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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 suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs ásamt
sameiginlegum kafla fyrir öll rekstrarsvæði hans. Fyrstu kaflar fjalla um gerð verndaráætlunar,
stjórnsýslulega umgjörð og mat á verndargildi náttúruminja svæðisins. Kaflar 4 til 14 fjalla um
framtíð og stefnu á suðursvæði þjóðgarðsins, markmið og aðgerðir.
Í tillögu að verndaráætlun er lagt til að allt núverandi suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs verði,
a.m.k. að svo komnu máli, stýrt samkvæmt viðmiðum verndarflokks II hjá IUCN enda falla
tilgangur og markmið núverandi suðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs að meginmarkmiðum
verndarflokks II (sjá þó nánari umfjöllun í kafla 4). Lagt er til að á 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 suðursvæði 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:
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/umfjollun-morgunbladsins/. Náttúrufræðistofnun Íslands.
Kortaskrá með afmörkun háhitasvæða. Send í pósti til Regínu Hreinsdóttur í desember 2009.

Mynd 6.1. Vatnajökulsþjóðgarður, gosbelti, megineldstöðvar og sprungureinar.....................................bls.51
Heimild: Höggunarkort Náttúrufræðistofnunar Íslands 1:600.000 og Jarðfræðikort NÍ 1:600.000.

Mynd 6.3. Náttúruminjar sem njóta sérstakrar verndar á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs skv. 37. gr.
náttúruverndarlaga.................................................................................................................................bls.56
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Heimild: Höggunarkort Náttúrufræðistofnunar Íslands 1:600.000 og Jarðfræðikort NÍ 1:600.000. Björn
Hróarsson (2006).
Mynd 6.4. Útbreiðsla birkiskóga og gróðurrannsóknareitir á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs............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 sveitarfélaginu Hornafirði.........................................bls.61
Heimild: Náttúrufræðistofnun Íslands 2009. Gagnagrunnur um plöntur (óbirt).
Mynd 6.8. Staðfestur fjöldi varpfugla á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.............................................bls.65
Heimild: Fuglaathugarstöð Suðausturlands 2010.
6.9. Mikilvæg svæði vegna fuglalífs í sveitarfélaginu Hornafirði
Mynd 6.10. Votlendissvæði í Sveitarfélaginu Hornafirði..........................................................................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 6.11. Vatnafarsflokkun á suðursvæði 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.
Mynd 6.12. Jarðvegsflokkun á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs……....………..………………………..bls.73
Heimild: Landbúnaðarháskóli Íslands 2009. Ólafur Arnalds, Hlynur Óskarsson, Fanney Ósk Gísladóttir og
Einar Grétarsson. Jarðvegskort af Íslandi.
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 suðurVatnajökuls (V).........................................................................................................................................bls.78
Heimild: Helgi Björnsson og Finnur Pálsson, Icelandic Glaciers, Jökull no. 58, 2008, p:365-386
Mynd 8.1. Erfiðleikagráðaðir vegir og slóðar á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs og nágrenni.............bls.94
Heimild: Vegir frá Loftmyndum ehf. Slóðir frá Samsýn ehf
Mynd 8.4. Helstu núverandi akstursleiðir á jökli á suðursvæði þjóðgarðsins.........................................bls.100
Heimild: Starfmenn Vatnajökulsþjóðgarðs.
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Mynd 9.1. (Þjónustukort) Mannvirki og helstu leiðir á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.....................bls.107
Heimild: Starfsmenn Vatnajökulsþjóðgarðs.
Mynd 9.3. Veðurstöðvar, flóðamælar og fjarskiptamöstur á suðursvæði 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. 200911-18/01.
Mynd 11.1. Hefðbundin landnotkun á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs…….…………..……………..bls.130
Heimild: Reglugerð nr. 755/2009 um Vatnajökulsþjóðgarð. Vegagerðin 2009. Ýmsar munnlegar heimildir.

11

II - Ramminn
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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 suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs
Svæðisráð suðursvæðis samdi við Fræðasetur Háskóla Íslands á Hornafirði 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 suðursvæði 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.
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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.
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, ekki síst þar sem enn vantar töluvert upp á að upplýsingar
um náttúrufar séu nægilega ítarlegar.

1.2. Uppbygging verndaráætlunar
Verndaráætlun skiptist í fimm hluta og henni fylgja 15 viðaukar.
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 fjölmarga hagsmunaaðila eins og lög og reglugerð
gera ráð fyrir. Samráð átti sér stað með margvíslegum hætti. Haldnir voru opnir íbúafundir,
lokaðir fundir um einstök málefni og kynningar. Á vegum svæðisráðs voru skipaðir tveir
starfshópur sem ráðgjafar áttu sæti í, ásamt starfsmönnum Vatnajökulsþjóðgarðs, um tvö ný
svæði innan þjóðgarðsins, þ.e. Heinabergssvæðið og Hoffell. Hlutverk starfshópanna var að
móta fyrstu tillögur til svæðisráðs um nauðsynlegar aðgerðir og aðbúnað á umræddum svæðum,
m.a. í ljósi ábendinga frá landeigendum og öðrum aðilum sem áttu þar hagsmuna að gæta.
Einnig var efnt til samráðsfunda með bæjarfulltrúum og starfsmönnum Sveitarfélagsins
Hornafjarðar um ýmis málefni tengd gerð verndaráætlunar, s.s. umhverfis- og skipulagsmál.
Ráðgjafar á vegum Háskólasetursins funduðu reglulega með þjóðgarðsverði og öðrum
starfsmönnum þjóðgarðsins um efni og áherslur verndaráætlunar, svo og með formanni
svæðisráðs; framangreindir aðilar tóku enn fremur virkan þátt í skrifum vegna verndaráætlunar.
Þá var fundað reglulega með ráðgjöfum að gerð verndaráætlunar á öðrum svæðum
þjóðgarðsins, í þeim tilgangi að samræma áherslur og aðferðafræði á milli mismunandi
verndarsvæða.
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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 fallin[n] 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 mikilvægis þjóðgarðsins í náttúrufarslegu, menningarlegu,
félagslegu og efnahagslegu tilliti. Sú framtíðarsýn sem mótuð er í verndaráætlun og þau
markmið sem fylgja, byggja á nánari greiningu á framangreindum þáttum.
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 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 í 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 ís, 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
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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.
Á fundinum komu fram margar góðar hugmyndir og tillögur um ýmsa þætti starfseminnar og hafa
þær verið nýttar sem leiðarljós 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 ráðgjafar við
undirbúning að stofnun þjóðgarðsins. Í þeirri nefnd áttu sæti fulltrúar þeirra sveitarfélaga sem
land eiga að Vatnajökulsþjóðgarði auk fulltrúa ráðuneytisins og fulltrúa frjálsra félagasamtaka.
Nefndin skilaði inn skýrslu með tillögum að stærð, stjórnskipulagi og þjónustuneti þjóðgarðsins í
nóvember 2006.
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
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þjóðgarðurinn stækkaður um 50 ferkílómetra þegar fjalllendi við Hoffellsjökul í Sveitarfélaginu
Hornafirði varð hluti af þjóðgarðinum.
2.2.2. Mörk, stærð og staðsetning
2

1

2

Vatnajökulsþjóðgarður er nú rúmlega 12.850 km að stærð, þar af eru 8.300 km 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.
2

Samkvæmt tillögum ráðgjafanefndar átti þjóðgarðurinn að ná yfir um 13.433 km 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 tillögunum. Í kafla 13 verður gerð grein fyrir mikilvægum jaðarsvæðum þjóðgarðsins.

1

Tölur byggðar á útreikningum eftir lagfæringar á þjóðgarðsmörkum á korti við gerð verndaráætlunar.
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Mynd 2.1. Mörk og staðsetning Vatnajökulsþjóðgarðs. (ekki endanlegt kort)
Suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er á Suðausturlandi, að stærstum hluta innan Sveitarfélagsins
Hornafjarðar. Þjóðgarðsmörkin fylgja jökuljaðrinum víðast hvar en á nokkrum stöðum ná mörkin
lengra niður á láglendið. Svæðið í Austur – Skaftafellssýslu sem áður tilheyrði
Skaftafellsþjóðgarði tilheyrir nú Vatnajökulsþjóðgarði auk þess sem Hjallanes, svæði við
Heinaberg og í Hoffellsfjalllendi eru innan þjóðgarðsins. Þá er friðlandið í Lónsöræfum
(Stafafellsfjöllum) í umsjá 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.
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Norðan Vatnajökuls er eldfjallalandslag einkennandi og jarðmyndanir, myndaðar af samspili
eldvirkni og jökla, eru margar og fjölbreyttar. Gróður er lítill og helst við lindasvæði á jaðri
Ódáðahrauns. Í Jökulsárgljúfrum eru miklar andstæður; hrikaleg gljúfur og gróðurrík svæði sem
milda áhrifin af hrikalegu landslaginu. Þar er einstök fossaröð.
Mikill ferðamannafjöldi heimsækir Jökulsárgljúfur og nágrenni. Á hálendinu 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.
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
fugla- og hreindýraveiði. Stefnt er að sjálfbærri landnotkun.
Suðursvæði
Suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er á Suðausturlandi, 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 trónir
megineldstöðin Tungnafellsjökull með sitt líparít og háhitasvæði og austan hennar, í
Vonarskarði, eru vatnaskil milli Norður- og Suðurlands.
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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 8
stjórnarmenn. Formaður og varaformaður eru skipaðir af umhverfisráðherra. Fjórir stjórnarmenn
eru formenn svæðisráða en auk þess eiga umhverfis- og náttúruverndarsamtök einn 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 fimm
sérfræðingar í þjóðgarðinum öllum.
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.
Á suðursvæðinu voru þrír fastir starfsmenn árið 2009 (þ.e. þjóðgarðsvörður, aðstoðarmaður,
þjóðgarðsvarðar sem tók til starfa á seinni hluta ársins, og einn sérfræðingur sem staðsettur er á
Höfn) og ellefu sumarstarfsmenn. Landvarsla innan friðlandsins í Lónsöræfum er á vegum
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þjóðgarðsins. Þjóðgarðurinn rak veitingasölu í Skaftafelli og þar voru sjö starfsmenn. Auk þess
unnu sjálfboðaliðar á vegum Umhverfisstofnunar á suðursvæðinu 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). Innan suðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs er fyrst og fremst land í eigu
ríkisins. Svæði í einkaeigu hafa einnig komið inn í þjóðgarðinn með samningum við
landeigendur. Gildandi er einn samningur á milli Vatnajökulsþjóðgarðs og landeigenda á
suðursvæði þjóðgarðsins en sá samningur var gerður vegna Hjallaness í landi Skálafells.
Samningur vegna fjalllendis við Hoffell var gerður á milli landeigenda og umhverfisráðuneytisins.
Nánar verður fjallað um landnotkun einstakra svæða þjóðgarðsins í kafla 11.
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Mynd 2.2. Rekstrarsvæði Vatnajökulsþjóðgarðs
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Mynd 2.3 Eignarhald á landi innan Vatnajökulsþjóðgarðs
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Mynd 2.4 Eignarhald á landi innan suðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs (í vinnslu)

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, Geldingafell og við Kollumúlavatn (Egilssel) auk þess sem það á húsnæði í
Hvannalindum sem er utan þjóðgarðs. Landverðir í Snæfellsskála 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.
Ferðafélag Austur-Skaftfellinga á og rekur Múlaskála við Kollumúla í Lónsöræfum og tjaldstæði á
sama stað.
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 bráðabirgðasamningur var gerður við tvo ferðaþjónustuaðila um aðstöðu í
Skaftafelli sumarið 2009. Sjá viðauka 4.
Engir slíkir samningar eru á austur- og vestursvæði þjóðgarðsins.
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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.
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

*Reglugerðir má sjá í viðauka 5.
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Friðlýsing
Náttúruvætti

Reglugerð*
457/1996

Friðland
Friðland
Friðland
Friðland

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

Mynd. 2.5. Vatnajökulsþjóðgarður og friðlýst svæði í umsjá Vatnajökulsþjóðgarðs.
Lónsöræfi í Stafafellsfjöllum voru friðlýst sem friðland árið 1977 að frumkvæði
Náttúruverndarsamtaka Austurlands. Til friðlandsins teljast innfjöll með Eskifelli, Kjarrdalsheiði,
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Kollumúla og Víðidal. Þetta er eitt stærsta verndarsvæði landsins, um 320 km . Mikil
náttúrufegurð er í Stafafellsfjöllum og fjölbreytni og litadýrð í landslagi. Jarðmyndanir eru
áhugaverðar á svæðinu, fagrar líparítskriður, sérkennilegir móbergsdrangar og mikið um
holufyllingar. Nokkrar kulnaðar megineldstöðvar eru innan friðlandsins og enn gætir leifa
jarðhitans í ummynduðu bergi og ölkeldum. Landmótun jökuls og vatna setur sterkan svip á
svæðið, þar eru mikil gljúfur og háir fossar. Hreindýr eru algeng á svæðinu, sérstaklega í Víðidal.
Víða er birkikjarr inn með Jökulsá, m.a. í Leiðartungum og sunnan í Kollumúla. Á svæðinu eru
merkar minjar um byggð og búskap. Í lok 19. öld var búið í Eskifelli og í Grund í Víðidal en þar
má enn finna bæjarrústir og aðrar minjar um búskap og samgöngur. Fyrr á öldum lá þjóðleið úr
Fljótsdal niður í Lón. Leiðin nefnist Norðlingavegur og er kennd við Norðlendinga sem fóru
ríðandi suður til að sækja sjóróðra á Suðausturlandi. Um þessa leið vitna fornar vörður og
örnefni eins og Norðlingavað á Jökulsá og Víðidalsá.
Innan marka Sveitarfélagsins Hornafjarðar eru nokkur minni friðlýst svæði (sjá töflu 1.1) sem eru
í umsjón Umhverfisstofnunar. Lagt er til að Vatnajökulsþjóðgarður og Umhverfisstofnun kanni
möguleika á nánara samstarfi um umsjón þessara svæða.
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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. Ýmis ný svæði í grennd
við Vatnajökul voru friðlýst við stofnun þjóðgarðsins, þ.á.m. Heinabergssvæðið og Hjallanes í
landi Skálafells. 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
Vatnajökulsþjóðgarð og reglugerðum um Vatnajökulsþjóðgarð.

12.

og

13.

gr.

laga

um

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.
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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.
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.

11. Hefðbundin landnotkun og önnur starfsemi

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.).
Aðalskipulag Hornafjarðar 1998-2018 er í endurskoðun um þessar mundir. Einnig er unnið að
deiliskipulagi fyrir þjónustusvæðið í Skaftafelli. Þörf er á deiliskipulagi fyrir önnur svæði í
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Skaftafelli sem og önnur svæði á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Tekin hefur verið saman
greinargerð um skipulag í friðlandinu á Lónsöræfum sem hefur þó ekki stöðu deiliskipulags.
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

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

Aðalskipulag 2009-2029 á
vinnslustigi.
Aðalskipulag 2009-2021 á
vinnslustigi.
Aðalskipulag 2010-(2030?) 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

Svæðisskipulag
miðhálendisins
1999-2015
Svæðisskipulag miðhálendisins
1999-2015

Aðalskipulag 2002-2014 í gildi
en á vinnslustigi.

Svæðisskipulag
1999-2015

Aðalskipulag 2002-2014 í gildi
en í endurskoðun, á vinnslustigi.

miðhálendisins

Deiliskipulag innan
þjóðgarðs
Mynni Ásbyrgis
2004Hálendismiðstöð við
Drekagil
2001-

Aðalskipulag 2002-2014 í gildi

Aðalskipulag 1998-2018 í gildi
en á vinnslustigi.

Skaftafell
Í vinnslu

Aðalskipulag 2002-2014 í gildi
en í endurskoðun, á vinnslustigi.

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.
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Svæðisskipulag miðhálendisins nær til hálendissvæða í Austur - Skaftafellssýslu. Fjallað er um
hlutverk hálendisins sem útivistar- og ferðamannasvæðis og „gert er ráð fyrir áframhaldandi
uppbyggingu ferðaþjónustu á jaðarsvæðum hálendisins og að sótt verði inn á Vatnajökul í enn
ríkara mæli“ (Samvinnunefnd um svæðisskipulag Miðhálendis Íslands, 1998, 146). Byggingar og
aðrar framkvæmdir á svæðinu eru háðar byggingarleyfi og þurfa að samræmast stefnu skipulags
um útlit og hagkvæmni.
2.3.5.3. Deiliskipulag einstakra svæða
Eins og sjá má í töflu 2.3. eru fáein 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 suðursvæði þjóðgarðsins þar sem lagt er
til að gera deiliskipulag.
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Mynd 2.6. 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 Ramsarsamningsins; Mývatn-Laxá, 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.
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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.
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

IV hluti - Framtíð

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

Er unnin með vísan til 65 gr. laga um náttúruvernd 44/1999. Í Náttúruverndaráætlun 20042008 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.
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til

í

13. kafli – Jaðarsvæði
Sjá yfirlit yfir svæði sem
tengjast
Vatnajökulsþjóðgarði
í
viðauka 8.

2009

Náttúruverndaráætlun 2009-2013

III hluti – Auðlindir
13. kafli – Jaðarsvæði.

2009

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.
Náttúruminjaskrá
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

2008

Sjá yfirlit yfir svæði sem
tengjast
Vatnajökulsþjóðgarði í viðauka 8.
13. kafli – Jaðarsvæði

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
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 20102013 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, Núpsstaðaskógur, er við jaðar Vatnajökulsþjóðgarðs 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
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Rammaáætlun snertir
suðursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs ekki.
Sjá yfirlit yfir svæði sem

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.
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

tengjast
Vatnajökulsþjóðgarði
viðauka 8.

í

6. kafli – Náttúra

Í landgræðsluáætlun eru tiltekin svæði sem stefnt er á að vinna með á árunum sem áætlunum
nær til. Þar 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. Eitt þessara svæða
er á jaðri suðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs en það er ofan Fagurhólsmýrar í Öræfum
(Landgræðsla ríkisins, á.á.).

Sjá yfirlit yfir svæði sem
tengjast
Vatnajökulsþjóðgarði
í
viðauka 8.

Samgönguáætlun 2007-2010

8. kafli – Vegakerfi og
aðkoma

Í samgönguáætlun er fjallað um samgönguframkvæmdir sem tengjast Vatnajökulsþjóðgarði.
Áætlunin er í endurskoðun og óvíst með fjármögnun framkvæmda vegna aðstæðna í
þjóðfélagi. Í samgönguáætlun 2007-2010 eru engar framkvæmdir í mikilli nálægð við
suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Tvö verkefni eru innan Sveitarfélagsins Hornafjarðar;
annars vegar breytingar á hafnaraðstöðunni á Höfn og hins vegar tilfærsla hringvegarins um
Hornafjörð. Ekki hefur verið tekin endanleg ákvörðun um vegstæði (Samgöngu- og
sveitarstjórnarráðuneytið, á.á.).

2.5.1 Skýrsla ráðgjafanefndar Umhverfisráðuneytisins um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs
Í skýrslu ráðgjafanefndar Umhverfisráðuneytisins (2006) um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs segir
um suðursvæðið:
Rekstarsvæði 3 taki til þess hluta Skaftafellsþjóðgarðs sem er í Sveitarfélaginu Hornafirði ásamt
nokkrum svæðum utan jökulsins í sveitarfélaginu, þ.e. friðlandsins á Lónsöræfum,
Heinabergsfjalla og lands Flateyjar á Mýrum ofan byggðalínu ásamt fjalllendi Hjallaness í landi
Skálafells og svæðinu umhverfis Steinadal að Hala í Suðursveit. Stærð svæðisins er um 3.879
2
km .

2.5.2 Staðardagskrá 21
Staðardagskrá 21 fyrir Hornafjörð var unnin í takt við yfirlýsingu frá heimsráðstefnu Sameinuðu
þjóðanna um umhverfi og þróun í Rio de Janeiro árið 1992. Markmið Staðardagskrár 21 fyrir
Hornafjörð er að samfélagið vinni í átt að sjálfbærri þróun. Í umhverfisstefnu staðardagskrár
Sveitarfélagsins Hornafjarðar er fjallað um ýmsar hliðar umhverfismála í sveitarfélaginu.
Vatnajökulsþjóðgarður og umhverfisstefna sveitarfélagsins ættu að geta stutt hvort við annað á
margan hátt. Stefna sveitarfélagsins varðandi menningarminjar og náttúruvernd á þessa leið
(Staðardagskrárnefnd, 2000):
Sveitarfélagið Hornafjörður lítur á þær einstöku náttúruperlur sem er að finna innan
sveitarfélagsins sem auðlind og vill leggja áherslu á viðhald líffræðilegrar fjölbreytni. Lögð er
áhersla á virðingu fyrir sögu og menningarminjum í sveitarfélaginu. Aðgengi að merktum stöðum
hafi að leiðarljósi að „njóta lands en níða ei“.

Sveitarfélagið hefur einnig sett fram stefnu varðandi atvinnulíf, matvælaframleiðslu og
ferðaþjónustu sem og um útivist vegna Staðardagskrár 21:
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Sveitarfélagið Hornafjörður vill byggja upp atvinnustarfsemi í anda sjálfbærrar þróunar þannig að
atvinnulífið starfi í sátt við umhverfið og gangi ekki á höfuðstól náttúrunnar.
Aðstaða til útivistar og einstakar náttúrperlur verði metnar sem mikilvægur þáttur í að auðga
búsetu og mannlíf í sveitarfélaginu og íbúar verði hvattir til þess að nýta sér þessa möguleika.

2.5.2. Fyrri verndaráætlanir
Árið 2004 vann Helga Davids, sérfræðingur hjá Vatnajökulsþjóðgarði, drög að verndaráætlun
fyrir Þjóðgarðinn í Skaftafelli fyrir árin 2008-2018. Þar er úttekt og lýsing á helstu þáttum
þjóðgarðsins svo sem náttúru, menningarminjum og mannvirkjum. Mat er lagt á verndargildi
náttúrufars á svæðinu og greint frá verndarviðmiðum og forsendum verndunar í hverju tilviki.
Ekki hefur verið lokið við gerð framkvæmda- og verkefnaáætlunar.

2.5.3. IBA svæði
Nokkur svæði í Austur-Skaftafellssýslu
hafa verið skilgreind sem alþjóðlega mikilvæg
fuglasvæði. Samtökin Bird Life International halda utan um úttekt og skráningu á svæðum sem
teljast sérstaklega mikilvæg vegna fuglalífs og eru þau kölluð IBA svæði (Important Bird Areas).
Innan Austur-Skaftafellssýslu eru eftirtalin IBA svæði: Skeiðarársandur, Breiðamerkursandur,
svæðið frá Hestgerðislóni að Hornafjarðarfljótum, Skarðsfjörður, Lónsfjörður og Hvalnesskriður
(BirdLife International, 2009). Búist er við fjölgun IBA svæða í sýslunni og stækkun núverandi
svæða (Einar Þorleifsson, samtal, janúar 2010).

Mynd 2.7. Alþjóðlega mikilvæg fuglasvæði á Suðausturlandi.

2.5.4. Náttúruverndaráætlun
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Í Náttúruverndaráætlun 2004-2008 (Umhverfisstofnun, 2003) voru settar fram tillögur um
verndun fimm svæða í Austur-Skaftafellssýslu en þau eru:
1. Austurskógar í Lóni. Hugmynd að friðlýsingu svæðis sem að hluta nær að friðlandinu á
Lónsöræfum. Í Austurskógum er gamall birkiskógur og sérstætt gróðurfar, þar vaxa m.a.
sjaldgæfar fléttur. Einnig eru áhugaverðar jarðmyndanir á svæðinu.
2. Fjalllendi við Hoffellsjökul. Landslag svæðisins mótað af jöklum og ýmsar jökulminjar.
Gróðurfar er sérstætt á svæðinu, meðal annars birkiskógur. Stór hluti þessa svæðis er
nú innan Vatnajökulsþjóðgarðs.
3. Steinadalur. Jarðfræði svæðisins er áhugaverð og jarðmyndanir fjölbreyttar. Landslagið
er stórbrotið og gróðurfarið sérstætt, meðal annars vegna mikils fjölda fléttutegunda.
Búsetuminjar og tengingar við þjóðsögur eru á svæðinu. Steinadalur liggur að mörkum
Vatnajökulsþjóðgarðs.
4. Breiðamerkursandur – Kvíármýrarkambur. Svæðið er á milli jökulsins og hafsins.
Þarna eru ýmsar jökulminjar, meðal annars jökullón þar sem sjávarfalla gætir. Áhugavert
lífríki er á þessum slóðum; selir, fuglar og gróður. Friðlýst svæði myndi ná að mörkum
Vatnajökulsþjóðgarðs.
5. Skeiðarársandur. Sandurinn er framburður straumvatna frá jöklinum sem flæmast um
sandinn. Ingólfshöfði er innan þessarar friðlýsingartillögu. Selir kæpa á sandinum og þar
er einnig birkiskógur í örum vexti. Við sandinn hafa orðið allmörg strönd og fyrsta
íslenska skipbrotsmannaskýlið var reist þar.
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Náttúruverndaráætlun 2009-2013 leggur til verndun á nokkrum svæðum innan Vatnajökulsþjóðgarðs
og í nágrenni hans. Á suðursvæðinu er um þrjá staði að ræða og voru tveir þeirra einnig nefndir í
fyrstu náttúruverndaráætlun, sbr. umræðu hér að ofan.
1. Skóglendi við Hoffellssjökul – verndun plöntusvæðis vegna einstaks gróðurfars og
sjaldgæfra tegunda. Svæðið er nú innan Vatnajökulsþjóðgarðs.
2. Steinadalur – verndun plöntusvæðis vegna gróðurfars og sjaldgæfra tegunda. Hluti af
svæðinu nær að mörkum Vatnajökulsþjóðgarðs.
3. Undirhlíðar í Nesjum – sem verndunarsvæði fyrir smádýr/hryggleysingja en þetta á þessum
slóðum er eina búsvæði tröllasmiðs á landinu.

2.5.6.Náttúruminjaskrá
Allmörg svæði í Austur-Skaftafellssýslu eru á náttúruminjaskrá og eru þau sýnd í töflu 1.1 (Kristján
Geirsson, 1996). Sum þeirra eru nú hluti Vatnajökulsþjóðgarðs en nokkur til viðbótar hafa verið
útnefnd til verndunar í náttúruverndaráætlunum. Vatnajökulsþjóðgarði tilheyra nú: Skaftafell, Esjufjöll
og Heinabergsfjöll. Auk þess tilheyra Vatnajökulsþjóðgarði hlutar svæðanna sem kallast
„Skálafellsjökull og fjalllendi Suðursveitar“ og „Umhverfi Hoffellsjökuls“.
Tafla 2.5. Friðlýst svæði og aðrar skráðar náttúruminjar í Austur-Skaftafellssýslu (Kristján Geirsson,
1996).
Þjóðgarður

Friðlönd

Skaftafell *

Esjufjöll *
Ingólfshöfði
Lónsöræfi
Salthöfði og Salthöfðamýrar

Náttúruvætti

Díma í Lóni
Ingólfshöfði
Háalda

Fólkvangur

Ósland

Aðrar skráðar

Lónsfjörður og Hvalnes (626)

náttúruminjar

Þórisdalur (627)
Laxárdalur í Nesjum (628)
Skarðsfjörður (629)
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Baulutjörn (630)
Umhverfi Hoffellssjökuls (631) (*)
Skálafellsjökull og fjalllendi í Suðursveit (632) (*)
Steinadalur og Staðarfjall (633)
Hrollaugseyjar (634)
Breiðamerkursandur,

Jökulsárlón,

jökulöldur

við

Kvíárjökul

og

Eystrihvammur (635)
Hamrar milli Gljúfursár og Salthöfða (636)
Svínafellslögin (637)
Stóralda (638)
Fjalllendið utan Skarðsdals (653)
Heinabergsfjöll (654) *
*Svæði sem nú eru innan Vatnajökulsþjóðgarðs. (*) Svæði sem nú eru að hluta innan
Vatnajökulsþjóðgarðs.
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Mynd 2.8. Vatnajökulsþjóðgarður, svæði á Náttúruverndaráætlun 2004-2008,
Náttúruverndaráætlun 2009-2013, svæði á Náttúruminjaskrá og háhitasvæði.
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svæði

á
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Mynd 2.9. Suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs, svæði á Náttúruverndaráætlun 2004-2008, svæði á
Náttúruverndaráætlun 2009-2013, svæði á Náttúruminjaskrá og háhitasvæði.
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III - Auðlindir
Suðursvæðis
Verndargildi
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3. Mat á verndargildi
Vatnajökulsþjóðgarður 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. Nauðsynlegt er að leggja mat á verndargildi náttúruminja til að geta ákveðið
hvaða nýting er ásættanleg og hvaða verndarstig er æskilegt á einstökum svæðum. Taka skal tillit til
verndargildis einstakra svæða eða náttúruminja við stefnumótun um landnotkun, þjónustustig og
vernd þessara svæða. 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 suðursvæði 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
almennt í Vatnajökulsþjóðgarði var stuðst við:
Aðferðafræði Náttúruverndaráætlunar 2004-2008. Í Náttúruverndaráætlun 2004-2008 var kynnt
aðferðafræði við mat á verndargildi svæða á Íslandi en hún grundvallast á íslenskri lagaumgjörð um
náttúruvernd, skuldbindingum Íslands á alþjóðavettvangi, alþjóðlega viðurkenndum stöðlum og
verndarviðmiðum svo og stefnumörkun íslenskra stjórnvalda. 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
2
tjarnir, 1000 m , mýrar og flóar 3 ha og hverir og heitar uppsprettur.
39. grein náttúruverndarlaga. Vernd skóga og annarra gróðursamfélaga.
40. grein náttúruverndarlaga. Steindir.
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. Náttúrufræðistofnun Íslands hyggst
yfirfæra þessa vinnu og niðurstöður hennar yfir á allt hálendi Íslands. Vistgerðir hafa ekki enn verið
kortlagðar á suðursvæði þjóðgarðsins.
Skýrsla Náttúrufræðistofnunar Íslands um mat á verndargildi 18 háhitasvæða. Skýrslan kom út
í nóvember 2009 og er unnin fyrir Orkustofnun vegna rammaáætlunar. Þrjú háhitasvæði eru innan
Vatnajökulsþjóðgarðs eða í næsta nágrenni hans, en ekkert þeirra er þó á suðursvæðinu,
Í töflu 3.1 eru dregin fram áhersluatriði auðlinda svæðisins þar sem fyrst og fremst er stuðst við
aðferðarfræði Náttúruverndaráætlunar 2004-2008 og þau verndarviðmið sem þar voru lögð til
grundvallar.
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Tafla 3.1. Suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs
Mat á verndargildi náttúru- og menningarminja
Náttúruminjar
sem þarfnast
verndar
Viðföng
Jarðfræðileg
fjölbreytni

Undirviðföng

Verndarviðmið

Forsendur fyrir verndun

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

Jöklalandslag: Skriðjöklar og landslag mótað af þeim og jökulám, allt
fram í sjó
Virkar megineldstöðvar: Öræfajökull, Esjufjöll
Útkulnaðar megineldstöðvar og bergtegundir sem tengjast þeim
(djúpberg, rýólít)
Víðáttumiklir jökulsandar

Sérstaklega
fjölbreyttar
jarðmyndanir

eða

fágætar

Jökullón (sporðlón og jökulstífluð lón, ummerki um horfin lón s.s.
Öræfajökull
strandlínur) er eldkeila og enn fremur hæsta fjall landsins
Margvíslegar
jökulminjar
(t.d.
jökulöldur,
malarásar,
jökulker)Jökulhlaup og ummerki þeirra. Ummerki um framhlaup
jökla.
Stuðlabergsmyndanir (t.d. á Heinabergssvæði og við Svartafoss)
Fjölbreyttar bergtegundir og –myndanir (t.d. gangar) í útkulnuðum
megineldstöðvum

Jarðmyndanir viðkvæmar fyrir röskun

Stuðlabergsmyndanir (t.d. Heinar)
Jökulöldur, jökulker og ýmis önnur ummerki um framrás og hop jökla

Vatnafar

Viðhald náttúrlegra þróunarferla

Landmótun jökuláa.

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

Vatnajökull, helstu skriðjöklar hans og jökulár.
Jökulhlaup og ummerki þeirra á söndum. Jökullón (jaðarlón og
sporðlón). Fossar.
Vatnajökull geymir mikinn vatnsforða. Mengun á vatnsforðanum í
Vatnajökli getur haft skaðleg áhrif á umhverfi og vatnafar á láglendi.

Líffræðileg
fjölbreytni

Tegundir
og
stofnar

Sérstaklega
fjölbreytt
lífríki.
Sjaldgæfar
tegundir og
stofnar.
Vísindalegt
gildi

Votlendi viðkvæm fyrir röskun

Skaftafellsheiði, Hjallanes, Geitafellsmýri

Plöntur*

Fjölbreytt háplöntuflóra. Fjórar tegundir háplantna á válista vaxa á
svæðinu; svartburkni, klettaburkni og eggtvíblaðka sem allar eru
friðlýstar, og gullbrá. Bergsteinbrjótur og dvergtungljurt eru einnig á
svæðinu og teljast sjaldgæfar háplöntur.
Þörf er á frekari rannsóknum á mosum á svæðinu. Vitað er um þrjá
sjaldgæfar mosategundir á svæðinu; fjallasigð, trjáhetta og barkhetta
en þær síðarnefndu eru báðir á válista og finnast aðeins í Skaftafelli.
Fléttuflóra er einnig fjölbreytt Fimmtán sjaldgæfar fléttutegundir, þar
af sjö á válista finnast á svæðinu.
Mosaflóra talin fjölbreytt. Ein sjaldgæf tegund hvirfilmosa hefur
fundist, Rhodobryum roseum

Mikilvægar
tegundir og
stofnar,
alþjóðleg
ábyrgð.
Vísindalegt
gildi.

Sveppir

Sveppaflóra ekki vel þekkt.

Fiskar

Evrópski állinn og ameríski állinn eru í ferskvatni á svæðinu.

Fuglar**

Á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs verpa sex tegundir fuglar sem eru
á válista; flórgoði, grágæs, straumönd, fálki, svartbakur og hrafn.

Smádýr

Áhugavert smádýralíf er á svæðinu en það þarf að rannsaka frekar.
Eini fundarstaður kjarrköngulóar á Íslandi er í Skaftafelli.

Fuglar

Níu fuglategundir sem Íslendingar bera alþjóðlega ábyrgð á (30% af
Evrópustofni) verpa á suðursvæði þjóðgarðsins; fýll, álft, straumönd,
sandlóa, heiðlóa, sendlingur, lóuþræll, spói og kría.
Á lista BirdLife International yfir alþjóðlega mikilvæg fuglasvæði eru
mörg svæði í mikilli nálægð við þjóðgarðinn. .
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Viðhald sterkra stofna eða náttúrulegra þróunarferla.
Vísindalegt gildi.

Mikilvægt búsvæði skúms.

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

Gamlir birkiskógar eru mikilvægir fyrir líffræðilegan fjölbreytileika:
Bæjarstaðaskógur, Hoffellsfjöll

Viðkvæm fyrir röskun

Jökulsker vegna viðkvæmrar flóru.

Mikilvæg búsvæði við
hreindýra.
Gróðurframvinda
jökuljaðra og á jökulskerjum.

Jökulsker eru búsvæði sjaldgæfra fléttutegunda.

Náttúruleg gróðurvistkerfi
plöntu- og trjátegunda.
Landslag

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

og gróðurframvinda vegna innfluttra

Fjallendi, að mestu þakið jökli og rofið af mörgum skriðjöklum, af
fjölbreyttri gerð. Áberandi jöklaminjar m.a. við jökuljaðra.
Víðáttumiklir sandar sem m.a. sýna ummerki jökulhlaupa. Jökulár og
jökullón áberandi á öllu svæðinu.
Litskrúðugt landslag umhverfis fornar megineldstöðvar.
Útivist og ferðamennska.

Menningarsöguminjar

og

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

Viðkvæm fyrir röskun

Jökuljaðrar - umhverfi mótað af skriðjöklum er viðkvæmt landslag.

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

Minjar um sambúð manns og náttúru, mikil nálægð byggðar og jökla.
Ferðaleiðir um fjalllendi, jökla og jökulsanda, meðal annars vegna
landbúnaðar og sjósóknar. Búsetulandslag í Skaftafelli og Heinabergi.

Fossar

Svartifoss, Magnúsarfoss, Hundafoss, Skaðafoss og Þjófafoss í
Skaftafelli. Fossinn í Bólstöðum við Heinaberg, Múlafoss í
Hoffellsfjöllum.

Hverir og aðrar heitar uppsprettur

Heitulækir í Morsárdal, heit uppspretta í Vatnsdal.

Stöðuvötn og tjarnir,  1000 m2

Jökullón við m.a. Skeiðarárjökul, Skaftafellsjökul, Fjallsjökul,
Breiðamerkurjökul, Heinabergsjökul, Fláajökul og Hoffellsjökul.

*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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IV - Framtíð og
stefna
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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.
Suðursvæði 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. Enn fremur ber að líta á stofnun
Vatnajökulsþjóðgarð sem mikilvæga aðgerð til eflingar byggðar á svæðinu.
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.
 Bæta aðgengi að þjóðgarðinum og hvetja til útivistar í hinu síkvika umhverfi þar sem gestir
eru fræddir um virka landmótun svæðisins, jarðmyndanir, vistkerfi, líffræðilegan fjölbreytileika
og áhrif 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.
 Vernda landslag
 Vernda menningarminjar
 Vernda vatnafar
 Stuðla að rannsóknum og vöktun á margvíslegum náttúrufarsþáttum
 Stuðla að sjálfbærri ferðaþjónustu með hagrænt gildi fyrir grannbyggðir þjóðgarðsins og án
þess að ganga á auðlindir þjóðgarðsins.
 Stuðla að fræðandi 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.
 Efla fræðslu um náttúru, sögu og mannlíf þjóðgarðsins
 Stuðla að jákvæðri, sjálfbærri byggðaþróun í grannbyggðum þjóðgarðsins
 Efla ævintýraferðamennsku og fjallamennsku í fjölbreyttu umhverfi svæðisins.
Tilgangur og markmið núverandi suðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs falla í höfuðdráttum að
meginmarkmiðum verndarflokks II hjá IUCN. Áður en endanleg ákvörðun um verndarflokk svæðisins
verður tekin þarf þó að fá nánari ráðleggingar frá IUCN um hvort sauðfjárbeit eins og hún er stunduð á
tveimur hlutum svæðisins samræmist meginmarkmiðum verndarflokks II, bæði hvað eðli og umfang
varðar. Verði niðurstaðan sú að svo sé ekki þarf að skoða kosti þess og galla að umrædd svæði
(Heinabergsdalur og Hoffellsfjöll) verði sett í annan IUCN verndarflokk (þ.e. flokk VI) eða að um þau
verði settar sérstakar reglur þannig að þau geti eftir sem áður verið hluti þjóðgarðsins þó að stýring
þeirra falli ekki að öllu leyti að meginmarkmiðum verndarflokks II (sbr. 75% regluna sem vísað var til
hér að ofan). Ofangreind álitamál þarf enn fremur að skoða út frá þjóðgarðinum í heild, sem og
áformum um stækkun hans í náinni framtíð, ekki síst ef beit viðgengst á þeim svæðum sem munu
bætast við (sbr. meðal annars upphaflegar hugmyndir um mörk þjóðgarðsins, sem og tillögur
ráðgjafanefndar (2006) um hugsanlegar viðbætur).
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Einnig þarf að kanna nánar gildi þess að sérlega viðkvæm og/eða vísindalega mikilvæg svæði innan
suðursvæðisins, einkum þá land (t.a.m. jökulsker) sem er nýlega komið undan jökli, verði sett í IUCN
verndarflokk 1a („algert náttúrufriðland“). Leita þarf nánari ráðleggingar frá IUCN um þetta efni og
jafnframt taka ákvörðun um það út frá þjóðgarðinum öllum, ekki suðursvæðinu eingöngu.
Þar til niðurstaða er fengin um ofangreind álitaefni er það tillaga okkar að suðursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs verði stýrt skv. markmiðum verndarflokks II sem þjóðgarður.

5. Svæðisskipting þjóðgarðsins
Í þessum kafla er fjallað um einstök svæði innan suðursvæðis 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:
a. Heitulækir
Forsendur: Í utanverðum Morsárdal eru nokkrar volgar uppsprettur, sem nefnast Heitulækir. Í
lækjunum vaxa grænir og brúnleitir þörungar og í grennd við þá er sérstakur hitakær gróður, þ.á.m.
blákolla og ýmsar brönugrasategundir. Hlaðin hefur verið stífla í einum af lækjunum og margir sækjast
eftir því að baða sig þar. Svæðið er þegar farið að láta á sjá vegna ágangs ferðamanna og mikilvægt
er að sjá til þess að ekki verði frekari skemmdir á því. Til að koma í veg fyrir skemmdir á viðkvæmum
gróðri þarf að stýra umferð um svæðið og hafa reglulegt eftirlit með því.
Markmið: Að vernda og stýra umferð um Heitulæki sem njóta sérstakrar verndar samkvæmt 37. gr.
laga um náttúruvernd. Að koma í veg fyrir skemmdir á viðkvæmum gróðri og hafa reglulegt eftirlit með
svæðinu.
Skilmálar: Þjóðgarðsverði er heimilt að loka fyrir aðgang að þeim hlutum svæðisins sem
viðkvæmastir eru, ef tilefni er til.
b. Búsetulandslag í Skaftafelli og Heinabergi
Forsendur: Breytingar á jöklum og jökulvötnum höfðu mikil áhrif á búsetu fólks. Jöklar gengu yfir
beitilönd og jökulár flæmdust um og eyddu engjum og túnum. Minjar eru um búsetu í Skaftafelli og á
Heinabergssvæðinu sem segja merka sögu sambúðar manns og oft óblíðra náttúruafla.
Markmið: Að vernda og viðhalda búsetulandslagi og völdum menningarminjum í Skaftafelli og á
Heinabergssvæðinu. Gefa almenningi kost á að kynna sér sögu svæðisins á upplýsingaskiltum eða í
bæklingum.
Skilmálar: Óheimilt er að raska búsetulandslagi og þeim menningarminjum sem markverðastar teljast
að mati fagaðila. Rafstöðinni í Skaftafelli skal haldið við, gömul tún við Selbæinn beitt eða slegin og
trjágróður fjarlægður úr grjóthleðslum. Ekki má raska menningarminjum vegna framkvæmda t.d.
vegna stígagerðar.
c. Svartifoss í Skaftafelli
Forsendur: Umtalsverð hnignun hefur orðið á náttúrulegu umhverfi Svartafoss vegna mikillar
umferðar gangandi ferðamanna. Með fjölgun gesta er búist við enn frekari skemmdum á svæðinu,
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ekki síst á gróðri. Grípa þarf til aðgerða til að hlífa viðkvæmu umhverfi fossins, auka þarf stýringu
ferðamanna og koma þarf upp pöllum með góðu útsýni á fossinn. Slík framkvæmd er vandasöm þar
sem mikilvægt er að draga ekki úr jákvæðri upplifun af heimsókn að Svartafossi.
Markmið: Að vernda umhverfi Svartafoss fyrir sívaxandi ágangi af völdum ferðamanna. Að
endurheimta og vernda gróðurfar í brekkunum við fossinn. Að auðvelda fólki aðgang að góðum
útsýnisstöðum við fossinn. Að tryggja öryggi þeirra sem skoða fossinn.
Skilmálar: Gangandi umferð er einungis heimil á göngustígum og á fyrirhuguðum útsýnispöllum en
óheimil í brekkunum við fossinn. Framkvæmdir við fossinn skulu vera að fullu afturkræfar. Leitast skal
við að halda sjónrænum áhrifum framkvæmdarinnar í lágmarki en leggja áherslu á að varðveita
núverandi ásýnd svæðisins.
d. Endurheimt votlendis á Skaftafellsheiði (sunnan Skerhóls)
Forsendur: Miklir skurðir voru grafnir á vestanverðri Skaftafellsheiði um miðja síðustu öld til að ræsa
fram tún og einnig til að veita vatni í rafstöð í Hæðum. Vegna aðstæðna á heiðinni þar sem er þykkur
jarðvegur og oft mikil úrkoma hafa sumir skurðirnir haldið áfram að dýpka og breikka fram á þennan
dag.
Markmið: Að vinna að því að stöðva frekari útvíkkun skurðanna, sérstaklega við gönguleiðina að
Skerhól. Að vinna að endurheimt fyrra votlendis með því að loka skurðum þar sem því verður við
komið.
Skilmálar: Stöðva skal frekara jarðvegsrof með markvissum aðgerðum. Óheimilt er að beita
stórvirkum vinnuvélum þar sem jarðvegur og gróður er viðkvæmastur.
e. Lambhagi í Skaftafelli
Forsendur: Lambhaginn afmarkast af grjóthleðslu sem er með elstu menningarminjum í Skaftafelli.
Barrtrjám og ösp var plantað í Lambhagann í Skaftafelli um 1950. Þar er nú lítill skógarlundur með
nokkrum grenitrjám sem eru með þeim hæstu á landinu. Fundist hafa litlar greniplöntur, sem hafa
sprottið af fræi, í vegkantinum ofan Lambhagans og voru þær fjarlægðar. Einnig hafa fundist
sjálfsánar plöntur sunnan við Lambhagann. Lundurinn hefur eitthvað verið grisjaður á síðari árum. Ein
stór ösp er einnig í lundinum, en önnur var felld fyrir nokkrum árum. Í lundinum hefur fundist háplantan
Eggtvíblaðka sem er friðlýst og á válista.
Markmið: Að vernda náttúrlegan gróður í Lambhaganum. Að koma í veg fyrir útbreiðslu erlendra
trjátegunda í Skaftafelli með því t.d. að fella öspina sem þar er og fjarlægja nýgræðinga frá henni. Að
vernda grjóthleðsluna sem afmarkar Lambhagann og fellur undir menningarminjar, með því t.d. að
fjarlægja trjágróður úr hleðslunni.
Skilmálar: Stýra skal umferð ferðamanna um Lambhagann, m.a. með góðum upplýsingum og skýrum
merkingum til að hún hafi sem minnst áhrif á gróðurfar og menningarminjar.
f. Birkiskógar – Bæjarstaðaskógur og skógur vestan í Skaftafellsheiði, skóglendi í
Hoffellsfjöllum.
Forsendur: Í Bæjarstaðarskógi í Skaftafelli er birki hávaxnara en annars staðar á landinu, beinvaxið
og með ljósan stofn. Skógar í Skaftafelli hafa náð sér vel á legg eftir að nytjar, fyrst og fremst vegna
kolagerðar, minnkuðu mikið á seinni hluta 19. aldar og lögðust síðar alveg af (Hjörleifur Guttormsson,
1993). Skóglendi er við Hoffellsjökul í stórbrotnu umhverfi mótuðu af skriðjöklum. Gróðurfar í gömlu
birkiskógunum er sérstætt, þeir eru meðal annars búsvæði sjaldgæfra háplantna og fléttutegunda.
Ásætufléttur lifa á trjánum og fauskum þeirra og fram kemur í tillögu að Náttúruverndaráætlun 20092013 að í þessum skógum megi finna flestar þeirra sjaldgæfu fléttna sem vaxa á austur- og
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suðurhluta landsins. Í birkiskóginum í Skaftafelli finnst ein friðlýst háplöntutegund, eggtvíblaðka. Gert
er ráð fyrir lágmarksgrisjun birkiskóganna þar sem fúin og dauð tré hýsa mikinn fjölbreytileika sveppa
sem vinna næringu úr rotnandi trjábolum og auka þar með líffræðilegan fjölbreytileika svæðisins.
Markmið: Að vernda líffræðilegan fjölbreytileika birkiskógarins. Að vernda birkiskóginn og koma í veg
fyrir útbreiðslu erlendra trjátegunda.
Skilmálar: Forðast skal alla röskun á birkiskógunum, s.s. vegna stígagerðar. Óheimilt er að rækta
eða dreifa útlendum trjátegundum, svo og fræjum þessara tegunda í þjóðgarðinum. Birkiskógarnir
skulu almennt ekki grisjaðir heldur látnir lúta náttúrulögmálum.
g. Verndun náttúrulegs gróðurfars í Morsárdal
Forsendur: Þegar Skaftafell varð þjóðgarður var það eitt af skilyrðunum að dregið yrði úr beit og
henni smásaman hætt á svæðinu. Frá því um 1980 hefur svæðið verið fjárlaust. Skeiðará hefur séð til
þess að sauðfé hefur ekki komist inn í Morsárdal af Skeiðarársandi þar sem hún hefur runnið fyrir
mynni dalsins allt þar til snemma sumars 2009. Stefnan var sú að gróðurfar svæðisins fengi að þróast
eftir náttúrlegum lögmálum. Sú áætlun hefur þó ekki gengið allskostar eftir því að undanfarin ár hefur
alaskalúpína náð sér verulega á strik og breiðst hratt út ofan Bæjarstaðarskógar og á aurunum
framan við hann þar sem hún hamlar vexti annars gróðurs. Á Skeiðarársandi er nú beitt um 200
kindum og langstærstur hluti þeirra kemur fram sunnan þjóðvegar við smölun. Í ljósi þessa er ekki gert
ráð fyrir að loka Morsárdal með girðingu að svo stöddu. Nauðsynlegt er að fá fagstofnanir til samráðs
um útrýmingu lúpínu á svæðinu til að upphaflegt markmið með beitarfriðun náist.
Markmið: Að vernda náttúrlegan gróður í Morsárdal og Skaftafellsfjöllum.
Skilmálar: Fylgst verður með ágangi sauðfjár inn í dalinn af Skeiðarársandi, sumarið 2010 og tekin
ákvörðun út frá því í samstarfi við bændur um hvort nauðsynlegt sé að girða fyrir mynni dalsins. Leitað
verði eftir tillögum fagstofnana um aðgerðir til útrýmingar lúpínunni í Morsárdal og unnin
framkvæmdaáætlun út frá því.
h. Esjufjöll og Mávabyggðir, Vöttur
Forsendur: Jökulsker sem eru nýlega komin undan jökli og þar með nýtt land, eru áhugavert
rannsóknarefni, til dæmis vegna rannsókna á landnámi gróðurs, smádýra- og fuglalífi. Skerin eru í
mörgu tilliti viðkvæm fyrir röskun og ágangi. Því er lagt til að valin jökulsker verði tekin frá og sett undir
stranga vernd í samráði við vísindastofnanir t.d. Náttúrufræðistofnun. Slíkt svæði hefði gildi fyrir
náttúrufarsrannsóknir en vísindamenn hefðu aðgang að skerinu með vissum skilyrðum. Áhugavert er
að velja jökulsker til sérstakrar verndar sem eru nýkomin undan jökli eða jafnvel enn ókomin og hafa
því ekki orðið fyrir áhrifum manna. Einnig ætti að horfa til staðsetningar jökulskerjanna þegar valin eru
sker til að vernda sérstaklega en mörg skerin eru óaðgengileg og því ekki til þess fallin að verða
eftirsóttur áfangastaður ferðamanna.
Vöttur er jökulsker í Skeiðarárjökli sem nýlega er kominn undan jökli. Lagt er til að Vöttur fái sérstaka
verndarstöðu innan Vatnajökulsþjóðgarðs. Esjufjöll og Mávabyggðir eru í Breiðamerkurjökli og voru
friðlýst, ásamt Káraskeri og Bræðraskeri, áður en þau urðu hluti af Vatnajökulsþjóðgarði. Umferð er
heimil um svæðið, háð ákveðnum skilyrðum. Skerin eru ekki fjölsótt enda aðgengi að þeim fremur
erfitt. Svæðið er mikilvægt vegna rannsókna á náttúrufari og þar er einn skáli á vegum
Jöklarannsóknafélags Íslands.
Markmið: Að stuðla að náttúrlegri framvindu gróðurs og dýralífs í Esjufjöllum, Mávabyggðum,
Káraskeri og Bræðraskeri með verndun. Að vernda, vegna vísindagildis, jökulskerið Vött sem er
nýlega komið undan jökli.
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Skilmálar: Allt jarðrask og aðrar breytingar á landi eru óheimilar. Óheimilt er að skaða dýralíf, skerða
gróður, breyta honum eða spilla vatni. Umferð vélknúinna ökutækja er bönnuð nema á jökli. Fólki er
heimil för um friðlandið í Esjufjöllum en skylt að ganga þannig um að hvergi sé spillt lífi né landi.
Umferð um jökulskerið Vött er óheimil nema vegna vísindarannsókna og þá með leyfi
þjóðgarðsyfirvalda. Í Esjufjöllum er aðeins heimilt að tjalda við Tjaldmýri í Skálabjörgum. Gert er ráð
fyrir einum skála fyrir vísindastarfsemi Jöklarannsóknafélagsins en engum öðrum mannvirkjum.
i. Stuðlaberg á Heinabergssvæði
Forsendur: Mikið er um stuðlaberg á Heinabergssvæðinu. Heinar kallast klapparásar með
stuðlabergsmyndunum og einnig eru stuðlar í Miðfelli. Með aukinni umferð um svæðið má búast við
auknum ágangi á þessar sérstæðu stuðlabergsmyndanirnar en nokkuð er um að fólk klifri í stuðlunum.
Við það geta orðið skemmdir á berginu og einnig getur gróðurfari hnignað.
Markmið: Að vernda stuðlabergsmyndanir á Heinabergssvæðinu og gróður sem hefur náð þar
fótfestu.
Skilmálar: Umferð fólks um stuðlana er óheimil og skal það gefið skýrt til kynna þar sem stuðlaberg
er að finna.

5.2. Svæði sem þarfnast sértækra aðgerða
Svæði sem þarfnast sértækra aðgerða eru skilgreind út frá 21. og 24. gr. reglugerðar um
Vatnajökulsþjóðgarð.
a. Svæði með lúpínu og öðrum framandi, ágengum tegundum
Forsendur: Alaskalúpína er framandi ágeng tegund sem getur dregið úr mikilvægum þáttum
líffræðilegrar fjölbreytni. Um miðja síðustu öld var alaskalúpínu plantað og sáð í rofabörð ofan
Bæjarstaðarskógar í Morsárdal í Skaftafelli. Hana er einnig að finna í blettum upp með Réttargili og í
Jökulfelli auk þess sem hún breiðist út ofan við Bæjarstaðaskóg. Lúpína er á eyrum framan við
Skaftafellsjökul og í Rauðakambi milli Virkisjökuls og Falljökuls. Útbreiðsla lúpínu er yfirleitt mjög hröð
og því þörf á markvissum aðgerðum til að eyða henni. Samsvarandi ógn getur stafað af öðrum
plöntum, t.d. kerfli.
Markmið: Að vernda líffræðilegan fjölbreytileika þjóðgarðsins og eyða framandi, ágengum tegundum.
Skilmálar: Óheimilt er að rækta eða dreifa útlendum plöntutegundum, svo og fræjum þessara
framandi, ágengra tegunda í þjóðgarðinum. Þeim skal eytt. Þjóðgarðsvörður getur sett skilyrði um
aðferðir og verklag við eyðingu gróðurs.
Sjá nánar um markmið og aðgerðir í kafla 6.6

5.3. Víðerni
Skilgreining starfshóps um ósnortið víðerni frá 1998 segir:
Ósnortið víðerni er landssvæði
-

þar sem ekki gætir beinna ummerkja mannsins og náttúran fær að þróast án álags vegna mannlegra
umsvifa,
sem er í a.m.k. 5 km. fjarlægð frá mannvirkjum og öðrum tæknilegum ummerkjum, s.s. raflínum,
orkuverum, miðlunarlónum og þjóðvegum (sbr. vegalög),
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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 (e. wilderness area) sem
kemst næst því að kallast víðerni. Skilgreiningar verndarflokks Ib miða við friðlýst svæði en íslensk
skilgreining á víðerni er ekki endilega sett með það að markmiði að friðlýsa viðkomandi svæði. Engu
að síður er ákveðin samsvörun þarna á milli en skilgreining IUCN kveður þó mun fastar að orði
varðandi vélknúna umferð innan viðkomandi svæðis og leggur til að hún sé engin eða mjög
takmörkuð. Við afmörkun víðerna við gerð verndaráætlunar var ákveðið að taka tillit til íslensku
skilgreiningarinnar að miklu leyti en einnig að setja þrengri reglur um akstur vélknúinna ökutækja á
þeim víðernum sem falla eingöngu innan þjóðgarðs með hliðsjón af markmiðum verndarflokks Ib.
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:
-

-

2

Svæðið sé a.m.k. 25 km 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. Staðsetning slíkra akstursbelta gæti haft áhrif á
skilgreiningu víðerna.

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 fram á jaðarsvæðum víðerna.
Á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs voru, í samræmi við ofangreind viðmið, skilgreind eftirfarandi
samfelld víðerni (sjá mynd 5.1):
a. Jökulhetta Vatnajökuls
Forsendur: Víðerni Vatnajökuls eru mikil og stórfengleg. Auk ísbreiðunnar er þar að finna fjallgarða
og jökulsker, til dæmis Esjufjöll, Mávabyggðir, Pálsfjall og Grímsvötn. Ferðir um jökulinn eru ekki á
færi annarra en þeirra sem vel þekkja til og eru vanir jöklaferðum því sprungur, svelgir og aðrar hættur
leynast víða. Jökulhettan er langstærsta víðernið innan Vatnajökulsþjóðgarðs og tilheyrir öllum
rekstrarsvæðum hans. Jökulhettan er vettvangur margvíslegrar útivistar og ferðaþjónustu, t.d.
gönguferða um skriðjökla og á fjallstinda, vélsleðaferða og jeppaferða. Jökulhettan er einna
aðgengilegust í þessum tilgangi við sunnanverðan jökulinn.
Skilmálar: Umferð vélknúinna ökutækja er óheimil á Hvannadalshnjúk og á Öræfajökli innan marka
sem skilgreind eru í reglugerð.

b. Kjós og Skaftafellsfjöll
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Forsendur: Kjós er dalur í Skaftafellsfjöllum. Þar mynda ljóst líparít og dökkt blágrýti mikla litadýrð.
Eftir dalnum rennur Kjósarlækur. Umhverfis dalinn eru brött og nokkuð há fjöll. Kjósarbotn er í hjarta
hinnar kulnuðu Skaftafellseldstöðvar. Svæðið er nokkuð vinsælt til gönguferða. Gönguleiðin sem
liggur meðfram Morsánni milli göngubrúa og þvert yfir dalinn hefur einnig verið notuð til að flytja kindur
í beitarhólf.
Skilmálar: Mannvirkjagerð verði haldið í lágmarki og ekki stikaðar gönguleiðir í fjöllunum. Umferð á
hestum inn í Morsárdal er háð leyfi þjóðgarðsvarðar. Hjólreiðar verði takmarkaðar við slóðann sem
notaður er til að flytja kindur í beitarhólfið. Akstur vélknúinna ökutækja er óheimill í dalnum nema með
sérstöku leyfi og í samráði við þjóðgarðsvörð t.d. vegna rannsókna eða björgunaraðgerða.
Vetrarakstur er óheimill. Tjöldun er háð leyfi þjóðgarðsvarðar.

c. Heinabergsdalur og Vatnsdalur
Forsendur: Heinabergsdalur á Mýrum liggur austan Heinabergsjökuls. Dalurinn er auðveldur
yfirferðar og nokkuð gróinn. Vegslóði liggur inn miðjan dalinn sem lagður var fyrir fé úr fjallskilasjóði og
hefur hann einkum verið notaður við smalamennsku og hreindýraveiðar. Lesa má í landslagið legu
jökuls og vatnafar fyrri tíma en greinileg merki eru um strandlínur lóna sem áður voru í dalnum. Innst í
Heinabergsdal sést niður í Vatnsdal og er það stórbrotið útsýni. Vatnsdalur er hrjóstrugur og grófur og
landmótun jökuls og vatns er áberandi. Mikil hlaup hafa orðið úr Vatnsdal en hlaupin hafa þó minnkað
til mikilla muna í seinni tíð. Volg laug er innst í Vatnsdal. Í Heinabergsfjöllum eru margir áhugaverðir
staðir fyrir göngufólk, svo sem tindurinn Humarkló.
Skilmálar: Vegslóðinn inn Heinabergsdal verði lokaður fyrir almennri umferð.

d. Hoffellsfjöll
Forsendur: Hoffellsjökull og hluti af fjalllendinu í kringum jökulinn er innan þjóðgarðsins. Þetta
víðáttumikla svæði er afar fjölbreytt. Krefjandi gönguleiðir eru um fjöllin og getur göngufólk virt fyrir sér
hrikaleg gil og tignarleg fjöll, meðal annars í Núpum.
Skilmálar: Vegur upp að Efstafellsgili er einkavegur og lokaður almennri umferð. Landeigendur hafa
leyfi til að aka slóðann.
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Mynd 2.8. Víðerni á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs

5.4. Þjónustusvæði
Í þessum kafla er fjallað um stærri þjónustusvæði þjóðgarðsins. Önnur minni þjónustusvæði eru talin
upp í viðauka 12.
a. Skaftafell
Forsendur: Helsta þjónustusvæði á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er í Skaftafelli. Þar er
gestastofa, stórt tjaldstæði með margvíslegri þjónustu, þjónustubyggingum og starfsmannabústöðum.
Tvö fyrirtæki hafa aðstöðu í Skaftafelli og selja ferðir á jökla og fjöll auk þess sem einkaaðili rekur þar
gistiheimili. Merktar gönguleiðir við allra hæfi eru á svæðinu og landverðir bjóða upp á skipulagðar
gönguferðir og ýmsa fræðslu. Fræðslu- og upplýsingaskilti eru víða í Skaftafelli. Unnið er að
deiliskipulagi fyrir svæðið. Fjölmargir ferðamenn heimsækja Skaftafell árið um kring.
Markmið: Að hafa stórt og rúmgott þjónustusvæði við eina af meginaðkomum þjóðgarðsins þar sem
bæði getur rúmast þjónusta á vegum þjóðgarðs og einkaaðila. Að nýta heitt vatn til húshitunar.
Skilmálar: Við endurnýjun deiliskipulags skal gert ráð fyrir stækkun þjónustusvæðisins og tjaldsvæða
vegna vaxandi fjölda ferðamanna, fjölbreyttri þjónustu við gesti þjóðgarðsins og byggingu húsnæðis
fyrir sumarstarfsmenn þjóðgarðsins. Í deiliskipulagi skal gert ráð fyrir aðstöðu fyrir einkaaðila með
starfsemi innan þjóðgarðsins, enda uppfylli slíkir aðilar kröfur sem gerðar eru til starfsemi innan
þjóðgarðsins.

b. Heinabergssvæðið, frá Skálafellsjökli að Fláajökli
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Forsendur: Svæðið er mótað af jöklum og jökulvötnum sem hafa flæmst um landið og einnig haft
mikil áhrif á búsetu fólks á þessu svæði. Sambúð manna og jökla hefur óvíða verið nánari en hér og
áhugavert að miðla upplýsingum um svæðið til ferðamanna. Stýrihópur var skipaður um skipulag
svæðisins og skilaði hann tillögum að framtíðaruppbyggingu þar.
Markmið: Að byggja upp vel skipulagt útivistarsvæði á Heinabergssvæðinu með áningarstöðum,
salernisaðstöðu, fræðslu og fjölbreyttum gönguleiðum. Uppbygging lengri gönguleiða og tenging við
önnur svæði t.d. Hjallanes, Fláajökul, Miðfell og Jökulfell. Gera þarf göngubrú yfir Hólmsá.
Skilmálar: Deiliskipulag tilgreini eftirfarandi meginatriði fyrir allt svæðið:








Aðkomu eftir tveimur leiðum, austan Kolgrímu og vestan Hólmsár, sem mætast við
Heinabergsnes, þannig að fólksbílafær hringleið myndist.
Kalda gestastofu við Heinabergslón með salernisaðstöðu.
Áningarstað við gömlu bæjarrústirnar í Heinabergi.
Bílastæði og upplýsingaskilti við Heina og Bólstað.
Tengingar við gönguleiðir út fyrir svæðið.
Helstu göngu- og reiðhjólaleiðir og reiðleiðir innan svæðisins.
Staðsetningu helstu upplýsinga- og fræðsluskilta.

Tjöldun er óheimil utan merktra tjaldsvæða.

c. Hjallanes
Forsendur: Hjallanes er í landi Skálafells í Suðursveit. Áin Kolgríma rennur sunnan við Hjallanes.
Merktar gönguleiðir eru á Hjallanesi og upplýsingaskilti með textum úr þjóðsögum og upplýsingum um
sögulegar minjar. Hjallanes liggur að Skálafellsjökli og má víða sjá hvernig jökullinn hefur sorfið
landslagið og skilið eftir jökulgarða og aðrar jökulminjar.
Markmið: Frekari uppbygging göngustíga, merkinga og fræðsluskilta um jarðfræði svæðisins haldi
áfram í samstarfi landeigenda og þjóðgarðsins. Að tengja Hjallanes við Heinabergssvæðið með
göngubrú/ kláfi yfir Kolgrímu.
Skilmálar: Deiliskipulag tilgreini fyrirkomulag og tengingar ferðaleiða innan svæðisins og við
Heinabergssvæðið auk staðsetningar upplýsinga- og fræðsluskilta á vegum þjóðgarðsins.

d. Hoffell
Forsendur: Hoffellsjökull er einn af stærstu skriðjöklum sem ganga úr Vatnajökli. Jökullinn ásamt
hluta af fjalllendinu austan við hann er innan þjóðgarðsins. Framan við jökulinn hefur myndast djúpt
lón eftir að jökullinn fór að hörfa og er það vinsæll viðkomustaður ferðamanna. Krefjandi gönguleiðir
eru um fjöllin um hrikaleg gil og tignarleg fjöll. Skóglendi er við Hoffellsjökul og þar eru meðal annars
búsvæði sjaldgæfra háplantna og fléttutegunda.
Markmið: Helsti áningarstaður í Hoffelli verði við lónið fyrir framan Hoffellsjökul. Þar verði bílastæði
og salernisaðstaða en einnig er mikilvægt að koma upp upplýsinga- og fræðsluskiltum, ekki síst
viðvörunum vegna hættu á svæðinu. Gert er ráð fyrir frekari uppbyggingu göngustíga og uppsetningu
fræðsluskilta í samstarfi við landeigendur, m.a. með göngubrú yfir Efstafellsgil.
Skilmálar: Deiliskipulag tilgreini eftirfarandi meginatriði:

57

Háskólasetrið á Hornafirði






Suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Tillaga að verndaráætlun

Áningastaður með fræðsluskiltum, bílastæði og salernisaðstöðu, staðsettur við lónið, neðan
öldunnar.
Helstu göngu- og reiðhjólaleiðir innan svæðisins og tengingar út fyrir það.
Tvo skála, gönguskála undir Gjánúpi og gistiskála við enda vegar upp úr Hoffellsdal.
Staðsetningu helstu upplýsinga- og fræðsluskilta.

Gert er ráð fyrir því að ofangreindir skálar séu á vegum landeigenda. Tjöldun er óheimil utan merktra
tjaldsvæða.
e. Höfn
Forsendur: Ráðgjafanefnd umhverfisráðuneytisins gerir ráð fyrir byggingu nýrrar gestastofu á hverju
rekstarsvæði þjóðgarðsins. Höfn er eini þéttbýlisstaðurinn á suðursvæði þjóðgarðsins og útvörður
þess í austri. Langt er til næstu stóru þéttbýliskjarna. Á Höfn er alhliða þjónusta við ferðamenn og
gestafjöldi nemur hundruðum þúsunda. Þar er nauðsynlegt að gera þjóðgarðinn sýnilegan og þaðan
er stutt á ný svæði þjóðgarðsins í Nesjum og á Mýrum, en einnig friðlandsins á Lónsöræfum sem er í
umsjón þjóðgarðsins. Stefnt er að því að húsnæði sem þegar er til staðar verði nýtt undir starfsemi
gestastofu til að byrja með, með samvinnu við Jöklasýningu á Höfn.
Markmið: Að gera upplýsingar um þjóðgarðinn aðgengilegar ferðamönnum á þéttbýliskjarna
svæðisins. Að koma upp gestastofu á Höfn með upplýsingum um jökla og sérstöðu svæðisins t.d.
með samstarfssamningi við Jöklasýninguna. Upplýsingagjöf verði á vegum þjóðgarðsins á Höfn allt
árið.

f. Stafafellsfjöll/Lón (utan þjóðgarðs)
Forsendur: Innan friðlandsins á Lónsöræfum er nú ýmis starfsemi, svo sem rekstur skála,
tjaldstæðis, merktar hafa verið gönguleiðir og boðið er upp á skipulagðar gönguferðir. Landvörður er á
svæðinu hluta úr sumri. Friðlandið er utan Vatnajökulsþjóðgarðs, en þjóðgarðurinn hefur haft umsjón
með því, skv. samningi við Umhverfisstofnun.
Markmið: Að halda áfram landvörslu á Lónsöræfum yfir sumartímann sem felst í viðhaldi á
göngustígum og merkingum þeirra, uppsetningu fleiri fræðsluskilta í samvinnu við landeigendur.
Að upplýsingagjöf á vegum þjóðgarðsins verði einnig í Lóni yfir sumartímann. Landvarsla og
upplýsingagjöf verði í góðu samstarfi þjóðgarðs og landeigenda.

g. Suðursvæði þjóðgarðsins - Önnur þjónustusvæði og -einingar
Upplýsingatorg eða –hlið verði á eftirtöldum stöðum við Þjóðveg nr.1, Hringveg.
 Við brúarbita á Skeiðarársandi
 Austan við Jökulsárlón
 Við upphaf vegarins inn á Heinabergssvæðið vestan megin til að byrja með og einnig austan
megin þegar sá vegur verður opnaður.
 Við Hoffellsafleggjarann.
 Við afleggjarann að Höfn
 Á Höfn við upplýsingamiðstöð/Jöklasýningu
 Við Kollumúlaveg og e.t.v. víðar í Lóni
Utan þjóðgarðs er gert ráð fyrir samstarfi þjóðgarðs og einkaaðila um eftirfarandi þjónustu á
eftirtöldum stöðum:
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Samstarf við landeigendur í Skálafelli um upplýsingagjöf og eftirlit með Hjallanesi og
Heinabergssvæði
Samstarf við landeigendur í Hólmi um upplýsingagjöf og eftirlit við Fláajökul og
Heinabergssvæði.
Samstarf við landeigendur í Miðfelli og Hoffelli um upplýsingagjöf og eftirlit.
Samstarf við landeigendur um upplýsingagjöf í Lóni.

5.4.1. Deiliskipulagssvæði
Innan marka suðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs er enn sem komið er ekkert deiliskipulag í gildi, en
deiliskipulag fyrir Skaftafell er í vinnslu. Um önnur svæði sem þarf að deiliskipuleggja, sjá kafla 5.4 hér
á undan.

5.5. Aðrar sértækar aðgerðir
Neðangreind ákvæði varða svæði sem finnast á öllum rekstrarsvæði þjóðgarðsins og gilda sömu
markmið og skilmálar allsstaðar þar sem tilgreindar forsendur eru fyrir hendi.
a. Jaðrar skriðjökla
Forsendur: Við jaðra skriðjökla má finna margvíslegar jökulminjar sem vitna um hop og framrás jökla,
svo sem jökulgarða, jökulker, malarása o.fl. Fjölmargir skriðjöklar og jaðarsvæði þeirra eru alveg eða
að miklu leyti innan Vatnajökulsþjóðgarðs. Jökulminjar við jaðar skriðjökla eru sérstaklega viðkvæmar
fyrir röskun og þeim stafar einkum mikil hætta af utanvegaakstri og efnistöku.
Markmið: Að vernda jökulminjar við jaðra skriðjökla sem vitna um hop og framrás jökla, s.s.
jökulgarða, jökulker og malarása.
Skilmálar: Óheimilt er að valda skemmdum á viðkvæmum jökulminjum og spilla ásýnd við jaðra
skriðjökla, t.d. við lagningu vega, göngustíga og annarra mannvirkja. Um efnistöku gilda almenn
ákvæði en vanda skal sérstaklega til umgengni og frágangs. Til þess að veita aðgang að jökulröndinni
fyrir umferð vélknúinna ökutækja, t.d. til að komast upp á jökulinn, er vegalagning með lágmarksraski
þó heimil á eftirtöldum stöðum:




Við Fláajökul, að austanverðu (að jökuljaðrinum undir Fláfjalli)
Aðkoma að Vatnajökli austanverðum eftir vegi milli Gjánúpstinds og Goðahryggs
Skyndidalur og upp á Lambatungnajökul
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6. Náttúra
6.1. Yfirlit og framtíðarsýn
Jarðfræðileg fjölbreytni er mikil á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Landmótun Vatnajökuls hefur sett
mikinn svip á Suðausturland. Jökullinn hefur skorið fjöllin, rutt upp jökulöldum og jökulár hafa flæmst
um og skilið eftir sig aura og sanda. Á söndunum má sjá ummerki um stórhlaup en víða á svæðinu má
einnig finna ummerki um eldvirkni. Einkennandi fyrir jarðfræði Suðausturlands eru jarðminjar sem
tengjast eldvirkni, jöklum og samspili elds og íss. Ber þá helst að nefna jökulminjar við jaðar
skriðjöklanna, jökullón, jaðarlón, víðáttumikla jökulsanda, virkar og útkulnaðar megineldstöðvar og
djúpbergsinnskot. Einkennandi fyrir vatnafar Suðausturlands eru dragár, vatnsmiklar jökulár og mikill
fjöldi fossa. Í sumum jökulám verða regluleg flóð, svk. jökulhlaup, sem skilja eftir sig ýmiskonar
ummerki á láglendinu.
Veðurfarslega hefur Austur-Skaftafellssýsla talsverða sérstöðu. Úrkoman á ári er margfalt hærri í
Austur-Skaftafellssýslu en í Reykjavík eða Akureyri. Í fjöllunum og upp á jöklinum er úrkomumagnið
ennþá meira, oft yfir 4000 mm/ári og skýrir þessi mikla úrkoma að hluta til af hverju hveljökull eins og
Vatnajökull gat myndast einmitt á þessu svæði. Meðalhiti á ári er aðeins hærri í AusturSkaftafellssýslu en í Reykjavík og Akureyri, aðallega vegna þess að vetur eru töluvert mildari á
Suðausturlandi en í flestum öðrum landshlutum. Austur-Skaftafellssýsla er eitt snjóléttasta svæði
landsins og hefur það áhrif á m.a. gróðurfar og jarðveg (Hjörleifur Guttormsson, 1992).
Ísland liggur á flekaskilum Norður-Ameríkuflekans og Evrasíuflekans en flekarnir færast í sundur um 2
cm á ári. Gliðnunin á sér stað á þremur rekbeltum, sem liggja um landið frá suðvestri til norðausturs
og eru framhald Mið-Atlantshafshryggsins. Mið-Atlantshafshryggurinn er að mestu leyti undir
sjávarmáli en á fáeinum stöðum í heiminum er kvikuframleiðslan óvenjulega mikil og þar nær
hryggurinn að rísa upp úr hafinu, m.a. á Íslandi. Talið er að hin aukna eldvirkni á þessum stöðum
tengist svokölluðum heitum reitum. Undir slíkum heitum reitum er öflugt uppstreymi möttulefnis, sem
á sér dýpri rætur en sú kvika sem kemur upp við eldgos á plötuskilum og er uppstreymið nefnt
möttulstrókur. Tugir slíkra möttulstróka eru þekktir á jörðinni og talið er að finna megi einn þeirra undir
norðvesturhluta Vatnajökuls. Án tilvistar þessa möttulstróks hefði Ísland ekki geta risið upp úr hafinu.
Á Suðurlandi eru tvö samsíða rekbelti, Vesturgosbeltið og Austurgosbeltið. Vesturgosbeltið nær frá
Reykjanesi að Langjökli og Austurgosbeltið nær frá Vestmannaeyjum að Vonarskarði. Síðan tekur
Norðurgosbeltið við, sem liggur frá Vonarskarði norður í Öxarfjörð. Staðsetning þessara rekbelta hefur
breyst nokkuð í gegnum tíðina. Eldvirkni á Íslandi er að mestu bundin við þessi þrjú virku rekbelti. Í
Vatnajökli eru sjö virkar megineldstöðvar, af ólíkum gerðum og eru þær mis virkar. Einungis tvær
þeirra tilheyra suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs, Öræfajökull og Esjufjöll. Öræfajökull er virk
megineldstöð, sem liggur utan virku rekbeltanna. Öræfajökull hefur nokkra sérstöðu meðal íslenskra
eldstöðva, því umhverfis hann eru ekki sprungusveimar eins og venjulega fylgja íslenskum
megineldstöðvum. Talið er að Öræfajökull tengist Esjufjöllum og Snæfelli og liggi á suðurenda gamals
gosbeltis sem nú er næstum því kulnað og nefnist Öræfajökuls gosbelti. Vegna þess að Öræfajökull
liggur á jaðargosbelti, er bergið meira alkalískt en gengur og gerist í megineldstöðvum á virkum
rekbeltum (Trønnes, á.á.). Innan
virku rek- og gosbeltanna finnast aðallega dyngjur og
megineldstöðvar með öskjum, en engar eldkeilur. Innan jaðargosbelta eru eldkeilur (eins og
Öræfajökull og Snæfell) áberandi. Uppbygging Esjufjalla bendir til að þau séu hluti af megineldstöð,
sem ís hefur rofið sundur. Ef til vill eru Esjufjöll ekki alveg kulnuð ennþá, því vísbendingar eru um að
þar hafi gosið árið 1927 með tilheyrandi jökulhlaupi (Jon Gunnar Óttóson & Snorri Baldursson 2005).
Á Suðausturlandi eru fjölmargar útkulnaðar megineldstöðvar, sem voru virkar á Síð-Tertíer. Nokkrar
þeirra alveg eða að hluta til innan Vatnajökulsþjóðgarðs, til að mynda Skaftafellseldstöð (Kjós),
Hvannadalseldstöð (umhverfis Þverártind), eldstöð norðan við Birnudalstind, og Geitafellseldstöð
(Viðborðsfjall og Geitafell). Í þeim má finna merki um jarðhitaummyndun og fjölbreytilegar
bergtegundir, eins og líparít og djúpbergsinnskot (gabbró, granófýr og granít). Hvergi á landinu er jafn
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mikið af stórum djúpbergsinnskotum á yfirborði eins og á Suðausturlandi. Ástæða þess er að jöklar
hafa rofið djúpa dali í berggrunninn og hvergi á landinu má sjá dýpra inn í jarðskorpuna en einmitt á
Suðausturlandi. Megineldstöðvar Tertíertímans voru svipaðar að gerð og þær megineldstöðvar sem
eru virkar núna. Þær voru umkringdar sprungusveimum og mynduðu sumar hverjar háar eldkeilur.

Mynd 6.1 Berggrunnur og lega virkra og útkulnaðra megineldstöðva á Suðausturlandi. Útlínur
megineldstöðvar eru rauðar og útlínur útkulnaðra eldstöðva eru svartar á kortinu
Yngsta berg Íslands má finna innan virka gosbeltisins, þar sem jarðskorpa er stöðugt í myndun. Svo
verður bergið yfirleitt eldra því lengra sem komið er frá virka gosbeltinu. Suðursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs liggur utan virka gosbeltisins og berggrunnurinn á stærsta hluta svæðisins er
því tiltölulega gamall. Hann er frá Tertíer og byggður upp úr basísku og ísúru hrauni auk móbergs,
sem tilheyra svk. blágrýtismyndun. Berggrunnurinn á Suðausturlandi eldist frá norðvestri til
suðausturs. Jarðlögum hallar að jafnaði um 6-8° í norðvestur, í áttinni að virka gosbeltinu. Frávik í
jarðlagahallanum má sjá á um 8,5 km breiðu svæði sem liggur frá Breiðamerkurjökli meðfram
Vatnajökli upp í Vopnafjörð, en þar sýnir hraunlagastaflinn allt að 35° halla. Þetta svæði er oft kallað
einhallabelti.
Jöklar setja mikinn svip á landslag á Suðausturlandi og hafa mikil áhrif á búsetu og líf fólks sem býr í
námunda við þá. Fyrst og fremst ber að nefna Vatnajökul sjálfan, sem er hveljökull og einn stærsti
jökull Evrópu. Fjölmargir skriðjöklar ganga niður úr honum og má skipta þeim í tvo flokka,
jafngangsjökla og framhlaupsjökla. Flestir skriðjöklar eru jafngangsjöklar, sem bregðast við
loftslagsbreytingum nánast jafnóðum. Fáeinir skriðjöklar haga sér þó öðruvísi; þeir styttast stöðugt um
langt árabil en hlaupa svo skyndilega fram, án tillits til veðurfarsbreytinga. Slíkir jöklar eru kallaðir
framhlaupsjöklar og eru Skeiðarárjökull og Breiðamerkurjökull dæmi um slíka jökla. Talsvert er vitað
um hop og framskrið skriðjökla á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Jöklarannsóknafélag Íslands
hefur t.d. staðið fyrir mælingum á hopi og framskriði jökulsporða í meira en 70 ár. Vatnajökull hefur
mikið vísindalegt, efnahagslegt, útivistar- og sjónrænt gildi. Öskulög í Vatnajökli geyma mikilvægar
upplýsingar um loftslagsbreytingar og gossögu Íslands. Vatnajökull geymir mikinn vatnsforða og
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mengun á jöklinum skilar sér með tímanum á láglendi. Landslagið á jökulhettunni er víðáttumikið og
afar sérstakt og þar má enn finna stór samfelld ósnortin víðerni.
Við jökuljaðarinn má finna fjölbreytilegar jökulminjar, svo sem ummerki um jökulhlaup, jökullón,
jaðarlón og ungar jarðmyndanir eins og jökulgarða, jökulker, malarása og Grettistök. Þær vitna um
samspil elds og íss og veita upplýsingar um landmótun, hop og framskrið jöklanna. Jökulgarðar,
jökulker og aðrar jökulminjar má finna á ýmsum stöðum innan þjóðgarðsins, við sporð
Skeiðarárjökuls, Morsárjökuls, Skálafellsjökuls, Heinabergsjökuls og Hoffellsjökuls. Nokkrar
merkilegar jökulminjar eru hins vegar rétt utan þjóðgarðsins og má þar helst nefna Stóröldu (nr. 638 á
náttúruminjaskrá), Háöldu (náttúruvætti) og Kvíármýrarkamb (nr. 635 á náttúruminjaskrá). Stóralda er
forn jökulgarður, sem Svínafellsjökull hefur ýtt upp fyrir um 2500 árum. Háalda er stór jökulgarður
vestan við Kotá. Í henni eru jökulker, för eftir ísjaka sem bárust fram undan Kotárjökli með hlaupi sem
fylgdi Öræfajökulsgosinu 1727. Kvíármýrarkambur og Kambsmýrarkambur eru einhverjir stærstu og
sérstæðustu jökulgarðar á Íslandi. Kvíármýrarkambur rís 173 m yfir umhverfið og telst hafa orðið til
fyrir um 2500 árum. Jökulminjar sem þessar eru sérstaklega viðkvæmar fyrir röskun, einkum af
völdum utanvegaksturs og efnistöku og þarfnast sérstakrar verndar.
Fram til upphafs 20. aldar flæmdust jökulárnar óheftar um sandana en eftir að jöklarnir byrjuðu að
hopa mynduðust jökullón við jökuljaðrana. Ár sem renna í gegnum lón skilja megnið af föstum efnum
eftir þar og rofmáttur vatnsins minnkar verulega. Jökulárnar hættu því að flæmast um láglendið og
fóru að leita í fastan farveg. Jökulhlaupin breyttu einnig um svip eftir að jöklarnir fóru að minnka og
urðu tíðari og minni. Rannsóknir á landslaginu undir jöklunum hafa sýnt fram á að undir flestum
skriðjöklum á Suðausturlandi eru djúpir dalir, sem ná fleiri hundruð metra niður fyrir sjávarmál. Þegar
skriðjöklarnir hopa, myndast lón í lægðunum sem koma í ljós framan við jöklana. Þekktasta dæmið er
Jökulsárlón en minni lón eru einnig framan við Fjallsár-, Morsár- og Skaftafellsjökul og svipaða þróun
má sjá framan við Skeiðarárjökul, þar sem lón myndast á sífellt fleiri stöðum við jökulröndina. Einnig
hafa myndast lón framan við Skálafellsjökul, Heinabergsjökul og Hoffellsjökul og við fjölmarga aðra
skriðjökla. Jökullón eru einkennandi fyrir jarðfræði Suðausturlands en hvergi annars staðar á landinu
má finna eins mörg jökullón, sem eru tiltölulega aðgengileg.
Víðáttumiklir svartir jökulsandar og aurar setja mikinn svip á landslagið á Suðausturlandi. Þeir
myndast af rofi jökulsins og framburði jökulánna og eru mótaðir af jökulhlaupum (Jón Gunnar Ottóson
2
& Snorri Baldursson, 2005). Skeiðarársandur er mestur sinnar gerðar á Íslandi, um 1000 km að
flatarmáli eða um 1% af flatarmáli Íslands og jafnframt stærsta sandflæmi Evrópu. Á sandinum má
finna ýmis ummerki um jökulhlaup, s.s. stórgrýti og jökulker. Jökulker myndast þegar ísjakar sem
berast í hlaupi grafast í sandinn, bráðna og skilja eftir sig dæld, svokallað jökulker (eða jakahver). Þar
má einnig finna fjölbreytilegar jökulminjar sem tengjast hopi og framskriði jökulsins. Sumir jökulsandar
eins og Skeiðarársandur og Breiðamerkursandur eru enn í mótun en á Suðausturlandi eru einnig
nokkrir sandar sem eru orðnir allgrónir svo sem Heinabergs- og Hólmsársandar og Hoffellssandur.
Víða á Suðausturlandi eru ummerki um sjávarrof og landmótun sjávar en fæst þeirra ummerkja eru
innan þjóðgarðsmarka. Við jaðar þjóðgarðsins er friðlandið Ingólfshöfði, sem er dæmigert brimklif. Á
nokkrum stöðum rétt utan þjóðgarðsmarka eru malarkambar, gamlir sjávarkambar, sem veita
dýrmætar upplýsingar um sjávarstöðuna í gegnum tíðina. Dæmi um slíka malarkamba má finna við
Skálafell, í mynni Laxárdals í Nesjum (nr. 628 á náttúruminjaskrá) og við Hvamm í Lóni. Hryggurinn
við Víkurá í Lóni er einnig malarkambur.
Víða á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs má finna fallegar stuðlabergsmyndanir. Svartifoss hefur hátt
náttúruverndargildi vegna fallegrar umgjarðar af óvenju reglulegum basaltstuðlum en vestan undir
Kristínartindum er einnig tilkomumikið stuðlaberg. Í Jökulfelli við mynni Morsárdals og í Jökulfelli við
Fláajökul eru sérstæðar stuðlabergsmyndanir. Heiðnar á Heinabergssvæði eru sérkennilegir klappir
með stuðluðu bergi. Víða annars staðar innan og utan þjóðgarðs er fallegt stuðlaberg en sérstaklega
er vert að nefna Fallastakkanöf sem sumir telja vera eitt stórfenglegasta stuðlaberg á landinu með allt
að 90 metra háum súlum.
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Í holum og sprungum í eldra bergi sem hefur grafist undir yngri jarðmyndanir eða í bergi sem hefur
komist í snertingu við kólnandi innskot, geta myndast holufyllingar, kristallar sem fallið hafa úr heitu
grunnvatni. Við rof geta slíkar holufyllingar komið í ljós. Allmikið er um holufyllingar á
blágrýtissvæðum, einkum geislasteina (zeolíta), kvarssteindir (eins og jaspis, ópal eða agat) og
silfurberg. Í bergi í grennd við (útkulnaðar) megineldstöðvar er víða mikið um holufyllingar. Í
Hoffellsfjöllum er sérstaklega mikið af holufyllingum, þ.a.m. silfurberg og jaspis. Silfurberg og jaspis
finnast einnig á nokkrum stöðum utan þjóðgarðsins, m.a. í friðlandinu í Lónsöræfum. Engar steindir
eru sérstaklega friðaðar á Íslandi en sumir fundarstaðir njóta verndar. Á sumum stöðum innan
þjóðgarðsins má finna biksteina eða hrafntinnu, m.a. í Morsárdal.
Ekki er mikið um steingervinga innan þjóðgarðsins. Í jökulgörðum við Hoffellsjökul hafa fundist
hrúðurkarlar sem sýna að jökullinn hefur grafið sig niður í gömlu sjávarseti (Jón Gunnar Ottóson &
Snorri Baldursson, 2005). Rostungstennur sem hafa fundist í 40 m h.y.s. inn undir Hoffellsjökli hafa
verið aldursgreindar um 7000 ára gamlar (Páll Þ. Imsland, 2004) og benda til þess að þá hafi sjór flætt
langt inn á land. Við jaðar þjóðgarðsins hafa þó fundist ýmsir merkir steingervingar. Svínafellslögin (nr.
637 á náttúruminjaskrá) eru sandsteinslög sem hafa sest til í stöðuvatni, á hlýskeiði ísaldar.
Svínafellslögin veita okkur áhugaverðar upplýsingar um loftslagið á þeim tíma. Víða í sandsteininum
má finna blaðför af elri, víði, birki, reyni, bláberja- og krækiberjalyngi, grösum og burknum. Í
hraunlögum í Álaugarey (nr. 629 á náttúruminjaskrá) hafa fundist för eftir trjáboli sem hraunið hefur
runnið yfir fyrir 4-6 milljónum ára (Jón Gunnar Ottóson & Snorri Baldursson, 2005). Í
Hoffellslambatungum eru surtarbrandslög og í grennd við þau hefur fundist jarðbik í holufyllingum.
Steingerðar skeljar hafa fundist í malarkambi sem nefnist Hryggur við Víkurá í Lóni og ormaför hafa
fundist í sérkennilegum grænleitum setlögum í Dalsfjalli í Lóni (nr. 627 á náttúruminjaskrá).
Mörk Vatnajökulsþjóðgarðs ráðast ekki alfarið af landfræðilegum aðstæðum. Þjóðgarðsmörk skera
landslagsheildir eins og Skeiðarársand í sundur og nokkur náttúrufarslega mikilvæg og sérstæð svæði
liggja rétt utan þjóðgarðsins. Ekki er óeðlilegt að líta á alla Austur-Skaftafellssýslu sem jaðarsvæði
þjóðgarðsins og því er æskilegt að einblína ekki um of á þjóðgarðsmörkin en skoða frekar sýsluna í
heild sinni. Dæmi um merkar jarðminjar sem eru utan þjóðgarðsins og hafa ekki verið nefndar hér að
ofan eru:
•

Gígtappar við Salthöfða (friðland) og í Víkurfjalli í Lóni.

•

Malarrif og sjávarlón. Malarrif eru einkennandi fyrir Suðausturland. Þau hafa víða í sýslunni
lokað fyrir firði og myndað sjávarlón, t.d. Hornafjörð, Skarðsfjörð (nr. 629 á náttúruminjaskrá)
og Lónsfjörð (nr. 626 á náttúruminjaskrá).

•
Móbergsdrangar. Í friðlandinu í Lónsöræfum eru mjög sérstakir móbergsdrangar, sem nefnast
Tröllakrókar.
•
Blandberg. Í Vestrahorni (nr. 653 á náttúruminjaskrá) og Eystrahorni (nr. 626 á
náttúruminjaskrá) hefur fundist blandberg úr súrri og basískri kviku og í Eystrahorni hafa þar að auki
fundist vottar af eðalmálmum eins og gulli.
•

Koparkís. Í Svínhólanámu og víðar í Lóni hefur fundist koparkís.

Fjölbreytilegt landslag á suðursvæði þjóðgarðsins skapar aðstæður fyrir fjölbreytilegt lífríki og búsvæði
fyrir ólíkar tegundir plantna og dýra.
Í Skaftafelli er gróðursælt, bæði á láglendi og upp um heiðar. Við Skaftafellsbæina eru gömul tún og
kjarr og skógur er víða á svæðinu. Bæjarstaðarskógur er stærsti skógurinn á svæðinu, gamall
birkiskógur með beinvöxnum og fallegum trjám. Í Esjufjöllum hefur gróður verið rannsakaður nokkuð
mikið og fylgst með landnámi plantna á jökulskerjum. Þar vaxa sjaldgæfar fléttur. Á
Heinabergssvæðinu er gamalt landbúnaðarland og leifar af túnum og görðum. Heinabergsdalur er
gróinn og kjarri vaxinn upp í hlíðar. Í landi Hoffells er gamall birkiskógur sem hýsir fágætar tegundir
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fléttna. Aurar og sandar svæðisins eru að miklu leyti gróðursnauðir og gróður er einnig mjög strjáll eftir
því sem ofar dregur í fjalllendi svæðisins. Útbreiðsla birkis á Skeiðarársandi hefur vakið athygli en þar
er nú að myndast skógur af fræi sem líklega berst annað hvort úr Bæjarstaðarskógi eða
Skaftafellsheiði.
Áhugavert fuglalíf er á suðursvæði þjóðgarðsins og þar verpa ábyrgðartegundir og tegundir á válista.
Hreindýr, refir, minkar og hagamýs eru einnig á svæðinu. Smádýralíf innan svæðisins er víða
fjölskrúðugt en lítið þekkt. Einnig er lítið vitað um ferskvatnslífverur, þ.m.t. fiska, en á
láglendissvæðum við jaðar þjóðgarðsins er vitað um töluverða álagengd, bæði evrópska og ameríska
álsins, og er einnig þekkt að tegundirnar blandist í nokkrum mæli.
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 og 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.
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 6.2. Vatnajökulsþjóðgarður, gosbelti, megineldstöðvar og sprungureinar. (ekki endanlegt)
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.
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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 lítið 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,
landslagsheildir, 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
Vatnajökull og skriðjöklar hans ráða mestu um svipmót lands á suðursvæði þjóðgarðsins og er það því
víða einkar stórbrotið og mikilfenglegt. Hinar mörgu eldstöðvar innan svæðisins, bæði útkulnaðar og
virkar, hafa hlaðið upp há fjöll og víðáttumikla fjallgarða. Að baki þessu fjalllendi hvílir jökulbreiðan
mikla sem víða teygir sig fram á fjöllin, auk þess sem skriðjöklar ganga á mörgum stöðum niður úr
meginjöklinum á milli þeirra. Fjölmargar vatnsmiklar ár renna frá jöklunum til sjávar og hafa í aldanna
rás myndað stóra sanda og aura, m.a. í miklum jökulhlaupum. Jökullón eru einnig víða áberandi hluti
landslags á svæðinu og eru allar líkur á því að þau setji enn sterkari svip á landið eftir því sem þau
stækka, í kjölfar hlýnandi veðurfars. Framskrið jökulsins fyrr á tímum hefur jafnframt skilið eftir sig
margvíslegar aðrar minjar, t.a.m. stóra jökulgarða eða jafnvel raðir slíkra garða, sem eru mjög
einkennandi fyrir stóran hluta svæðisins. Allt landslag innan þjóðgarðs sem og á jaðarsvæðum hans
er því meira eða minna mótað af Vatnajökli og þeim öflum sem frá honum stafa. Þótt það sé hvergi
innan eða alveg við þjóðgarðsmörk setur hafið einnig mark sitt með mjög afgerandi hætti á
suðursvæðið enda þar víðast hvar skammt milli fjalls og fjöru. Slíkar kringumstæðum kalla m.a. fram
sterkar andstæður í hæð, ekki síst við rætur Öræfajökuls. Víða á má einnig finna sterkar andstæður í
litum, t.d. milli hvítra skriðjökla eða jökultoppa og svartra sanda, eða milli þeirra framangreindu og
sumargrænna gróðurvinja svæðisins, s.s. í Skaftafelli. Þá er ótalin mikil og fjölbreytt litskrúð í fjöllum,
einkum þar sem jökull hefur rofið fornar megineldstöðvar. Innan svæðisins má einnig á nokkrum
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stöðum – og sennilega víðar en menn ætla – finna ummerki um áhrif manna á landslag. Sérstaða sliks
búsetulandslags á Suðausturlandi er mikil þar sem nánari sambúð mannfólks og jökla er vandfundin.
Af ofansögðu ætti að vera ljóst að fjölbreytni landslags innan suðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs er
mikið og jafnframt að það ber sterk sérkenni sem eru um margt óvenjuleg á Íslandi og jafnvel þótt
víðar væri leitað. Að sama skapi má ætla að verndargildi landslags, bæði margra einstakra
landslagsgerða og stærri landslagsheilda, sé mjög hátt innan svæðisins. Því er afar mikilvægt að
rannsaka landslag innan suðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs með skipulögðum og heildstæðum hætti
eins fljótt og auðið verður. Þar sem mörk þjóðgarðsins fylgja jökuljaðrinum að mestu leyti er enn
fremur ljóst að stór hluti flestra, ef ekki allra, stærri landslagsheilda stendur utan þjóðgarðs og því þarf
jafnframt, að lokinni greiningu, að leita eftir samráði við sveitarfélög, landeigendur og aðra sem hlut
eiga máli um verndun þeirra.
Helstu markmið og aðgerðir
a. Að varðveita landslagsgerðir og landslagsheildir í Vatnajökulsþjóðgarði.
Landslag svæðisins hefur ekki verið flokkað með viðurkenndri aðferðarfræði og því er sem stendur
lítið vitað um þær landslagsgerðir og landslagsheildir sem finnast innan þjóðgarðsins. Í tengslum við
Rammaáætlun hefur verið unnið að þróun aðferða við að greina, flokka og meta verndargildi
landslags á landsvísu og er hér lagt til að þær aðferðir verði lagðar til grundvallar þeirri greiningu sem
fara þarf fram innan Vatnajökulsþjóðgarðs, m.a. til þess að meta verndargildi landslags innan
þjóðgarðsins. Til að unnt sé að varðveita bæði einstakar landslagsgerðir og samfelldar
landslagsheildir þjóðgarðsins þarf að:





Skilgreina helstu gerðir landslags innan Vatnajökulsþjóðgarðs með viðurkenndum greiningarog flokkunaraðferðum.
Skilgreina helstu landslagsheildir, bæði þær sem eru alfarið innan þjóðgarðsins og þær sem
ná út yfir mörk hans að einhverju leyti.
Gera heildstætt mat á verndargildi helstu landslagsgerða og landslagsheilda, sbr. hér að
ofan, og nota til þess viðurkennda aðferðarfræði, sem m.a. tæki tilliti til viðhorfa almennings.
Móta nánari tillögur um aðgerðir til að vernda mikilvægar landslagsgerðir og landslagsheildir.
Móta tillögur um æskilega stækkun þjóðgarðsins þannig að unnt sé að tryggja verndun
mikilvægra landslagsheilda eða landslagsgerða sem ná út fyrir núverandi mörk hans.

b. Að tryggja að öll mannvirkjagerð og ræktun falli vel að landslagi svæðisins.
Mannvirki geta haft mikil áhrif á landslag og ásýnd þess. Því þarf að hafa í huga:







Að mannvirkjasvæðum verði haldið í lágmarki og öllum mannvirkjum og mannvirkjasvæðum
sé fundinn staður þar sem áhrif þeirra á landslag og landslagsupplifun er í lágmarki.
Að við gerð deiliskipulags mannvirkjasvæða og hönnun mannvirkja verði notuð besta 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 við ræktun (skjólgróður á tjaldsvæðum, uppgræðsla) verði eingöngu notast við
náttúrulegan gróður svæða.
Að við ræktun (trjárækt, uppgræðsla) á jaðri þjóðgarðsins verði eingöngu notast við
náttúrlegan gróður og notuð verði besta tækni til að sjá fyrir um útlit og ásýnd svæða áður en
ráðist er í ræktunina.

c. Að tryggja viðhald búsetu- og menningarlandslags.
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Minjar um búsetu á suðursvæðinu er eitt af sérkennum þjóðgarðsins en óvíða hefur nálægð
mannfólks og jökla verið meiri:




Lögð er áhersla á að viðhalda menningarlandslagi í Skaftafelli, meðal annars gömlum
byggingum, rústum og túnum.
Í Heinabergi eru rústir og önnur ummerki um tvo bæi. Stuðlað skal að verndun þessara
svæða og veita fræðslu um merka búsetusögu í miklu nábýli við óblíð náttúruöfl.
Auka þarf fræðslu um búsetuminjar og forna búskaparhætti, t.a.m. kolagerð.

d. 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, m.a. vegna merkrar sögu um
nábyli manna við stórbrotið - en oft á tíðum lífshættulegt - umhverfi jökla, jökuláa og eldstöðva. 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 á útivist og upplifun gesta.
Skilgreina og varðveita mikilvæga útsýnisstaði og útsýnisleiðir (sjá kafla 9.6).
Auka fræðslu um landslag, landmótun og sérstöðu landslags einstakra svæða.
Fjölga möguleikum til útivistar (sjá kafla 9).

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.
Þrenns konar hættur steðja að jarðminjum í þjóðgarðinum: eyðing, skerðing og hula. Eyðing jarðminja
verður aðallega við efnistöku en ýmis dæmi eru um að jökulminjar, s.s. jökulgarðar, hafi skemmst
vegna efnistöku. Skerðing jarðminja getur t.d. orðið við stíga- og vegagerð, utanvegakstur, og
átroðning af völdum ferðamanna. Utanvegakstur er vaxandi vandamál, m.a. á Skeiðarársandi. Hula
jarðminja getur orðið af ýmsum orsökum, m.a. vegna landgræðslu og skógræktar.
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.


Í utanverðum Morsárdal eru nokkrar volgar uppsprettur, sem nefnast Heitulækir. Í
lækjunum vaxa grænir og brúnleitir þörungar og í grennd við þá er sérstakur hitakær
gróður, þ.a.m. blákolla og ýmsar brönugrasategundir. Á hverju ári hlaða ferðamenn stíflu í
einum af lækjunum til að búa til “náttúrulegan” heitan pott og margir sækjast eftir því að
baða sig í honum. Hveragróðurinn við Heitulæki er sérstaklega viðkvæmur fyrir traðki og
honum stafar hættu af ágangi ferðamanna, sérstaklega ef um stóra hópa er að ræða.
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Svæðið verður skilgreint sem “svæði sem þarfnast sérstakrar verndar”. Til að koma í veg
fyrir skemmdir á viðkvæmum gróðri þarf að stýra umferð um svæðið og hafa reglulega
eftirlit með því.
Í Skaftafelli eru nokkrir athyglisverðir fossar, sem eru í alfaraleið og mjög aðgengilegir
ferðamönnum. Þekktastir eru fossarnir í Vestragili og í Eystragili í Skaftafellsheiði.
Svartifoss hefur hátt náttúruverndargildi vegna fallegrar umgjarðar af óvenju reglulegum
basaltstuðlum og Hundafoss, Þjófafoss og Skaðafoss hafa menningarlegt verndargildi
vegna þjóðsagna sem tengjast þeim. Í Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar er
Þjófafoss settur undir “hverfisvernd vegna búsetuminja” á þeim (röngum?) forsendum að
þar hafi verið þingstaður að fornu. Huldufossi, Þjófafossi, Hundafossi, Magnúsarfossi og
sérstaklega Svartafossi stafar orðið mikil hætta af átroðningi ferðamanna. Miðað við
talningu á göngustíg að Svartafossi sumarið 2009 leggja 400-500 manns leið sína að
fossinum dag hvern í júlí og ágúst. Gróðurinn í kringum fossinn hefur mikið látið á sjá og
brýnt er að koma í veg fyrir frekari skemmdir á gróðri. Grípa þarf til aðgerða til að hlífa
viðkvæmu umhverfi fossins, auka þarf stýringu ferðamanna og koma þarf upp pöllum með
góðu útsýni á fossinn. Slík framkvæmd er vandasöm þar sem mikilvægt er að draga ekki
úr jákvæðri upplifun af heimsókn að Svartafossi. Leitast skal við að halda sjónrænum
áhrifum framkvæmdarinnar í lágmarki en leggja áherslu á að varðveita núverandi ásýnd
svæðisins. Framkvæmdin skal vera að fullu afturkræf.

b. Að varðveita samfelldar og heildstæðar jarðmyndanir með einstaka myndunarsögu.
Til að tryggja varðveislu samfelldra og heildstæðra jarðmyndana á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs
þarf fyrst og fremst að greina, skrá og kortleggja þær með skipulögðum hætti. Samfelldar og
heildstæðar jarðmyndanir geta náð út fyrir þjóðgarðsmörk og mikilvægt er að líta á svæðið sem eina
heild. Æskilegt er að einblína ekki einungis á þann hluta samfelldra jarðmyndana sem er innan
þjóðgarðs, heldur að huga einnig að varðveislu þess hluta hans sem er utan þjóðgarðsmarka, í
samstarfi við sveitarfélag og landeigendur.






Við jaðar skriðjökla má finna jökulminjar sem vitna um hop og framrás jökla, svo sem
jökulgarða, jökulker, malarása o.fl. Nokkrir skriðjöklar og jaðarsvæði þeirra í Öræfum, á
Mýrum og í Nesjum eru alveg eða að miklu leyti innan Vatnajökulsþjóðgarðs. Í Öræfum
eru Skeiðarárjökull, Morsárjökull, Skaftafellsjökull og Svínafellsjökull og jaðarsvæði þeirra
alveg eða að miklu leyti innan þjóðgarðsmarka. Á Mýrum eru Skálafellsjökull,
Heinabergsjökull og Fláajökull og jaðarsvæði þeirra alveg eða að einhverju leyti innan
þjóðgarðsmarka og í Nesjum er Hoffellsjökull og jaðarsvæði hans að hluta til innan
þjóðgarðsmarka. Lagt er til að svæði við jaðar þessara skriðjökla verði vernduð
sérstaklega. Jökulminjar við jaðar skriðjökla eru sérstaklega viðkvæmir fyrir röskun og
þeim stafar einkum mikil hætta af utanvegaakstri og efnistöku. Mikilvægt er að huga vel að
skipulagningu og lagningu vega, göngustíga og annarra mannvirkja á þessum svæðum og
að takmarka eða koma í veg fyrir efnistöku sem gæti valdið skemmdum á viðkvæmum
jökulminjum og spillt ásýnd svæðisins. Nauðsynlegt er að koma í veg fyrir utanvegakstur
með því að loka ákveðnum slóðum, byggja aðra upp og með því að fræða fólk betur um
skaðlegar afleiðingar utanvegaaksturs. Á sumum vinsælum ferðamannastöðum rétt utan
við þjóðgarðsmörkin hafa orðið miklar skemmdir á jökulgörðum vegna utanvegaaksturs og
er svæðið umhverfis Jökulsárlón gott dæmi um það.
Víðáttumiklir sandar Suðausturlands virðast freista fólks til utanvegaaksturs og þeim getur
einnig stafað hættu af efnistöku. Nauðsynlegt er að koma í veg fyrir utanvegaakstur með
því að loka ákveðnum slóðum, byggja aðra upp og með því að fræða fólk betur um
skaðlegar afleiðingar utanvegaaksturs. Æskilegt er að haga efnistöku þannig að sem
minnst röskun verði af henni og ganga þannig frá efnistökusvæðum að ásýnd svæðisins
beri lítinn skaða af.
Nokkur svæði innan Vatnajökulsþjóðgarðs verða skilgreind sem ósnortin víðerni, m.a.
Skaftafellsfjöll og hluti af jökulhettunni. Á viðkomandi svæðum verður mannvirkjagerð
haldið í lágmarki og öll mannvirki verða hönnuð þannig að þau falli vel að umhverfinu og
athygli dragist ekki að þeim.

c. Að tryggja verndun fágætra og einstakra jarðmyndana.
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Til að tryggja varðveislu fágætra og einstakra jarðmyndana á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs þarf
fyrst og fremst að greina, skrá og kortleggja þær með skipulögðum hætti á sama hátt og samfelldar og
heildstæðar jarðmyndanir.








Mikið er um stuðlabergsmyndanir á Heinabergssvæðinu, m.a. í Heiðnum, í Jökulfelli og í
Miðfelli. Með aukinni umferð um svæðið má búast við auknum ágangi á þessar sérstæðu
stuðlabergsmyndanir en nokkuð er um að fólk klifri í stuðlunum. Til að forðast skemmdir á
berginu þarf að taka fram með merkingum að umferð fólks sé ekki heimil um stuðlana.
Sum jökulker, bæði innan þjóðgarðsins (m.a. á Skeiðarársandi) og utan hans (m.a. við
Háöldu) hafa hlotið skaða af völdum utanvegaaksturs. Nauðsynlegt er að koma í veg fyrir
utanvegaakstur með því að loka fyrir óæskilega slóða, byggja aðra slóða upp, fræða fólk
betur um skaðlegar afleiðingar utanvegaaksturs og auka eftirlit. Einnig er mikilvægt að
ganga þannig frá bílastæðum að erfitt sé að keyra út af þeim.
Nauðsynlegt er að taka tillit til viðkvæmra jarðmyndana við uppbyggingu og skipulag í
þjóðgarðinum. Við hverskyns fyrirhugaða efnistöku skal hafa samráð við
þjóðgarðsyfirvöld. Áður en leyfi til efnistöku í almannaþágu verður veitt skal kortleggja
fyrirhugað efnistökusvæði og meta verndargildi jarðminjanna á því svæði.
Æskilegt er að hlífa viðkvæmum svæðum fyrir ágangi ferðamanna með aukinni
uppbyggingu göngustíga og lokun á óæskilegum stígum.

d. Að auka gildi samfelldra, heildstæðra, fjölbreyttra og fágætra jarðmyndana svæðisins til
útivistar og fræðslu.
Samfelldar, fjölbreyttar og fágætar jarðmyndanir svæðisins bjóða upp á einstakt tækifæri til útivistar og
fræðslu um virka landmótunarferla og einstakar jarðmyndanir. Til að auka gildi jarðmyndana
svæðisins til útivistar þarf að:








Framkvæma ítarlega úttekt á jarðminjum í þjóðgarðinum til fá upplýsingar um núverandi
ástand þeirra og til að geta ákveðið hvaða jarðminjar þarfnast helst verndunar, hvaða
tækifæri felast í þeim, og hvaða hættur steðja að þeim. Síðan þarf að fylgjast reglulega
með ástandi þeirra og meta hvort aðgerðir til verndunar jarðminja hafi borið tilskilinn
árangur.
Efla fræðslu um jarðfræði í þjóðgarðinum, meðal annars með því að útbúa fræðslustíga,
fræðslubæklinga og upplýsingaskilti um jarðfræði. Einnig ætti að skoða möguleika á
notkun nýrra miðlunarleiða, s.s. í gegnum lófatölvur eða farsíma. Leggja þarf sérstaka
áherslu á að efla fræðslu á svæðum sem eru nýlega komin inn í þjóðgarðinn (Hjallanes,
Heinabergssvæði og Hoffellssvæði).
Leita eftir frekara samstarfi við Jöklarannsóknafélag Íslands um að koma upplýsingum um
hreyfingar jökla á framfæri við almenning.
Koma upp áningastöðum við áhugaverðar jarðminjar og veita fræðslu um myndun þeirra,
einkum á svæðum sem eru nýlega komin inn í þjóðgarðinn.
Að fylgjast með áhrifum hnattrænna loftslagsbreytinga á landmótun, landslag og einstakar
jarðmyndanir og miðla upplýsingum jafnóðum til gesta. Á suðursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs er m.a. æskilegt að fylgjast með rýrnun og framskriði skriðjökla,
landrisi eða landsigi og sjávarstöðubreytingum.
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Mynd 6.3. Jarðmyndanir sem tilteknar eru í 37. grein náttúruverndarlaga. (ekki endanlegt)

6.4. Jarðfræðileg fjölbreytni
Hugtakið “jarðfræðileg fjölbreytni” hefur verið þróað sem eins konar mótvægi við hugtakið "líffræðileg
fjölbreytni". Verndun jarðfræðilegrar fjölbreytni hefur ekki notið jafnmikillar athygli og verndun
líffræðilegrar fjölbreytni og aðferðir við að meta verndargildi jarðmyndana eru skemmra á veg komnar
en þær sem meta verndargildi lífríkis. Jarðfræðileg fjölbreytni og virkir jarðfræðilegir ferlar svæðisins
leggja grunninn að vistfræðilegum ferlum, mismunandi búsvæðum og líffræðilegum fjölbreytileika
þess.
Í skýrslu Norrænu Ráðherranefndarinnar er jarðfræðileg fjölbreytni skilgreind sem “sá margbreytileiki
sem við finnum í berggrunninum, lausum jarðlögum og landslaginu ásamt öllum þeim jarðfræðiferlum
sem annaðhvort brjóta niður eða byggja upp jarðskorpuna”. Samkvæmt öðrum skilgreiningum falla
ekki einungis berggrunnur, laus jarðlög, landslagsþættir og jarðfræðiferlar undir hugtakið jarðfræðileg
fjölbreytni heldur einnig jarðvegur, vatnafar, steindir og steingervingar. Jarðfræðileg fjölbreytni er mikil
á Suðausturlandi. Eldvirkni, jöklar, landris og mikið rof jökla og sjávar hafa mótað landið. Landið er
ennþá í mótun, landmótunaröflin vindur, vatn, jöklar og frost eru mjög virk á svæðinu og virkni þeirra
er mjög sýnileg.
Markviss verndun og viðhald jarðfræðilegrar fjölbreytni Vatnajökulsþjóðgarðs byggir á greinargóðri
þekkingu á öllum þáttum, sem falla undir jarðfræðilega fjölbreytni svæðisins. Nauðsynlegt er að
rannsaka og kortleggja alla þessa þætti til að fá góða mynd af jarðfræðilegri fjölbreytni svæðisins og
skilja tengslin milli jarðfræðilegrar og líffræðilegrar fjölbreytni þess. Brýnt er að gera nákvæm
berggrunns-, jarðgrunns- og jarðvegskort, kortleggja vatnafar svæðisins og að skilgreina og kortleggja
landslagsheildir. Einnig er mikilvægt að skrá og kortleggja fundarstaði steinda og steingervinga á
svæðinu.
Á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er kortlagning á berggrunni, höggun, lausum jarðlögum, jarðvegi
og vatnafari mjög ábótavant og brýnt er að bætt verði sem fyrst úr því. Jarðfræðikort af Suðausturlandi
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er til í mælikvarða 1: 250 000 en austasti hluti svæðisins er aðeins til í mælikvarða 1: 500 000.
Nákvæmt jarðfræðikort (berggrunnskort) í 1: 25 000 er einungis til fyrir Skaftafell.. Kortlagning á
landslagsheildum og skráning og kortlagning á fundarstöðum steinda og steingervinga hefur ekki farið
fram á svæðinu.
Verndun og varðveisla jarðfræðilegrar fjölbreytni er ekki síst mikilvægt vegna þess að hún er
undirstaða að sjálfbærri jarðfræðiferðamennsku, sem verður sífellt veigameiri og getur orðið ein af
meginundirstöðum í ferðaþjónustu svæðisins til framtíðar.

6.5. Lífríki.
Markviss verndun lífríkis byggir á góðri þekkingu sem fæst með rannsóknum og vöktunum.
Upplýsingar um lífríki suðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs eru gloppóttar, ákveðin svæði og
náttúrufarsþættir eru lítið eða ekkert rannsakaðir og þær upplýsingar sem fyrir liggja eru misjafnar að
gæðum 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 gamla birkiskóga.
Í Bæjarstaðarskógi í Skaftafelli er birki hávaxnara en annars staðar á landinu, beinvaxið og með
ljósan stofn. Skógurinn náði sér vel á legg eftir að nytjar á honum, fyrst og fremst vegna kolagerðar,
minnkuðu mikið á seinni hluta 19. aldar og lögðust síðar alveg af (Hjörleifur Guttormsson, 1993).
Skóglendi er við Hoffellsjökul í stórbrotnu umhverfi mótuðu af skriðjöklum. Gróðurfar í gömlu
birkiskógunum er sérstætt, þeir eru meðal annars búsvæði sjaldgæfra háplantna og fléttutegunda.
Ásætufléttur lifa á trjánum og fauskum þeirra og fram kemur í tillögu að Náttúruverndaráætlun 20092013 að í þessum tveimur skógum megi finna flestar þeirra sjaldgæfu fléttna sem vaxa á austur- og
suðurhluta landsins. Til að vernda birkiskógana þarf að:





Leyfa skógunum að vaxa villtum og þróast á eigin forsendum, án inngripa mannsins.
Koma í veg fyrir að framandi ágengar tegundir nái fótfestu og breiðist út innan svæðisins
Grisja hvorki birkiskóginn í Bæjarstað né við Hoffell heldur leyfa gömlum birkilundum með
fúnum og dauðum trjám að skapa skilyrði fyrir annað og fjölbreytt lífríki.
Gæta þess að umferð ferðafólks spilli ekki skógunum.
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Mynd 6.4. Birkiskógar á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.
b. Að vernda búsvæði hreindýra.
Á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs eru nokkur svæði sem eru sérstaklega mikilvæg fyrir hreindýr
vegna burðar og beitar. Hreinkýr bera um mánaðarmótin maí - júní og eru þekkt burðarsvæði víða inn
til landsins á Suðausturlandi, meðal annars innarlega í dölum sem tilheyra Vatnajökulsþjóðgarði. Búist
er við að umferð ferðamanna aukist um Heinabergsdal og Hoffellsdal á komandi árum og er þá full
ástæða til að gæta burðarsvæða hreindýranna á þessum slóðum. Dýrin styggjast auðveldlega við
umferð fólks, þau eru lyktnæm og heyra vel.
Hreindýraveiðar eru stundaðar á Heinabergssvæði og í landi Hoffells. Þá hefur borið á aukinni aðsókn
í hreindýrshorn til að vinna úr þeim handverk. Hafi hreindýr ekki nægilegt aðgengi að honum sem þau
hafa fellt skapast hætta á kalkskorti sem getur ógnað heilsu dýranna. Nauðsynlegt er að:





Koma í veg fyrir truflun af umferð fólks á viðkvæmasta tíma á burðarsvæðum hreindýranna
með stýringu á umferð.
Kanna og kortleggja burðarsvæði og –tíma hreindýra á suðursvæði þjóðgarðsins
Ítarlegar rannsóknir þarf að vinna á stofnstærð og dreifingu hreindýra og tryggja að veiðikvóti
sé í samræmi við fjölda dýranna.
Veita fræðslu um nauðsyn þess að hreindýr hafi aðgang að felldum hornum og banna að horn
sé tínd innan marka Vatnajökulsþjóðgarðs.

73

Háskólasetrið á Hornafirði

Suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Tillaga að verndaráætlun

Mynd 6.5. Staðsetning sjaldgæfra plöntutegunda á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.

c. Að tryggja verndun sjaldgæfra plöntutegunda og búsvæða þeirra.
Á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs hafa fundist fjórar sjaldgæfar háplöntutegundir, tvær sjaldgæfar
mosategundir og ellefu sjaldgæfar fléttutegundir en upplýsingar eru gloppóttar svo líklegt er að fleiri
sjaldgæfar tegundir eigi eftir að finnast og fundarstaðir verði fleiri. Í viðauka 9 eru ítarlegri upplýsingar
um gróðurfar á suðursvæði þjóðgarðsins. Til að tryggja verndun tegunda og búsvæða þeirra þarf að:




Kanna útbreiðslu þeirra, hnitsetja, kortleggja og vakta.
Koma í veg fyrir að búsvæði þeirra skerðist af völdum umferðar.
Hefta útbreiðslu framandi og ágengra tegunda.

d. Að tryggja verndun sjaldgæfra fuglategunda og búsvæða þeirra.
Á suðursvæði þjóðgarðsins er vitað um varp sex fuglategunda sem eru á válista. Einnig verpa á
svæðinu átta tegundir fugla sem Íslendingar bera alþjóðlega ábyrgð á (30% af Evrópustofni) en ein
tegund (straumönd) er bæði á válista og ábyrgðartegund. Nánar er fjallað um fuglalíf á suðursvæði
þjóðgarðsins í viðauka 9. Suðausturland er sérstaklega mikilvægt búsvæði skúms og hans helsta
varpsvæði, meðal annars nokkur svæði innan þjóðgarðsmarka.




Kanna útbreiðslu varpfugla og annarra fugla á svæðinu, kortleggja og vakta.
Koma í veg fyrir að búsvæði sjaldgæfra fuglategunda skerðist af völdum umferðar eða
framkvæmda.
Tryggja að varpsvæðum sjaldgæfra fuglategunda sé ekki raskað af umferð fólks.
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Mynd 6.6. Staðfestur fjöldi varpfugla í Sveitarfélaginu Hornafirði

e. Að vernda viðkvæmt lífríki á landi nýkomnu undan jökli.
Sífellt koma ný svæði undan jöklum, bæði jökulsker inni á jökli og einnig svæði við jaðra skriðjökla. Á
þessum stöðum er áhugavert að rannsaka landnám gróðurs. Gróður á þessum svæðum er jafnan
viðkvæmur og strjáll og því þarf að gæta þess að umferð fólks, bæði gangandi og á farartækjum, spilli
ekki gróðri.
Til að tryggja viðgang og vernda viðkvæmt lífríki við jökul:





Kanna útbreiðslu varpfugla og annarra fugla á svæðinu, kortleggja og vakta.
Koma í veg fyrir að gróður verði fyrir skemmdum af völdum umferðar.
Stýra umferð á svæðum sem teljast sérstaklega viðkvæm í þessu tilliti, það er að segja á
jökulskerjum og við jaðra skriðjökla.
Taka frá jökulsker sem enn er ókomið undan jökli og setja undir stranga vernd til að eiga
óraskað svæði á jökli.

f. Rannsaka smádýralíf og ferskvatnslífríki svæðisins og vernda lífríki votlendissvæða.
Mikilvægt er að rannsaka smádýralíf á suðursvæði þjóðgarðsins sem og ferskvatnslífríki, meðal
annars í jökulám, en upplýsingar á þessum sviðum eru gloppóttar. Lífríki votlendissvæða ber að
vernda sérstaklega.
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Mynd 6.6. Staðsetning sjaldgæfra plöntutegunda á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.
g. 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 Skaftafelli og Esjufjöllum. Minkaveiðar eru heimilar á
öllu svæðinu. Skráningu á þekktum refagrenjum er ábótavant og erfitt að er fá upplýsingar um refi og
minnka á svæðinu. Mikilvægt er að veiðar innan Vatnajökulsþjóðgarðs séu vel skipulagðar til að
tryggja jafnvægi í lífríki svæðisins. Við veiðar á refum og minkum 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.
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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.
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. Fyrir utan ferðaþjónustu og útivist er hefðbundin landnotkun heimil rétthöfum á þeim
svæðum þjóðgarðsins sem getið er í viðauka III, s.s. búfjárbeit og veiðar á hreindýrum, fiski og fugli. 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. 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.“
Unnið skal að áætlun um aðgerðir gegn lúpínu í Skaftafelli í samráði við t.d. Náttúrufræðistofnun
Íslands og Landgræðsluna.
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
breiðast út um allt land. Minkur breiddist um landið frá suðvesturhorni landsins og norður fyrir og
endaði landnámi sitt á Suðausturlandi. Öræfin voru síðasta svæðið á landinu sem minkur lagði undir
sig um 1975 en þangað kom hann austar úr sveitarfélaginu, þar sem hann hafði náð útbreiðslu síðan
um 1970.



Að halda úti stöðugu veiðiátaki á votlendissvæðum í Jökulsárgljúfrum.
Að fylgjast reglulega með umferð minks í Herðubreiðarfriðlandi.
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6.7. Loft- og vatnsgæði
Ungur berggrunnur er yfirleitt lekur og gropinn en þegar hann eldist setjast leir og holufyllingar í
sprungur og holur og þá þéttist hann. Í eldri hlutum landsins, eins og á Suðursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs, er berggrunnurinn einkum úr þéttu blágrýti. Þar sígur vatn treglega niður, nema
á sprungusvæðum, sem eru mjög vatnsleiðandi miðað við jarðlögin í kring. Á blágrýtissvæðum rennur
stór hluti úrkomunnar því á yfirborðinu og myndar dragár.
Einkennandi fyrir suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs eru vatnsmiklar jökulár, sem breiða úr sér á
láglendinu, flæmast um í mörgum kvíslum og skilja eftir sig aura og sanda. Jökulár bera aur og grjót
með sér til sjávar og hafa meiri rofmátt en aðrar ár. Aurburðurinn í vatninu hjálpar jökulám við að grafa
djúp gljúfur í fjalllendi. Breiðar, straumharðar jökulár setja svip sinn á landslagið sunnan Vatnajökuls
og hafa átt mikinn þátt í landmótun á þessu svæði. Þær hafa lengi verið miklir farartálmar og hafa haft
djúpstæð áhrif á búsetuskilyrði í sýslunni. Nokkrar jökulár eru (að einhverju leyti) innan
þjóðgarðsmarka.
Geysileg flóð, svk. jökulhlaup, koma reglulega í sumar jökulár sem eiga upptök sín í Vatnajökli eða
skriðjöklum hans. Jökulhlaup geta verið af tvennum toga. Í sumum tilfellum stífla jöklar þverdali, svo
að þar myndast jökullón sem svo hleypur úr eins og í Vatnsdal í Heinabergsfjöllum og Norðurdal í
Skaftafellsfjöllum. Í öðrum tilfellum fylgja jökulhlaup eldvirkni eða eldgosum undir jökli.
Strandlínur í mismunandi hæð vitna um tilvist fornra jökullóna, sem nú eru ekki lengur til, t.d. Dalsvatn
í Heinabergsdal og Gjávatn og Múlavatn í Hoffellsfjöllum.
Á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs eru fjölmargir fossar. Oftast er um svk. roffossa að ræða, fossa
sem falla fram af gömlum sjávarhömrum eða steypast niður úr “hangandi dölum”, sem ísaldarjöklar
hafa sorfið í fjallshlíðarnar, auk fossa sem myndast þar sem mishörð jarðlög skiptast á í
berggrunninum. Fossar njóta sérstakrar verndar skv. 37. gr. náttúruverndarlaga og forðast skal að
raska þeim.
Lítið er um stöðuvötn eða votlendi á suðursvæði þjóðgarðsins. Umfangslítil votlendissvæði má finna á
Skaftafellsheiði, í Hjallanesi og sunnan við Efstafellsgil í Hoffellsfjöllum.
Hop skriðjöklanna og landris af völdum flotjafnvægis hafa haft mikil áhrif á grunnvatnsstöðu á
svæðinu sunnan Vatnajökuls. Tjarnir hafa grynnkað eða horfið og mýrlendi hefur þornað upp. Slíkar
breytingar hafa mikil áhrif á lífríki, ekki síst gróðurfar.
Nákvæmt vatnafarskort vantar af nánast öllu suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Einungis fá afmörkuð
svæði hafa verið rannsökuð vel vatnafarslega, oftast í tengslum við fyrirhugaða vegagerð eða gerð
varnagarða. Æskilegt er að kortleggja vatnasvið og rennslisleiðir vatns og að fylgjast með breytingum
á vatnafari sem kunna að verða í kjölfar rýrnunar jökla og loftslagsbreytinga.
Í Sveitarfélaginu Hornafirði eru vatnsveitur í þéttbýlinu á Höfn, í Nesjum, á Mýrum og á Hofi. Þessar
vatnsveitur nýta þrjú vatnsból (í mynni Laxárdals í Nesjum, í Rauðabergsfjalli og á Hofi) sem eru öll
utan þjóðgarðsmarka. Annars staðar í sveitarfélaginu er fengið vatn úr brunnum og lindum
(Aðalskipulag Sveitarfélagsins Hornafjarðar). Í Skaftafelli er brunnhús norðan við þjónustumiðstöðina
sem þjónar þjónustumiðstöðinni og tjaldsvæðinu. Á sumrin annar brunnhúsið ekki alltaf aukinni
eftirspurn eftir vatni og þá er vatni einnig dælt úr dæluskúr við gamlan farveg Skaftafellsár í
brunnhúsið við þjónustumiðstöðina. Bæirnir Bölti og Hæðir fá vatn úr uppsprettum.
Urðun sorps getur haft mengun grunnvatns í för með sér. Sorp úr Öræfum er brennt í
sorpbrennslustöð Brennu-Flosa hf í Svínafelli. Sorp frá öðrum svæðum í Sveitarfélaginu Hornafirði er
urðað á sorpurðunarsvæði í Skarðsdal í Lóni (Aðalskipulag Sveitarfélagsins Hornafjarðar). Innan
þjóðgarðsins hefur verið urðað sorp á a.m.k. tveimur stöðum. Annar þeirra er við varnargarð Skeiðarár
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vestan við Sandasel. Hinn er við jökulgarð framan við Skaftafellsjökul, en þar var aðalbrennslu- og
urðunarstaður þjóðgarðsins í Skaftafelli, áður en brennslustöðinni í Svínafelli var komið á fót.
Vatnajökulsþjóðgarður hefur leyfi frá Heilbrigðiseftirliti Austurlands fyrir “rekstri á geymslugryfju fyrir
seyru” við varnargarð Skeiðarár en þar hefur einnig verið urðaður byggingarúrgangur.
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 áningarstöðum, t.d. við
tjaldsvæði, skála og gönguskála og gera viðeigandi ráðstafanir ef vart verður mengunar.

b. Að öll vatnsból og frágangur þeirra fylgi lögum og reglum og sé gerður í samráði við
heilbrigðisfulltrúa.
Vatnsból fyrir neysluvatn eru á nokkrum stöðum innan svæðisins. Frágangur vatnsbóla svæðisins er
mismunandi og ekki eru allsstaðar gerðar ráðstafanir til að stýra umferð gesta frá þeim. 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.
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Mynd 6.7. Vatnafarsflokkun á suðursvæði, vatnsverndarsvæði og staðsetning vatnsbóla. (ekki
endanlegt)
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. Við varnargarð Skeiðarár í Skaftafelli er viðurkennd geymslugryfja fyrir
seyru. 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 til að taka upp „Leave No Trace“ kerfið við meðhöndlun úrgangs og umgengi
á afskekktum svæðum þjóðgarðsins.
e. Að (aflagðir) sorpurðunarstaðir í þjóðgarðinum verði kortlagðir og að urðun sorps

innan þjóðgarðsins verði takmörkuð.
Í framtíðinni ætti að takmarka urðun sorps og seyru í þjóðgarðinum og að leita annarra leiða til að
farga úrgangi.
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f. Að dregið verði úr umferð einkabíla og hvatt til aukinna almenningssamgangna. Mengun af
völdum útblásturs bifreiða verði mæld á fjölmennum áningarstöðum.
Þjóðgarðurinn ætti að hvetja til aukinna almenningssamgangna um svæðið. Almenningssamgöngur
draga úr umferð einkabíla og minnka kröfur um stærri bílastæði á viðkvæmum áningarstöðum.
Almenningssamgöngur geta líka stuðlað að atvinnu heimamanna (sjá kafla 12.3) með því að flytja fólk
inn á afskekkta staði í stað þess að það aki þangað sjálft á misvel útbúnum bílum.
g. Vatnsforði á Vatnajökli
Vatnajökull geymir mikilvægan vatnsforða. Skilgreina ætti vatnsverndarsvæði á Vatnajökli sem lúta
sérstökum reglum m.a. varðandi umferð vélknúinna ökutækja til að vernda vatnsforðann fyrir mengun.

6.8. Landeyðing og endurheimt vistkerfa
Jarðvegurinn á Suðausturlandi telst að langmestu leyti til eldfjallajarðar, sem er sérstök jarðvegsgerð
sem myndast á eldfjallasvæðum jarðar. Móðurefni eldfjallajarðar á Íslandi er að stærstum hluta
gjóska, sem er almennt frekar basísk og veðrast auðveldlega þar sem raki er til staðar. Við veðrun
myndast m.a. nýjar leirsteindir í jarðveginum. Íslensk eldfjallajörð inniheldur yfirleitt mikið af lífrænum
efnum og áfok frá auðnum og rofsvæðum getur verið töluvert. Eldfjallajörð er skipt í sortujörð
(eldfjallajörð á grónu landi: svartjörð, brúnjörð og votjörð) og glerjörð (jarðveg auðna: melajörð,
malarjörð, sandjörð og vikurjörð). (Ólafur Arnalds og Hlynur Óskarsson 2009: Íslenskt jarðvegskort.
Nátturufræðingurinn 78, bls.107-121.)
Suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs liggur utan virka gosbeltisins og berggrunnurinn á stærsta hluta
svæðisins er því tiltölulega gamall, frá Tertíer. Jarðvegsmyndun er víðast hvar vel á veg komin og
jarðvegurinn telst víða til sortujarðar. Í fjöllunum, á áraurum, á jökulurð og á malarhjöllum hefur þó
mjög lítil jarðmyndun átt sér stað. Í skriðum og hærra upp í fjöllunum er bergjörð ríkjandi. Við
jökuljaðarinn, á áraurum, á malarhjöllum og sums staðar í fjöllunum má aðallega finna blöndu af
melajörð og malarjörð. Á Skeiðarársandi er sandjörð ríkjandi jarðvegsgerð, nema á þeim stöðum þar
sem gróður hefur náð fótfestu en þar má finna brúnjörð. Þar sem sandurinn er lítt gróinn má finna
blöndu af melajörð og sandjörð . Á nokkrum blettum á Skeiðarársandi, þar sem hlaup hafa oft farið
yfir, er meiri möl en sandur í jarðveginum og þar má því finna blöndu af melajörð og malarjörð. Á
grónu landi, bæði í fjöllunum og á láglendinu næst fjöllunum í Öræfum, er brúnjörð ríkjandi
jarðvegsgerð. Brúnjörð myndast á þurrlendi og er algengust þar sem áfok er hlutfallslega mikið.
Austan við Öræfi er blanda af brúnjörð, svartjörð og votjörð ríkjandi á grónum svæðum í fjöllunum og
á láglendinu næst fjalllendinu. Á láglendinu nær sjónum, þar sem grunnvatnsstaðan er hærri, finnst
aðallega blanda af brúnjörð og votjörð. Kort 6.8 sýnir jarðvegsgerðir á suðursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs (Ólafur Arnalds ofl. 1997: Jarðvegsrof á Íslandi. Landgræðsla ríkisins, RALA.)
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Mynd 6.8 Jarðvegsflokkun á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs
Jarðvegur, loft og vatn eru sá grunnur sem líffræðileg fjölbreytni byggir á. Heilbrigður jarðvegur miðlar
vatni og næringarefnum til gróðurs, geymir kolefni, stuðlar að hreinsun vatns, eyðir mengun og
minnkar flóðahættu. Jarðvegseyðing hefur á undanförnum árum verið talin eitt af helstu
umhverfisvandamálum á Íslandi. Eins og áður hefur komið fram, er íslenskur jarðvegur
eldfjallajarðvegur. Almennt er slíkur jarðvegur frjósamur, léttur, laus í sér og mjög fokgjarn. Hann er
mjög blandaður gjósku og loðir því lítið saman. Vegna þessara eiginleika sinna er íslenskur jarðvegur
mjög viðkvæmur fyrir uppblæstri. Þegar gróðurhula verndar landið á sér nánast ekkert jarðvegsrof
stað en um leið og gróðurþekjan rofnar eiga vindur og vatn greiða leið að yfirborði jarðvegs. Í gegnum
tíðina hafa ofbeit, skógarhögg, flóð, eldgos og kólnandi veðurfar valdið gróðureyðingu en á síðustu
áratugum hafa utanvegaakstur og mannvirkjagerð einnig átt sinn þátt í að rjúfa gróðurþekjuna.
Framræsla mýra hefur leitt til breytinga á jarðvegi, vatnafari og vistkerfi einstakra svæða.
Á árunum 1992-1996 kortlagði Landgræðsla ríkisins í samvinnu við Rannsóknarstofnun
landbúnaðarins jarðvegsrof á Íslandi í mælikvarðanum 1:100.000. Mótað var nýtt kerfi til að flokka
jarðvegsrof á Íslandi, bæði á grónu landi og á auðnum. Helstu rofmyndanir voru skilgreindar, s.s.
rofabörð, áfoksgeirar, rofdílar, jarðsil, vatnsrásir, skriður og auðnir. Landinu var skipt eftir
rofeinkunnum frá 0 til 5. Á svæðum með rofeinkunn 3 á sér stað töluvert rof og þar þarf að draga úr
og stjórna beit að mati RALA og Landgræðslu Ríkisins. Svæði með rofeinkunn 4 og 5, s.s. flestar
auðnir, teljast ekki vera beitarhæf. Kort .. sýnir jarðvegsrof á Suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Á
kortinu fær öll Austur-Skaftafellssýsla slæma lokaeinkunn og er ástandið á svæðinu talið lélegt.
Ástæðan fyrir því er að mjög stór hluti sýslunnar einkennist af fjalllendi, auk þess sem skriðurunnar
hlíðar með háar rofeinkunnir eru algengar. Á láglendinu er hins vegar ekki mikið rof. Skeiðarársandur
er skilgreindur sem svæði með mjög mikið rof. Ólafur Arnaldsofl. 1997: Jarðvegsrof á Íslandi.
Landgræðsla ríkisins, RALA.)
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Tafla 6.8 gefur yfirlit um rof og útbreiðslu gróðurs í Austur-Skaftafellssýslu í heild og í gömlu
hreppunum sérstaklega.
Tafla 6.8 Samandregið yfirlit um rof og útbreiðslu gróðurs á Suðausturlandi.
Svæði

Nr.

Rofkort
Stærð
2

A-Skaftafellssýsla

Gróðurmynd
%

%

(km )

0+1+2

3

4+5

Rof t.
gróðri

Auðn,
fjöll

Auðnir

Rýrt

Fremur
rýrt

Vel
gróið

2962

26

31

45

11

76

60

13

11

15

Bæjarhreppur

152

745

29

42

29

14

75

56

19

13

12

Hornafjörður

153

737

36

31

33

20

69

47

16

13

24

Borgarhafnarhreppur

154

376

33

39

28

9

72

56

14

12

18

Hofshreppur

155

490

36

29

36

9

67

54

10

16

20

Skeiðarársandur

156

615

4

10

87

1

96

93

5

2

0

Ólafur Arnalds, RALA, uppfærð 2002, http://www.rala.is/kvasir/

Mynd 6.9 Jarðvegsrof og landgræðslusvæði
Kort 6.9 sýnir einnig landgræðslusvæði í Austur-Skaftafellssýslu. Þau eru einungis tvö, við
Fagurhólsmýri og í Skógey en þau eru bæði utan þjóðgarðs. Árið 1953 var lúpínufræjum sáð í
rofabörð í Bæjarstaðarskógi til að stöðva uppblástur og bæta jarðveg. Eftir að skógurinn var friðaður
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fyrir beit tók lúpínan að breiðast hratt út um brekkur og herja á íslenskar plöntutegundir eins og birki,
eyrarrós og baunagras. Síðan árið 1991 hefur verið reynt að hefta framrás lúpínunnar en ekki hefur
ennþá tekist að ná stjórn á útbreiðslu hennar. Sáning lúpínu í Bæjarstaðarskógi er dæmi um
landgræðsluaðgerð sem hefur breytt ásýnd landsins mikið og haft neikvæð áhrif á vistkerfið. Áður en
gripið er til landgræðsluaðgerða, þarf að skoða vel hvaða afleiðingar slíkar aðgerðir geta haft á
líffræðilega fjölbreytni í þjóðgarðinum. Eins og stendur eru engin áform um landgræðsluaðgerðir til að
stöðva jarðvegsrof í þjóðgarðinum.
Vegagerðin hefur safnað gögnum um svæði á þjóðvegi nr. 1, þar sem sandfok getur haft áhrif á
umferðaröryggi, með því að takmarka skyggni, mynda skafla eða valda skemmdum á ökutækjum.
Komið hefur í ljós, að sandfok verður aðallega við brýr yfir jökulár. Sandfok verður aðallega á fimm
stöðum í sýslunni, á Hvaldalssandi, við Jökulsá í Lóni, við Skeiðarárbrú (bæði vestan og austan ár) og
við Sandgígjukvísl. Enginn af þessum stöðum er innan þjóðgarðsins. Kort .. sýnir helstu
sandfokssvæði á Íslandi. Ein leið til að hefta sandfok á þessum svæðum er uppgræðsla með
harðgerðum plöntutegundum. (N.N. 2009: Sandfok á hringveginn. Rannsóknaverkefni. VSÓ Ráðgjöf,
Vegagerðin, LBHÍ.)

Helstu markmið og aðgerðir
a. að kanna hvort þörf sé á aðgerðum til að stöðva jarðvegs- eða gróðureyðingu á einstökum
svæðum innan þjóðgarðsins
Samkvæmt Landgræðslunni og RALA er töluvert jarðvegsrof á Suðursvæði Vatnajökulsþjóðarðs.
Nauðsynlegt er að kanna hvort þörf sé á aðgerðum til að stöðva rof á einstökum svæðum. Einnig er
æskilegt að rannsaka beitarþol einstakra svæða.
b. að tryggja að aðgerðir til að stöðva jarðvegs- eða gróðureyðingu hafi ekki neikvæð áhrif á
líffræðilega fjölbreytni í þjóðgarðinum
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Landgræðsluaðgerðir geta breytt ásýnd lands og haft neikvæð áhrif á líffræðilega fjölbreytni í
þjóðgarðinum. Slíkar aðgerðir þurfa því að taka mið af reglum þjóðgarðsins, vera vel ígrundaðar, taka
mið af sérstöðu svæðisins og mega ekki ógna líffræðilegri fjölbreytni í þjóðgarðinum.
c. að tryggja að hugsanlegar aðgerðir til að stöðva sandfok hafi ekki neikvæð áhrif á
líffræðilega fjölbreytni í þjóðgarðinum.
Á Skeiðarársandi getur verið mikið sandfok við Skeiðará og Sandgígjukvísl. Ef gripið verður til
landgræðsluaðgerða til að stöðva sandfok, þurfa slíkar aðgerðir að taka mið af reglum þjóðgarðsins,
vera vel ígrundaðar, taka mið af sérstöðu svæðisins og þau mega ekki ógna líffræðilegri fjölbreytni í
þjóðgarðinum.

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 jökullinn er
þíðjökull sem geymir stærsta hluta massans í lítilli hæð yfir sjávarmáli.
Á 20. öld varð veruleg hlýnun á Íslandi, sem hafði ýmsar breytingar á náttúrufari í för með sér. Lofthiti
jókst um rúmlega 0,7°C, frostdögum fækkaði og hitabylgjur á sumrin urðu tíðari. Sjávaryfirborð
hækkaði um 1.8 cm/áratug síðan 1961 en 3.1 cm á tímabilinu 1993 – 2003. Jöklar náðu mestri
útbreiðslu í kringum 1890 og höfðu þá ekki orðið stærri síðan ísöld lauk fyrir um 10.000 árum. Upp úr
1920 hófst hlýindaskeið sem stóð fram yfir 1960 og jöklar landsins tóku að minnka hratt. Eftir 1965 tók
kuldatímabil við og jöklar byrjuðu að stækka á nýjan leik, bæði að rúmmáli og flatarmáli, einkum á
tímabilinu frá 1965 til 1986. Í lok 20. aldar fór aftur að hlýna og byrjuðu flestir jöklar að hopa á ný. Frá
1995 hafa jöklar rýrnað örar en gerst hefur áður (Trausti Jónsson, 2007). Síðan 1890, þegar jöklar
voru flestir í hámarki, hefur Vatnajökull rýrnað um yfir 400 rúmkílómetra, eða yfir 10% af
heildarrúmmáli Talið er að flatarmál jöklanna minnki nú um 0,3% á ári hverju og rúmmálið um allt að
0,5%. Leysingarvatnið hefur valdið um 1 mm hækkun heimshafa (Helgi Björnsson, Finnur Pálsson og
Sverrir Guðmundsson, 2002).
Á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs hefur hlýnun loftslags á 20. öld þegar haft ýmsar afleiðingar.
Skriðjöklar við sunnanverðan Vatnajökul hafa hopað mikið síðan um 1890, sumir allt að 3 km. Lón
hafa myndast við sporð allmargra skriðjökla og jökulár hafa breytt um farvegi. Eftir að jöklarnir fóru að
minnka, hættu margar jökulár að flæmast um áraurana en fóru að leita í fastan farveg. Jökulár fóru að
renna í gegnum lón og skildu megnið af föstum efnum þar eftir, þannig að rofmáttur vatnsins minnkaði
verulega. Farvegir jökuláa breyttust og sumar jökulár hurfu jafnvel alveg. Góð dæmi um slíkar
breytingar eru Skeiðará sem færði sig vestur í nýjan farveg við hop Skeiðarárjökuls, áin Stemma á
Breiðamerkursandi, sem hvarf alveg og Heinabergsvötn, sem fóru að renna í Kolgrímu, stuttu eftir að
ný brú hafði verið byggð yfir þau. Við hop og þynningu jökla urðu jökulhlaup minni og þeim fækkaði
almennt. Skeiðarárhlaup breyttu um svip eftir að jökullinn fór að minnka: þau urðu minni en tíðari. Frá
því um 1600 til 1934 hafa oftast um 10 ár liðið milli hlaupa en síðan hafa a.m.k. 2 hlaup komið á
áratug.
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Þegar jöklar hopa og rýrna, léttir fargi á jarðskorpuna og landris verður, einkum við jökuljaðarinn.
Landris hefur verið mikið við suðausturströndina á síðustu áratugum (Halldór Björnsson, 2008).
Mælingar sýna stöðugt landris upp á 5-25 mm/ári á stöðvum nálægt jöklinum, en minnkandi landris
þegar fjær dregur. Núverandi rishraði á Höfn í Hornafirði er um 7 mm/ári (Erik Sturkell o.fl., 2005). Hop
jökla og landris hafa haft víðtæk áhrif á vatnafar á svæðinu við jaðar Vatnajökuls. Grunnvatnsstaðan
hefur lækkað, votlendi minnkað og lón grynnkað. Meðal annars vegna landriss hefur Hornafjarðarós
þrengst og grynnkað á undanförnum árum og er innsiglingin orðin erfiðari en áður var.
Gert er ráð fyrir að hlýnun verði um eina gráðu fram að miðbiki 21. aldarinnar. Í lok 21. aldarinnar mun
væntanlega hlýna á bilinu 1.4 – 2.4 og líklegast er að það hlýni meira að vetri til en að sumri. Í 6.15 er
dregin upp sviðsmynd um væntanlegar breytingar hitastigs og úrkomu á 21. öld. Gera má ráð fyrir að
rúmmál jökulsins minnki umtalsvert. Spáð er að einstaka skriðjöklar muni hopa mikið og verður hopið
mest á skriðjöklum sunnan Vatnajökuls. Skriðjöklar norðan Vatnajökuls virðast þola aukningu
loftlagshita betur, m.a. vegna þess að þeir eru í meiri hæð yfir sjávarmáli og lengra frá hlýrri ströndinni
heldur en skriðjöklarnir sunnan Vatnajökuls.

Mynd 6.15. Sviðsmynd um breytingar hitastigs og úrkomu á 21. öld.
Við frekara hop skriðjökla munu jaðarlón við sporða skriðjökla stækka og þeim mun fjölga enn meira.
Fleiri jökulár munu breyta um farvegi eða hverfa. Mynd 6.16 sýnir niðurstöður reiknilíkana af afkomu
og hreyfingu Langjökuls (L), Hofsjökuls (H) og suðurhluta Vatnajökuls (V). Ef spár um hlýnun loftslags
á norðurhveli jarðar ganga eftir, mun Langjökull hverfa á innan við 150 árum. Hofsjökull og Vatnajökull
munu að mestu leyti hverfa á innan við 200 árum og aðeins á hæstu tindum (yfir 1600 m.y.s.) verða
ennþá jöklar eftir (Sverrir Guðmundsson o.fl., 2006).
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Mynd 6.16. Niðurstöður reiknilíkana af afkomu og hreyfingu Langjökuls (L), Hofsjökuls (H) og suður
Vatnajökuls (V).
Því er spáð að afrennsli frá jöklum muni aukast með hækkandi hitastigi og ná hámarki eftir 40-60 ár
en þá verður það allt að helmingi meira en núverandi afrennsli. 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.
Gert er ráð fyrir áframhaldandi landrisi á svæðum í grennd við Vatnajökul. Spáð er að land í Hornafirði
muni rísa um 0,7-2,0 metra á 21. Öld (Pagli, C., 2007). Hop jökla og landris munu leiða til frekari
lækkunar á grunnvatnsstöðu og hafa miklar breytingar á náttúrufari í för með sér. Við áframhaldandi
hlýnun og bráðnun jökla mun leysingavatn frá jöklum sem rennur til sjávar aukast verulega og valda
hækkun á sjávarborði, sem virkar á móti landrisi. Landris á suðausturhluta landsins mun þó vera það
mikið að það mun vega upp þá sjávarstöðuhækkun sem spáð er. Fargléttun í kjölfar rýrnunar jökla
veldur yfirleitt aukinni eldvirkni og líkur verða á fleiri og stærri eldgosum undir Vatnajökli og þar með
aukast einnig líkur á jökulhlaupum.
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
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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. Hlýnun mun einnig
hafa áhrif á ferðir farfugla og varptíma fugla (Halldór Björnsson o.fl., 2008). Við frekari hlýnun munu
sumar (norðlægar) plöntu- og dýrategundir eiga erfitt uppdráttar, til að mynda bleikja. Annað
vandamál sem tengist að hluta til hlýnun loftslags er innrás (suðlægra) framandi plöntu- og
dýrategunda á Íslandi. Flestar þessara tegunda geta ekki náð mikilli útbreiðslu í nýjum heimkynnum
en fáeinar tegundir eiga auðvelt með að nema nýtt land og ógna tegundum sem fyrir eru. Þetta eru
svokallaðar “ágengar tegundir” og þær geta valdið miklu tjóni á vistkerfi og ógnað líffræðilegri
fjölbreytni.
Áhrifa hlýnandi loftslags er þegar farið að gæta á Suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. 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.

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. Starfsmenn Vatnajökulsþjóðgarðs á
suðursvæðinu taka þátt í rjúpnatalningu og vetrarfuglatalningu í Skaftafelli auk þess sem þeir munu
fylgjast með blómgunartíma plantna, einnig í Skaftafelli.
Niðurstöðum allra rannsókna í þjóðgarðinum á að koma fyrir í einum gagnabanka sem síðan yrði
aðgengilegur lærðum sem leiknum. Á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs eru þekkingargloppur
varðandi náttúru svæðisins sem mikilvægt er að bæta inn í. Brýnt er að afla nýrra gagna um gróðurfar
svæðisins og gefa út gróðurkort fyrir svæðið að því loknu. Kanna þarf útbreiðslu fugla, ekki síst
varpfugla, með heildstæðum og ítarlegum hætti. Einnig 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 talin 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

Bæta þarf stöðu þekkingar á jarðfræði suðursvæðis þjóðgarðsins. Nákvæmari berggrunnskort af
suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs vantar.

Jarðgrunnur, laus
jarðlög

Vantar nákvæmari jarðgrunnskort af öllu suðursvæði 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. Nákvæmt vatnafarskort vantar.

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 áháplöntum á öllu suðursvæði þjóðgarðsins, uppfæra eldri upplýsingar
og rannsaka svæða sem lítið er vitað um. Vakta þarf sjaldgæfar plöntur og búsvæði þeirra og fylgjast
með ástandi gróðurs á viðkvæmum svæðum, svo sem við jaðra skriðjökla. Koma upp gagnabanka.

Fléttur

Gera þarf ítarlegri úttekt á fléttum, með áherslu á fléttur í birkiskógum á svæðinu. Vakta þarf
sjaldgæfar fléttutegundir og búsvæði þeirra. Koma upp gagnabanka.

Mosar

Gera þarf ítarlegri úttekt á mosum á suðursvæði þjóðgarðsins. Vakta þarf sjaldgæfar mosategundir og
búsvæði þeirra. Koma upp gagnabanka.

Gróðurkort

Kortleggja þarf gróður á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.

Vistgerðarkort

Kortleggja þarf vistgerðir á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.

Sveppir
Dýr

Gera þarf ítarlega úttekt á sveppum á suðursvæði þjóðgarðsins. 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.
Afla þarf aukinnar þekkingar um hreindýr á suðursvæði þjóðgarðsins, skrá fjölda þeirra, farleiðir og
burðarstaði. Vakta þarf útbreiðslu dýranna og mögulegar breytingar á stofnstærð.
Koma þarf á samstarfi við hreindýraleiðsögumenn.

Fuglar

Gera þarf heildstæðari úttekt á útbreiðslu fuglategunda svæðisins og kanna sérstaklega útbreiðslu
varpfugla og sjaldgæfra tegunda, kortleggja og vakta. Sérstaklega er þörf á að kanna fuglalíf í
fjalllendi. Kanna þarf einnig útbreiðslu ábyrgðartegunda, kortleggja þær og vakta. Koma upp
gagnabanka.

Smádýr á landi

Gera þarf heildstæða úttekt á öllu svæðinu og koma upp vöktun á fleiri stöðum. Koma upp
gagnabanka.

Fiskar

Gera heildstæðari úttekt á fiski í vötnum og ám á svæðinu. Fylgjast með til langs tíma. Vakta
útbreiðslu flundru og fylgjast með áhrifum af tilkomu þessarar tegundar í vistkerfi svæðisins. Koma
upp gagnabanka.

Ferskvatnsdýr

Gera þarf heildstæðari úttektir á lífríki votlendis á svæðinu en það er mjög lítið þekkt. Rannsaka þarf
lífríki jökullóna ítarlega. Koma upp gagnabanka.

Líffræðilegur
fjölbreytileiki

Gróðurfar

Kortleggja þarf framandi ágengar tegundir í Skaftafelli og gera áætlun um útrýmingu þeirra.

Áhrif

Jarðfræði og

Koma þarf upp mælistöðvum til að vakta ástand og líffræðilega fjölbreytni beittum svæðum innan
þjóðgarðsins. Rannsaka beitarþol.
Fylgjast þarf með áhrifum hlýnandi loftslags á landmótun svæðisins, jarðmyndanir og landslag.
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jarðmyndanir

Koma upp gagnabanka.

Gróðurfar

Fylgjast þarf með áhrifum hlýnandi loftslags á framleiðni gróðurs, vaxta- og blómgunartíma plantna.
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
Eitt af yfirlýstum markmiðum Vatnajökulþjóðgarðs er að vernda menningarminjar og kemur það bæði
fram í lögum og reglugerð um garðinn. Mannvistarminjar frá ólíkum tíma er að finna á suðursvæði
þjóðgarðsins en þó ekki í sérlega miklum mæli enda svæðið að mestu jöklar og fjalllendi. Í AusturSkaftafellssýslu eru yfir 1000 minjar skráðar en aðeins lítill hluti þeirra nýtur sérstakrar verndar.
Margar minjanna eru innan náttúruverndarsvæða og njóta þannig ákveðinnar verndar sem þó mætir
ekki þörfum um verndun menningarminja. Þjóðminjalög kveða á um friðun minja eldri en 100 ára en
friðun yngri minja er einnig heimil. Æskilegt er talið að vinna úttekt á menningarminjum fyrir alla
sýsluna saman frekar en að einblína á Vatnajökulsþjóðgarð.
Ekki er talið að sérstakar hættur steðji að menningarminjum á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs
umfram það sem gerist annars staðar á landinu, svo sem vegna veðrunar og ýmissar landnotkunar.
Helstu hættur sem steðja að menningarminjum í Skaftafelli eru jarðvegseyðing, uppblástur og
sérstaklega ágengur gróður. Einnig ætti að hafa hugfast að vaxandi fjöldi farðamanna á svæðinu gæti
ógnað minjum. Vatnajökulsþjóðgarður hefur tekið þátt í uppbyggingu á sögutengdri ferðaþjónustu í
sveitarfélaginu í gegnum verkefnið Söguslóð á Suðausturlandi en verkefnið hefur meðal annars komið
fyrir merkingum og fræðslu við sögustaði. Nánari umfjöllun um menningarminjar á Suðursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs og í Sveitarfélaginu Hornafirði í heild er í viðauka 10.
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 suðursvæði
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

7.2. Eyðibýli og forn bæjarstæði
Fjölbreyttar búsetuminjar hafa verið skráðar í sýslunni. Á langflestum þeirra staða í sýslunni sem eru á
þjóðminjaskrá eru minjar um búsetu. Allmargir staðir njóta hverfisverndar í aðalskipulagi
Sveitarfélagsins Hornafjarðar vegna búsetuminja, það að auki teljast sextán staðir hafa
byggingarsögulegt mikilvægi. Búsetuminja í sýslunni er einnig getið í Svæðisskipulag Miðhálendisins.
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Áhugavert er að skoða áhrif nálægðar jökulsins á búsetu og líf fólks en hleðslur varnargarða og
tilraunir til nýrækta ber vitni um baráttu sveitunga við náttúruöflin. Í mörgum tilfellum varð fólk þó að
láta í minni pokann og bregða búi, til dæmis vegna ágangs vatna. Eldgos í Öræfajökli ógnuðu einnig
byggð og lögðust bæir í eyði í vegna slíkra hamfara. Á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs eru tvær
fornminjar friðlýstar samkvæmt þjóðminjaskrá: Sel og tvær hlöður í Skaftafelli og grjótrúst undir
Heinabergsfelli.
Í Svæðisskipulagi Miðhálendisins er fjallað um nokkra staði innan friðlandsins á Lónsöræfum í
Stafafellsfjöllum sem vert er að geta hér þar sem svæðið er í umsjá Vatnajökulsþjóðgarðs.
Búsetuminjar eru við Grund í Víðidal þar sem enn sjást ummerki bæjarins og þykir það mikilvæg
heimild um fyrri búsetu á hálendi sýslunnar. Einnig eru búsetuminjar í Smiðjunesi, Valskógsnesi og
Eskifelli.
Utan þeirra eyðibýla og búsetuminja sem nú njóta sérstakrar verndar eru nokkrir staðir sem teljast
sérstaklega viðkvæmir og mikilvægir og ætti því að leggja áherslu á verndun þeirra. Þeirra á meðal
eru eyðibýli á Mýrum sem ekki njóta verndar nú þegar. Þá er vert að stuðla að verndun tveggja bæja
sem fundist hafa í Öræfum en þeir hétu Gröf og Bær og líklegt er talið að bæirnir hafi farist í eldgosi í
Öræfajökli árið 1362. Bæirnir eru ekki í Vatnajökulsþjóðgarði en í nágrenni hans. Með áframhaldandi
rannsóknum og aðgerðum til varðveislu mætti gera staðina í stakk búna til að taka við ferðamönnum.
Saga papa í sýslunni er áhugaverð og gefur tilefni til frekari miðlunar og framsetningu á þessari merku
arfleifð. Sterk áhrif jöklanna á lífið í sýslunni ætti að fá vera áhersluatriði í verndun og miðlun minja og
sagna á svæðinu. Þetta samspil manns og náttúru er sérkenni sögu svæðisins sem vilji er til að
styrkja með tilkomu Vatnajökulsþjóðgarðs.

7.3. Samgönguminjar og ferðaleiðir
Allmargar leiðir og áningarstaðir í sýslunni eru þekkt hvort sem fundist hafa vörður og aðrar
áþreifanlegar minjar eða vitneskja um staðina er í gegnum lýsingar af leiðunum. Fjárrekstur gat verið
vandasamt verk í sýslunni og hafa sagnir af slíkum ferðum varðveist sem og sagnir af ferðum í
kaupstað. Vitað er að ferðast var yfir Vatnajökul meðal annars vegna sjósóknar. Nokkrar þeirra minja
sem njóta hverfisverndar tengjast samgöngum.
Svæðisskipulag Miðhálendisins tilgreinir nokkrar minjar sem tengjast samgöngum og ferðum fólks á
því svæði sem nú er innan friðlandsins á Lónsöræfum. Í skipulaginu eru staðirnir skilgreindir sem
samgönguleiðir; Norðlingavað á Víðidalsá, Kláfferja á Jökulsá við Víðibrekku og Norðlingavegur en
gamlar vörður í Víðidalsdrögum eru ummerki um þá leið.
Víða í sýslunni eru fornir fjallvegir sem sýna leiðir og mikilvægt er að viðhalda vitneskju um.
7.4. Þjóðsögur
Fjölmargir staðir, minjar og örnefni í sýslunni tengjast þjóðsögum. Sagnir af skrímslum, tröllum, álfum
og öðrum vættum eru þekktar, meðal annars á skessa að búa í Skaftafelli. Hjátrú þykir hafa verið
lífseig í Austur-Skaftafellssýslu (Hjörleifur Guttormsson, 1993).
7.5. Útilegumenn
Sagnir herma að útilegumenn hafi verið í Esjufjöllum og Mávabyggðum sem og víðar á jöklinum, og
einnig í Víðidal á Lónsöræfum.
7.8. Aðrar minjar
Vitað er um minjar gamalla kirkjugarða, grafreita og bænhúsa. Tvær merkar námur í sveitarfélaginu
teljast til menningarminja en þær eru báðar utan Vatnajökulsþjóðgarðs. Einnig hafa varðveist ýmsar
sagnir um slysfarir svo sem sjóskaða og snjófljóð. Frá seinni tíð hafa varðveist minjar um rafstöðvar.
Heimarafstöð í Skaftafelli hefur nú verið gerð upp og geta gestir þjóðgarðsins skoðað hana.
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7.9. Landbúnaður og sjósókn
Minjar tengdar landbúnaði og sjósókn eru nokkuð víða í sýslunni, svo sem fjárréttir og naust. Merk
saga samskipta manns og náttúru á svæðinu er ekki síst áberandi í minjum af þessu tagi. Nokkrar
minjar um landbúnað og sjósókn á árum áður njóta hverfisverndar á vegum Sveitarfélagsins
Hornafjarðar.
Á þjóðminjaskrá eru nokkrar minjar sem tengjast landbúnaði og sjósókn í Austur – Skaftafellssýslu en
engin þeirra er innan marka þjóðgarðsins. Ummerki um verbúðir og naust er að finna í nágrenni
þjóðgarðsins í Sandfelli og Hofi í Öræfum.
Tvær miðstöðvar gangnamanna eru tilgreindar í Svæðisskipulagi Miðhálendisins og eru þær báðar
innan friðlandsins á Lónsöræfum; Eskifell undir Kjarrdalsheiði og Kollumúladalur.
Varnargarður við Hólmsá, Fláajökul sem byggður var árið 1937 er mikilvæg heimild um þær aðstæður
sem landbúnaður var stundaður við á svæðinu. Varnargarðurinn nýtur ekki verndar en hann er
viðkvæmur og því vert að huga að varðveislu hans.

7.10. Rannsóknir og vöktun
Fornleifaskráning
Erfitt er að leggja mat á hversu stór hluti menningarminja sýslunnar hafa verið skráðar og
rannsakaðar. Sveitarfélagið Hornafjörður lét vinna úttekt á menningarminjum árið 1999 vegna gerðar
aðalskipulags og er það yfirgripsmesta minjaskráning sem gerð hefur verið á svæðinu. Úttektin
samsvarar fyrsta stigi í fornleifaskráningu en stenst ekki þær kröfur sem gerðar eru vegna
aðalskipulags í dag. Vegna mats á umhverfisáhrifum tilfærslu þjóðvegar um Hornafjarðarfljóts voru
menningarminjar skráðar á því svæði sem fyrirhuguð framkvæmd var talin snerta. Þar er um fullgilda
fornleifaskráningu að ræða en aðeins á litlum hluta þess lands sem tilheyrir sveitarfélaginu. Lögð er
áhersla á að fullgild fornleifaskráning verði unnin á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs og allar þekktar
minjar hnitsettar. Með slíkri úttekt fengist aukin vitneskja um verðmætar menningarminjar á svæðinu
og grunnur að verndun þeirra. Reglulegt eftirlit þarf að hafa með menningarminjum innan
Vatnajökulsþjóðgarðs til að vakta hvort skemmdir verði af völdum náttúrufarsbreytinga, ágangi gesta
eða öðru.
Lagt er til að áfram verði unnið að rannsóknum á Bæ í Öræfum vegna merkrar sögu um búsetu í
sveitinni fyrr á tímum en bæjarmyndin er heilleg.
Fjallaverkefni
Nýlega hófst samstarfsverkefni sem miðar að því að safna upplýsingum um smalaleiðir og aðrar leiðir
sem gengnar hafa verið, að mestu leyti í fjalllendi sýslunnar, í gegnum tíðina. Til stendur að hnitsetja
leiðirnar og skrá aðrar upplýsingar sem tengjast leiðunum. Mikil verðmæti felast í þeirri þekkingu sem
felst í ferðum um oft illfærar leiðir og tímabært er að safna þessum fróðleik með markvissum hætti
bæði til varðveislu og miðlunar. Búast má við aukinni eftirspurn eftir upplýsingum um fornar ferðaleiðir
á svæðinu þar sem áhugi á útivist og fjallamennsku fer vaxandi eins og nýstofnað félag
fjallaáhugafólks í sýslunni ber vott um.
Papaslóð
Papaslóð er heiti verkefnis á vegum Þórbergsseturs, Menningarmiðstöðvar Hornafjarðar,
Skaftafellsstofu, Djúpavogshrepps og fleiri aðila með það að markmiði að vekja athygli á arfleifð
papanna á Suðausturlandi. Hópurinn sem stendur að verkefninu kom upp sýningu um papa vorið
2009 og ætlar áfram að kynna þessa merku sögu með viðburðum og sýningum.

Tafla 7.1. Áhersluatriði í rannsóknum á og vöktun menningarminja.
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Rannsóknasvið

Helstu aðgerðir

Eyðibýli og sel

Viðhalda menningarlandslagi við Skaftafellsbæina.
Fjarlægja ágengan gróður úr tóftum.
Leggja áherslu á menningarminjar sem tengjast sambúð manns og náttúru svo sem við Heinaberg.

Samgönguminjar og ferðaleiðir

Hnitsetja þarf helstu ferðaleiðir, meðal annars gamlar samgönguleiðir yfir jökul.
Smalaleiðir í fjalllendi á suðursvæði þjóðgarðsins þarf að hnitsetja og skrá.

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.

Allar menningarminjar

Fornleifavernd ríkisins vinni heildstæða úttekt á menningarminjum.
Vakta þarf menningarminjar á svæðinu til að kanna hvort skemmdir verði af völdum gróðurs,
jarðvegsrofs, ágangi gesta eða öðru.
Hnitsetja þarf allar menningarminjar á svæðinu.
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8. Vegakerfi og aðkoma
8.1. Yfirlit og framtíðarsýn
Samgöngukerfi innan þjóðgarðsins og á jaðarsvæðum hans er mikilvægt atriði í stýringu ferðamanna.
Hafa ber í huga að jafnan fylgir aukin umferð betri vegum og þess þarf að gæta að ekki sé hvatt til
mikillar umferðar um svæði sem ekki eru í stakk búin til að taka við miklum fjölda gesta, til dæmis
vegna viðkvæmrar náttúru.
Suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er mjög fjölbreytt og því er aðgengi að einstökum stöðum innan
garðsins ólíkt. Aðstæður að Suðausturlandi eru þó með þeim hætti að á heildina litið er þjóðgarðurinn
aðgengilegur allt árið.
Á svæðinu eru vegir og slóðar af misjöfnu tagi, allt frá opinberum vegum í umsjá Vegagerðarinnar til
slóða sem troðist hafa án alls skipulags. Brýnt er að kortleggja alla vegi og slóða innan þjóðgarðs og
að mörkum hans, loka þeim sem ekki ætlast til að verði farið um og merkja vel þá sem á að nota. Lagt
er til að ákveðnir vegir verði skilgreindir sem ferðamannavegir. Yrðu þeir að jafnaði ekki byggðir upp
en lagðir bundnu slitlagi til að binda ryk og lágmarka viðhald. Ferðamannavegir innan þjóðgarðsins og
aðkomuleiðir í þjóðgarðinn þarf að merkja vel og auðkennda með merki þjóðgarðsins.
Vegirnir endi á bílastæði og aðstöðu sem hentar í hverju tilviki, svo sem áningarstað sorpílátum og
salerni, væri að finna auk fræðslu og upplýsinga. Gerðir verði þjónustusamningar við t.a.m.
landeigendur um eftirlit með áningarstöðum og þrif á þeim. Mikilvægt er að forvarnarskilti sé við hvern
þjóðgarðsveg þar sem vegfarendum er bent á hvað sé að varast á svæðinu, hvernig hægt sé að
komast í samband við upplýsingamiðstöð, veðurstofu og neyðarlínu. Einnig ætti þar að birta kort af
þjóðgarðinum svo fólk geti áttað sig á staðsetningu, vegalengdum og þjónustu í nágrenninu. Tekið
skal fram á þessum skiltum að gestir þjóðgarðsins séu á eigin ábyrgð.
Þörf er á samvinnu við björgunarsveitir á suðursvæðinu til að skilgreina vinnureglur um akstur utan
vega vegna björgunarstarfa, sérstaklega á þeim svæðum sem ekki falla undir viðauka III.
Við akstur sem kann að verða nauðsynlegur vegna mannvirkjagerðar eða annarra starfa utan þeirra
svæða sem tilgreind eru í viðauka III þarf að fá samþykki þjóðgarðsyfirvalda. Sérstök aðgát skal
viðhöfð við akstur utan vega til þess að draga úr hættu á náttúruspjöllum. Hafa skal fullnægjandi
útbúnað til slíks aksturs. Við framangreindar athafnir skal leita leiða til að flytja efni og annað sem til
þarf á þann hátt að ekki sé þörf á akstri utan vega.
Um akstur leiðsögumanna við hreindýraveiðar gildir reglugerð nr. 528/2005 eins og henni var breytt
með reglugerð nr. 497/2007.
Öll framkvæmd vegamála á suðursvæði 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.
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8.2. Vegir og slóðar
8.2.1 Núverandi vegir
Vegir og slóðar að suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs og innan svæðisins eru af ýmsum gerðum.
Áætlað er að halda fjölbreytileika leiðanna þó farið verði út í framkvæmdir á vegakerfi.
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.
b. Að bæta núverandi tengi- og landsvegi svæðisins; ástand, stikur og skilti.
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. eru lagðar fram tillögur um 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.
Akstursleiðir þurfa að vera skýrar svo ekki sé um að villast hvar leyfilegt sé að fara á vélknúnum
ökutækjum. Sýnileg ummerki um slóða innan þjóðgarðsins, sem ekki er ætlunin að halda opnum, ætti
að afmá.
f. Að skilgreina veghaldara/ábyrgðaraðila fyrir alla vegi þjóðgarðsins og setja vinnureglur um
opnun og lokun vega.
Allir vegir og slóðar þjóðgarðsins þurfa skilgreinda veghaldara og ábyrgðaraðila.
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g. Að erfiðleikagráða vegi þjóðgarðsins Vegir innan þjóðgarðsins og að honum eru ekki allir eins
og þeir eru miserfiðir yfirferðar. Sumir henta eingöngu fyrir breytta bíla. Til að auka öryggi umferðar,
draga úr hættu á umhverfisspjöllum og koma til móts við mismunandi þarfir bílaumferðar er
nauðsynlegt að erfiðleikagráða vegi þjóðgarðsins þar sem við á. Þá flokkun þarf að merkja á staðnum
og setja inn á aðgengileg kort fyrir gesti þjóðgarðsins.
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.
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.
Tafla 8.1. Helstu aðgerðir á einstökum vegum og slóðum
Vegir

Aðgerðir.

Landsvegir
Jökulvegur, nr. F985



Vegurinn verði lagfærður.



Byggður upp sem ferðamannavegur í samvinnu við landeigendur



Byggður upp sem ferðamannavegur í samvinnu við landeigendur

Vegur að Kvíármýrarkambi




Byggður upp sem ferðamannavegur í samvinnu við landeigendur
Byggður upp sem ferðamannavegur í samvinnu við landeigendur

Vegur að Fjallsárlóni vestan Fjallsár



Byggður upp sem ferðamannavegur í samvinnu við landeigendur

Vegur að Heinabergssvæðinu að austan



Byggður upp sem ferðamannavegur í samvinnu við landeigendur

Vegur að Fláajökli



Byggður upp sem ferðamannavegur í samvinnu við landeigendur

Vegur að Hoffellsjökli



Byggður upp sem ferðamannavegur í samvinnu við landeigendur

Skaftafellsbrekkur



Boðið verði upp á umhverfisvænar ferðir að bílastæði við Bölta

Opnir slóðar



Allir opnir slóðar verði merktir með stikum og sett upp viðeigandi upplýsingaskilti.



Skilgreindur sem ferðamannavegur.



Skilgreindur sem ferðamannavegur.

Einkavegir
Vegur að Gígjukvísl
Vegur að Háöldu á Skeiðarársandi
Vegur að Hafrafelli / Svínafellsjökli

Vegur að Heinabergslóni
Vegur að Fjallsárlóni að austan
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Skilgreindur sem ferðamannavegur

Kortleggja þarf alla vegi og slóða sem liggja í eða að þjóðgarðinum, flokka þá og taka ákvörðun um
umferð um þá.
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8.3 Tillögur að framkvæmdum
8.3.1 Merkingar
Almennt gildir um vegi og slóða sem liggja að suðursvæði þjóðgarðsins og innan hans að merkingar
þurfa að vera í lagi. Samræmdar og aðgengilegar upplýsingar ættu að vera við hvern veg eða slóða
sem leiðir fólk að þjóðgarðinum. Á sumum svæðum, einkum á ógrónum áraurum og söndum, er fjöldi
slóða sem ekki er ætlunin að halda opnum. Auðkenna þarf þær leiðir sem eiga að vera opnar og gera
ferðmönnum ljóst að einungis megi aka um þá slóða sem merktir eru sem akstursleiðir. Erfitt getur
reynst að rata rétta leið á svæðum þar sem mikið er af ógreinilegum slóðum og því eru merkingar
mikilvægar til að koma í veg fyrir utanvegaakstur. Merkingar þurfa einnig að gefa til kynna hvernig
ökutækjum vegurinn hentar til að koma í veg fyrir að fólk leggi í torfæra vegi á vanbúnum bílum.

8.3.2 Ferðamannavegir
Ferðamannavegi innan þjóðgarðsins og þá sem liggja að honum skal merkja vel og auðkenna með
merki þjóðgarðsins. Bundið slitlag á ferðamannavegum gæti verið ákjósanlegt vegna rykbindingar og
minni þörf á viðhaldi. Óþarfa krókar á leiðum geta leitt til utanvegaaksturs og í slíkum tilfellum þarf að
skoða hvort betra sé að einfalda leiðirnar (t.d. Helga Davids, 2006). Á eftirtöldum stöðum innan
suðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs og jaðarsvæðum eru slóðar sem áhersla er á að merkja sem
ferðamannavegi (í samráði við landeigendur þegar um eignarlönd er að ræða):












að Heinabergslóni
að Fjallsárlóni að austan
að Breiðárlóni við vestanverðan Breiðamerkurjökul (námuvegur)
að Gígjukvísl og Háöldu á Skeiðarársandi
að Hafrafelli/ Svínafellsjökli
að Kvíármýrarkambi
að Fjallsárlóni vestan Fjallsár
að Heinabergssvæðinu að austan
að Fláajökli
að Hoffellsjökli

Einnig þarf að lagfæra veginn að Skálafellsjökli (F985). Meta þarf þörfina fyrir brú eða ræsi meðal
annars á leiðinni að Heinabergssvæðinu að austanverðu og inn að Hoffellsjökli.
8.3.3 Aðstaða við vegi
Við fjölfarna vegi sem skilgreindir verða sem ferðamannavegir getur ákveðin aðstaða verið
nauðsynleg til að tryggja öryggi og ánægju ferðamanna og verndun náttúru og umhverfis. Mikilvægt er
að skipuleggja bílastæði samhliða úrbótum á akstursleiðum. Við skipulagningu vega ætti að leitast við
að gera ráð fyrir hæfilegum fjölda vel skipulagðra og merktra bílastæði á hverju svæði og, eftir
atvikum, annarri aðstöðu á endastöð veganna, svo sem salernum, sorpílátum, upplýsingum og
fræðslu. Á eftirfarandi svæðum innan þjóðgarðs er úrbóta á bílastæðum þörf:


Við Heinabergslón: Lagfæringar á bílastæði við Heinabergslón og jafnvel víðar á svæðinu í
samræmi við tillögur stýrihóps um skipulag Heinabergssvæðisins.



Hoffell: Þörf er á lagfæringum á bílastæði við Hoffellsjökul svo stöðva megi umferð fyrir framan
jökulölduna.

Mikilvægt er að tryggja þjónustu við alla gesti. Áningarstaðir eru fremur fáir við slóða á svæðinu og
áhugi fyrir að fjölga þeim. Einnig er brýn þörf á að koma upp ruslaílátum og salernisaðstöðu á
nokkrum stöðum. Lagt er til að umsjón með slíkum áningarstöðum sé sem mest á hendi heimamanna,
með þjónustusamningum á milli þjóðgarðsins og heimamanna. Þekking og réttindi til að sinna
landvörslu er til staðar meðal margra heimamanna og margir íbúar í dreifbýli sýslunnar hafa reynslu af
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ferðaþjónustu. Áhersla er lögð á að byggja upp aðstöðu við jöklaveg á Skálafellsjökul (F985) og koma
upp snyrtiaðstöðu við bílastæði við þjóðveg.
8.3.4 Aukið aðgengi
Í boði verði umhverfisvænar ferðir upp Skaftafellsbrekkur að bílastæði við Bölta. Undanþágur frá
akstursbanni Vegagerðarinnar verði ekki veittar.
Tilfærsla Skeiðarár hefur opnað leið að Morsárdal vestan Skeiðarárbrúar. Áhugaverður kostur er að
opna fyrir umferð eftir varnargarði Skeiðarár að útfalli við Jökulfell. Þar mætti útbúa áningarstað og
gönguleið, t.d. að útfallinu. Vélknúin umferð í Morsárdal verði þó áfram óheimil.
Að Heinabergssvæði verði tvær aðkomuleiðir, að austan og að vestan og leiðirnar mætist við
Heinabergsnes svo hægt verði að fara hring um svæðið. Að vestan verði fólksbílafært að
Heinabergslóni og þar útbúinn áningarstaður. Þá er lagt til að slóðin að Bólstöðum verði lagfærð og
bílastæði útbúin við Heina, Bólstaði og Heinabergsbæinn.
Þörf er á nýjum afleggjara frá þjóðvegi 1 og inn á Hoffellssvæðið því núverandi staðsetning er mjög
nálægt brú og því varasöm. Búast má við aukinni umferð inn á Hoffellssvæðið og því er úrbóta þörf.
8.3.5 Takmarkað aðgengi
Beina ætti allri umferð um sem fæsta slóða á þeim svæðum þar sem margir slóðar eru og mikið er um
utanvegaakstur. Loka þarf þeim slóðum innan þjóðgarðs sem ekki er ætlast til að farið sé um, s.s.
slóðinni inn Heinabergsdal. Esjufjöllum skal áfram hlíft við umferð og e.t.v. er þörf á frekari reglum um
umferð þar.
Aflagðar akstursleiðir er rétt að afmá með öllu í vissum tilfellum en aðrar geta fengið nýtt hlutverk sem
gönguleiðir. Sérstök áhersla er lögð á að afmá uppbyggða vegslóða sem eru áberandi í landslaginu.
Á ákveðnum svæðum getur umferð vélvæddra ökutækja leitt til skemmda á náttúru og vegakerfi á
vissum árstíma. Taka þarf til skoðunar hvort loka eigi slíkum leiðum á þeim tíma sem svæðin eru
viðkvæmust, gjarnan er um að ræða fyrri hluta vors þegar frost er farið úr jörðu. Samráð skal haft við
landeigendur þar sem við á í slíkum tilfellum.
8.3.6 Kortlagning vega og slóða
Alla vegi sem liggja að suðursvæði þjóðgarðsins eða innan þess þarf að kortleggja. Vegina þarf að
flokka og meta hverja æskilegt er að hafa opna og hvort ástæða er til að loka einhverjum slóðum.
8.4. Vetrarakstursleiðir og akstursleiðir á jökli
Heimilt er að fara um Vatnajökul á vélknúnum ökutækjum nema á svæðum sem merkt hafa verið til
annarra nota. Mælt er með því að þjóðgarðurinn skoði möguleika á að skilgreina sérstök akstursbelti á
jöklinum, m.a með tilliti til vatnsverndar- og öryggissjónarmiða. Umferð vélknúinna ökutækja er óheimil
á Hvannadalshnúki allt árið og Öræfajökull er lokaður fyrir vélvæddri umferð á frá 20. apríl til 15.
september.
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. 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 sérstakt svæði
ákeyrslu þó ákveðinn sveigjanleiki þurfi að vera til staðar vegna breytinga af völdum hlýnandi loftslags
á aðkomu og aðgengi að jöklinum.
Að afmarka skilgreind akstursbelti á Vatnajökli.
Til að valda ekki árekstrum milli mismunandi útivistarhópa er nauðsynlegt að skilgreina og afmarka
sérstök akstursbelti á Vatnajökli umfram það sem gert er í reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð. Þau
100

Háskólasetrið á Hornafirði

Suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Tillaga að verndaráætlun

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

8.5. Rannsóknir og eftirlit
Þörf er fyrir eftirlit með umferð um vegi og í því skyni er mikilvægt að koma upp teljurum á
ferðamannavegum. Slíkar talningar gætu varpað ljósi á samhengi umferðarþunga og þjóðgarðs.
Teljurum þarf að koma fyrir við afleggjara til að fylgjast með umferð í þjóðgarðinn og meta út frá þeim
talningum hvaða áhrif það hefur á umferð að setja land undir þjóðgarð.
Áætlun þarf að vinna um eftirlit með ástandi ferðamannavega og slóða og meta mögulegar skemmdir
á þeim og umhverfi þeirra.
Kanna þarf áhrif aukinnar umferðar á upplifun ferðamanna og heimamanna.
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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. Suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs hefur ótvírætt útivistargildi
fyrir almenning þar sem er að finna fjölbreytta náttúru og menningarminjar.
Vinna þarf kort sem sýnir meðal annars útivistarmöguleika í Vatnajökulsþjóðgarði í heild en einnig er
þörf á nákvæmari svæðiskortum. Lögð er áhersla á notkun samræmdra merkinga um allan
þjóðgarðinn, núverandi táknmyndakerfi þjóðgarðsins verður aðlagað að nýju skilta- og táknmyndakerfi
sem unnið er að í samvinnu við Umhverfisstofnun, Ferðamálastofu og Þingvallaþjóðgarð. Á
suðursvæði Vatnajökuls eru nokkur vinsæl útivistarsvæði og aðstæður til fjölbreyttrar afþreyingar eru
fyrir hendi.
Skaftafell er sá staður á suðursvæði þjóðgarðsins sem flestir heimsækja. Talningar ferðamanna í
Skaftafelli, á tímabilinu 8. apríl – 30. desember 2009 sýndu að flestir koma í þjóðgarðinn í júlímánuði,
að meðaltali um 3200 gestir á dag. Hátt í 3000 gestir heimsækja garðinn dag hvern að meðaltali í
ágúst en í júní voru heimsóknirnar um 1600. Í maí og september var svipaður fjöldi gesta, um 350 á
dag. Aðra mánuði voru heimsóknir færri, allt niður í innan við tíu gesti í desember. Þetta er í fyrsta
sinn sem ferðamenn eru taldir í Skaftafelli en samt sem áður talið víst að um metár hafi verið að ræða.
Alls voru 263.306 skráningar á teljara í anddyri upplýsingamiðstöðvarinnar frá 9. apríl til 31. desember
og flestar heimsóknir föstudaginn 31. júlí þegar 4222 gestir voru taldir. Þjóðgarður var stofnaður í
Skaftafelli árið 1967 og sameinaðist Vatnajökulsþjóðgarði við stofnun hans. Í Skaftafelli er mikil
aðstaða fyrir ferðamenn svo sem stórt tjaldstæði, þjónustuhús og gestastofa. Einnig eru fjölbreyttir
útivistarmöguleikar á svæðinu, meðal annars gönguleiðir við allra hæfi. Skaftafell er þekkt fyrir fegurð
og veðursæld. Á svæðinu er fjölmargar náttúruperlur, svo sem Svartifoss, Kristínartindar, Morsárdalur
og Bæjarstaðarskógur. Gott aðgengi er að Skaftafellsjökli en þar hefur verið byggður upp
fræðslustígur um jarðfræði. Áður var Skaftafell hefðbundið landbúnaðarland og haldið hefur verið í
ýmsar minjar um búsetu á svæðinu og áhersla lögð á sögu mannlífs í fræðslu til ferðamanna.
Ferðamönnum í sveitarfélaginu Hornafirði hefur farið ört fjölgandi síðustu ár. Mikilvægt er að fylgjast
með umferð um Heinabergssvæðið og Hoffellssvæðið sem nú eru nýlega orðin hluti af þjóðgarði.
Íbúar í nágrenni svæðanna hafa orðið varir við aukna umferð ferðamanna og búast má við að hún
aukist enn frekar. Því er mikilvægt að byggja upp aðstöðu og þjónustu á svæðunum svo þau séu í
stakk búin til að taka á móti ferðamönnum. Lögð er áhersla á að umferð um svæðin valdi ekki
skemmdum á náttúrulegu umhverfi en einnig er mikilvægt að tryggja öryggi ferðamanna.
Ferðaþjónusta í Sveitarfélaginu Hornafirði er blómleg og hefur vaxið og eflst mikið á undanförnum
árum. Boðið er upp á ólíkar gerðir gistingar og afþreyingar bæði í þéttbýli og dreifbýli. Þjóðgarðurinn
og jaðarsvæði hans mynda sterka heild sem laða til sín fjölda ferðamanna. Íbúar sveitarfélagsins hafa
verið jákvæðir í garð þjóðgarðsins og vilji er til að þróa áfram samstarf milli þjóðgarðsins og
jaðarsvæðanna.
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 stöðum innan svæðisins, 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.
Á suðursvæði 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.
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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.
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 suðursvæði 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 og 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 suðursvæði
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 á suðursvæði heldur verði haft samstarf við aðrar stofnanir og Sveitarfélagið
Hornafjörð 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 suðursvæði þjóðgarðsins. Meiri áhersla verði lögð á upplýsingagjöf og
fræðslu til gesta við sem flestar aðkomuleiðir að suðursvæði þjóðgarðsins með samstarfi við
landeigendur og/eða aðra ferðaþjónustuaðila í grenndinni. Lagt er til að fyrst um sinn verði ný
gestastofa Vatnajökulsþjóðgarðs á suðursvæðinu í samvinnu við Jöklasýninguna á Höfn og undir
sama þaki í núverandi húsakynnum Jöklasýningar.
Gert var ráð fyrir byggingu tveggja landvörslustöðva á suðursvæðinu í skýrslu ráðgjafnefndar; annarri
á Lónsöræfum í Stafafellsfjöllum og hinni á Heinabergssvæðinu. Einnig var gert ráð fyrir rekstri
upplýsingamiðstöðva samkvæmt samningi á Skálafelli eða á Breiðabólstaðarbæjum og í Hoffelli.
Mikilvægt er að tryggja að landvörslu og upplýsingagjöf verði vel sinnt á ofangreindum svæðum og að
fullnægjandi aðstaða sé þar fyrir hendi. Fyrirkomulag landvörslu og upplýsingamiðlunar verði útfærð í
samvinnu við landeigendur og aðra hlutaðeigandi aðila á hverju svæði fyrir sig.
Áfram verður gestastofa í Skaftafelli og starfsemi þar efld. Þar verði heilsáropnun og starfsfólki fjölgað
til að veiti megi þjónustu og upplýsingar til gesta þjóðgarðsins allt árið. Uppbygging í Skaftafelli er fyrst
og fremst fyrirhuguð á svæðinu vestan núverandi aðkomu en svæðið austan hennar fengi áfram að
vera ósnortið. Þegar núverandi rekstri lýkur í Bölta er ákjósanlegt að nýta húsið fyrir starfsemi
þjóðgarðsins, svo sem hýsa þar safn, náttúruskóla aðstöðu fyrir rannsóknarfólk eða miðstöð
sjálfboðaliða. Ekki er gert ráð fyrir nýbyggingum íbúðarhúsnæðis (heilsárshúsnæði) innan
þjóðgarðsins en koma þarf upp betra húsnæði fyrir sumarstarfsmenn.
Heppilegir áningastaðir á Heinabergssvæðinu eru Heinar og Bólstaður, svo og útsýnisstaðir á Hánípu
og Heinabergsfelli. Á þessum áningarstöðum verði sett upp áningarborð og bekki og jafnvel
ruslatunnur þegar reglulegt eftirlit hefst með svæðinu. Helsta þjónustu- og upplýsingamiðstöð
svæðisins verði við Heinabergslónið. Þar er nú þegar búið að koma upp salernisaðstöðu en þar mætti
einnig gera bílastæði og kalda gestastofu með fræðslu um svæðið.
Á Heinabergssvæðinu verður helsta þjónustu- og upplýsingamiðstöð svæðisins við Heinabergslónið.
Þar er nú þegar búið að koma upp salernisaðstöðu en þar verður einnig bílastæði og köld gestastofa
með fræðslu um svæðið. Áningarstaður verði einnig skammt frá gömlu bæjarrústunum undir
Heinabergsfelli. Á áningarstöðum verði sett upp áningarborð og bekkir og jafnvel ruslatunnur þegar
reglulegt eftirlit hefst með svæðinu. Útsýnisstaðir eru áformaðir á Hánípu og Heinabergsfelli og gert
ráð fyrir gönguleiðum að Heinum og Bólstað.
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Í Hoffelli þarf að útbúa a.m.k. tvö áningarstaði. Annar væri staðsettur nálægt þjóðveginum eða
afleggjaranum að jökli, þar sem veittar væru almennar upplýsingar um svæðið og þá þjónustu og
aðstöðu sem þar er að finna. Hinn væri staðsettur við jökulölduna sunnan við lónið, þar væru m.a.
veittar upplýsingar um jarðfræði og sögu svæðisins, gönguleiðir og öryggismál. Þar þyrfti einnig að
útbúa hreinlætisaðstöðu.
b. Að vinna deiliskipulag fyrir þjónustusvæði á suðursvæði þjóðgarðsins.
Mikilvægt er að þjónustusvæði á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs séu deiliskipulögð. Einnig þarf að
deiliskipuleggja þjónustusvæði við jaðar þjóðgarðsins, hafi starfsemin þar áhrif inn fyrir
þjóðgarðsmörk.
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Tafla 9.1. Gerð og hlutverk grunnþjónustueininga á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.
Eining

Hlutverk einingar

Staðsetning á suðursvæði

Gestastofa













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




Skaftafell
Höfn í samstarfi við Jöklasetur



Gerðir
verði
þjónustusamningar
við
landeigendur og/eða fyrirtæki í grennd við
svæðin



Landverðir hafi aðsetur í Skaftafelli og í
Lónsöræfum en að öðru leyti verði gerðir
þjónustusamningar við landeigendur og/eða
fyrirtæki í grennd við svæðin

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.
Opin allt árið.
Eftirlit og umsjón getur verið í samstarfi við fleiri
aðila.
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 Heinabergslón




Við Heinabergslón .
Í nágrenni gamla Heinabergsbæjarins, undir
Heinabergsfelli.
Við lónið framan við Hoffellsjökul.
Kanna þyrfti möguleika á að útbúa fleiri
áningarstaði t.a.m. við helstu útsýnisstaði við
jaðar þjóðgarðsins.

Upplýsingamiðstöð

Landvörslustöð





Köld gestastofa





Áningastaðir
daggesti

fyrir

Tjaldsvæði









Þrír flokkar tjaldsvæða.
1.
2.
3.




1.
2.

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

3.

Í Skaftafelli er tjaldssvæði með mikilli þjónustu.
Í friðlandinu í Lónsöræfum eru 2 tjaldsvæði með
lágmarksþjónustu, Eskifell og Kollumúla
Í Esjufjöllum er göngufólki heimilt að tjalda sem
og við gönguskála t.d. við Kollumúlavatn.

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

Tveir flokkar skála.
1.
2.

Skálar JÖRFÍ eru við Grímsvötn, í Esjufjöllum og á
Goðahnúkum.

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

Geta verið reknir af útivistarfélögum með sérstökum
samningi þar um.

Upplýsingatorg
hlið

eða






Upplýsingafræðsluskilti

og



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
Látlaus upplýsinga- og fræðsluskilti sem falla vel að
umhverfi.
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Innan friðlandsins í Lónsöræfum eru skálar í Eskifelli
(1), í Kollumúla (2) og við Kollumúlavatn (2).
Fyrirhugað er að setja upp gönguskála í
Hoffellsfjöllum, við Jökulfell og e.t.v. á fleiri stöðum í
fjalllendi þjóðgarðsins



Á helstu áningastöðum, t.d. í Skaftafelli,
Heinabergssvæði og Hoffelli.
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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 gönguleiðum á láglendi þar sem myndræn
útskýring er nauðsynleg.



Á vinsælum
áningarstöðum.

gönguleiðum

og

völdum

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.
c. Að bæta aðstöðu og þjónustu á núverandi áningarstöðum 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 áningarstöðum
hreinlætisaðstöðu.



Tjaldsvæði í Skaftafelli þarf að lagfæra í samræmi við breyttar ferðavenjur fólks en æ fleiri
ferðamenn eru með húsbíla, tjaldvagna o.þ.h. eða kjósa að gista í smáhýsum. Þörf er á
leiktækjum fyrir börn við tjaldsvæðið. Framkvæmdir eru fyrirsjáanlegar vegna dreifingar á
heitu vatni um tjaldsvæðið og huga þarf að stækkun á rotþróm o.fl. í samræmi við aukinn
fjölda gesta.



Stækka þarf bílastæði þjóðgarðsins í Skaftafelli til að mæta aukinni aðsókn.



Uppbyggingu á aðstöðu fyrir ferðaþjónustustarfsemi í Skaftafelli þarf að hefja sem fyrst, í
samræmi við deiliskipulag sem verið er að vinna af svæðinu.



Brýnt er að koma upp hreinlætisaðstöðu í Bæjarstaðarskógi þar sem áður var kamar.



Esjufjöllum skal áfram hlíft við ágangi manna og mannvirkjagerð á svæðinu haldið í lágmarki.



Bæta þarf upplýsingagjöf og efla landvörslu á ákveðnum svæðum innan þjóðgarðsins, t.d.
með því að gera þjónustusamninga við rekstaraðila með starfsemi í næsta nágrenni
þjóðgarðsins. Umsjón með hreinlætisaðstöðu og öðru slíku á viðkomandi svæðum gæti þá
einnig verið á þeirra vegum.



Umferð þarf að stýra og gera ráðstafanir til að koma í veg fyrir hnignun fjölsóttra áfangastaða
vegna ágangs. Hafa þarf hugfast að álag á ferðamannastöðum getur leitt til neikvæðrar
upplifunar gesta.



Landeigendur í Skálafelli hafa áhuga á að reisa upplýsinga- og þjónustumiðstöð á láglendinu
við Kolgrímu. Í skýrslu ráðgjafarnefndar um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs er gert ráð fyrir
nokkrum upplýsingastöðvum við jaðar þjóðgarðsins, m.a. í Skálafelli (eða á Hala). Gert er ráð
fyrir því að landeigendur sjái sjálfir um að reisa hús undir þjónustumiðstöð.
Vatnajökulsþjóðgarður ætlar síðan að semja við þá um leigu og rekstur á húsnæðinu.

þarf

að

bæta
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Jöklaveröld ehf. fyrirhugar uppbyggingu upplýsinga-, fræðslu- og þjónustumiðstöðvar sem
staðsett verður nálægt íbúðarhúsum í Hoffelli.



Huga þarf heildstætt að bættri hreinlætisaðstöðu á suðursvæði þjóðgarðsins og við jaðar hans
í samvinnu Vatnajökulsþjóðgarðs, sveitarfélagsins, vegagerðarinnar og ferðaþjónustuaðila.
Brýnt er að koma upp sorpílátum og salernisaðstöðu á nokkrum völdum stöðum við
fjölförnustu leiðir. Jafnframt þarf að tryggja virkt eftirlit með þessum stöðum hvort sem þar
verði aukið við þjónustu eða ekki. Nokkrir staðir við jaðar þjóðgarðsins eru nú þegar undir
miklu álagi vegna straums ferðamanna.

d. Tjöldun utan merktra tjaldsvæða.
Suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er stórt og býður upp á fjölbreytta möguleika til lengri gönguferða.
Við framtíðarskipulagningu lengri gönguleiða sem tengja svæði innan og utan þjóðgarðsins þarf að
huga að sérstökum göngutjaldsvæðum ásamt því að setja skýrar reglur um tjöldun utan merktra
tjaldsvæða.


Göngutjaldsvæði er við Egilssel við Kollumúlavatn.



Tjöldun utan merktra tjaldsvæða er óheimil í Skaftafelli, á Heinabergssvæðinu og í Hoffelli.



Á skilgreindum víðernum er göngufólki heimilt að tjalda í samræmi við lög um almannarétt.



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 og hana má stunda með ýmsum hætti. Á suðursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs eru fjölmargir og ólíkir útivistarmöguleikar fyrir hendi. Ljóst er að nýta má
svæðið mun betur til útivistar þar sem kjöraðstæður eru til fjölbreyttrar útivistar. Mikil eftirspurn er eftir
skipulögðum ferðum og annarri afþreyingu sem felur í sér útivist en gestir svæðisins stunda einnig
margvíslega útivist á eigin vegum. Jöklar og fjalllendi svæðisins eru vinsæl til gönguferða og klifurs.
Hestaferðir eru stundaðar í nokkrum mæli á svæðinu og ákjósanlegar leiðir fyrir fjallahjól og
gönguskíði eru víða. Á Jökulsárlóni hefur verið siglt með ferðamenn um árabil og innan þjóðgarðsins
eru jökullón sem rætt hefur verið um að stunda siglingar á. Skot- og stangveiðar, auk berja- og
sveppatínslu eru stundaðar á suðursvæði þjóðgarðsins. Almenn náttúruskoðun nýtur einnig mikilla
vinsælda.
Útivist á vélknúnum tækjum, svo sem vélsleðum og jeppum er einnig víða stunduð innan
þjóðgarðsins. Áþreifanlegar upplýsingar skortir um þessa tegund útivistar á suðursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs. Umferð vélknúinna ökutækja er aðeins leyfð á skilgreindum vegum og slóðum
og um akstur á snjó gilda annars vegar náttúruverndarlög og hinsvegar sérreglur á mismunandi
svæðum þjóðgarðsins (sjá kafla 8 og kafla 5).
Nauðsynlegt er að hafa stjórn á nýtingu hvers svæðis og stýra umferð með þeim hætti að ekki verði
árekstar á milli þeirra sem stunda ólíkar gerðir útivistar. Við skipulag umferðaleiða 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).
Mynd 9.1. Mannvirki og helstu leiðir á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. (þjónustukort – í vinnslu)
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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 suðursvæði 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.
Jafnframt því sem nýjar leiðir eru gerðar þarf viðhald og umbætur á þeim sem fyrir eru.
Helstu aðgerðir á núverandi gönguleiðum eru:
Vinna þarf gönguleiðabækling fyrir Vatnajökulsþjóðgarð í heild, sem og fyrir afmörkuð svæði.
Gönguleiðirnar skulu gráðaðar í samræmi við kerfi sem þjóðgarðurinn hefur tekið upp til að gefa til
kynna hversu krefjandi gönguleiðir eru.
Gönguleiðir innan skilgreindrar víðerna, s.s. Skaftafells- og Hoffellsfjalla, verði óstikaðar en þær
sýndar á korti og erfiðleikagráðaðar
Úrbóta er þörf við Svartafoss þar sem ágangur ferðamanna veldur skemmdum á svæðinu. Útsýnispall
þarf að byggja framan við fossinn og gæta þess að framkvæmdin dragi ekki úr ánægju ferðamanna af
heimsókn á staðinn.
Leiðina að Skaftafellsjökli þarf að bæta en grjóthrun hindrar för um stíginn. Fyrir framan
Skaftafellsjökul er þörf á aðvörunarmerkingum. Einnig er þörf á að bæta aðgengi að Svínafellsjökli og
koma upp aðvörunarmerkingum því þar er bratt og hætta á grjóthruni.
Þörf er á aðvörunarmerkingum við Heinabergslón, Hoffellslón og við Skálafellsjökul í Hjallanesi.
Helstu gönguleiðir á Heinabergssvæðinu er merktar inn á gönguleiðakort af Mýrum en meta þarf hvort
þörf er á stikum eða öðrum sambærilegum merkingum. Einnig þarf að huga að því hvort fjölga eigi
gönguleiðum á því svæði. Stýrihópur mælti með að áhersla yrði lögð á gangandi umferð norðan
Heinabergs.
Helstu aðgerðir varðandi nýjar gönguleiðir eru:
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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.

Heildarásýnd Skaftafellssvæðisins skal viðhaldið og þess gætt að umferð skaði ekki svæðið. Þörf
getur verið á að loka viðkvæmum göngustígum á ákveðnum árstímum. Meta þarf hvort ástæða sé til
að opna aftur gönguleiðir í Skaftafelli sem hafa verið lokaðar um tíma, annars vegar um Vesturheiði
en hins vegar milli Sjónarnípu og Skerhóls. Verði leiðirnar opnaðar skulu þær gráðaðar samkvæmt
kerfi þjóðgarðsins. Ekki er gert ráð fyrir öðrum nýjum gönguleiðum um Skaftafellsheiði.
Kanna ætti möguleika þess að leggja nýja stikaða gönguleið frá Bæjarstaðarskógi að fyrrum útfalli
Skeiðarár við Jökulfell og þaðan að göngubrúnni við Hrafnagil. Gönguleiðina mætti svo tengja við
gönguleið að bílastæði, verði opnað fyrir bílaumferð að gömlum farvegi Skeiðarár við austanverðan
Skeiðarárjökul.
Fyrirhugað er að merkja fleiri gönguleiðir í Hjallanesi og tengja við gönguleiðir á svæðinu sem merktar
eru á gönguleiðakorti fyrir Suðursveit. Fyrirhugað er að merkja og stika gönguleiðir í Geitafellsbjörgum
í Hoffelli.
Tafla 9.2. Tillögur að nýjum gönguleiðum á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.
Gönguleið

Lengd
dagar/klst.

Næturstaður
og gistimáti

Mestu erfiðleikar

Hvernig
merkt.

Samstarf og fleira

Geitafell að
Efstafellsgili

1 klst

Enginn

Blátt/Rautt

Stikuð

Við landeigendur í Hoffelli.

Efstafellsgil að
Geitafellstindi

1,5 klst

Enginn

Rautt

Stikuð

Gert er ráð fyrir göngubrú yfir
Efstafellsgil, vegna tengingar við
Núpa

Efstafellsgil að
Gjánúpi

5-6 klst

Skáli (ekki
byggður)

Svart

Merkt á korti

Vesturheiði í
Skaftafelli

2 klst

Enginn

Rautt

Stikuð og
merkt á kort

Miðheiði í
Skaftafelli

1 klst

Enginn

Blátt

Stikuð og
merkt á kort.

Bæjarstaðarskóg
ur – fyrrum útfall
Skeiðarár –
Göngubrú við
Hrafnagil

4 klst

Enginn

Blátt

Stikuð og
merkt á kort.

Hjallanes –
Heinabergslón
(ekki tilbúin)

5 klst

Svart, óbrúaðar ár /Rautt
þegar göngubrú verður
komin.

Stikað og
merkt á kort.

Við landeigendur. Þörf er á
göngubrú eða kláfi yfir Kolgrímu.

Heinabergslón –
Jökulfell í
Fláajökli (ekki
tilbúin)

4-5 klst

Svart, óbrúaðar ár /Rautt
þegar göngubrú verður
komin.

Merkt á kort.

Við landeigendur. Þörf er á
göngubrú eða kláfi yfir Hólmsá.

Engin

c. Að stefnt verði að fjölgun 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. 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. Framangreindar
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gönguleiðir tengjast svæðum utan þjóðgarðsins og bygging nýrra skála yrði utan þjóðgarðs í
einhverjum tilvikum. Til þess að af byggingu þeirra verði þarf samstarf fleiri aðila að koma til, t.d.
útivistarfélaga, einstaklinga og þjóðgarðs. Á nokkrum svæðum er þörf fyrir göngubrýr eða kláfa:
-

Á Morsá, fyrir framan Morsárlón

-

Á Kolgrímu (vegna tengingar við Heinabergssvæði)

-

Á Hólmsá (vegna tengingar við Heinabergssvæði)

-

Efstafellsgil (vegna tengingar við Núpasvæði)

Einnig þarf að meta hvernig aðgengi að Miðfelli og Jökulfelli á Mýrum skuli háttað og hvort þörf sé á
göngubrú eða kláfi þar.
Landeigendur í Hoffelli hafa áhuga á að byggja fjallaskála fyrir göngufólk neðan við Gjánúp í
Hoffellsfjöllum og annan skála fyrir gangandi og/eða akandi ferðamenn austan Gjánúpstinds þar sem
aðkoma yrði að jökli eftir nýja vegaslóðanum upp úr Hoffellsdal.
Þær nýju gönguleiðir sem nefndar eru hér að framan hafa flestar verið gengnar eitthvað á vegum
ferðaskrifstofa eða af einstaklingum sem vel til þekkja. Bygging fleiri gönguskála myndi auka nýtingu
leiðanna. Rætt hefur verið um að byggja fleiri fjallaskála fyrir göngufólk innan þjóðgarðsins eða í
grennd við hann en áætlun um slíka uppbyggingu liggur ekki enn fyrir. Hugmyndir hafa komið fram um
byggingu slíkra skála m.a. í Kjós í Skaftafellsfjöllum, í fjöllunum umhverfis Kálfafellsdal og Jökulfell við
Fláajökul. Skilgreina þarf bygginga- og gæðakröfur til þeirra fjallaskála sem reistir verða innan
þjóðgarðsmarka. 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.
d. Að bjóða upp á merktar reiðleiðir og áningarhólf á skilgreindum áningarstöðum.
Á suðursvæði þjóðgarðsins eru engar merktar reiðleiðir en víða eru reiðleiðir í nágrenni þjóðgarðsins,
m.a. gamlar þjóðleiðir. Ekki hefur verið gerð úttekt á möguleikum til útreiða innan þjóðgarðsins og
mikilvægt er að bæta úr því hið fyrsta. Í framhaldi af því verði teknar ákvarðanir um legu reiðleiða og
staðsetningu áningarhólfa.
e. Að bjóða upp á merktar reiðhjólaleiðir og koma í veg fyrir skemmdir af völdum reiðhjóla á
gönguleiðum.
Í Skaftafelli er umferð reiðhjóla á göngustígum almennt óheimil nema þar sem hún er leyfð með
tilheyrandi merkingum. Á suðursvæði þjóðgarðsins eru engar leiðir merktar sérstaklega fyrir reiðhjól
og ekki hefur verið gerð úttekt á möguleikum á þessu sviði. Úr því þarf að bæta og skilgreina
mögulegar reiðhjólaleiðir í framhaldi af því.
f. Að hvetja til aukinnar útivistar og hreyfingar yfir vetrarmánuðina.
Langstærstur hluti gesta heimsækir þjóðgarðinn yfir sumarmánuðina. Aðkoma að skriðjöklum getur þó
verið auðveldari yfir vetrartímann en sumarið, auk þess sem jöklarnir eru þá einkar fagrir. 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 lengra fram á haustið.

111

Háskólasetrið á Hornafirði

Suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Tillaga að verndaráætlun



Vekja athygli á möguleikum til skíða- og skautaferða og annarra vetraríþrótta á suðursvæði
þjóðgarðsins.



Ísklifur, jöklaganga og íshellaskoðun er áhugaverð vetrarafþreying.



Að gestir þjóðgarðsins geti nálgast upplýsingar um þjóðgarðinn allt árið í Skaftafelli, Höfn og
öðrum upplýsingastöðvum með samningi við rekstraraðila/landeigendur.

g. Að útbúa og kynna leiðbeiningar og reglur um hreindýraveiðar, fisk- og fuglaveiðar, berja-,
grasa- og sveppatínslu á suðursvæði þjóðgarðsins.
Móta þarf stefnu vegna hefðbundinna nytja innan þjóðgarðsins og kynna þá stefnu fyrir gestum.
Samvinna við hreindýraleiðsögumenn er mikilvæg, sem og samræmd áætlun veiðimanna og
þjóðgarðs um veiðar innan garðsins, bæði til að tryggja að nýting hreindýrastofnisins sé innan settra
marka og að öryggis annarra þjóðgarðsgesta sé gætt. Að sama skapi þarf að setja nánari reglur um
fugla- og fiskveiðar innan þjóðgarðsins. 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 að leita samþykkis þjóðgarðsvarðar í þeim
tilfellum. Í Skaftafelli tína gestir ber og sveppi og neyta á staðnum en það er hluti af því að stunda og
upplifa útivist á svæðinu.
h. Að fylgjast vel með þróun útivistar á svæðinu og móta leiðbeiningar og reglur um aðra
útivist, en að framan greinir, í samræmi við eftirspurn.
Vinsældir fjallamennsku og klifurs fara vaxandi á svæðinu, bæði meðal heimamanna og ferðamanna.
Fjölbreytt útivist er stunduð á suðursvæði þjóðgarðsins og á jaðarsvæðum hans og nokkur fyrirtæki
bjóða upp á afþreyingu á jökli og í næsta nágrenni hans. 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;
aðgengi hjólastóla, aðgengi hjólastóla með aðstoð og gönguhömlun. Aðgengi hreyfihamlaðra að
áningar- og útivistarstöðum á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er misgott. Í Skaftafelli er einn
malbikaður göngustígur, inn að Skaftafellsjökli. Hann hefur verið fær fólki í hjólastólum. Þar hefur verið
töluvert grjóthrun úr hlíðinni svo að nú er hluti leiðarinnar orðinn ófær. Þar þarf að færa stíginn til og
gera hann aðgengilegan. Í Skaftafelli eru 3 snyrtingar fyrir fatlaða. Við frekari skipulagningu á svæðum
þjóðgarðsins þarf að huga að þessum málum.
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 suðursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs ættu eftirfarandi staðir að vera aðgengilegir hreyfihömluðum:


Útsýnisstaðir með upplýsingaskiltum og áningarborðum sem uppfylla kröfur um aðgengi
hreyfihamlaðra ætti að setja upp við tjaldstæðið í Skaftafelli, Heinabergslón, Heinabergsfell og
framan við Hoffellsjökul.
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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. Stefnt er að því að skipuleggja tjaldstæðið í Skaftafelli þannig að hreyfihamlaðir
komist auðveldlega um það. Að Skaftafellsjökli var fært á hjólastólum þar til grjóthrun varð á stíginn.
Unnið skal að því að gera stíginn aftur færan hreyfihömluðum.
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. Við jökullón er ástæða til að vara fólk
við hættu sem kalt vatnið skapar, að detta í svo kalt vatn getur haft alvarlegar afleiðingar. Einnig þarf
að upplýsa um hreyfingar jakanna og að ekki sé óhætt að fara út á ísinn. Á jöklinum eru sprungur og
svelgir sem þarf að varast og í nágrenni jökla eru sum staðar kviksyndi. 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. Breytingar á veðri geta orðið mjög snögglega, ekki
síst á jöklinum.
Gerð er krafa um að starfsmenn þjóðgarðsins sæki skyndihjálparnámskeið í byrjun sumars. Í
Skaftafelli er til öryggisáætlun vegna slysa eða leitar að týndu fólki. Vinna þarf að ítarlegri áætlun um
viðbrögð vegna slysa eða annars í samstarfi við björgunarsveitir. Þá þarf einnig að setja reglur um
aðgengi björgunarsveita í þjóðgarðinum þegar sækja þarf slasað fólk eða leita að týndum
einstaklingum. Vinna þarf að áætlun um viðbrögð vegna náttúruhamfara í samstarfi við almannavarnir.
Gott skipulag þarf að vera á veiðum innan þjóðgarðsins og samvinna milli veiðimanna,
veiðileiðsögumanna og þjóðgarðsstarfsfólks til að tryggja öryggi allra sem sækja garðinn heim.

Helstu markmið og aðgerðir
a. Að stjórnendur þjóðgarðsins móti stefnu um hver ábyrgð þjóðgarðsins og gesta er varðandi
umferð og dvöl í þjóðgarðinum.
Það þarf að vera skýrt hver ábyrgð þjóðgarðsins er varðandi öryggismál gesta og hvenær gestir bera
sjálfir ábyrgð á eigin öryggi. 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 að lútandi. Stefnan þarf að vera
aðgengileg og vel kynnt öllum gestum.
b. Að gera forvarnaráætlun fyrir þjóðgarðinn.
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Í kjölfar verndaráætlunar þarf að gera forvarnaráætlun fyrir þjóðgarðinn. Í forvarnaráætlun er gert
hættumat fyrir svæðið, settar fram tillögur að nauðsynlegum forvörnum og viðbrögðum við slysum og
náttúruvá. Forvarnaráætlun þarf að gera í samstarfi við almannavarnir, lögreglu og björgunarsveitir en
þessir aðilar hafa allir aðkomu að öryggismálum svæðisins.
Markmið forvarnaráætlunar 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, upplýsingamiðstöðvum og á vefsíðu þjóðgarðsins.
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Mynd 9.3. Veðurstöðvar, flóðamælar og fjarskiptamöstur á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. (ekki
endanlegt)

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 nóg starfsfólk til
staðar í þjóðgarðinum sem sinnir eftirliti og vöktun á þeim þáttum er varða öryggi gesta. Auka þarf
eftirlit á svæðinu og tryggja aðgang gesta að upplýsingum, m.a. um öryggismál, allt árið um kring (sjá
kafla 14.2.).
Nokkrar veðurstöðvar (sjá töflu 1 í viðauka 9) eru á eða í næsta nágrenni suðursvæðis
Vatnajökulsþjóðgarðs. Sjálfvirkar veðurathugunarstöðvar eru í Skaftafelli, við Sandfell, Kvísker,
Fagurhólsmýri, í Ingólfshöfða og Hvanney. Á Höfn er mönnuð skeytastöð,

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. Skilgreina þarf betur útsýnisstaði og mögulegar
útsýnisleiðir innan suðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs.
Svartifoss er líklega fjölsóttasti ferðamannastaðurinn í Skaftafelli. Þar verður að vinna að áætlun um
verndun svæðisins með því að byggja útsýnispall t.d. Svæðið í kringum fossinn er orðið mjög illa farið.
Gönguleiðin að Skaftafellsjökli er einnig mjög vinsæl og þar þarf að huga að færslu gönguleiðarinnar
fyrir næsta sumar. Grjóthrun úr hlíðinni gerir leiðina hættulega á köflum, sérstaklega vor og haust.
Heiðahringurinn er 13. km hringur um Skaftafellsheiðina. Leiðin upp á Kristínartinda liggur út frá
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honum. Göngustígurinn er á köflum mjög illa farinn vegna átroðnings og er mikilvægt að fylgjast vel
með ástandi hans vor og haust og loka honum eftir þörfum meðan mest hætta er á skemmdum af
völdum ferðamanna.
Svínafellsjökull er einnig fjölsóttur staður og þar þarf að bæta aðgengi. Þar er bæði hætta á grjóthruni
og falli og þarf að bæta úr merkingum.
Tillögur hafa verið gerðar að skipulagi fyrir Heinabergssvæðið. Þar er mikilvægt að koma upp
fræðsluskiltum og merkingum sem fyrst. Skriðjöklarnir Skálafellsjökull, Heinabergsjökull, Fláajökull og
Hoffellsjökull hafa mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Þar er brýnt að koma upp fræðsluskiltum,
aðvörunarskiltum og merkingum. Þá er mikið af góðum útsýnisstöðum og útsýnisleiðum í friðlandinu í
Stafafellsfjöllum (Lónsöræfum).
Helstu markmið og aðgerðir
a. Að greina mikilvæga útsýnisstaði og útsýnisleiðir á suðursvæði þjóðgarðsins, þau tækifæri
sem í þeim felast og þær hættur sem að þeim geta stafað.
Á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs eru nokkrir mikilvægir útsýnisstaðir og einnig útsýnisleiðir og
líklegt er að þeir geta orðið enn fleiri. Skilgreina þarf nánar útsýnisstaði og útsýnisleiðir á
suðursvæðinu. 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. Allir mikilvægir útsýnisstaðir skulu merktir sérstaklega.

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 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 gagnsæja stefnu um ferðaþjónustu, 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.
Mikilvægt er að Vatnajökulsþjóðgarður móti stefnu um þróun og uppbyggingu ferðaþjónustu í
þjóðgarðinum. Aðilar sem eru með aðstöðu innan þjóðgarðsins verði að standa skil á tilskildum leyfum
fyrir starfsemi sinni og hlíta einnig þeim reglum sem gilda í þjóðgarðinum. Hægt væri að þróa
einskonar vottunarkerfi fyrir ferðaþjónustu í og við þjóðgarðinn um að viðkomandi fyrirtæki fylgi
umhverfisstefnu þjóðgarðsins og það væri þá ávinningur fyrir báða aðila.
Helstu markmið og aðgerðir
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a. Að efla tækifæri fyrir ferðaþjónustuaðila í jaðarbyggðum þjóðgarðsins
Suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs hefur þá sérstöðu að stutt er á milli fjalls og fjöru. Skriðjöklar teygja
sig víða niður á láglendið. Á svæðinu eru nokkrar af helstu náttúruperlum landsins, s.s.
Skeiðarársandur, Skaftafell, Jökulsárlón og skriðjöklar Vatnajökuls. Styrkleiki svæðisins felst ekki síst í
góðu aðgengi allt árið. Stofnun og tilvist Vatnajökulsþjóðgarðs getur eflt mjög ferðaþjónustu á
svæðinu. Til að tryggja jákvæða ímynd sem byggir á sérstöðu suðursvæðis 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 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.



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.

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 Organisation UNWTO) sem jafnframt hefur skilgreint 12 markmið fyrir sjálfbæra ferðaþjónustu. Til að ferðaþjónusta
á suðursvæði 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 um þjóðgarðinn og verðmætar auðlindir hans.



Útbúa leiðbeiningar um sjálfbæra ferðaþjónustu innan þjóðgarðsins.



Gera kröfu um að fyrirtæki vinni eftir samþykktri umhverfisstefnu og uppfylli skilyrði varðandi
gæði, starfi þau innan þjóðgarðsins eða á jaðri hans og áhrifa gæti innan þjóðgarðs.



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
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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 verði upp í öllu innra starfi
þjóðgarðsins og verði öðrum fyrirmynd.
Þjóðgarðurinn þarf að ganga á undan með góðu fordæmi og móta sér skilvirka og gagnsæja
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.
Þjónustu 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. Innan suðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs er sem stendur eingöngu gert
ráð fyrir þjónustu annarra (ferðaþjónustuaðila) en þjóðgarðsins í Skaftafelli. Þar hafa tvö
ferðaþjónustufyrirtæki haft aðstöðu og hafa til þess bráðabirgðaleyfi til tveggja ára (frá vori 2009). Í
deiliskipulagi fyrir Skaftafell verður gert ráð fyrir framtíðaraðstöðu fyrir ferðaþjónustuaðila.
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 gagnsæja 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 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
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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.

9.8. Rannsóknir og vöktun
Upplýsingar um gesti svæðisins eru mjög gloppóttar. Fáar talningar hafa verið gerðar og heildarfjöldi
gesta á einstökum svæðum hefur að mestu verið 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. Teljari sem settur
var upp í andyri Skaftafellsstofu vorið 2009 gefur vísbendingar um fjölda gesta sem heimsækir
Skaftafell. Einnig voru gerðar talningar á gönguleiðum og aðkomunni að þjónustusvæðinu í Skaftafelli
sumarið 2009. Mikilvægt er að fá upplýsingar um umferð á nýjum svæðum innan þjóðgarðsins.
Mikilvægt er að mæla og vakta áhrif af stofnun þjóðgarðsins á umhverfi, nærsamfélög og upplifun
ferðamanna og endurtaka slíkar rannsóknir með reglulegu millibili til að fá samanburð á milli ára og
þar með vísbendingar um þróun mála yfir lengra tímabil.
Sumarið 2008 var spurningakönnun gerð á meðal ferðamanna á öllum rekstarsvæðum þjóðgarðsins
og á jaðarsvæðum. Umsjón með verkefninu hafði Háskólasetrið á Hornafirði í samvinnu við
fræðasetur og aðrar stofnanir umhverfis þjóðgarðinn. Mikilvægt er að fylgja könnuninni eftir með
viðtölum og endurtaka með reglulegu millibili.
Nauðsynlegt er að afla gagna um gesti þjóðgarðsins með markvissum og skipulögðum hætti. Gera
þarf áætlun um talningar á vegum, helstu gönguleiðum, í gestastofum og upplýsingamiðstöðvum 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 sem og við hvers kyns stefnumótun og áætlanagerð á
sviði ferðaþjónustu innan þjóðgarðsins og á jaðarsvæðum hans 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 gagnagrunn fyrir Vatnajökulsþjóðgarð og önnur friðlýst svæði á Íslandi.
Samhliða talningu ferðamanna þarf að gera þolmarkarannsóknir til að varpa ljósi á upplifun
ferðamanna og heimamanna, sem og ástand náttúru. Þegar þolmörk hafa verið fundin verður
eftirfylgni með stöðu mála markvissara og því auðveldara að grípa inn í ef merki um hnignun gera við
sig vart.
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
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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.
Viðbragðsáætlun þarf að vinna fyrir svæðið í samvinnu við viðbragðsaðila og meta áhættu sem fylgt
getur ferðum um þjóðgarðinn.
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:





Einstaklingstalningar á
gönguleiðum

Skaftafellsvegur, nr. 998.
Aðkomuleið að Heinabergssvæði að austanverðu.
Aðkomuleið að Heinabergssvæði að vestanverðu þegar hún verður opnuð.
Vegur að Hoffellsjökli.

Gera þarf skipulegar talningar á helstu leiðum innan þjóðgarðsins. Forgangsleiðir eru:




Gönguleið að Svartafossi.
Gönguleið að Skaftafellsjökli
Við Illakamb á Lónsöræfum

Talningar á gististöðum

Gera þarf skipulegar talningar á öllum gististöðum svæðisins.

Gestastofur og
þjónustufyrirspurnir

Gera þarf skipulegar talningar í gestastofum og upplýsingamiðstöðum á svæðinu. Forgangur er:






Halda áfram að telja gesti í Skaftafellsstofu.
Telja gesti sem leita upplýsinga á Höfn, í Skálafelli, Hoffelli og Hólmi.
Skrá fjölda símtala varðandi fyrirspurnir gesta í Skaftafellsstofu.
Skrá fjölda tölvupósta varðandi fyrirspurnir gesta í Skaftafellsstofu.
Skrá heimsóknir á vefsíðu þjóðgarðsins.

Viðhorfskannanir

Gera þarf markvissar og skipulegar viðhorfskannanir á svæðinu, meðal ferðamanna, ferðaþjónustuaðila og
heimamanna.

Vöktun

Gera þarf markvissa og skipulagða áætlun um vöktun á einstökum þáttum. Forgangur er:



Forvarnaráætlun

Þolmarkarannsóknir

Umferð um Svartafoss og fleiri viðkvæma staði
Mæla og vakta áhrif af stofnun þjóðgarðs á umhverfi, nærsamfélög og upplifun ferðamanna. Slíkar
rannsóknir þarf að endurtaka með reglulegu millibili til að fá samanburð á milli ára og þar með
vísbendingar um þróun mála yfir lengra tímabil.

Mikilvægt er að vinna forvarnaráætlun fyrir allan þjóðgarðinn sem tekur til forvarna, viðbragða og þjálfunar
starfsmanna og annarra aðila.


Þolmörk þarf að kanna meðal ferðamanna og heimamanna, ferðaþjónustuaðila og annarra. Einnig er
mikilvægt að meta ástand náttúru, bæði á helstu núverandi gönguleiðum (t.a.m. við Svartafoss í
Skaftafelli) og á þeim nýju leiðum sem gerðar eru tillögur um hér að framan.
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10. Upplýsingagjöf og fræðsla
Nauðsynlegt er að hafa í huga hversu gott aðgengi er að suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Hér er
töluverð umferð ferðamanna árið um kring og margir ferðaþjónustustaðir í alfaraleið. Það gefur
möguleika á þéttu neti upplýsingagjafar á svæðinu.

10.1. Yfirlit og framtíðarsýn
Upplýsingagjöf á vegum Vatnajökulsþjóðgarðs á suðursvæði hans er á tveimur stöðum; allt árið í
upplýsingamiðstöðinni í Skaftafelli og yfir sumartímann í Lónsöræfum. Eins og staðan er í dag er
takmarkaður opnunartími yfir vetrartímann og einungis opið á virkum dögum frá 1. október til 1. apríl.
Landvarsla er í Lónsöræfum í 6 vikur yfir sumartímann.
Í Skaftafellsstofu er sýning (upphaflega sett upp árið 1999) um náttúrufar og sögu svæðisins.
Fræðsluskilti á vegum þjóðgarðsins eru í Skaftafelli en einnig hefur hann tekið þátt í ýmsum
samstarfsverkefnum um fræðsluskilti, m.a. við Fláajökul (vegna jarðfræðistígs). Þrír bæklingar um
þjóðgarðssvæðið hafa verið útbúnir: Um gönguleiðir í Skaftafelli, um jarðfræðistíg að Skaftafellsjökli
og um Skeiðarárhlaupið 1996. Fyrir nokkrum árum var útbúin vefsjá með upplýsingum um þáverandi
Skaftafellsþjóðgarð og er hún aðgengileg en efni hennar þyrfti að uppfæra og þýða yfir á ensku og
færa síðan yfir á sameiginlega vefsjá þjóðgarðsins. Þá hafa starfsmenn þjóðgarðsins tekið þátt í
hönnun jarðfræðivefs NEED-verkefnisins (www.need.is/jardvefur ).
Í Skaftafelli 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. Þá hafa fræðimenn verið fengnir til að kynna
rannsóknir sínar í þjóðgarðinum í Skaftafellsstofu.
Nýlega var gert samkomulag um að starfsmaður á vegum þjóðgarðsins starfi við upplýsingagjöf á
Jöklasýningunni á Höfn og hefst sú starfsemi sumarið 2010. Í upphaflegri áætlun um þróun
þjóðgarðsins var gert ráð fyrir byggingu nýrrar gestastofu á Höfn. Þar til endanleg ákvörðun um það
mál hefur verið tekin er gert ráð fyrir að upplýsingamiðlun þjóðgarðsins á Höfn fari fram í samvinnu við
Upplýsingamiðstöðina á Höfn og Jöklasetrið ses.
Framtíðarsýn:
Upplýsingamiðstöðin í Skaftafelli verði opin alla daga ársins og í a.m.k. 5 tíma á dag yfir svartasta
skammdegið. Sýningin í Skaftafellsstofu verði endurhönnuð frá grunni, enda er hún talsvert komin til
ára sinna. Sýningin verði lifandi og hana verði hægt að uppfæra reglulega í ljósi nýjustu rannsókna á
síbreytilegri náttúru svæðisins. Fleiri bæklingar um suðursvæðið verði útbúnir, bæði um svæðið í heild
og einstök svæði s.s. Hoffell, ásamt þemabæklingum eins og um söguslóð í Skaftafelli og um
Heinabergssvæðið. Í allri upplýsingamiðlun á vegum þjóðgarðsins verði hugað að möguleikum á
beitingu nýjustu tækni, s.s. í gegnum síma eða lófatölvur (podcast).
Upplýsingagjöf á vegum þjóðgarðsins verði einnig í boði allt árið á eftirtöldum stöðum eða í grennd við
þá: Höfn, Heinabergssvæði, Hoffell, Lón og í Suðursveit. Lögð hafa verið drög að upplýsingaskiltum
fyrir Heinabergssvæðið og Hoffell.
Þá væri æskilegt að koma á tengingu við helstu aðila sem stunda rannsóknir í þjóðgarðinum og vera
alltaf með nýjustu rannsóknir aðgengilegar t.d. um breytingar á jöklum. Þar sem þjóðgarðurinn er að
stórum hluta jökull er hér einnig gott tækifæra til rannsókna á áhrifum hlýnunar bæði á jökla og
gróðurfar.
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Framtíðarsýn

Upplýsingagjöf og fræðsla er eitt af höfuðmarkmiðum þjóðgarðsins. Miðlunin er
fjölbreytt og á margvíslegu formi með þarfir og væntingar mismunandi gesta í huga.
Upplýsingagjöf og fræðsla leggur áherslu á sérstöðu ólíkra svæða, náttúru og
menningu.
Þjóðgarðurinn er í samstarfi við ólíka aðila - íbúa, ferðaþjónustuaðila,
markaðsskrifstofur, skóla og vísindastofnanir - um að stuðla að aukinni þekkingu á
auðlindum þjóðgarðsins og miðlun þeirrar þekkingar.
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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.
Upplýsingagjöf og fræðsla er með ýmsum hætti í þjóðgarðinum s.s móttaka gesta í
upplýsingamiðstöð, fræðslugöngur, barnastundir, gestastofur, kynning á skjá, fræðsluskilti og
bæklingar svo eitthvað sé nefnt.
Upplýsingagjöf fyrir Vatnajökulsþjóðgarð þarf að vera samræmd og því er mikilvægt að starfsmenn fái
þjálfun t.d. í formi námskeiðs. Kröfur til starfsmanna eru að þeir séu meðvitaðir um og vinna eftir
lögum og reglugerð um þjóðgarðinn, verndaráætlun, umhverfisstefnu og atvinnustefnu svo eitthvað sé
nefnt. Þeir þurfa einnig að þekkja til og geta leiðbeint um gönguleiðir og afþreyingar- og gistimöguleika
á svæðinu. Skipulagning vinnunnar væri í höndum starfsmanna þjóðgarðsins, sérfræðingur í
Skaftafelli sér um skipulagningu vinnunnar fyrir sumarstarfsmenn þar og sérfræðingur á Höfn fyrir
austurhlutann. Námskeið fyrir starfsmenn í upplýsingagjöf væri einnig í þeirra höndum.
Landverðir hafa boðið upp á stuttar fræðslugöngur í Skaftafelli yfir sumartímann og einnig
fræðslustundir fyrir börn. Einnig hefur verið tekið á móti skólahópum haust og vor, jafnt erlendum
háskólanemum og íslenskum grunnskólanemendum. Vinna þarf að því að bæta fræðsluefni fyrir ólíka
skólahópa sem koma í þjóðgarðinn til að auka ávinning þeirra af því að sækja okkur heim.
Einnig er unnið að því í Skaftafelli að útbúa skjákynningar fyrir ólíka markhópa þar sem
Vatnajökulsþjóðgarði og þá sérstaklega suðursvæði hans verða gerð skil.
Bæklingar, fræðslu- og upplýsingaskilti gegna þýðingarmiklu hlutverki í fræðslu og upplýsingagjöf.
Unnið er að því í samvinnu við Umhverfisstofnun, Ferðamálastofu og Þingvallaþjóðgarð að samræma
merkingar á friðlöndum og ferðamannastöðum og verða merkingar og skilti unnin eftir þeim staðli.
Mikilvægt er að velja staði fyrir fræðslu af kostgæfni og einnig þær upplýsingar sem fram eiga að
koma á hverjum stað.
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.
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Samræma þarf upplýsingagjöf fyrir Vatnajökulsþjóðgarð og því er mikilvægt að starfsmenn fái þjálfun í
upplýsingamiðlun. Starfsmenn þjóðgarðsins þurfa einnig að þekkja vel til í þjóðgarðinum og
grannbyggðum hans og geta veitt upplýsingar um afþreyingu og gistingu innan þjóðgarðs og utan.
Halda þarf kynningarnámskeið um þjóðgarðinn fyrir starfsfólk upplýsingamiðstöðva,
ferðaþjónustuaðila og aðra áhugasama. Forvarnaáætlun þjóðgarðsins ætti að vera sýnileg á
upplýsingamiðstöðvum og þjónustumiðstöðvum.
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.
Mikilvægt er að upplýsinga- og fræðsluskiltum verði komið upp við aðkomuleiðir inn í þjóðgarðinn auk
þess sem uppfæra þarf úrelt skilti.
Á Heinabergssvæðinu er helsta þjónustu- og upplýsingamiðstöðin fyrirhuguð við Heinabergslón.
Fræðsluskiltum ætti að koma upp við helstu áningarstaði á Heinabergssvæðinu þ.e. við
Heinabergslón, gömlu brúna yfir Heinabergsvötn. Heinabergsbæinn og Heina. Á Hánípu og e.t.v.
einnig á Heinabergsfelli verði útsýnisskífu eða örnefnakorti komið upp.
Landeigendur í Skálafelli hafa hug á að byggja upp upplýsinga- og þjónustumiðstöð á láglendinu við
Kolgrímu. Þeir ætla einnig, í samstarfi við Vatnajökulsþjóðgarð, að útbúa fræðsluskilti með
upplýsingum um jarðfræði sem sett verða við hringleiðina um Hjallanes.
Í Hoffelli hyggst Jöklaveröld ehf. byggja upp fræðslustofu og upplýsingamiðstöð. Þar verður lögð
sérstök áhersla á að miðla þekkingu og efla rannsóknir á m.a. náttúrufari, mannlífi og sögu Hoffells.
Landeigendur í Hoffelli hafa komið fyrir stórum gabbrósteinum á jökulöldunni fyrir framan Hoffellsjökul
þar sem sett varða upp fræðsluskilti sem nú er unnið að í samvinnu við starfsmenn þjóðgarðsins.

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.
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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 Skafafellsstofu.









Á suðursvæði þjóðgarðsins starfi sérfræðingur í upplýsinga- og fræðslumálum sem sjái m.a.
um starfrækslu náttúruskóla, móttöku skólahópa og hönnun fræðslu- og kennsluefnis fyrir
ólíka hópa þjóðgarðsgesta.
Útbúinn verði fræðslustígur (og bæklingur) um menningarminjar í Skaftafelli, þar sem sögu
búsetu og mannlífs á svæðinu verði gerð skil.
Sett verði upp fræðsluskilti við vatnadrekann um samgöngur yfir sandinn og við
Magnúsarfoss þar sem rafvæðingu á svæðinu yrði lýst. Við Lambhaga verði upplýsingar um
forna búskaparhætti. Leitað skal samstarfs við þjóðminjasafnið vegna fræðsluefnis um bæinn
Sel og hlöðurnar.
Innan þjóðgarðsins starfi jafnframt sérfræðingur sem séu í samstarfi við helstu aðila sem
stunda rannsóknir í þjóðgarðinum og annist m.a. miðlun upplýsinga um
rannsóknarniðurstöður til gesta þjóðgarðsins.
Upplýsingamiðstöðin í Skaftafelli verði opin allt árið. Þörf er á fjölgun starfsfólks svo af þessu
geti orðið. Ferðamenn hefðu einnig aðgang að upplýsingum um þjóðgarðinn víðar en í
Skaftafelli, t.d. hjá aðilum sem þjónustusamningar verða gerðir við.

e. Að efla fræðslu á vefsíðu 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. Vefsíða Vatnajökulsþjóðgarðs virkar ekki sem sá öflugi og
gagnvirki kynningarmiðill sem hún ætti að vera. Hana þarf að setja betur upp svo hún verði
notendavæn 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. Því væri vert að koma upp veflægum gagnabanka sem geymir upplýsingar
um rannsóknir tengdar þjóðgarðinum.
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. Í allri upplýsingamiðlun á vegum
þjóðgarðsins ætti að huga að möguleikum á því að beita nýjustu tækni, s.s. með miðlun upplýsinga í
gegnum síma (podcast).
Á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs ætti að efla samstarf við Þekkingarnet Austurlands, Háskólasetrið
á Hornafirði, Jöklasetrið ses og Menningarmiðstöð Hornafjarðar 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.
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Virk landmótun svæðisins. Einstakt tækifæri til að fræða gesti um virk landmótunaröfl svæðisins,
elda, ísa, vatn og veðrun.
Sambúð manns og náttúru. Saga búsetu í stórbrotnu umhverfi svæðisins er sérstaklega áhugaverð.
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.
Líf umlukið ís. Jökulsker á svæðinu eru einkar áhugaverð í þessu samhengi.
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.
Lífríki. Margvísleg tækifæri. Sjá kafla 6.5.
Menning og saga. Margvísleg tækifæri, s.s. varðandi sambúð Austur-Skaftfellinga við jökla og
jökulfljót. Sjá nánar 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.
Miklir möguleikar eru á samstarfi við ýmsa aðila um upplýsingagjöf og fræðslu á suðursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs. Það væri mikill kostur að fá til samstarfs fólk sem býr á svæðinu og þekkir
gönguleiðir, áhugaverða staði og afþreyingu á svæðinu.
Nýhafið samstarf við Upplýsingamiðstöðina og Jöklasýninguna á Höfn er góður áfangi í að bæta
upplýsingamiðlun Vatnajökulsþjóðgarðs á eystri hluta suðursvæðisins
Margir ferðaþjónustuaðilar bjóða gistingu allt árið og því væri akkur í því að gera samninga við
einhverja aðila um upplýsingagjöf og fræðslu á ársgrundvelli.
Þá er búið að koma upp salernisaðstöðu á Heinabergssvæðinu sem þarf að sinna og þar væri góður
kostur að gera samninga við ferðaþjónustuaðila í nágrenninu.
Þá væri möguleiki á samstarfi við landeigendur og Ferðafélag Austur - Skaftafellinga um landvörslu á
Lónsöræfum og um upplýsingagjöf í Lóni. Einnig hefur Ferðafélag Fljótsdalshéraðs óskað eftir
viðræðum um samstarf um eftirlit með skálanum í Egilsseli.
Þá hefur verið gott samstarf við Vegagerðina um upplýsinga- og fræðsluskilti sem og vegvísa.
Helstu markmið og aðgerðir
a. Að koma á markvissu samstarfi upplýsingamiðstöðva á svæðinu.
Gestastofan í Skaftafelli er mikilvæg stoð í upplýsingamiðlun á suðursvæði þjóðgarðsins og skal hún
efld enn frekar. Gestastofa þjóðgarðsins á Höfn verður einnig mikilvægur hlekkur í upplýsingakerfi
þjóðgarðsins en þar til hún rís er mikilvægt að leita leiða til að samnýta þá aðstöðu og starfskrafta sem
nú þegar eru til staðar í þéttbýlinu á Höfn. Upplýsingamiðstöð ferðamanna hefur um árabil verið rekin
á Höfn á vegum Sveitarfélagsins Hornafjarðar, undanfarin ár í húsnæði Jöklasýningarinnar. Leitað
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hefur verið eftir samstarfi við Upplýsingamiðstöðina og Jöklasetrið um upplýsingagjöf fyrir þjóðgarðinn
þar sem starfsemi þessara aðila fellur vel að því hlutverki að fræða fólk um náttúru og sögu
svæðisins, svo og um náttúruvernd.
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. 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 sérfræðing á Suðursvæðið sem sinnir fræðslu til skóla og gesta allt árið um kring.
Að koma á samstarfi við ferðaþjónustuaðila á hverju landssvæði varðandi móttöku og
þjónustu við skólahópa.
Að efla það starf sem NEED-verkefnið hefur lagt grunn að með samstarfi skóla og
þjóðgarðsins. Verkefnið hefur meðal annars stuðlað að vettvangsferðum nemenda í
þjóðgarðinn.
Að efla samstarf grunn- og framhaldsskóla við þjóðgarðinn, með verkefnavinnu og
heimsóknum. Tengja ferðir í þjóðgarðinum við námsskrár skólanna svo þær séu hluti af
venjubundnu starfi þeirra á suðursvæði þjóðgarðsins. Byggt sé ofan á þá þekkingu sem fæst í
hverri ferð og gildi heimsóknanna þannig aukið.

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 suðursvæði þjóðgarðsins fyrir
ferðaþjónustuaðila og íbúa í nágrenni hans, t.a.m. í samstarfi við Háskólasetrið á Hornafirði
og Þekkingarnet Austurlands. Slík námskeið hefðu það að markmiði að bæta þekkingu á
þjóðgarðinum sem og þjónustu í og við þjóðgarða en 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.
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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 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 skipulögð 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 talin 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:





Áherslur í fræðslu

Útbúa spurningalista fyrir gesti um viðhorf þeirra til gönguferða sem þeir tóku þátt í.
Útbúa spurningalista fyrir gesti um viðhorf þeirra til fræðslu í Skaftafellsstofu.
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.

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.

Í Vatnajökulsþjóðgarði eru margvísleg rannsóknaefni. Yfir sumartímann koma margir á svæðið til
ýmissa rannsókna, en leyfi þarf fyrir rannsóknum í þjóðgarðinum. Vatnajökulsþjóðgarður hefur ekki tök
á að taka þátt í öllum rannsóknum. Vatnajökulsþjóðgarður hefur getað látið fræðimönnum í té
húsnæði meðan á rannsóknum stendur og fær í staðinn almenna fyrirlestra um rannsóknirnar,
skýrslur og kynningarefni.
Eftirtöldum rannsóknum/vöktunarverkefnum er sinnt af starfsmönnum þjóðgarðsins á suðursvæðinu:






Mælingar á úrkomu og snjódýpt. Veðurstofan.
Rjúpnatalningar á vorin. Gengnar eru ákveðnar leiðir og allar rjúpur kyngreindar, taldar og
skráðar með staðsetningu. Talið fyrir Náttúrufræðistofnun Íslands.
Vetrarfuglatalningar um áramótin. Gengin er ákveðin leið og fuglar taldir og greindir til
tegunda. Talið fyrir Náttúrufræðistofnun Íslands.
Blómgunartími plantna (Sóleyjarverkefnið). Á vegum Líffræðistofnunar HÍ.
Talning gesta í upplýsingamiðstöð. Sjálfvirkur teljari í rennihurð.
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Talning gangandi vegfarenda að Svartafossi. Í samstarfi við Rögnvald Ólafsson, HÍ.
Talning á bílum sem aka inn í þjóðgarðinn. Í samstarfi við Rögnvald Ólafsson, HÍ.
Almennt eftirlit með ástandi göngustíga og svæðisins í heild. Eftirlit með ástandi skilta og
merkinga.

Aðrar rannsóknir:






Jöklamælingar á vegum Jöklarannsóknafélags Íslands.
Gróðurmælingar á Skeiðarársandi og víðar. Ýmsir aðilar og fjöldi nemenda.
Jarðfræðirannsóknir. Ýmsir aðilar og nemendur.
Jöklarannsóknir, breytingar á jöklum. Ýmsir aðilar.
Vatnamælingar.

Önnur brýn rannsókna- og vöktunarverkefni:








Ágengar tegundir, útbreiðsla þeirra og hegðun, t.d. lúpína, minkur.
Kortlagning gróðurs.
Ferðamannarannsóknir: a) fjöldi, hegðun, þolmörk; b) áhrif á umhverfið, þolmörk þess.
Refir, fjöldi, hegðun, útbreiðsla.
Kortlagning fornminja og hnitsetning þeirra
Vöktun á sjaldgæfum tegundum lífvera.
Vöktun á varpfuglum.
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11. Hefðbundin landnotkun og önnur starfsemi
11.1. Yfirlit og framtíðarsýn
Fjölbreytt landnotkun er á suðursvæði þjóðgarðsins. Landbúnaður og aðrar hefðbundnar nytjar hafa
fylgt svæðinu í áraraðir en á undanförnum áratugum hefur önnur landnotkun, tengd ferðaþjónustu og
útivist, færst í aukana. Gert er ráð fyrir að hefðbundin nýting, s.s. sauðfjárbeit og veiðar, verði
heimiluð með óbreyttum hætti í Hafrafelli í Öræfum, Hjallanesi, á Heinabergssvæði og í Hoffelli. Meta
þarf ástand svæðanna m.t.t. beitarþols. Sama gildir um friðlandið á Lónsöræfum.
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 hið fyrsta til að uppfylla markmið um sjálfbæra landnotkun í þjóðgarðinum. Þá skortir einnig
viðmið til að meta áhrif landnotkunar á líffræðilega fjölbreytni þjóðgarðssvæðisins.
Nauðsynlegt er að þjóðgarðurinn móti stefnu um hvers konar 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 hans, með skýr leyfi og virka umhverfisstefnu.
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Mynd 11.1. Hefðbundin landnotkun á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. (ekki endanlegt)
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11.2. Búfjárbeit
Engar breytingar eru fyrirhugaðar á búfjárbeit á Heinabergssvæði, Hjallanesi og Hoffellsfjallendi. Beit
verður áfram með óbreyttum hætti í Hafrafelli í Öræfum en æskilegt væri þó að fylgjast með
breytingum á gróðri þannig að hægt sé að bregðast við með tilheyrandi aðgerðum í samráði við
heimamenn ef hnignunar verður vart. Gerð er tillaga um að halda áfram með beitartilraun til að hefta
lúpínu í girðingu á aurunum framan við Bæjarstaðarskóg og leitað til Landgræðslu ríkisins um áætlun
til að fylgjast með og mæla árangur af verkefninu. Ekki er gert ráð fyrir að loka Morsárdal með
girðingu en fylgst verði með því sumarið 2010 hvort ágangur verði af sauðfé inn í dalinn og þá tekin
ákvörðun um frekari aðgerðir í samræmi við það og í samstarfi við bændur.
Áætlaður heildarfjöldi sauðfjár í Austur-Skaftafellssýslu sumarið 2009 er um 28.000 fjár. Sauðfjárbeit
er á nokkrum svæðum sem nú tilheyra Vatnajökulsþjóðgarði, einkum í Hafrafelli, Heinabergsdal og
Hoffellsfjöllum. Upplýsingar um fjölda og dreifingu sauðfjár fengust frá Búnaðarsambandi Suðurlands í
september 2009.
Lón: alls 2.802 kindur, ganga allar í Lóni. Talið er að hátt í 500 fjár gangi innan friðlandsins á
Lónsöræfum. Stærstum hluta þessa fjár er keyrt inn eftir en til viðbótar koma nokkrar kindur annars
staðar frá. Fé hefur fækkað þarna á síðustu árum.
Nes: 5.180 kindur, reiknað með að um 60 – 70% af því fé gangi í Lóni mestan part sumarsins. Um
100-200 fjár úr Nesjum ganga í Álftafirði. Um 350 fjár kom af fjalli á því svæði sem fellur innan
Vatnajökulsþjóðgarðs í Hoffellsfjöllum. Talið er að fjöldi fjár á þessum slóðum geti verið meiri yfir
hásumarið, hugsanlega náð 500.
Mýrar: 2.060 kindur sem allar ganga þar. Í Heinabergsdal er svipaður fjöldi fjár á milli ára, um 240.
Suðursveit: 3.243 kindur, ganga allar í Suðursveit. Ekki er skipulögð beit innan Vatnajökulsþjóðgarðs
á þessu svæði.
Öræfi: 3.518 kindur og ganga allar þar. Beit hefur verið á nokkrum stöðum innan
Vatnajökulsþjóðgarðs. Um nokkurra ára skeið hafa 20 ær með lömbum verið á beit í Bæjarstaðarskógi
vegna tilraunar til að halda lúpínu í skefjum. Tilraunaverkefnið var til fimm ára og lauk nú í haust.
Nokkur beit er á Skeiðarársandi en þar ganga um 320 fjár, að langmestu leyti fyrir neðan veg. Í
Hafrafelli ganga um 100 fjár.
Sauðfé á Höfn (Ægissíðu) er 179 kindur og gengur í Nesjum að mestu leyti fyrir utan 30-40 sem
ganga í Álftafirði.
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.
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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. Þetta þarf að gera í góðu samráði við þá sem eiga fé á afréttum.

11.3. Veiðar
Erfitt hefur reynst að fá uppgefnar staðsetningar grenja í sýslunni. Sveitarfélagið Hornafjörður heldur
utan um tölur á veiddum refum og minkum en mjög misjafnt er hvort staðsetningar fygli og hversu
nákvæmar þær eru. Skráðir veiðistaðir eða greni innan Vatnajökulsþjóðgarðs og í næsta nágrenni
hans.

11.3.1 Refir
2008
Fjöldi veiddra
dýra

2007

2006

2005

2004

247

126

185

184

2007

2006

2005

2004

228

123

185

208

(Sveitarfélagið Hornafjörður, á.á.)
11.3.2 Minkar
2008
Fjöldi veiddra
dýra
(Sveitarfélagið Hornafjörður, á.á.)

11.3.3 Hreindýr
Skilgreind hafa verið tvö veiðisvæði í sýslunni: Suðursveit og Mýrar eru svæði 8 og Nes og Lón eru
svæði 9. Samkvæmt vöktunarskýrslu Skarphéðins Þórissonar frá árinu 2008 fer hreindýrum fjölgandi
á svæði 8 og telur vetrarstofn um 600 dýr. Talning og greining á hreindýrum á svæði 8 í október 2008
leiddi í ljós að 51% dýranna voru kýr, 28% kálfar og 21% tarfar. Á svæði 9 var fjöldi hreindýra svipaður
á milli áranna 2007 og 2008 eða vetrarstofn um 200 dýr. Dýrin skiptust á eftirfarandi hátt: 45% kýr,
25% kálfar og 24% tarfar.
Svæði

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

8

22

39

59

67

50

63

91

9

28

30

19

40

40

46

57

Tafla 11.3.3 Fjöldi felldra hreindýra á veiðisvæðum 8 og 9 (Umhverfisstofnun, 2009b).
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Svæði

2002

2003

2004

2005

2006

2007

8

30

60

60

60

40

60

9

55

65

65

74

35

35

Tafla 11.3.4 Veiðiheimildir á veiðisvæðum 8 og 9 (Umhverfisstofnun, 2009b).

11.3.4 Fuglar
Rjúpa er veidd í fjalllendinu á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Landeigendum er heimilt að stunda
fuglaveiðar og eggjatöku í Ingólfshöfða í ákveðnum mæli. Á jaðarsvæðum þjóðgarðsins eru gæsa- og
andaveiðar stundaðar og fjær eru sjófuglar veiddir.
11.3.5 Fiskveiði
Stangveiði er stunduð í ám og vötnum á svæðinu og veiðist bæði silungur og lax. Veitt er í
Skyndidalsá innan friðlandsins á Lónsöræfum í mjög litlum mæli. Á Breiðamerkursandi og í grennd við
Skálafellsjökul er veiði í vötnum í nokkurri nálægð við mörk Vatnajökulsþjóðgarðs. Samkvæmt
veiðiskýrslum Veiðimálastofnunar (2000-2008) laxveiði mest í Laxá í Nesjum en einnig er nokkur
silungs- og laxveiði í Hoffellsá (Guðni Guðbergsson, 2009).
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 er stunduð á svæðinu.
Upplýsingar um veiðar á fugli og fiski 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.
Skýra þarf reglur um stang- og skotveiðar, berjatínslu, fræsöfnun og annað slíkt í þjóðgarðinum.
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11.4. Jarðefnanám
Í reglugerð um þjóðgarðinn segir að hvers konar efnistaka innan marka þjóðgarðsins sé einungis
heimil ef gert er ráð fyrir henni í verndaráætlun. Efnistökustaðir eru valdir með tilliti til gæða efnis og
áhrifa á 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.
Efnistaka er á nokkrum svæðum innan marka suðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs:


við tilraunavarnargarð vestan við tjaldsvæðið í Skaftafelli, náman er á vegum
þjóðgarðsins



vestan varnargarðs Skeiðarár í Skaftafelli, náman er á vegum þjóðgarðsins

Þá eru aflagðar námur innan þjóðgarðsmarka í Loshellrum og í Hafrafelli í Öræfum.
Í mikilli nálægð við suðursvæði þjóðgarðsins eru einnig nokkrar námur:


við Sandfell



sunnan Eskifells



við Fláajökul



í Hjallanesi



milli Breiðárlóns og Jökulsárlóns



við Falljökulskvísl



í Geitafellsbjörgum, fyrir framan Hoffellsjökul.

Helstu markmið og aðgerðir
Gera þarf ítarlega úttekt á öllum námum og öðrum efnistökusvæðum á suðursvæði þjóðgarðsins, taka
myndir af þeim og hnitsetja þau. Eftir að efnistöku er lokið þarf að ganga þannig frá efnistökusvæðum
og námum að þau séu sem minnst áberandi í landslaginu.

11.5. Önnur landnotkun og starfsemi
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.
a. Að gerður verður samningur við Jöklarannsóknafélag Íslands um starfsemi félagsins í
Esjufjöllum, við Goðahnúk og á Grímsfjalli.
Miðað við óbreytta starfsemi er ekki gert ráð fyrir að deiliskipuleggja þurfi ofangreind svæði en gera
þyrfti formlegan samning á milli þjóðgarðsins og JÖRFÍ um starfsemi félagsins innan þjóðgarðsmarka.
b. Að leigutakar landssvæða og lóða hafi samþykkta umhverfisstefnu, verði fræddir um
auðlindir þjóðgarðsins, og fylgi reglum 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 og um skyldur þeirra við hann.
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c. 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. Halda þarf 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.
d. 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.

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. Nauðsynlegt er að gera nánari úttekt á
stöðunni eins og hún er í dag til að fá viðmiðun vegna samanburðar síðar. Kanna þarf hvaða áhrif
sauðfjárbeit og veiðar hafa á einstökum svæðum innan þjóðgarðsins. Meta þarf beitarþol svæða
gagnvart sauðfjárbeit, svo og áhrif veiða á stofnstærð einstakra dýrategunda og vakta hvorttveggja
með reglulegum og kerfisbundnum hætti. 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 innan þjóðgarðsins í
samráði við bændur. Meta þarf beitarþol svæða gagnvart sauðfjárbeit.
Kanna þarf möguleika á áframhaldandi beit í beitarhólfi í Morsárdal til að sporna við útbreiðslu framandi,
ágengra tegunda.
Setja þarf upp mælistöðvar til að vakta líffræðilegan fjölbreytileika svæða.

Veiðar

Gera þarf heildarúttekt á veiðum á svæðinu eins og hún er í dag og setja viðmið varðandi sjálfbærar veiðar.
Vakta þarf áhrif veiða á stofnstærðir einstakra dýrategunda.
Vinna þarf áætlun um samþættingu veiða og annarrar landnotkunar til að tryggja öryggi allra sem ferðast um
þjóðgarðinn.

Önnur landnotkun

Fylgjast þarf með annarri landnotkun á svæðinu.
Í viðhorfskönnunum meðal gesta skal spyrja um viðhorf til landnotkunar.

136

Háskólasetrið á Hornafirði

Suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Tillaga að verndaráætlun

12. Samfélag
12.1.

Yfirlit og framtíðarsýn

Eftir að land byggðist og líða tók á söguöld harðnaði veðurfar sem leiddi af sér að snælínan lækkaði
og jöklar tóku að stækka. Voldugastur þeirra var Vatnajökull sem teygði sig nær í sjó fram þegar verst
lét. Undan honum flæmdust jökulár sem brutu niður gróinn lönd og eyddu bæjum. Við þessar
aðstæður hefur mannfólkið sunnan Vatnajökuls háð harða baráttu við náttúruöflin í þúsund ár. Það
var ekki fyrr en um miðja þessa öld að taflið snerist að nokkru leyti við þegar jökulárnar voru hamdar
með varnargörðum, græðslu áraura og sanda og bættum samgöngum með brúm og vegum. Þá hafði
veðurfar líka batnað og jökullinn tekið að hörfa inn til landsins. Eldurinn kraumar þó enn undir
jöklinum með þekktum afleiðingum og þrátt fyrir rénun jökulsins er mótunarafl og áhrif hans enn mikið.
Vatnajökulsþjóðgarður hefur því ekki eingöngu gildi vegna einstæðrar náttúru heldur vegna þeirrar
sérstöðu sem felst í hinu mikla og langa nábýli jökuls og mannsins. Samfélagið þarf daglega að taka
mið af breytingum í náttúrufari og þessu er vel í lýst i eftirfarandi tilvitnun úr riti Sigurðar
Þórarinssonar, jarðfræðings árið 1946, Í veldi Vatnajökuls:
„Þar drottnar Vatnajökull og kærir sig kollóttan um það hvernig öðrum landshlutum er stjórnar,
hvort þar er þjóðveldi, einveldi eða lýðveldi. Hér er það hann sem ræður ríkjum.“
Í þessum hluta verndaráætlunar verður rætt um hvernig stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs getur stutt við
þróun og eflingu samfélagsins og stuðlað að atvinuppbyggingu. Ef þjóðgarðurinn leggur ekki vinnu í
þetta verkefni er hættan raunveralega sú að stofnun garðsins standi ekki undir væntingum þeirra sem
gerður sér vonir um að nýtt afl væri að fæðast í byggða- og atvinnuþróun á nærsvæði hans. Slíkt
veikir garðinn sjálfan ótvírætt og gæti á endanum orðið til þess að stuðningur heimafólks dvínaði og
yrði í huga þeirra aðeins nafn á landsvæði án raunverulegra gæða fyrir íbúa. Ennfremur hefur verið
sýnt fram á jákvæða byggðaþróun í grennd við þjóðgarða (Marcouiller & Green, 2000). Þjóðgarðar
hafa ótvírætt aðdráttarafl víða um heim og draga til sín fjölda gesta árlega.
Tilvera
Vatnajökulsþjóðgarðs getur því orðið lóð á vogarskálar atvinnuuppbyggingar og nýsköpunar. Til að
láta það gerast þarf að tryggja gott samráð og samvinnu á milli þjóðgarðs og samfélagsins sem hann
er hluti af.
Framtíðarsýnin er sú að þjóðgarður verði einn af hornsteinum og aflvaki öflugrar atvinnustarfsemi.
Vatnajökulsþjóðgarður er í tengslum við stórt svæði sem einkennist af miklu dreifbýli og breytingum á
búsetu á síðustu árum. Atvinnulíf hefur þróast og ferðaþjónusta vaxið umtalsvert en þarf á meiri
viðskiptum að halda, sérstaklega til að jafna út árstíðarbundnar eftirspurnarsveiflur. Íbúaþróun hefur
verið fremur óhagstæð á síðustu árum eins og myndir í viðauka 1 bera með sér og sérstaklega hefur
hallað á dreifbýlið. Einnig er ljóst að ungu fólki á aldrinum 30-39 hefur fækkað talsvert mikið á síðustu
tíu árum sem leiðir jafnframt til fækkunar í yngstu aldurshópum samfélagsins. Tæknivæðing til sveita
og í sjávarútvegi hefur leitt til breytinga í þessum frumatvinnugreinum svæðisins. Fyrirtækin standa
ekki hallari fæti og framleiðslan hefur ekki dregist saman. Afleiðingin er sú að störfum hefur fækkað
talsvert. Vegna fámennis er svæðið viðkvæmt vegna breytinga og fækkun leiðir til minni eftirspurnar á
heimamarkaði sem getur aftur á móti styrkst ef ferðamennska eflist. Þjóðgarðurinn getur ef rétt er á
málum haldið stuðlað að viðspyrnu í þessari þróun þó.
12.2.

Samlegðaráhrif

12.2.1. Náttúruvernd
Mikilvægt er að öll atvinnustarfsemi taki tillit til náttúrunnar og vernd hennar verði tryggð í hvívetna.
Þjóðgarður veitir ferðaþjónustuaðilum rekstrarleyfi á grundvelli umhverfisstefnu. Á sama hátt er
137

Háskólasetrið á Hornafirði

Suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Tillaga að verndaráætlun

mikilvægt að þjóðgarðurinn stýri fjárfestingum sínum og starfsemi þannig að það styðji við markmiðin
þrjú, þ.e. náttúruvernd, útivist og atvinnuþróun. Hér verður sérstakleg að gæta að stígagerð,
hjólreiðastígum, fjallakofum sem styðja við gönguleiðir, salernisaðstöðu á svæðunum, göngubrúm.
Aðgerðir:
a)
b)
c)
d)

Móta reglur um starfsemi innan þjóðgarðsins og þau skilyrði sem þau þurfa að uppfylla.
Gera samninga við landeigendur til að vakta og verja náttúrunnar
Vinna að mótun umhverfisstefnu með fyrirtækjum sem starfa innan þjóðgarðs
Gera ferðamenn og gesti þjóðgarðsins ábyrga gagnvart umhverfinu, umgengni um það og
höfða til þeirra með frjáls framlög til verndaraðgerða til að halda sérstöðu svæðisins.
e) Að gera fólki kleift að kynnast menningarminjum svæðisins með því að byggja upp gönguleiðir
sem taka mið af þolmörkum náttúrunnar.
f) Opna nýja áningarstaði innan þjóðgarðs og þannig að dreifa álagi innan garðsins og forða
þannig einstökum svæðum fyrir of miklum átroðningi.

12.2.2. Upplýsingar og fræðsla
Eitt af meginhlutverkum þjóðgarðs er að miðla fróðleik um náttúru og menningarminjar Í
þjóðgarðinum.
Meginmiðstöð fræðslu á svæðinu verði í þjónustumiðstöðum þjóðgarðsin, þ.e. í
Skaftafelli og á Höfn. Einnig verði fræðsluefni á upplýsingamiðstöðvum eftir nánara samkomulag við
rekstraraðila. Þá er mikilvægt að fræðsla sé aðgengileg á svæðum þjóðgarðsins. Skilti með fræðslu
og upplýsingum þurfa að vera til staðar en einnig þarf að hagnýta sér nýjustu tækni, s.s. með miðlum
upplýsinga í gegnum síma.
Miðlum upplýsinga gegnir lykilhlutverki í þjónustu við ferðamenn og gesti þjóðgarðs. Gagnkvæm
miðlun upplýsinga er einn mikilvægasti hlekkurinn í samstarfi á milli þjóðgarðs og
ferðaþjónustufyrirtækja á svæðinu. Fyrirtækin fá ýmsar upplýsingar sem gagnast til að veita
ferðamönnum sem bestar upplýsingar um ferðalög og þjónustu Vatnajökulsþjóðgarðs. Þá er
upplýsingagjöf grundvallaratriði er varðar öryggi gesta og ferðamanna.
Með stofnun
Vatnajökulsþjóðgarðs er ljóst að aukin þungi færist í ferðamannastrauminn á þessu svæði sem kallar
á aukna þjónustu og upplýsingar. Sterk upplýsingamiðlun í kringum Vatnajökul er ekki einungis
nauðsynleg til þess að miðla til gesta afþreyingarmöguleikum, benda á hentuga gististaði o.s.frv.
heldur einnig öryggisins vegna. Mikilvægt er fyrir gesti á þessu svæði að hafa góðan aðgang að
upplýsingum um öryggismál, einkum þegar sífellt fleiri ferðast á eigin vegum.
Ákveðið hefur verið að þjóðgarðsmiðstöðvar verði tvær á Suðursvæði, annars vegar í Skaftafelli og
hins vegar á Höfn. Skaftafell er ótvírætt einn af höfuðstöðvum þjóðgarðsins. Því þarf að tryggja
áframhaldandi uppbyggingu þar. Höfn er þjónustukjarni Suðausturlands. Næstu þéttbýliskjarnar eru
Djúpivogur í 100 km fjarlægð og Kirkjubæjarklaustur í 200 km fjarlægð. Höfn er samgöngumiðstöð
Suðausturlands með nálægð við flugvöll og höfn sem eru mikilvæg samgöngumannvirki. Á báðum
þessum stöðu búa innan við 400 manns. Næstu stóru þéttbýliskjarnar eru Mið-Austurland og
Árborgarsvæðið. Á báða þessa staði er meira en 300 km akstur. Af þessu leiðir að Höfn í Hornafirði
er mikilvægur þáttur í allri þjónustu við ferðamenn og íbúa á svæðinu. Á Höfn er rekinn sýning til
heiðurs Vatnajökli, samfélaginu við rætur hans og náttúruvernd. Gerð hefur verið tillaga um að
Jöklasýning verði þjónustumiðstöð þjóðgarðsins fyrst um sinn og gerður verður samningur um rekstur
hennar til ársins 2014 þegar samningur um leigu á húsnæði hennar rennur úr gildi. Fram til þess tíma
gefst kostur á að meta kosti og galla þess að reisa nýtt hús eða nýta það sem fyrir er.
Jöklasýning var sett upp til heiðurs náttúru svæðisins og fellur vel að því hlutverki þjóðgarðsins að
fræða fólk um náttúruna og náttúruvernd. Uppsetning sýningarinnar er í anda þess sem
ráðgjafarnefnd um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs setti fram um sýningu í gestastofu. Þar er sagt að í
gestastofu yrði um að ræða fræðslusýningu í þrem meginhlutum: útstilling mynda og texta og
áþreifanlegra hluta, lifandi myndir (video, dvd) og fróðleiksbrunnur bóka, tímarita og tölvugrunna.
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Jöklasýning fer létt með að uppfylla öll þessi skilyrði. Sýningin býður upp á upplifun, fræðslu um
náttúruna á Suðausturlandi og jöklafræði. Sýningunni er skipt niður í fimm þætti: kynning og
náttúruvernd, náttúra og þjóðgarður, jöklafræði, upplifun - m.a. gengið inn í ígildi jöklasprungu og
íshellis og búsetu við jökul og rannsóknarferðir.
Í sýningunni eru uppsett dýr og fuglar sem eru einkennandi fyrir svæðið, kvikmynd um eldgos í
Vatnajökli er sýnd á tjaldi og þrjár aðrar myndir á 42" skjám. Boðið er upp á margmiðlunarefni, s.s.
upplýsingar í tölvum, ýmis hljóð, líkön og aflestur mælitækja. Einnig fylgir með útsýnispallur með
örnefnakorti. Þá er aðgengilegur texti um náttúru svæðisins, náttúruvernd og þjóðgarða og
jöklafræði. Stórar myndir af náttúru svæðisins prýða sali sýningarinnar. Að lokum er leikmynd
uppsett af jöklaförum við jöklakofa og tjald.
Hugmynd um samstarf Jöklasýningar og þjóðgarðs er ekki ný af nálinni. Frá því að umræða hófst
um uppsetningu Jöklasýningar hefur hún verið tengd við hugmyndina um stofnun
Vatnajökulsþjóðgarðs. Í stefnumörkun bæjarstjórnar Hornafjarðar frá árinu 2001 segir að eitt af
aðalmarkmiðum Hornfirðinga í þjóðgarðsmálum sé að koma á fót samstarfi milli Jöklasýningar og
þjóðgarðs. Þá segir í niðurstöðum undirbúningsnefndar um stofnun Jöklaseturs frá nóvember 2001
að æskilegt væri að þróa samstarf Jöklasýningar og hins fyrirhugaða þjóðgarðs.
Gert er ráð fyrir rekstri smærri upplýsingamiðstöðva á tilteknum svæðum þjóðgarðsins. Þannig er
stefnt að samstarfi um rekstur nokkurra upplýsingamiðstöðva í samstarfi við landeigendur. Í
samstarfssamningi þarf jafnframt að tryggja landvörslu og fræðslu á hverju svæði.
Aðgerðir:
a) Vinna með hagsmunaaðilum að ávallt séu aðgengilegar nýjustu upplýsingar um garðinn og
þjónustu í kringum hann. Vinna stefnu um miðlun upplýsinga um þjóðgarðinn.
b) Mikilvægt er að upplýsingar verði aðgengilegar á svæðum þjóðgarðsins, t.d. með skiltum eða
að hægt sé að nota upplýsingatækni til að nálgast upplýsingarnar.
c) Byggja upp rafrænan gagnagrunn um upplýsingar.
d) Þjálfun starfsfólks til að veita faglegar upplýsingar á hlutlausan hátt
e) sett verði upp fræðsluskilti við gatnamót þar sem leiðir eru inn í þjóðgarðinn og einnig inn á
svæðunum.
f)

Unnin verði öryggisáætlun fyrir þjóðgarðinn sem verði sýnileg á upplýsingamiðstöðvum og
þjónustumiðstöðum

g) Gera kannanir á meðal gesta þjóðgarðsins á upplifun þeirra og þannig að fylgjast með hvað
er vel gert í þjóðgarðinum og hvað má betur fara.

12.2.3. Menntun og rannsóknir
Menntun og rannsóknir lykilmáli varðandi framgang byggðar og þjóðgarðs. Að frumkvæði
Sveitarfélagsins Hornafjarðar reis upp þekkingarsetrið Nýheimar. Þar innanbúðar hafa ýmsir aðilar
starfsaðstöðu, s.s Háskólasetur, Frumkvöðlasetur, þjóðgarður og Menningarmiðstöð. Rannsóknir
byggja upp þekkingargrunn og leiða af sér þróunarstarf og nýsköpun. Samstarfsverkefni þjóðgarðs
og sveitarfélags geta m.a. falist í rannsóknum á starfsemi, skipulagningu og ýmsu öðru sem beinlínis
tengist þjóðgörðum. Þá er verðugt að rannsaka uppbyggingu ferðaþjónustu í nágrenni þjóðgarða og
gera samanburð við önnur svæði á norðlægum slóðum. Slík þekking myndi nýtast vel og reynsla
annarra svæða vera mikilvægur þekkingargrunnur til áframhaldandi starf. Síðast en ekki síst er
mikilvægt að rannsaka náttúruna sjálfa, breytingar á náttúrufari og fylgjast með svæðinu. Þannig
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mætti hugsa sé að þjóðgarðurinn sinnti hlutverki náttúrustofu sem hefur verið rætt um að koma á fót á
Suðausturlandi. Hægt er að koma upp góðri rannsóknaraðstöðu fyrir lítinn tilkostnað
NEED verkefnið NEED er skammstöfun fyrir verkefnið Northern Environmental Education
Development project sem á íslensku mætti þýða sem Uppbygging náttúruskóla og umhverfismenntar
á norðurslóðum. NEED er fjölþjóðlegt samstarfsverkefni styrkt af Norðurslóðaáætlun
Evrópusambandsins (2007-2013). Miðpunktur verkefnisins hér á landi er Vatnajökulsþjóðgarður.
Verkefninu er ætlað að þróa nýjar og frumlegar aðferðir til þess að miðla þekkingu um umhverfi og
náttúru friðlýstra svæða til þeirra ferðamanna, nemenda og annarra aðila sem sækja þau heim eða
búa í nágrenni þeirra. Í NEED- verkefninu er lögð höfuðáhersla bæði á þróun umhverfismenntar og á
uppbyggingu fræðandi ferðaþjónustu á friðlýstum svæðum. Einnig er ætlunin að leita leiða til að
aðstoða heimamenn við að auka þekkingu sína á umhverfismálum og efla færni þeirra til að sinna
störfum sem byggja á tilvist friðlýstra svæða. Markmið NEED- verkefnisins er að vernda náttúru og
menningararf samhliða því að skapa ný, sjálfbær starfstækifæri í dreifðum byggðum þar sem
atvinnuþróun hefur víða átt erfitt uppdráttar. Verkefnið mun einnig auka félags- og mannauð með því
að tengja saman fólk í þéttbýli og dreifbýli, í gegnum vinnu að sameiginlegum viðfangsefnum í
mennta- og ferðamálum (www.need.is).
Sérstaða svæðisins felst í mikilli nálægð við Vatnajökul. Vatnajökull hefur mótað náttúru og mannlíf
svæðisins meira en flest annar. Rannsóknir sem hægt er að gera á svæðinu eru t.d. á jöklum,
jöklabreytingum, loftslagsbreytingum, dýralífi, landrisi, framvindu gróðurs í nágrenni jökla, þolmörk
einstakra svæða, ferðamennsku innan þjóðgarðs og samanburð við aðra þjóðgarða.
Aðgerðir:
a) Unnin verði rannsóknaráætlun fyrir þjóðgarðinn þar sem m.a. verði tekið á hlutverki garðsins í
eflingu ferðamennsku, náttúrufar garðsins og samanburður á rekstri og áhrifum þjóðgarðsins
á samfélagið og annarra þjóðgarða á norðlægum slóðum.
b) Tryggja meiriháttar upplifun gesta þjóðgarðsins í samvinnu við nærsvæðið með marvissri
upplýsingagjöf og fræðslu til gesta.
c) Taka þátt í uppbyggingu menntunar sem tengist markmiðum og umsvifum garðsins, s.s. á
skoðun á villtum dýrum og fuglum, blómum, fjallamennsku. Hér verði lögð sérstök áhersla á
að mennta fólk í landvörslu.
d) Þjóðgarður verði leiðandi aðili í umræðu um umhverfismál. Þjóðgarður getur auk þess veitt
ráðgjöf í umhverfismálum til fyrirtækja á staðnum o.s.frv.
e) Styðja við fyrirtæki að auka gæði í þjónustu og þannig að hámarka ánægju gesta sem sækja
svæðið heim.

12.3.

Samstarf

12.3.1. Samvinna við hagsmunaaðila
Samráð við sveitarfélög, samtök ferðaþjónustu, félagsamtök, landeigendur, útvistarfólk og aðra
hagsmunaaðila er mikilvægt til að þjóðgarðurinn nái markmiðum sínum. Eins og nafnið ber með sér
eru þjóðgarðar vettvangur þjóðarinnar allrar. Stjórnun garða á 20. öld einkenndist nokkuð af
miðstýringu og að ríkisvaldið og stofnanir þess hefðu töglin og hagldirnar í daglegu starfi garðsins. Nú
þegar hefur verið opnað á stjórnfyrirkomulag til heimamanna, útivistarfélaga, náttúruverndarsamtaka
og fleiri. Stjórnun Vatnajökulsþjóðgarðs þarf að byggjast á samvinnu við sveitarstjórnir, ríkisstofnanir,
félagasamtök, fyrirtæki og fleiri.
Eitt af viðfangsefnum uppbyggingu Vatnajökulsþjóðgarðs er samstarf landeigenda og þjóðgarðsins
sjálfs. Landeigendur geta ef þeir hafi áhuga óskað eftir að land þeirra verði tekið undir þjóðgarðs, án
þess þó að eignarhaldið breytist, ef landið er talið þess virði út frá markmiðum þjóðgarðsins. Það er
því um að ræða séreignarland í þjóðgarði. Slíkt fyrirkomulag er ekki með öllu óþekkt því t.d. á
Bretlandi eru svæði sem eru friðuð en þó í einkaeign. Samstarf þjóðgarðs og landeigenda getur
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annars vegar verið háttað um uppbyggingu aðstöðu, göngustíga og annarra mannvirkja og hins vegar
er um upplýsingagjöf, landvörslu og annað starf fyrir þjóðgarðinn að ræða. Þar fyrir utan er
landeigenda heimilt að efla sértekjur sínar með minjagripasölu, leiðsögn um svæðið eða annarri
þjónustu sem landeigandi kýs að bjóða uppá og samrýmist reglum og áætlunum þjóðgarðsins þar um.
Til að draga fram skýrari sýn að samráð og stjórnun Vatnajökulsþjóðgarðs er sett fram eftir farandi
tafla:

Tafla 1. Stjórnun þjóðgarðsins í samvinnu við heimamenn

Markmið






Hefðbundin hugsun
Verndun
Stofna til að bjóða upp á útsýni og
aðgang að sérstöku dýralífi
Stofnaður fyrir gesti og ferðamenn
Áhersla á óbyggðir



Vatnajökulsþjóðgarður
Verndun, framþróun byggðar,
félagsleg sjónarmið
Vísinda-, efnahags- og
menningarlegir hvatar
Til að efla þróun á nærsvæði
þjóðgarðsins
Aðgengi fyrir alla








Samvinna
Sveitastjórnir
Ríkið
Félagasamtök
Einkaaðilar
Lærdómsferli





Stjórnun





Miðstýring
Ríkið
Tæknileg

Hagsmunir




Heimamenn meira og minna útilokaðir 
Stjórnun og rekstur tekur mið af

ferðamönnum og gestum en ekki
byggðinni


Fjármögnun



Skattpeningar






Aðgangseyrir,
Einkaaðilar,
Skattpeningar
Hollvinasamtök
ofl.

Eiginleikar
starfsmanna




Náttúrufræðingar
Sérfræðingar





Náttúrufræðingar
Mannleg samskipti
Byggja á þekkingu og hæfni
heimamanna

Stjórnað með heimafólki
Mæta þörfum heimamanna til að efla
byggðina, tryggja verndun og draga
fram sérstæða menningu.
Hagsmunir útivistarfólks og
náttúruverndar hafðir að leiðarljósi

Aðgerðir:
a) Byggja áfram á stjórnfyrirkomulagi þar sem gert er ráð fyrir skýrri aðkomu heimamanna,
sveitarstjórnar og annarra hagsmunaaðila.
b) Koma upp samráðsvettvangi á milli þjóðgarðsins, sveitastjórnar, ferðamálastofu, samtaka
ferðaþjónustu á svæðinu, landeigenda, náttúruverndarsamtaka og útivistarsamtaka. Að
minnsta kosti einn árlegur fundur hagsmunaaðila
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c) Samþætting
áætlana,
s.s.
aðalskipulags,
verndaráætlunar,
byggðaáætlunar,
samgönguáætlunar, nýsköpunaráætlunar o.s.frv.
d) Styrkja tengsl þjóðgarðs og opinberra stofnana í ferðaþjónustu, s.s. ferðamálastofu,
ferðamálasamtök og ferðamálafélög.
e) Halda a.m.k. einn opinn fund um málefni þjóðgarðsins á landsvísu og hverju svæði.

12.4. Tækifæri til atvinnusköpunar
12.4.1. Þróun atvinnulífs
Frá því að umræða hófst um stækkun Skaftafellsþjóðgarðs og síðar stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs
hefur eitt af aðalmarkmiðunum samhliða stofnun þjóðgarðs samfara verndum verði stuðningur við það
atvinnulíf sem fyrir er og frekari uppbygging sem leiðir af sér fjölgun atvinnutækifæra í sveitarfélaginu.
Þetta viðhorf endurspeglast vel í rannsókn sem Háskólasetur á Hornafirði vann árið 2003 um viðhorf
heimamanna til stofnunar Vatnajökulsþjóðgarðs (Karl Benediktsson, Edda Hlín Waage & Steingerður
Hreinsdóttir, 2003). Þar kemur t.d. fram að talsverðar vonir hafi verið bundnar við vöxt og viðgang
ferðaþjónustu með stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs. Um 70% svarenda bjuggust við að stofnun garðsins
orkaði með jákvæðum hætti á ferðamennsku. Í ítarviðtölum við íbúa í sveitum kom jafnframt fram að
vonir um aukna atvinnu hafi stuðlað af jákvæðri afstöðu margra. Í því samhengi nefndu jafnframt
margir að með stofnun garðsin yrði mannlífið fjölskrúðugra og fjölbreytni í atvinnulífi myndi aukast.
Ferðaþjónusta sunnan Vatnajökuls hefur vaxið umtalsvert á síðustu árum og áratugum. Fjölbreytt
gisting og afþreying er í boði fyrir ferðamenn. Á síðustu árum hefur smám saman verið að byggjast
upp smáframleiðsla matvæla og handverksiðnaður í tengslum við ferðamennsku.
Stofnun
þjóðgarðsins í Skaftafelli, uppbygging á aðstöðu og bætt aðgengi að svæðinu er einn af hornsteinum
þessarar þróunar. Ferðaþjónusta er nú öflug atvinnugrein á og einn af helstu drifkröftum svæðisins.
Staðan í ferðaþjónustu á landsbyggðinni er þannig að sumrin eru þéttsetin og aðsókn í afþreyingu og
gistingu í hámarki. Þó er alltaf hægt að gera betur til dæmis með því að lengja dvöl ferðamanna á
staðnum og auka straum Íslendinga til svæðisins. Það er til dæmis gert með bættu aðgengi að
náttúruperlum og markvissu kynningar- og markaðsstarfi.
Einnig vantar upp á að lengja
ferðamannatímann, á vorin, haustin og yfir háveturinn.
Eftirfarandi myndir lýsa veruleika er varðar árstíðarbundnar sveiflur í ferðaþjónustu á landsbyggðinni
annars vegar og höfuðborgarsvæðinu hins vegar. Myndin lýsir því hversu árstíðarbundnar sveiflur eru
öfgafullar á landsbyggðinni. Þetta er sérstaklega veruleikinn með komur útlendinga. Gistinætur á
höfuðborgarsvæðinu eru mikið jafnari þegar horft er á einstakar árstíðir. Þannig voru gistinætur
útlendinga á höfuðborgarsvæðinu árið 2008 alls um 407 þúsundir yfir veturinn (okt-apríl) og 450
þúsund yfir sumarið (maí, júní og júlí). Til samanburðar þá voru gistinætur útlendinga það sama ár á
landsbyggðinni 740 þúsund yfir sumarið en einungis 57 þúsund yfir veturinn. Það er því ljóst að mikil
fjárfesting stendur ónotuð stærsta hluta ársins á landsbyggðinni. Með því að nýta hótel, gististaði,
veitingahús og þau mannvirki og tæki sem fjárfest hefur verið í til afþreyingar fyrir ferðamenn geta
skapast tugir, ef ekki hundruð nýrra starfa í ferðaþjónustu og tengdum greinum.
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Mynd x. Gistinætur Íslendinga á SV-horninu og landsbyggðinni árin 1998, 2003 og 2008

Mynd x. Gistinætur útlendinga á SV-horninu og landsbyggðinni árin 1998, 2003 og 2008
Á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs eru nokkur verkefni í gangi til að breyta þessum veruleika.
Mikilvægt er fyrir þjóðgarðinn að styðja við þessi verkefni með ráðum og dáð. Til dæmis er um að
ræða Ríki Vatnajökuls ehf. sem stofnað var til að efla vöruþróun og markaðssetningu yfir
vetrarmánuðina, fjallaverkefni sem miðar að því að byggja upp fjallamennsku og fjalla- og jöklaferðir á
svæðinu yfir vetrarmánuðina og uppbygging fuglaferðaþjónustu. Þetta eru verkefni sem höfða til
sérstakra hópa ferðamanna en einnig þarf að gæta mjög að þörfum hins „almenna“ ferðamanns, sem
sækir til svæðisins á sumrin.
Það skiptir máli fyrir þjóðgarðinn að hafa hag einstaklinga og fyrirtækja sem starfa í atvinnustarfsemi
sem byggir að hluta til á tilvist garðsins að leiðarljósi.
Aðgerðir:
a) Þjóðgarður taki þátt í þróunarverkefnum í atvinnulífi ásamt öðrum opinberum aðilum.
b) Þjóðgarður móti reglur um atvinnustarfsemi innan þjóðgarðs og aðstoði fyrirtæki til að aðlaga sig
og nýta þau tækifæri sem tilvera þjóðgarðs skapar.
c) Starfsmenn þjóðgarðsins verði ekki síður með sérfræðiþekkingu á tengslum þjóðgarðs og
samfélags en á sviði náttúruverndar.
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d) Þjóðgarður opni starfstöðvar sínar yfir vetrarmánuðina og stuðli þannig að jafnari
árstíðabundnum sveiflum í ferðaþjónustu.
e) Þjóðgarður noti hluti af þeim fjármuni sem honum er skammtaður til að byggja upp innviði og
aðstöðu fyrir fyrirtæki til að gera út á ferðamennsku innan garðsin.
f) Einstaklingar og fyrirtæki hvött til þess að efla handverk og matvælavinnslu sem tengist sérstöðu
garðsins. Þessar vörur verði síðan aðgengilegar á starfstöðvum garðsins.

12.4.2. Markaðsmál
Í samantekt sem Rögnvaldur Guðmundsson vann fyrir Umhverfisráðuneytið í október 2006 kemur
fram að ferðamönnum til Íslands kunni að fjölga um 5-7% ef myndarlega og rétt sá á málum haldið.
Ef sú verður raunin mun tilvera þjóðgarðsins ein og sér skila um 11 miljörðum í auknum
gjaldeyristekjum fyrir ferðamenn (Rögnvaldur Guðmundsson, 2006).
Taka verður fram að
skýrsluhöfundur telur þessa spá fremur bjartsýna. Ein af þeim aðgerðum sem ráðast þarf í er að
stuðla að sterkri ímynd þjóðgarðsins og merki hans verði eitt sterkasta aðdráttarafl fyrir ferðamenn til
landsins. Þá þarf að markaðssetning þjóðgarðsins sjálfs að vera markviss og öflug.
Ferðamannamarkaðurinn er myndaður af fjölbreyttum, mörgum og ólíkum hópum. Hægt er að greina
ferðamenn niður eftir aldri, hversu lengi einstaklingar vilja ferðast, fjölskyldur, ferðamenn sem
sérstakan áhuga hafa á náttúru og náttúrutengdri afþreyingu, ferðamönnum sem vilja ferðast ódýrt
svo dæmi séu tekinn. Markaðssetningin felst í að greina þarfi þessara hópa, hvað þeir sækjast eftir í
þjóðgarðinum og uppfylla þarfir þeirra væntinga og kynna þá þjónustu sem í boði er.
Aðgerðir:
a) Þjóðgarðurinn móti markaðs- og kynningaráætlun fyrir þjóðgarðinn en hafi um það samstarf
við svæðisbundin og landshlutabundin samtök ferðaþjónustuaðila.
b) Merki þjóðgarðsins verði kynnt sem víðast og lögð sérstök áhersla á bæklinga, efni og
heimasíður ferðaþjónustuaðila í héraði og landshlutasamtaka og ferðamálasamtaka.
c) Halda úti lifandi og öflugri heimasíðu sem gerir grein fyrir þeirri þjónustu sem er innan
garðsins og á nærsvæði hans
d) Vinna að markaðsherferðum og áætlunum með ferðaþjónustufyrirtækjum
e) Byggja upp samstarf við ferðaþjónustufyrirtæki sem uppfylla ákveðinn skilyrði eftir að nota
merki garðsins í kynningarskyni

Framtíðarsýn
Traust ríkir í samskiptum þjóðgarðs og annarra aðila í samfélögunum.
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.

144

Háskólasetrið á Hornafirði

Suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Tillaga að verndaráætlun

Viðauki 1.
Myndir af íbúaþróun í Sveitarfélaginu Hornafirði

Mynd 1. Þróun íbúafjölda á Höfn (póstnúmer 780).

Mynd 2. Þróun íbúafjölda í Nesjum, Lóni, Mýrum og Suðursveit (póstnúmer 781)

Mynd 3. Þróun íbúafjölda í Öræfum (póstnúmer 785)
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12.5. 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 12.1. 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

Móta þarf aðferðafræði til að meta efnahagsleg áhrif af stofnun og starfsemi þjóðgarðsins og gera í
framhaldi af því reglubundnar rannsóknir til þess að fylgjast með þróun mála á því sviði.
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
„Hvergi hefur sambýli Íslendinga við jökla verið nánara en á mjórri landræmu milli
sjávar og jökla í Austur-Skaftafellssýslu. Að baki hennar gnæfir Vatnajökull og í suðri
opið úthaf, torsótt vegna hafnleysis. Þar hafa menn í ellefu aldir búið við harðlynda
náttúru sem gat verið miskunnarlaus þeim sem storkuðu henni en gjafmild þeirra
sem leituðu. Sambúð Austur-Skaftfellinga við stórbrotna en erfiða náttúru hefur vakið
aðdáun margra sem bundið hafa við byggðina vináttu og tryggð. Fjölbreytt náttúrufar
hefur dregið að fræðimenn á mörgum sviðum. Við rætur Vatnajökuls hófust nútíma
vísindarannsóknir á jöklum og jökulssöndum hér á landi. Þar hafa lengi staðið
víðtækar rannsóknir á gróðurfari.“(Snorri Baldursson, 2006).
2

Sveitarfélagið Hornafjörður er 6.280 km og nær Vatnajökull yfir stærsta hluta svæðisins. Víða er stutt
á milli fjalls og fjöru en jafnframt er að finna undirlendi sem víðast hvar hefur verið mynda af
jökulhlaupum og framburði jökulánna sem renna víða frá jökli til sjávar. Auk þess er fjöldi annarra
friðlýstra svæði á Suðursvæði Hornafjarðar segir töluvert mikið um sérstöðu svæðisins í
náttúrufarslegu tilliti. Vatnajökull er þar auðvitað áberandi og hefur mótað svipmót landsins með
afgerandi hætti.
Við rætur Vatnajökuls er fjölskrúðugt dýra- og plöntulíf. Margar fágætar
plöntutegundir lifa á svæðinu og suðausturland er mikilvægur viðkomustaður flestra farfugla og
flækingsfugla sem eiga erindi til landsins. Á þessu svæði verpa einnig allmargar tegundir og m.a.
stærsti hluti heimsstofn Skúma. Einnig hefur verið bent á að skordýrið tröllsmiður lifir eingöngu við
undirhlíðar fjalla á svæðinu frá Hoffelli að Horni í Nesjum.
Snorri Baldursson segir í skýrslu um Náttúrufar og náttúruminjar umhverfis Vatnajökul (Snorri
Baldursson, 2006):
“Verndargildi landsins sunnan- og suðaustan Vatnajökuls er hátt vegna stórbrotins
landslags, merkrar jarðfræði og tegundaauðugs lífríkis.
Fornar útkulnaðar
megineldstöðvar setja mikinn svip á jarðfræði Suðausturlands og þar finnast afar
fjölbreytilegar bergmyndanir svo sem súrt berg, innskot og berghleifar.
Megineldstöðin Öræfajökull er enn virk. Jökulgarðar sýna lengstan framgang og
hopunarsögu Vatnajökuls. Þá er víðáttumestu sanda- og aurasvæði landsins að
finna sunnan Vatnajökuls. Þrjátíu og tvær sjaldgæfar plöntutegundir finnast á
svæðinu, þar af 12 háplöntutegundir, þrjár mosategundir og 17 fléttutegundir.
Tuttugu og ein fuglategund á válista verpir á svæðinu. Tæplega 90% af skúmum
landsins verpa á þessu svæði en það er um 40% af heimsstofni. Sandarnir sunnan
Vatnajökuls hafa því alþjóðlegt verndargildi. Þá verpir á þessu svæði þorri íslenska
þórshanastofnsins. Hið sama á við um helsingja sem nýlega byrjaði að verpa
sunnan Vatnajökuls og allt að helmingur af heimsstofni helsingja hefur viðdvöl þar á
fartíma. Á Suðausturlandi eru átta friðlýst svæði þ.e. þjóðgarðurinn í Skaftafelli,
friðlöndin Esjufjöll, Salthöfði og Salthöfðamýrar, Ingólfshöfði og Lónsöræfi og
náttúruvættin Háalda, Ósland og Díma. Í Náttúruverndaráætlun 2004–2008 er gert
ráð fyrir stækkun Skaftafellsþjóðgarðs með innlimun Skeiðarársands. Þrettán svæði
eru á Náttúruminjaskrá, þ.e. Lónsfjörður og Hvalnes, Þórisdalur í Lóni, Laxárdalur,
Skarðsfjörður, Baulutjörn, umhverfi Hoffellsjökuls, Skálafellsjökull og fjalllendið þar í
kring, Steinadalur og Staðarfjall, Hrollaugseyjar, Breiðamerkursandur og Jökulsárlón,
Hamrar milli Gljúfursár og Salthöfða, Svínafellslögin og Stóralda. Langt yfir
helmingur af öllu jökullausu landi er því ýmist friðaður með lögum, á
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Náttúruverndaráætlun 2004–2008 eða Náttúruminjaskrá.
endurspeglar sérstöðu svæðisins með tilliti til náttúrufars.“

Þessi

staðreynd

Sú staðreynd að langstærsti hluti af því víðfeðma sveitarfélaga skuli vera hluti af þjóðgarði eða með
einhverskonar náttúruverndarstimpil lýsir sérstöðu þess afar vel. Ljóst er að Vatnajökulsþjóðgarður
verður í sífelldri þróun og mótun hvað stærð og starfsemi varðar næstu ár og áratugi. Það land sem
liggur að jökli og áhugavert er að leggja undir þjóðgarð er að mestu leyti í einkaeign. Þó eru jarðir í
ríkiseign en þær helstar eru hluti Flateyjar á Mýrum (Heinaberg) og Sandfells í Öræfum.
Í Öræfum:

Skaftafell, Freysnes, Svínafell, Sandfell, Hof, Hofskot, Fagurhólsmýri, Hnappavellir og
Kvísker.

Í Suðursveit:

Fell, Reynivellir, Breiðabólsstaður, Hali, Gerði, Kálfafell, Leiti, Kálfa fellsstaður, Jaðar,
Brunnar, Brunnavellir, Borgarhöfn, Lækjarhús, Neðribær, Krókur, Gamli-Garður,
Vagnstaðir, Skálafell 1 og Skálafell 2.

Á Mýrum:

Flatey, Hólmur, Lambleiksstaðir, Einholt, Árbær, Brunnhóll, Holtahólar, Hólabrekka,
Kiljuholt, Tjörn, Stóra-Ból, Holtasel, Haukafell, Rauðaberg 1, Rauðaberg 2,
Hlíðarberg, Viðborð og Viðborðssel.

Í Nesjum:

Svínafell, Hoffell og Setberg.

Í Lóni:

Stafafell og Brekka.

Það er því ljóst að ef áhugi er fyrir að stækka þjóðgarðinn á Suðursvæði í framtíðinni kallar það á
samninga við eigendur þeirra jarða sem umræðir.

13.2.

Hvað eru mikilvæg jaðarsvæði og af hverju

Tilvitnunin í skýrslu Snorra Baldurssonar og formála Helga Björnssona jöklafræðings í Jöklaveröld
leiðir til þeirrar spurningar hvort ekki eigi að velta því fyrir sér hvort raunhæft sé að allt svæðið frá Lóni
vestur á Skeiðarársand verði skilgreint sem þjóðgarður eða verndarsvæði innan þjóðgarðs. Hvort
tveggja kallar á svar við þeirri spurningu, náttúrufar svæðisins og hið mikla og langa nábýli mannsins
og reginafla náttúrunnar.
Slík framtíðarsýn felur í sér mörg álitamál og samræma þyrfti mörg sjónarmið til að ná henni fram. Þó
eru til dæmi þess að heilu samfélögin séu innan þjóðgarðs og þar sé áfram stundaður sjálfbær
atvinnustarfsemi. Raunhæft er til skamms tíma að leita eftir samningum við landeigendur um
mikilvæg svæði út frá náttúrufari og sjónarmiðum útivistar. Jack Ives segir í bók sinni Skaftafell í
Öræfum. Íslands þúsund ár: „Ákjósanlegt væri frá sjónarmiði náttúruvísindanna að þjóðgarður um
Vatnajökul tæki ekki aðeins yfir ísbreiðuna sjálfa og skriðjöklana út frá henni, heldur einnig
aurasvæðin (sandana), farvegi sumra helstu jökulsánna að hluta og annarra frá upptökum til ósa,
obbann af fjalllendinu umhverfis og suðurströndina opna fyrir Atlantshafinu.“
Í skýrslunni Náttúra og náttúruminjar sunnan Vatnajökuls eru dregin fram svæði sem gerð er tillaga
um einhverskonar friðun. Sum þessara svæða eru nú þegar orðinn hluti af þjóðgarði.
1. Skeiðarársandur er stærsta sandflæmi á Íslandi og einstakt svæði á heimsvísu. Í skýrslu
Snorra Baldurssonar og Jóns Gunnars Ottóssonar (2005) um náttúrufar og menningarminjar
sunnan Vatnajökuls segir: Skeiðarársandur er mikið sandflæmi; áreyrar eða framburður ánna
undan Skeiðarárjökli. Skeiðará, Núpsvötn og Súla voru miklir farartálmar á sandinum. Næst
jökli er Skeiðarársandur afar grýttur, jafnvel stórgrýti, en er fjær dregur aur og möl og næst sjó
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sandur og leir. Takmarkaður gróður er á Skeiðarársandi en er sum staðar nær að myndast
samfellt gróðurlendi og skapast þar með nokkurt haglendi fyrir sauðfé. Selur kæpir á
ströndinni, bæði landselur og útselur.
2. Breiðamerkursandur – Kvíármýrarkambur. Svæðið er nú að hluta til þjóðlenda en einnig í
einkaeign, s.s. land Kvískerja. Svæðið geymir bæði mikla sögu um þróun náttúrufars og
búsetu markaða af stórkostlegum farartálmum til beggja handa. Kári Sölmundarson bjó á
Breiðá og í Fellshverfi var mannmörg byggð á söguöld. Á Kvískerjum hafa verið stundaðar
rannsóknir og vöktun á náttúrunni af bræðrunum á Kvískerjum. Þekking sem þeir hafa safnað
saman hefur ótvírætt gildi til skilnings á náttúrufari. “Landsvæði sem afmarkast af jökli og sjó
með söndum, lónum, jökulgörðum og jökulöldum. Einnig kjarrivaxinn hvammur með tæru
stöðuvatni, mikill og sérstæður gróður, auðugt fuglalíf og selir. Jökulsárlón var hulið jökli fram
á fimmta tug síðustu aldar en er nú með opinn ós til sjávar. Þar gætir sjávarfalla og töluvert er
af fjörufló. Kvíármýrarkambur er einn stórkostlegasti jökulgarður landsins” (Snorri Baldursson
& Jón Gunnar Óttóson, 2005).
3. Steinadalur og umhverfi. Þórbergur lét Steinana tala og gæddi náttúru sveitar sinnar nýju lífi
með bókum sínum. Svæðið sjálft geymir hrikalegt fjallalandslag sem hefur ekki samsvörun
nema í fjöllum í Öræfum. Rætt hefur verið við landeigendur umhverfis Steinadals um að hluti
af landi þeirra fari undir þjóðgarð. Í skýrslunni náttúrufar og náttúruminjar sunnan Vatnajökuls
segir: „Stórbrotið landslag; fjalllendi, dalir og gljúfur þar sem fjölbreytileiki jarðmyndana er
mikill, svo sem innskot og berggangar, gabbró, granófýr, rhýolít, basalt og ummyndað
móberg. Skóg- og kjarrlendi, graslendi og lítt gróin bersvæði. Birkiskógur með sérstöku
gróðurfari, m.a. vaxa þar sjöstjarna, stóriburkni og fjöllaufungur. Birkistofnar og greinar eru
búsvæði fágætra fléttutegunda, eins og t.d. flathyrnu, reyndar eini þekkti fundarstaðurinn á
landinu, en aðrar sjaldgæfar fléttutegundir eru gullinvarp, birkiskegg, ljósaskegg og
pípuþemba. Svo virðist sem skilyrði fyrir bergfléttur séu betri í inndölum á Suðausturlandi en
annars staðar á landinu. Samkvæmt tilraunum Skógræktar ríkisins er birkið í Fagraskógi
sérstakt virðist spretta betur en birki í öðrum skógum. Svæðinu tengjast margar sagnir tröll og
vættir. Einnig eru þarna minjar um forna búskaparhætti” (Snorri Baldursson & Jón Gunnar
Óttóson, maí 2005).

4. Heinabergssvæðið svokallaða er nú þegar orðið hluti af Vatnajökulsþjóðgarði. Svæðisráð
Suðursvæðis hefur skilað fyrstu tillögum að uppbyggingu á svæðinu og stjórnun þess. Eftir á
að meta verndargildi svæðisins en það verður gert í vinnu að verndaráætlun. Í viðauka I er
stefnumótun um Heinabergssvæðið sem unnin var árið 2009. Heinabergssvæði er myndað
úr þremur hlutum. Vestast er land Skálafells, en austan við það land Flateyjar á Mýrum sem
er í ríkiseign og austast er land Hólms á Mýrum sem tekur m.a.yfir Jökulfell í Fláajökli.

5. Umhverfi Hoffellsjökuls. Viljayfirlýsing á milli landeigenda og þjóðgarðs var undirrituð sl.
sumar. Vilji er til þess að hluti af landi Hoffells fari undir þjóðgarð og þar verði byggð upp
upplýsingamiðstöð og þjónusta fyrir útivistarfólk. Í skýrslu Snorra Baldurssonar segir um
svæðið: „Stórbrotið landslag við skriðjökla, fjalllendi og dalir. Minjar um framgang og hop
jökla og jaðarlón framan við Svínafellsjökul. Kjarrlendi og djúpberg, m.a. í Svínfellsfjalli og
Geitafelli. Birkiskógur með sjaldgæfu gróðurfari, sjaldgæfar plöntur, svo sem bergsteinbrjótur
og einnig nokkrar sjaldgæfar fléttur. Jöklalandslag þar sem aðgengilegt er að skoða merki um
framgang og hop jökla. Fjölskrúðugar bergtegundir og steindir. Megineldstöð í Hoffelli”
(Snorri Baldursson & Jón Gunnar Óttósson, maí 2005).

6. Stafafellsfjöll og Austurskógar. Viðræður við landeigenda Brekku og Stafafells um að hluti af
þeirra landi fari undir þjóðgarð hefur ekki borið árangur. Ótvírætt er að landið hefur gildi
vegna jarðfræðilegrar fjölbreytni og landslags. Í skýrslunni náttúrufar og náttúruminjar sunnan
Vatnajökuls segir: „Birkiskógur í fjallshlíð ofan við Jökulsá í Lóni. Skógurinn er gamall og lítt
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snortinn, bolir gildir en trén eru ekki há. Í Skóginum fá tré að falla og fúna í friði án þess að
mannshöndin komi nærri. Birkiskógur með sérstæðu gróðurfari, þar vaxa m.a. nokkrar
sjaldgæfar fléttur. Á svæðinu eru afar fjölbreytilegar og litríkar jarðmyndanir, svo sem líparít,
granófýr og basalt.“

13.3. Tillögur að verndun jaðarsvæða
Lagt er til að áfram verði haldið að leita eftir samningum við landeigendur um að jaðarsvæði
þjóðgarðsins verði í framtíðinni tekið undir vernd þjóðgarðs með áframhaldandi hefðbundinni,
sjálfbærri nýtingu á landinu. Einnig þarf að opna umræðu um þá spurningu hvort raunhæft og
ákjósanlegt að friða svæðið heild sinni með einhverjum hætti, vegna nábýli manns og jökuls, eitthvað
sem fræðimenn og gestir svæðisins hafa nefnt sem eina helstu sérstöðu svæðisins. Jafnframt myndi
slík friðun að sjálfsögðu ætíð taka mið af þörfum byggðarinnar.

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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14. Stjórnun og starfsemi
14.1. Yfirlit og framtíðarsýn
Á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs starfa þrír fastir starfsmenn, þjóðgarðsvörður og
aðstoðarþjóðgarðsvörður með aðsetur í Skaftafelli og sérfræðingur með skrifstofu í Nýheimum á Höfn.
Svæðisráð Suðursvæðis hefur heimild til að ráða tvo þjóðgarðsverði. Landverðir starfa yfir
sumartímann í Skaftafelli og á Lónsöræfum. Sjálfboðaliðar sinna ýmsum verkefnum í þjóðgarðinum,
svo sem göngustígagerð. Þjóðgarðsvörður getur jafnframt gert samninga um upplýsingamiðlun, eftirlit
og/eða landvörslu við landeigendur og hagsmunaaðila á nærliggjandi svæðum.
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, landeigendum og ýmsum öðrum
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.

Framtíðarsýn

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

á
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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
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 styrkja landvörslu og þjónustunet á suðursvæði þjóðgarðsins, á heilsársgrunni.


Að tryggja faglega og góða þjónustu við þjóðgarðsgesti. Það verði gert m.a. með því að gera
samninga, á heilsársgrundvelli, við landeigendur og, eftir atvikum, aðra hagsmunaaðila um
upplýsingamiðlun, eftirlit og/eða landvörslu.



Að tryggja öflugt starf þjóðgarðsins á öllu starfssvæðinu yfir vetrartímann vegna sífellt aukins
fjölda ferðamanna.

b. Að meta húsnæðissþörf vegna starfsmanna þjóðgarðsins.
Húsnæðisskortur má ekki standa í vegi fyrir því að hægt sé að ráða gott hæft starfsfólk í þjóðgarðinn.


Þjóðgarðurinn skal meta aðstæður hverju sinni varðandi húsnæðismál heilsársstarfsmanna.
Skipuleggja verður, í samvinnu við Sveitarfélagið Hornafjörð, hvar íbúðabyggð skuli rísa í
Öræfum.

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
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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.
b. Fjölga þarf heilsársstarfsmönnum þjóðgarðsins.
Innan suðursvæðis þjóðgarðsins starfi, auk þjóðgarðsvarðar, sérfræðingar (heilsársstarfsmenn) sem
sinni verkefnum á sviði (a) fræðslu- og upplýsingamála, m.a. gagnvart skólahópum, (b) rannsókna,
m.a. á náttúrufari, og (c) nýsköpunar, m.a. í ferðamálum. Til að byrja með þyrfti að ráða a.m.k. einn
sérfræðing á hverju ofangreindra ábyrgðarsviða. Heilsársopnun í Skaftafellsstofu krefst einnig
mannafla á sviði ræstinga og viðhalds allt árið um kring. Þá verði samningar við landeigendur um
upplýsingamiðlun og landvörslu gerðir á ársgrundvelli.
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 10.2).
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 suðursvæði 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








Náttúrufræðistofnun




Friðlandið á Lónsöræfum (sem er nú í umsjá Vatnajökulsþjóðgarðs)
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.
Hreindýraveiðar, vinnureglur og skipulag.
Refa- og minkaveiðar




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.

Landgræðsla ríkisins



Vöktun á ástandi og líffræðilegri fjölbreytni vegna beitar

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 suðursvæði 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.Samráð um staðla fyrir gæða- og umhverfisvottun



Sveitarfélagið Hornafjörður






Samstarf í gegnum fulltrúa í svæðisráði.
Samstarf um skipulag. Einkum skal hugað að mikilvægum aðkomuleiðum, þjónustu- og jaðarsvæðum
þjóðgarðsins.
Samstarf um úrgangsmál.
Samstarf um refa- og minkaveiðar Vinnureglur.

Landeigendur Skálafells




Eigendur Hjallaness sem er innan Vatnajökulsþjóðgarðs.
Þjónustusamningur vegna landvörslu og upplýsingagjafar.

Landeigendur Hólms




Eigendur Jökulfells sem er innan Vatnajökulsþjóðgarðs.
Þjónustusamningur vegna landvörslu og upplýsingagjafar.

Landeigendur Hoffells




Eigendur þess hluta Hoffells sem er innan Vatnajökulsþjóðgarðs.
Þjónustusamningur vegna landvörslu og upplýsingagjafar í Hoffelli

Landeigendur
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.





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

Þekkingarnet Austurlands






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

Nýsköpunarmiðstöð
Íslands




Samstarf við Nýsköpunarmiðstöð um tækifæri til atvinnusköpunar í tengslum við þjóðgarð.
Námskeið um stofnun og rekstur fyrirtækja og frumkvöðlastarf.
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Samstarf í gegnum NEED verkefni.
Rannsóknir á sviði ferða- og umhverfismála

Menningarmiðstöð
Hornafjarðar



Skráning menningarminja og hnitsetning.

mikilvægra

Heilbrigðiseftirlit
Austurlands

-

Búnaðarsamband
Skaftfellinga

Austur-



Beitarþolsrannsóknir

Ferðafélag
Skaftfellinga

Austur-




Samstarf um merkingu lengri gönguleiða milli landssvæða, áninga- og gististaði á leiðunum.
Ferðir um þjóðgarðinn og kynning á honum





Sjálfbær ferðaþjónusta og leiðbeiningar til ferðaþjónustuaðila.
Stefnumótun í ferðaþjónustu.
Samstarf um markaðs- og kynningarmál.



Atvinnuuppbygging í tengslum við þjóðgarðinn.

Ríki Vatnajökuls

Ferðamálafélag

Austur-
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Skaftafellssýslu
Ferðaskrifstofur,
ferðaþjónustuaðilar
útivistarfélög.





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

Söfn, íbúar



Menningarviðburðir, fræðsla, námskeið og fleira.

Almannavarnir, lögregla og
björgunarsveitir.



Forvarnaáætlun

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.

og

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 við
Umhverfisstofnun.
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 leiti eftir samstarfi við sambærilega erlenda þjóðgarða.
Vatnajökulsþjóðgarður hugi sérstaklega að samstarfi við erlenda þjóðgarða þar sem aðstæður eru
svipaðar, t.d. jöklar og fjöll, fjölbreytt jarðfræði og sterk tengsl þjóðgarðs og samfélags.
f. 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 uppfyllt
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.
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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 suðursvæði 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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