka og aðila
frá 36 löndum Evrópu. Innan þeirra eru starfrækt undirfélög einstakra landssvæða í Evrópu og
undirfélög um einstaka þætti starfseminnar. Í kafla 9.7. var lagt til að þjóðgarðurinn stefni að
viðurkenndri alþjóðlegri vottun sjálfbærrar ferðaþjónustu innan þjóðgarðsins og var vottun Europarcs
nefnd í því sambandi.
b. Að Vatnajökulsþjóðgarður taki þátt í erlendu sjálfboðaliðastarfi í samstarfi
Umhverfisstofnun.

við

Umhverfisstofnun er samstarfsaðili British Trust for Conservation Volunteers (BTCV) á Íslandi og tekur
stofnunin árlega á móti fjölda sjálfboðaliða til landsins. Stór hluti sjálfboðaliðanna vinnur á svæði
Vatnajökulsþjóðgarðs þar sem þeir koma að göngustígagerð og viðhaldi göngustíga. Störf
sjálfboðaliðanna skipta þjóðgarðinn mjög miklu máli og mikilvægt er að halda samstarfinu áfram.
c. Að Vatnajökulsþjóðgarður taki á móti erlendum stúdentum í starfsnám.
Á hverju ári berast þjóðgarðinum fyrirspurnir um starfsnám fyrir erlenda stúdenta.
Vatnajökulsþjóðgarður þarf að móta stefnu um samstarf við erlenda háskóla og erlenda stúdenta. Á
haustin þarf að liggja fyrir áætlun um stúdentaverkefni næsta sumars, þau þarf að gera aðgengileg á
vefsíðu þjóðgarðsins þar sem erlendir stúdentar geta sótt um.
d. Að Vatnajökulsþjóðgarður skoði samstarf við European Geoparks Network.
European Geoparks Network (EGN) eru samtök sem hafa það að markmiði að vernda jarðfræðilegan
fjölbreytileika svæða og vekja athygli á jarðfræði einstakra svæða með áherslu á sjálfbæra
jarðfræðiferðamennsku. 34 landsvæði í 13 löndum eru nú aðilar að samtökunum.
Vatnajökulsþjóðgarður er jarðfræðiþjóðgarður og því áhugavert að hann skoði samstarf við samtökin
en aðild er háð skilyrðum og ákveðnum aðgerðum af hálfu umsjónaraðila viðkomandi landssvæðis.
e. Að Vatnajökulsþjóðgarður stefni að því að uppfylla kröfur um aðild að heimsminjaskrá
Unesco.
Við undirbúning að stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs var lögð áhersla á að þjóðgarðurinn geti uppgyllt
kröfur heimsminjaskrá Menningarmálstofnunarinnar ákveði íslensk stjórnvöld að sækjast eftir því (sjá
kafla 2.4.2.). Áfram skal stefnt að því að þjóðgarðurinn uppfylli kröfur um að aðild að
heimsminjaskránni.

154

NNA-1002

Norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs . Tillaga að verndaráætlun

14.6. Framkvæmd verndaráætlunar og mat á árangri
Gerð verndaráætlunar er aðeins einn hluti af nokkrum ferlum við stjórn þjóðgarðsins og til að koma
verndaráætlun/stefnumótun í framkvæmd þurfa aðrir ferlar einnig að vera virkir.
Mynd 14.1. Matsferlar við stjórnun friðlýstra svæða. (Byggð á uppbygginu World Commisson on
Protected Areas WCPA) Hockings et al. 2006.

Aðstæður/samhengi
Staða/ógnanir
Hvar erum við nú?
Stefna
Hvar viljum við vera?
Hvernig náum við þangað?

Niðurstaða
Hverju áorkuðum við?

Mat á
árangri
Afrakstur
Hvað gerðum við og
hver er afraksturinn?

Ílag
Hvers þörfnumst við?

Ferlar
Stefna, stjórnun, framlegð
Hvernig gengur okkur?

Til staðar þarf að vera nægt fjármagn og starfsfólk og nauðsynlegt samstarf þarf að vera virkt. Upp úr
verndaráætlun þarf að vinna frekari áætlanir, starfs- og framkvæmdaáætlanir, þar sem verkefnum
næstu ára er forgangsraðað. Árangur og afrakstur stjórnunar er að lokum metinn og markmið sem
sett voru í upphafi endurskoðuð fyrir næstu verndaráætlunargerð. Til að meta árangur starfs og
stjórnunar þarf í ferlinu að setja upp mælikvarða sem fengnir eru með hliðsjón af settum markmiðum
og varða vöktun á náttúrufarslegum, félagslegum og efnahagslegum þáttum auk vöktunar á
menningarminjum. Vöktun getur einnig snúið að innri starfsemi og stjórnun en nauðsynlegt er að
greina styrk- og veikleika stjórnunar á sama hátt og þeirra auðlinda sem unnið er með. Ef nægt
starfsfólk og næg þekking er ekki til staðar kemur það niður á stjórnun svæðisins og auðlindum þess.
Sjá mynd 14.1. af matsferlum við stjórnun friðlýstra svæða.
Verndaráætlun leggur grunninn að framtíðarsýn til lengri tíma og setur fram helstu markmið og
aðgerðir til að ná fram þeirri sýn. Verndaráætlun er endurskoðuð eigi sjaldnar en á 10 ára fresti.
Framkvæmdaáætlun byggir á verndaráætlun og forgangsraðar framkvæmdum í nánustu framtíð.
Rekstraráætlun fjallar um helstu verkefni og rekstur hvers árs og er gerð til 1 árs í senn. Einstakar
starfsáætlanir sem getið er í verndaráætlun geta gilt í 5-10 ár. Sjá mynd 14.2.
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Mynd 14.2. Samspil verndaráætlana og annarra áætlana.

Verndaráætlun
10 ár

Rannsókna- og
vöktunaráætlun
10 ár

Framkvæmdaáætlun
3-5 ár

Rekstraráætlun
1 ár
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V Hluti – Umhverfisskýrsla
Þessi kafli fjallar um mat á umhverfisáhrifum áætlunarinnar en undanfari þess er gerð á sameiginlegri
matslýsingu fyrir öll svæðin. Matslýsingu þarf að skila inn til Skipulagsstofnunar sem gerir
athugasemdir. Ekki er hægt að gera hana fyrr en tillögur liggja fyrir frá öllum svæðunum. Í kjölfarið er
gerð sameiginleg umhverfisskýrsla fyrir allan þjóðgarðinn. Þær framkvæmdir sem gætu fallið undir
mat á umhverfisáhrifum framkvæmda á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs eru helst þær sem lúta að
vegum og vegagerð. Skoða þarf sérstaklega hvernig er þegar slóði verður skilgreindur sem vegur og
Vegagerðin verður formlegur veghaldari.

15. Kafli - Umhverfisskýrsla
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